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Τον ένδοξον 

Λόχον, Τέκνα, μιμήσατε 

Λόχων ηρώων 

 

Οι στοίχοι του Ανδρέα Κάλβου παρόλο που έχουν γραφτεί αρκετά χρόνια 

πριν για τον ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη δίνουν την εικόνα του 3ου 

Λόχου του 211 ΤΠ περιοχής Νεάπολης, Τράχωνα, Ομορφίτας, Καϊμακλί 

κατά την Τουρκική εισβολή του 1974. Λόχος ηρώων λέει ο ποιητής… και 

φαίνεται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. 

 

Σαράντα τρία (43) χρόνια μετά από το αποτρόπαιο έγκλημα της εισβολής 

του 1974 τιμούμε σήμερα τον ηρωικώς πεσόντα Στέλιο Περικλέους.  

 

Η απόδοση της πρέπουσας τιμής στους πεσόντες και τους αγνοουμένους 

της Τουρκικής εισβολής του 1974, που αγωνίστηκαν τις αποφράδες εκείνες 

μέρες, για την προάσπιση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ύψιστο πολιτιακό χρέος και οφειλή 

όλων μας ως πολιτών αυτής της χώρας. Ο Στέλιος υπηρετούσε στο 

φυλάκιο 1090 που βρισκόταν στις πολυκατοικίες του Τράχωνα και σε 

απόσταση 25 μέτρα από το τούρκικο φυλάκιο μαζί με τους Δεκ. 

Αριστοδήμου Κυριάκο και τους στρατιώτες Σάββα Μιχαήλ και Σκαλιστή 

Ιωάννη. Το φυλάκιο του Στέλιου Περικλέους ήταν προωθημένο και πολύ 



επικίνδυνο. Ο Λόχος του Στέλιου δηλαδή ο 3ος Λόχος του 211 Τάγματος 

Πεζικού είχε την ευθύνη της υπεράσπισης των βορείων προαστίων της 

Λευκωσίας, Τράχωνα, Νεάπολη, Ομορφίτα, Βόρειος Πόλος και Καϊμακλί. 

 

Η τουρκική επίθεση κατά του τομέα του 3ου Λόχου ξεκίνησε από η ώρα 

4.40 πρωϊνής της 20ης Ιουλίου 1974, δηλαδή προ της έναρξης της 

Τουρκικής Εισβολής. Η τουρκική επίθεση εκδηλώθηκε κατά του υψώματος 

“Χοιροστασίου” με αιφνιδιαστική ενέργεια η οποία οδήγησε στην κατάληψη 

μέρος του υψώματος από τις εχθρικές δυνάμεις. Παράλληλα στη ζώνη 

ευθύνης του 3ου Λόχου στην περιοχή Χαμίτ Μάντρες άρχισε και η ρίψη 

Τούρκων αλεξιπτοτιστών οι οποίοι ενίσχυσαν τις τουρκοκυπριακές 

δυνάμεις και σε λίγα λεπτά ολόκληρη η Ζ.Ε. του 3ου Λόχου εβάλλετο κυρίως 

από το Φυλάκιο 1072 του Κλωστηρίου στη Νεάπολη μέχρι και το Φυλάκιο 

του Στέλιου Περικλέους ενώ το Φ1103 στην Ομορφίτα εδέχετο τρομερή 

πίεση καταλήψεως του. 

 

Στις 12.00 η ώρα το μεσημέρι με δυο ομάδες τέθηκα επικεφαλής και ενε-

ργήσαμε αντεπίθεση για ανακατάληψη του υψώματος «Χοιροστασίου» 

παρόλο πέρασε η προβλεπόμενη χρονική περίοδος εκδήλωσης αντεπιθέ-

σεως. Οι άνδρες του 3ου Λόχου με αυτοθυσία, σθένος και λεβεντιά κατό-

ρθωσαν να ανακαταλάβουν το απολεσθέν μέρος του υψώματος. 

 



Την επομένη μέρα, 21 Ιουλίου, ο Λόχος δέχεται προσβολές πέραν από τις 

επίγειες τουρκικές δυνάμεις με καταιγιστικά πυρά και επιθέσεις από την 

τουρκική πολεμική αεροπορία και πυρά από ελεύθερους Σκοπευτές κατά 

του Σ.Δ. του Λόχου στην Ομορφίτα. Ο 3ος Λόχος όμως συνεχίζει να 

αμύνεται στις κατεχόμενες από αυτόν θέσεις με επιτυχία. 

 

Την Τρίτη μέρα των επιχειρήσεων δηλαδή στις 22 Ιουλίου 1974 οι 

τουρκικές δυνάμεις εκμεταλλευόμενες τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 

η οποία τέθηκε σε ισχύ η ώρα 14.00 το απόγευμα, εκτόξευσαν 

συνδυασμένη επίθεση τάγματος συν (+) σε όλη την Ζ.Ε. του Λόχου με την 

υποστήριξη Ουλαμού Μέσων Αρμάτων κυρίως στο τομέα του υψώματος 

«ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ» στο Φ 1072 του Κλωστηρίου που ήταν και το πιο στενό 

