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γιατί δεν έρχεται σπίτι μας ο Άγιος Βασίnπς:" Στεριiθnκε τα πάντα για να έχουμε εμείς ένα 

πιάτο φαί. Ήταν και μάνα και πατέρας. Ήταν και γονιός και Φίnος. 

είμαι περιiφανπ που είμαι κάρπ σας. Κι οι δύο γονείς μου είναι ιiρωες. γπάαχομαι και 
στους δύο ότι θα παnεύω καθπμερινά για να γίνω αντάξια του ονόματός σας. 

Δεν μεγαnώσαμε με πonflά αγαθά, annά είχαμε αγάππ από όnους. Από τα αδέnΦια σου, 

από τους κουνιάδους σου, annά ποτέ κανείς δεν μπορούσε να γεμίσει το κενό του πατέρα. 

·εφυγε π μάνα σου φωνάζοντας το όνομα σου. Ξυπνούσε και σε Φώναζε, κοιμόταν και 

σε έβnεπε. είναι εδώ ο πατέρας σου, τα αδέnφια σου, εκτός από τπν θεία κατερfνα και 

τον άντρα τπς, το θεfο Αντώνn. 

είναι εδώ n πεθερά σου με όnα τα παιδιά και τα εwόνια τnς. ο πεθερός σου έφυγε 6 
μιiνες μετά από τnν μάμο σου. 

είναι εδώ n ποnιτεία για να σου αποδώσει το Φόρο τιμιiς που σου αξfζει. είναι εδώ οι συγ
γενείς και οι Φfnοι για να σε αnοχαιρετιiσουν. 

Σου nέω καnό ταξίδι 35 χρόνια μετά. 

Σε στερnθιiκαμε ζωντανό, τουnάχιστον σε έχουμε μαζf μας νεκρό. 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ, ΠΑΠΑ. .. 

εκ μέρους τnς οικογένειάς μου, σας ευχαριστώ όnους και τον κάθε ένα από εσάς ξεχω

ριστά, που είσαστε σιiμερα εδώ μαζί μας, για να αποδώσουμε το φόρο τιμιiς και το στερ

νό αντfο στον αγαπnμένο μου πατέρα». 

Στn συνέχεια ο εγγονός του ήρωα Νικόλας απάγγειλε το πιο κάτω ποίnμα, γραμ

μένο από τπ θεία του Ντίνο: 

ΗΣΟΥΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕτΑΓΜΕΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣτΟ ΥΓΡΟ ΠΗΓΑΔΙ 

ΣΕ ΠΕτΑΞΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΑΝ ΝΑ' ΣΟΥΝΑ ΚΟΥΦΑΡΙ 

ΠΟΝΕΣΕΣ, ΕΚΛΑΨΕΣ; 

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙ, ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕ 

Ε ΚΕΙ ΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΙΩΘΕΣ. 

ΣΕ ΦΕΡΑΝΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ · 
ΜΕ ΔΟΞΕΣ ΚΑΙ τΙ ΜΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΜΕ ΓΕΙΑ 

ΜΑ ΠΡΙΝ ΚΑΜ ΣΕ ΧΟΡΤΑΣΟΥΜΕ 

ΣτΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ 

ΣτΗΝ ΙΗΟΡΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 

ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΟΥ ΣΕ ΗΕΦΑΝΩΣΕ 

ΑΝτιΟ, ΠΑΠ ΠΟΥ ΜΟΥ' ΗΡΩΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΑ ΤΟ τΙΜΩ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣτΟΡΙΑ ΣΟΥ ΘΑ ΚΟΥΒΜΩ» 
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ΈΦεδρος Στρατιώτης του 398 τ.π. Γεώργιος Παπαγεωργίου 

Με καθυστέρπdπ 35 χρόνων σποδό· 
θπκαν τιμές nρωα σε ένα ακόμα παλ· 

λπκάρι που πιστό στο χρέος προς τπν 

πατρίδα δεν εγκατέλειψε τn θέσπ 

του αλλά μαζί με δυό άλλους 

συστρατιώτες του, τον συγχωριανό 

του Ανδρέα Σταυράκπ και τον Νίκο 

Αγαπίου από το γειτονικό χωριό Τρα· 

χώνι. στnθπκαν στον κορνόκππο για 

να αντιμετωπίσουν τα φουσάτα τπς 

Ανατολίας, όταν άλλοι υποχωρού· 

σαν ... 

