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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
(από την Κυθρέα, 46 χρονών)

που συνελήφθη άμαχος μαζί με την οικογένειά του και άλλους πολίτες στις 15/8/1974,
στο χωριό Βώνη (Κυθρέας) και εδολοφονήθη από Τουρκοκυπρίους, κατά την τουρκική
εισβολή 1974, του οποίου τα οστά ανευρέθησαν σε ομαδικό τάφο έξω από το
τουρκοκυπριακό χωριό Μπέκκιογιου και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA,
κηδεύουμε αύριο Κυριακή 10/12/2017 από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Λατσιών,
στις 11:00 π.μ. Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια από τις 10-11 π.μ. στην εκκλησία.
Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά θέματα
Φώτης Φωτίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λατσιών.
Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Χρίστος Αποστολίδης
Μαρία Αποστολίδου και Αντρέας Ευσταθίου
Κυριάκος Αποστολίδης και Μαρία Πέτσα
Εγγόνια, ανίψια και λοιποί συγγενείς
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Επικήδειος Λόγος του Δημάρχου Κυθρέας Δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά
Μαζευτήκαμε σήμερα σ’ αυτό τον χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Λατσιών
για να πούμε το στερνό αντίο σ’ ένα ακόμα ηρωϊκό τέκνο της Κύπρου, ένα αδικοχαμένο
τέκνο της σκλαβωμένης μας Κυθρέας, με τις τιμές που δικαιωματικά του αξίζουν, μετά
από 43 και πλέον χρόνια καρτερικής αναμονής, κυρίως από την οικογένειά του.
Σε όλο αυτό το διάστημα από το μαύρο καλοκαίρι του 1974 αγνοούσαμε τί απέγινε ο
Μιχάλης Αποστολίδης όταν η Κύπρος δέχθηκε τα κτυπήματα της προδοσίας και της βαρβαρότητας, μέχρι που τα οστά του βρέθηκαν το 2010 σε περιοχή του γειτονικού προς την
Κυθρέα Τ/Κ χωριού Μπέκιογου. Είχε τελικά εκτελεστεί εν ψυχρώ μαζί με άλλους συμπατριώτες μας. Η ταυτοποίηση των οστών του με ενέργειες της Δ.Ε.Α., με τη μέθοδο
DNA, θέτει ένα τέρμα στη σκληρή δοκιμασία της οικογένειάς του και ιδιαίτερα των 3
παιδιών του που έζησαν από την αρχή από κοντά αυτό το δράμα.
Ο Μιχάλης γεννήθηκε στις 17.9.1928 στην συνοικία Καμάρα της Κωμόπολής μας,
της Βρυσομάνας Κυθρέας και ασκούσε αρχικά το επάγγελμα του σκαρπάρη και αργότερα
του καφετζή. Πατέρας του ήταν ο Κυριάκος Αποστολίδης από το Έξω Μετόχι Κυθρέας
και μητέρα του η Μαρίτσα Σταύρου Πιττάκα από την Κυθρέα. Όπως γνωρίζουν οι Κυθρεώτες, ο Μιχάλης διακρινόταν για τον ήρεμό του χαρακτήρα, την εργατικότητα και την
καλωσύνη του. Ήταν γενικά ένας αγαπητός, φιλήσυχος οικογενειάρχης.

