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ΈΦεδρος στρατιώτης
Τnν τελευταία

στου στις

5 το

nμέρα του

398

τπ Αντώνιος κορέλλnς του Μιχαήλ

Αυγού

απόγευμα έκλεισε

n

Κnδε(α

t

Κηδεύουμε τον πολuαγοπnμένο μας

αυλαία του δράματος τnς οικογένει
ας τnς Χρυστάλλας Κορέλλπ. Στπν

κατάμεστπ εκκλnσία του Αποστόλου
Ανδρεα στο συνοικισμό Στρόβολος

3

στπ Λευκωσία, κπδεύτπκε με τιμές
nρωα, όπως πραγματικά το άξιζε, ο
έφεδρος στρατιώτπς Αντώνπς Κορέλ

λnς από τπν Κυθρέα. Η ταφn των
οστών του έγινε στο Τύμβο Μακεδο
νίτισσας.

20

Στις

Ιουλίου του

δnλωσπς τπς

'74,

πμέρα εκ

πρώτnς φάσnς τπς

τουρκικnς εισβολrlς, ο Αντώνπς κα
τατάχθπκε

ως έφεδρος

στο

398

ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΡΕΛΛΗ
αηό τnν Κuθρtα
που εφονεύθn κατά την τοU(Ικικn εισβολι\ τον Αίιγοuστο του

1974

σε ηλικία 30 χρόνων και τα οστό του τοuτοnοιrίθnκον με τη μέθοδο
DNA, τη Δευτέρα, 31/8/2009, π ώρα 5:00 μ.μ. οπό τον ιερό ναό Απο
στόλου Ανδρέα, στο συνοικισμό Στροβόλοu
μούν τη μνήμη του να nοpσστούν,

Tnc; νεκρWσψπc; οκολουθfαc;
Χρυσόστομος.

111.

Καλούμε όσους τι

θα προστε( ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Χρuστόλλα Καρέλλη

Παιδιά: Ανφούλο και Γιαννάκης Ιωάννου

Τάγμα Πεζικού, που είχε ως τομέα

ΣωΙnρούλο και Κωνστaντ(νος Διονέλλου

ευθύνπς του τπν περιοχn Κυθρέας.

Αδέλφta:Λlνια Ανοστασ(οu, Νίνος Κορtλλnς

Αn(ιτότε.a!J9έποιε .εvι<<JΙ?λει.ψετα

Εγγόνια: Γιώργος, Αντιδνnς

καθnκοντα

που του

μέχρι και τπν

ανατέθπκαν,

14n Αυγούστου,

nμέρα

τπς σύλλπψnς του από τα τουρκικά
στρατεύματα.
Στις

Μορ(α Φιλιππίδοu
και λοιποίσuγγεvε(ς
Η οικογένεια θα δέχεται συλλuπnηlρtα στην εκκλησία από ης 4:00
μ.μ. μέχρι τις

5:00

μ.μ.

Παρακαλούμε όπως αντί σιεφόνων να γ(νονται ειΟφορές για το Τα
μείο Υπο-ιμοφιών σιn μνήμη του Αντώνη Κορέλλn και για τnν οπο·
περότωσn μνnμε(ου πεσόντων και αγνοουμένων Κuθρεωτων.

14 Αυγούστου του '74 ο Αντωνάκnς επάνδρωνε αμυντικό φυλάκιο τπς Εθνικnς

Φρουράς που βρισκόταν σε ύψωμα στπν περιοχn του Τουρκοκυπριακού χωριού
Τζιάος_ όταν περικυκλώθπκαν από άρματα μάχπς και αναγκάσθπκαν να παραδο
θούν. Οι γενναίοι υπερασπιστές τπς Κύπρουπιάστnκαν αιχμάλωτοι και βρίσκονταν
γονατισμένοι στο έλεος του αδίστακτου εισβολέα. Η γνωστn φωτογραφία τπς σύλ
λπψπς των πέντε συναγωνιστών είναι ανεξίτπλα χαραγμένπ στπ μνnμπ όλων μας

και για

35

χρόνια αποτέλεσε σύμβολο αγώνα για τnν ανεύρεσn όλων των αγνο

ουμένων τπς εισβολnς.

Ο Αντωνάκπς γεννrlθnκε στπ μάνα του κεφαλόβρυσου Κυθρέα στις

1944

14 ΜαϊΌυ του

και είναι γιός του Μιχάλπ και τπς Αγάθπς Κορέλλn. Είχε τρία αδέλφια, το

Νίνο, τπ Λένια Αναστασίου και τπν Μαρία Φιλιππίδου. Φοίτπσε στο Λύκειο Νεο
κλέους, και μετά τπν απόλυσn του από τnν ΕΦ προσλnΦθπκε ως υπάλλnλος στο
Τμnμα Αναπτύξεως Υδάτων στπ Λευκωσία.
το

