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ΣΠΥΡΟΣ Χ" ΓΙΑΚΟΥΜΗ 

Ηρωομόρτυρας του Απελευθερωτι

κού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 από την 
Κuθραια που πέθανε στις 16 Οκτωβρίου 
1958 έπειτα απο φρικτά βασανιστήρια από 
Άγγλους αποικιοκράτες και Τούρκους επ

κουρικούς. 

Ο Αθλητικός Σύλλογος «ΟΙ ΧΥ

ΤΡΟΙ, Κuθρέας και η οικογένεια του i]pωα 

συνεχίζουν να τελούν κάθε χρόνο το 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΟ στον Ιερό Ναό 

Αγίας Βαρβάρας της ομώνυμης κοινότη-

Έλληνες και Ελληνίδες, 

Εκ μέρους του Προσφυγικού Σωμα

τείου «ΟΙ ΧΥΤΡΟΙ,. Κuθρέας σας καλω

σορίζω στη τούτη τελετή και σας 

απευθύνω εγκάρδιο και αγωνιστικό χαι

ρετισμό. 

Τ ο να αγωνίζεται και να πεθαίνει 

κάποιος για την ελευθερία της πατρίδας 

του, είναι χρέος ιερόν και εθνικό καθή

κον. 

Τ ο να τιμάται ο οιοσδήποτε ήρωας 

r'1 μάρτυρας που έπεσε μαχόμενος και 

έδωσε το αίμα του. είναι εξίσου χρέος ιε

ρό και εθνικό καθήκο εκείνων που επι

ζούν και των μεταγενεστέρων. 

Γι' αυτό και μεις σήμερα μαζευτήκα

με στον φιλόξενο τούτο χώρο για να τι~ 

μήσουμε ένα άξιο τέκνο της Κuθραίας, 

που τώρα στενάζει κάτω από τη μπότα 

του βάρβαρου Αττίλα, τον ηρωομάρτuρα 

της κυπριακής ελευθερίας Σπύρο Χ" ϊια

κουμr), του οποίου το ετήσιο μνημόσυνο 

ετελέσαμεν προ ολίγου στην εκκλησία 

της Μεγαλομάρτυρος του Χριστού Βαρ~ 

τα ς. 

Φέτος στις 23.10.94 αμέσως μετά 
το μνημόσυνο έγιναν τα αποκαλυπτήρια 

της προτομής του ήρωα από τον έντιμο 

υπουργό Υγείας κ. Μανώλη Χριστοφίδη 

στον περίβολο των εθνικοφρόνων Σωμα

τείων «ΟΜΟΝΟΙΑ» Αγίας Βαρβάρας. 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΟΙ 

ΧΥΤΡΟΙ» κ. Μιχάλης Ανδρέου έκαμε την 

πιο κάτω προσφώνηση: 

βάρα ς. 

Η προτομή του ηρωομάρτυρα Σπύ

ρου Χ" Γιακουμή την οποίαν θα αποκαλύ

ψει σε λίγο ο Έντιμος Υπουργός Υγείας κ. 

Μανώλης Χριστοφίδης εκ μέρους του 

Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Γλαύκου 

Κληρίδη, τον οποίον ευχαριστούμε θερ

μά, εσπ')θη εδώ στην προσφυγιά για να 

μας θυμίζει το χρέος προς την πατρίδα 

και ως φάρος φωτεινός να καθοδηγεί και 

να φωτίζει τα βήματα της επιστροφής 

στην αγαπημένη μας Κuθραία. 

