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τιμπμένπ οικογένεια του fιρωα, συγγενείς και συγχωριανοί του Γιώργου Χατζπγιάwπ,
συμπαrριώτες και συμπατριώrισαες,

Για να ευοδωθούν οι θυσίες των πρωϊκών μας παιδιών και του flaoύ μας και να επουflω
θούν οι πflπγές τπς Τούρκικπς Εισβοflfις, επιβάflflεται να τερμαrιαrεί π κατοχfι, να πνεύ
σει ο αέρας τπς ειιευθερίας και να επανενωθεί π χώρα μας. Για τπν πραγματοποίπσπ

αυτού του αrόχου αγωνιζόμαστε καθπμερινά. Η flύaπ που επιδιώκουμε πρέπει να φέρει
τπν ειρπνικfι επανένωαπ, πρέπει να αποκαθιαrά και να κατοχυρώνει τα απαράγραπτα

ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ειιευθερίες του flaoύ μας. Αγωνιζόμααrε για ένα
κράτος, με ομοαπονδιακfι δομfι, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια διεθνfι προσωπικό

τπτα και με ποιιιτικfι ισότπτα, όπως καθορίαrπκε

ara

σχετικά ψπφίαματα των Ηνωμένων

Εθνών. Αγωνιζόμααrε για να επικρατfισουν οι αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικοί

συ και τα ανθρώπινα δικαιώματα για όflo τον flaό τπς Κύπρου, Εflflπνοκυπρίους, Τουρκο
κυπρίους, Μαρωνίτες και Λατίνους, για να ζfισουν ειρπνικά και με σεβασμό αrπν κοινfι

μας παrρίδα. προς τπν υιιοποίπσπ αυτού του οράματος, ο Πρόεδρος τπς Δπμοκρατίας,
με τπ αrfιριξπ των ποιιιτικών δυνάμεων του τόπου, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με απο
Φααιαrικότπτα, μέσω των απευθείας διαπραγματεύσεων που διεξάγονται από τον περα

σμένο Σεπτέμβριο. το κιιειδί τσ κρατάει π Τουρκία και πρέπει να πεισθεί, είτε με τπ δικfι
τπς θέflπαπ, είτε με τπν πίεσπ τπς διεθνούς κοινότπτας, να το βάflει αrπν κflειδαριά! Η

ανοχfι που επιδείχθπκε μέχρι σfιμερα πρέπει να τερματισθεί, αν θέflει π διεθνιiς κοινό
τπτα aflflά κυρίως π Ευρώππ, να flέει ότι σέβεται αρχές και αξίες. Πρέπει συνεχώς να τους

το υπενθυμίζουμε και ν' απαιτούμε με δυναμισμό V' ανταποκριθούν σ' αυτό το οΦειflό
μενοχρέος.

Συμπατριώτες κaισuμπdτριώrιddεi;,
Μόνο π aπaflflaγιi από τπν κατοχfι και π επανένωσπ τπς μικρfις μας παrρίδας θα δικαιώ

σει τους αιματπρούς αγώνες των πρώων μας για τπν Εflευθερία και τπ Δπμοκρατία. Αυτfι
θα δικαιώσει και τον παρατεταμένο θρfινο των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους
ανθρώπους αrπ flαίιιαπα του ποιιέμου.

Ας είναι αιώνια π μνfιμπ του Γιώργου Χατζπγιάwπ και των άflflων Νιοχωριτών αγωνιαrών,
aflflά και όflων όσοι έπεσαν το μαύρο εκείνο καflοκαίρι του

1974! Ας είναι

αιώνια π δόξα

τους~>

Έφεδρος τυφεκιοφόρος

398

τ.π. Κώστας Κωνσταντινίδης

ο Κώστας Κωνσταντινίδης γεννιiθηκε στο Νέο Χωρίο Κυθρέας στις

ου

12 Δεκεμβρί

1945. Γιος του Χρίστου του Αέρα και της Αγγελικιiς έζησε στο Νέο Χωρίο
3 αδέρφια του, τον Ανδρέα, τον Παύλο και τη Δώρα μέχρι το 1969.

μαζί

με τα
Στις

23

Αυγούστου του

1969

νυμφεύεται με την Ανδρούλα Μοργιάννη και κατοι

κούν στην κυeρέα, στην ενορία της Αγίας Μαρίνας.

80

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
ο Κώστας nταν υπάλλnλας στα Δnμό
σια Έργα

<rime Keeper!.

Τον προσφιλή μας

Το Δεκέμβρn του

1969

πρώτο του παιδί.

