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μας. Ο πατέρας έφυγε από τπ ζωι'i πριν από

5 χρόνια.

Πριν

15

μι'iνες πέθανε και

ο Νίκος, ο σύζυγος τπς Γιαννούλας. Η μπ ανεύρεση σας για τόσα ολόκληρα χρό

νια τους βάραινε τnν ψυχι'i. ΕΦυναν από τn ζωι'i με αυτό τον καnμό.
Φτάσαμε σε εσάς, μετά από αυτό το τόσο μεγάλο χρονικό διάστnμα, όταν άρχι

σαν, κατόπιν πλnροφοριών, να γίνονται εκταφές. Να ανοίγουν ομαδικοί τάφοι
ένθεν κι ένθεν. Ετσι. ύστερα από πολλές προσπάθειες τnς Διερευνnτικι'iς Επι
τροπι'iς Αγνοουμένων αλλά

και τnς Φίλnς τουρκοκύπριας δnμοσιογράφου

Seνgul ouιuntat και όσων άλλων βοι'iθnσαν νια τnν ανεύρεσn των ομαδικών
τάφων, δόθnκαν οι κατάλλnλες πλnροφορίες, ώστε να καταστεί δυνατι'i και

n

δικι'i σας ανεύρεσn.
Κουραστι'iκατε, αγαπnμένες μου αδελΦές. κουράστnκες, μάνα κι εσύ Λουκά. Το
ίδιο κι εσείς παππού, γιαγιά και θείε. Ξεκουραστείτε τώρα. Ξεκουραστείτε στnν
ελεύθερn

yn

τnς πατρίδας μας. Όπως ξεκουράζεται πια

n

ξαδέρφια Μαίρn και Γιαννάκn, τους οποίους κnδέψαμε πριν

θεία Σωτι'iρα με τα

3 εβδομάδες.

Ας μn ζι'iσουμε ποτέ πια πόλεμο. Ας ζι'iσουμε όλοι ειρnνικά πλέον σε αυτό το
βασανισμένο και μαρτυρικό νnσί.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάσει!
Κaλό σου ταξίδι, μάνα.Καλόταξίδι Λένια; Χριστίνα και Ιλιάδα, Καλό σου ταξίδι,

μικρέ μας Λουκά. Στο καλό παππού, γιαγιά και θείε, θα είσαστε πάντα στο μυαλό
μας, στn σκέψn μας, στnν καρδιά μας».

Ομιλία του τότε πεντάχρονου πετράκη Σουππουρή, που αν
και βαριά πληγωμένος από τους αιμοβόρους Αττίλες, είδε
και έχει βαθειά χαραγμένη στην καρδιά του την τραγωδία
της οικογένειάς του και της οικογένειας Λιασή
«Σε ένα από τα μικρά αυτά φέρετρα που βλέπετε εδώ, βρίσκονται τα λείψανα
του αδελφού μου. του Δnμι'iτρn.

Το

1974 ήταν 4 χρόνων,

όταν σκοτώθnκε από κάποιους κυπρίους συμπολίτες μας.

Καθώς τον πυροβολούσανε, κρατούσε σφιχτά μικρά παιχνιδάκια με γράμματα

του αλΦαβι'iτου. Τα έκρυψε, πριν ξεψυχήσει, στnν αριστερι'i του τσέπn. Βρεθι'i
καν και αυτά, δίπλα από τα οστά του.
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Knδεla
Κηδεύουμε σήμερα Κυριακή

ΑΝΔΡΕΑ ΣΟΥΠΠΟΥΡΗ

48 χρόνων

10 Maίou 2009 τους πολuaγαπnμένους μας πατέρα, μητέρα, αδελφό και aδέλφή:

ΑΡΕΙΉ ΣΟΥΠΠΟΥΡΗ

39 χρόνων

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΥΠΠΟΥΡΗ

5 χρόνων

ιΟΥΛιΑ ΣΟΥΠΠΟΥΡΗ

3 χρόνων

που δολοφονήθηκαν όνονδρα τον Αύγουσrο του 1974 στο Πολσlκuθρο, τα οστά των οποίων βρέθηκαν με·
τά από

35 χρόνια σε ομαδικό τάφο και n τοuτότιιτό τοιις εξακριβώθηκε μετά από εξέταση DNA.

Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη τους όπως παραστούν στην εξόδιο σκολοuθlα που θα τελεστεl από τον
ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δσσούπολn, σήμερα Κυριακή 10 Maiou και ώρα 11;00π.μ.
Της εξόδιοu aκολοuθlας θα nροστεi ο πανιερότaτος Μnτροπολlτnς Ταμασσού και Ορεινής κ. κ. ΗσαΊΌς.
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέ
φανος Στεφόνου.
Οι τεθλιμμένοι:

Οικογένεια: Πέτρου Σουππουρή
Οικογένεια: Κώστα ΣουππουρΠ
Αδέλφια; σδελφοtέΧVΙα κar λοιποί' συγγενεlς
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Λατσιών.
Αντί στεφόνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για τnν ανέγερση Mvnμεfou Πεσόντων Πσλαικύθρου

1974.