Παρακαλώ τον Πρόεδροv, το Διοικη

τικό Συμβούλιο και τα μέλη των Εθνικο

φρόνων Σωματείων «OMONOIA» Αγίας 

Βαρβάρας να δεχθούν τις θερμές ευχαρι

στίες τόσο της οικογένειας του τιμωμέ

νου ηρωομάρτuρα όσον και του προσφυ

γικού μας Σωματείου «ΟΙ XYTPOI» Κυ

θραίας για την φιλοξεvίαν και την καθόλα 

ευγενή συνεργασία για την διογάνωση 

της σεμνής αυτής τελετής. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε 

προς όλους εκείνους τους επώνυμους και 

aνώνυμους που καθ' οιονδήποτε τρόπο 



συνέβαλαν ώστε η κατασκευr) της προ-

τομής να γίνει πραγματικότητα. 

Ευχαριστούμε επίσης την 

υπέροχη χορωδία των Συνδέσμων 

νιστών που έΦαλλε κατά την διάρκεια 

της Θεi.ας Λειτουρ-γίας και μας 

τιί.φα εθνικι1 άσματα υπό την Διεύθυνση 

του Αγωνιστή-Θεολό-γου κ. Πα

ρασκευά. 

Ευχαριστούμε 

που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή 

μας και παρευρίσκεσθε σήμερα μας 

στο μvημ<')συνο και στην των αηο-· 

καλuπτηρίων της ηροτομr:ς του ηρωο

μάρτυρα της Κυθραίας Σπύρου Χ" Για

κουμή. 
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Ηρωομάρτυρα 

από την αγαπημένη μας 

,vu·μv·"'· μακρυά από τον τόπο που γεν

νήθηκες, που μεγάλωσες και έδωσες τη 

ζωή σου θυσία στο της ελευθερίας, 

ω".;c""'"' σήμερα στο φιλόξενο χωριό τη(; 
Αγ1ας Βαρβάρας το μνημόσυνο σου και 

την προτομή σου, που 

εστήθη εδώ στην προσφυγιά, για να είναι 

αναφοράς, να είναι σηματοδότης 

για να μην ξεχνούμε τη σκλαβωμένη Κυ

Θραία μας, να συνεχίσουμε να αγωνιζό

μαστε για επιστροφή και δικαίωση να μην 

μας τρομάζουν οι οιεσδήποτε δυσκολίες 

και απτόητοι να προχωρούμε έχοντες 

πάντοτε υπ' όψι μας την προτροπή του 

ποιητή. 
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Ομιλία του κ. Υπουργού 

Χρέος διπλό οδήγησε σήμερα τα 

βήματά μας όχι στην Κυθρέα, καθώς 

έπρεπε, αλλά στη φιλόξενη Αγία Βαρβά

ρα. Η μέρα σήμερα ανήκει στην Κυθρέα, 

τη γενέτειρα του ηρωομάρτυρα Σπύρου 

Χατζηγιακουμή, που το εκλεκτό της τέ

κνο τη δόξασε με το απαράμιλλο ήθος 

του και τη σπάνια λεβεντιά του. τ ο δρό

μο όμως προς την ηρωοτόκο Κυθρέα 

δεν μπορούμε ακόμα να διαβούμε, γιατί 

το φράσσουν οι λόγχες του Αττίλα και οι 

ερπύστριες των Μεχμετζίκ. Ωστόσο το 

δρόμο του χρέους όχι μόνο δεν τον ξε

χνούμε αλλά και τον βαδίζουμε πιστοί 

πάντα κι αφοσιωμένοι, έτοιμοι και πρόθυ

μοι φωτεινό να ρίξουμε της λευτεριάς 

θεμελοπότι γιατί πιστεύουμε στην ΟΜΗ

ΡΙΚΗ ρήσι «πως τη μισή αξία του ανθρώ

που ο βροντόλαλος Δίας, του παίρνει απ' 

τη στιγμή που πλακώνει γι' αυτό σκλα

βιάς ημέρα,. 

Ήμισυ γαρ aρετής αποαίνυται ευ

ρύοπα Ζευς ανέρος, ευτ' αν μιν κατά 

δούλιον ημόρ έλη σι ν. 

