ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

96
Χαρίλαος Μικαίος
21.11.1940·22.7 .1974
rnς Ανθιiς Πέτσα

Γέννημα και θρέμμα της κωμόπολής μας

ο Χαρίλαος Μικοίος

·

Σαββίδου

προστέθηκε στον

κατάλογο των ηρώων Κυθρεωτών που με τον άκρατο πατριωτισμό και την αυτοθυ·
σία τους κατέλαβαν περίλαμπρες θέσεις στο πάνθεο των ηρώων της Κυπριακnς Ιστο
ρίας.
Γονείς του Χάρη ο Ανrρέας Μικαίος από τπν Κυθρέα και η Ελπινίκn Χαρn Χατζnσάβ

βα από το Νέο Χωρίο τnς Κυθρέας. Έκτισαν το σnιτικό τους στn συνοικία του Αγίου
Γεωργίου <κονrά στα σπίτια του Αντρέα και της Νίνας Παυλίδn, του Ζαχαροπλάστn
και τnς Μαρούλλας τnς Πογιατζnνας! όπου μεγάλωσαν τα έξη παιδιά τους: τον
Ιωσnφ <Φάκn!, τnν Παναγιώτα Πούλα!, το Χαρίλαο <Χάρn!, την Άννα, το Γιώργο

<πέθανε σε νεαρn nλικία! και τn Σωτnρούλα. Η οικογένεια Μικαίου το

1957

μετα

κόμισε στο Καϊμακλί
ο Χάρης τέλειωσε το Δημοτικό στnν Κυθρέα και το Λύκειο Νεοκλέους στη Λευκω
σία. Εργάστηκε μετά τnν αποφοίτησή του σε Τράπεζα και στnν συνέχεια στην Κυβέρ

νηση, με τελευταίο σταθμό τnς δnμοσιοϋπαλλnλικής του σταδιοδρομίας το Γραφείο
του Προέδρου της Εnιτροnriς Δnμόσιας γπnρεσίας.
Ευτύχnσα να έχω ως συνάδελφο το Χάρn στο Γραφείο τnς ΕΔγ και ο λόγος που τότε
δεθnκαμε τόσο πολύ δεν ήταν το ότι καταγόμαστε από το ίδιο χωριό, το οποίο και οι

δύο υπεραγαπούσαμε ...
Ήταν γιατί ήταν προικισμένος με απέρανrn καλωσύνη, πλατύ χαμόγελο, ήταν γιατί
ποτέ δεν καθότανε
με σταυρωμένα τα
χέρια αλλά πάνrα
βρισκόταν
εγρήγορση!

σε
Ευγε

νικός, ευπροσήγο
ρος, πάνrα πρόθυ·
μος να εξυπnρετή·
σει

τον

πολίτn

που ζnτούσε πλn·
ροφορίες για διορι
σμό,

n

τον δημό

σιο υπάλληλο που
απευθυνόταν
οτιδήποτε

για
στα
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γραφεία μας.

Η πρώτη μέρα της εισβολι'iς τον έφερε στην Κυθρέα.

Σταμάτησε έξω από το σπίτι

μας στο δρόμο του προς το στρατόπεδο και λες και ετοιμαζόμαστε για μεγάλη γιορ
τι'i και όχι για πόλεμο, με καθησύχασε ενθουσιασμένος λέγοντας

"

μην έχεις

έγνοια» ... Ήταν η τελευταία φορά που του μιλούσα, η τελευταία φορά που τον είδα.

Σε λίγες μέρες, όταν καταλάγιασε η φουρτούνα από την πρώτη εισβολι'i μαθεύτηκε
πως τον μετρούσαμε ανάμεσα στους αγνοούμενους. Και πέταξε τότε μακρυά και δια
δόθηκε από στόμα σε στόμα το κατόρθωμα του Χάρη μας. Στο παράγγελμα του Διοι
κητι'i στην Κερύνεια, πbιός να πάει να κάψει τα τάνκς του Τούρκων <με άδεια χέρια
και με

..

μπατανίες για όπλο τους!, ο Χάρης δι'iλωσε πρώτος παρών. και όταν ο Φίλος

και συστρατιώτης του τον προέτρεψε, «έχεις μωρά, μείνε πίσω», αυτός του απάντη
σε «τι μου λές, και αν με ρωτι'iσει ο γιός μου να του πω ότι φοβι'iθηκα;»
Τέτοιος ήταν ο Χάρης: Φιλότιμος, ενθουσιώδης, πατριώτης, αγνός αγωνιστι'iς δοσμέ

νος στο «υπέρ βωμών 'και εστιών». Κι ας ι'iτανε ο γυιός του Γιώργος μόλις τεσσάρων
χρόνων και η κόρη του Ελπίδα μόλις τριών μηνών και ας είχε αγαπημένη γυναίκα να
τον περιμένει ...

