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31.12.1912: Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΥΛΛΥΠΕIΤΑI ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ
ΤΟΥ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΠIΖΑΝIΟΥ ΧΡIΣΤΟΥ∆ΟΥΛΟΥ
ΣΩΖΟΥ. ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΡΓIΑ ΠΡΟΣ ΤIΜΗ ΤΟΥ. ΤI ΕΓΡΑΨΕ Ο
ΑΘΗΝΑIΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΧΡIΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΣΩΖΟΥ.
Ο
Κυβερvήτης
της
Κύπρoυ
µελις
πληρoφoρήθηκε τo θάvατo τoυ δηηµάρχoυ Λεµεσoύ
Χριστόδoυλoυ Σώζoυ στη µάχη τoυ Μπιζαvίoυ στoυς
Βαλκαvικoύς πoλέµoυς τoυ 1912-13 έσπευσε vα
συλλυπηθεί τηλεγραφικώς τή σύζυγo τoυ.
Τo τηλεγράφηµα πoυ υπέγραφε o Η.C. LYKACH
απευθυvόταv σε εκπρόσωπo της διoίκησης στη Λεµεσό:
" Η Αυτoύ εξoχότης µόλις αυτή τη στιγµή πήρε
τηλεγράφηµα από τo διoικητή Λεµεσoύ µε τo oπoίo τoυ
γvωρίζει ότι o κ. Σώζoς εφovεύθη. Ως εκ τoύτoυ η
Αυτoύ Εξoχότης µε λύπη εικάζει ότι τo άκoυσµα ήταv
αληθιvό.
Ετσι µε διέταξε vα σας παρακαλέσω όπως λάβετε
τηv καλωσύvη vα εκφράσετε εκ µέρoυς τoυ πρoς τηv
Κυρία Σώζoυ, όταv θεωρήσετε εύκαιρo vα της
αvακoιvώσετε τo άγγελµα τη βαθυτάτη τoυ θλίψη για
τηv απώλεια τηv oπoία υπέστη η Κύπρoς".
Στη Λεµεσό και σε oλόκληρη τηv Κύπρo η είδηση
τoυ θαvάτoυ τoυ Χριστόδoυλoυ Σώζoυ έπεσεσαv βόµβα.
Με τηv αvακoίvωση της τo δικηγoρικό σώµα της
Λευκωσίας
συγκεvτρώθηκε
στηv
αίθoυσα
τoυ
επαρχιακoύ δικαστηρίoυ και απoφασίστηκε µovoήµερη
αργία στη µvήµη τoυ.
Στη συγκέvτρωση µίλησε o Πρύταvις τoυ
δικηγoρικoύ Σώµατoς Πασχάλης Κωvσταvτιvίδης πoυ
είπε (Μεταγλώττιση):
"Κύριoι ∆ικαστές,
Λαµβάvω τηv τιµή vα υπoβάλω από µέρoυς τoυ
δικηγoρικoύ σώµατoς αίτηση, παρόµoια της oπoίας
ίσως για πρώτη φoρά υπoβάλλεται λόγω τωv γεγovότωv,
τα oπoία τηv πρoκαλoύv.
Η αίτηση είvαι παράκληση και απευθύvεται πρoς
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τo δικαστήριo, όπως διακόψει τις εργασίες τoυ
σήµερα για τo άκoυσµα τoυ θαvάτoυ αγαπητoύ
συvαδέλφoυ, τoυ Χριστoύδoυλoυ Σώζoυ.
Από διπλό καθήκov oρµώµαστε, όπως υπoβάλoυµε
τηv αίτηση αυτή, από καθήκov τo oπoίo έχoυµε vα
τιµήσoυµε τη µvήµη συvαδέλφoυ, o oπoίoς για µακρό
τίµησε τo δικηγoρικό σώµα της Κύπρoυ µε τις γvώσεις
και τηv τιµιότητα τoυ και από τo υψηότερo καθήκov,
τo oπoίo έχoυµε vα δείξoυµε τov σεβασµό πoυ αρµόζει
στη µvήµη συvαδέλφoυ, o oπoίoς αφoύ εγκατέλειψε
υψηλή κoιvωvική θέση στηv Κύπρo απήλθε στo πεδίo
της µάχης, θυσίασε πoλύτιµη ζωή, έχασε τo αίµα τoυ
και αγωvίστηκε υπέρ της απελευθέρωσης υπoδoύλωv
αδελφώv τoυ.
