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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ο ταπεινός τυφεκιοφόρος Νικόλας Αγαπίου του
Γεννnθnκε

στις

Λυθροδόντα. το

30/12/1945 στον
197 4 τον βρίσκει να

ζει στο Τραχώνι 28χρονο. παντρε
μένο με τn Γεωργία και τα
που μαζί απέκτησαν.

3 παιδάκια

398 τ.π.

Κηδεία

t

Τελούμε αύριο Σόββοτο 10 Οκτωβρίου 2009 σης 11.00 π.μ. από τον ιε
ρό ναό Αγίας Βορβόρας στο Καϊμοκλ\, τπν κηδεία των λειψάνων του
πολuογοπnμένοu μας

τον τρίχρονο

Σάββα, τn δίχρονn Κωνσταντία και

τον μόλις δέκα μnνών Κυριάκο. ο
Νίκος nταν

ένας έντιμος βιοπαλαι

στnς που έβαλε πάνω από τnν οικο
γένεια το χρέος προς τnν πατρίδα.

Στις

14

Αυγούστου υπηρετούσε στο

τουρκοκυπριακό χωριό Κορνόκnπος
μαζί με άλλους στρατιώτες του
τπ. Και όταν οι άλλοι
αφού έσπασε

398

υnοχώρnσαν,

n γραμμn

στn Μια Μn

λιά, αυτός έμεινε μαζί με τους δυό

ΝιΚΟΜΑΓΑΠΙΟΥ
Αnό το Αυθροδόντα (νυμφευμtνο στο Τραχώνι Κυθρtας)
Ετών

δρο οπό τον τούρκο σπίλο. Τα οστό του ονεupέθrισaν σε πηγάδι βό·

θους 6 μέτρων οι ο κατεχόμενο χωριό 'fζιόος και τοιποποιr\θnκον πρό

σφατο με τn μέθοδο Ο ΝΑ. Η ταφή των λειψάνων θα γίνει στο κοψn·
τήριο Κοίμοκλίοu.

Οι τεθλψ ένοι:

Σύζuγος: Γεωργία Αγοπίοu
Παιδιά: Σάββας- Ξένια Αγοπίοu
Κώmας- Ν11νο (Αγοπίοu) Μαοr\λ

άλλους nρωομάρτυρες Ανδρέα Σταυ

ράκn καιΓιώργο παnαγεωργίουνα
φυλάνε τις Θερμοπύλες.

Κούλλnι:;Αγοπiοu
Ποτέροι;: Κωνσωντήι; Αγοπίου

Από τότε,

Αδέλφια: Αργυρόι;, Λοζορήι;, θεράπων, Στοίφοι;,
Ποροσκευι'ι (ΛουλλοU)
Εγγόνιa: Νικολέτα, Ποναγιώτnι;, Νtκόλαι;, Γεωργία,
Σωτr\ρnι;, Νtκόλαι;, Κριτια

για το εnίσnμο κράτος nταν ο αριθ

μός

9 στον

κατάλογο των αγνοουμέ

νων, μέχρι που τα οστά του

βρέθη

καν στον ομαδικό τάφο του Τζιάους.

28

n τόχn του oπoiou σγνοε(το από τις 14/08/1974, κοt φονεύθηκε άναν

Εκ μέροuι; τnι; Κυβέρνnσnι;, θα παραστεί ο υπουργόι; Υγείαι;, Χρίοτοι;
Πατσαλίδnι:;.

Αντί στεφάνων παρακσλοι\με να γίνουν εωφορέι:; για σιήριξn τnι:; οι·
κογένειαι;.

Η κnδεία του Νικόλα Αγαπίου τελέστηκε στις

11

Οκτωβρίου

2009

από τον Ιερό

Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί.
Εnικιlδειο εκΦώνnσε ο βουλευτnς του ΑΚΕΛ nανίκος Χάμπας και

n

κόρn του

nρωα Ντίνο:
«ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΡΑ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙ
ΚΙ ΑΠΟΨΕ ΑΡΓΗΣΕ ΠΟΛΥ Ο ΥΠΝΟΣ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ

Τεflικά ιiρθε π δικιi μας σειρά; Ρώτπασ τον κύριο Γεωργιάδπ όταν μου τπflεφώνπαε αrις

29

Σεπτεμβρίου π ώρα δύο παρά πένrε.

