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Αντρέας Σπύρου χατζηγιακουμή 
1954-1975 

Τnν Κυριακr\, 19 Αυγούστου 2007, στις 5 μ. μ στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο ομώ
νυμο χωριό γράφτnκε το τέλος ενός γολγοθά για τn οικογένεια του Ανδρέα Σπύρου 

Χατζnγιακουμr\ από τnν Κυθρέα, εθελοντή τnς Εθνικr\ς Φρουράς και από τον τραγι

κό Ιούλn του 1974 αγνοούμενου. 

Γονείς του n Ειρr\νn Χατζnγιακουμr\, πρωταγωνίστρια λες αρχαίας ελλnνικr\ς τρα

γωδίας του Σοφοκλr\ που ζωντάνεψε στις μέρες μας σηκώνοντας περήφανα και 

καρτερικά το διπλό σταυρό του μαρτυρίου τnς και ο nρωομάρτυρας τnς Κυθρέας, 

ο Σπύρος Χατζnγιακουμr\ς που στις 18 Οκτωβρίου 1958 έδωσε τnν ζωr\ του για τnν 
ελευθερία τnς Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό. Μικρότερα από τον Αντρέα αδέλφια 

ο Κώστας, ο Γιάννnς που μετονομάστηκε σε Σπύρο μετά το θάνατο του πατέρα του 

και n Χρυατάλλα. 

Το νr\μα τnς ζωr\ς του r\ρωα Αντρέα κόπnκε το 1974, στα 20 μόλις χρόνια του, στnν 
πιο όμορφn περίοδο τnς ζωr\ς, όταν συνειδητά και αψnφώντας τις οποιεσδήποτε 

συνέπειες έτρεξε να σταματήσει τις ορδές του εισβολέα. τα οστά του βρέθnκαν 

ύστερα από 33 χρόνια, σε ομαδικό τάφο στο ΚαζάΦανι. 



103 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τnς εξοδίου ακολουθίας προέατn ο συγχωριανός μας πανοσιολογιότατος Αρχιμα· 
vτρίτnς Φλωρίνnς ΕnιΦάνιος και επικήδειο εκφώνnσε ο επίσnς συγχωριανός μας 

Γενικός Διευθυντι'iς του Υπουργείου Άμυνας δρ. Πέτρος καρεκλάς: 

«Με βαριά καρδιά αύραμε τα βιiματά μας και συγκεντρωθιiκαμε σιiμερα εδώ, στον 

ιερό τούτο χώρο, για ν' αποτίσουμε τον ύστατο φόρο τιμιiς και να εκφράσουμε τπν 

ευγνωμοσύνπ μας σ' ένα γενναίο βflαστό τπς ποflύπαθnς Κυπριακnς γnς, που θυσία· 
σε ό,τι ποflυτιμότερο είχε, τn ζωn του τnν ίδια, για τnν προάσπισn τnς Πατρίδας μας, 

ως Εθεflοντnς στnν Εθνικn Φρουρά, ενάντια στον τουρκικό Αττίflα του 1974. 

Η κnδεία του "Ηρωα, απά τnν κατεχόμενn Κυθρέα, Ανδρέα Χ"Γιακουμn, που τεflείται 

σnμερα μετά από 33 oflόκflnρa χρόνια, υπενθυμίζει ro χρέος που έχουμε, το συfl· 
flογικό και το ατομικό, για να δικαιώσουμε τn θυσία όflων των παflικαριών μας ώστε 

να δει αυτός ο τόπος " τζιαί δροσιά ν τζιαί ποσπασιάν". 

Η κατεχόμενn Κυθρέα, βασίflισσα του Πενταδακτύflου με τις αnαράμιflflες χάρες, και 

n γύρω περιοχn τnς, ο aρχαίος ποflιτισμός και n ανάnτυξn τnς οποίας παραμένουν 
δυστυχώς αδρανοποιnμένα στο χρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αφό

του οι Τούρκοι εισβοflείς άρπαξαν με τn βία και τnν παρανομία ένα αnό τα ομορφό
τερα κομμάτια του νnσιού μας, τόπος με έντονn τnν εflflnνικn ταυτότnτα μέσα 

στους αιώνες, διεΦύflαξε το χαρακτnρα τnς και συνέβαflε σnμαντικά σε όflους τους 

Εθνικούς αγώνες τnς νεότερnς ιστορίας τnς Κύπρου, κρατώντας μακριά όflους τους 

τυράννους και κατακrnτές που πέρασαν από τον τόπο. 

