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,Δεν θα ντροπιάσω τα όπflα μου, ούτε θα εγκcιταflείψω τον παραστάτπ μου μ' όποιον κι 

αν στσιχπθώ. 

Θα αμύνομαι υπέρ ιερών και οσίων. και μόνος μου και με πσflflσύς και τπν παrρίδα δεν 

θα παραδώσω μικρότερπ». 

Ο Ιάκωβος πσflέμπσε και θυσιάστπκε σαν σύγχρονος Σπαρτιάτπς. Δυστυχώς όμως. δεν 

μπόρεσε να κρατrίσει rις Θερμσπύflες. Vπως και π υπόflσιππ Κύπρος. έτσι κι αυτός με 

τους συντρόφους του, πρσδόθπκε από rσυς flίγσυς εφιάflτες. rσυς ανεγκέΦαflσυς. τους 

ριψάσπιδες. 

Μαζί με τους συντρόφους του, που δεν flιγσψύχπσαν, παρέμειναν πιστοί και υπερασπί· 

στπκαν το φυflάκιό τους. Η υπερσπflία όμως του εχθρού τους κατέβαflε. Οι τούρκοι 

εισβσflείς κατέflσβαν το Φυflάκισ τους και τους δσflσΦόνπσαν άνανδρο. 

Σrίμερσ, Ιάκωβε, εμείς σι συγνενείς σου, κflίνσυμε ευflαβικό το γόνυ μπροστά στα ιερά 

σου flείψανα και σου δίνουμε τπν υπόσχεσπ όrι δεν θα πάψουμε ποτέ ν' αγωνιζόμαστε 

για να απαflflόξσυμε τπν παrρίδα από rσν Τούρκο κατακrπτrί. Η Παrρίδα μας θ' σπεflευ

θερωθεί και θα επανενωθεί. Αυτό θα είναι ro καflύτερσ μνπμόσυνσ για σένα και όflσυς 
τους άflfloυς που έχασαν τπ ζωrί τους υπερασπιζόμενοι τπν πατρίδα. 

επίσπς σου υποσχόμαστε όrι δεν θα σταματrίσσυμε rις προσπάθειες για τπ διακρίβωσπ 

τπς τύχπς του πσflυαγαππμένσυ σου πατέρα, σ οποίος παραμένει αγνοούμενος. 

Καflό σου ταξίδι, πσflυαγαππμένε μας Ιάκωβε, και είθε να είναι εflαφρύ το χώμα που θα 

σε σκεπάσει». 

ο έφεδρος Γιάννης παπαγιάννης από το Νέο χωρίο Κυθρέας 

Ο Γιόννnς nαπαγιόννnς, ένας από τους 5 ι'iρωες τnς φωτογραφίας σύμβολο. ένα 
πσλλnκόρι που μόλις επέστρεψε από τις σπουδές του και πρίν καλό καλό ανοί· 

ξει τα φτερό του χόθnκε. Γεννι'iθnκε στις 12 Ιουλίου 1951 στο Νέο Χωριό Κυθρέ· 
ας. πατέρας του ο χαμπι'iς nαπαγιόννnς και μnτέρσ του n Αγγελικι'i, το γένος 
Αντώνn και Θεανώς κοκονι'i. Ηταν το τρίτο παιδί τπς οικογένειας, μοναχογιός 

ανάμεσα σε τρεις αδελφές, τπ Θεανώ, τπ Μαρία και τπν Ανδρούλα. 

Φοίτnσε στο Δπμοτικό σχολείο του χωριού του και στn συνέχεια στπν τεχνικι'i 

Σχολι'i Λευκωσίας. Το 1971, μετά τπ στρατιωτικι'i του θnτεία, πι'iγε στο Λονδίνο 
όπου σπούδασε Ηλεκτρολογία για 3 χρόνια στο Willesden τechπical Polγtechπic. 

