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Άλλος ένας νεκρός της τουρκικής εισβολής κηδεύεται
σύντομα (εφ. Ο Φιλελεύθερος, 26.5.2014)

του Φρίξου Δαλίτη

Ο 74χρονος Χριστόδουλος Κωσταρή Φωκάς έμενε στο Νέο Χωριό Κυθρέας. Ήταν 74

χρονών τον Αύγουστο του 1974. Όταν έμπαιναν στο Νέο Χωριό Κυθρέας οι Τούρκοι

στρατιώτες, αυτός δεν θέλησε να φύγει.  Έμεινε στο χωριό, για να «προσέχει τα σπίτια»

των παιδιών του, όπως τους είπε. Δεν πίστευε εξάλλου ότι το κακό που ερχόταν θα ήταν

τόσο μεγάλο. «Μέχρι το δειλινό θα είσαστε πίσω και εσείς», είπε στα παιδιά του όταν

έμπαιναν στο αυτοκίνητο για να φύγουν. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια που αντάλλαξε η οικογένεια. Από εκείνη τη μέρα και

μετά δεν ξαναειδωθήκαν. Η οικογένειά του έμαθε κάποιες μέρες μετά από κάποιον

άλλο συγχωριανό τους ότι ο Χριστόδουλος Φωκάς ήταν νεκρός. Τον είδε να κείτεται σε

λίμνη αίματος μαζί με ένα γείτονά τους, στο σπίτι του δεύτερου.

Έκτοτε δεν έμαθαν οτιδήποτε άλλο για την τύχη του. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια,

όταν έμαθαν για την ύπαρξη ενός τάφου σε παρακείμενο χωράφι της περιοχής στον

οποίο, σύμφωνα με την πληροφορία ενός Τουρκοκύπριου, θάφτηκαν δύο ηλικιωμένοι που

βρέθηκαν σε ένα σπίτι σκοτωμένοι. Τότε συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολύ πιθανό να

επρόκειτο για τον δικό τους. Αφού ολοκληρώθηκε η εκταφή πριν από σχεδόν τέσσερα

χρόνια, ανέμεναν την ταυτοποίηση των λειψάνων για να επιβεβαιώσουν ότι όντως επρό-

κειτο για το Χριστόδουλο Φωκά. Πριν από περίπου ένα μήνα ειδοποιήθηκαν ότι έγινε η

Μετά από 40 χρόνια κηδεύουμε τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑΡΗ ΦΩΚΑ
(ετών 74, από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)

ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τους Τούρκους εισβολείς στις 16 Αυγούστου1974
και τα οστά του οποίου ανευρέθησαν σε τάφο στο Νέο Χωρίο Κυθρέας και ταυτοποιήθηκαν
με τη μέθοδο DNA.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον ιερό ναό
Αγίου Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Λατσιών. Της κηδείας
θα προστεί ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Ιωάννης. Την κυβέρνηση
θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Χάρης - Φαίδρα Χριστοδούλου
Ανδρούλα Χριστοδούλου

Ελένη - Αθανάσης Αθανασιάδης
Κώστας - Σωτηρούλα Χριστοδούλου

Τασούλα - Κώστας Μελά
Εγγόνια, δισέγγονα, τρισέγγονα και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Κατοίκων Νέου Χωρίου Κυθρέας και στην εκ-
κλησία Αγίου Χαραλάμπους.



ταυτοποίηση των οστών. Σαράντα χρόνια μετά, ο Χριστόδουλος Φωκάς θα κηδευτεί από

την οικογένειά του στην προσφυγιά. Μαζί με τη σύζυγό του, η οποία απεβίωσε και αυτή

στην προσφυγιά πριν από κάποια χρόνια, χωρίς να προλάβει να κηδέψει τον άντρα της.

«Με την εκδήλωση της δεύτερης εισβολής, διότι με την πρώτη δεν πειράχτηκε η πε-

ριοχή μας, μπήκαν τα κατοχικά στρατεύματα μέσα. Η οικογένειά μας έφυγε, αλλά ο

γέρος έμεινε», διηγείται ο γιος του Χάρης Χριστοδούλου. «Είπεν μας χαρακτηριστικά

ότι θα μείνει να προσέχει τα σπίτια. «Ως το δείλις θα επιστρέψετε κι εσείς», μας είπε. Ο

πατέρας μου ήταν μόνος του, όμως σ’ ένα διπλανό σπίτι είχε μείνει ακόμα ένας συγχω-

ριανός μας και φαίνεται ότι πήγε για να είναι μαζί. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό,

λέγεται ότι είχαν πληροφορίες ότι τα παιδιά του άλλου συγχωριανού μας είχαν κάποια

σχέση με το πραξικόπημα και έτσι όταν μπήκαν στο σπίτι τούς πυροβόλησαν και τους

σκότωσαν εν ψυχρώ και έμειναν εκεί. Στο χωριό υπήρχαν και άλλοι συγχωριανοί, οι

οποίοι ήταν κρυμμένοι σε ένα γουμά και δεν εντοπίστηκαν από τους τούρκους στρα-

τιώτες. Όταν πέρασε ο κίνδυνος, ο ένας εκ των δύο, ο οποίος ήταν καπνιστής, ήρθε στο

σπίτι που ήταν ο πατέρας μου με τον άλλο συγχωριανό μας, για να ζητήσει τσιγάρο.

