
 

 

  

 
 

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ  

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ  
Μνημείο Ηρώων στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Τελέστηκε την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021, τρισάγιο στη μνήμη των εννέα πεσόντων Ελληνοκυπρίων 
στρατιωτών, οι οποίοι θυσιάστηκαν ηρωικά, στις 20 Ιουλίου του 1974. Το μνημείο που ανεγέρθηκε στο 
χώρο όπου στεγάζονται σήμερα οι Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, θυμίζει την ηρωική 
θυσία των πεσόντων. Κατά την τουρκική εισβολή στο σημείο αυτό έδρευαν δυο Μονάδες: η 184 
Πυροβολαρχία Πεδινού Πυροβολικού και η 185 Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού. Κατά την πρώτη ημέρα της 
τουρκικής εισβολής, το στρατόπεδο δέχθηκε επιθέσεις από την τουρκική αεροπορία, με αποτέλεσμα το 
θανάσιμο τραυματισμό των εννέα Υπαξιωματικών και Οπλιτών. 
 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε μεταξύ 
άλλων, ότι σε αυτό το χώρο, όπου έζησαν και 
θυσιάστηκαν οι εννέα στρατιώτες του 
Πυροβολικού, έχει ανεγερθεί μνημείο για να 
θυμίζει στους νέους που φιλοξενούνται και δίνουν 
ζωντάνια στις φοιτητικές εστίες, τη ζωή και τη 
θυσία των συνομήλικών τους, όταν δέχθηκαν 
επίθεση από την τουρκική αεροπορία το 1974. 
Αυτά τα παιδιά, είπε, «έφυγαν» και δεν είχαν την 
ευκαιρία να φοιτήσουν, να φτιάξουν το μέλλον 
τους. Δεν δείλιασαν, αλλά από πατριωτισμό 
παρέμειναν στο χώρο και θυσιάστηκαν για την 

πατρίδα τους. Αν θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη τους, είπε, θα πρέπει ως πολίτες να σκεφτούμε 
διαφορετικά. Σήμερα χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο πατριωτισμό, ο οποίος θα πάρει τον τόπο μπροστά. 
Χρειάζεται να βάζουμε το συμφέρον του τόπου στο σύνολό του πάνω από μικροσυμφέροντα. Ως 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατέληξε ο Πρύτανης, πάντα θα τιμούμε τη μνήμη τους και πάντα θα 
υποκλινόμαστε στη θυσία τους με την ευχή σύντομα να έχουμε κάτι καλύτερο να αναφέρουμε σε όλους 
όσοι έδωσαν τη ζωή τους για τον τόπο.  
 
Ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού κ. Γιώργος Γεωργιάδης, στο δικό του 
χαιρετισμό ανέφερε ότι στους γενναίους αποδίδονται οι ύψιστες τιμές και αιώνιας ευγνωμοσύνης.  
Θυσιάστηκαν, πρόσθεσε, πολεμώντας τον βάρβαρο Αττίλα που άνανδρα επιτέθηκε αεροπορικά και 
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βομβάρδισε το στρατόπεδό τους το πρωινό της 20ης Ιουλίου 1974. Ο χώρος, συνέχισε, αποτελεί για εμάς 
τους Πυροβολητές προσκύνημα τιμής. Και η επιγραφή στο μνημείο «Επί Τας», είπε ο κ. Γεωργιάδης, είναι 
μια επιπρόσθετη υπενθύμιση του ανεξόφλητου ακόμα υπέρτερου χρέους για συνέχιση του αγώνα για την 
Ελευθερία της Κύπρου.  
 
Ο κ. Γεωργιάδης μετέφερε επίσης μήνυμα του τότε Υπολοχαγού ε.α. Ιωάννη Στρούζα, ο οποίος όπως 
ανέφερε, η σκέψη και η καρδιά του βρίσκονται στην Αθαλάσσα. «Αιώνια τιμή και δόξα στους εννέα 
λεβέντες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο στρατόπεδο, πληρώνοντας άδικα το τίμημα της 
προδοσίας της Κύπρου». Μήνυμα έστειλε μέσω του κ. Γεωργιάδη και συγγενής του Κωνσταντίνου 
Παναγιώτη: «Αθάνατοι, είμαστε πολύ περήφανες, θείε Παναγιώτη για σένα και για όλα τα παλληκάρια που 
πολέμησαν για την πατρίδα, αιώνια ας είναι η μνήμη σας».  
 
Στην εκδήλωση που ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο, 
κατέθεσαν στεφάνι εκ μέρους του Αρχηγού της Εθνικής 
Φρουράς, ο Διοικητής Πυροβολικού, Συνταγματάρχης 
Κωνσταντίνος Καλός, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Ανδρέας 
Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων 
Πυροβολικού, κ. Γιώργος Γεωργιάδης, η ΦΕΠΑΝ, η 
Πρωτοπορία, η Ανεξάρτητη Εθνική Έπαλξη και η 
Αυτόνομη Κίνηση Μαθητών, ΕΦΕΝ.  Το τρισάγιο τέλεσε 
ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Αγλαντζιάς, Πρωτοπρεσβύτερος, Ανδρέας Ανδρέου.  
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