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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ήταν το περασμένο Σάββατο, όταν πtιπροφορπθιiκαμε επfσπμα για τπν ανεύρεσπ και
ταυτοποfπσπ των οστών του Γιώργου μας στο γνωστό πια, μα ιερό και άγιο ππγάδι του
!ζιάους, μαζί με τα σστά άflflων

18 δοflοΦονπθέντων συναγωνιστών του.

Η ξαφνικιi αυτιi

είδπσπ μας ξύπνπσε πάflι οδυνπρές θύμπαες. :=αναζιiσαμε τις τραγικές εκείνες στιγμές

του

1974.

Ξαναθυμπθιiκαμε απμαντικές στιγμές τπς ζωιiς μας χωρίς τπν παρουσία του

Γιώργου μας. ο Γιώργος δεν πρόflαβε να κρατιiσει στπν αγκαtιιά τπ μικρότερπ κόρπ του,

δεν μπόρεσε να δώσει τον τεflευταίο aσπασμό στον πικραμένο πατέρα του, δεν Φίflπσε
τα στέφανα στους γάμους των παιδιών του. Δεν αγκάflιασε, δεν έπαιξε και δεν χάρπκε
τα

5 εwονάκια

του... Έφυγε χωρίς να πραγματοποιιiσει τα όνειρά του.. το πέρασμα του

από αυτιi τπ ζωιi ιiταν σύντομο, naυxo και ταπεινό. Ήταν όμως πflιiρως καταξιωμένο.
τον άνθρωπο δεν τον αναδεικνύουν οι όποιοι τίτtιοι, τα αξιώματα ιi τα πflούτπ ιi τα πάσα
χρόνια έχει ζιiσει. .. ο άνθρωπος καταξιώνεται με τις πράξεις του. και εσύ, Γιώργο, στπν
οflιγάχρονπ ζωιi σου, έχεις καταξιωθεί με τις πράξεις σου, aflflά και με τπ θυσία σου.

Έχεις καταξιωθεί στ π ν καρδιά και τπ συνείδπαπ 6flων μας. Σαν οικογένεια σliμερα πονά
με, συνάμα όμως αισθανόμαστε και περιiφανοι για σένα. Για

6,

τι έπραξες. Για

6,

τι υπιiρ

ξες. Σε πείσμα του θανάτου, θα ζεις πάντα στις καρδιές. Θα ζεις πάντα στπ μνιiμπ μας.
Στο κaf/6, Γιώργο.... ».

Στρατιώτης
Στις

398

τ.π. Ανδρέας Κυμίση του Αριστείδη

28.11.2009 n Κυθρέα αnοχαιρέτnσε
2 στn Λευκωσία,

Συνοικισμό Στρόβολος

από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, στο
ένα ακόμα παλλnκόρι τnς, τον Ανδρέα

Κυμίσn.
Το τέλος στnν αβεβαιότnτα και στα συνεχή ερωτnματικό για τnν τύχn του ήλθε

να δώσει

n εκταφή

που πραγμοτοποιήθnκε στον ομαδικό τόΦο στο γειτονικό τnς

Κυθρέας τουρκοκυπριακό χωριό Τζιόος και

n

ταυτοποίnσn των λειψόνων του:

Κυμίσnς Ανδρέας του Αριστείδn και τnς Αναστασίας ... Μόνο που
βρίσκεται πια στn ζωή. Έφυγε πριν από

25

n Αναστασία

δεν

χρόνια .. .

Ο Ανδρέας Κυμίσn γεννήθnκε στnν Κυθρέα το

1955

στnν γειτονιό των Μοργιόν

νnδων στn Χρυσίδα. Γονείς του ο Αριστείδnς Κυμίσnς <Αρεστής του Κυμίσnι από
τn Χαρδακιώτισσα και μnτέρα του

n

Αναστασία,

<n

Αναστού του Σωτήρn του

Βοσκού) από τn Χρυσίδα. Παιδί πολυμελούς οικογένειας ο Ανδρέας με ακόμα
αδέλφια, τον Γιώργο, τον Σωτήρn, τον Χαρόλαμπο και τnν Ελένn.
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Αεικίνnτος, με μια απίστευτn ενέργεια ήταν, μικρός, τc διαβολόκι τnς γειτονιός

τnς Χρυσίδας. Του όρεσε να αναμειγνύεται συνέχεια με τα μεγαλύτερα σε nλι
κία γειτονόπουλα και να παραβγαίνει μαζί τους στις αυλές του σινεμό, σε όλα τα

παιγνίδια. «Ψnλοκουρεμένοςο•, μπορούσες νσ μετρήσεις και να ψnλαΦίσεις στο

105
μωρουδίστικο

κεφαλάκι

του

τα

σnμάδια από nόμπολλα κτυπιiματα

t

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Κnδεiα
Τον αγαπημένο μας υιό, αδελφό και θείο

σε αντίστοιχες μάχες! Λες και ιiξερε

nως n ζωιi του θα ιiταν σύντομn και
προσπαθούσε να τnν πιεί μονορούφι.

