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ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΤΗΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ

6.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μ.

ΑΤΤΑΛΙΔΗΣ
(1902-1967)
Α. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑ Ι ΣΠΟΥΔΕΣ

Ήταν γόνος της πιό μεγόλης όρχοντικής
οΙκογένειας τ ης Πό νω Κυθραlας (Χαρδακιώ
τισσα ς ) , πού οί ρίζες της φθόνοuν στό σκληρό

χρόνια τής Τουρκοκρατίας . Κόποιος πρόπαπ
πο ς τού όείμνηστοu 'Αντώνη Άπαλίδη , ό

Χατζηαπόλας. Πρόκριτος τής Πόνω Κυθρέας .
σφαγιόστηκε όπό τούς Τούρκους , μαζί μΙ δλ

λσuς προεστούς τής περιοχής , μετό τόν όπαΥ
χονισμό τού 'Εθνομόρτυρα
Κυπριανού στίς

. Αρχιεπισκόπου

9 . Ιοuλίοu 1821 .

Αύτός ό Χατζηαπόλλας ήταν ούζυγος της
όδερφής τού 60lδίμοu . Αρχιεπισκόπου Κυ
πριανού όπό τόν Στρόθολο έγκοτεστημένος
στή Πάνω Κυθρέα .
Ποτέρας τού' Αντώνη' Απαλίδη ήταν ό Μι
χαήλης τού . Αντωνουδιού ( ' Απαλίδης) ό με

γαλύτερος γαιοκτήμονας καΙ όλ ε uρο6ιομήχα
νος τής Πόνω Κuθρέας, Ιδιοκτήτης πέντε νε 

ρόμυλων aτή Συρκανιό κο! τή Χαρδακιώτισσα
μεταξύ τών όποίων ό .,.Γιατρός .. πού ήταν ό πιό
δυνατός καί όποδοτικός γιατΙ σ ' αύτόν συγ
κεντρωνόταν όλο τό ν ε ρό τού Κεφαλο6ρύ

σου . Είχε περβόλια όπ6 λε μονόδεντρα καΙ
έλαιόδεντρα καί μεγόλη κατοικία σrή Χαρδα

κιώτισσα όπό δεκατρία δωμότια .· ' Η μητέρα
του ε!χε εξη άδέρφια . Καταγόταν όπ6 τη Συρ
κανιό. Μεταξύ των όδερφών της ήταν καΙ ό

Παύλας , πατέρας των όδερφών Χρηστlδη.
'Έτσι οΙ Άτταλίδες είτε έξ αϊματος, είτε έξ

όγχιστείας ήταν συγγενείς μέ όλες τίς οΙκογέ

'.

νειες τών προκρ[των τής Χαρδακιώτισσας καί
τής Συρκανιας (Χρηστίδες, Π ε τάσηδες. Μάκη
δες , ΚαλΟΥήρους, Σούρτηδες ) .. Αλλά καΙ μέ
πλούσιες καί όρχοντικές οΙκογένειες της Λευ
κωσίας (Σοφ. Μαρκίδη καΙ τού γιατρού Πηγα
οίου) καί τής 'Αμμοχώστου καΙ Λάρνακας συν

δέονται οΙ Άτταλlδες. Δέν θό 'ταν ύπερ60λή

αν έλεγα πώς οί γονιοί τού ' Αντίί)νη 'ΑπαλΙδη
ήταν ΟΙ πιό πλούσιοι , ΟΙ πιό ξακουστοί καί ΟΙ πιό

Ό

εκλιπων Δικαστης
Α, 'Αηαλίδης,

μεγάλοι προεστοί τής περιοχής .

'Όταν τέλειωσε τό Δημοτικό Σχολείο τής
Χαρδακ ιώτισσας καί στή συνέχεια τό Κλασσι
κό Παγκύπριο Γυμνάσιο πήγε ατό Λονδίνο γιό
σπουδές στή Νομ ι κή. Πήρε τ6 Πτυχίο Νομική ς
(Barrister at La\'I) και γύρισε σrή γενέτειρα πρ ό ς
έξόσκηση τού δικηγορικού έπαγγέλματος σrή
Λευκωσία .

Β. Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΜ ΙΔΟΣ ΚΑ Ι ΣΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

'Άρχισε νό δικηγορεί ατή Λευκωσία, όπου
πήγαινε μέ τό δικό του Ιδιωτικό αύτοκίνητο
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όπό τήν Κuθρέα, όπου είχε τή μόνιμη διαμονή

σ[ας

του τ6 χρόνιο πού δικηγορούσε (στό πρώτα

τών δυό κατωτέρων τάξεων. 'Υπηρέτησα σάν

χρόνια συνεργόζετο μΙ τ6 Δικ. Γραφείο τού Κ.

διευθυντής τού σχολεlου τούτου

Σταυρινόκη).

συνεργάστηκα

'Ηταν

ξεxωριaτός

νομομαθής,

σοΟαρός,

-

δπου φοιτούσαν τά όγόρια καί κορίτσια

, Απαλίδη

(1941-44) καΙ

μέ τόν άείμνηστο

'Αντών η

πού ήταν τότε Δήμαρχος Κυθρέας

μελετηρός , όνεξlκακος, πρόος , όξιοπρεπής.

καΙ Π ρόεδρος της Σχολικήί:; . Εφορεlας. Ήταν

Διόπρεψε σόν λειτουργός της Θέμιδος aτό

εύγενέστατος καί προθυμότατος . Γεννημέ

maισματοδικεία, στά έπαρχιaκό δικαστήρια

νος μέσα στό ύπέροχο π ράσινο περιβάλλο μ έ

καΙ aτό κακουργιοδικεία (μέ τή τήβεννο) ύπερ 

τ6 κρυστάλλινα νερά τού Κεφαλό8ρυσου πού

ασπιζόμενος μΙ παρρησία τ6 δίκαιο τοΟ πελά

γέμιζαν τ ούς λάκκους τών νερόμυλων καΙ ξε 

του του.

χε ιλlζοντας όπό τίς χαλοδησιές σχημότιζαν μι

Στή περΙοδο πού δικηγορούσε ύπηρέτησε.

- διορισμένος όπό
Άρχές (1940·44) aτή περlοδο

κρούς ρωμαντικούς καταρράκτες, όπου έζησε

καΙ σόν Δήμαρχος Κυθρέας

τά πα ι δικά καί έφηβικά του χρόνια έγινε έν

τΙς Βρεπανικές

θουσιώδης έραστής τού πρασίνου.

της όπολυταρχΙας πού όκολούθησε μετά τ6

μ Ετσι , δταν τού πρότε ι να νά δημιουργήσου

μειώ δες Ιργο τουριστικής όνamύξεως : ΚαΤΩ

με κι έμείς - μιμούμενοι τόν κ. Κυπραγόρα σχολ ι κό δάσος πιό πάνω όπό τό σχολείο καΙ τό
νεκροταφείο τής Χαρδακ ιώτισσας στό όλόγυ
μνα γύρω βουνό , δέχτηκε την εΙσήγηση καΙ

σκεύασε τή πλατεία Κεφαλο8ρύσοu καΙ φύτε

Βοήθησε νά πραγματοποιηθεί τό σχολικό δά 

ψε τό πλατάνια πού δΙνοuν τη δροσερή σκιά

τους . (Μιό στήλη μαρμάρ ινη φανερώνει τόν

σος τής Χαρδακ ιώτισσας.
• Επ( τής δημαρχίας 'Τού κ. 'Απαλίδη φυτεύ

κατασκευαστή της) .

θηκαν καΙ οΙ δενδροστοιχίες τών εύκολύmων

'Οκτωβριανό γεγονότα τού

1931 .

Στό μεταξύ

είχε πεθόνει

(1933) ό πατέρας του Μιχαήλ
, Αντώνη' ΑτταλΙδης, ό όπσίος όφηκε ένα μ ν η 

Ό όεlμνηaτoς

Άντώνης Μ .

Άπaλlδης

καΙ κυπαρ ι σσιών ατήν είσοδο τής Κυθρέας

σόν δήμαρχος Κυθρέας φρόντ ισε γιό τόν πε

όπό

ραιτέρω έξωραϊσμό της κωμόπολη ς μέ έπι

aταθμό.

σκευή τοΟ κεντρικού δρόμου πρός τόν κεφα
λό8ρυσο κα ί τόν φωτισ μό μέ ... φανούςl
'Όταν όρχισε ό πόλεμος τού

40

πρωτοστό

τησε ατή συλλογή έράνου γιό την ένΙσχυση

τού

Έθνικού

Άγώνα καί τη φανέλλα τού

στρατιώτη πού πολεμούσε aτά κακοτράχαλα
βουνό της Πlνδου.
Σόν δήμαρχος έδε ιξε ζωηρότατο ένδιαφέρο
γ ιά πληρέστερη δημοτική έκπαίδευση τών πά

τόν

"σΥαφτό»

μέχρι τόν όστυνομικό

'Η Βρεττανική Διακυβέρνηση τής νήσου
έκτιμώντας τήν νομική κατάρτιση , τήν εύθυ
κρισΙα καΙ όκεραιότητα τού χαρακτήρα τού

κου

. Ατταλlδη , τόν είχε διορΙσει σόν Μέλος
. Αγροτικών
Χρεών . Στή συνέχε ι α τόν Γενάρη τού 1946 δ ι ο
ρίστηκε σάν Δικαστής - ΠταισματοδΙκης καΙ
τόν Φεθράρη τού 1952 σάν 'Επαρχιακός Δικα
aτής . Τόν Δεκέμβρη τού 1960 προήχθη σέ

τών Δικαστηρίων ΡυθμΙσεως τών

νω ένοριών τής Κυθρέας καί την όνοδο τής

Πρ όεδρο τού Δικαστηρίου 'Αμμοχώστου, θέ

πολιτιστικής στάθμης τής γενέτειρας.