Πάνω από όλα η πατρίδα και το χρέος!

Πολλές φορές τον σκεφτόμουνα και τον τοποθετούσα κάπου κοντά στην εκκλησία
του Αντιφωνητι'i που αγαπούσε και που μας είχε καλεσμένους για τα βαφτίσια της

κόρης του την τελευταία Κυριακι'i του Ιούλη. Τον ήθελα εκεί να μας περιμένει να
πάμε να τον βρούμε και να κάμουμε τη βάφτιση ... Να μας καλωσορίζει ντυμένος στα
στρατιωτικά και με το όπλο στο χέρι ... Στην πραγματικότητα, κάπου κοντά σε εκεί
νες τις περιοχές της Κερύνειας, στο ΚαζάΦανι, βρέθηκαν τα οστά του παρέα με

16

άλλους ... Θαμμένοι δυο-δυο. Ο Χάρης όμως ι'iταν ο μοναδικός που είχε δεμένα τα
χέρια του με χοντρή γυναικεία ζώνη. Ξέροντας το χαρακτήρα του, δεν θα έσκυψε το
κεφάλι «Ο aνυπόταχτος, ο aπροσκύνητος» λεβέντης,

θα αντιστάθηκε γι αυτό και

έπρεπε να υποταχτεί...
Στις

10 του Αυγούστου του 2007

στην εκκλησία του Ιωάννη του Προδρόμου στπ Λευ

κωσία έγινε η κηδεία των οστών του, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πάφου
Γεωργίου.

Εκεί ήταν όλοι. Εκκλησία, Πολιτεία, Φίλοι αγαπημένοι, συναγωνιστές. Επικήδειο
εκφώνησε ο Υπουργός

Άμυνας κος Χριστόδουλος πασιαρδι'iς και εκ μέρους τπς

οικογένειάς του η κόρη του Ελπίδα.
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«Πατέρα,
Βflέπω με τις ώρες rις flιγοσrές ξεθωριασμένες

φωτογραφίες σου και προσπαθώ να διακρίνω τα
χαρακrnρισrικά σου... να αvrιflπΦθώ πώς έμοι
αζες... να διακρίνω αν έχω κάτι από εσένα...

αflflά δεν ξέρω... κάθε φωτογραφία φαίνεται
τόσο διαφορεrικn...

Ακούω rις ιστορίες όflων όσων σ' αγάππσαν,
κtιείνω τα μάτια και προσπαθώ να σε Φαvrα
σrώ...

Όταν nσουνα μικρό παιδάκι σrπν Κυθραία...
Όταν πnρες τπν πρώτπ σου δουtιειά σrπ Λευ
κωσία και γνώρισες τπ μαμά...
Όταν ππγαίνατε rις καθπμερινές για μπάνιο

σrπν Κερύνεια...
Όταν κέρδισες κάποια χρnματα σrο tιαχείο και
αγόρασες το πρώτο σου αυτοκίνπτο...

Όταν πnγες μόνος σου σrnν Πάφο για να συσrπθείς σrπ γιαγιά και τον παππού και
να τους πεις ότι nσουν ερωτευμένος με τπν κόρn τους και nθεtιες να τnν nαvrρευ
τείς.

Όταν ππγαίνατε εκδρομn σrον Απόσrοflο Αvrρέα και τραγουδούσες σε όflπ τπ δια
δρομn ...
Όταν δάνεισες το αυτοκίνnτο σου σε κάποιο Φίflο σου για να πάει εκδρομn το Σαβ
βατοκύριακο και εσείς δεν μπορούσατε να πάτε πουθενά. Όταν οδπγούσες για να

πάρεις τπν ετοιμόγεwπ μαμά μου σrο νοσοκομείο και σrπ διαδρομn σrαμάτπσες να
πάρεις και τπ θεία!

Όταν κάθε μέρα μόflις ερχόσουν σrο σπίτι από τπ δουflειά έπαιρνες τον αδεfΙΦό μου
μαζί σου όπου κι' αν πnγαινες θέflοvrας να μοιραστείς μαζί του τα πάvrα...
Όταν nθεflες ένα κοριτσάκι τόσο ποflύ...

