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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Κηδείες Αγνοουμένων
Τους πολυαγαπημένους μας

ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
(ετών 50 από την Κυθρέα)

ΑΝΤΡΕΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
(ετών 16 από την Κυθρέα)

δολοφονηθέντες από τους Τούρκους στρατιώτες την 16η Αυγούστου 1974, τα οστά των οποίων
ανευρέθησαν σε ομαδικό τάφο στην Άσσια και ταυτοποιήκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε την
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Απ. Ανδρέα στον Συν. Στροβόλου ΙΙΙ και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό Απ. Ανδρέα από τις
2.30 μ.μ. μέχρι 3.00 μ.μ. Επικήδειο θα εκφωνήσει εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και ο δήμαρχος
Κυθρέας δρ Πέτρος Καρεκλάς.
Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος και μητέρα: Γιαννούλλα Ζαχαριάδου
Παιδιά και αδέλφια: Βαρβάρα Ζαχαριάδου, Έλενα - Νίκος Πέρου.
Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Κυθρεωτών και
στον ιερό ναό Απ. Ανδρέα Συν. Στροβόλου ΙΙΙ.

Επικήδειος Δημάρχου Κυθρέας δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά
… Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου, έγραψε ο Ελύτης και τραγούδησε ο Θεοδωράκης. Και πώς θα τη λησμονήσουμε, άξιε Ποιητή του Έθνους,
όταν κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε να θάψουμε και να μοιρολογήσουμε αθώους
ανθρώπους αυτής της χώρας, που άγρια δολοφονήθηκαν από βαρβάρους πριν
μερικές δεκαετίες και μόλις τώρα το μπορούμε; Ναι, σήμερα μετά από 39 χρόνια
μπορεί επιτέλους να εναποθέσει η οικογένεια και όλοι εμείς τα άνθη της αγάπης
μας στον τάφο που σε λίγο θα δεχτεί τα οστά του Κώστα Ζαχαριάδη και του γιού
του Ανδρέα, από την αγαπημένη μας Κυθρέα. Σήμερα μπορούμε να τους αποδώσουμε τις τιμές που τους αρμόζουν, σύμφωνα και με την τάξη της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας.
Η ταυτοποίηση των οστών τους με τη μέθοδο του DNA, υπό την αιγίδα της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, θέτει ένα τέρμα στη σκληρή δοκιμασία της
οικογένειας Ζαχαριάδη και για όλους τους Κυθρεώτες. Ταυτόχρονα όμως ξυπνά
και οδυνηρές μνήμες για το μαύρο εκείνο καλοκαίρι του 1974, θεριεύει την οργή
για το μεγάλο έγκλημα της ομαδικής εκτέλεσης αιχμαλώτων από τα Τουρκικά
στρατεύματα και τους συνεπικουρούντες φανατικούς Τ/Κ εξτρεμιστές.
Ο Κώστας Ζαχαριάδης, που εργαζόταν τότε ως γραφέας στο Λογιστήριο του
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, απέκτησε με την αγαπημένη του σύζυγο Γιαννούλα 3 παιδιά: τον Αντρέα, την Ρίτσα και την Έλενα. Μια πολύ φιλήσυχη οικογένεια, πρότυπο για πολλούς Κυθρεώτες, που ζούσε στην ενορία της Αγίας
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Μαρίνας. Όποιος συναντούσε τον Κώστα τον σκλάβωνε η ευγένειά του, το χαμόγελό του, η αγάπη και η καλοσύνη του προς τον συνάνθρωπο.