ση πού κρότησε μ έχρι τήν άφυπηρέτησή του

Μέ τήν έναρξη τής

. ΕποποιΤας τού 40 - τού
- πολλ ές οΙκογέ

τό 1962 .
Μετά τήν όποχώρηση τών Τούρκων δικα

νειες τής Λευκωσίας έγκαταστάθηκαν στην

ήταν δυνατό νά έξακολουθήσει νά λε ιτουργεί

στών , μέ έντολή τού Κακού ΔαΙμονα τής Κύ
πρου κου Ντε νκτάς, πού έπέβαλε τόν αύ 
τοεγκλωβ ισμό στή Τουρκική Κοινότητα στΙς
όρχές τού 64 μέ σκοπό τό διαμελ ι σμό, ό όεΙ
μνηστο ς 'Αντών ης . ΑπαλΙδης έπαναδιορΙ
στηκε σόν προσωρινός' Επαρχιακός Δ ι καστής

σόν δ ιτόξι ο.

Λευκωσίας, ύπούργημα πού διατηρήσε μέχρι

. Ελληνοϊταλικού

πολέμου

• Ανω Κυθρέα - σόν όσφaλέaτερo μέρος όπό
ένδεχόμενο' Βομβαρδισμό τής πρωτεύουσας.
~ Ετσι 6 όρ ι θμός τών μαθητών τού σχολεΙου
τής Χαρδακιώτισσας αύξήθηκε τόσο πού δέν

Μέ δραaτήρ ι ες ένέργειες τού δη μ όρχου
Άντώνη Άτταλίδη στό Γραφείο Παιδείας τό
σχολείο τών ~ Ανω

τού θανάτου του

21.9.1967.
' Η έφημερlδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ όγγέλοντας 'τόν

'Ενορ ιών όρχισε νό λει

θάνατο τού κ. Άπαλίδη, την κηδεία καΙ τΙς

τουργεί σάν πλήρες δημοτικό μέ τρείς δαοκά

έπψνημόσυνες τελετές πού τελέστηκαν πρός

λους. Τά άγόρια τών τεσσάρων άνωτέρων τά

όπότιοη φόρου τιμής γιά τόν έκλιπόντα δικα 

ξεων σταμάτησαν νά φοιτούν στό

στή στό δικαστήρια Λευκωσίας, Λεμεσού , Π ό

γείο τής Κάτω Κυθρέας.
μικτό σχολείο Β

' Αρρεναγω

. Οργανώθηκε

έτσι

. τάξεως (μέ τρείς δασκάλους.

Δυ6 στό σχολείο Χαρδακ ιώτισσας καΙ ενα aτό
σχολείο Συρκανιάς

- παραπλεύρως τής έκκλη-

φου καί στό Στρατοδ ικείο Λευκωσίας , σέ δl
στ ηλο όρθρο της όρχιζε:

". Αδέκαστος

δικα

στής, εύγενέστατος κaί κάλλ ιστος οΙκογε
νειόρχης, ό 'Αντώνιος ' Απαλίδης εύρε την
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έσπέρα τη ς προχθές όδόκητον θόνατον έν
ήλικία

έτών .

ρο γόμο μέ τή δασκάλα Δέσποινα Καρατζιά μ ~

κως έπί σεφόν έτών τήν Δ ι καιοσύνην, διεκρ[

rr'1v όποΙα ζούσε όρμον ι κά μέχρι τού θανάτου
ταυ. Μαζί της δέν όπόκτησε παιδιά . . Ο όείμνη
στος . ΑπαλΙδης δέν θέλησε νό πολιτευθεΙ

νετο δΙ διό τήν όκεραιότητα τού χαρακτήρος
το υ , δ ι ό έχαιρε γενικής έκτιμ ή σεως καί όγό

πης .

ωραν τής χθές εΙς τόν Ιερόν ναόν· Αγ . ·Ομο

Ή κηδεία του έτελέοθη τήν 3ην μ . μ .

Ήταν σταθερό τοποθετημένος ατή δεξιό
παράταξη τών . Εθν ι κοφρόνων. ΕΙχε τάξε ι σάν

λογητών ,

παρέστησαν

ή

σκοπό τής ζωης του τήν περιφρούρηση τής

Δικαιοσύνης Κ. Στέλλα Σοuλιώτοu,
ό Ύπουργός Συγκοινωνιών Κ . Τ . Φόνος , ό Γε
ν ι κός ΕΙσαγγ ελεύς κος Κρίτων ΤορναρΙτης , ό

δΙ

εΙς

ταύτην

όξι οπρέπε ι ας καΙ τού όδέκαστου τής άπονο

Πρόεδρος καί τ6 μέλη τού 'Ανωτότοu Δικα

μογή τών Νόμων τής Πολιτεlας .

· Υπουργός

μής τής Δικαιοσύνης , τόν σεβασμό τών δι

καιωμάτων τού πολΙτη καί τήν αύστηρή έφορ 

στηρίου , ό Πρόεδρος καί τό μέλη του ' Επαρ

Μέσα στό " εΙδικό » ένδιαφέροντό το υ ήταν

χιακού Δικαστηρίου Λεuκωσlας-Κuρηνεlaς , ό

ή έμπεριστατωμένη μελέτη δλων τών μορφ ών

Πρόεδρος

τού Δ ι καίου σέ συσχετισμό μέ τΙς Κυπριακέ ς

τού

Δικηγορ ικ ού

π ρωτεύουσας Κ.

r. Λαδάς

Συλλόγου τής

καί πλείστα μέλη,

συνθήκες καΙ πραγμάτικότητες.

άλλοι έπίσημοι καί πλήθος κόσμου . 'Επί τής

~ EKαμνε μελέτες καΙ εγραφε όπόψεις πάνω

σορού του κατετέθη πληθύς στεφόνων έκ φυ 

σέ νομικά θέματα . ΟΙ γραπτές αύτές μελέτες

σικών καί τεχνητών όνθέων .. ,

του φυλάσσονταν σέ εΙδικούς φακέλλους πού

.Η

έφη μ ερΙδα Φ I ΛΕΛΕγΘΕΡΟΣ της

22.9.67

βρίσκονται τώρα aτή κατοχή τού γιού του Μι

όνόγγειλε τόν θάνατο τού ' Αντώνη ' Απαλίδη
μέ τόν όκόλουθο τίτλο, σέ ΤΡΙΟ1 η λο όρθρο

χαλάκη

.. . Εκηδεύθη
· ΑπεΒίωσ ε ν

χθές εΙς· Αγ ίους· Ομολογητάς ...

συνδεόταν καί μέ τήν ύγ ι εινή σωματική ά σκη 

ό δικαστής

•Αντώνιος . AπαλI~

ση ήταν ή όνθοκο μία καΙ κηl)'ουρική . Περιποιό

δης. Σεμναl τελεταΙ εΙς τά Δικαστήρια κατά

ταν μ έ τά Τδια του τ6 χέρια τ6 έκλεκτά ανθη

τός όποΙας έ τιμήθη ό έκλιπών .

πού διατηρούσε οέ γλάστρες καί πρασιές τού

Μεταξύ όλλων έγραφε;
τού θανάτου τού κου

,, " Αμα τφ όγγέλματι
. ΑπαλΙδη τό . Επαρχια

. Ατταλίδη .

Μιό όλλη ψυχαγωγική του όπασχόληση πο ύ

όνθώνα του καΙ τά δέντρα τού κήπου του ~

κυρίως λεμονόδεντρα πού εΙχε στήν αύλή τού

κό Δικαστήρ ι ον Λευκωσίας εΙς ένδειξιν πέν 

σπιτιού

θους διέΚΟΨ έ τήν

. Ομολογητές

11 .30 π.μ.

τός έργαοίας του

κοί τήν 12 μ . έγ ινε σεμνή τελετή εΙς τήν μεγό
λην αίθουσαν τών Δικαστηρlων ΛευκωσΙας εΙς
μνήμην τού όποΒ ιώσαντος νομ ι κού .

του

στήν

Κυθρέα,

στούς

ΛευκωσΙας κοl ατήν

' Αγίους

- Αμμόχω

στο. Συνδύαζε μόλιστα τήν όπασχόληση του

αύτή μ έ τό ούϊοκάκι του όπό τή μποτίλια πού
ε{χε μαζί του στά δ ιαλείμματα ..

τού

Ξεχωριστό όγαπητό "χ6μπυ » του ήταν τό

· Επαρχιακού Δικαστηρ[ου Λευκωσlας κος
· Ανδρ έ ας Ν . Λοίζου έκ μέρους τού δικαστικού

κυνήγι' Στήν όνο ι κτή περ{οδο τού κυνηγlου ,

Κατ '

•

Μετά άπό μερικά χρόνια χηρείας έκαμε δεύτ ε 

. Ο έκλιπών ύπηρέτησεν εύόρ 

64

αύτήν

ώμίλησαν

ό

Πρόεδρος

κάθε Κυριακή , έκανε κυνηγετικές έκδρομ ές

Σώματος, ό κ. Κίκης Ταλορlδης έκ μέρους του

μέ φίλους του στΙς δασικές περιοχές τού Πεν 

Γεν ι κού ΕΙσαγγελέως καί ό κ . Γεώργιος Λαδάς

ταδακτύλου, στά γραφικό χωρ ιά τής Π ιτσιλι άς

έ κ μέρους τού Δικηγορικού Συλλόγου Λευκω 
σίας έξάραντες τάς όρετάς τού έκλιπόντος ...
Γ . Ή οΙκογε νειακή του ζωή καί τά εΙδικά του
ένδιαφέροντα . Εύγένεια, πραότητα , όγάπη

καΙ στό εΙδυλλ ι ακό χωριό της Πόφου.