Εκεί τους βρήκε νεκρούς και τους δύο», αναφέρει.

«Μετά από δύο μέρες, απ’ ό,τι μάθαμε, ακολούθησε η σύλληψη όλων των συγχωρια-

νών που είχαν μείνει μέσα στο χωριό και τους πήγαν στη Βώνη, όπου είχαν μαζέψει

όλους τους αιχμαλώτους των γύρω χωριών. Μάθαμε για τον πατέρα μου όταν έμειναν

ελεύθεροι οι υπόλοιποι συγχωριανοί μας και ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές. Λεπτομέ-

ρειες δεν μάθαμε. Μας είπε ο συγχωριανός μας που τους είδε ότι ήταν μέσα στο σπίτι,

πεσμένοι μέσα σε λίμνη αίματος. Φαίνεται ότι όταν έσπασαν την πόρτα και μπήκαν

μέσα, τους είδαν και τους πυροβόλησαν», προσθέτει. Όπως αναφέρει ο κ. Χάρης, όταν

κάποια στιγμή το 2010 η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Σεβγκιούλ είχε πάει στο χωριό

για ρεπορτάζ, ένας Τουρκοκύπριος έδωσε την πληροφορία για την ύπαρξη του τάφου. Ο

Τουρκοκύπριος αυτός, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εισβολής ήταν εννιά χρονών, είχε

μεταφερθεί μαζί με την οικογένειά του από την Πάφο και έμεναν στο διπλανό σπίτι

από αυτό που βρέθηκαν νεκροί οι δύο κάτοικοι του Νέου Χωριού Κυθρέας.

«Έτσι, είδε ότι πήραν δύο ανθρώπους νεκρούς και τους έθαψαν σε συγκεκριμένο ση-

μείο. Ειδοποιήθηκε η Επιτροπή Διερεύνησης Αγνοουμένων, που ξεκίνησε τις διαδικα-

σίες και έγινε εκταφή και εντοπίστηκαν τα λείψανα του πατέρα μου. Η εκταφή ξεκίνησε

21/10/2010 και τέλειωσε 24/11/2010. Η ταυτοποίηση των οστών έγινε πρόσφατα και

πριν από περίπου ένα μήνα ειδοποιήθηκε η οικογένεια ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία

και μπορούν να παραλάβουν τα οστά για ταφή».

Συνεισφορά στην αντίσταση

Ο Χριστόδουλος Φωκάς, λίγες μέρες πριν την εισβολή, κατά τη διάρκεια του πραξι-

κοπήματος, μετέφερε τα όπλα τού τελευταίου φυλακίου της αντίστασης στο Λαϊκό Κα-

φεκοπτείο. «Κάποια άτομα ήρθαν στο χωριό, μετά που είδαν ότι δεν μπορούσε να

κρατήσει άλλο η αντίσταση», αναφέρει ο κ. Χάρης. «Μου φώναξαν να τους βοηθήσουμε

και αποφασίσαμε να τους φυγαδεύσουμε και να κρύψουμε τα όπλα. Πήρα μαζί με τον

πατέρα μου τα όπλα των αντιστασιακών και αφού τα βάλαμε σε σακούλες με άχυρο,

τις φορτώσαμε στο γαϊδούρι και τις μετέφερε ο πατέρας μου σ’ ένα χωράφι. Επειδή

όμως ήταν σπασμένη η πόρτα της αυλής, παρακολουθούσαν όλες τις κινήσεις μας και

κατέδωσαν τον πατέρα μου ότι μετέφερε τα όπλα. Έτσι ήρθαν κάποιοι πραξικοπηματίες

και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στον σταθμό της Κυθρέας. Κακοποιήθηκε και μετά

από κάποιες μέρες τον άφησαν ελεύθερο», αναφέρει.
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού,

ΧΡΙΣΤΟ ΚΟΥΝΝΟ
(από το Νέο Χωριό Κυθρέας)

δολοφονηθέντα από τους Τούρκους εισβολείς τον Αύγουστο του 1974, τα οστά του οποίου

έχουν ανευρεθεί και ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο του DNA, κηδεύουμε την Τετάρτη

18/6/2014, ώρα 16:30. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον ιερό ναό Αγίου Χαραλά-

μπους Νέου Χωριού Κυθρέας στην Αγλαντζιά και η ταφή στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνστα-

ντίνου και Ελένης.

Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια από τις 16:00 μέχρι τις 16:30. Αντί στεφάνων, παρα-

καλούμε όπως γίνουν εισφορές για το Ταμείο Ευημερίας Νέου Χωριού Κυθρέας και τον

Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους

Τα παιδιά:
Γεώργιος-Ροδοθέα Κούννου

Ανδρέας-Λένια Κούννου
Σάββας-Γεωργία Κούννου

Κυριάκος-Άννα Χρίστου Κούννου
Μαρία-Κωνσταντίνος Νικολαΐδη

Χαράλαμπος-Άννα Κούννου
Ιάκωβος-Ελένη Χρίστου Κούννου

Αγγελική Κούννου
Εγγόνια και δισέγγονα

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
(60 ετών, από τη Βώνη)

που αγνοείτο από τις 15 Αυγούστου 1974 και τα οστά του ανευρέθησαν σε ομαδικό τάφο

στο Μπέκιουγιου και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 4 Ιου-

νίου 2014 και ώρα 4 μ.μ. από τον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Συνοικισμό

Ανθούπολης και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η ταφή θα γινει στο

κοιμητήριο του Συνοικισμού Ανθούπολης. Της εξοδίου ακολουθίας θα προστεί ο Θεοφιλέ-

στατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος και επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει εκ μέρους

της Κυπριακής Κυβέρνησης, ο Γ.Δ. του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινονικών

Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ασσιώτης.
Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Φρόσω Δήμου
Παιδιά: Γεωργία Ζήνωνος

Δήμητρα - Γιάννης Κωνσταντινίδη
Γιάννης - Λουκία Δήμου

εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς
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Μετά από 40 χρόνια

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΝΟΙΚΟΣ
(50 ετών, αγνοούμενος από το

Νέο Χωρίο Κυθρέας)

Τελούμε αύριο Τετάρτη 3/9/2014 και ώρα 4 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας στο

Πλατύ Αγλαντζιάς, την κηδεία του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και

παππού, ο οποίος συνελήφθη από τους Τούρ κους στις 21/8/1974 στο χωριό Άσσια και στη

συνέχεια δολοφονήθηκε. Τα οστά του α νευρέθησαν σε ομαδικό τάφο στην Αφάνεια και στη

συνέχεια ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια

από τις 3.30 μ.μ. στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο Πλατύ Αγλαντζιάς και καλούμε

όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Λουκία (Λούλα) Μενοίκου 

Τα παιδιά:

Αγγελική και Χαράλαμπος Κυριάκου

Χρυστάλλα και Ντίνος Παναγιώτου

Μιχάλης και Έλενα Μενοίκου

Αντρέας και Ηλέκτρα Μενοίκου

Εγγόνια, δισέγγονα και αδέλφια

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τoν πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑ ΖΕΒΛΑΡΗ
(από Στρόβολο και Κυθρέα)

ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στο χωριό Άσσια και η τύχη του αγνοείτο από τις 24/8/1974, και

τα οστά του ανευρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο χωριό Αφάνεια, και ταυτοποιήθηκαν με τη

μέθοδο DNA, κηδεύουμε την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 στις 5:00 μ.μ. από τον ιερό ναό

Παναγίας Χρυσελεούσας Στροβόλου και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παρα-

στούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Αδελφές: Θέμις Παναγίδου και Κωνσταντία Μπάφα

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Στροβόλου.
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Κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 26/7/2014, η ώρα 5:00 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθε-
ρίου, στον Συνoικισμό Αγίου Ελευθερίου Λατσιών, τον πολυαγαπημένο μας θείο

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΣΑΒΒΑ ΛΙΠΕΡΤΟ
(από τη Βώνη, Αμερικανός υπήκοος)

που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1974, σε ηλικία 73 χρονών και τα
οστά του ανευρέθησαν σε αρχαίο τάφο παρά το τουρκοκυπριακό χωριό Μπεϊκιογιού και ταυτο-
ποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA.

Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στην Εξόδιο Ακολουθία.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αγνοου-
μένων κ. Νίκος Σεργίδης.

Η ταφή στο κοιμητήριο Λατσιών.

