95

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

μένο τnς γιο Πανίκκο. Και τεflευταίοι θα το μαθαίνουμε εμείς. Μετά nαρέflευαn

35 χρό

νων μας ανακοινώνεται όrι έχουν ταυτοnοιnθ"εί τα οαrά του και όrι είχε δοtιοΦονnθεί και
εκrεflεαrεί αnό τον Τούρκικο στρατό

aro χωριό

τζιάος.

Ποflυαγαnnμένε μας Πανίκκο,
Δεν χάρnκες τα νιάτα σου, δεν χάρnκες τn ζωιi, δεν nραγματοnοίnσες όfla αυτά nαυ

ονειρευόσουν, να nονrρευτείς τnν αγαnnμένn σου Ήβn, και να αnοκrιiσεις τn δικιi σου
οικογένεια, και άflfla τόσα noflilά nου Φυσιοflογικά ο κάθε άνθρωπος ονειρεύεται να
κάνει

arn

ζωιi του.

Σου έκοψαν το νιiμα τnς ζωιiς σου τόσο σύντομα.
Αιωνία σου

n

μνιiμn."

Ανδρέας Σταυράκη του Θεοχάρn από τη Βώνη
Αλλεπάλλπλα κτυπnματα δέκτπκε π
ευρύτερπ οικογένεια Σταυράκπ στπ

διάρκεια τπς Τούρκικπς εισβολr'iς.

t

Κnδε{α
Τον πολuαγαπnμένο μας αδελφό και θεiο

Εκτός από τον έΦεδρο Ανδρέα Στα υ'
ράκπ που τα ίχνπ του χάθπκαν στον
Κορνόκππο στις

τέρα του

14.8.1974 και τον πα

Θεοχάρπ Σταυράκπ του

Σταυράκπ που γεννr'iθπκε το

1909,

α

γνοούμενοι είναι και ο Γιάγκος Σταυ
ράκπ του Σταυράκπ από τπ Βώνπ ο
οποίος γεννneπκε το

1915, ο γιός του

στρατιώτπς Σταύρος Σταυράκπ του

Γιάγκου που γεννr'iθπκε το

1953 και

ο

Χριστόδουλος Σταύρου Σταυράκπ, ο
γνωστός Τόουλος του Σταυράτζιπ που
γεννr'iθπκε στπ Χρυσίδα τπς Κυθρέας
το

1920.

(από τπ Βώνη Κυθρέας)
έφεδρο του 398Τ.Π. που εφονεύθn στο χωριό l'ζιάος οπό τους
Τούρκους τον Αύγουστο του 1974 σε nλικiα 26 ετών και τα
οστά του οποίου ταυτοποιrlθnκον με τη μέθοδο DNA, κηδεύ
ουμε αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 1.30μ.μ.

από τον ιερό ναό Παναγίας Χρυοοπολίτισοος στn Λάρνακα. Η
ταφή θα γίνει στο κοψnτr\ριο Αγίου Γεωργίου στπ Λάρνακα.
Τnς νεκρωσiμου ακολουθίας θα προστεί ο έφορος τnς Ιεράς

Μονr\ς Κύκκου Αρχιμονδρίτπς Αγαθόνικος Κuκκώτnς.
Παρακαλούμε όσοuς τιμούν τ π μνιίμn τοu να πσραατούv.

Μέλος τπς ίδιας οικογένειας είναι και
ο έφεδρος αξιωματικός Σταύρος Σταυ
ράκπ του Κύπρου που έχασε τπ ζωr'i
του στο Τζιάος στις

ΑΝΔΡΕΑ θΕΟΧΑΡΗ ΠΑΥΡΑΚΗ

22/7/1974

πο

λεμώντας ενάντια στους εισβολείς.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδελφή: Μαρούλλa Σταuράκn- Γεωργάκn
Γαμπρός: Νiκος Γεωργάκnς
Το ανiψια: Ανδρέας κοt Νικολiττα Γεωργάκn,
Γεώργιος Γεωργόκnι:;
και λοιποί σuγγενείς
Ανιi στεφάνων παρακαλούμε να γίνοuν εισφορές για τn Διε

