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ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Σκοπός της ανέγερσης του Μνημείου Μνήμης για το οποίο προκηρύσσεται ο
συγκεκριμένος
Εικαστικός/Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός από το Κοινοτικό
Συμβούλιο Πέρα Ορεινής είναι να τιμήσει τους πεσόντες και αγνοούμενους
συγχωριανούς τους κατά την τραγική περίοδο της Τουρκικής εισβολής του 1974.
Το μνημείο πρέπει να εξαίρει τον αγώνα και την ηρωική αντίσταση των έξι
παλληκαριών με σεμνότητα και «κάλλος» ώστε να παραδειγματίζει και διδάσκει
τις μελλοντικές γενιές.
Τα ονόματα των τιμωμένων είναι:
-

Ανδρέας Γιαλλουρίδης
Γεώργιος Αρτεμίου
Κώστας Σταυρινού Σώττου
Παντελής Νικολάου
Χαράλαμπος Μηνά
Χριστάκης Χαραλάμπους

Είναι γι’ αυτό το λόγο που έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος γιατί είναι σε
περίοπτη θέση στην είσοδο της Κοινότητας και εντάσσεται λειτουργικά και
συμβολικά στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου . Επιθυμία του
Αγωνοθέτη είναι να δημιουργηθεί ένα καλαίσθητο Μνημείο σε οπτική επαφή με
όλες τις οδικές προσβάσεις και με λειτουργική σύνδεση προς τον χώρο
στάθμευσης του Δημοτικού Σχολείου από τον οποίο θα διοργανώνονται με
ασφάλεια και απρόσκοπτα όλες οι τελετουργικές δραστηριότητες.
Επίσης είναι επιθυμία του Αγωνοθέτη για ένα ενιαίο μνημείο ευφάνταστα
χωροθετημένο στον χώρο που να ικανοποιεί όλες τις παραμέτρους που
περιγράφονται πιο πάνω, με λιτή αλλά αρμονική τοπιοτέχνηση του άμεσα

περιβάλλοντα χώρου και πιθανώς εκλεπτυσμένες αναφορές στο τοπικό
περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Κοινότητας, γι’ αυτό και η προκήρυξη
Εικαστικού και Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

Περιγραφή Χώρου
Ο χώρος που επιλέγηκε για την ανέγερση του Μνημείου ευρίσκεται εντός του
περιφραγμένου χώρου του Δημοτικού Σχολείου με μοναδική ασφαλή
πρόσβαση από τον χώρο στάθμευσης. Βρίσκεται επί της κύριας οδικής αρτηρίας
που ενώνει τις γύρω Κοινότητες με την πρωτεύουσα και σε υψομετρική διαφορά
γι’ αυτό δεν είναι προσβάσιμο από το οδικό δίκτυο αλλά προσφέρεται για την
καλύτερη δυνατή θέαση του μνημείου. Πρόθεση του Αγωνοθέτη είναι να
αντικαταστήσει μελλοντικά και εάν απαιτείται μέρος του προστατευτικού
μεταλλικού κιγκλιδώματος με άθραυστο διαφανές υλικό. Η χωροθέτηση του
Μνημείου παραπλεύρως του χώρου στάθμευσης του Σχολείου και η λειτουργική
σύνδεση τους προσφέρει σοβαρά πλεονεκτήματα τόσο στην εύρυθμη
διεκπεραίωση των οποίων τιμητικών εκδηλώσεων αλλά και στην οδική
ασφάλεια, αφού λογικά δεν θα επηρεάζεται αρνητικά η διέλευση από την κύρια
οδική αρτηρία που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή.

