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ΑΓΩΝΙΣτΙl\Α ΠΕΝΘΗ

Ελένη Καvικλiδου: Η μάvα της Κυθρi:ας
(τΟ ΣΠΓΓΙ ΤΗΣ ΟΛΑΚΕΡΟ ΚΑΤΑΦΥΠΟ
ΠΑ ΤΟΥΣ 1\ΑΤΑΖJ-ΠΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

1955- 59)

Πέθανε και κηδεύτηκε την πeρασμένη
Δευτέρα (28.1.1985) από την εκκλησία
της Χρυσελεούσας Στροβόλου η πρό
σφυγας αγωνίστρια Ελένη Π. ΚανΙΙ<λίδου

από την Κυθρέα, μέσα σ' εκδηλώσεις ει
λικρινούς πένθους απδ μέρους των συγ
χωρiΟνών της.

Γιατί η Ελένη Κανικλί6ου δεν ιiταν μό
νο η καλή κι ευπροσήγορη, η ευγενική και
αλτρουίστρια, που πρόσφερε το καλό
aνυστερόβουλα ι<ι aπροσχημάτιστα στο
συνάνθρωπο της. ·Η ταν, πρόσθετα, η
γυναίκα που εiχε το Θάρρος και την τόλμη

στα δύσκολα κι αγιωυοtμf.vα χρόνω της

βρεττανη~ιiς ι<ατοχής, τότες ποu ο αγιiJ
νας ί;φτασε στο αποκορύφωμα τοu, στο

δραματικό 55-- 59, να στήσει γ;α μια ολό
κληρη σχεδόν τετραετία μέσα στο σπiτι
rης κρησφύγετο, παρέχοντας καταφύγιο

στους καταζητούμενους αγωνιστές ι<ι αν

Έτσι στο σπίτι της φιλοξένησε σ' όλα

rα δύσιωλα ιςι ηρωικά χρόνια τον ασύγ
φιτο ήρωα όχι μονάχα τοu 55 - 59, μα
ωι το θρυλικό προασπιστή της προδομέ
ιης γραμμής της Μιας Μηλιάς, τον αξέ
:αστο, αγνοούμενο σήμερα, θρuλικό
:γωνιστή Τ άσο Μάρκοu, ιωθώς και τα μέ

η της aντάρτικης ομάδας της περιοχής
Στέλιο

Πετάση,

σ~-ωλα εκείνα χρόνω,

πληροφο

ριες κω πυρομαχικά κι ο,τιδήrrοτε ι!Jλλο

υλη<ό εiχε σχέση με τον αγάJνa κω την
εξέγερσιι.

Πικραμένη στην προσφυγιά και στον

rάρτες της rιεριοχής.

:υθρέας

Πρόοθετα μ- όλοuς τους κινδύνουc

που διάτρεχε η Ελi'νη Κανη<λiδοu στα δύ:

Παναγιώτη

ερβό, Παναγιώτη Σουρρή, Αντρέα Βα
ειάδη, τον αγωνιστi] Γλαuκο από την
.λεπiνη κι άλλους που ζήτησαν καταφύ
ιο στο πατριωτικό σπίτι της Ελένης Κα
ικλiδου.

ξεριζωμό ζόύσε μ' όραμα μοναδικό την
επιστροφή σης πατpογονη<ές μας ρίζες,
την επιστρ_οφή ση) χιλωμύριστη γη της

κωμόπολης που μας ανέθρεψε, μας κατα
ξίωσε και μας έδωσε τα πρωτοκύτταρα
της ζωής και της γνώσης. Και με τούτο τ'
όραμα, μακριά από τις γενέθλιες ρίζΕς η
Ελένη έγΕιρε' κι έσβuσε χωρiς να καταξι
ωθεί να δει της λευτεριάς τη μέρα, που
τόσο πολύ αγωνίστηκε και μόχτησε για
την ιωτόκτηση της.

Δ ρ. Π. Στυλιανού
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ NIKOMόV

Γεννήθηκε στον
σίας στtς

· Αγω

Λουκά Λευκω

Φι;>ίτησε στο Δημοτι

15.6.1906.

κό Σχολείο ΦανΕρωμένης και μετά την
αποφοίτησή του γράφτηκΕ το

1919

στο

Παγκύπριο Γυμνάσω και στη συνέχεια
στο Παγκύπριο ΔιδασκαλΕίο απ' όπου

αrιεΦοίτησε το

1926.

Διορίστηκε στο

1927

- σ~ν δάσκαλος και υπηρέτησε σε πλείστες
κοινότητες.

Παντρεύτηκε το

1940

την Χρυσταλλέ

νη Στυλιανού Κούτσουρου από τον ·Α γιο

Ανδρόνικο Κυθρέας όπου και εγκαταστά
θηκε. Δεν απέκτησε τέκνα αλλά υιοθέτη
σε την Στέλλα Μιχαήλ Ελευθερίου, αδελ
φότεχνη της συζύγου του.

