
 

 

  

 

 

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 1974 
 

Στο Μνημείο Πεσόντων, όπου στεγάζονται οι Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
Την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 τελέστηκε το ετήσιο τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων ηρώων του 
Πυροβολικού, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου 
του 1974. Το φετινό τρισάγιο πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερες, για όλους, συνθήκες με τήρηση του 
σχετικού πρωτοκόλλου και των υγειονομικών κανονισμών λόγω της πανδημίας, στο Μνημείο Πεσόντων, το 
οποίο βρίσκεται στον χώρο των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, στον χαιρετισμό του ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι είναι πολύ συγκινητικό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ότι σ’ αυτό τον χώρο, όπου έχασαν 
τη ζωή τους εννέα υπαξιωματικοί και οπλίτες των δυο μονάδων του Πυροβολικού της 184ΜΠΠ και 
185ΠΠΠ, διαμένουν σήμερα, άνθρωποι της ίδιας περίπου ηλικίας με όνειρα όπως είχαν τότε κι εκείνα τα 
παιδιά, τα όνειρα των οποίων δυστυχώς δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
πρόσθεσε, τιμώντας τη μνήμη τους, αναγνωρίζει κάθε χρόνο τη θυσία και τον ηρωισμό τους. Κλείνοντας ο 
κ. Χριστοφίδης, σημείωσε ότι θα πρέπει να είμαστε ωφέλιμοι για την πατρίδα μας και να κάνουμε την 
ανασκόπησή μας, για να δικαιώσουμε τη θυσία αυτών των παιδιών. 
  
Χαιρετισμό στην τελετή απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού κ. 
Γιώργος Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι αν αυτά τα εννέα παιδιά είχαν γεννηθεί κάποιες 
δεκαετίες αργότερα, θα μπορούσαν να είναι ένοικοι των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Μπορεί να μην είχαν την τύχη να μείνουν εδώ και να σπουδάσουν, όμως, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, 
αυτή είναι η αιώνια κατοικία τους και θα είναι αιώνια «φοιτητές» στον άγιο αυτόν χώρο. Επιπλέον, ο κ. 
Γεωργιάδης είπε ότι η μνήμη υπάρχει πάντοτε, και οι παλαιότεροι πρέπει να θυμούνται τι έγινε εκείνη την 
εποχή και τι προηγήθηκε για να φτάσουμε στο 1974, προσθέτοντας ότι οι νεότεροι οφείλουν να 
μαθαίνουν την πραγματική ιστορική αλήθεια, ούτως ώστε να είναι ο φάρος της περαιτέρω πορείας προς 
τη λύση του κυπριακού προβλήματος. 
 
Στον χώρο όπου στεγάζονται σήμερα οι Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, έδρευε στρατόπεδο 
δύο Mονάδων του Πυροβολικού της 184ΠΠΠ και 185ΜΠΠ. Την πρώτη ημέρα της τουρκικής εισβολής, στις 
20 Ιουλίου του 1974, το στρατόπεδο δέχθηκε επιθέσεις από την τουρκική αεροπορία, με αποτέλεσμα τον 
θάνατο εννέα Πυροβολητών.  
 
Μετά το πέρας του τρισαγίου ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. 
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