Για τούτο και βρισκόμαστε τώρα 

εδώ. Για να συντηρήσουμε την ιστοριl(ή 

μνήμη, για να χαλυβδώσουμε τη θέλησή 

μας και να ενισχύσουμε τις ρίζες αναμι

μνησκόμενοι τη θυσία του συγκεκριμένου 

ήρωα αλλά και τη γενικότερη εποποιία 

του '55-'59. Για να αναβαπτιστούμε στρέ
φοντας νου και λογισμό στο ζείδωρο 

πνεύμα και στα πάναγνα κι ακατάλυτα 

ιδανικό των αγωνιστών εκείνης της τε

τραετίας. Να πιούμε aπό τη στέρεη κι 

αστείρευτη πηγή που δημιουργεί ήρωες, 

που μεγιστοποιεί τη θέληση, που μεταρ

σιώνει την ελπίδα. 

Πολλές κι aτέλειωτες οι πτυχές 

του αγώνα του '55-'59: στα λημέρια και 
στις μάχες, στα οδοφράγματα και στις 

ενέδρες, στ' ανaκριτήρια και στα κρατη

τήρια, στις φυλακές και στις aγχόνες, σε 

κάθε χωριό, σε κάθε πόλη κάθε ώρα και 

κάθε λεπτό. Ο Αγώνας ήταν aπ' όλους 

για όλα, για την Πατρίδα, γιατί τότε για 

όλους η πατρίδα ήταν όλα όσα είχαμε, 

ήταν όλα όσα ζητούσαμε, ήταν όλα όσα 

μας έδιναν ευτυχία. Τότε την ευτυχία τη 

βρίσκαμε μες στον αγώνα, έστω κι αν aυ

τή σήμαινε βασανισμούς, οδύνες, θάνα

το. 

Ο τιμώμενος ήρωας Σπύρος Χατζη

γιακουμής είναι η συνισταμένη της αγωνι

στικότητας του λαού μας την ανεπανάλη

πτη εκείνη περίοδο της ΕΟΚΑ. Αποτελεί 

το δείγμα και το πρότυπο, το aντικαθρέ

φτισμα των Κυπρίων αγωνιστών. 

Πρόθυμος από τους πρώτους στο 

κάλεσμα της πατρίδας. Χωρίς κανένα δι

σταγμό απάντησε «παρών», γιατί aξία 

πρώτη στη ζωή του ήταν για κείνον όχι η 

συνηθισμένη ευτυχία, όχι η κοινωνική επι

τυχία, ούτε ακόμα η οικογένειά του, γυ

ναίκα και παιδιά. Αξία πρώτη ήταν το κα

λό της πατρίδας. Από ένστικτο γνήσιος 

Έλληνας, βίωνε ό,τι ο aρχαίος κορυφαίος 

πρόγονός του, ο Σωκράτης, έλεγε, ότι 

δηλαδή: 

I 
I 



"... μητρός τε και πατρός και των 
άλλων προγόνων 

απάντων τψιώτερο εστιν η πατρίς 

και σεμνότερο 

και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα 

και παρά θεοίς 

και παρ' aνθρώποις τοις νουν έχου-

σι. .. ». 

Ο Σπύρος Χατζηγιακοuμής αποδεί

χτηκε ένα ολόδροσο κλαδί, που ξεπέτα

ξε φύλλα κι aνθούς, τρεφόμενο από το 

στιβαρό δέντρο του αθάνατου Ελληνι

σμού. Το ίδιο δέντρο που προίκισε τον 

κόσμο με τόσους κλώνους και κλωνάρια, 

όπως κλέφτες κι aρματολούς, Σουλιώ

τες και Μεσολογγίτες, Κολοκοτραιναί

ους και Κανάρηδες, Κουντουριώτες και 

Μελάδες μαζί με τόσους άλλους στα νε

ότερα χρόνια. Ήταν κλαδί από το ίδιο δέ

ντρο, διαποτισμένο από τους ίδιους χυ

μούς σκέψης και νοοτροπίας, όπως ο 

πρόγονός του αγωνιστης, ο αγράμματος 

μα τόσο μορφωμένος τόσο σοφός Μα·· 

κρuγιάννvης, που έγραφε στ' Απομνημο

νεύματά του: 

