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και τα δροσίζει.
Και ποιος ξεκοίflιασε
τπ γυναίκα, το βρέφος και το σπίτι;

Ένοχος δεν υπάρχει, καπνός.
ποιος έφυγε
χτυπώντας πέταf/α στις πflάκες;

κατάργπσαν τα μάτια τους- τυφflοί.
Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε."

Μάνα του Αγνοούμενου
τnς Μαρίτσας Χατζnγιακουμή

Μάνα του αγνοούμενου Μάνα χαροκαμένn,
που τόσα χρόνια καρτερείς το γιό σου ν'αγκαλιάσεις
τώρα σου τον εφέρασιν να τον ενταφιάσεις
Εσύ που επερίμενες να τον γλυκοφιλι'iσεις

τωρα σου τοv εφέρασιν να τον νεκροφιλι'iοεις
Μα ποια ψυχι'i και ποια καρδιά τώρα για να βαστάξει
να μέν κλάψει, να μnν δερτεί, να μεν αναστενάξει
Μα τόσα χρόνια καρτερείς μέσα στα βάσανά σου
νάρτει

n ώρα

και

n στιγμιi

νάρτει και λίγο βάλσαμο μέσα εις τnν καρδιά σου

Μάνα του αγνοούμενου, Μάνα μαυροντυμένn,
Που τώρα χρόνια καρτερείς και χρόνια περιμένεις,
Μάνα χαροκαμένn

Τριανταπέντε χρόνια καρτερείς, μάνα, για να γελάσεις
για νάρτει ο γιός σου ο ακριβός να τον σφιχταγκαλιάσεις
Μα τόσα χρόνια καρτερείς να τον σφιχταγκαλιάσεις

ένα καλάθι κόκαλα σου στείλανε για να ενταφιάσεις
Ας όψουνται οι αίτιοι οι τρισκαταραμένοι

που κάψαν τα βλαστάρια μας οι τρισκαταταραμένοι.

76

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΈΦεδρος στρατιώτης Γεώργιος Κυριάκου Χατζηγιάννης ιπηνιαής>
Η Εκκλnσία του Αγίου Χαραλάμπους
Νέου Χωρίου Κυθρέας οτnν Αγλαντζιά,
που οι Νιοχωρίτες έκτισαν γα να συνε
χίσουν να τιμούν τον πολιούχο άγιο
του χωριού τους στnν προσφυγιά,

t

Κnδε{α
Τολοφεuτό μας οιlζuγο, πατiρο, ποπποίι κω αδελφό

κtlδευσε στις 18.2.2009 τα ιερά κόκκο
λα του Γιώργου Χατζnγιάννn. του έφε
δρου στρατιώτn-nρωα, που μέχρι το
Φεβράρn του 2009 · βρισκόταν στο
κατάλογο των αγνοουμένων ...

ο Γιώργος Χατζnγιάννnς, γέννnμα και

θρέμμα του Νέου Χωρίου Κυθρέας γεν
νnθnκε το Σεπτέμβρn του 1940. Ήταν
παντρεμένος με τn Νίκn Γεωργίου με
τnν οποία απέκτnσαν μια κόρn, τn
Μαρία.

ΓΕΩΡΠΟ ΚΥΡιΑΚΟΥΧΑ1ΖΗΠΑΝΝΗ (ΠΗΝΙΑΗΣ)

(34 ετών, τέως από το Νέο Χωρίο Κυθρέας)
που έπεσε nρωtκώι; μαχόμενος κατό των Τούρκων εωβολέων οτn

δεύτερη φόσn τ π ς τουρκικής εισβολλς και του oπofou τα οσιό του·
τοποιήθnκον μετn μέθοδο του Ο ΝΑ, κπδεόουμε τnνΤετόρτn, 18 Φε
βρουσρ(ου 2009, σης 3.00 μ.μ., από τον ιερό ναό Ay1ou Χαρολό
μποuς Νέου Χωρ!ου Κυθρέας, στην Αγλανrζιά, και καλούμε όσους
τψούντn μνήμη του να ποροοτοόν.
Οι τεθλψμένοι:
Σιίζuγος: Νίκη Γεωργίου
Παιδιά: Μαρ(ο και Μόρια; Μιχαήλ