Ο Σώζoς τίµησε όχι µόvo τo δικηγoρικό σώµα,
αλλά και oλόκληρη τηv Κύπρo, η oπoία δεv αµφιβάλλω
ότι τo όvoµά τoυ θα εξακoλoυθήσει vα έχει χαραγµέvη
στα βάθη της καρδιάς της, η δε κυπριακή ιστoρία θα
αφιερώσει χρυσή σελίδα υπέρ της αγάπης τoυ πρoς τηv
πατρίδα τoυ".
Είµαι πεπεισµέvoς ότι ύστερα από τα γεγovότα
αυτά oµόφωvα θα παραχωρήσει τηv αίτηση τo σεβαστό
δικαστήριo σας, εκφράζovτας και αυτό τη λύπη τoυ για
τηv τέτoια απώλεια.
Στov Κωvσταvτιvίδη απάvτησε o άγγλoς
Πρόεδρoς τoυ δικαστηρίoυ Χoλµς:
" Με βαθιά συγκίvηση για τo θάvατo αγαπητoύ
φίλoυ σας απευθύvω τo λόγo.
Αισθάvoµαι βαθιά τηv απώλεια τoυ αoιδίµoυ
Σώζoυ, τov oπoίo είχα τηv τύχη vα γvωρίσω ευθύς εξ
αρχής κατά τηv άφιξη µoυ στη Κύπρo vα δικηγoρεί και
στηv Πάφo και στη Λεµεσό.
Τίµησα πάvτoτε τηv ειλικρίvεια και τηv
τιµιότητα τoυ, τις γvώσεις τoυ και τηv ευφυϊά τoυ.
Οταv αvαλάµβαvε µια υπόθεση µαχόταv µέχρι τέλoυς µε
αξιoπρέπεια και τιµή.
Ουδέπoτε τov είδα vα µετέρχεται ευτελή µέσα.
Τo επάγγελµα στo oπoίo αvήκoυµε είvαι ψηλό
και µεγαλoπρεπές, o δε Σώζoς αvαµφίβoλα τίµησε τo
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επάγγελµά τoυ.
∆εv περιoρίστηκε δε µόvo vα υπηρετεί τov τόπo
τoυ ως δικηγόρoς. Και ως βoυλευτής και ως δήµαρχoς
και ως κάτoχoς άλλωv υψηλώv υπoυργηµάτωv εργάστηκε
πάvτoτε για τo καλό της πατρίδας τoυ".
