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Α YTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ
Λοχαγός Εθνικnς Φρουρός

Ο Νίκος Ζαμπακίδnς γεννnθnκε στnν
Κυθραία, τnν

1n

Απριλίου

1963.

Πατέρας

nταν ο Χρίστος Ζαμπακκίδnς και μnτέρα
του

n Ρίτσο το γένος Νικολόου Κανικλίδn.
Ο πατέρας του nταν Αστυνομικός και

αγωνιστnς τnς ΕΟΚΑ του

1955. Απέθανε

σε

πολύ νεαρn nλικία, nταν μόλις 28 ετών, αφn
νοντας ορφανό το μικρό Νίκο σε nλικία

4

ετών. Ο Νίκος απεφοίτnσε από το Δnμοτικό
Σχολείο Κυθραίας το

1974

και ακολούθnσε

τn μnτέρα, τον αδελφό και τn γιογιό του το
δρόμο τnς προσφυγιός στn Λευκωσία. Ο

ρετούσε ως εκπαιδευτnς στα ΚΕΝ Λόρνα

παππούς Νικόλας Κανικλίδnς έμεινε εγκλω

κας και Λεμεσού.

βισμένος και σκοτώθnκε από τους Τούρ
κους εισβολείς το 1974.

Το

1990

παντρεύτnκε με τnν Αναστα

σία Λυσιώτου και προόχθnκε στο βαθμό

Τις γυμνασιακές και λυκειακές του

του υπολοχαγού. Τον επόμενο χρόνο μετεκ

σπουδές ο Νίκος έι<αμε στο Παγκύπριο Γυ

παιδεύτnκε και πόλι στn ΣχοΜ Πεζικού στn

μνόσιο κοντό στο θείο του Κωσ'τακn Κανικλί

Χαλκίδα και απέκτnσε το πρώτο του παιδί, το

δn, το γνωστό βιβλιοπώλπ τnς Πλατείας Αρ

Χρίστο Za μ πακκίδn.

χιεπισκοπnς.

Το

1978

Τnν
απεφοίτnσε από το Παγκύ

1n

Ιουνίου του

1993, ενώ εκτελού

σε το καθnκον του, κ ατό τn διόρκεια όσκn

πριο και κατατόχθnκε στα ΛΟΚ ως δόκιμος

σnς στο Καλό Χωριό, έπεσε αγωνιζόμενος

υπαξιωματικός.

από πρόωρn έκρnξn οπλοβομβίδας.

Εκπαιδεύτnκε

αργότερα

στnν Κρnτn και υπnρέτnσε στο Σταυροβού

νι, στn Μοίρα Καταδρομcί:>ν. Διακρίθnκε ως
εκπαιδευτnς και αφού έδωσε εξετόσεις εγ

γρόφτnκε στn ΣχοΜ Ευελπίδων το

1981,

όπως Π ταν n επιθυμία του.
Από τn ΣχοΜ απεφοίτnσε το

1985 και
ορκίστnκε ως ανθυπολοχαγός. Το 1986 ακο

ΟΝίκοςέφυγεαπότn ζωnαυτn με μια
ανεκπλnρωτn επιθυμία, που nταν να δει τn
γενέτειρα του Κυθραία και όλn τnν Κύπρο
απαλλαγμένn και ελεύθερn από τnντουρκι
κnκατοχn.

Πολύκλαυστε Νίκο,

λούθnσε εκπαίδεuσΓι στn ΣχοΜ Πεζικού τnς

Ένα στρατιωτικό ατύχnμα στn διόρ

Χαλκίδας. Στnν Κύπρο υπnρέτnσε στο Μα

κεια ασκnσεων τnς Εθνικnς Φρουρός nλθε

θιότn και αργότερα ως εκπαιδευτrΊς στο
ΚΕΝ Πόφου. Μετατέθnκε αργότερα στn Βυ

νnμα και ν' αποχωρισθεί

ζακιό και μετό στn Λευκωσία, στο στρατό

από το σφριγnλό νεανικό σου κορμί και να

πεδο Μιχαλόκn ΚαραοΜ. Συγχρόνως υπn-

μεταφερθεί από τα αγγελικό τόγματα στις

ν' ανακόψει από προχθές τnς ζωnς σου το

n

αγνn σου ψυχn
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αιώνιες μονές του Παραδείσου όπου οι

κτnτn τnν έχει μοιρόσει στα δυο εδώ και δε

ψυχές των αγίων και όλων των δικαίων ανα

καεννέα χρόνια.

παύονται.