το 398 Τάγμα Πεζικού, όπου ανnκε ο
Χατζπγιάννnς, μετά από διάφορες επι
Εγγόνlο, αδέλφια και λοιποί συγγενείς
χειρnσεις εναντίον των Τούρκων μετα
·--Σ~ψq~ε{ο:ΑΠΟ('ΛΩΝ κοι_ΑΥJΈΡΙ~ΟΣ
kιvnθnκε στnν περτοχn του χωρ10ύ
·Ομιλος Γυναικών και Εκκλπaιαστικri Επιτροπή
Αντί ση: φόνων παρακολαύμε να γίνονται εισφορές για την ανέγερ·
Τζιάος. Όταν άρχισε n δεύτερn Φάσn
ση μνημείου πεσόντων, εν ψυ:φώ δολοφονnθένtων και αγνοουμέ
τnς Εισβολtlς, το Τάγμα εξακολουθού
νων κατοiκων Νέου Χωp!ου Κυθpέας.
σε να βρίσκεται στnν περιοχn Τζιάους
και οι άνδρες του επάνδρωναν φυλάκια τnς Εθνικnς Φρουράς. Όπως διαπιστώθnκε, ο Γιώργος Χατζnγιάννnς πέθανε
ακαριαία από έκρnξn όλμου κοντά στο φυλάκιο όπου φρουρούσε.
Επικιiδειο λόγο εκφώνnσε ο Γενικός Διευθυντnς του Υπουργείου Άμυνας δρ_
Πέτρος Καρεκλάς:
«Συγκενrρωθιiκαμε αιiμερα εδώ, για να απστίσσυμε φόρο τιμιiς και να απευθύνουμε ένα
σργοπσρπμένσ ύστατο χαίρε στον αγωνιστιi και ιiρωα τπς Εflευθερίας και τπς Δnμσκρα
τίας, Γιώργο Χστζnγιάwn. Τριάντα πέντε χρόνια πέρασαν από τπν τσυρκικιi εισβσflιi του

1974,

όμως σι δραματικές επιπτώσεις τπς ακόμα βαραίνουν τον κυπριακό flαό. Η βαρβα

ρότnτα του Ποflέμου, αΦιiνει μέχρι σιiμερα ανοικτές πflnγές στο σώμα του flασύ τnς
Κύπρου. Μια ανσικrιi και επώδυνn πflnγιi είναι αυτιi των Αγνοουμένων μας. Κάποιων από
αυτούς

n

τύχn εξακριβώνεται σιγά-σιγά τα τεflευταία χρόνια. Αυτό αποτεflεί έσχατn

παρπγοριά και ανακούφισn για rις οικογένειες και τους ανθρώπους των πεσόντων.

Με βαθειά συγκίνnσn και συγκflονισμό, σύραμε σιiμερα τα βιiματά μας προς τον Ιερό
Ναό ΑγίουΧαραflάμπους Νtρυ Χωριού Κυθρέας, μνnμείσ θύμnσnς και αγώνα για επι
σrρσφιi στnν πατρώα γn, για να συμμετάσχουμε στnν νεκρώσιμn ακοflουθία ενός στρα

rιώτn-ιiρωα του Ποflέμου του

'74,

του Γιώργου Χατζnγιάwπ, που μέχρι πρόσφατα δεν
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γνωρίζαμε ποιά ιiταν n τύχn του. Ήταν μια άγνοια επώδυνn και οδυνnριi για τους δικούς