Απέθανε στις

15.3.1985 και τάφηκε την

επομένη στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας

από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντί
νου και Ελένης.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πtο
κάτω επικήδειο:

Πολ"~Λαuο~ε·κλεάνθη,
Με βαpειά θλίψη στeκω μπροστά στο
.οιnτό οο~ σκήνωμα για να πω μφικά Μ

νια σmν Octd)vια μνήμη σου σfιμεpα n(;!IJ η
αδοοώnητη μοίρα ήλθε ν' αποκόψet tης

n•--

· ζωής σoJJ. το. νήμα για να μεταφeρθei

πά\Ιαγνη ψuxflooυ στις. αιwνιες_μονkς το.....,...-...

Παραδε\dοu όποu οι άγιοι και οι δiκαιο
αναπαόονται.

Ο άιψνός

.

mt εvάpετος σοο. β{ος-η

'eρωτnά και καλοσύνη ποu σε ατόλιξ<Ν ο'

..__.......__

όλο το μακρ6 στάδΙο της επ\γaιι:rις Ψ·

:σοο rrrάν το m.o ζωντανό παρά&ιγμα πο
.άφησες πίσω σου όχι μόνο σε aπογόνους
συγγενείς και .eξαρτωμevοος αλλά και ο
φiλους και γvωστο6ς ποu είχαν τη τuχ
να σε γvωpioouv από κοντά. Χαρακτή
ρας ήπιος, λιγόλογος, ανιδιοτeλής, aξto

·πρεπής και ευγενικός απήλαυνες πάντοτ
τό σεβασμό και την εκτiμηση όχι μόν
στο στενό περιβάλλο της Κυθρέας όπο
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νέος εiχες εγι~ατασταθι:i αλλά Ι<αt στο ευ

· Ηταν

ρύτερο κοινό της Κύπρου όπου υπηρέτη

αδιάλειπτος στην ανόδειξη τοίπωv στα δu

σες σε διάφορες κοινότητες σαν εκπαι

σΙ<:ολα χρόνω της πρσσφυγιός που μας

έρριξε η εισβολr1 των Τούρι<ων της f.:yα

δευτικός.

Νέος

πραγματη<:ό αγώνας συνεχι1ς Η ω

αι<ολούθησες

το

διδασκαλικό

επάγγελμα, επάγγελμα στην εποχή σου
aξιοζήλευτο για την εξαφεηι-ςή εκτίμηση

τολής.

Συνταξι<ιuχος

εκπαιδευτικός

περνού

σες την ιiρεμη ζωή σου στην πολιτισμένη

που έτρεφε όλος ο κόσμος της Κύπρου

μας Κωμόπολη. Πνςίιμα όμως ανήσuχο

μας Ιδιαίτερα οι κάτο11ωι των χωρΙών που

από την ηεiρα της όλης ζωιic; σου δεν πε

ετψούσαν και λάτρευαν το δάσκαλο γιατί

ριορίστηκες στην ησυχiα ιωι στην καλοπέ

αυτός iιταv το παν στην ιωινότητα, ήταν

ραση μόνο αλλά ανεμιγνύεσο και ηγείσο

όχι μόνον ο παιδαγωγός της τρυφερής

πάντοτε προς κάθε υφηλiΊ και ευγςνικιάν

μαθητιιίJσης νεότητας αλλά ιωι ο ανα

εκδήλωση ηου παρσυσιό:ζετο στην !<ωμό·

μορφωηΊς ιωι πολπιστικός παράγοντας

πολη μας. Χρόνια και χρόνια υπηρετού·

όλης της ιωινότηταc;.

σες σαν γραμματέας του Σuνδέσμου Λε·

Πέρασες οτο διδασκαλη<ό σου επάγ
γελμα σε πραγματικά δίJσκολοuς καφούς
και nροηαντόc; οτα ατrόμερα μέρη της Κύ

πρου μας που υπηρετούσες, αλλά με την

μονοπαραγωγών Κυθρέας που απ6 την
θέση σου αυτή δεν έμειναν υπηρεσίες !\ΟΙ
διευιωλύνσεις που δεν ησρi:σχες όχι μόνο

ομαδικά αλλά και ατομικά στον καθένα.

τη<ή σου επιμονι1 κατιίφθωνες να νικ.άς

Αγαπητέ Κλεάνθη φεύγεις an6 τον
σκαιρο τσίJτο κόσμο με τη συνεiδηση σου

όλες ης αvηξοότητες ιωι ανυπέρβ/.,ητα

ιjσuχη πως

aσύγκριτη υπομσνr1 και την παραδειγμα

στο ω<έραιο το

διαrηριiιν

ος σου σον εκπαιδευτικός, σαν σύζυγος,

πί1ντοτε ακέραια τη διδασκαλική σοu συ

πατέρας και πάηπος αλλό προπαντός

.νεiδηση στην

σαv ένας ακούραστος ιωινωvικός

εμπόδια ηου παρουοιάζοντο

των υψηλών ιω-

θηκδντων που η πολιτεία σου ανέθεσε και
η

σου

την διαπαι

της. Η

του δικού σο\J βίοLJ θα

το
μονάχα ιους

δαγώγηση κω μ6ρφωση των νέων βλα

ηου θα
σου αλλά ι-;αι

σταριών. Πραγματη<cι χρειαζόταν ηρωι

όλους τους

σμός J{OI αυταπάρνηση να φέρεις σε πέ

την τuχη να σε γνωρίσουν από κοντά.