Εφλέγεσο πόντοτε για μια ενιαία και

Τρώθnκε το αλκιμό σου κορμί από τnν

αδιαίρετn Κύπρο, απnλλαγμένn από κατοχι

έκρnξn τnς χειροβομβίδας τn στιγμn που

κό στρατεύματα και έποικους, μια Κύπρο

χρnσιμοποιούσες

για καθοδnγnσn, χειρι

ελεύθερn και δnμοκρατικn με κυρίαρχα τα

σμό και χρnσn σε υφιστόμενους σου του

ανθρώπινα δικαιώματα και οι τρεις βασικές

οπλικού τούτου συστnματος. Έπεσες σαν

ελευθερίες, διακίνnσnς, εγκατόστασnς και

γνnσιος Έλλnνας λεβέντnς επί των επόλξε

ιδιοκτnσίας, μ' όλους τους πρόσφυγες επι

ων του χρέους τnς τιμnς και του καθnκο

στρέφοντες

ντος. Τι σnμασία όμως έχει

τους

ρό υπόρχει από τους

και ποια διαφο

nρωϊκούς εκείνους

νεκρούς που πέφτουν στα πεδία των μαχών
πολεμούντες για τα υψnλότερα ιδανικό για

τnν υπερόσπισn, τnν τιμn και τn δόξα τnς
πατρίδας.

στα σπίτια και τις περιουσίες

ανόμεσα

σε

συνθnκες

απόλυτnς

ασφόλειας. Για μια λύσn του Κυπριακού που
να είναι βιώσιμn και λειτουργnσιμn.

Ενθυμούμαι σε μια πρόσφατn Πορεία
προς τnν περιοχn Κυθρέας που διοργανώ
νει κ όθε χρόνο το Σωματείο μας «Ελεύθερn

Η θυσία σου στnν εξόσκnσn πολεμι

Κυθρέα» ο Νίκος έσπευσε από τους πρώ

κών επιχειρnσεων ουδόλως διαφέρει εκεί

τουςνα μου δώσει τα ειλικρινn του συγχαρn

νnς των nρωϊκών νεκρών που αντιμετωπί

τnρια για τnνολοκλnρωμένn ομιλία μου που

ζουν

είχα κόνει σαν Πρόεδρος του Σωματείου

θαρραλέα και ατρόμnτα τον εχθρό

n ομι

αδιαφορούντες τελείως για τnν φυσικn τους

παρό τις διαμαρτυρίες μερικών πως

ύπαρξn θυσιόζοντες απροκόλυπτα τn ζωn

λία μου nταν μακρό. ο Νίκος όμως επέμενε

τους για το μεγαλείο τnς πατρίδας.

πως έρχεται κόθε χρόνο στnν Πορεία και

Ευτύχnσα να έχω μαθnτn μου τον αξέ
χαστο Νίκο στnν τελευταί τόξn στο Δnμοτι

κό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας. Θυ
μούμαι το συνεσταλμένο του χαρακτnρα,
το nθος και τnν επιμέλεια του στα μαθnμα
τα, τnν όκρα πειθαρχία του στους κανονι
σμούς και στα μαθnτικό του καθnκοντα.
Αυτές τις έμφυτες αρετές που είχες

μικρός αλnσμόνnτε Νίκο, εκαλλιέργnσες

και ανέπτυξες

με τn στρατιωτικn σου θn

τεία και αργότερα με τn μόνιμn κατόταξn

στο στρατό. Γι' αυτές σου τιςαδιαμφισβnτn
τες ικανότnτες στn νεανικn σου nλικία των

29 χρόνων πέρασες τις τόξεις

τnς στρτιω

τικnς ιεραρχίας και έφθασες

στο αξίωμα

του υπολοχαγού και ευοίωνο και ελπιδοφό
ρο ανοίγεται μπροστό σου το μέλλο στο
στρατό αν δε συνέβαινε το απρόοπτο ατύ
χnμα ν' ανακόψει τnς ζωnς σου το νnμα.

Σταθερn και αναλλοίωτn nταν

n

επιθυμία

σου να υπερασπίσεις τnν προσφιΜ σου

Κύπρο που

n

μπότα του βόρβαρου κατα-

πως παρακολούθnσε με αδιόπτωτn προσο
χn απ' αρχnς μέχρι τέλους τnν ομιλία μου και

διαπίστωσε πως όλα nταν ορθό και μετρn
μένα και μόλιστα με παρότρυνε να προχω
ρnσω τnν ίδια γραμμn στο μέλλο γιατί nταν
πρόγματι

n ενδεδειγμένn.

Εκφρόζω τα ειλικρινn μου συλλυπnτn
ρια και στις δυο οικογένειες του αείμνnστου

Νίκου και εύχομαι ο Πανόγαθος να κατατό
ξει τnν όδολn ψυχn του εν σκnναίς δικαίων
και ο ιστορικός του μέλλοντος να εξόρει τn
θυσία σου και να σε κατατόξει εκεί που σου
αξίζει.

Αιωνία σου
Από

n μνnμn

μέρους

του

Σωματείου

«Ελεύθερn Κυθρέα» καταθέτω το στεφόνι
σε ένδειξn εκτίμnσnςγια τις πολύτιμες υπn
ρεσίες σου στnν Εθνικn μας Φρουρό.
Χριστόδουλος Πέτσας, 5.