του ανθρώπους. Δίnfla σε αυτούς στεκόμαστε σιiμερα και εμείς για να εκφράσουμε τnν
ευγνωμσσύνn μας στον ιiρωα τnς Πατρίδας. που θυσιάατnκε για όflσυς μας και για το

κaflό του πσflύπαθσυ νnσισύ μας.
ο Γιώργος χατζnγιάvvnς γεvvιiθnκε στο Νέο Χωριό Κυθρέας στις

1940

20

Σεπτεμβρίου του

και ιirαν εργσflάβσς οικοδομών. Είχε παντρευτεί τnν Νίκn Γεωργίου. Υπιiρξε πρό

τυπο aνθρωπιάς. καflσσύνnς και Φιflιiσυχnς ζωιiς, σωστός σύζυγος και σιιωγενειάρχnς,
δίκαιος εργσδότnς και πσflίτnς. ποτέ δεν έκανε διαχωρισμούς στους ανθρώπους με τους
οποίους συναναστρεφόταν ιi συνσμιflσύσε. Δεν flειτσυργσύσε ποτέ με παραταξιακά κρι
τιiρια ιi τnν ιδεοflσγία των συνανθρώπων του, των συγχωριανών του. Πάντα κaflά flόγια
είχαν να πουν γι' αυτόν όflσι σι Νισχωρίτες και όχι μόνον.

Η μοίρα στάθnκε σκflnριi και τραγικιi για τον Γιώργο και τnν οικογένειά του. Η δοκιμασία
τnν οποία υπέστn με τn σύζυγό του, αΦσύ για δεκατρία χρόνια δεν μπορούσαν να τεκvσ
πσιιiσσυν, τερματίστnκε με τον ερχομό στον κόσμο του μοναδικού τους παιδιού, τnς
Μαρίας, το

1973.

Η χαρά του για τn γέvvnan τnς Μαρίας ιiταν απερίγραπτn. Τnν κρατού

σε στα χέρια και διεμιiνυε στους συγχωριανούς, πως «θα τnν έχει σαν βασίflισσα... "· Η
μοίρα όμως χαμσγέflααε ειρωνικά στο Γιώργο. Τnν επόμενn χρονιά θα κοβόταν ακαριαία
το νιiμα τnς ζωιiς του. Έτσι, δεν πρόflαβε ποτέ να καμαρώσει τnν μοναχσκόρn του, όπως
είχε ονειρευτεί

Όταν εκδnflώθnκε

n

πρώτn τσυρκικιi Εισβσflιi, σ Γιώργος Χατζnγιάννnς, κflιiθnκε ως

Έφεδρος Εθνοφρουρός να υπερασπίσει τnν Πατρίδα. Ανιiκε στο

398 Τάγμα Πεζικού που
1974, αερσnflάνοτων τσύρκωv
Αυτός και n σύζυγός ταυ μόflις είχαν

είχε ωςέδραrnν Κυθρέα.. το πρωί τnς 2Οnς Ισυflίσυ του
Εισβσflέων περνάει πάνω από τα σπίτι του Γιώργου.

ξυπνιiσει. Είχε κnρυχτεί επιστράτευσn, για αvτιμετώπισn του Τούρκου Εισβσflέα. Ο Γιώρ
γος δεν ιiθεflε να χάσει ούτε στιγμιi. Ήθεflε να φύγει αμέσως για τnν Κυθρέα, να βσn
θιiσει στnν αvτίστασn. Η σύζυγός του πρσσπάθnσε να τον συγκρατιiσει. Να τον πείσει να

περιμένει flίγσ, ωσότου δει και τnν αvτίδρασn των υπσflσίπων. Ο αγώνας ιiταν προδομέ
νος και το ιiξεραν. ο Γιώργος ιiταν όμως απσφασισμένσς. «Αν δεν πσflεμιiσσυμε εμείς,
θα μας πιάσουν όflσυς. Ποιος θα πσflεμιiσει για τους τόπους μας;«. Μπιiκε στο πflnσιέ
στερο στρατιωτικό όχnμα και κατευθύνθnκε προς την Κυθρέα.