Επέστρεψε στnν Κύπρο με πλοίο μέσω Ελλάδας μαζί με τnν οικογένεια τnς αδελ· 

φnς του Θεανώς στις 17 Ιουλίου 1974. Το πρωινό τnς 2Οπς Ιουλίου με το πρώτο 
κάλεσμα για επιστράτευσn, παρουσιάστπκε στnν μονάδα του στο 398 τπ. Υπnρε
τούσε στnν περιοχι'i Μιας Μnλιός-Κυθρέας- Τζιόους από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 
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14 Αυγούστου 1974, οπότε και συ- t 
νελr'iΦθn αιχμάλωτος έξω από το 

Τζιάος. 

Κηδεία 
Τον πολυαγαπημένο μας υιό, αδελφό και θείο 

Οι φωτογραφίες του μαζί με τους 

υπόλοιπους 4 συναγωνιστές του 
αποτελούν σύμβολο nρωισμού του 

αγώνα του 74. Η οικογένεια του τον 
περίμενε να επιστρέψει ζωντανός, 

αφού δεν πίστευε ότι ο Τουρκικός 

στρατός δεν θα τnρούσε τους διε

θνείς κανόνες για αιχμαλώτους 

πολέμου. και τα χρόνια περνούσαν. 

Με τους δικούς του να ζουν τον 

δικό τους γολγοθά. 

Στις 6 Αυγούστου 2009 ειδοποιriθn
κε n οικογένειά του ότι ταυτοποιri
θnκαν τα οστά του πού βρέθnκαν 

σε πnγάδι έξω από το Τζιάος μαζί με 

άλλα 18 άτομα. 

Η κnδείa tbσ έγlνε στις14 Αυγού' 

στου. 35 χρόνια μετά. τnν ίδια nμε
ρομnνία τnς εκτέλεσnς του από τnν 

εκκλnσία Αγίου Νικολάου Έγκωμnς 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
από Νέο Χωριό Κυθραlας 

που εφονεύθn κατότηντοuρκική εισβολή 1974 σε ηλικία 23 
χρόνων, και τα οστό του ταuτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, 
κηδεύουμε την ΠαρασκεuΠ 14Αυγούστου στις 4 μ. μ. από τον 
ιερό ναό Αγίου Νικολάου Έγκωμnς και καλοιίμε όσους τιμούν 
τη μνήμη του όπως παραστούν. 

Οι τεθλιμμένοι: 
Η μητέρα, ΑγγελικΠ Παπαγιόννη 

Τα αδέλφια: 
θεανώ·Παναγιώτnς Κυριάκου 

Μαρία Παπαγιάννn 
Ανδρούλα-Μιχάλnς Μuριδόκnς 

Τα"'ό\ϊ(ψί'δ: 

Διομάvτω!Ανφος, Κυριάκος, Σπύρος, Χαράλαμπος 
και λοιποί συγγενείς 

και n ταΦn στον Τύμβο τnς Μακεδονίτισσας. Επικr'iδειο λόγο εκφώνnσε ο κοινο
τάρχnς Νέου Χωρίου Κυθρέας κ. Κώστας Ζερβός. τον nρωα αποχαιρέτnσε επίσπς, 

από μέρους τnς οικογένειάς του, n αδελφr'i του Μαρία 

Στον αδεflφό μου Ιωόwπ Παπαγιάwπ, ιiρωα-σύμβοflο του '74. 

«Μακαρία π οδός π πορεύει σιiμερον, ότι πτοιμάσθπ σοι τόπος αναπαύσεως ... " 

ΑδεfΙΦέ μου, σιiμερα επιτέflους θα αναπαυθείς μετά από ποflύχρονπ σκflαβιά και ταflαι

πωρία. Είμαι σίγουρπ ότι σιiμερα π ψυχιi σου βρίσκεται εδώ, ανάμεσά μας, και αγαflflιά
ζεται χαράν μεγάflπ. Σιiμερα γιορτάζεις, αδεflφέ μου, γιατί το όνομά σου σβιiστπκε επι

τέflους από τον κατάflογο των αγνοουμένων και πέρασε στον κατάflογο των πρώων και 

των αθανάτων. 

