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Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο, μέχρι πρότινος αγνοούμενο.

ΣΑΒΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
(εκ Νέου Χωρίου Κυθραίας - Στρατιώτη 70ού Τάγματος Μηχανικού)

που χάθηκε σε αποστολή ναρκοθέτησης την 6η Αυγούστου 1974, στην περιοχή Λαπήθου
και τα οστά του ανευρέθησαν σε ομαδικό τάφο (με τη μέθοδο του DNA), κηδεύουμε
αύριο Σάββατο 2/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος
Συν. Στροβόλου 2 και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:00 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια: Τούλλα Χρυσού Σέα, Χρυστάλλα Αντωνιάδου

Ειρήνη Χριστοφόρου, Αγγέλα Γεωργίου
Αυγή Νικολάου, Κώστας Αποστολίδης

Αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για την εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα και την εκκλησία Αγίου

Χαραλάμπους Ν.Χ. Κυθραίας.

Επικήδειος του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου

Με αισθήματα δέους και βαθιάς συγκίνησης αποχαιρετούμε σήμερα ακόμη έναν από
τους συμπατριώτες μας που για 45 χρόνια περιλαμβανόταν στον θλιβερό κατάλογο των
αγνοουμένων, τον Σάββα Αποστολίδη, του παλληκαριού από το Νέο Χωρίο Κυθρέας,  του
Γεωργίου και της Μαρίτσας οι οποίοι δυστυχώς δεν βρίσκονται μαζί μας.  Έφυγαν από
τη ζωή χωρίς να μπορέσουν να πουν το τελευταίο αντίο στο σπλάχνο τους και να ακου-
μπήσουν το φέρετρο του. Αυτή είναι η τραγική μοίρα πολλών εκ των συγγενών που ζουν
όλα αυτά τα χρόνια με την αγωνία να πάρουν απαντήσεις για την εξαφάνιση των αγαπη-
μένων τους, πριν ολοκληρώσουν το δικό τους κύκλο της ζωής. 

Αποχαιρετώντας τον Σάββα Αποστολίδη, μαζί με τα αδέλφια του Παναγιώτα, Αγγέλα,
Χρυστάλλα, Ειρήνη, Αυγή, Κώστα όπως και τα παιδιά τους κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ
και προς όλους εκείνους τους άλλους γονείς και συγγενείς των αγνοουμένων της τρα-
γωδίας του 1974 που βίωσαν και βιώνουν αυτό το μεγάλο δράμα. Για όσους έφυγαν προ-
σευχόμαστε στον Ύψιστο να αναπαύσει την ψυχή τους εν ειρήνη. Και σε όσους συνεχίζουν
εναγώνια να περιμένουν απαντήσεις για την τύχη των δικών τους ανθρώπων, τους εκ-
φράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας. Ο δικός τους πόνος είναι και δικός μας πόνος.

Ευχαριστώ την οικογένεια για την τιμή που μου κάνει να είμαι εδώ σήμερα.  Είναι
μεγάλη η τιμή να μιλήσει κανείς για έναν ήρωα, και να του αποδώσει τον προσήκοντα
δίκαιο φόρο αιώνιας ευγνωμοσύνης. Όπως εύστοχα υπέδειξε ο Καβάφης, πρέπει τιμή
αληθινή σε εκείνους «όπου στη ζωή των όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες, ποτέ από το
χρέος μη κινούντες».


