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Ομιλία του αναδόχου της Μαίρης Γεωργίου, που εκφωνήθηκε 

στην κηδεία των λειψάνων των δολοφονηθέντων, 

Σωτήρας, Μαίρης και Γιαννάκη Γεωργίου 

Τιμημένοι νεκροί, 

Σήμερα γράφεται π τελευταία πράξη σ' ένα δράμα που κράτησε πέρα από 34 
χρόνια. Από αυτούς που σας περίμεναν να γυρίσετε, ο πατέρας, π γιαγιά, ο παπ

πούς και π μικρή αδελφή/θεία, δεν άντεξαν το μαρτύριο και έφυγαν με τον 

καημό σας. 

Εμείς, όσοι μείναμε, αδέλφια, ανίψια, t 
άλλοι συγγενείς και Φίλοι, να'μαστε, 

παρόντες, για το θλιβερό καθήκον του 

Κηδε(ο 
Τους προσφιλείς μας 

ύστατου aποχαιρετισμού. 

Αδυσώπητη π σκληρή πραγματικότητα 

κείτεται μπροστά μας σε τρία κασόνια/ 

φέρετρα μ' ό,τι απόμεινε από τη γήινη 

ύπαρξή σας, αγαπημένοι μας. 

Θυσιαστήκατε στο βωμό ενός άρρω

στου εθνικισμού και της τυφλής εκδί

κησης aνθρωποειδών, που αμαύρωσαν 

ανεξίτηλα και τη γενιά και το έθνος 

τους. 

Αγαπημένη Σωτήρα, 

Αν κρατούσες ένα όπλο, σαν άλλη 

Σουλιώτισσα, για να υπερασπιστείς το 

σπίτι , την τιμή και τα παιδιά σου, ίσως 
οι φονιάδες να' χαν έστω μια τυπική 

δικαιολογία ότι σας σκότωσαν πριν 

τους προλάβεις εσύ. 

ΣΩΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
. ετών 30 ετών 7 

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 8 μnνών 
(από το Παλα(κυθρο, εν ψυχρώ δολοφονnθέντες 

από τους Τούρκους το 1974) 
τα οστό των ο ποiων ανευρέθnσαν πρόσφατα σε ομαδικό τόφο 
και ταυτοποιήθnκαν με γενετικό υλικό, κηδεύουμε οπό τον ι ε· 
ρό ναό Αγίας Παρασκευής στους Εργότες σήμερα Σόββατο 
14/2/09 στις 12.0Ομ. Της εξοδίου οκολουθlας θα προστεl ο 
πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρlτπς Βαρνόβος Κουσιόππας εκ 
μέρους τnς Ιερός Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής. 
Την Κuβέρνnσn θα εκπροσωπήσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσω· 
πας Στέφανος Στεφόνου ο οποίος θα εκφωνήσει και τον επι· 
κήδειο λόγο. 
Εισφpρές θα γίνονταΙ στο «Κάνε ΜΙα ΕΙJχήιι. 

ΟΙ τεθλψμένοΙ: 
Αδέλφια, το aνίψια και λοιπο( συγγενείς 

Εσύ, όμως, κρατούσες ένα νήπιο στην αγκαλιά, το Γιαννάκη, και από το χέρι ένα 

άλλο τρεμάμενο ελαφάκι, τη Μαίρη. Έτσι aνυπεράσπιστους σας βρήκε ο θάνα

τος. τα θηρία δεν συγκινήθηκαν ούτε από την αθωότητα των παιδικών προ

σώπων ούτε από την αγωνία μιας μάνας να προστατεύσει τα παιδιά της. τυφλω

μένα από φυλετικό μίσος και μεθυσμένα από το αίμα άοπλων Ρωμιών, που είχαν 

ήδη αδιάκριτα σκοτώσει, κατακρεούργησαν και εσάς. 

Τώρα που ο χρόνος άρχισε αναπόδραστα να ξεθωριάζει τη μνήμη, μας λένε να 
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ξεχάσουμε ολότελα ό,τι έγινε, να γυρίσουμε σελίδα, να' ρθει ειρι'iνn στον τόπο. 

το δράμα όμως δεν τέλειωσε ακόμα, δυστυχώς. Το δράμα θα τελειώσει μόνο με 

τnν κάθαρσn! 