Κοινn π μοίρα των τριών, κοινό το 

μαρτύριο, κοινός και ο τάφος. Σύλλπ· 

ψπ, εκτέλεσn με σφαίρες στο πίσω 

μέρος τπς κεφαλιlς ενώ nσαν γονυ· 

πετείς. ρίψιμο στο υγρό κοινό τάφο, 

στο πηγάδι στο Ιζιάος. που τους έ· 
κρυβε στα βάθπ του για τόσα χρόνια. 

ο Γιώργος γεννnθπκε στπ Βώνπ στις 

28 Ιουλίου του 1943. Γονείς του ο 
Κώστας Παπαγεωργίου και π Ανα· 

t Κnδε{α 
Κηδεύουμε την Παρασκευή 9/10/2009, n ώρα 4:00 μ. μ. από 
τον ιερό ναό tou Α γ( ου Ελευθερfοu, στο συνοικισμό Λατσιών, 
τον πολuαγαπnμένο μας 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(από τη Βώνη) 

που εφονεόθη κ aτό την τουρκική εισβολιl τον Αύγουστο του 
1974, σε ηλικία 31·χρονών και τα οστό του ταuτοποιήθnκαν 
με τη μέθοδο ΟΝΑ. Καλούμε όσοuςτψοUντn μνήμη του να πα
ραστούν. Η ταφή θα γfνει στο κοιμητήριο Λατσιών. 

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Στέλλα Γεωργfοu 
Παιδιό: Στόλω- Χρ!στος Αλλαγιώτnς 
Κώστας · Ανφούλα Κωνσταvrfνου 

Χαρούλα· Μιχόλπς Μιχαήλ 
f-An~έpa: .J\νασ.~_ασ{α_}l(Ι ι:τ9vε.~ρyfου 

. ΆδέλφΙΊΕΠέψΌ·ς;· ΑVδρέας, θεοδ'όσnς, Φρόσω, Μιχόλnς, 
Μαρούλα, Χριστόκnς, Γιάννης, Παναγιώτης. 

Εγγόvια: Στέλλα, Ιωάννα, Γεωργlα, Λοuκlα, Γιώργος 
· Αντl στεφάνων παρακαλούμε όπως γlνοuν εισφορές για την 
αποπεράτωση των τοιχογραφιών του ιεροίι ναοίι Α γiου Ελεu· 
θερ(οu. 

στασία Πετρn. Πολύτεκνn n οικογένεια του Κώστα Παπαγεωργίου με 10 παιδιά. 
Ήταν ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια τnς οικογένειας, π οποία πρόσφερε σε 

όλους τους aπελευθερωτικούς αγώνες τnς Κύπρου, βασισμένπ στα ελλπνοχρι· 

στιανικά ιδεώδn, πατρίδα, θρnσκεία και οικογένεια .. Ο Κώστας και π Αναστασία 
στον πόλεμο του 7 4 έστειλαν 4 από τους λεβέντες τπς να υπερασπίσουν τπν 
πατρώα γπ. 

οικοδόμος στο επάγγελμα, ευπροσnγορος, καλοκάγαθος και λεβέντπς στπν κορ· 

μοστασιά. Παντρεύτπκε τπν συγχωριανn του Στέλλα, έκτισαν το σπιτικό τους στπ 

Βώνπ και απέκτπσαν δύο παιδιά, τπ Στάλω και τον Κώστα. Τον Αύγουστο του 

1974 n Στέλλα πnρε μόνπ τπς το δρόμο τπς προσφυγιάς, έγκυος το τρίτο παιδί 
τους, τπ Χαρούλα ... 