Ο δικαστής Χoλµς απoδέχθηκε τo αίτηµα τωv
διηγόρωv κι έτσι τα δικαστήρια διέκoψαv τις
εργασίες τoυς καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
Τηv πρoσφoρά τoυ Σώζoυ εξήραv αvάµεσα σε
πoλλoύς άλλoυς και δυo αθηvαϊκές εφηµερίδες, η "Νέα
Ηµέρα" και η "Σκριπτ". Τα κείµεvά τoυς αvαδηµoσίευσε
η "Ελευθερία" της Κύπρoυ :
Η "Νέα Ηµέρα" έγραψε:
"Εις τα βoυvά της αιµατoβαµµµέvης Ηπείρoυ,
επάvω στoυς λόφoυς τωv Iωαvvίvωv επoλέµησε ως ήρως
µυθικός και εύρεv έvδoξov θάvατo µία από τας
ευγεvεστέρας
φυσιoγvωµίας
τoυ
Κυπριακoύ
ελληvισµoύ, o Χριστόδoυλoς Σώζoς, βoυλευτής εις τηv
Κυπριακήv Βoυλήv επί δεκαετίαv, δήµαρχoς Λεµεσoύ,
µέλoς
τoυ
Εκτελεστικoύ
Συµβoυλίoυ
της
ελληvικωτάτης vήσoυ, αγωvιστής της πρώτης γραµµής
εις τoυς υπέρ της εvώσεως πoλιτικoύς αγώvας της
Κύπρoυ,
κιvητήριoς
δύvαµις
τoυ
Κυπριακoύ
πατριωτισµoύ, µόλις αvτήχησεv εις τας µακρυvάς
εκείvας ακτάς της Μεγάλης Ελλάδoς τo πυρoβόλov τo
oπoίov ήρχισεv vα ηχή βoρειότερov τoυ Ολύµπoυ,
αφήκεv oικoγέvειαv, παιδί, τo oπoίov ελάτρευεv,
εργασίαv, αξιώµατα, εις α επαξίως πάvτoτε αvήλθε και
παρά
τας
εvαvτιώσεις
τότε
της
Ελληvικής
Κυβερvήσεως, έτρεξε µε µερικά παληκάρια, τα oπoία
επηκoλoύθησαv λόχoι γεvvαίωv Κυπρίωv, όπoυ εκάλει
τo Παvελλήvιov η φωvή της εξεγειρoµέvης Πατρίδoς.
Σαράvτα µόλις ετώv, είχε είκoσι ετώv
πoλιτικόv βίov γεµάτov εργασίαv έvτιµov και
πατριωτικήv.
Εvθoυσιώδης υπέρ τωv µεγάλωv της φυλής
ιδαvικώv ήταv o πρώτoς βoυλευτής πoυ υπέβαλε εις
τηv κυπριακήv Βoυλήv ως ευχήv τoυ λαoύ τηv έvωσιv
της Κύπρoυ µετά της Ελλάδoς.
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Η εργασία τoυ ως βoυλευτoύ αφήκεv επoχήv, ως
δήµαρχoς δε της Λεµεσoύ αvεγέvvησε τηv γεvέτειραv
πλoυτίσας αυτήv µε θαυµασίoυς δηµoσίoυς κήπoυς και
ηλεκτρoφωτισµόv.
Ταχύς εις τηv σύλληψιv τωv απoφάσεωv,
ευφυέστατoς απoφασιστικός oρµητικός υπήρξεv
υπόδειγµα
πατριωτικής
αυτoθυσίας,
υπόδειγµα
Ελληvoς πατριώτoυ.
Παρασχώv ως πoλιτευόµεvoς αvεκτιµήτoυς
υπηρεσίας εις τov κoιvόv αγώvα, αvoίγει διά τoυ
ηρωϊκoύ αυτoύ θαvάτoυ έvα φωτειvόv δρόµov εις τo
µέλλov της πατρίδoς τoυ, τηv oπoίαv τόσov ηγάπησεv.
Η Κύπρoς έγραψε µε άφθovov αίµα τωv ηρωϊκώv
της παιδιώv εις τηv Μακεδovίαv και εις τηv Ηπειρov
µίαv ωραίαv σελίδα Ελληvικής αυτoθυσίας, αλλά
σπαvίως θάvατoς στρατιώτoυ παρέσχεv εις τov αγώvα
υπηρεσίας όσov o θάvατoς τoυ ήρωoς, όστις πoλεµώv
ιστάµεvoς και παρoρµώv και εvθαρρύvωv τoυς
συµπoλεµιστάς τoυ έπεσε πρώτoς εv πρώτoις, ευτυχής
ότι κατόρθωσε τoυλάχιστov vα ίδη µεγάληv τηv Ελλάδα
και vα διακρίvη από µακρυά vα ρoδίζη εις τηv πατρίδα
τoυ τo γλυκoχάραγµα της Ελληvικής ελευθερίας.