Στις 14.8.1974, πριν καταρρεύσει η αμυντική γραμμή Μιας Μηλιάς – Κυθρέας μπροστά στην υπεροπλία του Αττίλα, η οικογένεια Ζαχαριάδη πρόλαβε να
μεταβεί στο χωριό Άσσια στον κάμπο της Μεσαορίας, όπου είχε σπίτι συνάδελφός του, πιστεύοντας ότι εκεί θα είχε μεγαλύτερη ασφάλεια. Όμως, με μια κυκλωτική κίνηση των αρμάτων τους οι Τούρκοι εισβολείς απέκοψαν ορισμένα
χωριά από τις ελεύθερες περιοχές και είναι εκεί που ως αιμοδιψή ανθρωπόμορφα κτήνη άρχισαν τις εγκληματικές τους πράξεις, σκοτώνοντας ανεξέλεγκτα
αιχμαλώτους. Αυτό συνέβη σε μεγάλο αριθμό, τόσο κατοίκων της Άσσιας όσο
και χωριών της γύρω περιοχής που κατέφυγαν εκεί. Οποία ακόμα ατυχία και
συγκυρία για την τύχη του Αντρέα. Καθώς επιβίβαζαν οι ένοπλοι Τούρκοι τις
γυναίκες σε ξεχωριστά λεωφορεία για να τις οδηγήσουν τελικά προς το Τ/Κ
χωριό Μόρα, συμπεριλαμβανομένης της κας Γιαννούλας και των μικρών θυγατέρων της, κάποιος Τ/Κ είπε στον Αντρέα (15 χρόνων τότε), «δεν έχει τόπο στο
λεωφορείο, πήγαινε με τον παπά σου», και έτσι και έγινε. Ο νεαρός μαθητής της
1ης Λυκείου ακολούθησε τον πατέρα του με όλους τους άλλους άνδρες προς
άγνωστη κατεύθυνση και των οποίων έκτοτε η τύχη αγνοείτο. Τώρα με τις ταυτοποιήσεις γνωρίζουμε με αποδείξεις αυτό που υποψιαζόμασταν: ότι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ και τάφηκαν σε ομαδικούς τάφους!
Μας πνίγει οπωσδήποτε το παράπονο γιατί θα κηδέψουμε μεν σήμερα τους
αγαπητούς συνδημότες μας Κώστα και Αντρέα, αλλά μακριά από τη γη που τους
γέννησε, μια και η αγαπημένη μας κωμόπολη της Κυθρέας είναι ακόμα σκλαβωμένη. Εκεί που είναι θαμμένοι γονιοί και πρόγονοί τους θα έπρεπε να ταφούν, για να βρούν την πραγματική και παντοτινή γαλήνη!
Γι’ αυτό μεγάλο είναι το χρέος όλων μας να συνεχίσουμε με σύνεση μεν αλλά
και αποφασιστικότητα τον αγώνα για δικαίωση, απελευθέρωση και επιστροφή
στην πατρογονική γή. Για μια λύση που θα μπορεί να γίνει τελικά αποδεκτή στο
λαό μας και που είναι δυνατό να εξευρεθεί αν γίνουν σεβαστές κάποιες βασικές
αρχές του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, λύση συμβατή με το καθεστώς
χώρας-μέλους της Ε.Ε. Μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη και λειτουργική λύση είναι
κέρδος για όλους τους νόμιμους κατοίκους αυτής της χώρας, Ε/Κ, Τ/Κ και άλλους. Θα είναι μια στέρεη βάση για μόνιμη ειρήνη και δημιουργική συνύπαρξη,
χωρίς ξένους στρατούς και κουβαλητούς εποίκους. Είμαστε έτοιμοι για έντιμους
συμβιβασμούς για να καταλήξουμε σε λύση, όχι όμως τέτοιους που θα παραβιάζουν βασικές αρχές δικαίου.
Αποχαιρετούμε σήμερα τα δύο άξια τέκνα της Κυθρέας και συμμεριζόμαστε τον
πόνο και τη βαριά οδύνη της Γιαννούλας, της Ρίτσας, της Έλενας και όλων των συγγενών τους, που τόσα χρόνια με αγωνία περίμεναν να δοθεί ένα τέλος σ’ αυτό το δράμα.
Ο Δήμος Κυθρέας νιώθει περιφάνια για σας, Κώστα και Αντρέα, θα σας θυμόμαστε με αγάπη και εκτίμηση και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σήμερα θα
σας σκεπάσει, μέχρι την άγια εκείνη μέρα που θα καταστεί δυνατό ν’ αναπαυθείτε στην αγαπημένη σας ελεύθερη Κυθρέα!