Η εν ψυχρώ δολοΦονία αθώων γυναικοπαίδων είναι από τα φρικτότερα εγκλι'i

ματα και όποιοι τα έπραξαν πρέπει να λογοδοτι'iσουν. Μα και αν ακόμα n πολι
τεία είναι αδύναμn να προχωρι'iσει στις επιβαλλόμενες ενέργειες, να' ναι βέβαι

οι οι φονιάδες ότι "έστι δίκnς οφθαλμός" και ότι οι Ερινύες θα τους καταδιώκουν 

μέχρι τον τάφο τους. 

Ο στnμένος πόλεμος του 1974, πέρα από τ' άλλα αγαπnμένα πρόσωπα, εμένα 
μου πι'iρε κι ένα πνευματικό μου παιδί, τn Μαίρn, τα άγουρα κόκκαλο τnς οποί

ας θα κnδεύσουμε σε λίνο. ο Ηρώδnς τότες ξα:νάζnσε στα χώματα του Παλαικύ

θρου μ' όλn του τnν αγριότnτα. Συνολικά έξι αθώα μικρά παιδιά αΦανίστnκαν. 

παιδιά που τίποτε δεν έπραξαν, για να προκαλέσουν τn μανία των φονιάδων 

τους. 

πριν 34 και κάτι χρόνια, όταν n θύελλα του πολέμου δεν είχε ακόμα κοπάσει και 
τnν αγωνία μας τι να 'γιναν εκείνοι που 'μειναν πίσω ,προσπαθούσαμε να τn 

στεγάσουμε στα αντίσκnνα τnς προσφυγιάς, έφτασε το μαύρο μι'iνυμα. πιστεύ

εις ι'i δεν πιστεύεις ανεπιβεβαίωτες πλnροφορίες; Λες: «Είναι δυνατόν να σκότω

σαν γυναικόπαιδα»; Και όμως, οι πλnροφορίες ι'iταν, δυστυχώς, σωστές. 

Θυμός, οργι'i τα συναισθι'iματα κι ένα παράπονο: «Γιατί, Κύριε, δεν σκοτεrνrασει; 

τα μάτια των μακελλάρnδων, να μnν κάνουν το αποτρόπαια έγκλnμα»; 

Κι ύστερα τα βασανιστικά ερωτι'iματα: «τt vα 'γιναν τα κουφάρια; Ή μι'iπως ... ». Δεν 
ι'iθελα να σπρώξω το λογισμό πιο πέρα. ο συγκλονισμός ι'iταν τέτοιος, που τα 

δόντια μάτωναν τα χείλn και το δάκρυ κυλούσε ασταμάτnτα. κι επειδι'i δεν μπο

ρείς να ξεχάσεις, οι νύχτες δύσκολα φέρνουν τον ύπνο. Μα κι όταν τον φέρουν, 

να 'σου οι οπτασίες των νεκρών με το παράπονο τnς εγκατάλειψnς στο λυπnμέ

νο βλέμμα τους να σε συντροφεύουν μέχρι το λυκαυγές. 

Αναπnμένοι μας, 

Τότες που 'γίνnν το κακό, δεν μπορούσαμε ούτε ένα λόγο να σας πούμε σαν 

ύστατο χαιρετισμό, ούτε ένα λουλούδι να αποθέσουμε στους πρόχειρους τά

φους σας, ούτε ένα καντι'iλι ν· ανάψουμε και να σας λιβανίσουμε. Αργι'iσαμε 

πολύ γι' αυτό το χρέος. Το κάνουμε όμως έστω και σι'iμερα, τούτn τn σnμαδιακι'i 

μέρα. Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές σας. 

Για σένα, μικρέ μου άγγελε, πολυαγαπnμένn Μαίρn, φύλαγα, δεν θα το πιστέ

ψεις, ναι, Φύλαγα τούτους τους λίγους στίχους που 'γραψα, αυθόρμnτα τότες, 

δώρο ακριβό νια σένα, για να μnν σε ξεχάσω. Και τώρα που σε ξεπροβοδίζω, 

στους aπαγγέλλω Φωνακτά, ίσως πρεμι'iσει και εμέ n ψυχι'i μου. 
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t Κnδε(α 
Κηδεύουμε την Κυριακή 8 Μορτ[ου 2009 τις πολυαγαπημένες μας μητέρα-γιαγιά, αδελφές·θεfες 