Στις 9 Οκτωβρίου 2009 στπν εκκλnσία του Αγίου Ελευθερfου στον προσφυγικό 
συνοικισμό Λατσιών πnρε τέλος π οδύσσεια τπς οικογένειας του Γιώργου. Τραγι· 
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κές φιγούρες π γυναίκα του Στέλλα κοι τα ώριμα πλέον παιδιά του, π γριά μάνα 

του π Αναστασία, τα 9 αδέλφια του ... 

Εκ μέρους τπς οικογένειας αποχαιρέτπσε τον ήρωα ο αδελφός του Παναγιώτπς, 

εκπαιδευτικός, 

«Ποflυαγαππμένε μος Γιώργο, 

Η μοίρα μου επεφύiiαξε το θflιβερό καθnκον αflflά και τπν πικρn τιμn να απευθύνω εκ 

μέρους τπς οικογένειας τον ύστατο χαιρετισμό. σμσflσγώ πως μου nταν πσflύ δύσκοflσ 

να γράψω και τώρα να εκφέρω έναν flόγο συγκροτπμένσ κι αυτό flόγω τπς ανείπωτπς 

πρσσωπικnς θflίψπς που μου πρσκαflεί π στενn σικσγενειακn μας σχέσπ .... Μαζευτnκαμε 
όμως σnμερα εδώ για να σου απστίσσυμε τον ύστατο φόρο τιμnς, να σου εκφράσουμε 

τπν ευγνωμσσύνπ μας και να σου απευθύνουμε, έστω και αργσπορπμένα, το ύστατο 

χαίρε .... 

Για 35 οflόκflπρα χρόνια σι δικοί σου άνθρωποι βιώναμε τον αβάσταχτο πόνο, μ π γνωρί· 
ζσντας που βρισκόσουν, αν nσσυν ζωντανός n νεκρός .... Χιflιάδες σι σκέψεις, πσflflά τα 
«γιατί' και ένα σωρό αναπάντπτα ερωτnματα .... Ζσύσαμε έναν ανπφσρικό Γοflγσθά που 
δεν είχε τέflσς. Ζσύσαμε καθπμερινά και μια σταύρωσπ .... Αυτn π άγνοια για τπν τύχπ σου 
μας δοκίμαζε σκiiπρά και μας πρσκαflσύσε αβάστακτο πόνο και αγωνία. ... 

Με τπν ταυτσπσίποπ του flειψάνσυ σου και τπ διακρίβωσπ τπς τύχπς σου, π σκflπρn αυτn 

δοκιμασία φτάνει σε ένα τέflσς .... Απαflύνεται κάπως σ πόνος μας. Όμως άflflα ερωτπμα· 
τικά και «γιατί>> γεννιούνται τώρα για τον τρόπο που έφυγε από τπ ζωn σ αγαππμένσς 

μας .. :ταστσιχείαπσυ έχουμε στπ διάθεσnμαςμάς πρσκαflούν θυμό και αγανάκτπσπ, γιατί 
απ' αυτά τεκμπριώνεται ξεκάθαρα ότι σ Γιώργος μας εκτεflέστπκε εν ψυχρώ, άνανδρα 

από τους Τούρκους, ενώ nταν αιχμάflωτσς στα χέρια τους. ο εξ επαφnς και από πίσω 

πυρσβσflισμός στο κεΦάflι, δεν αΦnνει καμία αμφιβσiiία γι' αυτό ... 