«Να 'ρθει ένας να μου πει ότι θα 

πάγει ομπρος η πατρίδα, στρέγομαι να 

μου βγάλει και τα δυο μου μάτια. Ότι, αν 

ειμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι κα

λά, με θρέφει. Α ν είναι η πατρίδα μου 

αχαμνά, δέκα μάτια να έχω, στραβός θε 

νά 'μαι»! 

Για την πατρίδα του κι ο Σπύρος 

άφηνε τη δουλειά του και το σπίτι του για 

να τραβά πάνω στις βουνοκορφές του 

Πεvταδάχτυλοu, ξέκοβε από την ασφά

λεια και τη ζεστασιά, για να παίρνει τρό-
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φιμα στους αντάρτες της ΕΟΚΑ που πά

λευαν για τη Λευτεριά. Σύνδεσμος και 

τροφοδότης ο ήρωάς μας, δεν έλειψε 

από καμιά αποστολή, δεν παρέλειψε κα

νένα καθήκον, δεν πισωδρόμησε ποτέ 

του. Σεμνός και σιωπηρός, με μια λέξη 

σωστός αγωνιστής, είχε δεχτεί κι αυτός 

στο μέτωπό του τη σφραγίδα των εκλε

κτών του Έθνους, τη σφραγίδα της Μοί

ρας: 

Αφού πια για τέσσερα χρόνια έδω

σε τα πάντα στον αγώνα, επέπρωτο να 

αποκαλυφθεί ο ρόλος κι η όλη συμβολή 

του. Οι Άγγλοι ανακριτές τον παρέλαβαν 

σ' ένα ανθρωπομάζωμα ξημερώματα 12 
του Οκτώβρη του '58. Ένας κουκουλοφό
ρος βρωμερός προδότης τον υπέδειξε 

αυτόν μαζί με άλλους 1 00. Σίγουροι ήταν 
οι Άγγλοι για τη δράση του Χατζηγιακου

μή. Σίγουροι ήταν και για το μελλοντικό 

Θρίαμβό τους, να συλλάβουν τους αγωνι

στές στα κρησφύγετα που θα τους φανέ

ρωνε αυτός ο aπλοϊκός βοσκός της Κu

θρέας. 

Όμως πόσο πλανήθηκαν! Πόσο δεν 

ήξεραν, πόσο δεν έμαθαν την ψυχή του 

Έλληνα! Πόσο αγνόησαν το ελληνικό φι

λότιμο, την ελληνική φιλοπατρία, την ελ

ληνική λεβεντιά! Δεν μπόρεσαν από το 

στόμα του να βγάλουν τσιμουδιά. Με συ

νεχείς ανακρίσεις και βασανισμούς τεσ

σάρων επώδυνων ημερών και νυχτών κα

τόρθωσαν να εξοντώσουν τελικά, όχι την 

ψυχή, όχι το ηθικό, όχι τη λεβεντιά του 

Σπύρου, παρά μόνο το ταλαιπωρημένο 

κορμί. Δούλον το σώμα αλλ' ο νους ελεύ

θερος. 

Η ψυχική του δύναμη στάθηκε πάνω 
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aπό πόνους, πάνω aπό σπαράγματα. 

Αποδείχτηκε ανώτερη κάθε είδους βασα

νισμού κι aφαίμαξης. Τόσο μάλιστα που 

τελικά αλώβητη κι αμίαντη πέταξε απ'το 

φτωχό χιλιοσημαδεμένο κορμί που δεν 

άντεξε την τόση βαναυσότητα. Έφυγε η 

ψυχή, μα έφυγε ελεύθερη κι άψογη κι 

ανέγγιχτη aπό τα βρωμερά χέρια των 

ανακριτών, αλύγιστη από τα φοβερά σύ

νεργα του πόνου, «Μηδέν ελευθερίας 

προκρίνουσα». «Ποτέ μη γίνεις δούλος 

με τη θέλησή σου, αφού μπορείς να πε

θάνεις ελεύθερος», μας διδάσκει ο Ευρι

πίδης. 

