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Μνημείο πεσόντων και Αγνοουμένων κueρεωτών 

του Λουκά Ορφαvίδn 
φιλόλογου - εκπαιδευτικού 

ιιΑέναος rιμιf και αγιfρως χάρις rοις νεκροίς και αγνοουμένοις rnς 

rων χύrρων γαίας" 

Τελέστηκαν την Κυριακή. 2 Μαίου 2010. τα 
Αποκαλυπτήρια του Μνημείου πεσόντων και 

Αγνοουμένων Κυθρεωτών από τον πρόεδρο 

της Βουλής κ. Μάριο Καρογιάν. Πριν από τα 

αποκαλυπτήρια εψάλη δέηση υπέρ ανεύρεσης 

των αγνοουμένων Κυθρεωτών καθώς και επι

μνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στους 

aπελευθερωτικούς αγώνες Κυθρεώτες, από το 

επίσκοπο Χυτρων κ. Λεόντιο. Το μνnμείο φιλο
τέχνησε στο προαύλιο του Πνευματικού Αθλη

τικού Ομίλου Κυθρέας «ΠΑΟΚ>> ο γλύπτης κ. Χρί

στος Συμεωνίδης ο οποίος προσπάθησε να 

στείλει το μήνυμα μνήμης και ελπίδας με το 

σκλαβωμένο Πενταδάκτυλο, τον ΚεΦαλόβρυ- · 
σο της Κυθρέας, καθώς επίσης και με τα περι

στέρια της ειρήνης. τις εργασίες συντόνιζε ο 

αρχιτέκτονας κ. Αντρέας Μαϊμάρης, ενώ την κατασκευή τς>υ έργου ανέλαβε π 

εργοληπτική εταιρία DEMKO. 

τιμές απέδωσαν η Φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς, όπως επίσης στρατιωτικό 

άγημα. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Κυθρέας. Στο χαιρετισμό 

του ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Μάριος Κάρογιαν.τόνισε ότι οι ήρωες και οι μάρ

τυρες μας προστάζουν να παραμείνουμε εν εγρηγόρσει στις επάλξεις του αγώνα 

και να συνεχίσουμε με σθένος και αποφασιστικότητα να διεκδικούμε τα δίκαια 

και τα δικαιώματα μας μέχρι την άγια μέρα της δικαίωσης και της επιστροφής. 

Τριανταέξι σχεδόν χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την κατάληψη της 

Κυθρέας από τα κατοχικά στρατεύματα βρισκόμαστε. ανέφερε ο κ. Καρογιάν. 
ενώπιον μιας νέας κορύφωσης της τουρκικής αδιαλλαξίας και αλαζονείας. Οι για 

δεκαεννιά τώρα μήνες συνεχιζόμενες απευθείας διαπραγματεύσεις για το 

κυπριακό δεν έχουν οδηγήσει πουθενά και βρίσκονται τώρα σε ένα ιδιαίτερα κρί

σιμο κομβικό σημείο. Αν η τουρκική πλευρά δεν εγκαταλείψει την αδιαλλαξία και 
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συνεχίσει να επιδιώκει λύσn συνομοσπονδίας, οι απευθείας διαπραγματεύσεις 

θα οδnγnθοι)ν σε περαιτέρω εκφυλισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση τα Ηνωμένα 

Έθνn και γενικό n διεθνnς κοινότnτα θα καταγράψουν ακόμα μια αnοτ:uχfα. 

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κuθρέας κ. Μιχαλάκης Σάββα ανέφερε ότι n ανέ
γερση του μνnμεfου αναμφίβολα αποτελεί ιστορικό χρέος, χρέος ευγνωμοσύνης 

και εκτfμnσnς προς τους νεκρούς και αγνοούμενους μαc;.Τόνισε ακόμη πως I"" 
έρχονται δύσκολες μέρες, μέρες δοκιμασίας οι οποίες θα δοκιμάσουν και τn f-
θέλnσή μας και τnν ενότητα μας. Επιβάλλεται κάτω από τις σημερινές κρίσιμες 

στιγμές aρραγής ενότnτα μεταξύ όλων, nγεσfας, λαού, πολιτικών κομμάτων. 

ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κ. Λουκάς Ορφανfδnς στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε πως 

σήμερα τιμούμε τους ήρωες και μάρτυρες τnς γενέθλιας γnς τnς Κυθρέας, τιμού

με όλους εκείνους που m:n ζωή τους όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες, ποτέ 
από το χρέος μn κινούντες. Μαζί τους τιμούμε καϊ τn μαρτυρική μας κωμόπολη, 

nou αφήσαμε εκείνο τον τραγικό Αύγουστο, με τους κήπους και το ποτάμια τnς, 
τους λεμονανθούς και τα γιασεμιά. Τnς δικής μας Κuθρέας και όχι τnς μαχαιρω

μένης, τnς κουρελιασμένης με τnν αλλόκοτη εικόνα και τn παραμορφωμένη 

φυσιογνωμία. Σtn συνέχεια τόνισε nως το npόβλnμα τnς Κύπρου δεν είναι νια μας 

μόνο πρόβλημα διεθνούς προβολής, όσο κι αν αυτό επιβάλλεται Είναι παράλλη

λα θέμα εθνικής υποδομtiς, ψυχικής προπαρασκευής, ισχυρού εθνικού φρονήμα

τος κω αγωνιστικής διάθεσης. Είvαι θέμα ομοψυχίας, σύμπνοιας και ενότητας. 

Μετά τα αnοκαλυnτnρια ακολούθησε κατ:όθεσn στεφάνων από τον Πρόεδρο τrις 

Βουλnς, τnv Εκκλησία, το Γενικό Δiευθυvτή του Υnουργεfου Άμυνας εκ μέρους 

tou Υπουργού Αμυνας, εκπροσώπους κομμάτων, τnν Εθνική Φρουρό. την ΕΛΔγκ, 

rφωτοyραφίες Μάριου ΖaμπακίδnJ 

τnν Αστυνομία, Δημάρ

χους, τον Πρόεδρο 

των Συνδέσμων Αγωνι

στών ΕΟΚΑ ΚΟΙνοτάρ

χες, εκπροσώπους ορ

γανωμένων συνόλων, 

ομοσπονδιών και από 

τους συγγενείς των 

πεσόντων και αγνοου

μένων τnς Κuθρέας. 

Τnρ~θnκε μονόλεπτη 

σιγ~ στn μνήμη των 

πεσόντων και n τελετ~ 
έκλεισε με τον Εθνικό 

Ύμνο. 


