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KΗΔΕΙΑ
Μετά από 39 χρόνια κηδεύουμε τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΝΑΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(στρατιώτη του 361 Τ.Π., 19 ετών, από το Τραχώνι Κυθρέας)

αγνοούμενο από τις 15 Αυγούστου 1974, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος ενάντια στους Τούρ-
κους εισβολείς, τα οστά του οποίου ανευρέθησαν στον Κορνόκηπο, στην επαρχία Κερύνειας,
και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA.

Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν στη νεκρώσι μη ακολουθία που θα
γίνει σήμερα Τετάρτη 14 Μαίου και ώρα 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελί-
στριας στο Ακάκι. Της ακολουθίας θα προστεί ο πανιερότατος μητροπολίτης Μόρφου Νε -
όφυτος. Επικήδειους θα εκφωνήσουν ο υπουργός Υγείας κ. Πέτρος Πετρίδης και ο κ.
Στέφανος Στεφάνου, τέως κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέλος του Π.Γ. του ΑΚΕΛ.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια: Ανδρούλα και Γιώργος Ευαγόρου, Καλλιόπη και Μαρσέλ Πρικοπέ, Πανα-
γιώτα και Πάμπης Ευθυμιάδη, Ερατώ και Κώστας Κουρτίδου, Παντελής Βαρνάβα 

Ανίψια και λοιποί συγγενείς 

Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές στην εκκλησία για άπορες οικογένειες.

Επικήδειος λόγος του Υπουργού Υγείας δρος Πέτρου Πετρίδη 

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, στον ιερό ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, για
να απευθύνουμε το ύστατο χαίρε στον Θεμιστοκλή Βαρνάβα. Η κυπριακή Πολι-
τεία καθηκόντως καταθέτει την οφειλόμενη τιμή, την ευγνωμοσύνη και την ανα-
γνώριση σε έναν ακόμη ήρωα που έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία και την
αξιοπρέπεια της πατρίδας.

Κηδεύουμε σήμερα με τιμές που αρμόζουν σε κάθε ήρωα και στεφανώνουμε
ένα ακόμα ηρωικό τέκνο της Κυθρέας με τις δάφνες του θαυμασμού μας εκ-
φράζοντας προς αυτόν την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη. Γιατί ο Θεμιστοκλής
και οι άλλοι υπερασπιστές της γης που μας γέννησε και μας ανέθρεψε τίμησαν
στο ακέραιο τον όρκο τους προς την πατρίδα, δίνοντας το αίμα τους για τις οι-
κογένειες και τα σπίτια τους και για την ελευθερία του πολύπαθου τόπου μας.

Ο δεκαεννιάχρονος στρατιώτης Θεμιστοκλής, από το Τραχώνι Κυθρέας, πο-
λέμησε με σθένος μαζί με άλλα ηρωικά τέκνα της πατρίδας και στις δύο φάσεις
της επαίσχυντης τουρκικής εισβολής, με γνώμονα τη διαφύλαξη της εδαφικής
ακεραιότητας της πατρίδας μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατατάχθηκε
να υπηρετήσει την Εθνική Φρουρά ως εθελοντής, παρά το γεγονός ότι είχε τη
δυνατότητα, ως προστάτης οικογενείας, να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία.

ΚΗΔΕΙΕΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ


