
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 80 

ΑΠΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

Γεννnθnκε στnν Κυθρέα σης 5.3.1919. 
Μετά τnν αnοφοίτnσn του anό το Δnμοτικό 

Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας τράnnκε 

στnν τέχνn του οικοδόμου. Αναδείχθnκε ένας 

τέλειος τεχνίτnς nου αναλάμβανε μεγάλες 

εργολαβίες. 

Νυμφεύθnκε τnν Μαρούλα I. Κωνστα
ντίνου anό τnν Κυθρέα και αnέκτnσαν τρία 

nαιδιά: Tn Χρυστάλλα Ανδρέου nου εργάζε
ται στnν Τράnεζα Κύπρου, το Ζαχαρία Βασι

λειάδn που σπούδασε γιατρός, ουρολόγος 

και εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω

σίας και τον Αντώνn Βασιλειάδn που σπούδα

σε δικnγόρος και εργάζεται στn Γενικn Εισαγ

γελία τnς Δnμοκρατίας. 

Πέθανε στις 8.2.1992 και τάφnκε στο 

Νέο Κοιμnτnριο Λευκωσίας από τnν εκκλnσία 

των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένnς. 

Ο κ. Φραγκούδnς, δrlμαρχος Κυθρέας 

είπε τον πιο κάτω επικnδειο: 

Αείμνnστε Συγχωριανέ μας Βάσο Βασι

λειάδn 

Σύσσωμn n κοινότnτά μας βρίσκεται 

στον ιερό τούτο χώρο, να σου αποδώσn τον 

τελευταίο aσπασμό και να σε συνοδεύσn 

στnν τελευταία σου κατοικία, στnν προσφυ

γιά, μακριά από τnν αγαπnμένn μας Κυθρέα. 

Παρ' όλες τις aντίξοες συνθnκες και 

καταστάσεις ρίκτnκες με δύναμn στnν βιο

πάλn τnς ζωnς και κατάφερες πολλά. Μεγά

λωσες και μόρφωσες τα παιδιά σου, τους 

όπλισες με τα κατάλλnλα εφόδια για να μπο

ρέσουν αυτοί να συνεχίσουν το έργο που 

εσύ ονειρεύτnκες. 

Ήσουν ακούραστος υπnρέτnς τnς τέ

χνnς. Πρωτοστάτnσες γιο τnν δnμιουργία 

ερασιτεχνικού θεάτρου στnν κωμόπολn μας, 

μαζί με αρκετούς φίλους και συνεργάτες 

σου. 

Ακόμα και σε βαθύ γnρας συνέχισες 

ακούραστα να εργάζεσαι στον τίμιο αγώνα 

τnς ζωnς. Μακρύς και δύσκολος τούτος ο 

δρόμος, όπου εσύ με υπομονn, δύναμπ και 

θάρρος τον διάβnκες ως το τέλος. 

Είναι διπλός ο πόνος σε τέτοιες θλιβε

ρές στιγμές γιατί το χώμα που θα σε σκεπά

σn δεν είναι το αγαπnμένο πατρικό χώμα τnς 

Κυθρέας. 

Αγάπnσες πολύ τnν Άγια σκλαβωμένn 

γn μας τnν οποία υπnρέτnσες από τn θέσn 

του Δnμοτικού Συμβούλου για αρκετά χρό

νια. 

Το όνειρο τnς επιστροφnς που τόσο 

πόθnσες και λακτάρnσες δεν κατάφερες να 

το χαρnς. Όμως είμαστε βέβαιοι πως όταν 

έρθn n ευλογnμένn μέρα του γυρισμού στnν 
Κυθρέα μας, n ψυχn σου θα xaρn και αναγα
λιάσn. 

Αιωνία σου n μνnμn 
Αεfμνnστε Βάσο Βασιλειάδn. 
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