Δέσnω και ακολου

n

θεί τον Οκτώβρn του

ΚΗΔΕΙΑ

t

γεννιέται το

1972

το δεύτερο

του παιδί. ο Χρίστος.
Τον Αύγουστο του

1974.

εγκαταλείπει

τnν οικογένεια του, τn γυναίκα του
έγκυο το τρίτο τους παιδί και τα δυο

ΚΩΠΑ ΚΩΝΠΑΝΠΝΙΔΗ

του παιδιά, γιατί τον καλεί το καθnκον
στnν πατρίδα. κατατάσσεται στο τάγμα
του

398,

ως έφεδρος τυφεκιοφόρος,

επανδρώνοντας φυλάκιο βορειοδυτικά
του χωριού Τζιάος. Η τελευταία φορά

που θεάθnκε ζωντανός nταν
Αυγούστου του

1974

όταν

n

(tWI29.

nou έπεσε μαχόμενο<; Κ(Πό ~ων ΤοUρκων εισβολέων, σtn δεύlερn φά·
on tnς τουρκικής εισβολής. και του onofoυ ta οστd tautonoιnθnκαv με
18 Φεβρουορfου 2009. οπό
τον ιερ6 ναό Αnοστόλου Αντρtο οτο Σννοικισμό Σψοβ6λοu 3, ιmς Ι Ι .00

γινmκό υλικό, κnδεΟουμε οΟριο Τεt6ρτn

π. μ. και καλοUμε 6σοvς τιμοWτn μνι'iμn του να nσροστούν. Τnς εξοδ{·
ου οκολοuθlος θα προστε{ ο Αρχιεπfσκοπος KUnρou Χρuσ6αtομος ο 8'.

Οιτεθλψμtνοι:

n 13n

Σύζυγος• ΑvδροVλσ Κωνοτιιvnνίδοu
Ποιδιdι Δέσnω-Κώ<nοc; Kωvaιcrvdvou

γυναίκα

Χριστος-Αρyvρώ Κωνοτανnv(δn

θtμnς-ΕΑενσ Κωναtαντινίδπ

του και τα παιδιά του τον εnισκέΦθn

Eyy6vto, αδtλφια και λοUΊο{ οvyyπε€ς

καν στο Φυλάκιο όπου υππρετούσε.

Avtί Οttφόνων θο y(νοντοι εισφορές για τον ιερό ναό Αnοοτόλοu
Αντρέα Συν.

Στις

14

Αυγούστου

n

οικογένεια του

αn6tοΝιfοΧωριδΚuθρiος}

3 Σtpόβολος

ή στο μvπμεfο Πεσόντων

νnθtντων και Αγνοουμένων κατο{κων

tv

Ntou ΧωριοU

ψυχρώ δολοφσ·

Κυθρέος.

εγκαταλείπει τπν Κυθρέα, και σώζεται
μέσα από τις Φλόγες.
Τον Οκτώβρn του

1974 γεννιέται

και το τρίτο του παιδί, ο Θέμnς.

ο Κώστας δεν επιστρέφει ποτέ, αΦού επέλεξε να μείνει εκεί που του 'τόξον να
προσέχει Θερμοπύλες. Η τύχn του αγνοείται και δηλώνεται αγνοούμενος.
Μετά από

35 χρόνια προσμονnς και ελπίδας νια το γυρισμό του n οικογένεια του
ενημερώνεται στις 10 Φεβρουαρίου 2009 , nμέρα του Αγίου Χαραλάμπους, τα
νέα του aπάνθρωπου θανάτου του. Από τύχn βρέθnκε σ' ένα χωράφι από ένα
τουρκοκύπριο γεωργό μαζί με άλλους τρεις. τα οστά του ταυτοποιι1θnκαν με τn

μέθοδο

DNA. Η νεκροψία έδειξε πως ο θάνατός του προnλθε από δύο σφαίρες

στο κρανίο, με φορά από πάνω προς τα κάτω. Δεν nταν παρά ακόμα μια δολο
φονία από τους Τούρκους.
Η κnδεία των οστών του έγινε στις
εται μεταξύ των άλλων nρώων του

18 Φεβρουαρίου 2008 και από τότε αναπαύ·
1974 στο στρατιωτικό κοιμπτnριο του Τύμβου

στn Μακεδονίτισσα.
Τnς κnδείας nροέστn ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Β'.
τον nρωα αποχαιρέτησε ο γιος του Χρίστος:
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«Αγαππμένε μας πατέρα,
Όταν αrις

10

Φεβρουαρίου μας ανακοίνωσαν πως βρέθπκαν τα οαrά σου. ζtίααμε ξανά

αrιγμtί προς αrιγμtί το

1974.

Μνtίμες που δε αβtίαrπκαν ποτέ.