ΜΑΡΓΑΡιΤΑΛιΑΣΗ 
48χρόνων 

ΕΛΕΝΗΛιΑΣΗ 
25 χρόνων 

ΧΡιmΝΑ ΛιΑΣΗ 
23χρ6νωv 

ιΛιΑΔΑ ΛιΑΣΗ 
18χρόνωv 

ΛΟΥΚΑ ΚΚΑΥΛΟΥ 
2χρόνων 

που δολοφονήθηκαν άνανδρα το 1974 σrο χωριό Παλα(κuθρο τα οστό των οποίων βρέθηκαν μετά από 35 
χρόνια σε ομαδικό τάφο και n ταυτότητά τους εξαΚριβώθηκε με τη μέθοδο ΟΝΑ. 
Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους όπως παραστούν στην εξόδιο ακολουθ(α που θα τελεστεί οπό τον 
ιερό ναό Αποσrόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιός, την Κυριακή Β Μαρτ[οu σης 12:3Ομ.μ. 
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει εκ μέρους της Κυπριακής Δnμοκρατfας, ο υπουργός Εσωτερικών, Νεο· 
κλής Σuλικιώτnς. 

Η ταφή θα γ{νει στο νtο Κοιμητήριο Αγλαντζιός. 

Οι τεθλιμμένοι: 
Οικογένεια: Παναγιώτη Λιασι'ι, 

Οικογένεια: Γιώργου Λιασι'ι, 
Οικογένεια: Γιαννούλας Λιασή·Κκόιλοu 

και λοιποί συγγενείς 

Επικήδειος από το Γιώργο Λιασή, 14χρονο το '74 παιδάκι, που βρισκόταν 
ανάμεσα στους 21 αμάχους στο σπίτι του Ανδρέα Σουππουρή και διασω

θέντα, αν και είχε δεχθεί 11 σφαίρες στο κεΦάλι και το κορμί του 

Πέρασαν 35 χρόνια από το μαύρο καλοκαίρι του '74. Πέρασαν 35 χρόνια από το 
διπλό έγκλημα σε βάρος του τόπου μας, που ως συνέπεια είχε να πλnγούν πολ

λές οικογένειες, ανάμεσα στις οποίες και π δικri μας. Μια οικογένεια που ποτέ 

δεν έβλαψε κανέναν, riσυχn, εργατικri. με κύριο μέλnμά τnς τn σωστri ανατροφri 

των παιδιών τnς και μια υποδειγματικri παρουσία στnν κοινωνία. 

Για εφτά χρόνια, αγαπnμένn μου μπτέρα, λόγω τnς απουσίας του πατέρα στο 

εξωτερικό, έπαιζες και το ρόλο του πατέρα. τα κατάφερες όμως, όπως τα κατά

φερες σε όλπ σου τn ζωri. Μεγάλωνες 6 παιδιά και riσουν εσύ ο προστότnς τnς 
οικογένειας. Μας φρόντιζες, μας έδινες συμβουλές για να γίνουμε χρriσιμοι και 

τίμιοι άνθρωποι στnν κοινωνία. Δεν πρόλαβες, όμως, να δεις τα αποτελέσματα 

των κόπων σου. 

Κι εσείς, αγαπnμένες μου αδελφές, Λένια, Χριστίνα. Ιλιάδα. εργαζόσασταν από 
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Κηδεlα 
μικρές και δε δίνατε σε κανέναν δικοί- t 
ωμα για σχόλια. Εκανες όνειρα για τη 

ζωή σου, αγαπημένη μου Λένια. Εκτι Κηδεύουμε την Κυριακή 8 Μαρτlου 2009 τους πολυαγα· 
πnμένους μας, παππού-πατέρα, μnτέρα·γιαγιό, αδελφό· 
θεΙο, ζες το σπίτι σου, θα παντρευόσουν την 

επόμενη χρονιά, θα έκανες κι εσύ τπ 

δική σου οικογένεια. Είχαμε περάσει 

μαζί, αν και μικρότερος εγώ, ωραία, 

ξέγνοιαστα τότε χρόνια. Παρόλο που 

ήμασταν φτωχή οικογένεια, το σπίτι 

μας γέμιζε από χαρά, γιατί aτενίζαμε 

όλοι όμορφο το μέλλον. Θεωρούσαμε 

ότι το μέλλον ανήκε σε εμάς. Δυστυ

χώς, όμως, στην καλύτερή σας ηλικία, 

ενώ είχατε όλη τη ζωή μπροστά σας, 

ήρθε η καταραμένη στιγμή νια τον 

άδικο χαμό σας. Άδικα πληρώσατε με 

την ίδια σας τη ζωή τη βαρβαρότητα 

του πολέμου. το φανατικό εθνικισμό 

που καλλιεργήθηκε στον τόπο μας. 