ΟΙ κυνηγετικές αύτές έξορμήσεις στΙς δρο 
σερές λαγκαδ ι ές μέ τά κρύα νερά καί στά μο 
σχομυρ ι σμένα

όπό

τούς

όρωματικού ς

θό~

ήταν τό τρίπτυχο πού χαρακτήριζε την οΙκογε

μνους καΙ τό καταπράσινα πείικα Βουνά, ξυ~

νειακή του ζωή . Νυμφεύτηκε την . Αθανασlα
ΘεοδοσΙου, μεγάλου γαιοκτήμονα όπό τό Λεο
νόρισσο . . Απόκτησε μαζί της δυό πα ι διά : Τόν
Μιχάλη Α. Άπαλlδη , πού σπούδασε στήν

πνούοαν μέσα του τίς έ μφυτες φυσιολατρ ι κέ ς

· Αγγλία

Κοινωνιολογω στήν όποΙα πήρε δο

ποια πηγ ή , μιό ύπέρτΌτη νιρβάνα .... Ο όεΙμνη 

κτοράτο καΙ ύπηρ έ τη σε ύφηγητή ς στό Πανεπι

στος . Αντώνης ' ΑπαλΙδης όποτελεϊ μιά ξεχω

του όρμές καί τόν εκαμναν νά νοιώθει

λη τήν κούραση

- παρό 
- μιό όπέραντη ψυχική γαλήνη

καί νά ζει, στό ξεκούρασμά του κοντά σέ κά 

στήμια τού Λέστερ. Τώρα έργόζεται σόν . Σύμ 

ριστή προσωπικότητα , μ ι ά πνευματική κι έπι

. Αντι

στημονική μορφή πού τιμά τη γενέτειρα του

προσώπων. Τήν Κότια πού σπούδασε κι αύτή
δικηγόρος στήν . Αγγλία κα Ι παντρεύτηκε τόν
Λίνο ΊακωΒΙδη , μηχανολόγο. κ ι ' έγκατεστά

Κuθρέα καί τή Λευκωσία , δπου έγκαταστάθη 
κε μόνιμα , γιό νό όφοσιωθεί όλ ό ψυχα σά ν ό δέ
καστος ίεροφάντης της Θέμιδας , τήν όποίο
ύπηρέτησ ε μέ παραδ ε ιγματική όξιοπρ έ π ε ι α
καί εύσυνειδησΙα μέχρι τής τελευταία ς του

Βουλο ς

στή

θηκαν στό ΛονδΙνο .

Βουλή

.. Ενα

τών

μήνα μετά τή γέννη 

ση της κόρη ς τους , χήρεψε ό κος

. Αντώνης .
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τού φυσ ικού περιβάλλοντος καΙ τής πολιτιστι

πνο ής.

τ'ή

παραδειγματική

πρ

•

όνεξικaκΙα

του,

την

τή λατρεlα του στήν έ π ιστή μη , τήν

εrι....

.. ι τή ν έργατικό τη τα κληρονό-

μησε άπv,-

'nός του Μιχάλης' Ατ-

τaλίδη ς , πού rι", _

....... ι ηηρ εσ ί ες

σάν Σ ύμ βο υλο ς στήν

.......

κής κληρονομιάς καί ΟΙ ρ ίζες τή ς Πν ευματι κής
Παράδοση ς .

' Η περιοχή τής Κυθρέας μέ τό

καταπράσινο τοπίο πσ ύ ποτί ζε ι καί καρπίζει ό
Κεφαλόβρυσος

όποτέλεσε

μιό

πν ε υματική

του

κοιτίδα καΙ όποδεδειγμένο πολ ιτιστικ ό κέντρο

'l\νΤιπρσ-

πού λάμπει καΙ όκτινοβολεί στό βάθη τών αΙώ

σώπων .

νων καί ξεχωρίζε ι όνόμεσα στά πιό φωτεινά

. Αλλά

καΙ τ6 όδέρφια τοΟ άείμνησι .... _

~ αίσια τής Κυπ ρ ιακής πρ αγματικότητας.

στή όποτελοϋν ξεχωρ ιστές προσωΠΙΚ6τητε ....

' Ας μή ληομονού μ ε πώς έδώ γρόφτηκε μιό

κα Ι Ισχυρούς κο ι νων ι κο ύ ς παράγοντες :

όνεπανάληπτη Ιστορία μέ τό βασίλειο τών Χύ

1. Άνδρέας Άπαλ ί δης.
D.B.S. M.B.R.A.

Ing. Ag.

τρων κα Ι π ώς όνάμεσα στά όρχαιολογ ι κό εύ

Σπούδασε Γεν ι κός Γ εωπόνος aτό Μομπελιέ
τής Γαλλlας μ έ ε Ι δίκευση στή Ση ροτροφία.

άγαλμα τού Σεmίμιου Σεβήρου πού ά ποτελεί

'Εργόοτηκε γιό μακρό σειρό έ τών στό Δ ι δα

'Έτσι καΙ μ έ τή σημερινή Κυ θρέα.
Ό ψη λός δείκτης νο ημο σ ύ ν η ς, πού ε ί να ι
π ρο ικ ισμένα τό παι διά της , καί ή όναγκαστJκή
έργατικότ η τα πού έπ ιβόλλε ι ή παρουσία τού

Γεωπόνος

ρήματα τής π ερ ιοχής βρίσκεται καί τό χάλκ ινο

σκαλ ι κό Κολλέγιο Μόρφου κα ί διεύθυνε τη
Γ εωργικ ή " Επαυλη Μόρφου.
Πρ ο ικισμένος

μέ

έξαιρεTlκές

Ιδιότητες

όσχολήθηκε σάν ραΒδοσκόπος καΙ ύπέδειξε

πραγμα τικό στολίδι τ ο ύ Κυπριακού Μου σεΙο υ .

χαμοθεο ύ ,

(f: TOI

λέγεται χαρακτηριστικά τό

σέ πολλά μέρη τής Κύπρου μΙ έπιτuχία γεω

πλούσιο νερό τή ς πηγής) γ ιό τήν όξιοποίηση

τρήσε ις Υ ιό όνεύρεση ύπογείων ύδάτων .
2. Τόκη ς Άπαλίδης. Έ μ ποριολόγος . Δ ι ευ

καί έκμετόλλευση τού νερού μέ τη δημ ι ουργΙα

θυντής έμπορ ικ οϋ οίκου aτό ΛονδΙνο, δποu
εΙνα l έγKOτεσrη μ ένoς.

3.

Μαρlτσα

δο υ ς, όπό τή μιό μ ερ ιά , καΙ ή γειτνlαση μέ τή

Μαρκίδοu

(έ μπ όρου

στή

Λευκωσία) .

4.

. Αναστασlα

Πηγασίου

(όειμνήστου

Κ . Παναγιωτίδη

-

(Γυμνάσια , Λύκεια , Τεχν ι κές Σχολές, Παιδαγω
γ ι κή

χει

ρούργου γ ι ατρού στή Λευκωσία).

6. . Αγγελική

πρωτεύουσα πού δ ιαθέτε ι έκπα ι δευτήρ ια δευ
τεροβάθμιας καί τρ ιτοβάθμ ιας έκπαlδευσης

Έλέ νη Γεωργίου Σαββίδη (όειμνήστου ΚΟ

θηγητού τών Φυ σ ικών στό Π. Γυμνάσιο)'

5.

κήπων έσπεριδοει δών καΙ έλα ιοδένδρων κα ί
π οτιστικών καλλιεργειών λαχανικών κάθε εί

. ΑκαδημΙα

καί Τεχνολογικό ' Ι ν στ ιτούτο) ,

όπό την άλλη μεριά , έδωσαν τήν ε ύκαιρία
στούς νέους καί νεάνιδες τής σημερινής Κυ

έμπόρου στή

Λάρνακα .

θρέας νό δ ιαπρ έ ψουν στΙς πν ε υματικ έ ς καί
γε ν ι κότερα

Κλείοντας τό βιογραφ ικ ό σημειώματα γ ιό
τούς Πνε υμ ατικούς όνθρώπ ο υ ς τής Κυθρέας,

στίς

πολιτιστικές

δραστηρ ι ό

τ η τες.