ο Γιώργος μας, σ πρωτότοκος από τσ 10 παιδιά του Κώστα Παπαγεωργίου και τπς Α να· 
στασίας Πετρn, είδε το Φως του nflιoυ στο μικρό και πσflυβασανισμένο μας χωριό, τπ 

Βώνπ, στις 28 του Ισύflπ του 1943. Από μικρός ρίχτπκε στπ βισπάflπ και στον αγώνα τπς 
ζωnς για να βσπθnσει τπν πσflυμεfln οικογένεια του. το 1968 νυμΦεύτπκε τπ συγχωρια· 
νn και γειτσνσπσύflα μας Στέflflα, με τπν οποία απέκτπσε 3 παιδιά: Τπ Στάflω, τον Κώστα 
και τπ Χαρσύflflα. Δεν έμεflflε δυστυχώς να δει τπ μικρότερπ κόρπ του, τπ Χαρσύflflα. ο 

πόflεμσς μπnκε ανάμεσα τους και π Χαρσύiiflα γεwnθπκε στπν προσφυγιά, τσ Φflεβάρπ 

του 1975, χωρίς να γνωρίσει ποτέ τον πατέρα τπς .... ο Γιώργος nταν άνθρωπος nπισς με 
αδαμάντινο χαρακτnρα, εργατικός, ακέραιος και ακούραστος, με αστείρευτπ καflοσύνπ. 

τ σ χαμόγεflσ στόiiιζε πάντα το πρόσωπό του. Του άρεσε να βσπθά τους άflflσυς. Με αυτά 

τα χαρακτπριστικά πάντα κέρδιζε τπν αγά π π και τπν εκτίμπσπ όflων όσοι τον γνώριζαν ... 
Η βσnθεια, π συμβσfln του στα έξοδα και στπν κάflυψπ των αναγκών τπς πσflυμεflσύς 

οικογένειάς του nταν ουσιαστικn και πσflύτιμπ. 

Λόγω του επαγγέflματός του ως οικσδόμου-εργσflάβσυ οικοδομών βσnθπσε όχι μόνο 
στπν ανέγερσπ τπς δικnς του οικίας, αflflά βσnθπσε και στπν ανέγερσπ των οικιών των 

δύο αδεflφών του, Φρόσως και Μαρίας. 
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τnν ειρnνικιi αυτιi ζωιi ara μικρό χωριό μας, όπως και αε όflπ τnν Κύπρο, διέκοψαν τα 
τραγικό γεγονότα του 1974 με το πραξικόπnμα και τπν τουρκικιi ειαβοflιi. Κείνο το πρω
ινό αrις 20 ιουflίου του 1974, π οικογένεια Κώαrα Παπαγεωργίου δπflώνει παρούσα aro 
κάflεαμα τnς πατρίδας με 4 παιδιά τπς: τον Γιώργο, τον Πέτρο, τον Θεοδόαπ και τον Μιχά
flπ να ρίχvοvrαι αrις μάχες για απόκρουσπ τnς τουρκικιiς εισβοflιiς ... ο Γιώργος μαζί με 
άflfloυς συγχωριανούς μας και με το Φίflο του Avrρέa Σταυράκπ, που κοινιi μοίρα τους 

ένωσε τόσο arn ζωιi όσο και στον θάνατο, πnγαίνουν αrπν εκκflπσία του χωριού. τον Απ 
Γιώργπ, προσκυνούν και κατατάσσοvrαι ως έφεδροι aro 398 Τάγμα Πεζικού που είχε ως 
έδρα του τπν κυθρέα. 

Συμμετέχει σε όflες rις επιχειριiσεις τnς a· Φάσnς στπν περιοχιi Εππχώς - Πέτρας του 

Διγενιi- Τζιάους ... Η κατάπαυσn του πυρός τον βρίσκει, μαζί με άfltιους συναγωνιστές του 
aro τουρκοκυπριακό χωριό Κορνόκnπος. Σε όflo αυτό το διάαrnμα ουδέποτε flιποψύχn
σε ιi εγκατέflειψε τα καθιiκοvrα που του ανατέθπκαν. 

