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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 55-59 ΣΤΗΝ 

ΟΜΩΝΥΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ «ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ» 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ- 

Κύριε Δήμαρχε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής, 

Κύριοι και κυρίες μέλη της ομάδας Πρωτοβουλίας για την ανέγερση 

της προτομής  του Ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη , 

Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες, 

Με μεγάλη χαρά, συγκίνηση και τιμή χαιρετίζουμε σήμερα την τελετή 

αποκαλυπτηρίων της προτομής του Ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 

στην ομώνυμη αυτή Πλατεία. Μεταφέρω τον αγωνιστικό χαιρετισμό 

των Αδούλωτων Κερυνειωτών και τα συγχαρητήρια όλων μας, γαιυτό 

το έργο. 

Συγχαίρουμε από καρδιάς το Δήμαρχο και τα μέλη της Δημοτικής 

Αρχής της Αγίας Παρασκευής, καθώς και τα μέλη της ομάδας 

Πρωτοβουλίας, τον καλλιτέχνη της προτομής και κάθε άλλο άτομο  

που  είχε ρόλο και εμπλοκή στην έμπνευση, τη σχεδίαση και 

υλοποίηση του έργου το οποίο εγκαινιάζεται σήμερα. 

Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν και στους  Δημότες κατοίκους  της Αγίας 

Παρασκευής οι οποίοι συναίνεσαν στην παραχώρηση του χώρου για 

να γίνει το έργο. 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής είναι βαθιά χαραγμένος στη ψυχή των 

Αδούλωτων Κερυνειωτών διότι εδώ στο Δήμο σας, στην οικία της κ. 

Ευανθίας Τσόκα είναι που πάρθηκε η απόφαση, για την ίδρυση της 

Συντονιστικής Επιτροπής Υποστήριξης Αγώνα για Ελεύθερη Κύπρο, 

τη ΣΕΥΑΕΚ, της οποίας συνιδρυτικό μέλος είναι η Αδούλωτη 

Κερύνεια. Γιαυτό η συγκίνηση είναι σήμερα διπλή, καθώς  και η λύπη 
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μου προσωπικά, πολύ μεγαλύτερη διότι ο χαιρετισμός μας διαβάζεται 

και εγώ υποχρεώθηκα από σειρά οικογενειακών γεγονότων να μην 

είμαι παρόν προσωπικά. 

Έργο σαν και αυτό έχει μεγάλη -πολύ μεγάλη και σύνθετη  σημασία 

καθότι, μέσα από τέτοια έργα: 

• Επιβεβαιώνεται ο άρρηκτος δεσμός των Ελλήνων της 

Μητροπολιτικής Ελλάδος και των  Ελλήνων της  μαρτυρικής 

Κύπρου μας, 

• Τιμάται ένας ήρωας των αγώνων του Ελληνισμού για ελευθερία  

και δικαιοσύνη και,  

• Ενσωματώνεται στην Κοινωνία των πολιτών της Αγίας 

Παρασκευής και στα βιώματα των επισκεπτών της, η μορφή του 

Ήρωα και υπενθυμίζεται η παρακαταθήκη του αγώνα  και της 

θυσίας του, για την ελευθερία της Κύπρου. Η σημασία αυτή 

ειδικά, μεγεθύνεται λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του Ήρωα 

όταν μπήκε στον αγώνα ακόμη αμούστακος μαθητής, για να 

πάρει μιαν ανηφοριά, να πάρει μονοπάτια, να βρει  τα 

σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά, καθώς  και ο τρόπος που 

αντιμετώπισε την αγχόνη έφηβος τότε, τραγουδώντας τον 

Εθνικό ύμνο.  

 Αυτά τα  δεδομένα εφόσον αξιοποιηθούν σωστά από την Κοινωνία 

της Κοινότητας που φιλοξενεί την προτομή του, μπορούν να 

αποτελέσουν και τη μαγιά που χρειάζεται η σημερινή Κοινωνία των 

Νέων μας, για να αντισταθεί στην ολομέτωπη επίθεση που υφίστανται 

τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και οι αξίες που πηγάζουν από αυτά,  

και ο Ελληνισμός να ξαναβγεί νικηφόρος στο φως και τον αέρα, όπως 

το απαιτεί η ιστορία και ο πολιτισμός μας. Έργα σαν και αυτό που 

εγκαινιάζεται σήμερα μπορεί, μαζί με πολλά άλλα τέτοια που 

υπάρχουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, να αποτελέσουν το ανάχωμα  

αποκατάστασης του Ελληνισμού στο βάθρο που του αξίζει.  

Τιμή και δόξα στον ήρωα. Ευθύνη και υποχρέωση που βαραίνει όλους 

μας, να τιμήσουμε έμπρακτα τη θυσία του.   

Ιωάννης Σιεκέρσαββας-  Πρόεδρος της Αδούλωτης Κερύνειας—8.7.2022 