Καί π έ ραν όπ ' α ύτό , μπ ορώ νό πώ πώς δέν

πού γεννήθηκαν f:δρασαν όπό τήν . Αγγλ ική
Κατοχή τού νησ ι ού μας μ έχρι τήν Τουρκική

όκόμα καί μ ετά τή προσφυγιά

εΙσ60λή τού 1974, όφείλω νά όμολογήσω πώς

στείλει στήν

δέν έγραψα

τής Εύρώπης καΙ στήν ' Αμερική παιδιό Υιό Π α

. ιστορία

μέ τεκμηριωμέ να στο ι

ύ πιΊ ρχει οΙκογένε ι α στ ή σημερ ι νή Κυθρέα

. Ελλάδα

- πού δέν έχε ι

καί σέ όλους τές χώρες

χεία .• Ηταν μάλλον προσωπικό βιώματα μνή

νεπιστη μι ακή

μ ες κα ί στοχασμοί γιό νά διατηρηθεί άσβεστη
ή φλόγα τής' Εθν ι κής Συνεlδησης στίς ψυχές
τών νέων γιό τό χα μ ένα μας έδάφη καΙ τήν

μ είς τής ΣύΥΧρονης

π ολ ιτική μα ς κληρονο μlα .

ρ α όξι ολογότερη καΙ καθολικότερη καί πάνω
σέ πι ό πλατε ι ό κα Ι έξε ι δ ικ ευ μ έν η 6όση.

'γ πηρ έτ η σα γ ιό μιό όλόκληρ η ε l κοσαετlα

. Εκπα ίδε υση σ ' όλους
, Επιστήμης.

τούς το

Γι' αύτό καΙ ή παρουσία τών Π νευ ματικών

, Ανθρώπων τής περιοχής Κυθρέας είναι σήμε

σάν βοηθός δάσκαλος καί δ ι ε υ θυντ ή ς στό Δη 

' Η όποδεδειγμένη έφεση γιό μόρφωση κα ί

μοτικ ά Σχολε ία τής Κυθρέας , τής Χαρδακ ιώ

έ πι στη μονική κατάρτιση ο ' όλους τούς το μ ε ί ς

τισσας καΙ τού Νέου Χωρ ί ου καΙ γ ι ό άλλα δε

τής έπιστή μη ς καΙ τής τέχν η ς καί τής τεχνολο

καέξη

γικής

χρόν ι α

στό

χωρ ιά

τής

Μεσαορίας

(Όμορφlτα , Μαραθό60υνο, Βατυλή) .

. Από

τήν έπ l δοση καΙ πρόοδο τών μαθητών

έξέλιξη ς τού

σύγχρονου πολιτισμού

έχε ι σάν όποτέλεσ μα τήν παρουσία τόσων
πνευματικών άνθρώπων , βιομηχάνων καί βιο

καί μ έ διάφορα ψυχολογικά τέστς δ ι απ lστωσα
πώς ό δεlκτης νοη μο σ ύ ν ης τών πα ι δ ιών τής
περ ι οχής Κυθρέας 6ρισκόταν σέ ψ ηλό τερο

τεχνών στή σημερινή Κυ θρέα

σημείο άπό τό παιδι ά τής Μεσαορlας.

π ερ ιο χές κ αΙ στό έξωτερικό.

Σ υ ντελεστής τής διαφοράς ήτ αν ή έπ l δραση

-

πού βρίσκε ται

τώρα έκτο πισμ έν η όπό τίς πατρογο ν ικ ές τη ς

έστίες

- οΙ όποίο ι δ ιαπρέπουν στ Ι ς έλε ύθ ερες

. Εκτός

όπό τίς πνευματικές μο ρφές π ού
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σκιαγράφησα

aτό

,,' Ελεύθερης

τελευταία

τεύχη

τής

Κυθρέας», καΙ τόν συμπληρω

Τουρκική εΙσΒολή . Είχε κλινική στή Πόφ ο .

12. Τόκη

'Αντώνη Καπόμη , εΙδικό π α ιδίατρ ο.

ματικό κατόλογο των πνευματικών όνθρώπων

'Υφηγητή μέ " Εδρα στό Έθνικό Παν επ ιστή 

καί καλλιτεχνών πού σχετίζονται μέ τ6 πολιτι

μιο 'Αθηνών.

στικό κέντρο τής ΧρυοΙδας, τεύχος

10

σελ .

171-173 ε[μαι ύπσχρεωμένσς νό όναφέρω καΙ
τού ς όκόλοuθοu ς πού 6ποτελοϋν όναμφί60λα

ξεχωριστές προσωπικότητες καΙ έχουν έπη

13.

ΚωνσταντΙνο Παντα ζή (τόν όρχαιότ ε ρο

ϊσως) πού έργόστηκε γιό λίγα χρόνια δόσκα
λος στό ' Αρρεναγωγείο 'Αγ[ου 'Ανδρονlκου
Κυθρέας καί σπούδασε στή συνέχεια γιατρ ός

ρ ε άσει σόν Πρόδρομοι καί Διαφωτιστές την

παθολόγος aτό Πανεπιστήμιο ' Αθηνών καί όρ

έξέλιξη τής σημερινής Κυθρέας.

γότερα

Α.

καΙ ϊδρυσε κλινική aτή ΛευκωσΙα .
14. Ίωόννη Χρ . XριaτoδouλΙδη, πού σπoύδcι
σε γιατρός - παθολόγος aτό Πανεπιστήμιο
· Αθηνών καί πήγε στή συνέχε ια στήν ' Αμ ε ρι
κή όπου εΙδικεύτηκε στήν ούρολογΙα στό
Μπούφαλο τών Η . Π . Α. καΙ διακρΙθηκε καΙ διευ 

NOMIKOI.

'Αχιλλέας Αlμιλιανίδης , νσμlκός

διεθνούς t<ύροuς καί συγγραφέας μέ πλούσια

έπιστημονική καΙ λογοτεχνική έργασΙα , Υιός
τού Γιατρού ΚωνσταντΙνοu ΑΙμιλιανΙδη, πού

έζησε καΙ έδρασε σόν γιατρός στή Κυθρέα ,
δπου καί πέθανε τ6

1940. (Σπούδασε

στήν 'Ια

τρική Σχολή Μσμπελιέ τής Γαλλίας). ' Εκτετα
μένη μελέτη γιό τόν 'Αχ . Αlμιλlανίδη έκαμε ό

εΙδικεύτηκε

ώτορινολαρυγγολόγος

θύνει τώρα την Ούρολογική Κλινική.

15. ' Αρτέμη Χατζηπαναγή , πού σπούδασε
. Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημί ο υ ' Αθη

Ιστορικός Κώστας Κύρρης μέ τlτλο : ''' 0 Κυ
θρεώτης Λόγιος' Αχιλλέας Αlμιλιανlδης- τεύ

στήν

χος

γιατρό καΙ Δήμαρχο Κυθρέας καΙ τόν

· Αμερικής, όπου πήρε διόκριση καΙ συνεχΙζει
τήν ' Ιατρική του σταδιοδρομΙα στίς Η . Π . Α .
16. Χρυσούλη Χριστοφή πού σπούδασε aτή
Μόσχα καΙ εΙδικεύτηκε aτή χειρουργική - ού 

1. Δρα Εύέλθοντa Μ . Ί ακω6Ιδη Γενικό Παθ ο

ρολογία καί έργόζεται τώρα aτό Γενικ ό Κυβ ε ρ 

λόγο τής

νητικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

1

'Ελεύθερη Κυθρέα ,

Β . ΓlATPOI . Έκτός όπό τόν Δρ. Γεώργιο Κυ
ριaκοΟ, πού σκιαγράφησα σόν ξυλογλύπτη,

' Ιατρικής Σχολής Μομπελlέ τής

νών καΙ πήγε στή συνέχεια στή Βαλτιμ ό ρη τή ς

Γαλλlας .

17. 'Ανδρέα Δημητριόδη πού σπούδασ ε στή

2. Δρα

Κώστα Κυριακίδη (Κολλlτση. πού πέθα

Σοβιετική " Ενωση στό Πανεπιστήμιο Μόσχα ς

νε τελευταία), τούς όποΙους όνόφερα παρεμ

γενικός Παθολόγος καΙ εΙδικεύτηκε aτή γα 

πιm6ντως aτή μελέτη Υιό τόν Κυριακού , πρέ

στροεντερολογΙα καί έργόζεται τώρα aτή Λευ

πει ν ' όναφέρω καΙ τούς όκόλουθους :

κωσία σέ εΙδικό Ιατρείο .
18. Παντελόκη ΝΙκου ΝικολαΤδη , πού σπούδα 
σε στήν 'Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημ Ι ου
· Αθηνών καί εΙδικεύεται τώρα aτή Παιδιατρι
κή aτό Νοσοκομείο ΠαΙδων.
19. . Ανδρέα ΘεοχαρΙδη, τού Πανεπιστημ ίο υ
· Αθηνών καΙ εΙδικεύεται τώρα στήν όφθαλμο 

3. Γιόννη Πολυδωρlδη (Πετάση) πού διατηρεί
παθολογική κλινική aτή ΛευκωσΙα .

4. Νlκο Μιλτιόδη Κολλίτση - εΙδικό χειρουργό
καΙ γιό πλαστικές έγχειρήσεις πού διατηρεί
κλινική

στή

Λευκωσία

καΙ

πηγαινοέρχεται

στήν 'Αγγλία (ή σύζυγός του ε[ναι θυγατέρα
Λόρδου).

5.

Γιόγκο Χρlστου ΦραγγΙδηγενlκό παθολόγο

Διευθυντή

νοσοκομεΙου

. Αμμοχώστου

καΙ

λογία στήν ' Αθήνα .
20. Λόκη Στέλιου Στυλιανίδη τής ' Ιατρικής

Σχολής τού

Πανεπιστημίου

N ~Kαμε έξόσκηση

6. Σοφοκλή ΧρΙστου Φραγγίδη - όδοντογιατρό .