Όπως και στον απεflευθερωτικό αγώνα τnς ΕΟΚΑ του 1955·59 έτσι και στις άνισες 
μάχες απέναντι στnν καταθflιπτικn υπεροχn τnς ποflεμικnς μnχανnς των ορδών του 

Απίflα το ζοφερό Ιούflιο του 74', που ακοflούθnσε το προδοτικό πραξικόπnμα τnς 
15nς Ιουflίου, οι Κυθρεώτες, πρόθυμοι πάντοτε, προσέφεραν διακρινόμενοι για το 

αγωνιστικό τους πνεύμα με κάθε τρόπο τις υπnρεσίες τους με όfla τα μέσα που είχαν 

στn διάθεσn τους για τnν υπεράσπισn τnς πατρώας γπς, έτοιμοι να προσφέρουν και 

αυτnν ακόμn τπ ζωn τους στον ιερό βωμό τnς εflευθερίας. Μακρύς όμως ο κατάflο· 

γος και βαρύ το τίμπμα, με δεκάδες πεσόντες και αγνοουμένους κατά τnν τουρκι· 

κn εισβοf/ι1, από τπν Κυθρέα, το Νέο Χωριό, το Τραχώνι, τπ Βώνπ, το Έξω Μετόχι, τn 

Μια Mnflιά και το Παflαίκυθρο, όπως και από κάθε γωνιά τnς μαρτυρικnς μας πατρί· 

δα ς. 

Βαρύ το πένθος και αβάστακτος ο πόνος. Τριάντα τρία χρόνια μετά ενταφιάζουμε 

ακόμα flείψανα νεκρών τnς κυπριακnς τραγωδίας και φαίνεται ότι τούτο θα συνεχί· 
σει για ποflύ ακόμα. Αυτό το γεγονός και μόνο δείχνει πως n τραγικότnτα των καιρών 
που έζnσε n Κύπρος το 1974 δεν είναι παρεflθόν, aflflά μια οδυνnρn σnμερινιi πραγ· 
ματικότnτα. Αυτό το γεγονός και μόνο δείχνει πως οι πflnγές παραμένουν ανοικτές 

και δύσκοflα θα κflείσουν. Και πώς να κflείσουν, όταν ακόμn θάβουμε νεκρούς του 

1974; Πώς να ειρnνεύσουν οι συνειδfισεις μας όταν ακόμn αναζnτούμε τους Αγνο· 
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ούμενούς μας; Όταν ακόμn οι πρόσφυγες περιμένουν να επιστρέψουν σrις πατρο-

. γονικές τους εστίες; Όταν οι εγκf/ωβισμένοι και οι παθόντες περιμένουν τn μέρα του 

flυrρωμού και τnς δικαίωσnς όπως και οf/όκflnρος ο flαός μας; 

Με τnν ταυτοποίnσn και τnν ταφrί των flειψάνων του Ανδρέα, τα αδέf/φια του, οι 

Φίflοι, οι εκrιμπτές της θυσίας του, όtιοι εμείς, θα ξέρουμε μετά το τέρμα 33 χρόνων 
σκf/nρrίς δοκιμασίας και αβεβαιότητας, πού να ανάψουμε ένα καντιiflι και πάνω σε 

ποια μαρμάρινη πflάκα θα αφrίσουμε να κυtιrίσουν τα δάκρυα του πόνου μας, πού να 

εναποθέσουμε τα στεφάνια και τα flουf/ούδια τnς αγάπnς μας, τnς υπερnΦάνειας, 

του θαυμασμού και τnς θύμnσrίς μας. Θα έχουμε πού να οδnγrίσουμε τους νεότε

ρους για να τους πούμε ότι στον τάφο τούτο κείτεται ο Ήρωας που συνειδητά επέ

flεξε να θυσιαστεί γιατί δεν μπορούσε να προδώσει τις αξίες που βαθιά πίστευε και 

υπηρετούσε: τn δημοκρατία. τnν εf/ευθερία, τn δικαιοσύνη. τον αγνό πατριωτισμό 

που πάντοτε είχε μέσα του ο Έflflnνας. 

