
 

 

  

 
 

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ 

ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 
 

Στο Μνημείο Πεσόντων στο χώρο των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστήμιου Κύπρου 

 

Τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων Ελληνοκύπριων στρατιωτών, οι οποίοι θυσιάστηκαν ηρωικά, κατά την 
τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου του 1974, τελέστηκε σήμερα Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 στο Μνημείο 
Πεσόντων, το οποίο ανεγέρθηκε στο χώρο των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου στην 
Πανεπιστημιούπολη.  
 
Στην ομιλία του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ανέφερε 
μεταξύ άλλων, ότι σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που δεν υποχώρησαν. Η στάση τους, συνέχισε, στέλνει 
ένα διαχρονικό ιστορικό μήνυμα, σ’ όλους εκείνους που ανοικτά πλέον μας λένε καλύτερα διχοτόμηση 
παρά λύση. Επέλεξαν, είπε, «να μείνουν αιώνια στην κατεχόμενη Κύπρο, μάρτυρες του μαρτυρίου της, 
καθιστώντας την τραγωδία της, προσωπική τους τραγωδία. Δεν έφυγαν μέσα στο μαζικό κύμα φυγής, την 
ώρα της ήττας και του ολέθρου. Επέλεξαν να χαθούν, μαζί με το χαμό της Κύπρου. Υπάρχουν άνθρωποι 
που ζουν την ιστορία και άλλοι που την γράφουν. Σήμερα, τιμούμε, κατέληξε, όλους εκείνους που έγραψαν 
το καλοκαίρι του ΄74 ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας του τόπου μας». 
 
Ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανθυπολοχαγός τότε σε άλλη 
μονάδα του Πυροβολικού, κ. Άγης Ελισσαίος, ανέφερε στο δικό του χαιρετισμό ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, επιθυμώντας να επιδείξει τον ελάχιστο φόρο τιμής στους ηρωικά πεσόντες πολεμιστές του 
Πυροβολικού στο χώρο αυτό, με την ανέγερση του σεπτού μνημείου, κλίνει ευλαβικά το γόνυ και απονέμει 
τον ελάχιστο φόρο τιμής. Τιμώντας τον όρκο του Πυροβολητή, είπε, οι εννέα ηρωομάρτυρες  ευσυνείδητα 
επέλεξαν και αυτοπροαιρέτως αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν τα πυροβόλα τους, ταυτόχρονα δε 
επέλεξαν να καταστήσουν βίωμα τους, αλλά και πράξη της ζωής τους τον Όρκο των προγόνων μας «Ου 
καταισχυνώ όπλα τα ιερά». Και τότε η ιστορία αποφάσισε: «Επί τάς», και έπεσαν όλοι τότε επί των 
πυροβόλων περνώντας έτσι στην Αθανασία. 
 
Σημειώνεται ότι στο χώρο όπου στεγάζονται οι Φοιτητικές Εστίες λειτουργούσε στρατόπεδο δύο Mονάδων 
του Πυροβολικού της 184ΠΠΠ και 185ΜΠΠ. Κατά την πρώτη ημέρα της τουρκικής εισβολής, στις 20 
Ιουλίου του 1974, το στρατόπεδο δέχθηκε επιθέσεις από την τουρκική αεροπορία, με αποτέλεσμα το 
θανάσιμο τραυματισμό  εννέα (9) Υπαξιωματικών και Οπλιτών.  
 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων και τον Εθνικό Ύμνο. 
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