Λευκωσίας καΙ τώρα εΙδικεύεται στήν

κυβερνητικό πού όφυπηρέτησε .

μολογlα στή Θεσσαλονlκη .
21 . Μαρlα 'Ανδρέα ΣόΒΒα τής 'Ιατρι κής Σχο
λής τού Πανεπιστημίου ' Αθηνών. ΕΙδικεύεται
τώρα στήν ' Αθήνα aτή Παιδιατρική.
22, Ρούλη Βασιλειάδη τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών , ΕΙδικεύεται τώρα στην ΟύρολογΙα

7. Ρένο Εύέλθοντα 'Ιακωβίδη , πού εΙχε παθο 
λογική κλινική στου Μόρφου καΙ τώρα έργόζε
ται γιατρός στίς , Αραβικές χώρες .
8. Γλαύκο Εύέλθοντα ' lακωβΙδη - όδοντογια
τρό , τώρα στή Πόφο.

9. Μίκη

Στ .

. Αθανασιόδη - εΙδικό

γυναικολόγο

στό Κυβ . Νοσοκομείο Λευκωσίας .

10. Χρίστο

Στέλιου Ρο δούλη

τής ' ΑγγλΙας

- εΙδικό παιδίατρο
- πού εχει παιδιατρική κλινική

στή Λευκωσία .

11 .

Θεμιστοκλή Κυριάκο υ Λεμονοφίδη ΕΙδικό

Παθολόγο . πού πέθανε λίγα χ ρόνια πρΙν τή

στό

ΘεσσαλονΙκης .

Λόρνακας (πού πέθανε πρίν όπό λΙγα χρόνια) .

Γενικό Νο σοκομ είο

. Οφθαλ

στήν 'Αθήνα . Αύτός έχει καΙ όδερφό τόν . Αν
τώνη Βασιλειόδη mUXIoDxo τής Νομικής καί
έξασκεί τώρα τ6 έπόγγελμα τού δικηγόρου
aτή Λευκωσία.

23. ΝΙκο ' ΛρτεμΙου (κτηνΙατρο) .
24 .. Ανδρέα 'ΑρτεμΙου εΙδικό παθολόγο πού
σκοτώθηκε σέ αύτοκινητικό δυστύχημ α.

25. Παναγιώτης Θ . ΚανικλΙδης. Σπούδασ ε στήν
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,
'Ιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου ' Αθηνών,

18.

εΙδ ι κεύτηκε σrήν Π αιδιατρική καΙ έργόζεται

σκαλος όποσπασμένος στή Μέση

εΙδ ικός Παιδίατρος aτό Νοσοκομείο Παίδων

ση γιό τΙς Πρακτικές Γνώσεις .

Κλείτος ΣυμεωνΙδης

.

έκπαιδευτικός

- δά
. Εκπαlδευ·

στήν Αθήνα,
Αύτός έχει καΙ όδελφή πού σπούδασε ΟΙκο

ΑΘΑΝΑΙ ΙΟ Σ Κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

νομικό aτό Λσνδ(νο καί έργόζεται τώρα στήν

'Αποτελεl μιά ξεχωριστή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Κεντρική Τρόπεζα Κύπρου,

όνόμεσα στούς ΠΝ ΕΥΜΑΤ Ι ΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩ
ΠΟΥ Σ τής Κυθραίας , πού κατέχει σήμερα μιό

Γ, ΕΚΠΑ ΙΔ ΕΥΤ Ι ΚΟ Ι

θέση - ΚΛΕΙΔΙ: Είναι ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τού ' Αερ ο
λιμένος Λόρνακος .
Γεννήθηκε στή Κυθραία ( 'Άγιος Άνδρόνι

a,ΚΑθΗΓΗΤΕΣ
ΧρΙστος

1,

Γιόγκου

Κολιός,

Φιλόλογος

καθηγητής καΙ τώρα 'Επιθεωρητής Φιλολογι
κών

Μαθημότων

Σχολών

κος) τό 1923. Πατέρας του ό Κώστας Γ εωργ ιό
δης όπό τό Νέο Χωριό , έθελοντής τών ' Απε
λευθερωτικών 'Αγώνων 1912-13. ΧειΡοτονή·

Μέσης

. Εκπαιδεύσεως .
ΓαΒριήλ Μηνά , φιλόλογος, Γυμνασιόρχης

2,

θηκε

διάκονος στήν έκκλησία τού . ΑγΙου
. Ανδρονίκου, όπου ~γινε όργότερα Ιερέας καί
ήτα ν γνωστός σάν "Παπά Διάκος ...

ΓυμνασΙοu Στρο6όλοu.

3.

Χρίστος Άρτεμίοu, έμπορ ισλόγος , Γυμνα

σιάρχης

Παγκυπρίοu

Γυμνασίου

Θηλέων

Παλλοuριώτισσας .
Άνδρέας Χαραλόμπου Χατζηδάς, μαθημα

4,

τικ ός

καθηγητής

, Ι ν στιτούτο .
5. Χρίστος

χ.

στό

Γεωργιάδης,

όποσπασμένος aτό

Παιδαγωγικό
φuσιoγνώσrης,

. Υπουργείο

Παιδ είας Υιό

τό 'Επσm ικά Μέσα .

6,

Πέτρος Στυλιανού, φιλόλογος, τέως Ύφυ-

,

ποuργός 'Εσωτερικών, καί τώρα Σύμβουλος
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας Υιό Π ολιτιστ ι·

κό Θέματα καΙ ύπεύθυνος εΙσηγητής Υιό τήν
ϊδρυση τού Πανεπιστημίου .

7,

Θόσος Σοφοκλέους , μαθηματικός , Βοηθός

Δ/τής στό Γυμνόσιο Β
' l όκω60ς

8.

' Ακροπόλεως .
. Αριστείδου , ΟΙκονομολόγος ,

μέ

μ ε τεκπα l δευση καί τώρα Διευθυντής τού Τμή ·
μα τος Προγραμματισμού .
Χρίστος Γ . Πετόσης , φιλόλογος , Βοηθός

9.

Διευθυντής σέ Γυμνόσιο στή Λεμεσό .

10.. Ανδ ρέας
τ έχν η ς

Γ. Πετόσης, φιλόλογος καΙ λογο 

καθηγητής

στό

Γυμνάσ ιο
Μητέρα του ή Άγάθη Γιαννη Παπό Γιάννη .

Δασουπόλεως.
κα

Γιαγιό του ή Θεκλού τού ΚΟΝΟΜΟΥ (τό ΣΟ)' τό

θηγ ητή ς στό Γυμνάσιο Στροβόλου .

ΒΑ Σ ΙΛΙΚΟ) . Ή Θεκλού αύτή ήταν ή μόνα τού

12. Στέλλα

Π . Π απαγιώργη, φιλόλογος καθηγή 

διόσημου ΧΑΡΙΜΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝογ , Θεολό 

11 .

Π έτρος Π . Παπαγιώργης, φιλόλογος

-

γο ς (μέ ύποτροφΙα τής Άρχιεπισκοπή ς ) . Ό

τρια στή Λόρνακα .

13.

Στέλλα Χρ. Στυλιανοπούλου, φιλόλογος,

14.. Ανδρούλα

Κυπραγόρα

Χαρίλαος Παπαϊωάννοu έργόστηκε γιά ενα

χρόνο σόν καθηγητής στό 'Ι εροδ ιδασκαλείο

καθηγήτρια στή Λεμεσό.

- Π ετρ ίδη ,

φιλόλο

Λόρνακας καΙ όκολούθως πήγε στήν

. Αθήνα

γος, καθηγήτρια στή Λεμεσό.

όπου έ ργάστηκε σόν καθηγητή ς καΙ Γυμνα

15. Γεώργιος Άκαθ ιώτη ς, Μηχαν ο λόγο ς , Ηλε κτρολόγος τή ς' Αγγλίας - καθηγητής στή

σιάρχη ς καί στόν Πειραιά . Μετάφρασ ε στό

Τεχ νική Σχολή Λευκωσίας.

κ ή ' Ιστορία τής

16.

Παύλο ς

Ά.

Έλευθερίου, μηχαν ολόγος

τού Τεχνολογ ικού

. Ινστιτούτου .

17. Θεοδώρα Κναή τό γένος Κώστα
Κυριακίδη (Κολλίτση) γιατρού , καθηγήτρια
τών Φυσικών .

. Ελλην ικ ό

καί συμπλήρωσε τήν

. Εκκλησίας

. Εκ κλησ ια στ ι

τής Κύπ ρο υ τ ο ύ

ΧΑΚΚΕΤ. 'Ασχολήθηκε έπίσης συγγραφικά μέ
τ ίς

. Αποστολικές Π εριοδε ίες
. Αποστόλου Παύλου .

καί τό Μ Εργο τού

Γ l ατl ό ' Αθανόσ ι ος (καί τό όδέρφ l α του} δέν
πηρε τό έπών υμο τού πατέροu του (Γ ΕΩ ΡΓιΑ -

185

ΕΛΕΥΘΕΡ Η ΚΥΘΡΕΑ

ΑΗ Σ ) άλλά διατήρησ ε τό έπώνυμ ο τ η ς μόν α ς

1957.

