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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ο Έφεδρος του

306 τ.π. Σωτήρης Σάββα χατζηχρίστου
από τη Χαρδακιώτισσα

20 Ιουλίου 1974 ο Σωτnρπς πολύ πρωί πι'iγε στπ δουλειά του, στο

Στις

t

Κnδε(α

λατομείο Κυθρέας. Μόλις είδε τα
αεροπλάνα να ρίχνουν αλεξιπτωτι
στές στπν περιοχι'i τπς Μιάς Μπλιάς

έτρεξε στο σπίτι του να αγκαλιάσει
και να αποχαιρετnσει τα αγαππμένα
του πρόσωπα και να πάει για κατά

ταξπ. Αυτι'i π αγκόλιά ι'iταν π τελευ
ταία. Μάταια τον περίμεναν να γυρί
σει. Γύρισε για να οναπαυθεί,

36 χρό

νια μετά, τπν εβδομάδα των Παθών

ΣΩlΉΡΗ ΣΑΒΒΑΧΑ1ΖΗΧΡΙΠΟΥ

ως ι'iρωας και όταν πια είχε τέσσερα

κάτοιιφ Χορδακιώησσοι; Κuθρέος, που δολοφονr\θnκε σε nλικfα

εγγόνια, δύο από τα οποία έχουν το
όνομά του.

(έφεδρο σφαηώτn)

32 ετ.ώνaπότουςΤοόρκοuςεωβολεlςτον Ιοίιλιοτοu 1974 και έκτο·
τε αγνοείτο n τιJχrι του. Τα οστό του βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο
ΒοτανΙκό KrΊno Κερίινειaς και n τουτότnτό του διοκριβώθnκε με τη
μέθοδο DNA. Καλούμε όσους τψοίιν τn μνήμη του όπως πσραστοίιν

στn.νεκpώσψο οκολοuθlο. Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο κ. Βόσαι;
Γεωργlοu, διευθuvrής Γραφεlου του Προέδρου τπς Κυπριακής Δn·

μοκρατlος. Η οικογένεια ~α δέχεται σuλλυππτήριa στην εκκλnσlο
οπό τις 2.30 μ.μ.

Η μάχπ ι'iταν σκλπρι'i, αλλά άνισπ. Οι δυνάμεις των Τούρκων που είχαν ι'iδπ απο
βιβασθεί στπν ξπρά ι'iταν πολυάριθμες, υποστπριζόμενες από βαρύ οπλισμό και
άρματα μάχπς. τα στρατεύματα εισβολι'iς με τπν κάλυψπ τπς πολεμικnς αεροπο

ρίας πραγματοποίπσαν μεγάλπ και συντονισμένπ επίθεσπ εναντίον των θέσεων
τπς Εθνικnς Φρουράς και οι στρατιώτες μας αναγκάστπκαν να οπισθοχωρnσουν

σε στρατόπεδο κοντά. στο Γ.Σ. Πράξανδρος.
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Τnν ίδια μέρα, ενώ βρίσκονταν συγκεντρωμένοι μέσα στο στόδιο, δέχθηκαν εnί
θεσn οπό τουρκικό άρματα μόχnς. Η οπισθοχώρnσn nταν ότακτn και ο Σωτnρnς

μαζί με οκτώ ακόμn στρατιώτες κατέληξαν σε κατοικία Άγγλων που διέμεναν
στnν Κερύνεια. Μαζί του πάντα και ο αδελΦός τnς συζύγου του Πρόδρομος Χρυ
σοστόμου. Ξημερώματα τnς 23nς Ιουλίου,

n οικογένειά

του μαθαίνει ύστερα από

τnλεΦώνnμα συστρατιώτη του στn σύζυγό του στο Στρόβολο πως βρίσκεται μαζί
με τον Μόκn και άλλους επτά σε σπίτι Άγγλων στnν Κερύνεια. Έκτοτε αγνοείται

n τύχn

και των εννέα.

Όλα αυτό τα χρόνια

n Σταυρούλα, n

Μαρία,

n Άννα και οι υπόλοιποι συγγενείς
n μnτέρα του Ανδριανn διότι

και, βέβαια, οι γονείς του Σωτnρn <σnμερα ζει μόνο
ο πατέρας του Σάββας απεβίωσε πριν από

22

χρόνια> περίμεναν τον αγαπημένο

τους να επιστρέψει. Άδικα όμως τον περίμεναν, αφού ο Σωτnρnς είχε
σει στο πάνθεον των nρώων του λαού μας εδώ και

36

Mn

περά

χρόνια.