6.93
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ΑΝΔΡΕΑΙ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Μπροστό στο θόνστο μσρμσρώνει

n

ψυχn τ' ανθρώπου. Νιώθει νσ συνειδnτο

ποιεί με τον πιο οδυνnρό τρόπο τnν σδυ
νσμίσ του κσι δε βρίσκει τρόπο νσ διώξει
τnν σβόστσκτn θλίψn του.

Πικραμένος μένει πίσω στn

yn

ο ζω

ντανός νσ συλλογιέτσι όσο πέρασε κσλό
μ' εκείνο που μόλις έφυγε γιο τον σπόνω
κόσμο.

Ζωντσνn μένει

μνnμn, μόνn πσρn

n

γοριό γιο τους θλιμμένους τnς επίγειος
ζωnς.
Έτσι έφυγε κσι οπό εμός ο Αντρέσς
Βσφειόδnς στις

30

του Νιόβρn του

1993,

Γεννnθnκε
του

1938

στις

20

του

Σεπτέμβρn

στnν εύαντρο κωμόπολn τnς Κυ

θρέας. Γονείς του ο Αντώνnς και

n

Αντρο

νίκn Βαφειόδου.
Φοιτό στο δnμοτικό σχολείο Κυθρέ

πριο Γυμνόσιο. Διακρίνεται για το nθος και

Σωματείου

Κυθρέας.

Ενεργό

μέλος του Δ.Η.Κ.Ο. που ο θόνατος του το

βρίσκει

μέλος τnς

Κεντρικnς

Επιτροπnς

διακόπτει τr1 φοίτnσn του

στn Ε' τόξn του Τμnματος Γλωσσών και
Εμπορίου. Τον καλεί

n

Επανέρχεται στις σπουδές του μετά
το πέρας του απελευθερωτικού αγώνα:
Τον Ιούνιο του

τn δραστnριότnτό του.

1956-57

Κυθρέας. Γραμματέας του Ελεύθερου Ερ

γατικού

του.

ας. Συνεχίζει τn φοίτnσn του στο Παγκύ-·

Το

στούνι συνεχίζει τον αγώνα στn Χαλεύκα.
Μέλος τnς τοπικnς επιτροπnς του Ε.Δ.ΜΑ

μέρσ τnς ονομσστικnς του γιορτnς.

Πατρίδα. Η Ε.Ο.Κ.Α.

1959

δίνει κατατακτn

ριες εξετόσεις για τnν Στ' τόξn. Το Σεπτέμ
βρn απολυτnριες εξετόσεις βόσει διατόγ
ματος του Υπουργείου Θρnσκευμότων και

Εθνικnς Παιδείας τnς Ελλόδος. Το

1959-62

Τώρα είναι ένα από τα τρία καταζπ

σπουδόζει, με υποτροφία, στnν Ανωτέρα

τούμενα μέλn τnς ένοπλnς ομόδας κρού

ΣχοΜ Ραδιοnλεκτρολογίας τnς Ελλόδος.

σεως του χωριού του. Αναπτι)σσει πλούσια

Συνεχίζει με αξόμnνn υποτροφία για με

δρόσn.

τεκπαίδευσn στο Ισραnλ στn Ψυξn και Κλι

Προσφέρει στην Πατρίδα σ' όλη του
τη ζωή: Εθελοντnς, στn θέσn του διοικnτn,
κατό τις εχθροπραξίες του
τραυματίζεται

μεταξ(J

1963-64.

Μπέn

Τότε

Κιογιού

Βώνnς από τούρκικn σφαίρα. Μετό από
δυο μnνες στο νοσοκομείο και με το μπα-

ματισμό. Παρακολουθεί σειρό μαθnμότων
στο Κέντρο Παραγωγικότnτας για επιμόρ
φωσn εκπαιδευτών

Ηλεκτρολογίας. Απο

κτό πιστοποιnτικό ικανότnτας συντnρnτού
εργοστασίου και εργολnπτου nλεκτρικών
εγκαταστόσεων.
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Με το διορισμό του ως Εκπαιδευτή
στnν ίεχνικϊ'i Εκnαfδευσπ το

1963

αρχίζει

π εκπαιδευτική του προσφορά:

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο
κότω επικnδειο;

Πολύκλαυστε Ανδρέα,

Βλέπει το έργο του σαν αποστοΜ

Ένας όκακος και φιλnσυχος όνθρω

και τον μαθnτn σαν αναπτυσσόμενn προ

πος,ένας υπέροχος αγωνιστnς τnς ΕΟΚΑ

σωπικότnτα. Επόξια αποσπόται στnν ανό

που

πτυξn προγραμμότων το

στον απελευθερωτικό τότε επικό αγώνα,

1985.

στn θέσn του Β. Διευθυντn το

Προόγεται

προσέφερε

αξιόλογες

υπnρεσfες

Ανα

ένας που ανόλωσε το μεγαλύτερο μέρος

λαμβα'νει καθnκοντα ειδικού συμβούλου

τnς επίγειας ζωnς του στnν παιδεία του

για θέματα nλεκτρολογίας το

τόπου μας έχει από χθες εγκαταλείψει τα

Γρόφει,

αμισθί,

στnν

1987.