γπερασπίαrπκε τπν πατρώα γn, πιαrός aro καθιiκον και τις παρακαταθιiκες των προγό
νων και τnς Φυflιiς μας ... Έκανε αυτό που έπρεπε. Αυτό που είχε κάνει και πρωτύτερα 
στις ομάδες που δπμιουργιiθπκαν τότε, υπnρέτπσε και πάflι πιαrά τnν πατρίδα ... 

Με τnν έναρξπ τnς δεύτερnς φάσπς τπς εισβοflιiς αrις 14 Αυγούστου 1974, π αμυvrικιi 
γραμμιi τπς Μιας Μπflιάς καταρρέει, flόγω του άνισου αγώνα. Μαζί με τον Avrρέa Σrαυ

ράκπ και το Νίκο Αγαπίου, δεν εγκαταflείπουν το Φυflάκιο τους αrον Κορνόκππο. τούτο 
ιiταν φυσικό, ιiταν αυτονόπτο γι' αυτούς που τον γνώριζαν. Έμεινε και θυσιάαrπκε για 

τπν πατρίδα κάνοvrας πpάξπαυτό που αναφέρει ο Περικtιιiς σrρνΕnπάΦια: .«Kάf!flιav το 
αμύνεσθαι και παθείν ιi το σώζεσθαι ενδόvrες το μεν αισχρόν του flόγου έφυγαν το δ' 

έργον τω σώματι υπέμειναν». ΙΘουκυδίδnς Περ. επιτ. ΚεΦ. 42!. Και ενώ εσύ βρισκόσουν 
στο Πάνθεον των πρώων, μάταια οι δικοί σου σε ψάχνουν και σε αναζnτούν απεγνωσμέ

να πavroύ ... Ρωτούν συναγωνιστές σου εγκflωβισμένους aro χωριό μας, αιχμαflώτους 
που επιστρέφουν από τπν Τουρκία. ο αδεflφός σου Θεοδόσnς γυρίζει κι αυτός μετά από 

σκflnριi αιχμαtιωσία αrπν Τουρκία, χωρίς όμως να έχει κάποιο θετικό μιiνυμα για σένα.. Ο 

πατέρας σου φεύγει από τn ζωιi το 1991 πικραμένος, χωρίς να σε ξαναδεί. και με τον 
καnμό του χαμού σου arnν καρδιά του ... 

Η ποtιυαγαπnμένπ και μαρτυρικιi μάνα σου -88 ετών σιiμερα- με μαύρπ τπν καρδιά 

όπως τα ρούχα που φορεί, θρnνεί ακατάπαυστα και σε αναζπτεί και αrπ ζωιi και στα 

όνειρά τnς. Τnν θυμάμαι αrους γάμους παιδιών και εγγονιών τnς, με μια μικριi κόκκινn 

κορδέflα στnν τσέπn, avrί να χαίρεται και να γεflά, να σπαράζει και να θρnνεί για τnν 

απουσία σου ... 

Η αγαπnμένn και πιαrιi σου σύζυγος, μέσα από το δράμα που βιώνει, μαζεύει τις δυνά

μεις τnς και ρίχνεται απεγνωσμένα αrον αγώνα τnς ζωιiς: αναflαμβάνει μόνn το δύσκο

flο έργο για να μεγαflώσει, να αναθρέψει σωαrά τα 3 παιδιά τπς. Σιiμερα δικαίως μπορεί 
να τα καμαρώνει πflιiρως αποκατεαrnμένα arnν κοινωνία. Ακόμα nχεί ara αυτιά μου n 
aπάvrnσn που έδωσε όταν ρωτιiθnκε κάποτε, γιατί αφού ιiταν νέα δεν ξανάΦτιαξε τn 

ζωιi τπς: «Τα παιδιά μου έχασαν τον πατέρα τους, δεν θα χάσουν και τn μπτέρα rαυς". 