ο ομαδικός τάφος στnν περιοχn Βοτανικοί κnποι τnς κερύνειας έκρυβε, ανάμε
σα στα οστό
Στις

10

39

άλλων, θαμμένα και τα οστά του Σωτnρn και του Πρόδρομου.

Μαρτίου ανακοινώθηκε

Μαρτίου

n ταυτοποίnσn

n ταυτοnοίnσn

των οστών του Μάκn και στις

15

των οστών του Σωτnρn.

Στnν κnδεία του Σωτnρn που έγινε τnν Τετάρτn,
Απ. Ανδρέα στο συνοικισμό Στρόβολος

111,

31

Μαρτίου

2010

στον ιερό ναό

επικr\δειο λόγο εκφώνησε ο κ. Βάσος

Γεωργίου, διευθυντnς Γραφείου του Προέδρου τnς Κυπριακnς Δημοκρατίας και ο
δr\μαρχος Κυθρέαςκ, Μιχαλάκης Σάββα:

Τον nρωα αποχαιρέτησε από μέρους τnς οικογένειάς του

n κόρn

του Μαρία Χρι

στοφόρου:
«Αγαπημένε μας πατέρα, παπά μου,
Πόσο μου λείπει αυτή π λέξη. Πριν

15

μέρες μάθαμε την αλήθεια. Μια αλήθεια πικρι'Ι που

ακόμα δεν θέλουμε να πιστέψουμε. Μεγαλώσαμε με μια ελπίδα πως κάποτε θα γυρνού
σες. Περιμέναμε να έρχονται τα λεωφορεία με τους αιχμαλώτους και εσύ να μην ι'Ισουν

μέσα. Περιμέναμε ένα σου νέο και αυτό να μην έΦθανε ποτέ.
Παπά μου, ξέρεις πόσες φορές έπιασα τον εαυτό μου να λέει τούτη τn λέξη; Αλι'Ιθεια,
παπά μου, μας έλειπες πάρα πολύ. Θυμάμαι, μικρι'Ι ακόμα, κάθε πρωτοχρονιά να είμαστε
με την Άwn να περιμένουμε να αλλάξει ο χρόνος με μόνη μας ευχι'Ι, να είναι ο τελευ
ταίος που ι'Ισουν μακριά μας. Μεγάλωσα, παντρεύτηκα, έκαμα παιδιά και εσύ ακόμα να
έρθεις. Η ευχι'Ι ακόμα

n ίδια:

να είναι ο τελευταίος χρόνος που αλλάζει χωρίς να είσαι μαζί

μας. Σε θέλαμε κοντά μας, σε χρειαζόμασταν. Αν ι'Ιταν ο παπάς ,έλεγα, θα μου έκανε έτσι.
Η μητέρα μας, πατέρα, σαν nραγματικι'Ι ηρωίδα, χωρίς υπερβσλι'Ι στάθηκε δίπλα μας όλα

αυτά τα χρόνια και μας πρόσφερε ακούραστα όλα όσα είχαν τα άλλα παιδιά τnς ηλικίας
μας. Προσπάθησε να μας προσφέρει, και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, αυτά που θα
μας πρόσφερες και εσύ αν ι'Ισσυν κοντά μας. Στάθηκε δυνατι'Ι και μας μεγάλωσε με αξιο
πρέπεια, χωρίς να ζnτι'Ισει ποτέ χάρες και διευκολύνσεις. Μας δίδαξε τι θα πει περnφά

νεια, αξιοπρέπεια, ανθρωπιά, καλοσύνη, αρχές τις οποίες και μεις με τn σειρά μας μεγα-
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λώνουμε τα παιδιά μας, που βρίσκονται σήμερα εδώ για να σε aποχαιρετήσουν: ο Σωτή
ρπς ο δικός μου, ο Σωτήρης τnς Άννnς οου, ο ΡαΦαήλ και

n

Σταύρn. τα εγγόνια σου

μεγάλωσαν μαζί σου μέσα από τις διηγήσεις μας και έχουν απέραντη αγάπn για σένα,

ενώ με τον nρωϊκό σου θάνατο τους κάνεις να είναι περnφανοι που είσαι παππούς τους.
κοντά σου σήμερα είναι και οι αγοπnμένοι μου θείοι Στέλιος και Γιώργος, που βρίσκονται

όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας. Πρόσφεραν ακούραστα τόσο στn μnτέρα μας όσο και σε
μας τnν αγdπn και τn φροντίδα τους και σίγουρα το ευχαριστώ είναι λίγο γι' αυτά που
μας πρόσφεραν.