Ιωάννη (Γιαννάτζιη) Μιχαήλ 
77Χρ6νων 

Χjιιοτlνα Ιωάννου -Μιχαήλ 
7Οχρ6νων 

Μιχάλη (Σιαλή) Ιωάννου -Μιχαήλ 
4Οχρ6νων 

που δολοφονήθηκαν άνανδρα το 1974 στο χωριό Παλαf· 
κuθρο τα οστό Ίων ο ποΙων βρέθηκαν μετά από 35 χρόνια σε 
ομαδικό τάφο και η ταuτότnτό τους εξακριβώθηκε με τη 
μέθοδο DNA, • 
Κσλοίιμε όσους τιμούν τη μνήμη τους όπως παραστούν σrην 
εξόδιο ακολοuθlα που θα τελεστεf αιτό τον Ιερό ναό Απο· 
στόλου Ανδρέα σι:ο Πλατύ Αγλαvτζιάς, την Κuριακι\ 8 Mop· 
τ/ου στις 12:3Ομ.μ, 
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει εκ μέρους της Κυπριακής Δη· 
μοιφαΊiας, ο υπουργός Εσωτερικών, ΝεοκλήςΣuλικιώτης. 

Οι τεθλιμμένοι: 
Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιπο{ σuγγενεlς 

Η tαφή·θα γlνει στο νέο Κοιμητήριο Αγλαvrζιός. 

Avr{ στεφόνων, παρακαλούμε να γlνοvrαι εισφορές στο 
Αγαπημένε μας μικρέ Λουκά, πριν καν Σύνδεσμο γισ πaιδιό με κaρκlνο.Κόvε μια Ευχή •• 
καταλάβεις τι οπμαίvει χαμόγελο, σσι.ι 
το έκλεψαν από τα χείλη. Πριν καταλάβεις τι σημαίνει ζωή, σου την αφαίρεσαν 

με τρόπο που δεν υπήρχε χειρότερος. Σου έκοψαν το νήμα της ζωής στπν πιο 

τρυφερή ηλικία, λίγες μέρες μετά τα δεύτερα γενέθλιά σου. 

Ούτε κι εσείς, παππού, γιαγιά και θείε, Φταίξατε σε τίποτα. Ποτέ στη ζωή σας δεν 

ενοχλήσατε κανέναν. Ησουν περήφανος, αγαππμένε μας παππού, που έβγαλες 

παιδιά και εγγόνια άξια και χρήσιμα μέλη στην κοινωνία. 

Ηρθε, όμως, το καλοκαίρι του '74. τίποτα δεν προμηνούσε την επερχόμενπ κατα
στροφή. Εμείς περιμέναμε όλοι τον πατέρα να γυρίσει από το εξωτερικό νια το 

χαρούμενο γεγονός της βάφτισης του μικρού μας ξαδέρφου Γιαννάκη. Όμως, τα 

πράγματα έγιναν εντελώς διαφορετικά. Πρώτα το χουντικό πραξικόπημα και, 

κατόπιν, το φυσικό επακόλουθο του, π τουρκική εισβολή. Κανείς δεν περίμενε 

τέτοιες εξελίξεις. Δεν είχαμε την παραμικρή υποψία ότι οι καταστάσεις θα 

οδηγούσαν εκεί που οδήγησαν. 

