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Αποχαιρεπσήριος λόγος στην κηδεία του ήρωα
Σωτήρη Χατζηκυριάκου

με την ανεύρεση των οστών του στις
Γεννήθηκε

στην

Ανδρονίκου

στην

ενορία

3.6.2000

Αγίου

Κuθρέα το

1955

από γονείς Σάββα Χατζηκυριάκου και

μητέρα τη
από

την

Χρuσταλλένη
ίδια

Ανδρονίκου
πρώτη

ενορία

Κuθρέας.

μέρα

της

Αγίου

Πέθανε

εισβολής

Τούρκων στην Κύπρο στις

197 4

Κυριάκου

του

την
των

Ιουλίου

20

πολεμώντας στο μέτωπο Μπέη

Κιογιού ενάντια στον Αττίλα.
Η ταφή των λειψάνων του
Τύμβο

Μακεδονίτισσας

στον
από

την

εκκλησία των Αγίων Πάντων.

Ο Σωτήρης Χ" Κυριάκου έπεσε την
πρώτη μέρα της εισβολής. Η νεκρώ
σιμος ακολουθία ψάληκε στον ιερό
ναόν Αγίων Πάντων, Μακιδονίτισσας,
η

τάφη των λειψάνων στον Τύμβο

Μακεδονίτισσας στις

3

Ιουνίου

2000

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον

ενάντια στις ορδές του Αττίλα.
Η

αιμοχαρής

Τουρκία

χωρίς aποχρώντα λόγο τον Ιοι)λιο

του

εισβολή

1

πιο κάτω επιι<ήδειο

εκκλησία

των

μετά

Σωτήρη

τον

τις επεκτατι·

να

σήμερα

Αγίων

Πάντων

Μακεδονίτισσα ύστερα από
νια

πολυ·
με μοναδικό

Τετιμημένε Σωηiρη,
Συγκεντρωθήκαμε

εξαπέλυσε

ηρωικό

Χ"Κυριάκου

στην
στη

26

χρό

θάνατο

του

πολεμώντας

κές της βλέψεις.
Αείμνηστε, Σωτήρη,
υπηρετούσες

στην
τη

σου

θητεία στο στρατόπεδο Κuθρέας που
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απείχε μόλις ένα χιλιόμετρο από το

οικογένειες

τούρκικο χωριό Μπέη Κιογιού όπου

Χατζηαβραάμηδων

το μέτωπο των συγκρούσεων.

Χατζηαθανάσηδων. Ήσουν το τέταρ

Ο υπεύθυνος αξιωματικός του στρα

το παιδί της οικογένειας ανάμεσα σε

τοπέδου Κυθρέας επέλεξε μια ομάδα

τέσσερεις αδελφούς και μια αδελφή.

στρατιωτών για να αντιμετωπίσεις τις

Είχες τελειώσει την Τεχνική Σχολή

εχθρικές δυνάμεις. Αυτή την ομάδα,

Λευκωσίας με επίδοση στον αθλητι

αξέχαστε

σμό και με ιδιαίτερη κλίση στο ποδό

Σωτήρη,

προθυμοποιήθη

της

Κυθρέας

τίμησες τα

των
και

κες να την οδηγήσεις στο μέτωπο

σφαιρο.

του εχθρού μιας και τα μέρη εκείνα

Ολυμπιακού

χρώματα του

ήταν πολύ γνωστά εξαιτίας της γειτ

ΠΑΟΚ Κυθρέας. Και τα δυο σωματεία

νιάσεως των κτημάτων της Κυθρέας

αξιοποιώντας την προσφορά σου όχι

με το γειτονικό τούρκικο χωριό.

μόνο

Λευκωσίας

παρευρίσκονται

και

του

στην κηδεία

χρόνων δεν υπε

αλλά ανέλαβαν και τα έξοδα και τις

λόγισες τον κίνδυνο που διέτρεχες

φροντίδες της σημερινής επίσημης

να αντιμετωπίσεις ένα φοβερό εχθρό

κηδείας σου

πλήρως εξοπλισμένο με τα πιο σύγ

Μα και η πολιτεία δεν υστέρησε σε

χρονα όπλα της εποχής εκείνης. Και

εκτίμηση της θυσίας σου. Παρίσταται

Στην ηλικία των

19

.

το μοιραίο επήλθε χωρίς καθυστέρη

με

ση.

Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιαννάκη Γ.

Μια εχθρική

ικανή

ν'

σφαίρα στάθηκε

αρχίσει

αιμορραγία που

μια

σε

ακατάσχετη

οδήγησε

στον

εκπρόσωπο

της

εξήρε

τον

ηρωϊσμό

εμπνευσμένο επικήδειο.

Κοιμητήριο

Ρίχτηκες

Λευκωσίας

αγνώστων

όπως

άγνωστος
και τόσοι

άλλοι στρατιώτες.
Πέρασαν

26

έντιμο

Κασουλίδη. ο οποίος μόλις προ ολί
γου

τάφο. Τάφηκες εσπευσμένα στο Νέο
μεταξύ

τον

στη

μάχη,

σου

με

αλησμόνητε

Σωτήρη με μοναδικό υπολογισμό πως
πολεμάς για την τιμή και τη δόξα της

χρόνια από τον ηρω·ίκό

Κύπρου. Ο ιστορικός του μέλλοντος

DNA

θα αξιοποιήσει την αυτοθυσία σου

ν' αποδείξει την ταυτότητα των λει

κατατάσσοντας σε στη χορεία.εκείνη

ψάνων σου και σήμερα βρισκόμαστε

των ηρώων που θυσιάζονται για τα

σου θάνατο και ήλθε η μέθοδος

παρόντες σύσσωμη η Κοινότητα της

υψηλότερα ιδανικά της πατρίδας, της

Κυθρέας και άλλοι εκτιμητές της υπέ

θρησκείας, της δημοκρατίας και της

ροχης θυσίας σου.

δικαιοσύνης.

Είλκες την καταγωγή από δυο λaίκές

Καταθέτω το στεφάνι

από μέρους
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του σωματείου "Ελεύθερη Κυθρέα,

Παράλληλα με τις γυμνασιακές σπου

δείγμα εκτίμησης της θυσίας σου.

δές ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο

Αιωνία σου η μνήμη

Η

κ.

Ανδρούλλα

Κανικλίδου

Φιλιππίδοu είπε τον πιο κάτω επικrι
δειο

λαμβάνοντας μέρος

στους

των

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Σωματείων

Λευκωσίας και ΠΑΟΚ

αγώνες

Κυθρέας,

τα

οποία επάξια σε τιμούν σήμερα.
Αφού τελείωσες το Γυμνάσιο υπηρε
τούσες τη θητεία σου στην Εθνική

Αγαπητέ ξάδελφε, ήρωα ΣωηΊρη

Φρουρά ώσπου ήλθε η εισβολή στο

Τέτοια ώρα ρίγος και αίσθημα εθνικής

νησί και σε βρτΊκε στις επάλξεις να

υπερηφάνειας

προασπίζεσαι τα πάτρια εδάφη μας,

κατέχει

όλους

μας

αγαπητέ ήρωα Σωτήρη, στεκάμενοι

στην περιοχή

Κυθρέας,

όπου

βόλι

μπροστά στο φέρετρο με τα τιμημένα

εχθρικό σε λάβωσε αποκόmοντας το

οστά σου. Η θλίψη και ο πόνος μεγά

νήμα της ζωής σου.

λος, τα λόγια φτωχά και απλά για να
περιγράφουν το μεγαλείο της θυσίας
σου.

Γνωρίσαμε από κοντά τις αρετές σου,
τη

φιλοπατρία σου

για

την

οποία

έδωσες το αίμα σου, την απέραντη

Ο θάνατος σου έκοψε πρόωρα το

καλοσύνη, την ευγένεια, την τιμιότη

ντ)μα της ζωr]ς σου στα

18

τητα και την προθυμία

νια την 20η Ιουλίου

κατά την

ημέρα

της

εισβολής

1974

βάρβαρης

γεμίζοντας

σου χρό

1η

τουρκικrΊς

πόνο,

θλίψη,

πένθος την οικογένεια σου, και προ
σφυγοποιώντας

το

μισό

πληθυσμό

του νησιού.

σία και βοήθεια.
κηδεύουμε
δεήσεις για το

σήμερα
αιώνιο

ήσυχη

μπροστά

θεικό θρόνο,

χναν να

ξια το έργο σου στο

τώρα ήλθε η ιορα να ταφής κανονικά,
να αναπαυθεί η δική σου ψυχή καθώς
και των συγγενών σου.

