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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



Μέλος του 361ου Τάγματος Πεζικού, ο Θεμιστοκλής βρέθηκε στο Δίκωμο κα -

τά την πρώτη φάση της εισβολής. Το τάγμα του, με έδρα το Συγχαρί, έδωσε με-

γάλες μάχες με τον εχθρό στην περιοχή Μιας Μηλιάς, Δικώμου και Αλώναγρας.

Στις 12 Αυγούστου μεταφέρθηκε μαζί με συναδέλφους του στην περιοχή του

Παχύαμου Κερύνειας. Δύο μέρες αργότερα κλήθηκε μαζί με τους συναγωνιστές

του να υπερασπιστούν εκ νέου τα πάτρια εδάφη, καθώς οι Τούρκοι εισβολείς,

παραβιάζοντας την εκεχειρία, έθεσαν σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος του δολο-

φονικού τους σχεδιασμού.

Ο Θεμιστοκλής και οι ήρωες εθνοφρουροί μας έδωσαν τον υπερ πάντων αγώ -

να, πολεμώντας με ελάχιστα μέσα απέναντι σε μια σύγχρονη πολεμική μηχανή.

Ο αγώνας ήταν άνισος και η μεγάλη μάχη ήταν αδύνατο να έχει ευτυχή κατά-

ληξη. Ο Θεμιστοκλής και η ομάδα του οπισθοχώρησαν. Τα ίχνη του χάθηκαν

λίγο αργότερα στον Κορνόκηπο, δίπλα από την Κυθρέα.

Μετά από τριανταεννέα ολόκληρα χρόνια αγωνίας, η οικογένειά του

πληροφο ρήθηκε πρόσφατα την ταυτοποίηση των λειψάνων του που ανευρέθηκαν

σε ομαδικό τάφο στην περιοχή του Κορνόκηπου, μαζί με τα λείψανα 28 ακόμα

ηρωικών Ελληνοκυπρίων. Η ταυτοποίησή τους επετεύχθη με ανθρωπολογικές

εξετάσεις και εξετάσεις DNA στο πλαίσιο του προγράμματος εκταφών και ανα-

γνώρισης λειψάνων της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.

Φίλες και φίλοι,

Τριανταεννιά χρόνια μετά η Κύπρος συνεχίζει την ανηφορική της πορεία. Η

τρα γωδία ακόμη δεν έφθασε στην κάθαρσή της. Το κυπριακό πρόβλημα παρα-

μένει άλυτο.

Επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για τη λύση. Όμως σε καμία περίπτωση δεν

μπορούμε και δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε τα τετελεσμένα της εισβολής,

ούτε να υποκύψουμε στους όρους του κατακτητή, θέτοντας σε κίνδυνο την επι-

βίωση του κυπριακού Ελληνισμού στη γη των πατέρων του. Αυτό να μην το πε-

ριμένει κανείς.

Τα εθνικά μας ζητήματα απαιτούν συλλογικότητα, επιμονή και αγωνιστικό-

τητα. Σήμερα πρέπει ενωμένοι να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση της χώρας

μας από την κατοχή και συστρατευμένοι να παλέψουμε για την επανόρθωση της

οικονομίας μας. Να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, αλληλέγγυα, και όλοι

μαζί να στηρίξουμε την προσπάθεια της Κυβέρνησης για να εξέλθουμε από τα

οικονομικά αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται ο τόπος μας. Η ενότητά μας επιβάλ-

λεται να απο τελέσει σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την εθνική και φυσική

επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού που δοκιμάζεται τώρα από την παρατει-

νόμενη αγωνία της τουρκικής κατοχής αλλά και από την οδυνηρή πίεση της οι-

κονομικής δυσχέρειας.
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Η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξέλθουμε από την

κρίση το συντομότερο. Παρά τη δύσκολη ιστορικά συγκυρία στην οποία βρίσκε-

ται ο λαός μας και παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να

είστε σίγουροι ότι το κυπριακό πρόβλημα σε καμία περίπτωση δεν έχει περάσει

σε δεύτερη μοίρα.

Ωστόσο για να ισχυροποιήσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση στο Κυ-

πριακό, στη βάση μιας ολοκληρωμένης και διεκδικητικής στρατηγικής, πρέπει

να εξέλθουμε της οικονομικής κρίσης το συντομότερο δυνατόν.

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Δεν είναι η ώρα για τα εύκολα λόγια, τα μεγάλα. Είναι η ώρα της ευθύνης,

της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας. Με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και

αξιοπιστία μπορούμε να φέρουμε καλύτερες μέρες για τον τόπο μας και μήνυμα

αισιοδοξίας στον λαό μας.

Σεβαστοί συγγενείς του ήρωα, σε εσάς θα ήθελα να απευθύνω τον τελευταίο

λό γο. Γνωρίζω ότι ούτε τα λόγια ούτε οι εκδηλώσεις απόδοσης τιμής μπορούν

να αναπληρώσουν τον πόνο, τη θλίψη, αλλά και την απογοήτευσή σας, αφού για

39 σχεδόν χρόνια ζούσατε με την αγωνία για την τύχη του αγαπημένου σας προ-

σώπου. Ευχόμαστε, όμως, να βρείτε παρηγοριά από την επίγνωση ότι ο λαός

μας και η Πολιτεία διατηρούν στην καρδιά και στον λογισμό τους άσβεστη τη

μνήμη του.

Αιωνία ας είναι η μνήμη και η δόξα του.

KΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ TZIPKA

(από το Τραχώνι Κυθρέας)

της οποίας τα οστά βρέθηκαν στο Τραχώνι Κυθρέας και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA,

ηλικίας 90 ετών, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 3/4/2013, από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης στις 3:30μ.μ. και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Εισφορές για το Δημοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου Κυθρέας.