Αρχίζοντας ο δεύτερος γύρος του Αττίλα στις 14 Αυγούστου. μας βρήκε μόνους, 
αγαππμένοι μου. Ημασταν όλοι στο σπίτι. Αργότερα, ξπμερώματα, ήρθε και η 

θεία με τη Μαίρη και το Γιαννάκη. διότι το θείο τον κάλεσε το εθνικό καθήκον. 
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Ηρθες κι εσύ. παππού, μαζί με τπ γιαγιά και το θείο. το ξπμέρωμα αυτό μας βριiκε 

να ακούμε τους βομβαρδισμούς των αεροπλάνων και να κλαίμε, να ακούμε τις 

βόμβες να πέφτουν και να κρυβόμαστε κάτω από τα κρεβάτια. τα μικρά παιδιά, 

ο Λουκάς, ο Γιαννάκπς και π Μαίρπ, έκλαιγαν ασταμάτπτα. 

ποιος να δώσει κουράγιο, αγαππμένπ μου μάνα, που εκείνπ τπ στιγμιi ακόμα κι 

εσύ. π δυνατιi, τα είχες χάσει! Όλοι κλαίγαμε, γιατί δεν ξέραμε τι. θα γίνει. 

Κυριαρχούσε π αβεβαιότπτα. Δεν θα ξεχάσω, αγαππμένπ μου μπτέρα, το κλάμα 

σου και τπν αγωνία σου για το γιο σου, τον παναγιώτπ. που τότε υππρετούσε τπ 

στρατιωτικιi του θπτεία. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Οι ώρες περνούσαν βασανι

στικά. ο Φόβος και π αγωνία ιiταν ζωγραΦισμένπ στα πρόσωπα όλων μας. 

Κατά το μεσπμέρι, που οι βομβαρδισμοί κάπως aραίωσαν, βγnκαμε έξω από το 

σπίτι, για να δούμε τι γίνεται στο χωριό. Μας κατέλαβε τότε απογοιiτευσπ, που 

πολύ γριiγορα μετατράππκε σε πικρία και μεγάλο παράπονο. καθώς εκείνπ τπ 

στιγμιi καταλάβαμε ότι οι μισοί και πλέον κάτοικοι του χωριού το είχαν 

εγκαταλείψει. Άλλοι, εξαιτίας των πλπροΦοριών που είχαν. άλλοι γιατί βγnκαν 

στα καφενεία και συνεννοιiθπκαν μεταξύ τους να φύγουν. άλλοι γιατί κάποιος 

τους χτύππσε τπν πόρτα και τους είπε να φύγουν. 

Εμάς, όμως, αγαππμένοι μου. π πόρτα του σπιτιού μας δεν χτύππσε. Ούτε έφτασε 

κάποtα Φωνιiστ' αυτtά μας που να μας λέει να φύγουμε. και όταν βριiκαμε κάποιο 

στρατιώτπ, για να μπούμε σε 1-2 αυτοκίνπτα και εμείς, ιiταν πλέον αργά. Οι δρό
μοι εξόδου από το χωριό είχαν κλείσει από τους Τούρκους. Δεν υπnρχε τρόπος 

διαφυγnς. Ετσι αναγκαστnκαμε να παραμείνουμε στο χωριό. Δεν το είχαμε επιλέ

ξει. Οι συγκυρίες μάς υποχρέωσαν να μείνουμε και να εγκλωβιστούμε. 

Η πόρτα του σπιτιού, όμως, που δε χτύππσε ώρες πριν, χτύππσε τπν επομένπ, 15 
Αυγούστου, ανιiμερα τπς Παναγιάς. Και χτύππσε από τους Τούρκους, που μπnκαν 

για να καταλάβουν το χωριό. Οι πυροβολισμοί έπεφταν σαν βροχn. Άκουγες τζά

μια να σπάνε. πόρτες να πυροβολούνται και να ανοίγουν. 

Θυμάσαι, παππού και μπτέρα, τότε που μέσα στο χαμό, ανοίξατε εσείς τπν πόρτα 

και βγιiκατε έξω τινάζοντας λευκri πετσέτα προς τους Τούρκους στρατιώτες! 

Παραδινόμασταν. μπτέρα και αδερφές μου, λες και ιiμασταν στο πεδίο τπς 

μάχπς. Αποτέλεσμα; Γίναμε αργότερα εύκολπ λεία στα βρώμικα και διεφθαρμένα 

αισθnματα και προ πάντων στα αιματοβαμμένα χέρια των Τούρκων. 