του (ΠΑΠΑίΏΑΝΝΟΥ) : . Η μάνα του (ή Διακό

κή

νισσα) ήταν μιά δυναμι κ ή γuναΙ κα :

Άπρίλη τού

δυό άδέρφια της

. Επειδή τ6

( . Αθανόαης καΙ Χρήστος) ε[

Διωρ ί στηκε καθηγητής στήν Παιδαγωγι

'Ακαδημ ία

όπου

εργάστηκε

μέχρι

τόν

1961, όπότε δ ι ωρίστηκε . μετά
'Ανεξαρτησία - σάν Διευθυντής τού ' Αε

τήν

χαν πεθάνει καί ό μεγάλος ό Χαρ ίλαος . είχε

ρολιμένα Λευκωσ ίας . Στήν Π α ιδ.

έγκατασταθεί στήν 'Ε λλάδα έπέμενε κι έπέ 

δίδαξε ' Ελλην ι κά .. Αγγλ ι κά καί Μαθηματικά .

τυχε τ6 παιδιά της να διατηρήσουν τ6 δικό της

'Α καδημία

Μετό τήν όπώλεια τού' Αεροδρομίου Νσίας

έπώνυμο. "Αλλωστε κσί οΙ δu6 δασκάλα ι όπά

κατό τήν Τουρκ ι κή Είσβολή τού

τ6 Νέο Χωριό οΙ

τήν Διεύθυνση καί 'Οργάνωση τού ' Αεροδρο

. Ανδρέας

Τσιάρτας καί Κώ 

στας Τσιάρτος έκαμαν τ6 ίδιο: πήραν τό έπώ

74

ανάλαβε

μίου Λάρνακος.
Σύζυγος του ή ' Ελενίτσα Ταουσιάνη όπό τή

νυ μ ο τής μάνας τους .

Λευκωσία μέ τήν όποία όπόκτησε δυό κόρες

τήν Κωσταντ[α καί ΑΙκατερίνη πού εlναl από

Ο Ι Σ ΠΟΥ ΑΕΣ ΤΟ Υ ΚΑ Ι Η ΑΡΑΣΗ ΤΟ Υ

Δασκάλα! του aτό Δημοτικό : Χρίστος Λογγί

φοιτες τού Πανεπιστημίου

νος, Σταύρος Μελίδη ς, Φρ . Φραγκεσκίδης καί

σικομαθηματικής

Σταύρος Κuπραγόρας .. Ενεγράφη aτό Παγκύ

Χημεία .

.Ο

πριο Γυμνάσιο τ6

Σχολής

. Αθηνών - τής
- μέ πτυχίο

Φυ 
στή

κος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ μαζΙ μέ τούς κους Π .

1935 καί όπεφοίτησε όπό τ6
Κλασσικό Τμήμα τ6 1941 . Γυμ νασιάρχ ης ήταν

Στυλιανού, φιλόλογο, πρώην Δ!τή τού Μου 

τότε ό Κωνσταντίνος Σπuριδάκις. Καθηγητές

σείου

πού τόν έπηρέaσαν πιό πολύ ήταν τότε ό Χρ .

κών καΙ τώρα Σύμβουλο τού Π ροέδρου τη ς

Χαραλάμπους, Χριστόδουλος Παπαχρυσοστό 

Δημοκρατίας γιά πολιτιστικά θέματα καί ύπεύ 

μου καΙ Γιάγκος Μυρ ιανθόπουλος. Μετά τ ό

θυνο γιά τήν lδρυση τού Πανεπιστημίου καί

. Αγώνος,

τέως ύφυπουργό 'Εσωτερι

Παγκύπριο Γυμνόσιο εργόστηκε ύπό δοκιμα

τόν κο Ίάκω60 Άριστείδου, Διευθυντή Πρ ο

σία βοηθός δάσκαλος γιό ενα χρόνο στή Λόπη

γραμματισμού καί τόν κο

θο

Φο[τησε στή συνέχεια γιά ενα

κου, Δ ι εθυντή τού Κ . στ , όποτελούν τό τετρά

Διδασκαλικό Κολλέγlο Μόρφου

δυμο τών έξαιΡετικών Πνευματικών ' Ανθρώ 

(1941-42).

χρόνο στό

. Αντωνόκη

'Αδρονί

πων γιά τού ς όποίους έχει κάθε δικαίωμα νά

1942·43.
Τό Σεmέμβρ ι ο τού
λοντής στή

43 κατατάγηκε σάν εθε 
Βρεπανική Βαοιλlκή . Αεροπορία

σεμνύεΤQL

η

Τουρκοπατημ έν η

σημερινή

ΚΥΘΡΑΙΑ.

(ΡΑΦ), όπου ύπηρέτησε μέ χρ ι τό Φεβράρη τού

1948

σάν Ιπτάμενος στά βαρειά βομβαρδιστι

κά .. Εκπα ι δεύτηκε στήν

. Αγγλία

καί ύπηρέτη

β ) ΑΑΣΚΑΛΟ I

' Αντώνιος' Αντωνιάδης (Κλόκ καρ ης) , συν 

1.

σε μέχρι τό τ έλος τ ού δεύτερου Π αγκοσμίου

ταξιούχος, πού εχε ι όποθάνε ι πρίν όπ ό πολλά

Πολέμου .., Εγινε αξιωματικός μετό τήν άπο 

χρόνια ,

φοίτησή του όπό τή Σχολή "ι maμ ένων (Σεm .

2.

Άφυπηρέτησε

1944).

μέ

τό

βαθμό

τού

όποθόνε ι

στή

Πήρ ε μέρος στίς δέκα τελευταίες αεροπορι 
κές επιδρομές τού πολ έ μου εναντίο τι)ς Γ ερ

(' Αμβούργο,

Κίελο, Βρέμη, Λούτσεν

τορφ , Κουξχόφεν, Μπεχτεσκάρτεν κλπ) .
Μετά τήν παρcιδοση τής Γ ερ μανίας

5.

Στυλιανός Π , Στυλια νίδ ης συνταξιούχο ς

Ράψ, στό όποίο είχε ανατεθεί ή αναδιοργάνω 

6.

ση τής ' Ελλην ι κής πολεμικής ' Αεροπορίας.

ρ α στή Λευκωσία,

'Ό ταν αποστρατεύθηκε γύρισε oτ riv Κύπρο
καί δούλεψε γιά πέντε χρόνια

(1949-54)

σάν

Χριστάκης Μ . Βατάκης , συνταξιούχος

8.

στή Λευκωσία .

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕlο.

9.

, Αγγλία,

aτό Πανεπιστήμιο τ ού Χάλλ. Σπούδα

. Αγγλική

Φ ιλολογία καΙ Μα 

θηματικά . ' Αρίστευσ ε στίς σπουδές του , πού
δέν ήταν εϋ κολο γιό τά

. Αγγλικό

Πανεπιστή 

μ ι α , καί γύρ ι σε στήν Κύπρο τόν ' Ιούλιο τού

-

τ ώ

-

τώρα στή Λευκωσία ,

'Εκπαιδευτής στή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας

πήρε ύποτροφία γιό σπουδές oτriv

-

Χριστάκης Σ . ' Ανθούλης , συνταξιούχος

7.

(Πύλη Κυρηνείας) πού ήταν γνωστή σόν τό

σε ' Ελληνική καί

πρώτη ς

χος , έχε ι π εθάνε ι πρόσφατα .

(1945)

τώρα στή Λευκωσία ,

1954

τής

3. Γεώργι ος Παπαδόπουλος - εlχεν άποθάνει
μόλις πήρ ε τό muxio του .
4. Παναγιώτης Π . Παπαγιώργης . συνταξιού ·

κατέβηκε στήν 'Ελλά δα μέ ενα κλιμάκιο τής

Τό

διάρκεια

είσΟολής .

ύποσμηναγού .

μανία ς

Χαράλαμπος Χατζηδάς , συνταξιούχος , πού

έχε ι

Χρίστος Ζωγράφος, ουνταξιούχος
Χρίστος

-

τώρα

Στυλιανόπουλος , έχει άποθάν ε ι

προτού άφυπηρετήσει πολλά χρόνια πρίν τήν
ε ίσβολή.

10.

Τρύφων Γεωργαλίδης μέ μετεκπαίδευση ,

συνταξιούχος τώρα στή Λευκωσία.

11.

Γιάγκος Κωνσταντίδης , συνταξι ούχος τώ 

ρα στήν

. Αραδίππου.

ΕΛΕγΘΕΡΗ
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12. Μιχάλης Κ. Συμεω ν ίδης . συνταξιούχος , τώ
ρα στη Λευκωσία, ' Υπεύθυνος aτό Μουσείο

ατlδες καΙ δλλους) .

Λαϊκής Τέχνης .

χίζεται ή Παρόδοση τής Πολιτιατικής Κληρο

13. Παναγιώτης Κ . ΣυμεωνΙδης , συνταξιούχος,
. Αθήνα .

τώρα ατήν

14 . Γιάννης Φιλιππίδης , συνταξιούχο ς τώρα
aτή Λευκωσία.
15.

Νίκος Γ . Φιλιππίδης , συ ν ταξιούχος τώρα

aτή Λευκωσία .
16. Νίκος Κ. Μάντης , συνταξιούχος τώρα στή
Λευκωσία .

17. Θεμιστός Κανικλίδης , συνταξιούχος τώρα
aτή Λευκωσία .
1θ. Κώστας Κελεπέσιης, εργάζετα ι σέ Σχολείο
aτή Λευκωσία .

