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νι Κυθρέας. Η οικογένεια είχε συνολικά οκτώ παιδιά, τέσσερις γιους και τέσσερις 

κόρες. 

Φοίτnσε στο Δnμοτικό σχολείο του χωριού του κι έπειτα μέχρι τn Δευτέρα τάξn 

του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Τα οικονομικά προβλι'iματα τnς οικογένειάς του τον 

ανάγκασαν να σταματι'iσει το σχολείο και να δουλέψει. Μαθι'iτευσε κοντά σ' ένα 

υδραυλικό για να μάθει τnν τέχνn. 

Στα δεκαοχτώ του χρόνια κατετάγn στnν Εθνικι'i Φρουρά και τελειώνοντας τn 

στρατιωτικι'i του θπτεία δούλεψε ως τυπογράφος στο τυπογραφείο ΡRΙΝΠΟ 

στnν Λευκωσία μέχρι το 1974. 

Αγωνιζόταν στο Αθλnτικό Σωματείο του ΕΡΜΗ Τραχωνίου, στn θέσn του τερ

ματοφύλακα. Όσοι τον ι'iξεραν έλεγαν ότι ι'iταν και εύθυμο άτομο και είχε πολ

λούς Φίλους. 

Ο Άγγελος ανταποκρίθnκε στο κάλεσμα τπς πατρίδας και κατατάγnκε ως έΦε· 

δρος στnν Εθνικι'i Φρουρά. κατά τn διάρκεια τnς εκεχειρίας επισκέΦθnκε για 

τελευταία φορά το πατρικό του και από τότε χάθnκαν τα ίxvn του. 

Όταν στις 14 Αυγούστου το 1974 άλλοι εγκατέλειπαν άτακτα τις θέσεις του, ο 
Άγγελος παρέμεινε στο Φυλάκιό του και n τύχn του αγνοείτο από τότε. 

ο Άγγελος έπεσε nρωϊκά μαχόμενος στα 24 μόλις χρόνια του, εκεί που τον έταξε 
τοκαθι'iκον, κατά τπ·δεοτερη·φάσnτnς τούpκiι<hζ είδβδλι'iC: στο·τσσρι<όκιJιiJ)ιcι: 

κό χωριό Τζιάος. 

ο έΦεδρος λοχίας Ιάκωβος Ανδρέου Αντζουλή από το Παλαίκυeρο 

Ακόμα ένα παιδί του Παλαικύθρου προστέθπκε στον κατάλογο των nρώων του . 
ο έφεδρος Λοχίας του 398 τ.π. Ιάκωβος Ανδρέου Αντζουλι'i κnδεύτnκε από τον 
ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου στο συνοικισμό των Λατσιών στις 17 Μαϊου 2009. 
Στπν κnδεία nαρευρέθnκε και εκΦώνnσε επικι'iδειο λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών 
κ. Νεοκλι'iς Συλικιώτnς εκ μέρους τnς Κυπριακι'iς Δnμοκρατίας. 

Ο Ιάκωβος γεννι'iθnκε στο Παλαίκυθρο στις 15.4.1952, παιδί τnς Δέσποινας και 
του Ανδρέα Αντζουλι'i. Από μικρι'iς nλικίας ι'iταν ορφανός από μnτέρα. Εργαζόταν 

ως ξυλουργός. Το καταραμένο εκείνο καλοκαίρι του 1974 ο Ιάκωβος Ανδρέου 
ι'iταν μόλις 22 χρονών, aρραβωνιασμένος και έκαμνε όνειρα για τπ ζωι'i του, τα 
οποία όμως δεν πρόλαβε να πραγματοποιι'iσει. Εισβολι'i, επιστράτευσπ, αγώνας 

υπέρ βωμών και εστιών ... 
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ο Ιόκωβος, έφεδρος Λοχίας κατό τn 

διόρκεια τnς δεύτερnς εισβολιlς και 

τnς επέλασnς των ορδών του Αττί

λα οτον κόμπο τnς Μεοαριός, επόν

δρωνε φυλόκιο στnν περιοχή του 

Τζιόους. Από τις 14.8.1074 κανένας 
δεν ήξερε για τnν τύχn του μέχρι 

που τα οοτό του, που βρέθnκαν σε 

ομαδικό τόφο οτο Τζιόος, ταυτοποι

ήθnκαν με τn μέθοδο του DNA. 

