
Επικήδειος του Ζαχαρία Βασιλειάδη, Προέδρου ΑΕΚ 

Κυθρέας

«Μακαρία η οδός, ή πορεύει σήμερον, ότι ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως»,
σιγοψάλλαμε πριν λίγο μαζί με τους  παπάδες και  ψάλτάδες όλοι εμείς, συγγε-
νείς, φίλοι, γνωστοί, συγχωριανοί και μη που μαζευτήκαμε σε τούτη την εκκλη-
σία, για να συμπαρασταθούμε στην οικογένειά σου και μαζί της να σε κατευο-
δώσουμε, φίλτατε φίλε Μιχαλάκη, στο τελευταίο προς την αιωνιότητα ταξίδι σου. 

Δεύτερα 28-1-2019: Πήγα στο Ογκολογικό του Γ.Ν.Λ/σίας με σφιγμένη καρ-
διά και με την ελπίδα ότι θα κάνω παρέα στο φίλο μου Μιχαλάκη. Μέχρι τη
στιγμή εκείνη δεν είχα σαφή εικόνα και πληροφόρηση για την κατάσταση της
υγείας του. Γνώριζα ότι μπήκε στο νοσοκομείο για μια ουρολοίμωξη όπως τόσες
άλλες φορές. Πίστευα πως η συντροφιά μου θα του απάλυνε το πόνο, θα του
έδινε τη δύναμη και το κουράγιο να ξεπεράσει για μια ακόμα φορά το ιατρικό
του πρόβλημα. Δυστυχώς και για τους δύο μας τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε.

Απεβίωσε ο τέως Δήμαρχος Κυθρέας Μιχαλάκης Σάββα

Απεβίωσε τις πρωινές ώρες σήμερα, 27.1.2019  ο τέως Δήμαρχος Κυ-
θρέας και πρώην Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχα-
λάκης Σάββα (8o ετών).

Σε έκτακτη Συνεδρία του το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του
Δημάρχου δρα Πέτρου Καρεκλά αποφάσισε τα ακόλουθα:

• Κηρύσσεται τριήμερο πένθος στον Δήμο Κυθρέας και οι σημαίες στα
Προσωρινά Γραφεία του στη Λευκωσία θα κυματίζουν μεσίστιες.

• Το Δημοτικό Συμβούλιο θα παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του
αύριο Τετάρτη στις 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας.

• Ο Δήμαρχος θα εκφωνήσει Αποχαιρετιστήριο Λόγο και θα καταθέσει
στεφάνι εκ μέρους του Δήμου Κυθρέας.

• Η πρώτη Αιμοδοσία του Δήμου Κυθρέας φέτος στις 16 Μαΐου 2019
θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.

• Θα γίνει εισφορά €200 εις μνήμην του κατά την ετήσια βράβευση
αρίστων μαθητών της εκπαιδευτικής περιφέρειας Κυθρέας που θα
γίνει στο τέλος του χρόνου (στις 17.12.2019) σε συνεργασία με τη
Σχολική Εφορεία Κυθρέας.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζουν τα ειλικρινή τους
συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος και ευχαριστούν την οικο-
γένεια για την επιλογή της όπως γίνονται εισφορές στην κηδεία υπέρ του
«Ταμείου Ευημερίας Κυθρεωτών».
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Ο χρόνος που χρειάστηκε, για να ανοίξει η
πόρτα του θαλάμου με τον αριθμό 9 του ογκο-
λογικού, με το που ακούμπησα στο ψυχρό χε-
ρούλι της, ήταν τόσο μικρός, αλλά ικανός, για
να φέρει την μεγάλη ανατροπή. Με τον που
τον αντίκρυσα η ελπίδα έγινε απογοήτευση,
το σφίξιμο στη καρδιά έγινε δυσβάστακτο
βάρος και πόνος. Το θολωμένο του μυαλό
που δεν τον άφηνε να με αναγνωρίσει, τα
κλειστά του μάτια που όταν τα μισάνοιγε πρό-
διδαν  το απλανές του βλέμματός του, το οι-
δηματώδες του πρόσωπο του που έκρυβε την
κακουχία του και  αδυνατούσε να κρύψει το
ζωγραφισμένο σε αυτό πόνο που τα βογγητά
του ομολογούσαν, δεν μου επέτρεψαν να
μείνω στο δωμάτιο του πέρα από κάποια λεπτά. Βγήκα έξω. Παρόλο που τα δά-
κρυά μου θόλωναν το βλέμμα μου, στο τέλος του διαδρόμου διέκρινα ξεκάθαρα
μια ασυνήθιστη μισάνοικτη πόρτα. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν η πόρτα που θα
τον οδηγούσε στην αιωνιότητα. 