Βρίσκω πικρό και βαρύ το έργο να μιf/rίσω σrίμερα για το συγχωριανό. από τπν προ
σφιf/rί γενέτειρά μας Κυθρέα, Ήρωα Ανδρέα Χ"Γιακουμrί, γι ' αυτόν τον αγνό αγω

νιστrί τnς εf/ευθερίας. Γιατί εκείνος είναι, που με τn θυσία και το ιiθος του έχει το 
δικαίωμα να κρίνει εμάς για όσα εμείς πράξαμε rί έχουμε παραflείψει να πράξουμε 

για τnν υπεράσπιση τnς Πατρίδας, τnς εθνικrίς εf/ευθερίας και τnς Δημοκρατίας. 

J/I(OΓENEIA 

·i 
e. ΕΙΡΗΝΗ Σ. Χ" 
V ΘΑΝογ · 

ΕΤΩΝ74 ~Α ~ 
Κ . 
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Γι' αυτό, απευθύνω τον πρώτο /Jόγο αrα αδέ/JΦια του, αrους αγαππτούς Φί/Jους 

Κώαrα και Σπύρο και αrπν αγαππτιi Χρυαrά/J/Jα, καθώς και αrους συγγενείς του 

Ανδρέα που από τον ιού/Jιο του 1974 έζπσαν το δράμα τπς αβεβαιότπτας για τπν 
τύχπ του, μαζί με rις ά/J/Jες χι/Jιάδες συγγενών των Αγνοουμένων μας. 

Να νιώθετε περιiφανοι και να βρίσκετε παρπγοριά στπν επίγvωσπ ότι συναριθμείτε 

στπν οικογένειά σας ένα ξεχωριστό μέσα στους ξεχωριαrούς, γιατί τον κοσμούνε 

ό/Jες οι αρετές που τον δικαιώνουν, ως άνθρωπο, ως Έ/J/Jπνα, ως Κύπριο παrριώτπ, 

ως αγωνιαrιi. Να νιώθετε ευτυχισμένοι και να βρίσκετε παραμυθία όrι ευτυχιiσατε να 

ζιiσετε μαζί και δίπ/Jα σ' ένα τέrοιο άνθρωπο, έαrω και στα /Jίγα χρόνια από τπν 

άνδρωσιi του μέχρι τπν πμέρα που χάθπκε. Γιατί στπ ζωιi σπμασία δεν έχει τόσο 

πόσα χρόνια ζούμε, α/J/Jά το πόσο περιεχόμενο δίνουμε αrπ ζωιi μας, με πόσπ έvrα

σπ και με πόσπ συνέπεια καθορίζουμε τπν πορεία μας και τπν προσιi/Jωσιi μας σε 
αρχές, σε ιiθος, σε αρετιi, σε αγνά ιδανικά. 

Για μας τους Έ/J/Jπνες τπς Κύπρου δεν υπάρχει ευγενέστερο ιδανικό από τπν πίστπ 

αrπν ε/Jευθερία και από τπν αφοσίωσπ αrπν Παrpίδα. Το αρχέγονο ρπrό, π πανάρ

χαια εvro/Jιi του Ε/J/Jπνισμού «εις οιωνός άριαrος αμύνεσθαι περί πάrρπς", που κ/Jπ

ρονόμπσε από τον πρωομάρτυρα τπς ΕΟΚΑ 1955-59 πατέρα του, από τπ Συρκανιά 
Κυθρέας, Σπύρο Χ"Γιακουμιi, ιiταν ο άξονας τπς ζωιiς του Ανδρέα. Σε αυτό πίαrεψε 

με θέρμπ και με έντασπ και αυτό είχε ως φωτοδότπ που καθόριζε τπ ζωιi του και τπν 

πορεία του. 