1971

νυμφεύτnκε τπν επίσπς συγχωριανn μας Χρυστάλλα Βαφειάδου, με τπν
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οποία απέκτησε δύο κόρες, τπ Αντρούλλα και τπ Σωτnρούλλα. Δεν έμελλε
δυστυχώς να δει ποτέ τn δεύτερn του κόρn που γεννnθnκε στnν προσφυγιά.
Λιγομίλητος, σοβαρός, μετρημένος, πράος, γαλrlνιος. Με ψυχn πύρινη, προση

λωμένος στο χρέος, στα ιδανικά, στnν ελλnνοχριστιανικn παράδοση. μένει εκεί
απέναντι στα τανκς του τούρκου εισβολέα για να υπερασπιστεί τnν ακεραιότη
τα, τnν τιμn, τnν ενότητα τnς πατρίδας. Ήταν μέλος του Αθλητικού Συλλόγου
ΠΑΟΚ Κυθρέας και για πολλά χρόνια βασικός τερματοφύλακας τnς ομώνυμης
nοδοσΦαιρικnς ομάδας.
Εnικιiδειους εξαίροντας το νόnμα τnς θυσίας του nρωα εκΦώνnσαν ο Γενικός
Διευθυντnς του Υπουργείου Άμυνας δ ρ. Πέτρος Καρεκλάς, ο Διiμαρχος Κυθρέας
κος Μιχαλάκης Σάββα και ο Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Κ. Κυθρέας κος Λουκάς Ορφανί

δης ο οποίος ανέφερε πως το Διοικητικό του Συμβούλιο, τιμώντας τn μνnμn του
ηρωικού νεκρού, αποφάσισε: Να εντοιχίσει πλάκα στο οίκημα του σωματείου με
αναφορά στο νόnμα τnς θυσίας του. Η σημαία του σωματείου ν· αναρτηθεί μεσί
στια. Να γίνει εισφορά

500

ευρώ στο ταμείο υποτροφιών εις μνnμn Αντωνάκη

Κορέλλn. Η επόμενη αιμοδοσία να αφιερωθεί στn μνnμn του. Το Διοικητικό Συμ
βούλιο του σωματείου να παραστεί σύσσωμο στn κηδεία του nρωα και ο Πρόε
δρος να εκφωνnσει εnικrlδειο λόγο.

Στnν φορτισμένη με συγκίνnσn ατμόσφαιρα, τα χειροκροτnματα σκέπαζαν τα
λόγια τnς κόρnς του Σωτnρούλλας Διανέλλου, όταν στον επικrlδειο που ακο

λουθεί; αναφέρθηκε στn μnτέρατnςπουnταννιατιςδuότnc:κόpεςκaι μάVdkόι
πατέρας:

.

«Η κπδεία αυτιi, όπως κι αν σκεφτόμασταν το μέflflσν μας. δε χωρούσε σ'αυτά. Ήταν
όμως γραφτά να τπ ζιiσσυμε.

Μέσα από τπ γνωσrιi φωτσγραφία-σύμβσflσ των πέντε παflικαριών, ξεπιiδπξε π εflπίδα
μας άτι βρισκόσουν κάπου ζωντανός και έδεσε με τπν εflπίδα των άflflων συwενών αγνο
ουμένων, άτι θα έβρισκαν τους δικούς τους ανθρώπους ζωντανούς. Αυτιi π φωτογραφία

έχει αΦιiσει ανεξίτπflπ τπ σφραγίδα τπς σrις καρδιές όflων μας. Η συνέχεια τπς φωτογρα
φίας που για
Στις

35 χρόνια ιiταν

για μας π Ζωιi, απσδείχrπκε τεflικά να είναι σ Θάνατος.

6 Αυγούστου πflπρσφσρπθιiκαμε τπν ταυτσπσίπσπ των οστών σου, τα οποία έκρυβε
35 σflάκflπρα χρόνια, έτσι όπως ιiθεflαν σι εν ψυχρώ εκrεflεστές σου. Στα

ένα ππγάδι για

σσrά σου σι σφαίρες των βάρβαρων εκrεflεσrών έχουν αφιiσει τα σπμάδια τους. Για τρια
νταπέντε σflάκflπρα χρόνια κάποιοι γνώριζαν μα δε μίflπσαν, αΦιiνσντάς μας με μια εflπί
δα που σιiμερα ντύθπκε σrα μαύρα.
Από τπν

20 ισυflίσυ 1974 μέχρι τπν δεύτερπ Φάσπ τπς Τσύρκικπς Εισβσflιiς, τπ 14π
1974, σ δρόμος τπς ζωιiς σου συναντιieπκε με αυτόν των συναγωνιστών σου

Αυγσύσrαυ

Παπαγιάννπ, Σκσρδιi, Νικσflάσυ και Χατζπκυριάκσυ σrπν περισχιi Τζιάσς, για ένα κοινά