19. Κώατας Ζαμπακlδης, Διευθυντής σέ Δημο
τικό Σχολείο.
20. Γεώργιος Κ . Μόντης , έργόζεται σέ Δημ.
Σχολείο τού Νοσοκομείου Λευκωσί05.
21 . Στέλιος ΣυKaλλ ί δης , με μετακπαίδευση ,
επιθεωρητής Υιό τ6

' Επσmικό Μέσα στό

, Ετσι , έξακολουθεί νό δένεται καί νό συνε
νομιάς πού όρχΙζει όπό τό παμπάλα ια χρόν ια

τών XVΤPΩN καί περνά όπό τό χρόνια τής Ρω
μαϊκής . Εποχής , τής Χριστιανικής Βυζαντινής

Τέχνης μέ τούς Βυζαντινούς ναούς, Μοναστή
ρια , . Εξωκκλήσια μέ τίς περΙφημες Βυζαντι
νές εΙκό ν ες , τίς όγιογραφίες καΙ τά μωσαϊκ ό ,
Καί συλλογιέμαι : Τί νό όπέγιναν άραγε, μετό
τήν ΕΙσΒολή τών όλλόθρησκων 'Ορδών τού
. Απίλα , οΙ έφτό έκκλησιές καΙ τό πέντε έξω
κλήσια , τής ΚυθραΙας πού παραμένουν καί
περιμένουν όλειτούργητες; Τί 6πέγινε ή όλό
χρυση, μέ τό όλαβάστρινο πρόσωπο, εΙκόνα
τής - Αγίας Μαρlνας καΙ ΟΙ μεγόλες όγιογρα
φΙες - ψηφιδωτό aτούς τοίχους της; ΚαΙ οΙ
όρχαίες Βυζαντινές Είκόνες πού στόλιζαν τό
εΙκονοστάσια τ ί ς " Αγιες Τράπεζες καί τό " 'Ιε
ρό » τους ; Ύπάρχουν άραγε η συλήθηκαν ,
6πως έγινε μέ τά Μωσαϊκά τής ΠαναγΙας τής

'Υπουργείο ΠαιδεΙας .

Κανακαριάς aτή Λυθράγκωμη ;

22. ' Ανδρέας Ν . Παπαδόποuλ ο ς, με μετεκπαί
δευση , Μέλος της ' Επιτροπής . Εκπαιδευτι

Βουνό μου Πενταδόκτυλε , μέ τό πλατύ σου
χέρι, πώς όνέχεσαι ν' όντικρύζεις τό κόκκινο
παν! μέ τό μισοφέγγαρο, πού άποτελεί στίγμα
όνόμεσα στό καταπράσινο χρώμα πού όπλώ
νεται κάτω όπό τό πόδια σου , σέ έκταση πέντε

κής 'γπηρεσίας .

Σημ. 1. Κατάλογος Πνευματικών 'Ανθρώπων
. Επιστημόνων , δασκόλων , και καλλιτεχνών
έχει δημοσιευθεί στό 100 τεύχος τού περιοδι
κού (σελ .

ατό ΣγΜΠΛΗΡΩΜΑ :

τετραγωνικών μιλίων , καΙ συντηρεί ή άστεΙ

Ή

ρευτη ηηγή πού όναβλύζει όπό τά σπλόνχνα

ΧρυσΙδα σάν πολιτιστικό Λίκνο καΙ Πνευματικό

σου , καί φαντάζει σόν ενα τερόστιο άεροπλα

17",73)

Φυτώριο.

νοφόρο όπό έδώ στή ΛευκωοΙα ; Καί πώς όντέ 

Σημ . 2. Κατάλογο διδασκαλισσών τής Κυ
θρα{ας έχει δημοσιεύσει ο κος Χρίστος Λογγί
νος στό τεύχος 9 τού περιοδικού σελ 98-102.
. Ας μέ συνχωρήσουν 6σοl έπιστήμονες καί
έκπαιδευτικοί όπό 'λάθος ή δγνοια δέν περιε
λήφθηκαν στό κατάλογο τών Πνευματικών
. Ανθρώπων τής Κυθραίας .
Τί νά πώ τώρα γιά τίς έκατοντάδες (χωρΙς

χεις νό βλέπεις τίς ογριες φάτσες τών κουβα

λητών Γιουρούκηδων τής ' Ανατολίας , πού
μπήκαν ατά σπίτια μας καί ξαπλώνουν νωχελι
κά καί ξενδιάντροπα στό περβόλια μας, πού
γενιές γενιών δημιούτργησαν μέ τόσες θυ

σίες, τόσες δούλεψες, τόσο αΙμα; Μό έχεις
όνοικτά τάπέντε δάκτυλα γιά νά τούς
μουνζώνεις!

πρου καί τής' Ανωτότης τού ' Εξωτερικού πού

ΚαΙ σύ , ΒουφαΒέντο μου , μέ τά θρυλικά έκα
τ6 σπ{τια τής Ρήγαινας, τό φημισμένα Βυζαντι
νό Κόστρα σου , όπ' 6που οΙ ' ΑκρΙτες ΒιλΥάτο

κατέχουν θέσεις aτή Δημόσια ' ΥπηρεσΙα aτά

ρες έρευνούσαν τη βορινή θόλασσα Υιό νά

ύπερβολή) τών όποφοίτων τής δευτεροΒόθ
μιας καΙ τριτοβάθμιας έκπαΙδευσης τής Κύ

διόφορα Κυβερνητικά Τμf}ματα , aτό ' Υπουρ

έπισημόνουν τά έχθρικά καράβια τών Σαρακη

γεία , στήν 'ΑστυνομΙα , aτoύς

. Ημικρατικούς

νών πού έκαμναν έπιδρομές aτό όμορφο νησί

(' Αρχή Ήλεκτρισμού, Τηλεπι

μας γιό νό όρπόξουν. νό λεηλατ~σoυν, νό
σφόξουν καί νά έξανδραποδΙσουν όμάχους
γιό τό σκλα60πόζαρα τής ' Ανατολής ... ,

'Οργανισμούς

κοινωνιών, Ρ . Ι.Κ) ή σόν 'Ιδιωτικοί Ύπάλληλοι

στΙς διόφορες

. Εμπορικές κα Ι Βιομηχαν ικές

, Επιχειρήσεις;
ΚαΙ τΙ νό πώ γιά τη πορεΙα τών Κυθραιωτών
Βιοτεχνών , καταστημαρχών , 'Εμπόρων , μεγα

λεμπόρων καΙ Βιομηχάνων , πού όποτελούν
έξέχοντα μέλη τής σημερινής Κυπριακής
Κοινωνlας;

Πώς όνέχεσαι ν Ι όντικρύζεις τώρα τη κόκκι

νη ήμισέληνο νό κυματίζει στό Βυζαντινό Μο
ναστήρι τού Χρυσοστόμου πού είναι κτισμένο
στή νότια ποδιά σου , μέ τίς πολλές μικρές βρυ
σούλες πού όναβλύζουν όπ ' τ6 σπλάνχνα σου,
κaί πώς όντέχεις νό βλέπεις τούς βάρβαρους

(Καττόμηδες, Μακρήδες, Άκαθιώτες, Kaλλή

κατακτητές νά μολύνουν μέ τη παρουοΙα τους

δες,

τ6 μοσχομυρισμένα περβόλια τού Πελλαπαϊ-

(Je1), Χατζημοιραlους , Kaλoγήρoυς , Χρη-

187

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
σισύ καί τή Τούρκικη σημa(ο νό κυματίζει ατά
παλιό κάστρα τών Βυζαντινών βασιλιάδων στή

Καί φτόνουμε στή Πόλη τού Εύαγόρα , την

άρχαία 'Ελ)ι'ηνικότατη Σαλαμίνα πού έκτισε ό

βορινή σου πλευρά ;

Καί πώς νό ξεχάσουμε τή καταπράσινη βορι

Τεύκρος, ό βασιλιάς της 'Σαλαμίνας , γυρίζον

-

τας όπό τόν Τρωϊκό Πόλεμο , πρίν τρείς χιλιά

. Ακόμαντα μέχρι τ6
. Αποστόλου . Αντρέα - παρου

δες χρόνια, μέ τά όξιοθαύμαστα έρείπια τής

νή πλευρό σου

-

Βουνό μου Πενταδόκτυλε

πού όπό τ6 δκρο τού
6κρωτήρι τού

τού αίμοβόρου ' Απίλα.

' Αγοράς, τού Γυμνασίου , καί τό περίφημο

σιάζει μιά μαγευτική θέα

θέατρο, πού διατηρείται σχεδόν άκέριο, γιά νό

σ' όλόκερο τόν κόσμο

τονίζει καί διqλαλεί στούς αΙώνες τή προγονι

- Ίσως τή πιό όμορφη
- μΙ τό καταπράσινα

πεΟκα , τ6 μοσχομυρισμένα περβόλια τών λε

κή μας lJολιτιστική κληρονομιά .