Παραδοθιiκαμε, λοιπόν. Τι να πρωτοθυμπθώ, αγαππμένοι μου! που μας έβγαλαν 

από το σπίτι και μας έστπσαν όλους στον τοίχο γειτονικού σπιτιού για να μας 

ερευνιiσουν; Στιγμές σαφώς πρωτόγνωρες, γεμάτες αγωνία. 
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Θυμάσαι, παππού, που, όταν όλους όσοι μείναμε εγκλωβισμένοι μας συγκέ

ντρωσαν στο σχολείο! Θυμάσαι που, όταν επέλεγαν ποιους θα έπαιρναν αιχμα

λώτους, πι'ίραν κι εμένα! Και τότε, μπν αντέχοντας αυτό π μάνα μου, πι'ίγες εσύ 

και τους μίλπσες, τους παρακάλεσες με τα λίγα τούρκικα που ι'ίξερες και τελικά 

με άΦπσαν! 

Όμως, τα βάσανά μας τότε άρχιζαν. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί 

οτιδι'ίποτε. Ηταν τότε που aποφάσισες, μπτέρα, να πάμε όλοι στο σπίτι του γεί

τονα Ανδρέα Σουππουρι'ί. Πι'ίγαμε προσωρινά, για ναμπ νιώθουμε μόνοι μας στο 

σπίτι. Λες και κάτι να σου έλεγε μέσα σου ότι ο θάνατος με τους πολλούς είναι 
ΠΙΟ γλυκός. 

Πριν περάσουν δύο 24ωρα έΦτασε π αποφράδα μέρα και στιγμι'ί τπς 17πς Αυγού

στου. Η τύχπ όλων μας στα χέρια των Τούρκων πλέον. Μπnκαν μέσα στο σπίτι 

του Φίλου Ανδρέα Σουππουρι'ί και βγάζοντάς μας έξω μας πυροβολούσαν. Δε 

σεβάστπκαν τίποτα. Χτυπούσαν αδιάκριτα. Δεν τους σταματούσε τίποτα. Ούτε οι 
φωνές μας, ούτε τα παρακάλια μας αλλά ούτε και τα κλάματά μας. Ούτε ο φόβος 

και το κλάμα του μικρού Λουκά και του βρέφους Γιαννάκπ στάθπκαν ικανά να 
τους αποτρέψουν. 

Πρώτα σκότωσαν εσάς, παππού και μάνα. Και πριν συνειδπτοποιι'ίσουμε τι έγινε, 

μας έσυραν από. δω και από κει, .. μέχρι που μας ξάπλωσαν όλους κάτω και όρχι· 
σαν αυτό που είχαν στο νου τους. Να μας σκοτώσουν. Να πραγματοποιι'ίσουν 

ένα στυγερό έγκλπμα σε βάρος γυναικόπαιδων 'και γερόντων. Ουρλιαχτά. κλά· 
ματα, Φωνές. τα σκέπαζαν όλα οι ασταμάτπτοι πυροβολισμοί. Οι σφαίρες τους 

έπεφταν πάνω μας ανελέπτα. 

Δε γλυτώσατε το φριχτό θάνατο, αγαππμένπ μου μάνα, αδελφές, μικρέ Λουκά. 

Ούτε εσείς παππού, γιαγιά και θείε. Γλύτωσα εγώ και π Γιαννούλα, μάνα, σοβαρά 

τραυματισμένοι και οι δυο. Γλύτωσαν ακόμα ο Πέτρος και ο Κώστας του Ανδρέα. 

Ίσως από τύχπ, ίσως γιατί δεν αντιλι'ίΦθπκαν οι αιμοσταγείς ότι ζούμε, για να μας 

aποτελειώσουν. 

Πέρασαν 35 ολόκλπρα χρόνια που είστε μακριά μας. Όμως, είστε πάντα στο 
μυαλό μας, στις καρδιές, στις ψυχές μας. rια εμάς, τα εναπομείναντα παιδιά σου, 

αγαππμένπ μου μάνα και αγαππμένες μας αδελΦές, είναι σαν να μπν πέρασαν 

αυτά τα χρόνια. Μοιάζει σαν να είναι χθες. Είναι σαν να σταμάτπσε το ρολόι του 

χρόνου. 

Μπ γνωρίζοντας όλα αυτά τα χρόνια πού βρίσκεστε, το παράπονο και π πικρία 

μάς κυρίευαν και ολαένα μεγάλωναν. Ενα μεγάλα «γιατί» ι'ίταν πάντοτε στο νου 