Στο μεσσδιάστnμα μεταξύ πρώτnς και δεύτερnς Εισβοflιiς σ Γιώργος Χατζnγιάννης, μόflις
που μπόρεσε να επισκεφθεί το σπίτι του δύο φορές και για όχι περισσότερο από δύο
ώρες. Ίσα-ίσα που πρσflάβαινε να σφιχταγκαflιάσει τnν «βασίflισσά του», τnν αγαπnμένn
του κσρσύflα. Η δεύτερn φορά ιiταν και
flιiς του Αττίflα,

n

n

τεflευταία. Με τnν έναρξn τnς δεύτερnς Εισβσ

σύζυγος του Νίκn, πρσσπάθnσε ξανά να αποτρέψει τον κίνδυνο που

διέτρεχε ο άνδρας τπς, αν ριχνόταν και πάflι κατευθείαν ατnν μάχn για τnν υπεράσπισn
τnς πατρικιiς γnς. Οι στιγμές ταυ τεflευταίσυ αποχωρισμού, όπως τις περιγράφει

n

σύζυ

γός του, άκρως συγκινnτικές: «Να μnν πάς, όfla είναι προδομένα. Άflflσι κάθονται σπίτι

τους>. Για τον ιiρωα όμως δεν υπιiρχε τέτοιο ζιiτnμα, δεν μπιiκε ποτέ στη διαδικασία να
σκεφτεί κάτι άflflσ, εκτός από το ιερό καθιiκσν που του είχε εμπιστευτεί n Πατρίδα του:
«Θα πάω. Αν δεν πσflεμιiσσυμε εμείς, πσιός θα πσflεμιiσει: Θα μας τα πάρουν όfla... «.
Αυτιi τn φορά όμως, έφυγε, μα δεν ξαναγύρισε και πρστίμnσε τον δρόμο τnς αθανασίας.
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Πεζικού, όπου ανnκε ο Χατζπγιάwπς, μετά από διάφορες επιχειριiσεις ενα

ντίον των τούρκων μετακινnθπκε στnν περιοχn του χωριού Τζιάος. Όταν άρχισε

n

δεύ

τερπφάαπ τπς Εισβοflιiς, το Τάγμα εξακοflουθούσε να βρίσκεται στπν περιοχn τζιάους

και οι άνδρες του επάνδρωναν φυflάκια τnς Εθνικnς Φρουράς. Στnν περιοχn εκείνπ δόθπ
καν σκflπρές και άνισες μάχες ενάντια στον Τούρκο Εισβοflέα. Ανnμερα τnς έναρξnς τnς
δεύτερnς Ειαβοflιiς, τον Αύγουστο του

1974,

τα τούρκικα στρατεύματα, ενισχυμένα με

βαρέα άρματα μάχnς, εξαπέflυσαν σΦοδριi επfθεσπ εναντίον των θέσεων τπς Ε.Φ. με
σκοπό να καταflάβουν τnν περιοχn. Εξαιτίας τπς αριθμnτικnς υπεροχnς των εισβοflέων,
aflflά και τnν υποστιiριξιi τους από το αρμαrικό δυναμικό, διστάχθπκε οπισθοχώρπσπ.
Μέσα σε flίγο χρονικό διάστnμα,

n

περιοχn καrαflιiΦθπκε από τα τούρκικα στρατεύματα

και ο Χατζnγιάwπς, όπως και αριθμός άflflων στρατιωτών, εγκflωβίστnκε στις περιοχές
που περιnflθαν υπό τον έflεγχο του τουρκικού στρατού. Έκτοτε απωflέσθnκαν τα ίχvπ
του και π τύχπ του αγνοείτο μέχρι σιiμερα. Vπως διαπιστώθπκε, ο Γιώργος Χατζnγιάwnς
πέθανε ακαριαία από έκρπξn όflμου κοvrά στο φυflάκιο όπου φρουρούσε, ανυποχώρπ

