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Σύντομο Ιστoρικό
Ο Βαρνάβα ήταν άγαμος και πριν από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, διέμενε μαζί με τους
γονείς του στο Τραχώνι Κυθρέας και εξασκούσε το επάγγελμα του οικοδόμου.
Τον Ιούλιο του 1973 κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης του τοποθετήθηκε στο 361 Τ.Π., η έδρα
του οποίου βρισκόταν στο Συγχαρί.
Ο Βαρνάβα μαζί με συστρατιώτες του επάνδρωναν φυλάκια στην περιοχή Δικώμου μέχρι τις ΧαμίτΜάντρες, η οποία ανήκε στη ζώνη ευθύνης του 361 Τ.Π.
Μετά το πέρας της πρώτης φάσης της εισβολής η οποία άρχισε στις 20 Ιουλίου 1974 και της
καταλήψεως της περιοχής Δικώμου - Συγχαρίου από τα τουρκικά στρατεύματα, το 361 Τ.Π.
μετακινήθηκε στην Κυθρέα όπου και επάνδρωσε αμυντικές θέσεις της Εθνικής Φρουράς.
Στις 13/8/74 ο Βαρνάβα μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες του 361 Τ.Π. μετά από οδηγίες
μετακινήθηκαν στην περιοχή Παχύαμμου Κερύνειας όπου και παρέμειναν μέχρι τις 14/8/74.
Επάνδρωσαν φυλάκια και πολυβολεία της Εθνικής Φρουράς αφού η περιοχή Παχύαμμου βρισκόταν
στην πρώτη γραμμή καταπαύσεως του πυρός μετά τη λήξη της πρώτης φάσης της εισβολής.
Στις 14/8/74 και με την έναρξη της β’ φάσης της εισβολής το 361 Τ.Π. δέχτηκε μεγάλη και συντονισμένη
επίθεση από τα Τουρκικά στρατεύματα.
Μετά από σκληρές και άνισες μάχες των ανδρών του 361 Τ.Π. με τους πάνοπλους και υπέρτερους
αριθμητικά εισβολείς, διατάχτηκε οπισθοχώρηση και ανασύνταξη σε ύψωμα σε περιοχή της Κλεπίνης.
Το προκαθορισθέν ύψωμα στην Κλεπίνη βάλλετο συνεχώς από βαρέα όπλα και τα πολεμικά πλοία των
εισβολέων και έτσι η ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης στην περιοχή εκείνη ήταν αδύνατη.

Το ύψωμα ανασυγκροτήσεως του 361 Τ.Π. δεχόταν καταιγισμό βλημάτων και οι εισβολείς ενισχυμένοι
με μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης είχαν πλησιάσει τις θέσεις των ανδρών της Εθνικής Φρουράς. Λόγω
του ότι δεν υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης ούτε και αρμόδιοι αξιωματικοί, οι άνδρες
του 361 Τ.Π. άρχισαν να οπισθοχωρούν κατά μικρές ομάδες και κατά βούληση προς την περιοχή
Κουτσοβέντη-Κυθρέας.
Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την υποχώρηση των ανδρών του 361 Τ.Π., η περιοχή ΠαχυάμμουΑγίου Επικτήτου καταλείφθηκε από τα Τουρκικά στρατεύματα.
Δεν είναι γνωστό ακριβώς ποιαν κατεύθυνση ακολούθησε ο Βαρνάβα αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες
συστρατιωτών του, οι άνδρες του 361 Τ.Π. ακολούθησαν πορεία μέσω Τραπεζούντας-Κλεπίνης και
έφθασαν στην περιοχή Χαλεύκα η οποία βρίσκεται βόρεια της περιοχής Κυθρέας - Κορνόκηπος.
Στην περιοχή Χαλεύκα οι συγκεντρωθέντες άνδρες του 361 Τ.Π. χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η μια
ακολούθησε πορεία προς το Δαυλό-Φλαμούδι, ενώ η άλλη ομάδα παρέμεινε στην περιοχή Χαλεύκα
μελετώντας και αναζητώντας τρόπο υποχώρησης προς τις ελεύθερες περιοχές.
Η τελευταία φορά κατά την οποία θεάθηκε ο Βαρνάβα ήταν κατά τον χρόνο που εγκατέλειψε το
ύψωμα συην περιοχή Κλεπίνης και οπισθοχώρησε.
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