Τρίτη 29-1-2019. Μόνο τρεις λέξεις βρήκα το κουράγιο να γράψω. Τέλος.
Στο καλό φίλε μου. 

Αγαπητέ μου φίλε Μιχαλάκη και αγαπητοί μου φίλοι και μη, σας διαβεβαι-
ώνω ότι δεν θα είναι οξύμωρο αν ετούτη την στιγμή ομολογήσω, ότι παράλληλα
με τον ανείπωτο πόνο και θλίψη μου, νιώθω μια ασυνήθιστη ανακούφιση ακόμα
και χαρά. Νιώθω έτσι γιατί σε αποχαιρετώ σαν φίλος και πρόεδρος της ΑΕΚ και
δεν θα επιφορτιστώ  την ασήκωτη ευθύνη, να σκιαγραφήσω τον χαρακτήρα σου.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο κίνδυνος άθελα μου να σε αδικούσα ήταν πέρα
από υπαρκτός. Θεωρώ, και ας μην παρεξηγηθώ, ότι θα δυσκολευόταν ακόμα
και ένας άριστος γνώστης και χρήστης του πλούσιου ελληνικού λεξιλογίου, να
βρει τις κατάλληλες λέξεις, για να αποδώσει με αυτές τον πλούσιο σε χαρίσματα
και αρετές χαρακτήρα σου. Απλά και ταπεινά θα πω ότι ήσουν άνθρωπος όχι με
το «α» κεφαλαίο αλλά με όλα τα γράμματα της λέξης κεφαλαία. Σε όλη σου τη
ζωή επίκεντρο σου ο άνθρωπος ανεξάρτητα ηλικίας, μόρφωσης, πολιτικών πε-
ποιθήσεων, οικονομικής κατάστασης ή άλλης ομαδοποίησης. Αγάπησες και αγα-
πήθηκες όσο κανείς άλλος Με συνοδοιπόρο την αγαπητή σου σύζυγο, τη μακα-
ριστή δημάρχαινά μας Ρένα, με περισσή αγάπη ταπεινά και στοργικά, με απέ-
ραντη καλοσύνη και απλότητα, πραότητα και καταδεχτικότητα, ακόμα και με
το πηγαίο σου χιούμορ, όταν οι περιστάσεις το επέτρεπαν και επέβαλλαν,  στά-
θηκες δίπλα στο συγγενή, στο φτωχό, τον άρρωστο, τον ανήμπορο, κάθε αναξιο-
παθή και όχι μόνο  συνάνθρωπο μας. 

