
Τους πολυαγαπημένους μας

ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ                   ΑΝΤΡΕΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
(ετών 50 από την Κυθρέα)         (ετών 16 από την Κυθρέα)

δολοφονηθέντες από τους Τούρκους στρατιώτες την 16η Αυγούστου 1974, τα οστά των οποίων
ανευρέθησαν σε ομαδικό τάφο στην Άσσια και ταυτοποιήκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε την
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Απ. Ανδρέα στον Συν. Στρο-
βόλου ΙΙΙ και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοι-
μητήριο Στροβόλου. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό Απ. Ανδρέα από τις
2.30 μ.μ. μέχρι 3.00 μ.μ. Επικήδειο θα εκφωνήσει εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και ο δήμαρχος
Κυθρέας δρ Πέτρος Καρεκλάς.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος και μητέρα: Γιαννούλλα Ζαχαριάδου
Παιδιά και αδέλφια: Βαρβάρα Ζαχαριάδου, Έλενα - Νίκος Πέρου.

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών και
στον ιερό ναό Απ. Ανδρέα Συν. Στροβόλου ΙΙΙ.

Επικήδειος Δημάρχου Κυθρέας δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά

… Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου, έγραψε ο Ελύτης και τρα-
γούδησε ο Θεοδωράκης. Και πώς θα τη λησμονήσουμε, άξιε Ποιητή του Έθνους,
όταν κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε να θάψουμε και να μοιρολογήσουμε αθώους
ανθρώπους αυτής της χώρας, που άγρια δολοφονήθηκαν από βαρβάρους πριν
μερικές δεκαετίες και μόλις τώρα το μπορούμε; Ναι, σήμερα μετά από 39 χρόνια
μπορεί επιτέλους να εναποθέσει η οικογένεια και όλοι εμείς τα άνθη της αγάπης
μας στον τάφο που σε λίγο θα δεχτεί τα οστά του Κώστα Ζαχαριάδη και του γιού
του Ανδρέα, από την αγαπημένη μας Κυθρέα. Σήμερα μπορούμε να τους απο-
δώσουμε τις τιμές που τους αρμόζουν, σύμφωνα και με την τάξη της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας.

Η ταυτοποίηση των οστών τους με τη μέθοδο του DNA, υπό την αιγίδα της Διε-
ρευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, θέτει ένα τέρμα στη σκληρή δοκιμασία της
οικογένειας Ζαχαριάδη και για όλους τους Κυθρεώτες. Ταυτόχρονα όμως ξυπνά
και οδυνηρές μνήμες για το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974, θεριεύει την οργή
για το μεγάλο έγκλημα της ομαδικής εκτέλεσης αιχμαλώτων από τα Τουρκικά
στρατεύματα και τους συνεπικουρούντες φανατικούς Τ/Κ εξτρεμιστές.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, που εργαζόταν τότε ως γραφέας στο Λογιστήριο του
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, απέκτησε με την αγαπημένη του σύζυγο Γιαν-
νούλα 3 παιδιά: τον Αντρέα, την Ρίτσα και την Έλενα. Μια πολύ φιλήσυχη οικο-
γένεια, πρότυπο για πολλούς Κυθρεώτες, που ζούσε στην ενορία της Αγίας

Κηδείες Αγνοουμένων

104 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ




