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Χάθηκαν αναπάντεχα και άδικα 

Αφιερωμένο στους αδικοχαμένους Μιχαλάκη και Καλλιόπη Κωνσταντίνου 

Ποιά καρδιά να μn ραγίσει. Ποιός νους 

να το χωρέσει. Δεν πέρασαν οι σαρά

ντα μέρες που και οι δυο οικογένειες 

έχασαν προσφιλn τους πρόσωπα και ο 

χάρος ξανακτύπnσε. Αναπάντεχα 

αυτn τn φορά και άδικα. 

Η ιστορία που θα διαβάσετε αφορά 

δυο αδικοχαμένους και εκλεκτούς 

συμπατριώτες μας από δύο πολύ 

ξεχωριστές οικογένειες των κοινοτn

των Πέρα Χωρίου Νnσου και Λυμπιών. 

ο Μιχάλnς και n Καλλιόπn Κωνσταντί
νου άΦnσαν τnν τελευταία τους πνοn 

τnν Κυριακn 14 Αυγούστου στα 

συντρίμια του μοιραίου Boeing 737 
καθΌδόν για τnν Πράγα. 

ο Μιχαλάκnς γεννnθπκε στο Πέρα 

Χωρίο στις 9 Μαϊου1951. Ήταν ο πρω
τότοκος γιος του Κωνσταντr'ι και 

Ανδριανούς από το γένος Σαμμούτn, 

μιας φτωχnς αλλά ευτυχισμένπς οικο

γένειας, μιας και ο θεός τους χάρισε 

εννιά συνολικά παιδιά. Το Μιχάλn, το 

Λάμπρο, τον Ανδρέα, τn Δώρα, τnν 

Ελένn, τn Χριστίνα, τn Μαρία, τnν 

Άννα και το Γιώργο. 

Αφού έμαθε τα πρώτα του γράμματα 

στο δπμοτικό σχολείο του χωριού τοί.ι 

και σε nλικία μόλις 13 χρόνων, ρίχτπ
κε στn βιοπάλπ. Ακολούθnσε το επάγ

γελμα του μαραγκού.Ό,τι λεφτά 

έβγαζε τα έδινε στn μnτέρα του για 

ενίσχυσn του οικογενειακού κομπο

δέματος, μια και οι απολαβές του 

πατέρα του ως μnχανοδnγού nταν 

πολύ λίγες σε σχέσn με τα πολλά 

στόματα τnς οικογένειας που έπρεπε 

να τραφούν. 

Από μικρός ο Μιχαλάκnς ανέλαβε το 

ρόλο του δεύτερου πατέρα, ρόλο που 

πέτυχε πέρα για πέρα μια και nταν άτο

μο εργατικό, υπεύθυνο και κοινωνικό. 

Αφου καταtάχθnκε στnν Εθνικn Φρου

ρά, εξακολούθnσε να βοnθά οικονο

μικά τnν οικογένειά του με το πενιχρό 

επίδομα του φαντάρου. Υπnρέτnσε 

στο 11ΤΣ με λοχαγό τον Παντελάκn 

Πανταζn επανδρώνοντας τα φυλάκια 

του Πενταδακτύλου. Με τnν απόλυσn 

του ο Μιχάλnς ξαναγύρισε στο επάγ

γελμα του μαραγκού. Με τις οικονο

μίες του καταφέρνει να αγοράσει δικό 

του αυτοκίνnτο, μεγάλο γεγονός για 

τnν οικογένεια, μια και ο πατέρας του 

δεν διέθετε δικό του. 

Μέσα στο 1973 ο Μιχαλάκnς γνωρίζει 
τπ γυναίκα του Καλλιόπn από τα 

Λύμπια. Συχνά έπαιρνε τα αδέλφια 

του περίπατο στα Λύμπια όπου σερ

γιάνιζαν οι κοπελιές του χωριού στο 

δρόμο για τn Λουρουτζίνα για να δουν 

τnν εκλεκτn τπς καρδιάς του. 

Η Καλλιόπn γεννnθnκε στα Λύμπια 

στις 5 Αυγούστου 1956 από τους 
Γιώργο και Κακουλλού του γένους 

Κίτσn. Η Καλλιόπn n Πίτσα όπως nταν 
γνωστn, είχε άλλα τέσσερα αδέλφια. 

Τους Παναγιώτn, Σκευούλλα, Χαμπn 



και Σταυρούλλα. 

Η Σταυρούλλα μόλις προ ενός μπνός 

έχασε τn μάχπ με το Θάνατο αφού 

έπασχε από τπν ανίατπ ασθένεια, σε 

πλικία 44 χρόνων. ο Μιχάλπς και π 

Καλλιόππ αρραβωνιάστπκαν τον Γενά

ρπ του 1974. 