τούμενης τώρα Κυθρέας μεγάλωσες

αδέλφια.

στο

εξετέλεσες επά
τούτο

κόσμο.
Είθε το χώμα που σε

να

είναι ελαφρό.

Γέννημα και θρέμμα της τουρκοκρα

σε μια αγροτική οικογένεια με άλλα

άπειρες

ταξίδι σου,

ται από μυριάδες αγγέλων και να
αναπαύεται

και

με

ευχόμενοι η ψυχή σου να συνοδεύε

Μάταια τόσα χρόνια οι δικοί σου έψα
βρουν τον τάφο σου

συνεργα

5

Αιωνία σου η μνΙΊμη αγαπημένε μας
ήρωα Σωτήρη.
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ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΩΜΑΤΕΝΟΥ
Γεννήθηκε

11 .12.1909

Χαραδακιώτισσα

της

Παντρεύτηκε
Χωματένσ

1958

στην

Κuθρέας.
Χαράλαμπο

το

από

το

ενορία

Λευκόvοικο

το

χωρίς ν' αποκτήσουν παιδιά.

Τέλειωσε το Παγκύπριο Διδασκαλείο
Φανερωρμένης το
κε

σε

1928

και διορίστη

απομακρυσμένες

κοινότητες

αρχικά και βραδίπερο στα σχολεία
της Κυθρέας.

Πέθανε στις

τάφηκε

1Ο

Οκτωβρίου

στο

Λευκωσίας

Νέο

2000

και

Κοιμηττ']ριο

από την εκκλησία των
παρηγορητικά

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

αλλά

με

έμπρακτα

έργα και πράξεις αvακουφ[σεως σε
Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον

αναξιοπαθούντες

πιο κάτω επικήδειο:

σου.

Πολύκλαυστη Αvδριανή,

πτωχή οικογένεια

Καλώς

συνανθρι.ί)πους

ενθυμούμαι

όταν

μια

τον προστά

έρχομαι

τη της με φώναξες και μου είπες:

δίπλα στο σεπτό σου λείψανο να πω

Κύριε Πέτσα, τρέφω απόλυτη εμπι

μερικά λόγια στην αιώνια μνΙΊμη σου

στοσίJVη στο πρόσωπό σου γι' αυτό

Με

ιδιαίτερη

συγκίνηση

γιατί σ' όλο το μακρύ στό.διο της επί

σε κάλεσα σήμερα.

γειας ζωής σου, αγαπούσες εξαιρετι

ποσό των

f:1 00

Πάρε αυτό το

και rηΊγαινε να το

κά το συνάνθρωπο σου και ποτέ δεν

δώσεις στην οικογένεια που ι:':μειvε

πίκρανες ι<ανένα ούτε με λόγια ούτε

απροστάτευτη

με

χωρίς

έργα.

Η

αθώα

και αμνησίκακη

v·

από

την

Κυθρέα,

aποκαλύψεις το όνομά μου.

να

Πήγα Έ:δωσα το ποσό στην οικογέ

φθό.σεις σε εξευτελιστικό και ανάρ

νεια και πηρα απόδειξη παραλαβής

μοστο κατάντημα.

του ποσού την οποία μεη::φερq στην

Ήσουν ψυχή πονόψυχη, γεμάτη χρι

αείμνηστη Ανδριαvή. 'Ηθελε να κάμει

στιανικές αρετές τις οποίες εξεδήλω

την πράξη της αλληλοβοήθειας εν

ψυχή

σου

δεν

σου

επέτρεπαν

νες παντοιοτρόπως στον πό.σχοντα

κρuτπώ ί'πως διδάσκει η αθάνατη μας

συνάνθρωπο σου όχι μόνο με λόγια

πίστη.

158

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Είλκες

την

καταγωγή,

αείμνηστη

φθάσει την ανωτάτη

ΑνδριανΙΊ, από πτωχή οικογένεια της

Αστυνόμου

Κυθρέας αλλά αξιοπρεπΙΊ και φιλάν

Άγγλοι και μόνο ελάχιστοι εκλεκτοί

θρωπη.

Παρ'

όλη

την

δυσχέρεια κατώρθωσε

οικονομική
στην

εποχΙ1

που

βαθμίδα του

Ελληνοκύπριοι

κατείχαν

μποροίJσαν

κυρίως

να

καταλάβουν.