σημείο του τουρκικού θύλακα. Το φυλάκιο 1090 δηλαδή το φυλάκιο του 

Στέλιου δεχόταν τρομερή πίεση και σε κάποια στιγμή περικυκλώθηκε οι 

μαχητές του φυλακίου του Στέλιου δεν παραδόθηκαν και συμπτύχθηκαν σε 

ένα άλλο προκεχωρημένο φυλάκιο το 1083 στη Νεάπολη το οποίο 

υπεράσπιζαν ο ανθυπολοχαγός Παπαχριστοφόρου Αλέξανδρος και οι 

Στρατιώτες Παπαπολυδώρου Κώστας , Κκίμης Θεοχάρης, Χειρήτου 

Νεόφυτος. ΄Όταν έφθασαν στο φυλάκιο 1083 ενεπλάκησαν και πάλι σε 

σκληρές μάχες σώμα με σώμα. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι αργά το 

απόγευμα. Όμως παρά την ηρωική αντίσταση των Ανδρών του φυλακίου 

ήταν αδύνατο να κρατηθεί με τεράστιο κίνδυνο εγκλωβισμού και 



αιχμαλωσίας τους και γι αυτό εδόθη διαταγή εφαρμογής του μηχανισμού 

απαγκυστρώσεως μέχρι τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας – Γυμνάσιο 

Νεαπόλεως.  

 

Στο προσκλητήριο που έκανα στις 24 Ιουλίου ήσαν αρκετοί απόντες μεταξύ 

των οποίων και ο Στέλιος Περικλέους. 

 

Εδώ στη περιοχή της Ομορφίτας, Τράχωνα, Νεάπολης, Καϊμακλί που τις 

μέρες του μαύρου Ιουλίου 1974 περίσσσευε ο ηρωισμός, η λεβεντιά και η 

αυτοθυσία. 

 

Οι μαχητές του 3ου Λόχου από τις 20 μέχρι τις 23 Ιουλίου, μάχονταν 

άγρυπνοι και ταλαιπωρημένοι κρατώντας με νύχια και με δόντια την 

αμυντική τους γραμμή. Ο αγώνας ήταν άνισος, οι επιτιθέμενοι διέθεταν 

υπεροπλία και σε έμψυχο και σε άψυχο υλικό αλλά οι άνδρες του 3ου 

Λόχου έγραψαν σελίδες αξιοθαύμαστης λεβεντιάς και αντίστασης. Όλη την 

περίοδο της εκεχειρίας από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 13 Αυγούστου οι 

Τούρκοι οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν τη σεβάστηκαν αλλά αντίθετα τη 

χρησιμοποίησαν για να εκδηλώνουν επιθετικές ενέργειες εναντίο του 3ου 

Λόχου. 

 



Τον ήρωα Στέλιο Περικλέους του αποτίουμε σήμερα τον οφειλόμενο φόρο 

τιμής, που είχε ως υπέρτατη αξία την ειρήνη, την ελευθερία, τη νομιμότητα, 

τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη για τις οποίες θυσιάστηκε μαζί με άλλους 

συναγωνιστές του παραμένοντας μέχρι το τέλος συνεπείς και 

ανυποχώρητοι υπερασπιστές τους. Αυτούς που πιστοί στις πανάρχαιες 

παραδόσεις μας, δεν δειλίασαν, δεν έγιναν ριψασπίδες και παρέμειναν εκεί 

στις σύγχρονες Θερμοπύλες που τους έταξε η ιστορία και έδωσαν 

μαθήματα ηθικής τόλμης και ανδρείας θέτοντας πάνω από όλα την 

πατρίδα, τηρώντας τον προγονικό όρκο “Ου κατασχύνω όπλα τα ιερά”. 

 

Τιμώντας σήμερα τη θυσία και την προσφορά στην πατρίδα, του ήρωα 

Στέλιου Περικλέους ο οποίος πολέμησε για την προάσπιση της τιμής και 

της ακεραιότητας της Κύπρου μας, στη ζώνη ευθύνης του 3ου Λόχου του 

211 ΤΠ στη περιοχή Τράχωνα, Νεάπολης, Ομορφίτας και Καϊμακλίου, 

δίνοντας σκληρές μάχες, με τα πενιχρά οπλικά μέσα που είχαν στη διάθεσή 

τους, για να ανακόψουν την προέλεαση της πανίσχυρης τουρκικής 

στρατιωτικής μηχανής, κλέινουμε ευλαβικά το γόνυ και αντλούμε δύναμη 

από το δικό τους παράδειγμα. Τιμούμε αυτούς που με την αυτοθυσία τους, 

σκέπασαν τη ντροπή της προδοσίας και τη μετέτρεψαν σε πεδίο δόξας και 

τιμής. Ο 3ος Λόχος δεν νικήθηκε, αλλά εγκαταλείφθηκε προδομένος, στην 

τουρκική επεκτατικότητα.  

 



΄Ηρωα Στέλιο Περικλέους στην οικογένεια σου απευθύνομαι και εκφράζω 

την ευχή να βρουν παραμυθία στη σκέψη πως ευτύχησαν να ζήσουν έστω 

και λίγα χρόνια μαζί και δίπλα σε τέτοιο παλληκάρι που βίωσε τα οράματά 

του και την πανάρχαιη εντολή «εις οιωνός άριστος… αμύνεσθαι περί 

πάτρης». 

 

Αθάνατε ήρωα του 3ου Λόχου του 211 ΤΠ 1974, Στέλιο Περικλέους 

 

Τιμούμε και υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας σου. 

 