Σιiμερα γιορτάζεις, αδεfΙΦέ μου, κι' όμως οι καμπάνες κτυπούν πένθιμα, γιατί σιiμερα 

μαζευτιiκαμε εδώ, για να κπδέψουμε το αγιασμένο σώμα σου. Ένα κασεflάκι τόσο μικρό, 
πώς μπόρεσε να χωρέσει το flεβέντικο κορμί σου; 

Τριανταπέντε χρόνια πέρασαν από τπν αποφράδα εκεrνπ μέρα, που έπεσες στα χέρια των 

Τούρκων εισβοflέων έξω από το χωριό Τζιάος. κανένας δεν ιΊξερε ότι κατατάχτπκες έΦε-
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δρας στο 398 τ.π. Από rπν πρώrπ μέρα rπς εισβοflιiς, ενώ όflοι ιiξεραν όrι έflειπες στο 
εξωrερικό, όμως εσύ ιiσουν παρών σrπν πρώrπ γραμμιi! 

rεwιiθπκες στις 12/ούtιπ ro 1951 και μεγάflωσες ανάμεσα σε rρεις αδεflφές, μοναχογιός, 
μονάκριβος και αγαππμένος ... Ησουν ένα καflοαναθρεμμένο, rίμιο παtιικάρι, με ιiθος, 

αρχές και ιδανικά, ευγενικός και αγσππrός σε όflους, υπεράνω κομμάrων και ιδεaflογικών 

αvrιflιiψεων, με σεβασμό στα πιστεύω rου καθενός. 

Μικρό παιδί μεγάflωνες παίζοvrας με rους Φίflους σου rα αγαππμένα σου παιγνίδια 

στους δρόμους rου χωριού, στπν αυflιi rπς εκκflπσίας, μέσα στα καφενεία και στους συfl· 

flόγους, δίπflα από ro σπίrι μας. Ευγενικός και μεrρπμένος, δεν ακούστπκε ποrέ flέξπ 
κακιi από ro στόμα σου. 
Αναμνnσεις έχουμε από σένα ευχάριστες, ποtιflές, από rα παιδικά μας χρόνια, όrαν ανέ

μεflα παίζαμε στους δρόμους rου χωριού μας, στα flιοχώρια και αflώνισ, rπν αυfln rου σχο

flείου μας, στπ Χαραιi και ro Πεrονάrζι. και μέχρι rα ποrαμούθκια πoflflές φορές όflα rα 
κορίrσια σε παίρναμε για αρχπγό, για να μας προσέχεις, ένας άνδρας ανάμεσά μας και μαζί 

με rις αδεflφές μας, rις ξαδέflφες μας και rις Φίflες μας ππγαίναμε μέχρι rα Λακκοβούνα

ρα, μέχρι rον κεφαflόβρυσο, rα ΤσιΦflικούθκια, μέχρι ro Τραχώνι και rπ Βώνπ. Δεν μας 
χαflούσες ro χαrιiρι και για rις δικές μας rρέtιες άκουγες και εσύ rις φωνές rων γονιών μας. 

Τέflειωσες rπν τεχvικιi Σxofln Λευκωσίας και αφού υππρέrπσες rπ στραrιωrικιi σου 

θπrεία, έφυγες για σπουδές στπν Αγγtιία, όπου ζούσε και π μεγόflπ μας αδεflφιi με rπν 

οικογένειά rπς. Τρία χρόνια μεrά και αφού rέtιειωσες rις σπουδές σου και αφού π αδεfl· 

Φιi. μας καιπσικογένειά rπς σποΦάσισαv να επιστρέψουν μόνιμα στπv Κύπρο, ςεκινιiσα

rε οδικώς μέχρι rπν Eflflάδα, συνδυάζοvrας και rις καflσκαιρινές διακοπές σας. το πρσ

δσrικό πραξικόππμα σάς βριiκε στο πflοίο από rσν Πειραιά για rπ Λεμεσό. Δεν γυρίσαrε 

πίσω, γιαrί ποrέ δεν πέρασε από ro μυαflό σας όrι θα' ρχόrαν ro μεγάflο κακό, όrι όflσ 
ιirαν προδομένα. Δυο μέρες έμεινες στο σπίrι μας, π μάνα μας δεν πρόflαβε να σε χαρεί 

και ro πρωινό rπς 2Οπς rου Ιούflπ σε βριiκε να rρέχεις με ro πουκάμισο ξεκούμπωrσ να 
παρουσιαστείς σrπν μονάδα σου. Άδικα rα παρακάflια rπς μάνας μας να περιμένεις, να 

πιεις πρώrα έναν καφέ. Εrρεχες να προflάβεις ... και π γιαγιά π Θεανώ ξωπίσω σου με ro 
καπνιστιiρι στο χέρι. .. 

