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Δέκα Οδοδείκτες καθήκοντος! 

τnς Ανθnς Πέτσα-Σαββίδοu 

Δέκα λειψανοθήκες σκεπασμένες με τnν Ελληνική και τnν Κυπριακή σημαία και 

μαζί ένα δάφνινο στεφάνι, ήταν ο επίλογος τnς τραγωδίας που κράτησε 34 ολό
κληρα χρόνια, από τον Ιούλn του 1974 μέχρι το Φεβράρn του 2008. Δέκα <οκτώ 
νεκροί και δύο αγνοούμενοι ήρωες-έλληνες στρατιώτες οι οποίοι «τάχθηκαν να 

φυλάξουν τις Θερμοπύλες» μας, επέστρεψαν επιτέλους και αναπαύθnκαν με 
όλες τις τιμές που τους αρμόζουν, στnν πατρώα γn. 

Λοχίας Πεζικού Γιαννακάκnς Μnνάς από τnν Κρήτn, Επιλοχίας Διαβιβάσεων Γλα

ρέντζος Χαράλαμπος από τnν Αθήνα, Δεκανέας Πεζικού Πολυζώnς Γιάννης από 

τnν Ηλεία, Λοχίας Πεζικού Μπολομίτnς Χρυσόστομος από τnν Καρδίτσα, Δεκανέ

ας Τεχνικού Καβρέντζος Δnμήτρnς από τn Στυλίδα, Δεκανέας Πεζικού Κουλια
ντώνnς Ηλίας από τnν Ηλεία, Επιλοχίας Πυροβολικού Σέστκος Θανάσης από τnν 

Πιπεριά Αριδαίας, Επιλοχίας Πυροβολικού Προδρομίδnς Γιώργος από τnν Ιστιαία 
Ευβοίας, έφεδρος Ανθυπολοχαγός Καταδρομών τσαμκιράνnς Δnμήτρnς από τον 

Άγιο Λουκά Καβάλας και Δεκανέας Καταδρομών Μπαρώτος Κωνσταντίνος από το 

Βασιλικό Χαλκίδας. 

Ο καθένας έγραψε τn δική του ιστορία στις δύσκολες εκείνες ώρες του 1974. το 
πιο ύπουλο παιχνίδι n μοίρα επεφύλαξε τότε στον Θανάση Σέστκο από τnν Πιπε
ριά τnς Αριδαfας. Μαζί με άλλους 449 Ελλnνες στρατιώτες, ο Θανάσης επιβιβά
στηκε στις 19 Ιουλίου στο aρματαγωγό "Λέσβος" για επιστροφή στnν Ελλάδα. 
Επρόκειτο να απολυθεί σε λίγες nμέρες, και ζούσε μια άΦατn χαρά. το ίδιο και 
όλοι όσοι βρίσκονταν στο aρματαγωγό. το πολεμικό πήρε πορεία προς τnν Ελλά

δα, αλλά στ' ανοικτά τnς Κύπρου προς τn Ρόδο πήρε μήνυμα. "Επιστρέψετε στnν 

Κύπρο, εισβάλλουν οι Τουρκοι". 

Αλλαγή ρότας και σε λίγες ώρες οι 450 φαντάροι aποβιβάζονταν στnν Πάφο_ Απ' 
εκεί κατευθύνθηκαν με στρατιωτικά οχήματα στο στρατόπεδο τnς ΕΛΔΥΚ στnν 

Κολσκόσιn. Έφθασαν, διασκορπίστηκαν και ο Θανάσης άΦnσε εκεί τnν τελευταία 

του πνοή. Τnν ίδια τύχn είχε και ο Δnμήτρnς Λούρμπας, ο οποίος τρεις nμέρες 

προηγουμένως έγραφε στn μάνα του: 'Άπολύομαι, ετοιμάστε το μαγιό μου, 
έρχομαι και πάω κατ' ευθείαν νια βουτιές ... ". Από τέτοιες ιστορίες είναι γεμάτη n 
ακατάγραφτn ακόμα τραγωδία του 1974. 