Ζtίσαμε απά τπν aρxti τον πάνο του χαμού σου, άπως και τάτε που σε περιμέναμε να
γυρίσεις. Τώρα όμως που αrέκομαι εδώ μπροαrά σου, σε καflωσορίζω κοvrά μας, γιατί δε
θα είσαι πια απών από τπ ζωtί μας. Τώρα θα ξέρουμε πού να σε αναζπτtίσουμε.
Όταν άρχισα να ρωτώ για σένα και

να νιώθω τπν. απουσία σου μου έδωσαν αμέσως τπ

σωαrtί απάvrπσπ και χαίρομαι γι' αυτό. Κανείς δεν προσπάθπσε να μου κρύψει τπν
θειa.

Τον πατέρα σου τον έπιασαν οι Τούρκοι. Δεν ξέρει κανείς αν ζει

ti

aflti-

αν πέθανε. και

flίγο αργότερα έμαθα τπ flέξπ αγνοούμενος. Μια flέξπ γεμάτπ πίκρα και δάκρυ.

Ήσουν

29 χρονών,

έΦεδρος αrρατιώτπς όταν οι Τούρκοι σε συνέflαβαν και σε σκότωσαν

με δύο πυροβοflισμούς aro κεφάflι, ακριβώς εκεί που σου έταξαν να αrαθείς και να υππ

ρετtίσεις τπν πατρίδα σου. εκεί που προσπαθούσες να καθπσυχάσεις τπν οικογένειά σου
πως δεν τρέχει τίποτα. εκεί που έδωσες τπν υπόσχεσπ, πως σε flίγες μέρες θα γύριζες
πίσω κοvrά τους. Μα δεν πρόflαβες.
ο αδίαrακrος arrίflaς με τπ δεύτερπ εισβοfltί του, σrις

14 Αυγούαrου

του

1974,

ανάγκα

σε τπν οικογένειά σου, τπ γυναίκα σου έγκυο και δυο μικρά παιδιά να εγκαταflείψουν το
σπίτι τους, κυνπγπμένοι μέσα αrις Φflόγες, χωρίς εσένα. Η οικογένειά σου τα κατάφερε
και σώθπκε από το βάρβαρο κατακrπτtί.
Θέflω να ξέρεις πως π μάνα μας έγινε θυσία για μας και αrάθπκε βράχος θέflπσπς και
περπφάνιας:

Με τπ βοtίθεια του Θεού, βρtίκε δύναμπ κι αναγεvvtίθπκε μέσα από τις αrάχrες και μας

μεγάflωσε χωρίς να μας flείψει τίποτε, μας μόρφωσε, μας πάντρεψε και τώρα μεγαtιώ
νει τα παιδιά μας. και είμααrε περtίφανοι για τπ μάνα μας, π οποία είναι ό,τι πιο ιερό
έχουμε αrπ ζωtί μας. Αυτtί και ο Θεός μας δίνουν δύναμπ να πορευόμααrε αrπ ζωtί.

Μα είμααrε όflοι περtίΦανοι και για σένα. Τώρα ξέρουμε πως δεν είσαι πια ογνοούμενος.
Τώρα ξέρουμε πως ο πατέρας μας ποflέμπσε και θυσιάστπκε για τπν πατρίδα του. είναι
τιμtί μας που έχουμε πατέρα tίρωα. Μετά από

35

χρόνια σε βρtίκαν θαμμένο

aro χώμα

τπς κατεχόμενπς γπς μας, απμάδι που δείχνει πως δεν εγκατέtιειψες και έμεινες αφο
σιωμένος

aro

καθtίκον σου.

και εδώ αrον ιερό τούτο ναό, που tίταν τ· αποκούμπι μας σ· όfla τα χρόνια τπς ζωtίς μας,
εδώ που βαφτίσαμε τα εwόνια σου

,

εδώ που σε κπδεύουμε δεν είμαι μόνος. είμααrε

όflοι εδώ. είναι π γυναίκα σου, π κόρπ σου με το σύζυγό τπς και τα δυο σου εwόνια,
τπν Άvrρια και το Φειδία. εγώ, ο γιος σου ο Χρίαrος με τπ γυναίκα μου, που περιμένει
το δεύτερό μας παιδί. είναι εδώ με τπ γυναίκα του

και ο μικρός σου ο γιος, αυτός που

δε γνώρισες ποτέ. και έχεις από τους γιους σου δυο εwόνια, δυο αγόρια που έχουν το
όνομά σου.
Ανάμεσά μας είναι και τα rρία αδέρφια σου και άflfloι πoflfloί συwενείς και Φίflοι, που
tίρθαν

για να σε αποχαιρετtίσουν.