εκείνη να στείλει και τα δυο της παι

Αξέχαστη, Ανδριανή φεύγεις από τον

διά την Ανδριανή και τον Κώστα στο

πρόσκαιρο τοι)το κόσμο με τη συνεί

Παγκύπριο Γυμνάσιο και να τελειιi.J

δηση σου ήσυχη πως επιτέλεσες στο

σοuν δασκάλοι. Η Ανδριανή διορίστη

ακέραιο το καθήκο σου στην οικογέ

κε αμέσως δασκάλα με την αποφοί

νεια, στο συνάνθρωπο σου και γενι

τησή

κότερα στην κοινωνία ως κοινωνικός

της από

το

Διδασκαλείο

και

δίδαξε σε πλείστες κοινότητες εγκα

εργάτης. Σου αξίζει λοιπόν μια θέση

ταλείπουσα

στην ουράνια βασιλεία και εύχομαι ο

μέχρι

άριστες

την

Κώστας

εντυπώσεις

αφυπηρέτησή

τέλειωσε

της.

βραδύτερο

Ο

το

Πανάγαθος Πατέρας να σε ανταμείψει σύμφωνα με τα

σου.

διδασκαλείο σε εποχή που uπτΊρχε

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπη

ανεργία των διδασκάλων.

τήρια σrην οικογένεια

Γι' αυτό

προτίμησε να μη μείνει άνεργος και

είναι ελαφρό το χώμα που θα σκε

εντάχθηκε στην Αστυνομικfι Δύναμη

πάσει το τιμημένο σου λείψανο.

της

Αιωνία σου η μνήμη.

Κύπρου,

όπου

κατώρθωσε

να

ΕΛΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ
Γεννήθηκε

9

Ιουνίου

Χαρδακιώτισσα.
Οκτωβρίου

Πέθανε

2000

στη

1909
στις

στη

18

Λευκωσία.

Γονείς:

Γιαννάτζιης

Χ"Νικόλα,

Μελανή

το

Καραολιά.

Παντρεύτηκε το

γένος

1949

με τον Γιόγκο

Κ. Φραγκοuδη ο οποίος πέθανε στις

19.5.1966
Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον
κάτω επικήδειο.

Αείμνηστη Ελένη,
« 'Οστις διήλθε βίο ήρεμο κοιμάται
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ύπνο γλυκύτατον». Το γνωμικό τούτο

και της Αγίας Άννας. Ήσουν στο δεύ

που ανήκει στο σοφό Λεονάρδο Ντε

τερο παιδί της οικογένειας ανάμεσα

Βίτσι βρίσκει πλήρη

σε επτά κόρες;

εφαρμογή

και

Και πραγματικά

Η προσήλωση αυτή των προγόνων

ολόκληρη η μακρά επίγεια ζωή σου

στην εκκλησία είχε άμεση ~πίδραση

των

και στο δtκό σου χαρακτήρα που ανε

στο δικό σου

92

βίο.

χρόνων

υπήρξε ήρεμη

και

aτάραχη, χωρίς αντιθέσεις και aντι

πτύχθηκε σε ύψιστο βαθμό και δεν

παλότητες, χωρίς διενέξεις και φιλο

παρέλειπες να εκκλησιάζεσαι τακτικά

νεικίες, χωρίς έχθρες και

και στην Κυθρέα και στην προσφυγιά

μεσα

στο

κοινωνικό

μίση ανά

σύνολο

των

στη Λευκωσία με την τούρκικη εισβο

συνανθρώπων σου. Γιατί η αθώα και

λή.

αμνησίκακη ψυχή σου δεν σου επέ

Το βαθ(J τούτο θρησκευτικό συναί

τρεπαν να φθάσεις σε κατάπτωση.

σθημα που έκρυβες στην καρδιά σε

Έτσι και ο θάνατος σου ήλθε ελα

ωδήγησε να τελέσεις τα εγκαίνια σε

φρός και ανεπαίσθητος χωρίς τύψεις

επτά νεόδμητες εκκλησίες που ανη

και κρίματα χωρίς αδικίες και αμαρτή

γέρθηκαν για εξυπηρέτηση των προ

ματα όπως συμβαίνει σ' όλους τους

σφύγων,

δικαίους.

