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Ανδρέας Παπατρύφωνος 
Αγνοούμενος 

 

Ο Ανδρέας Παπατρύφωνος γεννήθηκε 
στην Περιστερώνα το 1944. 
Τελειώνοντας το Δημοτικό πήγε στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο. Αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει το Γυμνάσιο πριν να 
τελειώσει την Γ΄ τάξη και να πάει να 
μάθει την τέχνη του επιπλοποιού. Την 
περίοδο της εισβολής ήταν 30 χρονών 
και υπηρετούσε ως έφεδρος. Τη μέρα 
της εισβολής ο Ανδρέας κατατάγηκε στο 
Παλιομέτοχο, στο 366ο Τάγμα 
Επιστράτευσης.  Το τάγμα του πολέμησε 
στο Κυπαρισσόβουνο, στον 
Πενταδάχτυλο.  
Στις 16 Αυγούστου, στο Καπούτι, η 
ομάδα του Ανδρέα  έπεσε σε ενέδρα των 
Τουρκοκύπριων. Ο Ανδρέας μαζί με 2 
άλλους συναγωνιστές του είναι οι μόνοι 
αγνοούμενοι από την συγκεκριμένη 
ομάδα στρατιωτών. Η οικογένεια του 
δεν έχει άλλες πληροφορίες για την τύχη 
του και μέχρι σήμερα αγνοείται. 



Μάμας Κ. Τσιακλής 
Αγνοούμενος 

 

Ο Μάμας Κ. Τσιακλής γεννήθηκε στις 6 
Οκτωβρίου του 1956. Φοίτησε στο 
Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας. Μετά το 
Δημοτικό ξεκίνησε να δουλεύει. Ήθελε 
πολύ να δουλέψει σε τυπογραφείο. Την 
περίοδο της εισβολής ήταν 17 χρονών και 
είχε μόλις καταταγεί στο πυροβολικό, στον 
Καραβά. Τελευταία φορά που τον είδε 
κάποιος ήταν στη Λάπηθο στις 20/7/1974. 
Μέχρι σήμερα η τύχη του αγνοείται.  



Κυριάκος Χατζημάμας 
Αγνοούμενος 

 

Ο Κυριάκος Χατζημάμας γεννήθηκε στην 
Περιστερώνα τον Οκτώβριο του 1947. 
Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας 
και αργότερα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία από το 
1965 μέχρι το 1967 στην περιοχή Ακράδες 
κοντά στο Λεονάρισσο. Εργάστηκε στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως 
προϊστάμενος του Γραφείου Μόρφου.  
Στις 20 Ιουλίου του 1974 κατατάγηκε έφεδρος 
στο 306ο Τ.Π. , έδρα του οποίου ήταν το Νέον 
Χωρίον Κυθραίας.  Το βράδυ του Σαββάτου, 
στις 20 Ιουλίου 1974, μεταφέρθηκε μαζί με 
άλλους εφέδρους στην Γλυκιώτισσα, 
Κερύνειας, όπου έγινε η απόβαση των 
τουρκικών αρμάτων. Έφεδροι επιζώντες 
ανέφεραν ότι η τελευταία φορά που θεάθηκε 
ήταν στο στρατόπεδο της Γλυκιώτισσας, το 
πρωί στις  22 Ιουλίου 1974. Κανείς δεν 
γνωρίζει με σιγουριά να πει τι συνέβηκε στον 
Κυριάκο. Μέχρι σήμερα η τύχη του αγνοείται. 



