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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΔΟΥΛΗΣ.
Γεννήθηκε στο Νέο Χωριό Κυθρέας στις
Μετά την αποφοίτηση του από
το Δημοτικό Σχολείο του χωριού του γρά·
φτηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και αφού
συμπλήρωσε τετραετή t{ύκλο μαθημάτων
γράφτηκε στο Παγκύπριο Τριτάξιο Διδα
σκαλείο απ' όπου απεφοίτησε το 1929.

14.11.1909.

Πρωτοδιορίσθηκε στον Πρόδρομο Μα
·ραθάσας το 1931, ύστερα από μονοεη'1 κύ
κλο γεωργικών μαθημάτων, που διοργάνω·
σε το τότε Γραφείο Παιδείας για μετεκπαί
δευση των διδασκάλων.
Υπηρέτησε σε πλείστες απομεμακρυσμέ·
νες κοινότητες και ύστερα από υπηρεσία πέ
ραν των είκοσι χρόνων διορίσθηκε στα

πλησιόχωρα της Κυθρέας, στη Λευκωσία
και τα προάστεια, με τελευταία θέση το

σχολείο Χρυυσίδας, όπου και aφυπηρέτησε
το

1969.

Νυμφεύθηκε το 1940 τη Γιασεμιά Πέτσα
από τη Χρυσίδα, όπου και εγκατεστάθηκε.
Απέκτησε δυο τέκνα τη Ρίτσα και το Χρίστο,
που ευτύχησε να τα δει πλήρως αποκατε·
στημένα στην κοινωνία.

Πέθανε στις 27.8.1985 ύστερα από τρο
χαίο δυστύχημα και θάφτηκε την επομένη
·στο Νέο Κοιμητήρι Λευκωσίας από την εκ
κλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ·
νης.

Ο κ. Χριστόδουλος Π{:τσας είπε τον πιο
κάτω επικήδειο.

Πολύκλαυστε Στέλιο μου,
Με αισθήματα ανέκφραστης θλίψης και
βαρυτάτου πένθους, με συγκλονισμένη
την ψυχή και με λυγμούς και δάκρυα στα
μάτια στέκω την ιερή 1"ούτη ώρα δίπλα·

στο σεπτό σου σκήνωμα για να πω λίγα
λόγια, λίγα νεκρολούλουδα, στην αιών10
μνήμη σου ύστερα από το απρόσμενο

τροχαίο δυστύχημα στο οποίο

?

άσπλα

χνος χάρος έστησε το καρτέρι του για να

σου αφαιρέσει την άδολη ψυχή σου, για

να μεταφερθεί από τα }<έρια των αγγέλων
στις αιώνιες μονές του Παραδεi·CJου, όπου
οι ψυχές των αγίων και όλων των δικαίων
απολαμβάνουν την αιώνια μακαριότητα.

Εσένα ttf(..ιo μου διάλeξε 11 aδtiσilinητη
μοίρα για να εκτελέσει το φριχιαστηφ της
έγκλημα; εσννα τον καλο και αγαθό. i0\1

πράο KQ1 /Jε'Ιλi.1CΙΟ, τον e\λικpιvή και έvτι·
μο; τον καλωοuvότο και εuγevικό. τον
αξιοπρεπή και ανιδιοτελή, τον nονόψuχο

και ελεήμονα; Νaι εσένα! Πott στο πέρα·
σμα της μακρόβιας ζωής αοu eκτl!λοόσες
μ' όλη τη δόvαμη της Ψυχής πάντα το

καλό και πότέ σου δev ~βλαψες κανένα
από τους συνανθρώπους σου οί>τε μe λό·
για ούτe με έργα. Ναι εσένα που από τα
πρώτα σοu βήματα εiχες τάξει σαν σκοπό
της ζωής σου όχι μονάχα -rην αtομική και
οικογενειακή ανέλιξη, αλλά και -rηv πρό
οδο κι ευηιχlα του κοινωνΙκού συνόλου.