Δύο φορές όflες κι όtιες ιiflθες σrο σπίrι, ανάμεσα στον 1σ και 2σ γύρο, όσο για να πflυ

θείς και να αtιflάξεις rα ρούχο σου. Βιαζόσουν νσ γυρίσεις πίσω στο πόστο σου. εκεί όπου 

στσθιiκσrε μπροστά νσ εμποδίσεrε rις ορδές rου Arrίflα να προχωριiσσυν προς rπν 

Μεσασρία, εκεί όπου οι ανώrερσι αξιωμαrικσί σας σας rοπσθέrπσαν για νσ εμποδίσεrε 

rα rσυρκικά στραrεύμαrσ να προχωριiσσυν και ας ιiξεραν όrι για σας δεν υπnρχε γυρι

σμός και που σίγουρα ιiξεραν όrι σας οδιiγπσαν σαν rα αρνιά στπν σφαγιi αflflά δεν είχαν 

ro θάρρος και rσν πρωισμό να μείνουν να ποflεμιiσσυν και να θυσιαστούν μαζί σας, όπως 
κάποιοι άflfloι αγvαί παrριώrες αξιωμαrικοί Εκεί σας έrαξαν να θυσιαστείrε και σεις δεν 

δειflιάσαrε-ούrε ro βάflαrε στα πόδια. Πσfltιοί είναι οι χωριανοί που μαρrυρούν όrι σε 
συμβσύflεψαν να μπν ξαναπάς στα Τζιάος, εσύ όμως δεν άκουγες κανένα. πιστός στο 

καθιiκσν αψιiφπσες rσν κίνδυνο, βάζοvrας rπν παrρίδα πάνω από rους γονιούς και rις 

αδεflφές σου, που σε περίμεναν να σταθείς δίπflα rους. Δεν πρόflαβες να μπεις στο στίβο 
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τπς ζωιiς, άνοιξες τα φτερά σαν σrρόμπτσς σετός σtιtιά πέταξες πσtιύ ψπtιά, εκεί που δεν 

υπr'ιρχε για σένα γυρισμός. 

Φύγαμε από το χωριό μας παραμσνιi του 2συ γύρου, κατόπιν συμβσυtιών κάποιων φίιιων, 

με τπν πρσϋπόθεσπ ότι θα γυρίζαμε τπν επσμένπ. ο πατέρας μας έμεινε στο χωριό, αφού 

εργαζόταν στο συνεργατικό παντσπωtιείσ και δεν ιiθεtιε με κανένα τρόπο να φύγει, 

αφού όπως έtιεγε r'ιταν και αυτός στρατιώτπς και δεν μπορούσε να αΦιiσει τους συγ

χωριανούς χωρίς τρόφιμα. Ενας πατέρας aντάξιος ενός r'ιρωα γιου. Η προσφυγιά μάς 

βρr'ικε σκορπισμένους, μέχρι να επανασυνδεθσύμε και να αντιιιπφθούμε ότι εσύ δεν 

γύρισες. Ρωτούσαμε όπου μπορούσαμε, να μάθουμε κάποιο νέο για σένα αtιtιά κανείς 

δεν r'ιξερε τίποτα r'ι δεν r'ιθεtιε να μας πει τα κακά μαντάτα. 