Μη 'πι δουλείaν ποτε ζων εκών έλ-

θης, 

παρόν σοι κατθανείν ελευθέρω. 

Πόσο μας θυμίζει αλήθεια το παρά

δειγμα του Σπύρου Χ" Γιακουμή μια στι

χομυθία από τον Επίκτητο: 

- Θα σου αποδείξω πως είμαι κύ
ριος (σου) 

- Πως; ο Δίας μ' έπλασε ελεύθερο. 
Ή θαρρείς πως θάφηνε να υπουδουλωθεί 

ο ίδιος ο γιος του; Τ ου πτώματος μου εί

σαι κύριος- πάρε το. 

- Εγώ σοι δείξω ότι κύριος ειμί. 

-Πόθεν ου; εμε ο Ζευς ελεύθερον 

αφήκεν. Ή δοκείς ότι έμελλεν τον ίδιον 

υιόν εάν κaκοδουλούσθαι; Του νεκρού δε 

μου κύριος ει, λάβε aυτόν. 

Ο Σπύρος Χaτζηγιακουμής δίκαια κι 

επάξια κατέκτησε μες στις ψυχές όλων 

μας τη θέση και το κύρος των ηρώων 

του ιερού μας Αγώνα. Η όλη ζωή του κι 
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όχι λιγότερο ο τρόπος της θανάτωσης 

του αποτελούν μια πτυχή που αξίζει πιο 

πολύ ακόμα να φωτιστεί. Ο νέος αυτός 

Κυθρεώτης βοσκός αναδείχτηκε δάσκα

λος της aρετής και της φιλοπατρίας. 

Επέδειξε μια θέληση aτσαλένια, που 

άντεξε ως το έσχατο τέντωμά της ενά

ντια στην ωμή βία, ενάντια στις αδυνα

μίες του σώματος και τους πειρασμούς 

για να προδώσει τους συναγωνιστές και 

να γλυτώσει. Μόνος έναντι πολλών, γυ

μνωμένος έναντι πανόπλων, αγρυπνι

σμένος και νηστικός έναντι ξεκούραστων 

και χορτασμένων ανακριτών έδωσε αυ

τού του είδους τη μοναχική μάχη στα δι

κά του μαρμαρένια αλώνια. 

Σε τούτα τα μαρμαρένια αλώνια 

βγήκε νικητής, αφού οι φοβεροί αντίπa

λοιτου δεν μπόρεσαν να του λυγίσουν τη 

θέληση ούτε ένα λεπτό. Τόσο μεγαλείο 

ψυχής έκρυβε μέσα του ο Κυθρεώτης βο

σκός Ι τέτοιο μεγαλείο που έκανε τους 

Εγγλέζους να τον φοβούνται και νεκρό. 

Δεν τόλμησαν να τον aφήσουν να δεχτεί 

στην εκκλησία την επικήδεια τελετή που 

δικαιούται και το τελευταίο πλάσμα φεύ

γοντας από τη ζωή aυτή. Επέμεναν να 

μεταφέρουν οι ίδιοι το λείψανό του κα

τευθείαν στο νεκροταφείο. Μα ξεσηκώ

θηκαν οι Κυθρεώτισσες κι απαίτησαν το 

σεπτό σκήνωμα να μεταφερθεί στην εκ

κλησία και πέτυχαν aυτό που ήθελαν. 