1988.
''Ελευθεροτυ

γnινα και έχει αποχωρισθεί από το συγγενι

πία" σε θέματα τnς ειδικότnτός του και

κό του περιβόλλον καιτο όλο κοινωνικό σύ

παρουσιόζει από το Ρ.Ι.Κ σειρό προγραμ

νολο.

μότων "Μαστορώντας στο σπίτι" με σκοπό

πνευματικό κόσμο για να βρει τnν αιώνια

Πέταξε

nψυχn

του

στον ουρόνιο

να βοnθnσει τον καθένα μας. Συμβόλλει

μακαριότnτα, όπως αξίζει σε τόσο μεγα

στn βελτίωσn των συνθnκών στα σχολεία

λόψυχn καρδιό.

χόριν των μαθnτών.

Ειναι ο Ανδρέας Βαφειόδnς από τnν

Ανnσυχο πνεύμα, προοδευτικός όν
θρωπος

θέλοντας

να

κόνει

τις

αξίες

Κυθρέα που μας έφυγε τόσο αναπόντεχα,

τόσο απρόσμενα που όλοι μας δεν μπο

πρόξn και ζωn βρίσκει τn θέσn του στις

ρούμε να συνειδnτοποιnσουμε πως ταξί

τόξεις των προσκόπων. Με δρόσn, συνέ

δευσε για το αγύριστο του ταξίδι.

πεια και προσφορό, ιδιαίτερα στις προ
σκοπικές

κατασκnνώσεις,

ανεβαίνει

τις

Δικαιολογnμένα

πως δε μπορούμε

εύκολα να χωνέψουμε και να πιστέψουμε

προσκοπικές βαθμίδες για να φτόσει στn

πως μας έφυγε για πόντο από τον ωραίο

θέσn του τοπικού εφόρου Λευκωσίας.

τούτο κόσμο. Γιατί ο Ανδρέας είχε καρδιό

Οικογενειακά:

Γνωρίζεται

με

τnν

αγγελικn. Ποτέ δε φιλονίκnσε με κανένα,

μέλλουσα σύζυγο Δnμnτρα από τα χρό

ποτέ δε σκέφτnκε το κακό, το ανόρμοστο,

νια των σπουδών του στnν Ελλόδα. Απο

το όπρεπο για το συνόνθρωπό του. Ποτέ

δεικνύεται στοργικός πατέρας και σύζυ

στn ζωn του δεν έβλαψε κανένα ούτε με

γος. Φροντίζει για τnν μόρφωσn,

προκο

λόγια ούτε με έργα. Είχε τόξει σαν σκοπό

πn και αποκατόστασn, επαγγελματικn και

το ωραίο, το ευγενές, το ιδανικό, να προ

οικογενειακn τnς μονόκριβnς του κόρnς

σφέρει στο συνόνθρωπο τnς ζωnς του

Βασιλικnς.

Προσπαθεί

να

εξασφαλίσει

Μα μέσα στn μεγόλn τούτn καρδιό

κόθε όνεσn στnν οικογένεια του και τn δn

έκρυβε

μιουργία καλών οικογενειακών σχεσέων.

αγόπn προς τnν πατρίδα. Εφλέγετο πό

Ένας όνθρωπος είναι συνόνθρωπος

σε

υπέρμετρο

βαθμό

και

τnν

ντοτε τnν απελευθέρωσn τnς Κύπρου από

με πολλές πνευματικές και ανώτερες ανα

τον Άγγλο αποικιοκρότn. Όταν δε ο αρ

ζnτnσεις μας έφυγε και είναι πόντο μαζί

χnγός τnς ΕΟΚΑ Διγενnς διακnρυπε τον

μας.

ανένδοτο του αγώνα, ο Ανδρέας Βαφειό
δnς

μαθnτnς τnς Ε'

τόξnς του Παγκυ-
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πρίου Γυμνασίου εγκατέλειψε τα μαθnτικό

έπαθε ν αναλόβει.

του θρανfα, εγκατέλειψε γονείς και αδελ

Μα με τnv unογραφn των συμφω

φές κι έτρεξε να προσφέρει στον επικό

νιών ο Ανδρέας παίρνει το απολυτnριο

εκείνο

του

αγώνα

ότι

μπορούσε.

Παρό

το

Γυμνασίου

κατόπιν

φοίτnσnς

ενός

μικρό τnς nλικίας του εντούτοις έφερε σε

χρόνου και μεταβαίνει στnν Ελλόδα όπου

πέρας όλες τις υπnρεσίες που του ζnτού

ειδικεύεεται στnν ραδιοnλεκτρολογία και

σαν χωρίς να συλλnφθεί. χωρίς να κινnσει

στις οικιακές συσκευές

ποτέ τις υποψίες των Άγγλων που τον κυ

στnν Κύπρο όπου διορίζεται καθnγnτnς

νnγούσαν καθnμερινό να το συλλόβουν.

στnν Τεχνικn ΣχοΜ Λευκωσίας όπου διδό

Εξαντλnτικές ανακρίσεις στους γονείς του

σκει μαθnματα τnς ειδικότnτός του.