σου που

ρας την υψηλή αηοστολri σου και να ΙΙ<α·

Αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη

vοποιιiσεις και αρμόδlΟ Αρχi] κω Κοινό

αξέχαστε μας Κλεόνθη.

τητα. Ο ζιiλος στο επάγγελμα σου και η
εuσuvειδησiα στο καθήιωv σου Ι.οφερναν

πάντοτε τα προσδοκώμενα αποτελέσμα
τα σ' όλες ης Κοινότητες στα πέρατα της

Κύπρου

nou

εργάσθηκεc;.

Νέος συνέδeσεc; την τύχη σου με την

λατρευτή σου σ6ζυγον Χρυσταλλi~νη που
σιJντpο

βοηΟός σ' 6λη την η ο

σου βiou. Κατεβάλε:ι
μαζl ασύγιφιη:ς ιφοσrτάθαες ιωι

Ο κ Π. Στυλιαvοu δημοσίευσε σης
εφημερίδες το
Πολύκλαυcηο
Η κοινότητα της
τον π?-•cvr·,~·,γ·,

ου.

Γιατί δεν

μιλλους κόπους στη ""' ""'""'
της

γω

σας

Αλλά κόποι και προσπάθειες
καν

;ωι

στα

σας

!ωτασταθεi Ι·ωι να αηοι~ατασταΘεi στη

στην !<uθρέα γΗ:! υιΜ'""'

Γ
ι
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ΊΟ
νια τώρα

-- συνδέθιν<ε άρρηχτα με την

που δφησε περβόλια, cmfη κι αγροχτήμα- 1

κοινό-rητα της 1\υθρέας Ι<ΟI δέθηι<ε και δό

τα -

θηκε ολόψυχα στην ανασυγκρότηση κι

στροφr'μ:; στη σι.;λαβωμί'νη γη μας. Με τ'

ανάπτυξη -rης.

όραμα

σιi του

όνειρο

λη<ό

· Ετσι, πέρα απ' τη Θιiτευ
40 ολάι<ερα χρόνια στο διδασκα

ζούσε έντονα με τ' όνομα της επι- ·

λειτούργημά,

cργάστηι<ε

και

nou
των

σφράγισε κω το στερνό το
προδομένων ξεριζωμένων

σε

συμπατριωτών μας, που μiσεψαν με την

επάλξεις πολπιστη<ές και κοινωνικής ανέ

aπαντοχή κω την προσμονή ανει<πλήρω

λιξης της κοινότητας με πραγματη<ό εν

τη.

θουσιασμό και tεραποστολΗ<ή αφοσίωση.
·Ε τ σι πρόσφερε τις υπηρεσίες του γω

χρόνια ως μέλος της εκι<λησιαbηι<ής επι

τροπής της Αγιάς Μαρίνας της Κυθρέας.,

· Ομως πολλές φορές οι κάτοικοι της
Κυθρέας διακr')ρυξαν σ' ανάλογες περι
πτώσεις, θα μεταφέρουμε μαζί με τ' άγια
λείψανα των σι.ψπατριωτιίJν που 'ι<λεισαν

στο Σύνδεσμο Λεμοvοηαραγωγι.ίJν Κυθρέ

rιρόσφυγες τα μάτια τουc; στην ξένη γη,

ας, καθώς κι άλλους οργαvισμοι)ς και

και τα λείψανα του Κλεάνθη Νο<ολάου.

σωματεία.

·Ε τ σι ο Ι<λεάvθης θα γείρει για

v' ανα

Πράος, τιροσηνr]ς ιωι ευπροσήγορος, ο

παυτεί ορισηι<ά στα σπλάχνα της γης π'

!\λεcινθηc; Νικολι:Ίου, κανένα δεν αδίκησε

αγάπησε κι ανάπτυξε, στην αγέραστη ι<ι

και αμφιβCιλλω κι αν, ένα έστω, συνάν

αξέχαστη γης μας, τη γη την κυθρειϊηη<η.

θρωπό του έχει σ' ολάκερη τη ζωή του
πικράνει. Γι'

αυτό και δΗωιολογημένα

τον αηοκίΙλεοαv οι ουμπατριώπς τουι με
ΠJ

χαραΙ<τηριοτικrΙ

<<γλυκύ».

προσωνυμία

του

Στη γυνοiκα του, στη θεηΊ του κόρη Ι

Στέλλa ·ι<αι στο γαμπρό του Κλ Συμεω·

νiδη αντιπρδεδρο του οωμωεiου «Ελεύ- i

Θeρη

ευχ(ιμασπ την παραμυθία '

Ι<αι τη OTWI!-i.Tj εγι~αρτέρηοη ΠΟ\J σ' OVrJ- '
λογες
επιβι1λλεται όλοι να εηιδεi- 1
ξοuμε, μπροστά οτο μοιραίο κι αvαπc'Jτρε-:
πτο γεγονός το η:λεολογη<6

της

μοiρας του Θου(που.