Γεννπμένος να ζει ε/Jεύθερος και υπεριiφανος, ο πρωομάρτυρας Σπύρος Χ"Γιακου

μιiς μυιiθπκε το 1955 στις τάξεις τπς ΕΟΚΑ και ανά/Jαβε ως σύνδεσμος και rροφοδό
τπς των αντάρrικων ομάδων του Πεvrαδακrύ/Jου μέχρι rις 16 του Οκrώβρπ το 1958, 
όπου μετά από βάναυσα, απαξιωrικά για το ανθρώπινο γένος βασανιστιiρια από 

Α γγ/Jους σrραrιώτες και Τούρκους επικουρικούς, παρέδωσε το πνεύμα του πιστός 

στον όρκο του "··. εις το όνομα τπς Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας ότι, 
συ/J/Jαμβανόμενος θα τπριiσει από/Jυrον εχεμύθειαν τόσον επί των μυσrικών τπς 

Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχπτών του, έστω και αν βασανι

σθεί δια να ομο/Jογιiσει". 

ο Ανδρέας, απόφοιτος τπς Γεωργικιiς Σχο/Jιiς Μόρφου, πιiρε απα/J/Jαγιi μετά τπν 

κατάταξιi του το 1972 από τπν Εθνικιi Φρουρά, ως ο μεγα/Jύτερος υιός και προστά
τπς τπς οικογένειάς του ένεκα τπς θυσίας του πατέρα του. ορφανός από πατέρα από 

τα τέσσερά του χρόνια, έμαθε να σπκώνει αγόγγυστα τις ευθύνες. Με έργα και με 

/Jόγια αποδείχrπκε συνεπιiς στπν αρχιi και σrον κανόνα ζωιiς που ο ίδιος, με εθε

/Jούσια επι/Jογιi, διά/Jεξε ως κανόνα τπς ζωιiς του και έτσι αγωνίστπκε και θυσιά

στπκε. 

Σrις 22 ιου/Jίου 1974 βρισκόταν μαζί με ά/J/Jους συγχωριανούς του στον κεφα/Jό
βρυσο τπς Κυθρέας. Τπν ώρα που διά/Jεγε να αvrαποκριθεί αμέσως σrο κά/Jεσμα των 
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εθνοφρουρών που ζπτούσαν βαιiθεια για να μεταφέρουν τραυματίες από το πεδίο 

τπς μάχπς στπν Κερύνεια, ενεργούσε απόflυτα σύμφωνα με τον κανόνα ζωιiς που ο 

ίδιος εfχε τάξει και συμπύκνωσε στπ στιγμιi τπς απόφασιiς του άflπ τπν ιστορία και 

όflo το μεγαrιείο του Εflflπνισμού, έτσι που και αν ακόμα ζούσε χίflια χρόνια, αυτιi θα 

ιiταν πάvrα π πιο όμορΦιi του ώρα. Από τότε τ' όνομά του προστέθπκε στο μακρύ 

κατάflογο των Α γvοουμένων μας. Η πράξπ του είναι ο αψευδιiς μάρτυρας ότι θυσία

σε τπ ζωιi του στπν υππρεσία τπς πατρίδας " τοις κείνων ριiμασι πειθόμενος " και 
στπν υπεράσπιοπ τπς πατρογονικιiς γπς. 