τος και απτόπτος υπερασπιστnς του τόπου του μέχρι τέflους...
Με τn θυσία του για τnν πατρίδα, για τnν οικογένεια, το χωριό και τους συνανθρώπους
του, ο Γιώργος Χατζπγιάwπς κατατάχθπκε μεταξύ των nρώων τπς Κύπρου και του Εflflπ
νισμού. Γι' αυτό, μαζί με τον πόνο για τnν απώflεια του αγαππμένου συζύγου, πατέρα,
πεθερού και παππού,

n

σύζυγος, π μοναδικn του κόρn, ο γαμπρός aflflά και τα εγγονά

κια του, που βρίσκονται σιiμερα εδώ, πρέπει να νοιώθουν rιμn και περπφάνεια. Περr!Φα
νοι για το γιό τους θα έπρεπε να νοιώθουν και οι γονείς του, Κυριάκος και Κυριακn, που

έχουν φύγει από τn ζωιi με rανπιJνο γιατο χαμένο τουςπαflflπκάρι ο δικός τους άνθρω
πος, ο Γιώργος τπς ανθρωnιάς και τnς καflοαύνnς, με τπ θυσία του ανnκει σε όflους τους
Κυπρίους και τους κάνει υnεριiφανους, για τα παflflπκάρια

nou

αυτός ο τόπος γέwnσε

και ανέθρεψε. Διnfln υπερπΦάνεια πρέπει όμως σιiμερα να αισθάνονται και όflοι οι Νιο
χωρίτες τπς nεριοχnς Κυθρέας. Γιοτ(, μαζί με τον Γιώργο χατζnγιάwπ, κnδεύθnκε σιiμε
ρα και ένα άflflo τέκνο τους, ένας άflfloς δικός τους άνθρωnος, ο Κώστας Κωνσταvrινί
δπς, που υnnρετούσε στπν fδια μονάδα με τον Γιώργο Χατζnγιάννn. ο Κωνσταvrινίδπς
εκείνες τις δραματικές μέρες, στο ίδιο ακριβώς μέρος και κάτω από rις ίδιες συνθnκες,
άΦnσε και αυτός ποflεμώvrας τnν τεflευταία του πνοn στnν περιοχn τζιάους. τιμn στο
Νιόχωριο και στnν περιοχn μας γενικά που ανέδειξε τέτοιες πρωικές μορφές, και είναι
δυστυχώς πoflfloί οι πεσόντες και Αγνοούμενοι τnς περιοχnς Κυθρέας! Περπφάνεια
αισθάνομαι και εγώ ο ίδιος-γόνος αυτnς τnς πρωομάνας πατρώας γπς.
τα τεflευταία χρόνια, με τn flειτουργία τnς Διερευνnτικιiς Επιτροπιiς, είχαμε θετικές εξε

flίl;εις στο θέμα των αγνοουμένων, μέσω τnς έναρξπς των εκταφών και του προγράμμα
τος ταυτοποίnσπς flειψάνων. Πρέπει όμως να τονισθε(, nως οι εκταφές και οι ταυτοποιn
σεις δεν επιflύουν απόflυτα το nρόβflnμα τπς εξακρίβωσnς τnς τύχnς όflων των Αγνοου

μένων. Χρειάζεται να διευκρινιστούν και οι συνθnκες υπό τις οποίες χάθnκαν τα ίxvn
τους. Η εξακρίβωσπ αυτών των στοιχείων αποτεflεί χρέος αnέναvrι στις οικογένειες,

nou

τόσα χρόνια θρnνούν το χαμό των ανθρώπων τους, aflflά και χρέος τnς Τουρκίας, που
οφείflει να βοπθnσει προς αυτn τπν κατεύθυνσπ, ανοίγοντας τα αρχεία του τούρκικου
στρατού και άflflων υnnρεσιών τnς.