μονοδέντρων κaί τούς όπέραντοuς έλαιώνες

ΚαΙ πάμε στήν εΙδυλλιακή χερσόνησο τής

μέχρι τό δανδελωτά όκρογιάλια όπό τ6 " λου

Καρπασίας μέ τό χωριά τών Άγίων Γ Αγιος

τρά τής' Αφροδίτης » , τή Βασίλεια , τή Λάπηθο ,

Θεόδωρος , 'Άγιος Άνδρόνικος ,

τους

- τόν

.. ΑΥιος

Θέ

μΙ τό πλούσια τρεχάτα νερά

ρισσος , " Αγιος . ' Ανδρέας) καί τίς όγιογραφίες

"Αη Γιώργη , τήν πανώρια Κερύνεια

τους καΙ τό μωσαϊκά τους καί τΙς όνεκτίμητες
παλιές εΙκόνες τους, τό όποία έμειναν στά χέ

τόν Καραβά

-

μέ τ6 γραφικό λιμανάκι καί τό Μεσαιωνικό Κά
στρο της! Τή χρυσή άμμουδιά στό Παχύαμμο,

. Επίκτητο ,

. ΑμβρόσlQ ,

ρια τών άπίστων , πού τΙς Ιεροσυλούν καΙ τίς

μέ

καπηλεύονται άνενόχλητοι. Γιατί δέν έπεμ

τή Βυζαντινή όγιογραφημένη Μονή τού' Αντι

βαίνει ή Ούνέσκο νά τίς προστατέψει καΙ νά

φωνητή , τή ΚαλογραΙα μέχρι τήν ' Ακανθού καί

διαφυλάξει τή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ μας ΚΛΗΡΟΝΟ

τόν " Αγιο

τόν ~ Αγιο

πιό πέρα τή γραφική Καντάρα, τή γεμάτη θρύ

ΜΙΑ πού διαλαλεί στούς αΙώνες τήν Έλληνι

λους καί ' lστορΙα!

κότητα τού νησιού ; Καί τί νά πούμε γιό τή

Καί τί νό ηώ γιά τόν όπέραντο κόμπο της
'Ανατολικής

Μεσαορlας

όλόκερου τού νησιού

-

τόν σιτοβολώνα

- μέ τά κεφαλοχώρια τού

Δυτική Μεσαορία , πού έκτείνεται άπό τίς Νό

τιες πλαγιές τού Πενταδάκτυλου μέχρι τίς βο
ρινές ύπώρειες τού

. Ολύμπου

καί τή πλατειά

Μαραθοβούνου , τού Λευκονοίκου , τού Τρικώ

θάλασσα τού κόλπου τού Μόρφου κα Ι τού Κα

μου , τής Τύμπου , τής ~ Ασσιας , τής Βατυλής ,

ραβοστασιού μέ τίς Ιστορικές Μονές ( ' Αγ.

τής Λύσης , της Κοντέας καί τή κοσμοπολίτικη

Πaντελεήμονα aτή Μύρτου) καί τούς άρχαιο

πολιτεία τού Βαρωσιού μέ τή χρυσή όμμουδιά

λογικούς χώρους τής' Ερήμης , τών Σόλων καί

της, πού τή φιλεί μέ νάζι ό άφρός τών κυμά

της Αϊπειας ;

των, καί όποτελούσε τή ριβιέρα τών Τουρι

'Εδώ εΙναι ή κωμόπολη τής Ζώδιας καί ή

στών πού διάμεναν στά μεγαλοπρεπή ξενοδο

πόλη τού Μόρφου μέ τούς όπέραντοuς πορτο 

χεία της σέ έκταση πέραν τών τριών χιλιομέ

καλεώνες τους καί τό γύρω χωριό μέ τίς έκτε

τρων καί πού παραμένουν σήμερα χορταρια

ταμένες καλλιέργειες τών πεπονοειδών, τών

σμένα,

μιάς

καρόπων , τών πατατών καί διαφόρων λαχανι

ή Μεσαιωνική Φαμα

διατρήσεων , πσύ παρέμειναν στό f λεος τών

κούστα μέ τό τεΙχη της , τούς ΠύργουςΊης καί
τίς Φράγγικες έκκλησιές της πού τίς μετάτρε

όκνηρών είσβολέων τής' Ανατολίας .
Τό στρατεύματα τής ΕΙσ80λής έλέγχ.ουν βέ

όκατοίκητα ,

σόν

φαντάσματα

κών πού άρδεύονται μέ τό πλούσια νερά τών

Σαιξπηρικής τραγωδίας!
Καί ή

. Αμμόχωστος,

ψαν σέ Τεμένη όπό τή πρώτη τους κατάκτηση

βαια τό

οί έπήλυδες τού Τουρκεστάν! τι τό δικό τους

σιάζουν πέρα ν τού

δημιούργησαν ; Τά βρήκαν ετοιμα όπό τούς

κών πόρων τού νησιού, πού γιά όκτώ όλάκερα

Φρόγκους!

χρόνια έξοκολουθούν νό παραμένουν όπρο

40%

τού Κυπριακού χώρου όλλά έξου

80% τών πλουτοπαραγωγι

Τί νό όπόγινε άραγε τό ώραίο Βυζαντινό Μο

σπέλαστα όπό τούς γνήσιους Ιδιοκτήτες τους ,

ναστήρι τού ' Αποστόλου Βαρνάβα μέ τή θ α υ
τες εΙκόνες της. τίς παμπάλαιες μέ τήν άνυπο

παρό τίς όποφόσεις της Γενικής Συνελεύσεως
τών . Ηνωμένων' Εθνών καί τό ψηφίσματα τού
Συμβουλίου 'Ασφαλείας , λόγω της όδιαφο

λόγιστη άξία τους , καί τίς μεταγενέστερες

ρίας καί τών συμφερόντων τών ' Ισχυρών τής

πού ζωγρόφησαν οΙ τρείς άδελφοί ζωγράφοι

Γής! Άλλά έστι ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΜΜΟΣ!. ..

μάσια Ιστορική άγιογρόφηση καΙ τίς ό ν εκτ Ιμη

μοναχοί ;
Καί προχωρούμε στή Βυζαντινή

'Αρσινόη

μέ τό έρείπια της μεγάλης έκκλησιάς τού

Ο ΕΠΙΛΟΓΟΙ
Αύτό τό αγια χώματα rιoύ τά πότισαν μέ τό ν

έδώ πέρασαν οΙ 'Ισλα

Ιδρώτα τους , μέ τό δάκρυ καΙ μέ τό αΙμα τους

μικές ' Ορδές τού Χαλίφη Μωaβία ; πού σ κ όρ
πισαν τόν όλεθρο καί τή καταστροφή , δπως

γενιές γενιών Υιά χιλιετηρΙδες όμέτρητες ..
Αύτά τά δγια χώματα πού κρύβανε καί έξα

εγινε καί μέ τή σημερινή ΕΙσβολή τών όρδών

κσλουθούν άκόμα νά κρύ80υν θησαυρούς τής

' Αγίου ' Επιψανίου

- άπ '
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Κληρονομιάς

τους , τό δούλευαν , τό κόρπιζαν , τό μετουσlω

όπως όπόδειξε περ(τρανα ή σκαπάνη τού όρ
χαιολόγοu τών δικών μας καΙ τών πολυώνυμων
ξένων' Αρχαιολογικών' Αποστολών ...
Αύτό τό αγια χώματα πού εΙναι δεμένα μΙ
τούς θρύλους , τΙς Παραδόσεις καΙ τό κατορ
θώματα τής Μυθικής καί τής Κλασσικής . Αρ
χαιότητας καί τής Χριστιανικής Παρουσίας ...
Αύτά τό αγια χώματα πού τ6 δούλεψαν , τό

μας

Πολιτιστικής

ναν σέ όόσεις, σέ πολιτείες καΙ χωριό aτό
όμορφο τούτο νησί στήν

. Ανατολική

Λεκόνη

τής Μεσογείου ....
Μ Ετσι θά σταματήσει καΙ τ6 δρόμα κα ί ή όπέ
ραντη

ταλαιπωρία

τών

δεκόδων

χιλιόδων

όνθρώπων πού ξεκινούν τό Σα66ατοκυρίακα
μέ τά αύτοκίνητό τους άπ6 τήν πυρακτωμένη

Πρωτεύουσα γιό νό διανύσου ν δεκάδες μίλια

μετόπλασαν όκούραστα καΙ τό διαμόρφωσαν

γιά νό 6ρούν λlγη δροσιό στίς έλεύθερες

μέ a[μα κοΙ δάκρυα ΟΙ σημερινές γενεές τών

παραλlες τής Λάρνακας τού Παραλιμνιού καΙ

διακόσιων χιλιάδων τών σημερινών 'Ελληνο
κuπρ{ων καί άναγκόστηκαν νό τό έγκαταλεί

τους τή τιμωρία τού ... .. Ταντόλου!

ψουν aτό έλεος τών

. Ορδ ώ ν τού 6άρ6αρου
. Απίλα μέ τή όνσχή καί τή συγκατάθεση τών
'Ισχυρών της Γης ...

Αυτό τό αγια χώματα πού εΤναι δεμένα όξε
διόλυτα μέ τίς καρδιές καΙ τούς πόθους καΙ
τούς καϋμούς τών πραγματικών καΙ νόμιμων
Ιδιοκτητών καί κληρονόμων , πού τούς ξερίζω
σε ή ΒΙΑ. τά ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ καΙ ή ΑΔΙΚΙΑ δέ
μπορούν πορά νά ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ aτά χέρια

τής

. Αγίας

Νόπας καΙ νό ύποφέρουν αθελό

ΚαΙ θά μπορούν σέ

40 μέχρι 60 λεmά νά

φτόσουν στή χρυσή όμμουδιό τού Βαρω σιοϋ ,
τού Μπογαζιοϋ τού Τρικώμου καΙ στίς δα ν δε

λωτές όκρογ ια λιές τού Παχύαμμου, τής Κερύ
νιας , στό πέντε καί στό έξη μ{λ.ι τού Κaρα6ά γιό
νά ριχτούν στή μαγευτική όγκαλιό τού δροσε
ρού πελάγου ...

KOI
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