πατέρα μας, μπορεί να μnν στερnθnκαμε κανένα υλικό αγαθό, μπορεί να μnν νιώσαμε
ποτέ φτώχεια, αλλά το κενό τnς απουσίας αου το νιώθαμε κάθε μέρα. το νιώσαμε έντο
να όταν γίναμε νύμφες, στnν εκκλnσία που δεν μας συνόδευσες, στn γέννnσn των παι
διών μας που δεν nσουν εκεί, στο χάδι που έλειψε από τον παππού, στn βόπτισπ και στο
κλάμα τους στnν εκκλnσία, στο τραπέζι τnν μέρα των Χριστουγέννων, στο φιλί τnν ώρα
τnς Ανάστασης. και τα χρόνια περνούσαν και

Ακόμn και Φέτος

n

n

ανάστασn δεν ήρθε ποτέ στο σπίτι μας.

τραγικn σύμπτωσn, παπά μου, βρέθnκες λίγες μέρες πριν το Πάσχα.

Ούτε και φέτος θα υπάρχει για μας Ανάστασn. Εμείς ονειρευόμασταν να σε αγκαλιάζαμε
ξανά, να ακούαμε τn φωνn σου, να μας έδινες το φιλί σου, να καθόσουν δίπλα στο τρα
πέζι και να μοιραζόμασταν όλα αυτά που δεν μπορέσαμε τόσα χρόνια να σου πούμε.
Έστω και τώρα, μπροστά σε ένα φέρετρο που δεν χωράει τn λεβεντιά αου, τnν ομορφιά,

τα νιάτα, τις αρετές και τn γενναιότnτά σου, θέλουμε να σου πούμε πόσο σε αγαπάμε.
Θέλουμε να σου πούμε πως δεν θα σε ξεχάσουμε, πως δεν έσβnσε ο χρόνος τn μνnμn
σου, πως

n

λnσμονιά δε μας άγγιξε, nως

n

απουσία σου δεν μας κυρίευσε. Θέλουμε

ακόμn να σου πούμε πως έχουμε δίπλα μας εμείς τα παιδιά σου συζύγους που μας στά

θfικaν οΊ:a διJdκολa καιμας οyόnnσαν όπως εσύ Θα ήθελες.
Έχουμε δίπλα μας τn μάνα μας, τnν αγαπnμένn σου Σταυρούλα και σου δίνουμε τnν
υπόσχεσn πως θα τn φροντίζουμε όπως μας φρόντιζε τόσα χρόνια και όπως τnς αξίζει.

Έχουμε ακόμn και τα παιδιά μας εδώ, που σε αγαπούν και θα μεγαλώσουν και αυτά με
τn σειρά τους τα παιδιά τους με τnν ίδια αγάπn που μεγάλωσαν και αυτά.
Κάποτε, πατέρα μου, μου είχες δώσει υπόσχεσn ότι θα γύριζες πίσω τις δύσκολες εκεί
νες μέρες που έφυγες για τον πόλεμο. Εγώ σε πίστεψα και συνέχισα να πιστεύω για
πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρn πως προσπάθησες να κρατήσεις τnν υπόσχεσn σου. Είμαι
σίγουρη πως

n

σκέψn σου τις τελευταίες σου στιγμές nταν σε· μας. Είμαι σίγουρn πως

ψιθύρισες τα ονόματά μας. Είμαι σίγουρn πως δεν φοβnθnκες τους ψυχρούς εκτελεστές
σου γιατί ήσουν πάντα γενναίος αγωνιστnς. και συνεχίζω να πιστεύω πως ακόμn και αν
δεν μπόρεσες να γυρίσεις πίσω, εκεί που βρίσκεσαι τώρα είσαι μαζί μας. Ήσουν πάντα
αυτά τα χρόνια, τις στιγμές που ένιωθα μόνn μου, τις αμέτρπτες φορές που με αποκα

λούσαν

n

κόρn του αγνοούμενου, τις ώρες που έβλεπα τον οίκτο

n τnν

αδιαφορία στο

βλέμμα των γύρω μου. Κι αυτό με έκανε πάντα δυνατή.
Τώρα ξέρω πού θα σε βρίσκω, πού θα έρχομαι να τα λέμε από κοντά, όσα δεν πρόλαβα,
όαα δεν μπόρεσα, και είναι τόσα πολλά.
Έστω και μ' αυτόν τον τρόπο θα σ' έχω κοντά μου.
Στο καλό, παπά μου. το ταξίδι σου κράτπσε πολλά χρόνια. Τώρα θα αναπαυτείς κοντό μας.

Καλή αντάμωσn•.