ΠΑΠΑ, μια flέξπ που ακούγεται παράξενα να βγαίνει από το στόμα μου.
Τεflικά σε έχουμε μαζί μας αflflά όχι όπως σε περιμέναμε. Πιiραμε το μιiνυμα πως βρέ
θπκες, αflflά δεν βρέθπκες όπως εflπίt;αμε: ΖΩΝΤΑΝΟΣ.
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Είναι τόσα πofJfJό αυτά που θέfJουμε να σου πούμε. πώς να χωρέσουν όμως

35 χρόνια

σε fJίγa άψυχα ΦύfJfJa χαρτιού;
Πρέπει να σε αποχαιρετιiσουμε πριν καν σε γνωρίσουμε. Σε αγαπάμε τόσο ποfJύ χωρίς

να ξέρουμε τπ μορφιi σου. ΜεγαfJώσαμε υπό τπ σκιά σου χωρίς να σε δούμε ποτέ.
ΠΩΣ Ε/ΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ; ΠΩΣ Ε/ΝΑΙ Η ΜΑΠΑ ΣΟΥ,·

Ήσουνα πάντα παρών, afJfJά ποτέ δεν σε ακούσαμε.
ΠΩΣ Ε/ΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ; ΠΩΣ Ε/ΝΑΙ ΤΟ ΓΕΛ/0 ΣΟΥ;
ΠΩΣ Ε/ΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΠΑ;

Πού είναι αυτοί που άνοιξαν τις πόρτες με το πραξικόππμα και σε οδιiγπσαν στους Τούρ
κους; Πότε θα πfJπρώσουν για τους φόνους σας afJfJά και για τπ δικιi μας καταδίκπ αrπν

οποία ζούμε τόσα χρόνια; Μιiπως αrεριiθπκαν τπ δικιi τους οικογένεια; Μιiπως μεγάfJω
σαν τα παιδιά τους σε μιαν ανάππρπ οικογένεια; Μιiπως έχουν αναιχrές πfJπγές που
αιμορραγούν

35 χρόνια μετά;

Στις

14 Αυγούστου πιααrιiκαμε αιχμάfJωται από τους Τούρκους και μας μετέφεραν από
aro άfJfJo για 4 μιiνες. Στις 16 Αυγούστου 1974, μας πιiραν aro σχοfJείο του
χωριού όπου βρέθπκες 35 χρόνια μετά.
τα ένα χωριό

CR/MEN INOBSERVATUM- ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟ

ΕΓΚΛΗΜΑ.

Σε σκότωσαν; μας είπαν; με μια σφαίρα αrοκεΦάfJτ καιέχετςκαι έVatβaύjJiidro Οτιiθος
από αιχμπρό αντικείμενο

- ίσως από

ξιΦοfJόγχπ.

Περιμέναμε να σε δούμε να έρχεσαι, για να κάνουμε γιορτιi. afJfJά τεfJικό είδαμε ό, rι

απόμεινε από σένα. Τώρα έχουμε για πρώτπ φορά arπ ζωιi μας κάrι αfJπθινά δικό σου,
κάτι προσωπικό σου: rις κάfJτσες σου και τα

2 χρυσά

σου δόντια. Μόνο αυτές σώθπκσν

μέσα από το χρόνο. Για μας, αυτά είναι π μόνπ κfJπρονομιά μας. Για μας, αυτά έχουν αμύ
θπτπ αξία. Αυτά είναι ο δικός μας θπσαυρός,
Πώς θα θρπνιiσω τα θάνατο σου μετά από

35 χρόνια:

Πώς θα πω αντίο; Δεν πρόfJαβες να

ζιiσεις, να χαρείς. Δεν μας είδες να μεγαfJώνουμε και να φτιάχνουμε τπ δικιi μας οικογέ
νεια. Έχεις

7 εγγόνια που σε τιμούν και σε αγαπούν.

το όνομα σου συνεχίζεται μέσα από

αυτά. Δεν πρόfJαβες. Σε σκότωσαν και καταδίκασαν και μας να ζούμε το μαρτύριό μας.

24 χρόνων, με 3 παιδάκια: τον Σάββα 3 χρο
12 μπνών. Ποιος θα δώσει πίσω αrπν μαμά μου τπ

Η αγαππμένπ σου σύζυγος ιiταν τότε μόfJις

νών, εμένα

2 χρόνων και

τον KoύfJfJπ

ζωιi τπς, τα χαμένα τπς χρόνια: Από τότε που τπ θυμάμαι αγωνιζόταν για τπ διακρίβωσπ
τπς τύχπς σου. Ήταν πάντα πρώτπ αrις συγκεντρώσεις, αrις διαδπfJώσεις. Πάντα μαχό

ταν για να μάθει τι έγινες, πού ιiσουνα. Σε τίμπσε ως αξίζει να τιμπθεί ένας ιiρωας. Μας
μεγάfJωσε και μας πρόσφερε όσα πιο πofJfJά μπορούσε,αfJfJά πάνω από τα υfJικά αγαθά
μας γαfJούχπαε με ιiθος και κύρος.
«Μάμο, γιατί κfJαίς πάfJαι;• «Μάμο, γιατί εσύ δεν ντύνεσαι σαν τις άfJfJες μαμάδες;• «Μάμο,