ο πόflεμος έκοψε πρόωρα το νιiμα τπς ζωιiς του Ανδρέα στα είκοσί του χρόνια. Στέ

ρπσε από τον ίδιο τπ χαρά να φτιάξει τπ δικιi του οικογένεια και στέρπσε από τπν 

πρωίδα μάνα του ειριiνπ το μεγαflύτερο από τα τέσσερα παιδιά τπς. Μετά τπν τρα

γικιi θυσία του άνδρα τπς. έκflαψε και το χαμό του πρώτου παιδιού τπς χωρίς να μπο

ρέσει ν' απευθύνει το ύστατο χαίρε, καθότι πέθανε στπν προσφυγιά με τπ σκflπριi 

αβεβαιότπτα και τον καπμό του Αγνοούμενου Ανδρέα. Η γrιυκύτατπ μπτέρα του 
ειριiνπ, αναflαμβάνοvrας μόνπ τπς το δύσκοflο έργο τπς ανατροφιiς τεσσάρων παι

διών, αvrflώvrας όflπ τπ δύναμπ τπς ψυχιiς τπς. έflεγε μετά τπν ταφιi του νεκρού 

άνδρα τπς: " είμαι υπεριiφανπ για τον άνδρα μου. Xαflάflι τπς Εflflάδας και τπς 

Κύπρου και τπς Πατρίδας ... ". Η Ειριiνπ, τούτπ τ π στιγμιi, από εκεί που μας παρακο
flουθεί και μας νιώθει, μπορεί να αισθάνεται μεταθανατίως δικαιωμένπ και για τον 

πρωτότοκο υιό τπς. Στπν ιστορία του Ανδρέα αvrανακflάται π ιστορία και π δοκιμασία 

χιflιάδων οικογενειών, που το μαύρο εκείνο καrιοκαίρι του 1974 βίωσαν με ιδιαίτερα 
επώδυνο τρόπα τα τραγικά γεγονότα του πραξικοπιiματος και τπς εισβοflιiς. 

Όμως, ο εχθρός έχει περάσει. και μένει στπν Κύπρο, ως επιδρομέας και κατακrπτιiς 

για 33 οflόκflπρα χρόνια. Και εμει(; οι προδομένοι και αδικπμένοι Έflflπνες τπς 

Κύπρου αναζπτούμε το στοιχειώδες, το φυσικό και αυτονόπτο δικαίωμα να ζούμε 

εflεύθεροι σε μια επανενωμένπ πατρίδα χωρίς στρατούς κατοχιiς, χωρίς εποίκους, 

χωρίς τα τείχπ τπς διαίρεσπς, χωρίς πρόσφυγες, αγνοούμενους και εγκflωβισμένους. 

Αναζπτούμε τπν απflιi δικαιοσύνπ και τπν απflιi δικαίωσπ, μάflιστα τώρα και ως ευρω

παίοι ποflίτες. 

Παραμένουμε προσπrιωμένοι και δεσμευμένοι σε μια flύσπ, π οποία θα βασίζεται στα 
ψπφίσματα του ΟΗΕ, αflflά και στις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται π ε. ε., 

που θα φέρει τπν εflευθερία και τπν επανένωσπ τπς πατρίδας μας, που θα είναι 
δίκαιπ, flειτουργικιi και βιώσιμπ και θα καθιστά πραγματικάτπτα τπν ειρπνικιi συμβίω

σπ των δυο κοινοτιiτων στπν Κύπρο, τπν κοινωνικιi και οικονομικιi ενότπτα και δεν 
θα καθιερώνει το διαχωρισμό των κοινοτιiτων και των θεσμών, μια πατρίδα που θα 

προσφέρει γαflιiνπ και ευτυχία σ· όflους τους νόμιμους κατοίκους τπς. 

ευθύνπ όflων μας είναι να αγωνισθούμε για αυτά που δικαιούμαστε και για αυτά που 

μας ανιiκουν. ευθυνόμαστε να μοχθιiσουμε έτσι ώστε να παραδώσουμε στπν επό-
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μενπ και στις επόμενες γενεές μια πατρίδα εflεύθερπ, απαflflαγμένπ από διαχωρισrι

κές γραμμές και στρατούς κατσχιiς. Και αυτό το χρέος θα εκπtιπρωθεί με ενότπτα, 

συμπαγιi ομοψυχία, που σrσ παρεflθόν ιiταν ζπτσύμενσ ιδεατό, πίστπ, συσrράτευ
σπ του απαvrαχσύ Εflflπνισμσύ αflflά και όσων αγαπούν πραγματικά τπν ειριiνπ, τπ 

δικαισσύνπ και τπν εflευθερία. 