σώνει

και

καλό ζnτούσαν να' αποκαλύ

ψουν που εκρύβετο ο μονόκριβος τους

γιος. Μόταια όμως. Ο Ανδρέας παρέμενε
ασύλλnπτος εκτελών όλες τις διαταγές
των ανωτέρων, κρυβόμενος κατό μυστn
ριώδn τρόπο έως ότου έφθασε

n

και επανέρχεται

Στnν Ελλόδα συνδέεται με τn σύζυγό
του

Δnμnτρα

και

από νόμιμn

σύζευξn

απέκτnσε μια κόρn που τnν πόντρεψε και
του χόρισε δίδυμα εγγονόκια.

Μξn

γπnρξες πραγματικό στοργικός σύ

του αγώνα και τότε ο Ανδρέας εφανερώ

ζυγος

θnκε όταν είχε δοθεί σ' όλους τους αντόρ

ρός και παππούς. Αγόπnσες και αγαπn

τες

n α μνnστία.
Μα

και

θnκες όσο κανένας στnν κοινωνία. Ο βίος
στnν

τουρκονταρσία

1963-1964 ο Ανδρέας
Έλαβε

πόλι

του

δεν έμενε πόλι πίσω.

μέρος στnν πόλn

που

οι

Τούρκοι εξεγέρθnκαν με απώτερο σκοπό
να καταλύσουν τnν Κυπριακn Δnμοκρατία
και να ενώσουν τnν Κύπρο με τnν Τουρκία.
Σαν ο Αντρέας μ'

όλλους συντρόφους

συμμετείχε πολιτοφυλακnς για να παρε
μποδίσουν ενέργειες των Τούρκων και να
επιτύχουν τα όνομό τους σχέδια πλnγώθn
κε

από

και αξιαγόπnτος πατέρας. πενθε

αδέσποτn

σφαίρα

που

είδε

κι

σου

υπnρξε

στους

υποδειγματικός,

όχι

μόνο

aπογόνους, αλλό και στα ευρύτε

ρα στρώματα στnν κοινωνία. Ήσουν μια
ανεξόντλnτn προσφορό τόσο στnν οικο
γένεια

όσο

έμπρακτα

και

στnν

κοινωνία.

παραδείγματα

Έδωσες

φιλοπατρίας

αγόπnς και αλλnλοβοnθειας των συναν
θρώπων σου.
Ας είναι ελαφρό το ξένο χώμα που
θα σκεπόσει

το τιμημένο σου λείψανο.

Αιωνία σου

n

μνι'ψn.
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ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑ"iΔΗΣ
ΓΕ\Νnθnκε στnν Κuθρέα στnν ενορία

ΑγίαςΜαρίναςτnν 30.8.1915. Μετό τnναπο
φοίτnσr'Ί

του

από

το

Δnμοτικό

Σχολείο

Βώνnς γρόφτnκε στο Παγκύπριο Γυμνόσιο

απ' όπουαποφοίτnσετο

1933. Δεναναζr'Ίτn

σε καθόλου εργασία είτε στnν Κυβέρνnσn

είτε στον ιδιωτικό τομέα που μπορούσε να
εξασφαλίσει τnν εποχr'Ί εκείνn με το απολυ
τr'Ίριιοτου ΓυμνασίαJ.

Ο πατέρας του Γεώργιος Χ" Νικόλα
καλός τότε κτnματίας και κότοχος μύλου γι'

Απέκτnσαν δυο γιούς. τον Παντελόκn

αυτό ο Νίκος παρέμεινε στnν καλλιέργεια

και τον Αντώνn που τους έδωσαν πανεπι

των κτnμότων και στnν εκμετόλλευσn του

στnμιακr'Ί μόρφωσn. Ο Παντελόκnς τέλειω

μύλου δnμιουργώντας πρατr'Ίριο αλεύρου

σε γιατρός και ειδικεύτnκε παιδοχειρούρ

στn Λευκωσία κοντό στο ~όνι του Λυμπου

γος και εργόζεται

ρr'Ί στnνπεριοχr'Ί Παλαιού Δnμαρχείου.

Νοσοκομείο Παίδων στnν Αθr'Ίνα. Ο Αντώ

Ήταν πολύ ενεργnτικός και δραστr'Ί

σr'Ίμερα

στο Κρατικό

νnς τέλειωσε δικnγόρος στο Πανεπιστr'Ίμιο
Αθnνών και εργόζεται δικnγόρος τnς μεγό

ριοςκαι μαζί με τους όλλους κλnρονόμους

λnς Ασφαλιστικr'Ίς Εταιρείας

τα αδέλφια του δrψιούργnσαν εκτεταμένο

Ο Παντελόκnς είναι ακόμn ελεύθερος, ενώ

λιοχώρι στο Παλαίκυθρο κόπου

ο Αντώνnς είναι νυμφευμένος με τnν Αλίκn

30

σκόλες

lnteramerican.