Ακούω τα γεγονότα που σπμάδεψαν τπ ζωn σου και δεν είμαι σίγουρπ αν π εικόνα
που έχω σχπματίσει για σένα είναι κοvrά σrπν πραγματικn. Έμαθα για το σrραrιώτπ
που σου πρότεινε flίγο πριν χάσουμε τα ίχνπ σου σrπν εισβοfln να φύγετε από τα
χωράφια και ότι εσύ του απάvrπσες:
«Αν ένας-ένας φύγουμε, τότε ποιος θα μείνει να ποflεμnσει;»
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Όταν fίμουνα μικρfί ονειρευόμουν όrι χrυπούσε το κουδούνι του σπιτιού μας, όνοι
γα τπν πόρτα και σε έβflεπα να στέκεσαι εκεί με rις βαflίτσες σου και να μου χαμο
γεflός... Μου συστπνόσουν και μου έflεγες όrι είσαι ο πατέρας μου...
και ξυπνούσα και έκflαιγα...
ο πατέρας μου...
Εμένα ο πατέρας μου είναι αγνοούμενος...

Μου είναι εξαιρεrικά δύακοflο να σε αποχαιρετfίσω μετά από

33 χρόνια αναμονfίς και

να σε αφfίσω να φύγεις ξανά. Η απουσία σου fίταν δύσκοflπ.

Ήταν δύσκοflπ για rον παππού, που όταν χάθπκες άφπσε τα γένια του να μεγαflώ·
σουν και δεν ξυρίστπκε ποτέ ξανά μέχρι το θάνατό του...
Ήταν δύσκοflπ για τπ γιαγιά που ξεψύχπσε πριν μερικά χρόνια κρατώvrας τπ φωτο
γραφία σου στο στfίθος τπς...

Ήταν δύσκοflπ για τ' αδέfΙΦια σου που στο άκουσμα του ονόματος σου ακόμα βουρ
κώνουν τα μάτια τους...

Ήταν απάνθρωπα δύσκοflπ για τπ μαμά μου, που στα

28

τπς έπρεπε ξαφνικά να μας

μεγαflώσει μόνπ τπς. Που θυσίασε τα δικά τπς νιάτα για να προσφέρει σε μας όflες
rις ευκαιρίες που είχαν τα άflfla παιδιά. Που έκανε όrι μπορούσε για να αναπflπρώ

σει τπν απουσία σου χωρίς ποτέ να τπν ακούσουμε να παραπονεθεί.
Ήταν δύσκοflπ και για μένα και το Γιώργο που μεγαflώσαμε χωρίς να νιώσουμε τπ
ζεστασιά σου. Aflflά πιο δύσκοflο είναι για όflους μας το σβfίσιμο και τπς τεflευταίας
εtιπίδας να σε δούμε έστω και μια φορά ακόμα να χαμογεtιάς.

33 χρόνια

πόνου συγκεvrρωμένα σε μια στιγμfί σκtιπρfίς πραγμαrικότπτας.

Είμαι σίγουρπ όrι όπου και να βρίσκεσαι θα βtιέπεις σfίμερα αυτfί τπ μικρfί συνά·
θροισπ των συγγενών και Φίtιων και θα νιώθεις ανακούφισπ που βρίσκεσαι τεtιικά
ανάμεσα σε δικούς σου ανθρώπους.
Βρισκόμαστε εδώ για να σε τιμfίσουμε, να σου πούμε τα αμέrρπτα ευχαριστώ μας και
να κtιείσουμε τεtιικά τον απάνθρωπο κύκtιο των

33 χρόνων αβεβαιότπτας.

Βρισκόμαστε εδώ, για να σου πούμε ότι τόσο εγώ όσο και ο Γιώργος, παρά rις δυσκο
tιίες που π μαμά μου αvrιμετώπισε μεγαtιώνοvrάς μας μόνπ τπς, παρά τπ δικfί σου
έtιtιειψπ που νιώθαμε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να αναπtιπρώσει, όtια αυτά
τα χρόνια νιώθαμε δυνατοί και aξιοπρεπείς γιατί με αυθορμπτισμό, θάρρος και τόtι·
μπ υππρέτπσες τπν παrρίδα και μας έκανες περfίφανους.
Κάποιος μου είχε πει κάποτε όrι το πιο σπμαvrικό πράγμα που αφfίνει κάποιος σ'

αυτfί τπ ζωfί είναι τα παιδιά του, που αποτεflούν τπ δικfί του συνέχεια... και εσύ
παρόtια τα
απόκrπσες

33 μόνο χρόνια που πρόflαβες να ζfίσεις 2 παιδιά και πρόσφατα θα χαρείς να μάθεις,

νάκια... Το Χάρπ και τον Avrρέa.

όσο είμαι και εγώ σfίμερα
έχεις αποκτfίσει και
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εγγο