Μαύρn σελίδα στnν ιστορία μας n ιστορία του έφεδρου δόκιμου των καταδρο
μών Δnμήτρn τσαμκιράνn και του καταδρομέα Κωνσταντίνου Μπαρώτου, οι οποί-
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οι έγιναν καιγόμενες λαμπάδες στον αέρα στις 22 Ιουλίου 1974, τα ξnμερώμα
τα ... Βρίσκονταν στο μοιραίο μεταγωγικό Νοράτλας, το οποίο σnκώθnκε μαζί με 
τα άλλα μεταγωγικά από τn Σούδα τnς Κρnτnς και έφθασαν στnν Κύπρο για να 
πολεμnσουν. Σενάριο αρχαίας τραγωδίας, όνειδος! Κτυπnθnκε. από «Φίλια πυρά» 
και κατέπεσε στnν περιοχn του Τύμβου τnς Μακεδονίτισσας. ο μόνος που επέ
ζnσε και που μέχρι σnμερα τις μαύρες επετείους τnς εισβολnς βρίσκεi:αι πάντα 
στnν Κύπρο είναι ο Θανάσnς ΖαΦειρίου από τn Θεσσαλονίκn. ο οποίος πιlδnξε 
από τnν ανοικτn πόρτα του μεγαγωγικού στο κενό. 

ο Γιώργος Προδρομίδnς από τnν Ιστιαία Εύβοιας, όντας λοχίας του Πυροβολικού 
στnν Αθαλάσσα δεν πρόλαβε καλά-καλά να λάβει θέσn μάχnς και κτυπnθnκε το 
πρωί τnς 2Οnς Ιουλίου από τα πυρά των τούρκικων μαχnτικών. 

ι<Υστατο χαίρειι από μια ευγvωμονούσα Κύπρο ... 

τnν Τριτn, 5 Φεβρουαρίου 2008 σε 
μια σεμνn τελετn στο προαύλιο 
του ΓΕΕΦ παραδόθnκαν στον Υφυ

πουργό Άμυνας τnς Ελλάδας Κων

σταντίνο Τασούλα στn παρουσία 
συγγενών τα λείψανα των 10 
nρώων. Αδέλφια. αδελφές και 

άλλοι συγγενείς Πλθαν από τnν 
Ελλάδα ειδικά για τούτn τnν ιερn 
στιγμn. Ούτε μια μάνα παρούσα, 

καμιά τους δεν άντεξε τόσο πόνο 

και δεν κρατnθnκε στn ζωιl για να κλάψει ... Έφυγαν όλες πικραμένες, για να 
τους προϋπαντnσουν όμως κάπου αλλού, όπου «ουκ έστι πόνος, ου λύπn, ου 
στεναγμός, αλλά ζωιl ατελεύτnτοςιι. 

Φορτισμένn n ατμόσφαιρα από συγκίνnσn. Φορτίσθnκε ακόμα περισσότερο όταν 
ακούστnκαν οι τιμnτικές ριπές των όπλων που τάραξαν τnν πολύβουn Λευκωσία 
στέλνοντας το μnνυμα ότι n κυπριακn Πολιτεία ξέρει να τιμά όπως αρμόζει τους 
nρωες. τα παλλnκάρια από τnν Ελλάδα, που το 1974 πρόταξαν τα στnθn τους 
και τα όπλα τα ιερά στον Τούρκο εισβολέα, που δεν παρέβnκαν τον όρκο και 
υπερασπίστnκαν τnν πατρίδα μέχρι τnς τελευταία ρανίδα τους αίματός τους. 

Η τελετn άρχισε με θρnσκευτικό μνnμόσυνο και ακολούθnσε προσκλnτnριο 

πεσόντων. "'Επεσαν στnν πιο μακάβρια ώρα τnς ιστορίας του τόπου μας, στnν πιο 
εφιαλτικn ώρα τnς εθνικnς ζωιlς και πορείας μας. και επιστρέφουν στnν Ελλάδα 
για να αναπαυθούν στο χώμα τnς γενέτειράς τους", είπε στn σύντομn ομιλία του 
ο πρόεδρος τnς Δnμοκρατίας, Τάσσος Παπαδόπουλος. Και καταλnγοντας ανέφε

ρε: "Τnς Ελλάδας παιδιά, που αγωνίστnκαν και έπεσαν για τnν ελευθερία τnς 
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Κύπρου, αποχαιρετούμε σr\μερα με τιμές στπν nρωικr\ θυσία τους και με σεβα

σμό στnν αιώνια μνr\μn τους". 