Χαράλαμπος Πάλμας 
Ηρωικά Πεσών 

 

Ο Χαράλαμπος Πάλμας γεννήθηκε το 1946 
στα Λιβάδια της Λάρνακας. Ήταν 
γεωργοκτηνοτρόφος. Το 1966 παντρεύτηκε 
την Ανδριανή Πάλμα και απέκτησε 3 παιδιά. 
Ο Χαράλαμπος Πάλμας υπηρετούσε ως 
έφεδρος στο 336ο Τ.Π. στο φυλάκιο 
Παλλούκια στον Άγιο Παύλο.  Στις 15 
Αυγούστου 1974 το φυλάκιο αποκόπηκε  από 
τον υπόλοιπο λόχο, μετά από μάχη Όταν 
βρέθηκαν περικυκλωμένοι από τον τουρκικό 
στρατό, μη έχοντας άλλη επιλογή, σήκωσαν 
άσπρο πανί για να παραδοθούν. Οι Τούρκοι 
στρατιώτες τούς εκτέλεσαν επί τόπου και 
τους εγκατέλειψαν σ' ένα όρυγμα. Οι σοροί 
τους μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό 
κοιμητήριο Λακατάμιας και τάφηκαν χωρίς 
αναγνώριση. Για 26 χρονιά δεν γνώριζαν ότι 
ήταν νεκρός και πίστευαν ότι ήταν 
αγνοούμενος. 
Όταν αναγνωρίστηκε η σωρός του 
παραδόθηκε στην οικογένειά του και η 
κηδεία του έγινε στην Περιστερώνα, στις 23 
Σεπτεμβρίου του 2000.  



Ανδρέας Πηλαβάς 
Ηρωικά Πεσών 

 

Ο Ανδρέας Πηλαβάς γεννήθηκε το 
Φεβρουάριο του 1942. Μετά το δημοτικό 
πήγε στην Τεχνική Σχολή Λευκωσίας. Μετά 
την αποφοίτησή του προσελήφθη στην 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου όπου και 
εργαζόταν  στο ραδιόφωνο μέχρι και το 
1974. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο 
παιδιά. Την περίοδο της εισβολής ήταν 32 
χρονών και υπηρετούσε ως έφεδρος. 
Μετά τα γεγονότα του πραξικοπήματος 
κλήθηκε να μην εγκαταλείψει το πόστο του. 
Με το άκουσμα της είδησης πήγε στην 
Κερύνεια, στην πρώτη γραμμή των 
συμπλοκών για να πολεμήσει. Από εκείνη 
τη μέρα χάθηκαν τα ίχνη του και δεν ήξεραν 
τι απέγινε. 36 χρόνια μετά, τον Μάρτιο του 
2010 ανακοίνωσαν στην οικογένειά του ότι 
έγινε ταυτοποίηση των οστών του με την 
μέθοδο του DNA. Είχαν βρει τα οστά του 
στους Βοτανικούς Κήπους της Κερύνειας. 
Από τις έρευνες προέκυψε ότι εκτελέστηκε 
άνανδρα από τους Τούρκους στις 23 ή στις 
25 Ιουλίου του 1974.  



Κώστας Ανδρέου 
Ηρωικά Πεσών 

 

Ο Κώστας Ανδρέου γεννήθηκε το 1947. 
Την περίοδο της εισβολής ήταν 27 χρονών 
και υπηρετούσε ως έφεδρος. Γεννήθηκε 
στην Κάτω Μονή και παντρεύτηκε στην 
Περιστερώνα το 1973. Το επάγγελμά του 
ήταν μηχανικός. Είχε έναν νεογέννητο τότε 
γιο που δεν είχε προλάβει καν να 
βαφτίσει. Κατατάγηκε στο τάγμα πεζικού 
στην Κυθρέα και από εκεί μεταφέρθηκε 
στην Κερύνεια. Μετά την πρώτη εισβολή 
κηρύχτηκε τριήμερη εκεχειρία κατά τη 
διάρκεια της οποίας έπρεπε να 
σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Δυστυχώς 
οι Τούρκοι παραβίασαν την εκεχειρία και 
τον συνέλαβαν. Όπως έμαθε η οικογένειά 
του αργότερα τον σκότωσαν στις 25 ή 27 
Ιουλίου του 1974 στο γήπεδο Γ.Σ. 
Πράξαντρος στην Κερύνεια. 