Με τπν έναρξπ τπς βάρβαρπς τουρκι

κriς εισβολriς ο Μιχάλπς κατατάσσεται 

ως έφεδρος και καλείται να υππρετri

σει στπ γραμμri Μιας Μπλιάς-Κυθρέας. 

Με τπν έναρξπ του δεύτερου γύρου 

και τπ διάσπασπ τπς γραμμriς των 

φιλίων τμπμάτων, ο Μιχάλπς με μια 

ομάδα άλλων εφέδρων μεταξύ των 

οποίων και συγχωριανών του, αποφα

σίζουν να ακολουθriσουν μια πορεία 

προς τα βόρεια προς τπν περιοχri τπς 

Χαλεύκας στον Πενταδάκτυλο. Στπ 

συνέχεια περνώντας από τα χωριά 

Χάρτζια, Άγιο Αμβρόσιο, κατέλπξαν 

στπν Καλογραία σε κάποιο σπίτι για να 

πάρουν προμriθειες. Οι Τούρκοι τους 

εντοπίζουν και κάτω από καταιγιστικά 

πυρά εγκαταλείπουν τπν Καλογραία 

και κατευθύνονται προς Ακανθού 

όπου τελικά συλλαμβάνονται λίγο 

έξω από το χωριό. Συλλαμβάνονται 

συνολικά 70-80 άτομα. Αφού τους 

έδεσαν τα μάτια, τους έστπσαν μπρο

στά από ένα φρεσκοσκαμμένο λάκκο 

και απέναντι παρατάχθπκε εκτελεστι

κό απόσπασμα. Με τα μάτια δεμένα 

άκουγαν τα ουρλιαχτά των Τούρκων 

και τα κλείστρα των όπλων να οπλί

ζουν. Όλοι περίμεναν το τέλος. Ξαφ

νικά ακούγεται ο riχος ενός στρατιωτι

κού οχriματος να φρενάρει απότομα 
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και αμέσως άκουσαν μια φωνri στα 

ελλπνικά να διατάσσει «Σταματάτε, 

σταματάτε, μπν πυροβολriσετε, είναι 

κρίμα». 

Στπ συνέχεια τους ξέδεσαν τα μάτια 

και αντίκρισαν το σωτriρα Τούρκο 

αξιωματικό, ο οποίος τους πρόσφερε 

νερό και τσιγάρα. 

Αφού γλύτωσαν από του χάρου τα 

δόντια στπ συνέχεια οδπγrΊΘπκαν στο 

Γκαράζ παυλίδπ όπου για καλrΊ τους 

τύχπ καταγράφονται από τον Ερυθρό 

Σταυρό. Στπ συνέχεια ο Μιχάλπς οδπ

γrΊΘπκε από τους Αττίλες στα μπου

ντρούμια των φυλακών τπς Τουρκίας, 

όπου υπέφερε μα~ με τους άλλους 

αιχμαλώτους τπν απάνθρωππ μεταχεί

ρισπ των αλλοθρriσκων. Στις 22 Οκτω
βρίου 1974 ο Μιχάλπς απελευθερώνε
ται αλλά παραμένει, όπως Θα δούμε, 

βαθιά τραυματισμένος στπν ψυχrΊ. 

Οι πρώτες μέρες τπς εξαφάνισrΊς τους 

rΊταν δραματικές για τπν Καλλιόππ και 

για τπν οικογένειά του. Οι φriμες έδι

ναν και έπαιρναν. Καταφθάνει λοιπόν 

μια πλπροφορία ότι ο Μιχάλπς βρέθπ

κε νεκρός μαζί με άλλους πέντε, 

μεταξύ των οποίων ιiταν και ο γιός 

του ιερέα των Λατσιών. Σπεύδει αμέ

σως ο πατέρας του Μιχάλπ για ανα

γνώρισπ αλλά δεν ιiταν ανάμεσα 

στους νεκρούς. Στις 16 Αυγούστου, 
πμέρα ΠαρασκευrΊ, κάποιος πλπροφο

ρεί τον πατέρα του ότι ο Ερυθρός 

Σταυρός κατέγραψε και άλλους αιχμά

λωτους που βρίσκονταν στο Γκαράζ 

Παυλίδπ. Μετά από διασταύρωσπ τπς 
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πλπροφορίας το όνομα του Μιχάλπ 

βρισκόταν στους καταλόγους του 

Ερυθρού Σταυρού. Η οικογένεια ανα

σαίνει και π Καλλιόππ, που r'iταν r'iδπ 2 
μπνών έγκυος, κοντεύει να τρελαθεί 

από τπ χαρά τπς. 

Να σπμειώσουμε εδώ τπν άλλπ μεγά

λπ αγωνία τπς οικογένειας. Ο Ανδρέας 

που υππρετούσε στο 286 ΜΤΠ σαν 
πολυβολπτr'iς σε τεθωρακισμένο όχπ

μα BTR, τραυματίστπκε σοβαρά κατά 
τπ μεγάλπ μάχπ του Κοντεμένου στις 

20 του ιούλπ όπου διακρίθπκε για τπ 
λεβεντιά του χτυπώντας τα τουρκικά 

μαχπτικά αεροπλάνα. 

Με τπν απελευθέρωσπ του Μιχάλπ έγι

νε ο γάμος τους, χόρεψαν, οι χωριανοί 

τους πλούμισαν και άρχισε μια νέα ζωr'i 

για το νιόπαντρο ζευγάρι. Απέκτπσαν 

δύο παιδιά. Τπν Ντίνο και το Γιώργο. Ο 

Γιώργος αφού aρίστευσε στο σχολείο 

αποφάσισε να ακολουθr'iσει τον κλάδο 

του ελέγχου τπς εναέριας κυκλοφο

ρίας όπου σr'iμερα βρίσκεται στον δεύ

τερο χρόνο τπς εκπαίδευσr'iς του. Η 

Ντίνο εργάζεται σr'iμερα ως γραμματέ

ας στο δπμοτικό σχολείο του Πέρα 

Χωριού. Απέκτπσε δύο παιδιά. Το Χρυ

σόστομο και τπν Καλλιόππ. 

Ο Μιχάλπς μετά από πολλά χρόνια στο 

επάγγελμα του μαραγκού είχε διάφο

ρα ατυχr'iματα στα δάχτυλα των 

χεριών που όσο περνούσε ο καιρός 

τον δυσκόλευαν στπν εξάσκπσπ του 

επαγγέλματός του. Για το λόγο αυτό 

αποφασίζουν με τπν Καλλιόππ, π 

οποία εργαζόταν τότε στπν τράπεζα, 
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να αλλάξουν επάγγελμα και άνοιξαν 

πρακτορείο στοιχπμάτων το οποίο δια

τπρούσαν μέχρι σr'iμερα. 

ο Μιχαλάκπς και π Καλλιόππ ζούσαν 

αγαππμένοι. Φρόντιζαν τα δύο τους 

παιδιά και προτεραιότπτά τους r'iταν 

πάντα π οικογένεια. 

Ο Μιχαλάκπς έχασε τπ μπτέρα του 

μόλις πριν 40 μέρες. Η γιαγιά Ανδρια
νού r'iταν 76 χρόνων και πέθανε από 
πολύμπνπ ασθένεια. 

ο Μιχαλάκπς δεν άντεχε τις θύμπσες 

τπς τουρκικnς εισβολr'iς και το τι υπέ

φερε στπν αιχμαλωσία. Κάθε χρόνο 

μόλις πλπσίαζαν οι μαύρες μέρες, απο

φάσιζε να φεύγει με τπν Καλλιόππ στο 

εξωτερικό για διακοπές. Έτσι και φέτος 

αποφάσισε να ταξιδέψουν για τπν 

όμορφπ και ρομαντικn Πράγα. Προσδο

κούσε μάλιστα να συναντr'iσει και τπν 

ομάδα του χωριού, τπ ΝΕΑΠ, που είχε 

προγραμματισμένο αγώνα. Η Καλλιόππ 

δεν r'iταν σε διάθεσπ για ταξίδι φέτος. 

Οι δύο πρόσφατοι θάνατοι στπν οικογέ

νεια, τπς Σταυρούλλας και τπς πεθεράς 

τπς, δεν τπν r'iθελαν να ταξιδέψει. ο 

Μιχαλάκπς δεν άντεχε να περάσει 

έστω και μια μαύρπ επέτειο στπν 

Κύπρο. Μετά από τπν επιμονr'i του και 

τπν προτροπr'i των συγγενών αποφάσι

σαν να ταξιδέψουν και φέτος. Αυτό 

έμελλε να είναι και το τελευταίο αιώ

νιο ταξίδι των τόσων aξιολάτρευτων 

Μιχαλάκπ και Καλλιόππς. 

Καλό σας ταξίδι, αγαππμένοι μας. Αιω

νία τους π μνr'iμπ. 

Χρίστος Ν. τουφεξιiς 