ρεuνnτικrΊ Επιτροπή Ayvoouμivωv (ΔΕΑ).
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Ο Ανδρέας Σταυρόκnς γεννnθnκε στn Βώνn το

Σταυρόκnς και μητέρα του
Μαρία Γωγόκn. Ήταν

26

1947. Γονείς του ο Θεοχόρnς
n Σωτnρα. Παιδιό τnς οικογένειας ο Ανδρέας και n

χρονών, όταν χόθnκε. Χωρίς μόνα να τον περιμένει,

αφού τnν έχασε λίγο nρίν από τnν εισβολιl το
του, Θεοχόρn Σταυρόκn
τους Τούρκους

<67

1972,

αλλό και χωρίς τον πατέρα

ετών τότε>, ο οποίος δολοΦονι'ίθnκε επίσnς από

εν ψυχρώ στn Βώνn και τόφnκε στο χωριό από συγχωριανούς

του.

Ο Ανδρέας αποφοίτησε από τnν Επαγγελματικι'ί Σχολιl Λαμπρόκn και μετό τn
θητεία του στην Εθνικn Φρουρό εργόστnκε στο Ελεγκτικό Γραφείο παπακυρια
κού στn Λευκωσία. Με τnν εισβολn, κατατάσσεται στο

398

τ.π. και στις

14

Αυγούστου βρίσκεται στον Κορνόκnπο. από όπου και χόθnκαν τα ίχνn του.
Η εξόδιος ακολουθία για τον έΦεδρο στρατιώτη του
στις

8.9.2009 στην Παναγία τnν Χρυσοπολίτισσα
μένει n αδελΦι'ί του. Προέστn ο Αρχιμανδρίτης κ.

398 Τόγματος

Πεζικού έγινε

στn Λάρνακα, όπου τώρα δια
Αγαθόνικος Κυκκώτnς.

Επικnδειο λόγο εκ μέρους του Προέδρου Δημοκρατίας εκφώνησε ο Υπουργός
Εμπορίου, Βιομηχανίας και τουρισμού Αντώνης πασχαλίδnς και ο κοινοτόρχnς

Βώνnς Γιώργος Αντωνίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην παιδικn και νεανικn ζωn
του Σταυρόκn, στα χρόνια που υπnρέτnσε τn στρατιωτικn του θητεία.

Στn ζiιJri του aδικοχα\.Ιέvοϊ.ι Σταυpόκn·avdipέpθnκε··κaι ό yιό(τnζ aδε'λφnt;tόσ
Μαρίας, Γιώργος Γιωργόκn:
«Θείε Ανδρέα,
Σίγουρα δεν αναγνωρίζεις τπ φωνn που σου μιtιάει. Πώς να τπν αναγνωρίσεις άtιtιωστε
αφού π μοίρα πρόσταξε να σε χωρίσει από τπν οικογένειά σου σε τόσο μικρn πtιικία, στα

27

σου χρόνια:

Θείε Αvrρίκκο, έτσι μου έχουν πει πως σε φώναζαν οι πιο στενοί σου άνθρωποι, π οικο·
γένειά σου. Έτσι κι εγώ, γιός τπς αδεtιφnς σου τπς Μαρούtιtιας. Έστω κι αν δεν είχα τπν
τύχπ να σε γνωρίσω. Έτσι σε φωνάζω με το χαϊδευτικό σου «Ο θείος Αvrρίκκος».
Θείε Αvrρίκκο, μέσα σε όtια αυτά τα χρόνια έχω ακούσει τόσα ποtιtιά για σένα. ο θείος
σου, Γιώργο μου, nταν tιεβέvrπς, μου έtιεγε π Μαρούtιtια σου. το ίδιο μου έtιεγε και ο
θείος σου ο Τομπόtιπς. το ότι εσύ nσουν το καμάρι του σπιτιού μου έtιεγε και π μακαρί
τισσα π Χρυσταtιtιού. κι αυτό δεν μπορεί παρά μόνο να είναι αtιnθεια, όχι μόνο επειδιJ το

tιένε τόσοι και τόσοι. Είναι εύκοtιο να το διαπιστώσει κανείς μονάχα κοιτάζοντας αυτό
το διαπεραστικό και αφοπtιιστικό σου βtιέμμα. Γεμάτο ειtιικρίνεια, vrοπροσύνπ, καtιωσύ
νπ, μεγαtιοψυχfα και προφανώς πρωϊσμό.
Έφυγες από το σπίτι σου στπ Βώνπ τπς Κυθρέας ένα πtιιόtιουστο πρωί'vό του καtιοκαιρι
ού του