αφειδώλευτα ποσά. Τέτοιες ήταν η

για

τις οποίες διέθεσες

Είχες τάξει ως γνώμονα της ζωής

εκκλησία του

την ατόφια αγάπη προς το συνάν

στο Συνοικισμό Αγίου Ανδρέου στα

θρωπο σου και παράλληλα την aφει

Λατσιά.

δώλευτη αλληλοβοήθεια των αναξιο

Ανθούπολη, του Αγίου Παύλου στη

παθούντων σε στιγμές δοκιμασίας. Γι'

ομώνυμη

Τ ου

Αποστόλου

Φιλίππου

Χρυσοσώτηρος

ενορία στη

στην

Λευκωσία,

η

αυτές σου τις αρετές έχαιρες εκτίμη

εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην

σης σ' όλα τα κοινωνικά σύνολα.

Έγκωμ.η Λευκωσίας, η εκκλησία του

Είλκες την

καταγωγή

Αγίου Επικτήτου στη Μονή, επαρχ.

οικογένειες

των Χ"Νικολάηδων της

Κυθρέας

του

Χριστοφή που

Χ"

από

λαϊκές

Σοφόκλη

Λεμεσού.

και

Η τύχη σ' έφερε αλησμόνητη Ελένη

είχαν φήμη για τη

να ενώσεις την τύχη σου με τον ομο

μελωδική τους φωνή και το ποιητικό

χώριό σου, Γιάγκο Φραγκούδη του

τους ταλέντο. Με τα προτερήματα

Κώστα που είχε την ατυχία να χηρέ

αυτά αναδείχθηκαν πρακτικοί ιερο

ψει μ' ένα μικρό κοριτσάκι μόλις

ψάλτες της εκκλησίας και εξυπηρέτη

χρόνων. Στην περίσταση αυτή έδει

σαν επί σειράν ετών τις δυο ενορίες

ξες

της

Ανέθρεψες και μεγάλωσες τη μικρή

Κυθρέας, της Χαρδακιώτισσας

όλη

σου

την

2

αξιοσύνη.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

160

Ιουλία σαν πραγματική μητέρα και όχι

Πανάγαθος πατέρας

μητρυιά... Γαλούχησες αυτή με όλα

βρει και για σένα μια θέση στις αιώ·

όλων μας θα

σου τα πιστεύω και εμφίJσησες στην

νιες μονές του Παραδείσου για την

ψυχή της τις χριστιανικές αρετές σαν

άχραντη ψυχή σου.

στοργική μητέρα. Μα και η Ιουλία με

Απεuθύνu) τα ειλικρινή μου συλλυπη

r)θος και αρχές ανταπέδωσε σε σένα

τήρια στην οικογένεια σου και εύχο

όσα

μαι το χώμα που

αξίζει να

δώσει

μια ζηλευτή

θα σκεπάσει το

σεπτό σου λείψανο να είναι ελαφρό.

θυγατέρα.

Από μέρους του Σωματείου

Πολύκλαυστη Ελένη φεύγεις από τα

γήινα και μεταβαίνεις στα ουράνια,

"Ελεύθερη

Κυθρέα"

απευθύνω

από την πρόσκαιρη ζωή στη μόνιμη

ευγνώμονες ευχαριστίες στην οικο

και αιώνιον βασιλεία. Παρηγορήσου

γένεtα που παρεχιίJρησε τις εισφορές

όμως γιατί επιτέλεσες στο ακέραιο

εις μνήμην της θανούσης για είσπρα

το καθήκο σου προς την οικογένεια

ξη υπερ του σωματείου.

τη θρησκεία και την κοινωνία. Δεν

Αιωνία οου η μνήμη

αμφιβάλλουμε

Α'

ότι

ο

δικαιοκρίτης

Εισφορές: Η

Εηιτροηr'] του Σωματείου

«

Κυθρέα» ανακοινώνει την παραλαβή των επιχορηγήσεων
για το έτος

2000

από ης Πολιτιστικές Υπηρεσίες του

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού .
Η Επιτροπή του Σωματείου εκφράζει εγνώμονες ευχαρι
στίες.

Β' Υπενθύμιση: Παρακαλούνται όσοι από τους συνδρομητές καθυ

στερούν συνδρομές στο περιοδικό να τις εξοφλήσουν για να ενθαρ
ρύνουν την έκδοσή του.