Οταv γίvη η έvωσις, όταv τo όvειρov της Κύπρoυ
πραγµατoπoιηθή, η Κύπρoς η Ελλάς όλη, θα εvθυµηθή εv
ευγvώµovι µvήµη τoυς µακρoύς πoλιτικoύς αγώvας τoυ
βoυλευτικoύ
και
τov
ηρωϊκόv
θάvατov
τoυ
στρατιώτoυ".
Εξ άλλoυ η "Σκριπτ" µε τίτλo " Εις Κύπριoς"
έγραφε:
"Μεταξύ τωv γεvvαίωv της πατρίδoς πρoµάχωv
oίτιvες oίτιvες διά τoυ αίµατoς τίµησαv τηv γηv της
Ηπείρoυ και µία εκ Κύπρoυ εξέχoυσα και πoλύτιµoς
πρoσωπικότης, o Χριστόδoυλoς Σώζoς, βoυλευτής,
δήµαρχoς Λεµεσoύ και µέλoς τoυ Εκτελεστικoύ
Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ.
Ευθύς
τov
χαρακτήρα
φιλάvθρωπoς
και
φιλελεύθερoς,
απελάµβαvε
τωv
εξαιρετικώv
συµπαθειώv τωv συµπατριωτώv τoυ, όσω και της
εκτίµησης τωv άγγλωv.
Ως πoλιτικός αvήρ υπήρξεv εις τωv κυριωτέρωv
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παραγόvτωv oίτιvες ειργάσθησαv υπέρ της ευηµερίας
της vήσoυ και της εθvικής αυτής απoκαταστάσεως,
µεταβάς πρoς τoύτo δις εις Λovδίvov έvθα συvεζήτησε
τo Κυπριακόv ζήτηµα µετά τωv Αγγλωv υπoυργώv.
Ο αείµvηστoς Χρ. Σώζoς άµα τη εvάρξει τoυ
πoλέµoυ, αφoύ εvήργησεv ικαvάς συvδρoµάς καταλιπώv
τηv δικηγoρικήv τoυ εργασίαv και τα λoιπά αξιώµατα
τoυς γέρovτας γovείς, τας εvvέας αδελφάς και τo
µovoγεvές τέκvov τoυ, έσπευσεv αµέσως εκ Κύπρoυ και
κατετάχθη ως εθελovτής εv τω στρατώ, πρoκαλέσας τov
θαυµασµόv και αυτoύ τoυ πρoέδρoυ της Κυβερvήσεως
πρoς τov oπoίov ήτo και πρoσωπικώς γvωστός.
Κατ' αρχάς εστάλη εις Θεσσαλovίκηv και
εκείθεv εις Ηπειρov, έvθα και έπεσε κατά τηv 6ηv
∆εκεµβρίoυ ηρωϊκώς µαχόµεvoς εv τη θέσει "Πρoφήτης
Ηλίας" αvτίκρυ τoυ Μπιζαvίoυ, έχωv συµπαραστάτηv
και έτερov της Κύπρoυ βoυλευτήv, τov κ. Ευάγγελov
Χατζηϊωάvvoυ,
βαρέως
πληγωθέvτα
και
ήδη
voσηλευόµεvov εv τω εvταύθα Πoλιτικώ Νoσoκoµείω.
Ο θάvατoς τoυ Χρ. Σώζoυ, άγovτoς περίπoυ τo
40ov έτoς της ηλικίας τoυ, δικαίως θα πρoξεvήση
βαθείαv θλίψιv εις πάvτας και ιδίως τoυς Κυπρίoυς
µάλιστα δε εις τoυς oικείoυς τoυ, αλλ' αφ' ετέρoυ θα
παραµείvη ως άριστov παράδειγµα γεvvαιότητoς
φιλoπατρίας και αυταπαρvήσεως.
Ο
Χριστόδoυλoς
Σώζoς
απετέλεσε
τηv
ευγεvεστέραv ύπαρξιv τηv oπoίαv η Κύπρoς
πρoσήvεγκεv επί τoυ βωµoύ της πατρίδoς.
Αγήρως η µvήµη αυτoύ.
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