1974

και έμεtιtιε να μπν γυρfσεις πίσω ποτέ. Αυτn σου τπ tιεβεvrιά θέtιπσες να
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τπν aνορθώσεις μπροαrά αrον κατακrπτιi για να προαrατέψεις τπν πατρίδα σου. Μαζί με
τον Φίflο σου τον Γιώργο τον παπογεωργίου, flεβέvrπς κι αυτός. θεflιiαατε να σώσετε
αυτά που δεν σώζοvrαν. Μαζί αrπ ζωιi, μαζί και αrον θάνατο.

πώς να ξερεις όμως κι εσύ και όflοι οι άflfloι ιiρωες που χάθπκαν πως ο αγώνας ιiταν
άνισος, άδικος, προδομένος και πως μάταια προσπαθούσατε να σώσετε αυτόν τον
τόπο;

Η Maρoύflfla σου αυτά τα

35 χρόνια

να το ξέρεις πως και τπ γιορτιi σου κάθε χρόνο τπν

γιόρταζε μαζί με τον αδεfΙΦό μου που πιiρε το όνομά σου, τον Ανδρέα, aflflά και τπν

γιορτιi του Άπ Φανούρπ για να σε φανερώσει.
Έarω και αν σε φανέρωσε με αυτόν τον τρόπο, ξέρω ότι αν ζούσες κάτω από τους Τούρ
κους αυτά τα

35 χρόνια δεν θα το άvrεχες.

Είμαι σίγουρος πως δίπtια αrπ γιαγιά τπ Σωτιi

ρα και τον παππού τον Θεοχάρπ, τους γονείς σου, περνάτε όtιοι καtιά.
Θείε Αvrρίκκο, είναι τιμιi τπς οικογένειάς μας που σε έχουμε για θείο, αδεfΙΦό, ξόδεfl
φο, κουνιάδο, νονό. Είναι τιμιi που έχουμε να flέμε για έναν άνθρωπο flεβέvrπ, για έναν
άνθρωπο ιiρωα.
Εύχομαι και εtιπι'ζω αrπν αγαfltιίασπ τπς ψυχιiς σου, κι ας είναι εtιαφρύ το χώμα που θα

σε σκεπάσει. πιο εtιαφρύ από τις flάσπες που σε σκέπαζαν αυτά τα

35 χρόνια.

Avrίo θείε Αvrρίκκο!»

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστηαπό·κόσμοεRΚλhοίaRatάθΕ:όιi
στεφάνων. Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας το στεφάνι κατέθεσε ο
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και τουρισμού Αντώνης Πασχαλίδης.
Στεφάνια κατατέθηκαν επίσης εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, του Προέ
δρου της Βουλής, του Υπουργού Άμυνας, του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς,
του Αρχηγού της Αστυνομίας, του Δημάρχου Λάρνακας, του ΓΓ της ΠΕΟ, των κοι

νοβουλευτικών κομμάτων ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, του Κοινοτάρχη Βώνης, οργα
νώσεων και σωματείων από τη Βώνη και τη Λάρνακα, καθώς και εκ μέρους μελών
της οικογένειας του Ανδρέα.
Στρατιωτικό άγπμα απέδωσε τιμές τόσο κατά την είσοδο των λειψάνων του έφε
δρου στρατιώτη στην εκκλησία όσο και κατά την έξοδο.
Η ταφn του έγινε στο κοιμητnριο Αγίου Γεωργίου κοντού στη Λάρνακα.