Ανδρέα, άξιο τέκνο του Ήρωα πατέρα σου και τπς πρωίδας τπς ζωιiς μάνας σου Ειριi· 

νπς, δρασκέflισες το κατώΦflι του θανάrσυ , ανέπαφος από το πέπflσ τπς εφιiμερπς 
πflάνπς και τπς ανθρώπινπς ματαιοδοξίας. Εισιiflθες όρθιος σrσν κόσμο τπς Αθανα

σίας. Παρέμεινες νέος και ανέγγικrσς από το χρόνο, εflεύθερσς όπως εσύ επέflεξες 

και αιώνια δεμένος με το γενεrικό κώδικα του γένους των Eflflιiνων, άξιος γιός τπς 

Κύπρου μας. Προσδοκούμε τπν ώρα που θα επισrρέψσυμε σrπν αγαππμένπ μας 

Κυθρέα, για να ανεγείρσυμε ξανά σrσ Κεφαflόβρυσσ τπν πρσrσμιi του πρωσμάρτυ

ρα πατέρα σου και να προσθέασυμε με ανεξίτπflα γράμματα και το δικό σου όνομα, 

καθώς και των άfltιων Ηρώων μας. Έρχσvrαι στο νου, αυτιi τπν ώρα του απσχαιρεrι· 

ομού, τα flόγια από rσν Επιτάφιο του περικtιέσυς: " Το Εύδαιμον το Εflεύθερσν, το 
δε Εflεύθερσν το Εύψυχσν". 

Ας είναι αιωνία π μνιiμπ και π δόξα σου! 

ο θαυμασμός και π αγάππ μας θα σε συνοδεύουν για πάvrα!" 

Τον r\ρωα εκ μέρους τnς οικογένειας αnοχαιρέτnσε n αδελφή του Χρυστάλλα 
Καμπούρn 

sΑvrρίκκσ μου, αδείJΦέ μου 

Με πόνο ψυχιiς σε καίJασωρίζω, όχι ατπ Κυθρέα, aflflά στπν Α γ. Βαρβάρα όπου π μοίρα 

μας έριξε μετά τπ προσφυγιά. και είμαστε όflοι εδώ, όσοι aπομείναμε. Εμείς τ' αδέίJΦια 

σου, με rις οικογένειές μας, σι συγγενείς μας, σι συγχωριανοί μας από τ π Κυθρέα, οι συγ

χωριανοί μας από τπν Α γ, Βαρβάρα, γνωστοί και ΦίίJοι. 

Λείπουν όμως και αρκετοί, αδειιφέ μου. Λείπει π μάνα μας που δεν άvrεξε να σε περι

μένει και έφυγε πριν 3Υ2 χρόνια με τον καnμό σου και τn πίκρα στnν καρδιά τnς, γιατί δεν 

έμαθε τι απέγινες. 

Έφυγες νωρίς, σδείJΦέ μου. Δεν χάρnκες τn ζωιi σου. Δεν σε χαριiκαμε, ούτε εσύ εμάς. 

Παρά ro νεαρό τnς nίJικίας σου, ιiσουν ποίJύ ώριμος. Σου άρεσαν τα rριαντάφυιιπα και 
ιiθειιες να δπμισυργιiσεις θερμσκιiπια για να τα καιιιιιεργείς. Δεν πρόίJαβες να πραγμα

τσnσιιiαεις το όνειρό σου. 

Ήσουν σιιιγσμίflnτσς, καίJσσυνάτος και παρορμnrικός συνάμα. Γι αυτό έκανες ό, rι έκα

νες. ΔρασκέίJισες, ακύβοvrας το μικρό ξωnόρτι τnς αυίJιiς μας και στο άκουσμα τnς 

Φωνιiς τnς μάνας μας "πού πάεις γιε μου", τnς απάvrnσες <ψέχρι τον ΚεφαίJόβρυσσ". 