Για το ότι αυτός ήσουν, απόδειξη ο μεγάλος αριθμός αυτών που ήλθα στην
εκκλησία να σε αποχαιρετήσουν. Το είδα και το έζησα μέσα στα μάτια όλων ανε-
ξαιρέτως των συγχωριανών μας όταν μας καλωσόριζαν, τότε που μαζί, χέρι-χέρι
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γυρίσαμε όλες τις ελεύθερες περιοχές για τις ανάγκες των δυο προεκλογικών
σου εκστρατειών σαν υποψήφιος δήμαρχος Κυθρέας. Του λόγου το αληθές απο-
δεικνύουν περίτρανα τα εκλογικά αποτελέσματα. Το 2001 με ποσοστό 63,37%
κέρδισες τις εκλογές και το 2011 με ποσοστό 49,85% για δέκα μόνο ψήφους
τις έχασες. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την διαχρονική αγάπη και
εκτίμηση των συγχωριανών σου προς το πρόσωπο σου και το αλώβητο του χα-
ρακτήρα σου. Και τα δύο αυτά αποτελέσματα θα αποτελούν δύο αξεπέραστα
κατά την ταπεινή μου γνώμη ρεκόρ, στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων
της κωμόπολής μας. Για την ιστορία αναφέρω ότι τη δεύτερη σου θητεία σαν
Δήμαρχος Κυθρέας την κέρδισες χωρίς εκλογές. Η παραμονή σου στη θέση του
Δημάρχου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ήταν επιθυμία και εισήγηση προς όλα
τα κόμματα, όλων των συγχωριανών σου ανεξάρτητα κομματικής ή άλλης ιδιό-
τητας. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είχες μόνο την καθολική αποδοχή και κατα-
ξίωση των συγχωριανών σου αλλά και όλων των κομμάτων. 

Λόγω του περιορισμένου του χρόνου δεν θα αναφερθώ, και να με συγχωρέσεις,
στο αξιοθαύμαστο και πολύπλευρο έργο που επιτέλεσες στη δεκαετία που ήσουν
ο δήμαρχος μας. Αναφέρω, έτσι απλά και επιγραμματικά, τους αγώνες σου για
να αναπτυχθεί η σύμπνοιά και συναίνεση, να ενδυναμωθούν οι φιλικές σχέσεις
και η αλληλεγγύη μεταξύ των δημοτών σου και όχι μόνο, τους αγώνες σου για να
διατηρηθεί άσβεστη η επιθυμία μας για επιστροφή στην πολυαγαπημένη μας Κυ-
θρέα σε μια επανενωμένη πατρίδα. Θα ήταν παράλειψή μου όμως, αν δεν ανα-
φερθώ τουλάχιστον ενδεικτικά στον ανθρωποκεντρικό έργο σου, αναφέροντας ότι
η καθιερωμένη πλέον εκδρομή των συνταξιούχων χωριανών μας  ήταν δικό σου
δημιούργημα. και ότι η δημιουργία του ταμείου ευημερίας κυθρεωτών ήταν
όνειρο  ζωής που δεν πρόλαβες, να εκπληρώσεις και που με επιτυχία, για το καλό
του κάθε αναξιοπαθούς κυθρεώτη, υλοποίησε ο νυν δήμαρχος μας.

Θα αποτολμήσω, φίλτατε φίλε Μιχαλάκη, σαν πρόεδρος του ιστορικού σω-
ματείου της ΑΕΚ, να κάνω μια σύντομη αποτίμηση της προσφοράς σου στο σω-
ματείο μας και εύχομαι να μην σε αδικήσω. Το υπηρέτησες πιστά, απλόχερα
και ανιδιοτελώς. Το έπραξες με όλη τη δύναμη της ψυχής σου και κάτω από
πολλές δυσκολίες, αποτέλεσμα της πριν την εισβολή πολυτάραχης ζωής που
βίωνε η πατρίδα μας. Συνέχισες να το υπηρετείς με το ίδιο πάθος και δύναμη
μέσα σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες που η προσφυγιά έφερε. Το υπηρέτησες
σαν ποδοσφαιριστής, σαν μέλος της χορωδίας του, σαν ταξιτζής μεταφέροντας
ποδοσφαιριστές από τα φυλάκια που υπηρετούσαν στο γήπεδό μας για προπό-
νηση η για αγώνα, στα γήπεδα των εκτός έδρας αγώνων μας. Το υπηρέτησες
τέλος σαν μέλος και πρόεδρος του Δ.Σ.. Μεγάλη και ανεκτίμητη η προσφορά σου
στην ανέγερση του ιδιοκτήτου στην Κυθρέα γηπέδου μας και στη ένταξη του σω-
ματείου μας στην δύναμη της Κ.Ο.Π.. Είναι με ανεξίτηλα γράμματα γραμμένη
στην ιστορία του σωματείου, η προσφορά και συμβολή σου στην επαναδραστη-
ριοποίηση  του, κατά τα πέτρινα χρόνια της προσφυγιάς όπως και η συμβολή
σου για να διατηρηθεί εν ζωή μέχρι σήμερα ακολουθώντας μια πορεία αντάξια
της ιστορίας του.  Ήσουν η ψυχή, ο στυλοβάτης και η εγγύηση της επιτυχίας
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κάθε εκδήλωσης πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, κάθε εκδήλωσης οικο-
νομικής ενίσχυσης του σωματείου. 

Ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη σου και η αφοσίωσή σου για το σωματείο μας
και τόσο το μεγαλείο του χαρακτήρα σου, που όταν σε πληροφόρησα, αμέσως
μετά την αφυπηρέτηση σου, ότι θα σε εισηγηθώ για υποψήφιο δήμαρχο στις δη-
μοτικές εκλογές, του 2001, μου απάντησες κοφτά και τρικωμίτικα κατά τη
λαϊκή ρήση: η μόνη και αποκλειστική μου έννοια είναι το σωματείο. Θέλω να
αφιερώσω όλο τον ελεύθερο μου χρόνο στο σωματείο μας. Δεν θέλω να φορτωθώ
άλλες υποχρεώσεις.

Ουδέποτε θυσίασες το καλώς νοούμενο συμφέρον του σωματείου μας, έναντι
των όποιων προσωπικών σου φιλοδοξιών η αξιωμάτων. Όταν, το 1991, η ποδο-
σφαιρική μας ομάδας γνώρισε για πρώτη φορά τη διαβάθμιση στην ιστορία του
σωματείου μας δεν δίστασες, δεν δείλιασες, να παραιτηθείς από τη θέση του
προέδρου αναλαμβάνοντας όλη την ευθύνη. Το έπραξες, όπως μου εξομολογή-
θηκες, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ενότητα του Δ.Σ. από τυχόν αλληλοκατη-
γορίες και αλληλοεπίρριψης ευθυνών μεταξύ των μελών του.

Φεύγεις αγαπημένε μου φίλε Μιχαλάκη και μας αφήνεις φτωχότερους. Φεύ-
γεις και η Κυθρέα μας θρηνεί, ζηλεύει και αγανακτεί που μια άλλη γη θα δεχτεί
σε λίγο στην αγκαλιά της ένα από τα πιο άξια τέκνα της. Φεύγεις  κρατώντας
σφικτά μέσα στα σταυρωμένα σου χέρια την εικόνα της πολυαγαπημένης μας
Κυθρέας, κρατώντας το ανεκπλήρωτο όνειρο κάθε πρόσφυγα για επιστροφή και
την αγωνία σου για την τύχη των προσφυγικών σωματείων από την έλλειψη της
διάδοχης κατάστασης.

Με την Αγγελία του Θανάτου σου φίλτατε Μιχαλάκη, σαν ένδειξη τιμής προς
το πρόσωπο σου, στέλλοντας σου ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά σου
στο σωματείο μας, το ΔΣ της ΑΕΚ-Κυθρέας σε έκτακτη συνεδρία του αποφάσισε,
όπως παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία σου, να κηρύξει επταήμερο πέν-
θος, κατά το επταήμερο αυτό οι σημαίες του σωματείου να κυματίζουν μεσί-
στιες, να αναρτηθεί στο σωματείο μας η φωτογραφία σου και να εισηγηθεί στο
Δήμαρχό μας και το Δημοτικό του συμβούλιο, όπως η προγραμματισμένη για τις
16/5/2019 από το Δήμο Κυθρέας στο σωματείο μας αιμοδοσία αφιερωθεί στην
μνήμη σου.

Για μια ακόμα φορά εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια μου αλλά και αυτά
του ΔΣ της ΑΕΚ στην οικογένεια σου και σε ευχαριστούμε και πάλι για την προ-
σφορά σου. Σου υποσχόμαστε ότι ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε. 

Κάλο σου ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καταθέτω
αυτό το στεφάνι εκ μέρους του Δ.Σ. της Α.Ε.Κ. σαν ένδειξη τιμής και σεβασμού
προς το πρόσωπό σου.