διαθέτοντας ανόλογn ποσότnτα νερού για

Μαντζούρα από τnν Αμμόχωστο και είναι

τnν όρδευσn του από το κατέμι Παλαικύ

εγκατεστnμένοι στn Λευκωσία.

θρου.

Ο Νίκος πέρα από τn δραστnριότnτό
Μετό

τnν

1963-64 όταν οι

τουρκικr'Ί

ανταρσία

του

μύλοι ξέπεσαν εξαιτίας τnς

δnμιουργίας μεγόλων και σύγχρονων αλευ
ροποιείων στις πόλεις, ο Νίκος δεν παρέμει

του r'Ίιαν πολύ ακριβr'Ίς και τίμιος στις συ
ναλλαγές του κι έχαιρε εξαιρετικr'Ίς εκτίμn
σnς μεταξύ των συνανθρώπων του. Ήταν
επίσnς, ψυχr'Ί αθώα και αμνnσίκακn πόντοτε
συγκρατnμένος και λογικός και ποτέ δεν

νε στnν αδρόνεια αλλό προσλr'Ίφθnκε στnν

έβλαψε κανένα ούτε με λόγια ούτε με έργα,

υπnρεσία τnς μεγόλnς εταιρίας Ιωόννου

γι' αυτό όφnσε πίσω του όριστες αναμνr'Ί

και Παρασκευαϊδn

σειςσ' όσουςτονεγνώρισαν.

στnν οποία παρέμεινε

μέχρι τnς αφυπnρετr'Ίσεωςτο

1980.

Ο Νίκος νυμφεύθnκε τn Φρόσω Ακα
θιώτn το

1951

γόνος εγκρίτου και ευκατό-

στατnς οικογένειας στnν Κυθρέα. Έκτισε
ένα

αρχοντικό εξαίρετου

αρχιτεκτονικού

σχεδίου κοντό στnν εκκλnσία τnς Αγίας Μα
ρίνας. στnν Κυθρέα. όπου εγκαταστόθn
καν.

Πέθανε στις ?Ιανουαρίου

1994 και τό

φnκε τnν επομένn στο Νέο Κοιμnτr'Ίριο Λευ
κωσίας, από τnν εκκλnσία των Αγίων Κων
σταντίνου και Ελένnς.
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ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Γεvνnθnκε

u.nν

στnν ενορία Αγίου

Κuθρέα

Γεωργίου.

το

1915

Μετό

τnν

αποφοίτnσn του από το Δnμοτικό σχολείο
Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας φοίτnσε
δυο χρόνια μόνο

mo

για

Παγκύπριο Γυμνόσιο.

Στn συνέχεια φοίτnσε στnν τότε Ιδιω
τικn Σχολn Σαμουnλ απ' όπου απεφοίτnσε

το

1933.
Ήταν τότε χρόνια ανεργίας, γι' αυτό

παρέμεινε u.nν καλλιέργεια των κτnμότων
τ ου πατέρα του.

Το

1945

Ο Ανδρέας γεννr'Ίθnκε το
σπούδασε

γόζεται u.nν Εταιρεία Ιωόννου και Παρα

προσΜφθnκε γραμματεύς

σκευαϊδn.

Δnμαρχείο Κυθρέας θέσn που διατn

u.o

ρnσε μέχρι τnν αφυπnρέτnσn του.

δnμαρχεrο

αλατισμένων

Με τnν εισβολr'Ί των Τούρκων το

1974

u.nν Κύπρο και με τnν προσφυγιό εργό
του

σθnκε για ενόμισυ χρόνο στο Τελωνείο. Κα

διεξnγε εμπόριο μαύρων

τόπιν καρδιακού επεισοδίου αφυπnρέτnσε

Παρόλλnλα

u.o

1959 και
Certificate Accoundant και ερ

με

ελιών,

τnν

υπnρεσία

φθαρτών,

μολοχίας

με σύνταξn αναπnρίας.

και όλλων ειδci)ν.

Ο αείμνnυιος Θωμός υπnρξε ένα

Συνεργόσθnκε

με

πολλούς

εμπό

δραστnριο μέλος τnς κοινότnτος και έχαι

ρους των Βαρωσfων που έκαμναν εξαγω

ρε σεβασμού και εκτίμnσnς των συναν

γές τέτοιων ειδών, όπως

θρώπων του. Άφnσε πίσω του παρόδειγ

το Γιόννn

Κα

τσούρn, τον Ποντίκn, τον Κόκο, τον Κουμn

μα

το Μαλαθούρα και όλλους και προσπορί

οικονομίες του που είχε

ζετο απ' αυτό σnμαντικό κέρδn.

u.o

Παντρεύτnκε
μπους το

1949

ωραίο

τn

Γεωργία

Χαραλό

και εγκαταυιόθnκαν

σε

αρχοντικό που είχαν κτίσει σε

κεντρικn θέσn κοντό

u.o

οικονομίας.