..

Εκτελούσε τn στρατιωτικιi του θπτεία στο 398 Τάγμα Πεζικού, όταν τον
βριiκε n τουρκικιi εισβολιi. Στις 14
Αυγούστου του 1974, στις μάχες με
τον Αττίλα ότσν n αμυντικιi γραμμιi
τnς Μιας Μnλιάς έπεσε και το Τάγμα
πιiρε διαταγιi για οπισθοχώρnσn,
πληροφορίες ιiθελαν τον Ανδρέα να
στελεχώνει προκεχωρnμένο φυλά
κιο, ενώ άλλες πληροφορίες αναΦέ
ρουν ότι σε κάποιο χρόνο μετακινιi
θnκε με άλλους στρατιώτες στnν
περιοχιi του Τζιάους.
ο Διiμαρχος Κυθρέας κος Μιχαλάκnς
Σάββα εκΦώνnσε από μέρους του
Διiμου Κυθρέας επ.ικιiδειο λόγο και

ο· υπουργός Άμυνας Κώστας Παπα

ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΜΙΣΗ ΑΡΙΠΕΙΔΗ
(20 ετών από rnv Κυθρtα)
αγνοοUμενο από το 1974
τα λείψανα του οποίου aνευρέθnσαν σε ομαδικό τάφο στο
χωριό Τζιάος και ταuτοποηίθπκαν με τπ μέθοδο DNA, κη
δεύουμε aύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009 στις 11.30π.μ.
από τον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Συν. Στρόβολος 11. Η
τοφιl των λειψάνων θα γίνει στον Τίrμβο Μακεδονίησσας.
Οι τεθλιμμένοι:
Πατέρας: Αριοτε(δπς Κυμίσn
Αδέλφια: Γεώργιος· Έλλη Κυμίσn, Σωτήρπς ·Όλγα Κuμίσn,
Χαράλαμπος- Άντρn Κuμίσn, Ελένη- Λείικος Λεuκίδn
Ανίψια και λοιποί σuγενείς
Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο υπουργός Άμυνας Κώστας Πα
πακώστας και ο δήμαρχος Κuθρέος Μιχολάκnς Σάββα.

κώστας εκ μέρους τnς Κυβέρνnσnς.
Η Γεωργία Κυμίσn, κόρπ του αδελΦού του ιiρωα Πάμπου, απnύθυνε λίγα λόγια
στον θείο που δεν γνώρισε:
,ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΥΜιΣΗ ... ο Θείος που όλοι μιλούν αλλά εμείς δεν γνωρίσαμε. ο θείος που
όλοι μιλάνε για τnν καλοσύνn του, και τnν ευγένειά του που όμως εμείς δεν ζr'iσαμε. ο
Θείος που όλοι μιλούν για τnν αγάnπ που είχε να δώσει στους ανθρώπους και στπν πατρί

δα και όμως εμείς δεν νιώσαμε ... Αλr'iθεια, θείε, πόσο πολύ αγαπούσες τπν Κύπρο και πιο
πολύ τπν Κυθρέα; Τόσο πολύ τπν αγαπούσες αλλά και εκείνπ αε αγαπούσε. Σε είχε στπ
ζεστn τπς αγκαλιά για

35

ολόκλπρα χρόνια και εμείς δεν το ξέραμε.

ο Παππούς μέχρι και σnμερα περίμενε και π γιαγιά πριν από

25

χρόνια ιαφού είχε φύγει

από τπ ζωr'i! πως θα άκουγαν νέα σου. μα μάταια. Τα αδέρφια σου περίμεναν με αγωνία
να τους κτυπnσεις τπν πόρτα. τα χρόνια περνούσαν αλλά εσύ δεν Φάνπκες. τα ανnψια
σου nθελαν να σε γνωρίσουν από κοντά όχι μόνο από τις ιστορίες που μας διπγούνταν
οι γονείς μας, ο παππούς κι π γιαγιά.
Μας έλειψες πολύ σε όλους, Θείε Αντρέα.
Ελαφρύ να' ναι τα χώμα που αε σκεπάζει ....
Αιωνία σου

n

μνιiμπ ... "

