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Κώστας zαμπακίδης 

15.6.1928-14.8.2006 

Ο Κώστας Ζαμπακίδnς νεννήθnκε στnν Κυθραία 

στις 15.6.1928. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί τnς 

οικογένειας και είχε τρία αδέλφια. τnν Παναγιώτα. 

τον Αντρέα και το Χρήστο. Γονείς του n Μαρίτσα 
ορφανίδου ιτοουλιά! και ο Χρήστος Ζαμπακίδnς. 

Από τα 1 ο του χρόνια έγινε ο προστάτnς τnς οικο
γένειας αφού έχασε τον πατέρα του. έτσι βοnθού

σε τnν μnτέρα του Μαρίτσα. «τn σιnράτn» στα 

χωράφια και παράλλnλα φοιτούσε στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Στn συνέχεια σπούδασε στο Διδασκαλι

κό Κολλέγιο Μόρφου. 

Νυμφεύτnκε τn Στέλλα Νικολαϊδn από τnν Κυθρέα 

με τnν οποία απέκτnσαν δύο παιδιά, το Χρήστο. ο οποίος είναι γιατρός και εργάζε

ται στnν Αθήνα και τnν Ειρήνn. n οποία εργαζόταν ατο Υπουργείο Παιδείας και Πολι
τισμού. Στα 28 του χρόνια ο χάρος κτύπnσε ξανά παίρνοντας τον αδελφό του Χρή
στο. ενώ στα 58 του χρόνια έχασε τnν πολυαναππμένn του γυναίκα, γεγονός που 
τον λύπnσε αφάνταστα. 

Το διδασκαλικό του έργο υπήρξε πολύχρονο και μεγάλο. Εργάστnκε ως δάσκαλος 

και στπ συνέχεια ως Διευθυντής Β' και Α' σε πολλά σχολεία τπς Κύπρου, όπου πάντα 

άφπνε τπν σφραγίδα ενός άριστου εκπαιδευτικου ικαλλέπεια, Ριζοκάρπασο. Χαρδα

κιώτισσα, Κυθραία, Λεονάρισσο, Ελένειο-Λευκωσία, Εργάτες, Νέο Χωρίο Κυθρέας, 

Φαρμακά, Ψευδά και Λατσιά!. 

Η προσφυγιά τον βρήκε να διαμένει «προσωρινά», όπως συχνά έλεγε, στα Λατσιά από 

το 1977 που γι αυτόν έγιναν π δεύτερn γενέτειρά του, που αγάππσε, νοιάστπκε, 
πόνεσε και ανέπτυξε έντονn κοινωφελή δράσn. Προσέφερε εθελοντικά τις υπnρε

σίες του σε πολλούς οργανισμούς από διάφορες θέσεις, όπως στπν Αντικαπνιστική 

Επιτροπή, στο Σωματείο Ελεύθερn Κυθρέα, στον ΠΑΟΚ Κυθρέας, στπ Σχολή τυφλών, 

στο Γnροκομείο Λατσιών, στπν Παιδική Λέσχn Λατσιών και στπν Τοπική Επιτροπή 

Αιμοδοσίας, τπς οποίας υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος για 20 χρόνια. 

ο Κώστας Ζαμπακίδπς ο εργατικός, ο χαμnλών τόνων χαρακτήρας μα πάνω απ'όλα 

ο φιλάνθρωπος και αγωνιστής, νικήθnκε από το θάνατο αναπάντεχα. απροειδοποίn

τα. στις 14 του Αυγούστου 2006. Η εξόδιος ακολουθία έγινε ατις 16.8.2006 από τον 
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Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένnς στn Λευκωσία. 

ο κος Γεώργιος Κοκής εκ μέρους τnς Σχολικής Εφορείας Κυθρέας εκΦώνnσε τον πιο 

κάτω επικήδειο: 

Δεν κτύπnσε προχθές τnς Αγίας Μαρίνας n καμπάνα μια και για 32 χρόνια παραμένει 
βουβή από τότε που κυνnγnμένα πουλιά αφήσαμε σπίτια, βιάς και πατρική κλnρονο

μιά, ιερά και όσια στn διάθεσn ανατολίτn κατακτnτή, για ν' αναγγείλει σ' όλο το 

χωριό του δικό σου χαμό, αγαπnτέ Φίλε Κώστα, κι έτσι να μάθουμε όλοι, συγγενείς, 

Φίλοι, γνωστοί μα και εκτιμnτές του δικού σου ιερού διδασκαλικού έργου, τnν εκδn

μία σου προς Κύριο, που επέλεξε να σε πάρεί κοντά του τις άγιες τούτες του δεκα

πενταύγουστου μέρες, που τόσες πίκρες μας έχουν γιομίσει τα τελευταία χρόνια, 

παρά μόνο το μάθαμε από στόμα σε στόμα μέσω τnλεΦωνικής επικοινωνίας, μια και 

τα έντυπα μέσα επικοινωνίας τις μέρες τούτες αργούν. 