Τεθλιμμένα ανίψια:
Ανδρέας Νικολάου, Μαρούλα Κούρου,

Γιασεμιά Χαραλάμπους, Ελένη Χριστοφορίδου
από το Νέο Χωρίο Κυθραίας,

Νούλα Σωτηριάδου, Στέλλα Γεωργίου,
Σάββας Νεοπτολέμου από τη Βώνη

Αντί στεφάνων εισφορές για άπορη οικογένεια
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΣΟΦΟΚΛΗ Κ. ΖΕΡΒΟ
(τέως Κοινοτάρχη Νέου Χωρίου Κυθρέας, ετών 60)

αγνοούμενο από την 21 Αυγούστου 1974, τα λείψανα του οποίου ανευρέθησαν σε ομαδικό

τάφο στην περιοχή Ορνίθι στην Αφάνεια και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο D.N.A., κηδεύ-

ουμε την Τρίτη 4/11/2014 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο

Πλατύ Αγλαντζιάς. Η ταφή των λειψάνων θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς και κα-

λούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. Της κηδείας θα προστεί ο Επίσκοπος

Μεσαορίας Γρηγόριος. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Οικονομικών κος

Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος θα εκφωνήσει τον επικήδειο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυ-

πητήρια στην εκκλησία από τις 2:00 μ.μ. Μετά την ταφή θα προσφερθεί καφές στην αίθουσα

της εκκλησίας Απ. Ανδρέα.

Οι τεθλιμμένοι: Τα παιδιά: Κώστας-Λένια Ζερβού

Δώρα-Κώστας Κυριάκου

†Βαθούλα-Παντελής Παναγή

Ανδρέας-Καίτη Ζερβού

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Κατοίκων Νέου Χωρίου

Κυθρέας, εκκλησία Αγ. Χαραλάμπους στην Αγλαντζιά και Ίδρυμα Έλικας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα αδελφό και παππού

ΝΙΚΟΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΗ
(ετών 59, από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)

ο οποίος συνελήφθη από τους Τούρκους εισβολείς στις 21/8/1974 στο χωριό Άσσια και

δολοφονήθηκε, αλλά η τύχη του αγνοείτο και τα οστά του οποίου ανευρέθησαν σε ομαδικό

τάφο στο Ορνίθι και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε το Σάββατο

8/11/2014, στις 2.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Λατσιών και καλούμε όσους

τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Της κηδείας θα προστεί ο Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Τον επικήδειο θα απευ-

θύνει ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Παναγιώτης

Αντωνίου.

Συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1.00 μ.μ.-2.00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:

Κυριάκος και Κωνσταντίνα Πέτρου

Αδελφός, εγγόνια και δισέγγονα, συγγενείς

Παρακαλούμε αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στον Σύνδεσμο Γονέων Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου

Ιωάννου.
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Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΑΝΔΡΕΑ ΤΖΙΑΜΠΟ
(από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)

ο οποίος συνελήφθη από τους Τούρκους εισβολείς στο χωριό Άσσια στις 21/8/1974 μαζί

με άλλους και εκτελέστηκε εν ψυχρώ σε ηλικία 54 ετών, και οστά του ανευρέθησαν σε ομα-

δικό τάφο στο Ορνίθι και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε την Κυριακή

30/11/2014 στις 12:00, από τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Λακατάμειας και καλούμε

όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η οικογένεια θα δεχτεί συλληπητήρια στην εκ-

κλησία από τις 11:30 π.μ. - 12:00 μ.

Οι τεθλιμμένοι:

Παιδιά: Σωτηρούλα-†Ιώβ Ηρακλέους

Μαρία-Γιώργος Τζιάμπος

Χρυστάλλα-Γιαννάκης Κτίστης

Παναγιώτα-Ανδρέας Χριστούδιας

Εγγόνια και δισέγγονα

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε να γίνουν εισφορές στο Ταμείο Ευημερίας Κατοίκων Νέου Χωρίου Κυ-

θρέας, εκκλησία Αγ. Χαραλάμπους Νέου Χωρίου Κυθρέας στην Αγλαντζιά καθώς και στην εκκλησία

Αγίας Παρασκευής.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

Χ"ΚΥΡΙΑΚΟ Χ"ΓΙΑΝΝΗ (ΑΣΣΙΩΤΗΣ)
(από την Κυθρέα, ενορία Συρκανιάς, 66 ετών)

αγνοούμενο δολοφονηθέντα από τους Τούρκους εισβολείς στις 21/8/1974, τα λείψανα του

οποίου ανευρέθησαν σε ομαδικό τάφο στο Ορνίθι και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA,

κηδεύουμε αύριο Σάββατο 6/12/2014 και ώρα 12.00 μ. από τον ιερό ναό Απ. Ανδρέα στον

συνοικισμό Στρόβολος ΙΙΙ και καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

Στην κηδεία, επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο κ. Στέφανος Στεφάνου, επαρχιακός γραμμα-

τέας ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Στροβόλου (Χαλε-

πιανές).

Οι τεθλιμμένοι:

Τα παιδιά του Ειρήνη, Γεωργία και Ιωάννης

Εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την ανέγερση του πάρκου Πεσόντων και Αγνοουμένων Άσσιας

και για την ανέγερση αίθουσας εκδηλώσεων της εκκλησίας Απ. Ανδρέα.