Μέχρι τπν Παρασκευr'ι 20 του Σεπτέμβρπ 1974, που είδαμε τις φωτογραφίες σας στπν 
εφπμερίδα «Μάχπ". Ηταν π απόδειξπ ότι σας συνέtιαβαν ζωντανούς μαζί με τον Αντωνά

κπ Κσρέtιtιπ, παναγιώτπ Νικσtιάου, Χριστόφορο Σκορδr'ι και Φίtιιππσ χοτζπκυριάκσυ-αιχ

μοtιώτσυς πσtιέμσυ. Άρα πιστεύαμε και εtιπίζομε ότι ζούσατε, ότι δεν r'ιταν δυνοτό να 

σος σκοτώσουν. Μοζί με ουτές τις φωτογραφίες και αυτιi τπν εtιπίδα ζr'ισαμε όtισι τούτα 

τα χρόνια. Οι ΦωτσγραΦίες σας-σύμβσtισ δπμοσιεύσνταν συνεχώς σε εφπμερίδες και 

περιοδικά, τις βtιέπαμε στις τπtιεσράσεις και όiia τα άtιtια μέσα ενπμέρωαπς, μαχαιριά 

αβάσταχrπ για μας, προπάντων για τπ μάνα μας, να σε βiiέπει μπροστά τπς συνέχεια, με 

τα χέρια υψωμένα και να μπν μπορεί να κάμει κάτι, να μάθει κάτι. Μπr'ικατε αε κάθε σπίτι 

τπς Κύπρου και τπς Eiiiiάδaς. Σας ξέρουν ακόμα και τα μικρά παιδιά. Είμαι σίγσυρπ ότι 

βtιέπονταςrιςφωτσγραφίες σαςκανένας δεν έμεινε ασυγκίνπτος. Όtιες σι μανάδες, 

πατεράδες και αδέtιφια τπς Κύπρου έχυσαν κάποιο δάκρυ για σας, τους πέντε ιiρωες

σύμβσtια του αγώνα του '74. 

ΑδεtιΦέ μου πσtιυαγαππμένε, tιίγες χαρές ζr'ισαμε μαζί σου, δεν πρσtιάβαμε να σε 

χαρούμε, πσtιtιές και ατέtιειωτες σι πίκρες και σ καπμός σου αβάσταχrσς, π ζωιi μας 

διαtιύθπκε. Η χαρά και το γέtιισ σβιiστπκαν για πάντα από τις ζωές μας. Η μσρφιi σου δεν 

έφυγε στιγμιi από το μυαtιό και τπν καρδιά μας. Αδεtιφέ μου, είμαι περιiφανπ για σένα 
και μαζί μου περιiφανπ είναι όtιπ σου π οικογένεια. Όtισι όσοι σε γνώρισαν και αυτοί που 

δεν σε γνώρισαν, σε αγάππσαν μέσα από εμάς ... Περιiφανσι νοιώθουν και όtισι οι Φίtισι 
σου, σι συμμαθπτές, γνωστοί και άγνωστοι Φίtισι, που μαζεύτπκαν εδώ σιiμερα για να 

σου προσφέρουν τπν αγά π π τους και να φιtιιiσσυν το αγιασμένο σώμα σου. Είμαι σίγσυ

ρπ ότι π ψυχιi σου χαίρεται μαζί μας, γιατί επιτέtισυς βρίσκεσαι ανάμεσα στους δικούς 

σου ανθρώπους, μακριά από τα σκtιαβωμένα, ματωμένα χώματα, όπου χύσατε το αίμα 
σας και τα πατούν οι δσtισΦόνσι σας. 

Επιτέtισυς, θα αναπαυτείς εν ειριiνπ στον Τύμβο των Ηρώων, όπως αξίζει σε όtισυς τους 

ιiρωες. 

Μαζί με σένα θα tιυrρωθεί επιτέtισυς και π πρωίδα μάνα μας, που έζπσε, γιατί σε περf

μενε καρτερικά και ιitιπιζε ότι μια μέρα θα γυρίσεις. ο πατέρας μας, πάντα βουβός και 

αμίtιπτσς, δεν έκtιαψε ποτέ, έκρυβε τον πόνο του βαθιά, σ πόνος του έτρωγε τα σωθικά, 

πέθανε στα 71 του χρόνια με κίρρωσπ του ιiπατσς, χωρίς να μάθει ποτέ τίποτε για σένα. 
Τώρα όtιοι μαζί, γιος, πατέρας, παππούδες και γιαγιάδες, παρέα με όtιους τους συναγω-