Αν ζούσε θα nταν 58 χρόνων. Όμως 
n αυλαία έπεσε νωρίς για το νεαρό 
Ιόκωβο, που έχασε τn ζωιl του υπε

ρασπίζοντας τnν πατρίδα και τnν 

ελευθερία τnς Κύπρου στα 22 μόλις 
χρόνια του ... 

Επικιlδειο λόγο εκφώνnσε ο ανε

ψιός του ιlρωα. Σωτnρnς Μ. Παπα

νικολάου: 

«Αγaππμένε μας Ιάκωβε, 

Βαρύς ο κflnρος που πέΦrει σnμερα σε 
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t Κnδε{α 
Κnδείιουμε τnν Κυριακή 17 Μαία υ 2009 ώρα l:ΟΟμ.μ., από 
τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου στο Συνοικισμό Λaτσιών, τον 
πολuαγοπnμένο μοc; αδελφό και θείο 

ΙΑΚΩΒΟ ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΗ 
(22 χρόνων από το Παλα(κυθρο) 

εφέδρο Λοχία του 398 Τ.Π, που πολέμησε και έπεσε nρωικό 
στην περιοχή Τζιά ο(; τον Αύγουστο του 1974 και οπό τότε 
ήταν αγνοούμενος. Τα οστά του βρέθηκαν μετά οπό 35 χρό
νια σε ομαδικό τάφο στο τζιόος και n ταυτότητα εξακριβώθηκε 
μετά από εξέταση DNA. 

Οι τεθλιμμένοι: 

Οικογένεια: Ευάγγελου Ανδρέου 
Οικογένεια: Λυκούργου Μ. Παπανικολόοu 

Mapla Ανδρέου, αδελφοτέχνια και λοιποί συγγενείς 
ΕπικΠδειο λόγο θα εκφωνήσει εκ μέρ_οuς τnς Κunριακr\ς Δη
μοκρατίας ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής ΣuλΙκίωτnς. 
Η ταφή θα γίνει στο Κοψnτήριο Λατσιών. 
Αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γ(νοντοι εισφορές γιο 
την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων Παλαικύθροu 1974. 

μένα να σε καrευοδώσω oro ύοrαrο αυrό σου rαξίδι. 

Τριανταπέντε χρόνια μεrά ro προδοrικά πρaξικάππμa και rπν εισβοfln καflούμaσrε σnμε· 
ρο ν' αποδώσουμε rιμές οrα flείψaνa rου ποflυaγaππμένου μας Ιάκωβου, που έδωσε ro 
ποflυrιμόrερο αγαθά, rπν ίδια rπ ζωn rου, για rπν πarρίδα. Τριανταπέντε χρόνια πόνου 
και αγωνίας για rπ διοκρίβωaπ rπς rύχπς ενός αγaππμένου μας προσώπου Φθάνουν 

σnμερα oro rέfloς με ro οrερνό αντίο. 

Η ζωn δεν χαρίοrπκε ποrέ οrον Ιάκωβο. Σε μικρn ππικίa έχασε rπ μπrέρα rου Δέσποινα 

aπό καρκίνο, κι έrσι π ορφάνια rού οrέρποε rις χαρές rπς παιδικnς ππικrας. Μεγάflωσε με 
αρχές και έγινε ένας νέος με ανάοrπμα. Ηrαν κaπός κι ευγενικός με όflους. Όrαν nrαν 

πflέον έrοιμος, σrα 22 raυ χρόνια, να δπμιουργnσει rπ δικn rου οικογένεια και αρραβω· 
νιάοrπκε, π παrρίδα raν κάflεσε να rπν υπερασπισθεί ενάντια oraν Τούρκο ειaβσflέa. 

ο χαμός rου Ιάκωβου όπως και π ζωn rου nraν εξ ίσου rραγικάς. ΈΦεδρος floxίaς oro 
398 τ. π. έμεflflε μαζί με rους συντρόφους rου να γράψουν rπ δικn rους πρωικn ιοrορία 
υπερασπιζόμενοι ro φυπάκιο rους oro χωριά Τζιάος. 

Εγκαrαflεflειμμένοι aπό rον υπεύθυνο aξιωμαrικά rους, που πιποrάκτπaε, ο floxίaς Ιάκω

βος Αντρέου aνέflαβε rπν ευθύνπ rου φυπακίου και μαζί μ' αυrn, rπν ευθύνπ για rπ ζωn 
rων συντρόφων rου. Αποκομμένοι από ro rάγμα rους, χωρίς επικοινωνία και ποflεμοΦό· 
δια, χωρίς νερά και rροφn παρέμειναν πιοrοί οrον όρκο, που έδωσαν οrπν παrρίδa rους: 




