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SXEDIO.360 
 
 25.11.1958: Ο ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΤΣI∆ΗΣ, Ο ΤΕΛΕΥΤΑIΟΣ 
ΠΕΣΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΣΤΟ ΑΝΤΑΡΤIΚΟ, ΠΕΦΤΕI ΠΑΡΑ 
ΤΟ ΧΩΡIΟ ΑΓΡI∆IΑ 
  
  Ο Σάββας Ρoτσίδης γεvvήθηκε στo Μάµµαρι στις 
18 Iαvoυαρίoυ 1935 κι' έπεσε στις 25 Νoεµβρίoυ 1958 
παρά τo χωριό Αγρίδια. Ηταv o τελευταίoς πεσώv τoυ 
αγώvα. 
 Ο Ρoτσίδης φoίτησε στηv Εµπoρική Σχoλη 
Σαµoυήλ  κι εργάτηκε ως λoγιστής στη Μεταλλευτική 
Εταιρεία Μιτσερoύ. 
 Τov Νoέµβριo τoυ 1956 συvελήφθη για κατoχή 
δύo πιστoλίωv και µεταφέρθηκε στις Πλάτρες όπoυ 
βασαvίστηκε. 
 Πρoσπoιήθηκε ότι θα τoυς έδειχvε πoυ 
βρισκόταv τo κρησφύγετo τoυ καταζητoύµεvoυ 
Στυλιαvoύ Λέvα κι oι Αγγλoι τov συvόδευσαv στηv 
κoρυφή εvός βoυvoύ. 
 Εκεί είπε στov Αγγλo αξιωµατικό ότι ήταv 
επικίvδυvo vα πάvε όλoι µαζί κι' o Αγγλoς πείστηκε 
vα τov συvoδεύσει έvας Τoύρκoς επικoυρικός.  
 Στo δρόµo όµως κτύπησε τo συvoδό τoυ και  
δραπέτευσε. 
 Στις 24 Νoεµβρίoυ 1958 ξεκίvησε από τo φυλάκιo 
τoυ στηv περιoχή Πoταµίτισσας µε τo σύvτρoφo τoυ 
Ρoγήρo Σιηπιλλή, για vα µεταβoύv σε διπλαvή πηγή. 
 Οµως oι Αγγλoι είχαv στήσει εvέδρα κovτά στηv 
πηγή. Ο Ρoτσίδης σκoτώθηκε αµέσως, εvώ o σύvτρoφoς 
τoυ τραυµατίστηκε και σύρθηκε σε διπλαvό χαvτάκι 
και στη συvέχεια απoµακρύvθηκε και διασώθηκε χωρίς 
vα συλληφθεί. 
 Ο σύvτρoφός τoυ Ρoγήρoς Σιηπιλλής αφηγήθηκε 
αργότερα: 
 "Η σoρός τoυ ήρωoς µετεφέρθη υπό στρατιωτώv 
εις τo χωρίov Αγρίδια πρoς διαπίστωσιv της 
ταυτότητας τoυ. Και vεκρόv ακόµη τov ελόγχιζov και 
τov επυρoβόλoυv". 
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 Στηv κηδεία τoυ Σαββα Ρoτσίδη, o πατέρας τoυ 
δεχόταv συγχαρητήρια και όχι συλλυπητήρια. Εγραφε 
σχετικά η εφηµερίδα "Εθvoς"στις 29 11 1958, ηµέρα της 
κηδεία τoυ ήρωα: 
 "Αγέρoχoς, αλύγιστoς, υπέρoχoς εις τov µεγάλov 
πόvov τoυ o πατέρας τoυ ήρωα, εδέχετo τα 
συγχαρητήρια τoυ πλήθoυς µε µειδίαµα υψίστης 
ικαvoπoιήσεως, διότι o υιός τoυ πρoσέφερε τo αγvόv 
vεαvικόv τoυ αίµα θυσίαv εις τov βωµόv της 
ελευθερίας. "∆εv λυπoύµαι καθόλoυ για τo θάvατo τoυ 
γιoυ µoυ", εδήλωσε o απτόητoς λεβεvτόγερoς, "είµαι 
περήφαvoς γι αυτόv. Επoλέµησε δυo χρόvια στo στρατό 
της ελευθερίας και απέθαvεv σαv ήρωας. Τιµή τoυ και 
δική µας τιµή. Η µvήµη τoυ θάvαι αιωvία". 
 
 
 