Όμως οι aπαίσιοι κατακτητές έστησαν 

ένθεν και ένθεν της διαδρομής στρατιώ

τες ένοπλους και τοποθέτησαν κουστω

δία μετά την ταφή και έστειλαν ελικόπτε

ρα για δέκα μέρες να προσέχουν μήπως 

κλαπεί το λείψανο και aποκαλυφθεί στον 

ελεύθερο κόσμο το μέγεθος της κατα

σπίλωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 



Αυτόν τον ήρωα τιμούμε σήμερα κι 

αυτού την προτομή φιλοξενεί από σήμε

ρα η Αγία Βαρβάρα. Έναν ήρωα που δη

μιούργησε το δικο του προσωπικό έπος, 

αλλά και μια οικογένεια που συνέχισε να 

προσφέρει με αυτοθυσία τα παιδιά της 

στην πατρίδα. Δεν είναι δυνατό σήμερα, 

σ' αυτήν την ιερή στιγμή, να μη θυμηθού

με το παράδειγμα του πατριωτισμού του 

γιου του, δεκαέξι μόνο χρόνια αργότερα. 

Στον άλλο αγώνα της πατρίδας, 

στον αγώνα για διαφύλαξη της ανεξαρ

τησίας της από τον άλλο φοβερό αντίπα

λο, τους Τούρκους εισβολείς, ο μεγαλύ

τερος γιος του ήρωα, ο Αντρέας Χατζη

γιακουμής, επανέλαβε τη λεβεντιά του 

πατέρα του. Πρόθυμος και συνειδητός 

πατριώτης, εθελοντικά κατατάχτηκε 

στην Εθνική Φρουρά στις 20 Ιουλί.ου του 
'74 και τράβηξε στην Κερύνεια, στην 

πρώτη γραμμή του αγώνα. Κανένας δεν 

ξέρει για την τύχη του, μα κανένας δεν 

αμφιβάλλει ότι ο Α ντρέας αντάλλαξε 

ακριβά τα 22 του χρόνια εκεί στα δρομά
κια της aξέχαστης Κερύνειας. 

Η ευθύνη μεταβιβάστηκε σε άξιο σκυτα

λοδρόμο. Η ευθύνη τούτη της διαφύλα

ξης της πατρίδας χρειάζεται σήμερα νέ

ους κι άξιους σκυταλοδρόμους. Τελώ

ντας το μνημόσυνο και τ' αποκαλυπτήρια 

της προτομής του ήρωα Σπύρου Χατζη-
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γιακουμή καλούμαστε εμείς να τραβήξου

με το δρόμο τούτο με το ίδιο σθένος 

όπως ο πατέρας κι ο γιος. Ας κρατήσου

με στην ψυχή και τη μνήμη 1ην aτσαλέ

νια Θέληση, την aπροσμέτρητη φιλοπα

τρία, την παραδειγματικtΊ αυταπάρνηση 

και την ασίγαστη διάθεση aυτοθυσίας μα

ζί με τις άλλες αρετές που κατόρθωσε ο 

Σπύρος να ενσαρκώσει και να μεταδώσει 

και στο γιο του. 

Αυτές τις αρετές χρειάζεται σήμε

ρα η καθημαγμένη πατρίδα κι αυτές περι

μένει απ' τον καθένα να δείξει 

Με αυτές τις σκέψεις και επανα

λαμβάνοντας τους στίχους του τροβα

δούρου της Λευτεριάς Ευαγόρα Παλλη

καρίδη: 

«Των αθανάτων το κρασί 

τόβρετε σεις και πίνετε. 

Ζωή για σας κι ο θάνατος, 

κι αθάνατοι θα μείνετε» 

και τους επικούς στίχους του μεγά

λου μας ποιητή 

«Ανασήκωσε τη πλάτη κι 

απόσεισέ τους Πενταδάκτuλε» 

αποκαλύπτω την επιβλητικιΊ προτομή 

του ηρωομάρτuρα της ΕΟΚΑ Σπύρου Χ" 

Γιακοuμή. 