Tn βαριά τούτn ώρα του αποχωρισμού ευλαβικά σκύβω μπρος στο σεπτό σου σκή
νωμα για να το ράνω με τις ψυχής μας τ' αμάραντα λουλούδια, aπεικονισμένα σε 

στρωτό λόγο, όχι για να παρουσιάσω μπροστά σ' όλους τn δικri σου ζωή, μα για να 

εκθειάσω τον άνθρωπο το σωστό, όπως ακριβώς ήσουν και όπως καλά σε γνώρισα, 

και περήφανα δriλωνα πως ήσουν δικός μου φίλος αγαπnτός, όπως και εγώ ήμουν 

για σένα το δάσκαλο, που γενιές πάμπολλες ελλnνόπουλων έμαθες άχι μόνο απλά, 

σκέτα γράμματα αλλά τα δίδαξες με το δικά σου φέρσιμο και παράδειγμα, νάναι 

σωστοί άνθρωποι, φιλόθρnσκοι και Φιλοπάτριδες, φιλάνθρωποι, γιομάτοι με αγνά, 

ευγενικά αισθήματα, το ζnλευτά πιστό σύζυγο, το στοργικά πατέρα, το φιλόστοργο 

γιο. 

Απορώ πώς όλα τούτα μέσα σου χωρούσαν, αλλά και με ποιο τρόπο, αφού τόσο σε 

γέμιζαν, τα άΦnνες να σκορπούν γύρω σου και να τα μοιράζεσαι μ' όλους όσοι σε 

γνώριζαν και να τους κάνεις να χαίρονται τn συντροφιά σου και να παραδειγματίζο

νται απ' αυτή. Για τούτο aφήνεις πίσω σου, νάσαι βέβαιος γι αυτά, αγαθή μνήμn και 

γλυκειά ανάμνnσn σ' όλους μας. Το δικό σου τωρινό ταξίδι κι εμείς μια μέρα θα το 

κάνουμε. 

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ν' αφήσουμε πίσω μας μια εικόνα ζωντανή, όπως ακριβώς 

είναι τώρα n δική σου, αγαπnτέ Κώστα, και να μνnμονεύουνε, όσοι πίσω μας μείνουν 
το δικό μας όνομα, έτσι ακριβώς όπως κάνουμε μεις το δικό σου. Να διαβούμε το 

κατώφλι τnς ζωής, έτσι ακριβώς όπως και εσύ το πέρασες. Ειρnνικό, ανεπαίσχυντα 

και να είμαστε σε θέσn να δώσουμε καλήν απολογίαν, που ειλικρινά πιστεύω πως 

είσαι σε θέσn να δώσεις, γιατί τnν ετοίμαζες με υπομονή και αρετή, με πίστn και 

ευλάβεια, σ' όλn σου τn ζωή. Δεν σε ικανοποιούσε ένα στιγμιαίο αποτέλεσμα εργα

τικότnτας. Ήθελες νάναι τούτο αποτέλεσμα συνειδnτής, έντιμnς και άοκνnς ενέρ-
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γειας, παυ τn συντnρούσες καθ όλο το διάστnμα τnς επίγειας ζωιiς σου. Καρπός των 

προσπαθειών σου και όλων εν γένει των ενεργειών σου ασφαλώς θα είναι μια θέσn 

επάξια κοντά στον Πανάγαθο Κύρια, σε χώρα ζώντων. 

Τούτο σίγουρα απαλύνει τον αβάσταγο πόνο των προσφιλών σου παιδιών, του Χρί

στου και τnς Ειρnνούλας, όπως και των εγγονών σου Ζιiνωνα, Μαρίας και Στέλλας, 

γιατί δε θα σε έχουν πια κοντά τους, μαζί τους, δίπλα τους. Με τn σκέψn όμως πως 

από εκεί, που τώρα πnγαίνεις θα τους παραστέκεσαι και θα ευλογείς κάθε τους καλιi 

πράξn, ο πόνος γαλnνεύει, μετριάζεται, απαλύνεται. 

Καλό σου ταξίδι, αγαπnτέ Φfλε Κώστα. Εκεί που πnγαίνεις μn μας ξεχνάς. Παρακάλα 

τον Πανάγαθο πατέρα να γυρίσουμε στnν αγαπnμένπ μας Κυθρέα και να σε πάρου

με μαζί μας για ν' αναπαυθείς στnν αγαπnμένn τnς γn. 

Ελαφρό ας είναι το φιλόξενο τnς Λευκωσίας χώμα που σε λίγο θα σε σκεπάσει! 

Από μέρους τnς Σχολικιiς Εφορείας Κυθρέας ως πρόεδρος, καταθέτω στεφάνι αγά

πnς και εκτίμnσnς. 

Τσ ίδιο θα κάνει, εκ μέρους του Συνδέσμου συνταξιούχων δασκάλων, ο πρόεδρος 

κος Γεώργιος Λουκά, καταθέτοντας σε λίγο το στεφάνι αγάπnς και εκτίμnσnς όλων 

των συνταξιούχων δασκάλων. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣτΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

«Ελεύθερn Κυθρέα« 

Ο Αντρέας και n Κωνσταντία Παύλου από τnν Νέα γόρκn εισέφεραν το ποσό 
των 100 δολλαρίων Αμερικιiς στnν μνιiμn του θείου τους μ. Χριστόδουλου 
Πέτσα. 

ο Δρ. Χρίστος Γεωργιάδnς εισέφερε το ποσό των ε100 στn μνιiμn του αεί

μνnστου Προέδρου του Σωματείου Χριστόδουλου Πέτσα <εsω και των αγα

πnμένων του γονέων Χαράλαμπου και Μαρίτσας Γεωργιάδn <εsω. 

Η κα Στέλλα Ν. Φιλιππίδn εισέφερε το ποσό των εsο στn μνιiμn του 

λατρευτού γιού τnς Ανδρέα Ν. Φιλιππίδn. 

Το Σωματείο τους ευχαριστεί θερμά. 