Σύντομες ομιλίες έγιναν και από τον υφυn. Άμυνας τnς Ελλάδας κο Τασούλα, ο 

οποίος είπε πως οι ριπές όπλων που τάραξαν προσωρινά τον r\xo τnς ειρr\νnς και 
τον r\xo τnς ευnμερίας είναι καλοδεχούμενες γιατί «είναι r\χος που τιμά πεσόντες 
υπέρ πατρίδος, είναι r\χος που ξυπνά αναμνr\σεις και r\χος που υπενθυμίζει παρου

σία αδr\ριτn χρέους». ο Υπ. Άμυνας τnς Κύπρου κος Χρ. πασιαρδιlς ο οποίος, διερ

μnνεύοντας τα αιοθr\ματα τnς Πολιτικr\ς και Στρατιωτικr\ς Ηγεσίας τnς Κύπρου προς 

τους συγγενείς των πεσόντων, μετέφερε τα ειλικρινr\ αισθr\ματα παντοτινr\ς τιμr\ς 

κι εκτίμnσnς για τnν nρωϊκr\ θυσίων των δέκα γενναίων παλλnκαριών τnς ΕΛΔΥΚ. 

Μετά τnν κατάθεσn στεφάνων από πλευράς επισr\μων και συγγενών των πεσό
ντων, ο Πρόεδρος τnς Δnμοκρατίας παρέδωσε τιμnτικές πλακέτες εκ μέρους τnς 

Κυπριακr\ς Δnμοκρατίας στους συγγενείς των πεσόντων και υπογράΦτnκε το 

πρωτόκολλο παράδοσnς των λειψάνων. Φαντάροι τnς ΕΛΔγκ, Φέροντες ανά δύο 

τnν κάθε λειψανοθnκn μπροστά από τιμnτικό άγnμα, τις τοποθέτnσαν σε οχr\μα

τα. Ακολούθnσε πομπr\ προς το στρατόπεδο τnς Δύναμnς στn Μαλούντα. 

«Νόστιμον Ήμαρ .. 
Τnν εnομένn, 7 Φεβρουαρίου 2008, μεταφέρθnκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
με αεροσκάφος C-130 τnς Ελλnνικr\ς Πολεμικr\ς Αεροπορίας στnν Ελλάδα όπου 
στο προαύλιο του Γενικού Επιτελείου Στρατού !ΓΕΣ! στnν Αθr\να πραγματοποιr\θn

κε τελετr\ και έγινε n οριστικr\ παράδοσn των λειψάνων στους οικείους τους για να 
βρούν έτσι τnν οριστικr\ ανάπαυσn στα χώματα τnς ιδιαίτερnς τους πατρίδας. 

Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες βρίσκονταν θαμμένοι στο στρατιωτικό κοι

μnτr\ριο Λακατάμιας από το 1974. Δύο όμως από αυτούς, οι Γιαννακάκnς Μnνάς 
και Γλαρέντζος Χαράλαμπος, δεν έτυχαν τότε αναγνώρισnς και γι' αυτό καταχω

ρr\θnκαν ως αγνοούμενοι. τα οστά όλων ανευρέθnκαν κατά τις εκταφές που έγι

ναν το 1999-2000 από τnν ομάδα του δικανικού aνθρωπολόγου Γουίλλιαμ 
Χάκλαντ, επικεφαλιlς των Γιατρών του Κόσμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Η Κύπρος κατευόδωσε τους r\ρωές τnς στις 6 Φεβρουαρίου 2008. «Ελπίζω n nρω
ϊκr\ τους θυσία να μnν πάει χαμένn και να δούμε κάποτε τnν Κύπρο όπως ακρι

βώς τnν r\θελε πάντοτε ο ελλnνικός λαός, ελεύθερn και ανεξάρτnτn» είπε ο κ. 

παναγιώτnς Τσακιράνπς, αδελφός πεσόντα ... 

το δικό μας χρέος ... 
Παραμένουν όμως εδώ για πάντα τα nρωϊκά ονόματα. Χαραγμένα ανεξίτnλα στα 

μάρμαρα των Μνnμείων τnς Δόξας. και οι nρωϊκές μορφές τους για πάντα στα 

ψnλότερα δώματα τnς μνr\μnς. Οδοδείκτες καθr\κοντος! 