Πιiγες στον κεφαίJόβρυαο. Όμως n νεανικιi σου ψυχιi, σ· έσπρωξε να πάς με άflίJους 
flεβέvrες να βοnθιiσεις στπ μεταφορά τραυματιών. 
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Δεν σκέΦτnκες 6rι δεν ιiξερες απ6 6πflα. Δεν ακέφτnκες τn μάνα μας, nου μόνn τnς μας 

μεγάflωνε. Δεν σκέφτnκες εμάς που σε είχαμε ανάγκn, γιατί ιiσουν ο προστάτnς μας. 

Μετά από ένα μιiνα πιiραμε και εμείς το δρόμο τnς προσφυγιάς. και τότε πιiρε τn θέσn 

σου ο κωστιiς. και στάθnκε δίπflσ στn μάνα μας και τn βοιiθnσε να ορθοποδιiσει μετά το 

δεύτερο και nιο δυνατό κτύπnμα που τn βριiκε. 

τα καταφέραμε, αδεfΙΦέ μου, και επιβιώσαμε, όπως 6floς ο κόσμος. Φrιάξαμε τις δικές 

μας οικογένειες και αποκαrασταθιiκαμε επαγγεf/μαrικά. Όμως, αδεfΙΦέ μου, δεν σταμα

τιiσαμε να ψάχνουμε για σένα. Δεν σε ξεχάσαμε, Σε κάθε μας βιiμα ιiσουν δίπflα μας, 

κοντά μας, στn σκέψn μας, σrις χαρές και στις flύπες μας. 

Θέflω να ξέρεις, αδεfΙΦέ μου, ότι θα ζεις πάντα στις καρδιές μας και όrι άflfloι τρεις flεβέ· 

ντες, σαν εσένα, φέρουν το όνομά σου. 

Η μόνn μου παρnγοριά είναι όrι n ψυχιi σου φτερούγισε στον ουρανό χωρίς να βασανι· 
στεί το σώμα σου, 6πως του πατέρα μας. Δεν ξέρω, αδεfΙΦέ μου, αν σε αναγνώρισε και 

σε προϋπάντnσε ο πατέρας, που δεν γνωρίσαμε, Είμαι όμως σίγουρn όrι εσύ προϋπά· 

ντnσες τn μάνα μας και εδώ και 3Υ, χρόνια είσαστε και οι τρεις μαζί 

Έχω τόσα πoflflά να σου nω, Όμως τώρα θα μπορώ να σου μιflώ, γιατί ξέρω πού θα είσαι. 

Από σιiμερα θα είμαστε πιο ιiρεμοι, γιατί ξέρουμε ότι, εκεί κοντά στn μάνα μας, που σε 

flίγο θα τοποθετιiσουμε τα flείψανα σου, θα αναnαυθείς, αδεfΙΦέ μου. Θα είσαι πια κοντά 

μας, εflεύθερος και όχι εγκflωβισμένος στα χέρια του Τούρκου κατακτnτιi. Θα μπορούμε 

να σου ανάβουμε ένα καντιiflι και να σε μνnμονεύουμε σmν εκκnnσία μέχρι να έflθει και 

n δικιi μας ώρα να φύγουμε απ' αυτό το μάταιο κόσμο 

Να μας περιμένετε, αδεfΙΦέ μου. Κάποια μέρα θα ανταμωθούμε. Kαflιi Αντάμωσn. 

Αιωνία σου π μνιiμn. 

Καflό παράδεισο, αδεfΙΦέ μου!' 

Ο Διlμαρχος το Σωματεία, οι Οργανώσεις τnς Κυθρέας, οι συγχωριανοί και οι φίλοι 

από τnν προσφυγιά, συνόδεψαν τα οστά του nρωα στον οικογενειακό τάφο, στnν 

προσωρινn του κατοικία, στnν Αγία Βαρβάρα. 

ο Αντρέας από τις 19 του Αυγούστου συντροφεύει τnν αγαπnμένn του μnτέρα Ειρn
νn μέχρι τnν επιστροφn στnν Κυθρέα, που θα σμίξουν με τον nρωομάρτυρα πατέρα 

και σύζυγο Σπύρο χ· τιακουμn οι τρείς nρωες τnς Κυθρέας! 