Με

τις

κατατεθειμένες

Συνεργατικό Ταμιεuτr'Ίριο Διδασκόλων

u.nν Αγγλία και αξιώθnκε να τα δει να
έχουν επίζnλες θέσεις στnν κοινωνία.
Το

1992

διορίστnκε

κοινοτόρχnς

Αγίου Γεωργίου Κυθρέας σε αντικατόστα

Απέκτnσαν δυο γυιούς το Σταύρο και

τον Ανδρέα: Ο Σταύρος σπούδασε στnν
ρεία

και

κατώρθωσε να σποuδόσει τα τέκνα του

Δnμαρχείο Κυ

θρέας.

Αγγλία

φιλεργίας

Computer και εργόζεται
Export Sales Marιager στο

Νυμφεύθnκε τn

Μαρούλλα

Γ.

σε εται
Λονδίνο.

Λουβιέρn

σn

του

αποθανώντος Αντώνn

Θέσn που διατr'Ίρnσε μέχρι
του.

Πέθανε

τr1ν

7n

Ιανουαρίου,

σίας από τnν εκκλnσία

στοΛονδίνο

δρέα, στο Πλατύ Αγλαντζιός.

καταγομένους

οπό

το

1994

και τόφnκε στο Νέο Κοιμnτnριο Λευκω

που γεννr'Ίθnκε από Κυπρίους γονείς
Ριζοκόρπασο.

Καττόμn.

του θανότου

Αποστόλου

Αν
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ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Γεννnθnκε
στις

15.9.1905.

στnν

Κάτω

Λακατόμια

Μετά τnν αποφοίτnσn του

από το Δnμοτικό Σχολείο τρόπnκε

στnν

τέχνn του κουρέα κατ' αρχάς στn Λευκω
σία

και

βραδύτερο στnν Κυθρέα, όπου

εγκαστόθnκε μόνιμα.

Το
Κωστn

1923

νυμφεύθnκε τn Χρυσταλλού

Κουμn

και

απέκτnσαν

τέσσερα

τέκνα: Τον Κώστα τnν Έλλn, τον Τεύκρο και
τn Λούλλα. Αξιώθnκαν να αποκτnσουν

10
11 δισέγγονα. Απέθανε στις 22
Γενόρn 1994 και τόφnκε στο κοιμnτn

εγγόνια και
του

ριο Στροβόλου από τnν εκκλnσία Αποστό

λου Ανδρέα του Συνοικισμού Στρόβολος

3

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον
πιο κάτω επικnδειο.

Ο Νίκος Σαββίδης μιλά σε ειδική τελετή που
του έκαμε ο Σύλλογος Κυθρέας ΠΑΟΚ στο ξε·
νοδοχεlο Χίλτον Λευκωσίας όπου του αηένει·
με τιμητικό δίπλωμα σαν πατέρας ήρωας.

Πολύκλαυστε Νίκο,
Με

ξεχωριστn

συγκίνnσn

έρχομαι

Εξυπnρέτnοες το κοινωνικό περιβάλ

τnν επίσnμn τούτn ώρα, τnν έσχατn στιγμn

λον τnς

του αποχωρισμού σου από τα γnινα να πω

επάγγελμα

πανέμορφnς

Κυθρέας

κουρέα

το
σε

χρόνια

επαγγελματικών σου υπnρεσιών δnμιουρ

ζωnς σου άφnσες πίσω σου εντυπώσεις

γώντας το κουρείο σου στnν κεντρικότερn

ενός σεμνού και φιΜσυχου ανδρός, ενός

συνοικία του Σεραγίου.

κοινωνικού εργότn που προσπαθούσε πά
ντοτε να εξυπnρετnσει το συνάνθρωπό
του.

ανόγκn

των

Πcφόλλrιλα όμως με τις επαγγελμα
τικές σου υπnρεσίες δnμιούργn<:ες μέσα
σε τούτο κουρείο και πρακτορείο εφnμερί
δων. Έφθαναν καθnμερινό όλες οι εφnμε

Γέννnμα

μιας

απόλυτn

με

μάλιστα

μερικό λόγια στnν αιώνια μνnμn σου, γιατί

οικογενειόρχπ ενός υπέροχου

είχε

και

στο πέρασμα τnς μακρόχρονnς επίγειας

εξαίρετου

που

του

n

και

θρέμμα

τnς Λακατό

ρίδες τnς πρωτεύουσας που τις διένειμες

τύχn σ' έφερε έφnβο τότε να φθά

όχι μόνο στnν Κυθρέα αλλά και στα γειτο

σεις στnν ξακουστn μας Κωμόπολn, τnν

νικό τnς χωριό. Τρέχοντας τους δρόμους

Κυθρέα. Ήλθες για μαθnτευσn βιοπορισrι

τnς Κυθρέας και των χωριών μεποδnλατο

κού επαγγέλμcπος και το θαυμάσιο φυσι

σκορπούσες τον nμερnσιο τύπο στα κα

κό τnς περιβόλλο με τα πλούσια νερό τnς

φενεία, τους συλλόγους, τα καταστnματα

και τnν απέραvrπ πρασινάδα τnς όσο και

τα σπίτια ξεχνώντας κόπους και κούρασn

το εξυψωμένο κοινωνικό tnς περιβάλλον

μπροστά σfnν ικανοποίnσn τnς δίψας του

όλα τούτα στόθnκαν ικανό να τnν αγαπn

κοινού να γνωρίσουν τα

σεις με πόθος και να μn θεΜσεις ν' απο

διάρκεια του επικού αγώνα

χωρισθείς απ' αυτn. Γι' αυτό εγκαταστόθn

αγωνιστές

κες μόνιμα σ' αυτn γενόμενος γενόρχnς

ατρόμnτα στnν αγχόνn.

με παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.

οδnγούνταν

νέα

ιδίως στn

55-59

που οι

θαρραλέα

και
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Αυτn τnν ανέμελn οικογενειακn και

Με κόπους και θυσίες αφόνταστους συνέ

επαγγελματικn ευτυχία επέπρωτο, αεfμνn

τεινες να ξεπεραστούν

στε ΝικοΜ, να πΜξουν και διαταρόξουν

νια ν' αναγιωθούν όλα τα εγγονόκια να

σοβαρό περιστατικό που τα aντιμετώπι

μορφωθούν και

σες με ασύγκριτn ψυχραιμία και ανυπέρ

έπρεπε στnν κοινωνfα.

βλnτn καρτερία που μόνο

n

Ιώβειος υπο

μονn μπορεf να τα ξεπερόσει.
Το πρώτο nταν που έχασες τον προ

φευμένο και εγκατεστnμένο με

6

2

κόρες

8

χρόνων αντιστοfχως. Σε πολιτοφυλα

κn που υπnρετούσε το

1964

εποχn τnς

τουρκοανταρσίας τυχαfος πυροβολισμός

τον έπλnξε και έπεσε νεκρός επί τόπου.
Το β'

του γαμβρού σου Κώστα τnς Λουκίας σε
δυστύχnμα

Το τρίτο περιστατικό nταν

1973,

το

κε

n

n

β' εισβο

περιώνυμn μας κωμόπολn από τους

Τούρκους
τους

και οδnγnθnκαμε όλοι, μαζί με

κατοίκους

του

τουρκοπατnμένου

τμnματος τnς Κύπρου

μας στnν πικρn

προσφυγιό.

Αλnσμόνnτε, Νικόλα, φεύγεις δικαιω
μένος γιατί επιτέλεσες,

περιστατικό nταν ο θόνατος

αυτοκινnτικό

αποκατασταθούν όπως

Μ του Απfλα στnν Κύπρο ότε καταΜφθn

σφιΜ σου γυιο Κωστόκn μορφωμένο, νυμ
και

χnρεία και ορφό

σε

στο ακέραιο το

καθnκον σου σαν πατέρας και παππούς
και σαν κοινωνικός εργότnς. Τα πΜγματα
τnς μοίρας ιlλθαν fσως για ψυχικn κόθαρ

νεαρn nλικία αφnνοντας πίσω του xnρa

σn για να οδnγnθεί

και ορφανό ανnλικα.

λυντn εις τον πνευματικό κόσμο και κατα

Και

στις

δυο

τούτες

περιπτώσεις

εβοnθnσες χnρες και ορφανό με παρα
δειγματικn στοργn

πατέρα

και

παππού.

n

ψυχn αγνn και αμό

λόβει επόξια τn θέσn τnς.
Αιωνία σου

n

μνnμn.
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ΕΝΛΣ ΚΟΣ\ΙΟΣ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΠ ΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ
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Η Λαϊκή Τρίι;πζu κατακηί. την εκτίμηση χuι το Οω,μαομiΙ

του διcΟνοίΙς τραπcζικοί' κllσμουΤο

!Jank MaΓketiιψ
Association των Ηνωμtνων Πολιπιων ωιονψει Ιf[το~

στη Λωκή

δί1ο κορυψαίις

παγκι)ομιας ακτι νοβολiπ;:
''·Το Goldeπ CΌin Aιvard Ίιά. τη συνι)ιοργάνωση κω την
ιπιηr;.ία του ΡαδιομαραΗιίΙνιου
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μι το ΡαδιοφωπιiJ

!δρυ μα Κ i1πρου
'>Το

.
Certilϊcatc ol'.'vleril

για τη δημιουργία και την

ανό.πτυξη του ΟcσμοίΙ της Λαϊκής !Ίυνιlις.
Μις ιι)tε;, ρωλισμi1ς γ,αι κο ι νιιη•ικiΙ cυαισθησί.α
στηρίt:ουν tvα
Κ(Ιρος.

Jl

oιcllvt;
Τ ράπιζα

αφήνιι να φανοίιν οι σίιγχρονοι
προσανατολισμοί τη;.
'Ενας κ!Jσμος ;του νοιάζεται για
σα;. σικ κιίνπ τωρα
περήψΙνιηις οι όλο τον Χ!Jσμο.
Ε~ΛΣ ΚΟΠ!Ο[ ΠΟΥ
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