σκοπό: τπν υπεράσπισπ τπς πρσδσμένπς πατρίδας μας από τον Τούρκο Εισβσflέα με πενι
χρά, ακόμα και ανύπαρκτα μέσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων συμπσflεμισrώv σας,
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δεν εγκαταtιείψατε πατέ τπ θέσπ αας, και δώσατε σκtιπρές μάχες με τσ τούρκικα τεθω·
ρακισμένα. Πέσατε στα χέρια των Τούρκων αιχμόflωτοι μόνο όταν ρίξατε και τπν τεtιευ
ταία σας σφαίρα. Η συναντίflπψπ σας και π επιμονιi σας να παραμείνετε με περπφόνεισ
πιστοί στο κσθιiκον σας, αφιiνει σε εμάς εδώ σιiμερα χρέος να μπν ξεχάσουμε και να
συνεχίσουμε τον αγώνα για τπ δικαίωσπ τπς πατρίδας μας. Χρέος για τπ δικαίωσπ τπς

δικιiς σας πίστπς, για εtιεύθερπ πατρίδα χωρίς τον Τούρκο Εισβοflέα. Χρέος για τπν κατα
δίκπ τπς Τουρκίας για τπ βαρβαρότnτα τπς εν ψυχρώ εκrέflεαιiς σας.
Πατέρα, σου δόθπκαν ευκαιρίες να σωθείς μα δεν τες πιiρες. Αρνιiθπκες επfμονα να

ακούσεις τπ μπτέρα μου όταν κατάφερε να σε εντοπίσει στις

13 Αυγούarου

του

1974

σε

Φυflόκιο στο Τζιόος και σε παρακαflούσε να τπν ακοtιουθιiσεις, tιέγοντός τπς όrι πρέπει
να παραμείνεις στο καθιiκον να υπερασπιστείς τπν πατρίδα και ότι τπς έχεις απόflυτπ
εμπιστοσύνπ πως μπορεί να μας προστατεύσει. και όταν ακόμα είχες άδεια από τον αξιω
ματικό σου και ξεκίνπσες τπ διαδρομιi για το σπίτι, βflέποντας τα τούρκικα αεροπflόνα
επέστρεψες πfσω στπν αμάδα σου, στο Τζιόος, πιστός στο χρέος απέναντι στπν πατρίδα.

Η επιμονιi σου να υπερασπιστείς τπν πατρίδα, όταν όflfloι πρόδωσαν και όflfloι flιποτό
κrπσαν, όρισε στπ μπτέρα μου να σπκώσει μόνπ τπς ένα βαρύ Σταυρό. Θα το πω aπflό
και περιεκτικό: «Να μας μεγαtιώσει". και μας μεγόtιωσε επάξια και αντάξια τπς δικιάς σου
εμπιστοσύνπς. Μέσα στα χρόνια που πέρασαν, μέσα στα δύσκοtια aflflό και rις χαρές,

n

σκέψπ μας ιiταν πάντα κοντό σου. Μέσα από τα tιόγια τπς μπτέρας μας ιiσουν ανάμεσά
μας, σε κάθε στιγμιi τπς ζωιiς μας και π εtιπίδα μας σε ιiθεtιε πάντοτε ζωντανό, σε
απροσδιόριστο όμως χώρο και τόπο. Η εμπιστοσύνπ που έδειξες στπ μπτέρα μου κρότπ

σε μέσα σrσχρόνσ που τεtιικά σποδείχrnκε ατέρμοvος. Ατέρμοvπ ιJrαvιsr:ιιπανσζιJτnσn
τπς τύχπς σου με κάθε καινούργια είδπσπ, να μας δίνει ανάσα ζωιiς.
Αρνούμαι να δεχθώ όrι π τύχπ του πατέρα μου και κάθε όflfloυ αγνοούμενου τεflειώνει
εδώ. Σιiμερα,

35

χρόνια μετά, κάνουμε ένα σταθμό στπ ζωιi μας, για να πορευτούμε

περαιτέρω μες το χρόνο. Δεν ξεχνάμε τπ βαρβαρότπτα τπς εν ψυχρώ εκrέflεσιiς σου από
τον Arrίfla. Δεν ξεχνάμε τπν προδοσία τπς πατρίδας μας. Δεν ξεχνάμε τπν αχαρακrιiρι
στπ συμπεριφορά αυτών που tιιποψύχπσαν και σας εγκατέtιειψαν. Εδώ, σιiμερα,

35 χρό

νια μετά ζπτούμε το αυτονόπτο. Η πρωικιi σου θυσία να μπν πάει χαμένπ και ν' ανοίξει
το δρόμο καταδίκπς τπς Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστιiριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και να αποδοθούν ευθύνες στον τούρκικο στρατό, για τα εγκtιιiματα που έπραξε, το
μαύρο εκείνο Αύγουστο του

1974.

Πατέρα, για εμάς πάντα θα ζεις μες στπν καρδιά μας. Θα είμαστε συνεχιστές του δικού
σου αγώνα. Τώρα εμείς, αύριο τα παιδιά μας. ·σπως εσύ έκανες περιiΦανα με τπ δικιi σου
επιμονιi και γεwαιότπτα, για μια πατρίδα tιεύτερπ.
Kaflό ταξίδι, πατέρα μου.

Kaflό ταξίδι, ιiρωα Αντώνπ Koρέflflπ".