Υπάρχει ένα άτομο που ο αδελφός μου ο Δπμήτρπς δεν θα μπορέσει να γνωρίσει.

Το παλικάρι που θα γινότανε, όταν θα μεγάλωνε.
Ενας ωραίος άνθρωπος, με καθαρό, σταράτο βλέμμα.
Τώρα θα ήταν

39

χρόνων.

Μπορώ να τον δω μπροστά μου.

Ενα παλικάρι που ο καθένας θα ήθελε να τον είχε δίπλα του, γιοτί έχει ακεραιό
τπτα, έχει χαρακτήρα και σε αυτά κανείς δεν μπορεί να προσποιηθεί.
Είναι ένα παλικάρι που και οι γυναίκες θα ήθελαν να ήταν δίπλα του, γιατί είναι
ευαίσθητος, τις σέβεται. έμπιστος, θαρραλέος και οι γυναίκες ανταποκρίνονται

σε αυτά. Τον κάνουν περίφπμο γαμπρό.
Τον βλέπω σαν πατέρα. Εδώ είναι ακριβώς που λάμπει ο Δnμήτρnς.

Βλέπετε, όταν κοιτάζει στα μάτια τα παιδιά του, τότε σίγουρα τα παιδιά του
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ξέρουν ότι ο πατέρας τους πραγματι
κό τους κοιτόζει στα μότια. τα κοιτόζει
αφοσιωμένα,

προσεκτικό και ακούει

και βλέπει τι πραγματικό του λένε.

Κnδε{α

t

Κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 10 Ma1όu 2009 την πολuογα
·πnμένn μας αδελφή και θεία

Και τότε το παιδί του αυτό ξέρει,

θΕΚΛΑ ΣΟΥΠΠΟΥΡΗ

σίγουρα, ότι ο Δnμnτρnς είναι ένας
καταπληκτικός πατέρας.

Είναι ένα παλικόρι, που ποτέ δεν θα
γνωρίσω ούτε εγώ, ούτε και εσείς.
Αλλό θα ιlθελα να τον γνώριζα.

47 χρόνων
που δρλοφονήθnκε όνονδρα τον Αίrγοuστο του 1974 στο
Παλαlκυθρο, τα οστά της οποίας βρέθηκαν μετά από 35
χρόνια σε ομαδικό τάφο και nταυτότητά της εξακριβώθηκε
μετό από εξέταση

DNA.

Καλοίιμε όσους τψούντn μνήμη της όπως παραστούν στην

εξόδιο ακολουθ(ο που θα τελεστεί από τον ιερό ναό Αnο
στόλου Βαρνάβα στη Δασούπολn, την Κυριακή
ώρα

10 Malou

11:00.

Θερμές ευχαριστίες σε όσους παρευ

Της εξοδίοu ακολουθίας θα προστε( ο ο πονιερότοτος Μη·
τροπολ{τnς Ταμασσού και Ορεινής Ησαiας.

ρέθηκαν. Ευχαριστούμε τnν πολιτεία,

Επικήδειο λόγο θα εκφω.νιίσξι εκ μέρους της Κυπριακής Δn

τnν εκκλησία, το Διlμο Λατσιών, αλλό

νου.

μοκρατlας, ο κuβερνnηκός εκπρόσωπος Στέφονος Στεφά

κυρίως τn διερευνnτικn επιτροπn και

Οι τεθλιμμένοι:

τους επιστnμονες και από τις δύο

Οικογένεια: Πέτροu Σοuπποuρή
Οικογένεια: Κώστα Σοuπποuριί
Αδελφή, αδελφοτέχνια και λοιποί σuγγενε!ς

πλευρές, που δούλεψαν για να γίνουν
οι εκσκαφές και οιταυτοποιnσεις,

Η ταφή θα γίvει στο Κοιμητήριο Λατσιών.

Ευχαριστούμε τα ότομα που ακούρα
στα διερευνούν και μαζεύουν πλπρο

Avri στεφόνωv, παρακαλούμε όπως γivovrαι εισφορές )'Ια τnv
αvέγερσn Mvnμε(ou Πεσόντων Παλαικύθροu 1974-

φορίες για τους πεσόντες και αγνοού-

μενους, όπως

n

δnμοσιογρόφος Σεβκιούλ Ουλουτόκ και ο Ανδρέας Παρόσχος

αλλό και τους θαρραλέους ανθρώπους που έδωσαν πλπροφορίες, για να βρεθεί
το ακριβές μέρος του τόφου.

Επίσnς, ευχαριστίες στους συγχωριανούς όλους, στο σωματείο ΑΠΟΠ Παλαικύ
θρου και σε όλους τους θείους και θείες, που μας αγόπnσαν και μας βοιlθnσαν
όλα αυτό τα χρόνια.
Ειδικές ευχαριστίες στον κύριο Ξενοφώντα Καλλιi.
Σας ευχαριστώ.