Γ όνος εκλεκ-rών οικσγaνειών tou Νέου
Χωριού και τοu Τραχωνiου Κυθρέας, ετί·
μησες επάξια το όνομα τοuς με το σεμνό
κι ενάρετο σου βiο κι έγινες ειλικρινά nρό·

τυπο και unό6ειγμα σε/3άσμιοu ανθρώ·
που, φιλόαtοργοι.> οικογενειάρχη, δραστή·

ριου κοινωνικού eρyάτη ΚΙ eγκατέλειψες
αναμνήσεις άριστες ανάμf!οα στσι:ις ου·

νανθρώποuς σόυ ποu είχαν τηv τuχη να

σε γνωρίσουν αΠό κοντά.
τ ράπηκες στο διδασκαλικό επάγγeλμα
και απεφοlτηαες του Παγκυπρiου Διδα·
σκαλείου με τον enίζηλο βαθμό του αρι·

στούχου. Διάλεξες πpαγμcmκά εn6ννελ·
μα υψηλό στην ιmοχή εκεiνη γιατί ετι.>y-
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χανι: ιδιαiτι:ρης ΕΚτίμησης και σΕβασμοι).

σηανικά ιδεώδη nροοηαθήσεπ να 1ωλλι

·Η ταν έργο λάξι:υσης ψυχών ιωι σφυρη

εpγι)σετε στην ψυχή τους τις υψηλές αρε

λάτησης χαρακτήρων. ·Η ταν έργο ιερό ι< ι

τές της αθάνατης μας Πίστης και τα

απέβλεπε στη διαπαιδαγώγηση της τρυ

άφθαστα ιδεώδη της ωώνιας Ελληνικής

φερής μαθητιώσης νεότητας που θα τρο

φυλής

φοδοτούσε τους μέλλοντες πολiτι:ς της

υπi:ρμετρες προσπάθειες .κι κόπους aπα

επερχόμενης ιωινωνiας. Στο έργο τούτο

ράμιλλους γω την τοηοθέτηση τους σε
μια κοινωνική θέση αντάξια της οικογε

θα έβαζες τα θεμέλια της νέας γενιάς.
Την ιερή τούτη αποστολή που η πολι

τεία· σου ανέΘεσε και η κοινωνία σου εμ

μας.

Παράλληλα

ι<αταβόλλετε

νειακιiς σας ηαράδοσης ιωι της δη<ής σας

εηα'rΎελματΒ<ής ανέλ1ξης.

πωτeύθηκΕ υπηρέτησες Στέλιο μου μΕ εu

Εληφινά μόχθοι Ι<αt ι<όηοι Ι'αρποφό

συνειδησία υποδειγματική και με ζι1λο έν

ρησαν κι τα όνειρα ποu τρέφαπ και για

θερμο μπόρεσΕς να αναδείξεις άξιους μα

τα δυο σας ηωδιό γίνανε πραγμαηκότη

θητές που σήμερα διαπρέπουν στην κοι

τα. Και τα δυο σας τέκνα αποκατασταθή·

εκπαιδευτικοί,

κανε στο ακέραιο ιωι ·κατέλαβαν ζηλευ

επιχειρήματiες, βιομήχανοι, δημό σιοι κω

τές θέσεις που χαiρουν όκρας εκτίμησης
κι αγάπης σ' όλο το Ι<οινωνικό στερέωμα.

νωνία σαν Επιστήμονες,

ιδιωτικοί υπάλληλοι, τεχνικοί ι<ι άλλω
που προφέρουν με σεβασμό το όνομα του

Αφο\) πέρασες το στάδιο της υπηpεσiας

άξιου δάσκαλου τους. Υπηρέτησες σε

σου σης μΙκρές απομακρυσμένες κοινό

πλείστες Κοινότητες της Νήσου μας από

τητες το τότε Γραφείο Παιδείας της Απο1,

την Πάφο μέχρι το Καρπάσι και μάλιστα

ι'άτω από σκληρές ώρΕς δουλειάς και με
aντίξοες σuνθήκες διαβiωσης, στέγασης,
σχολικών κτιρiων, εηοπτικιiJν μέσων δι
δασκαλίας ιωι άλλων Ι<αι αρκετά αυξημi:
νου αριθμού μαθητών.
τες ηου πi:ρασες δεν περιορiοτηκε στα

στενά πλαίσια του σχολείου, αλλά

τάθηκες και σε εξωσχολη<ές δραστηριό
τητες που ης επέβαλλε το φιλοπρόοδο
σου πνεύμα, ο ένθερμος σου ζi1λος κι η
διδασκαλική σου συνείδηση.

· Ησουν

ο

πολιτιστικός παράγοντας σε κάθε κοινό
που

συνέτεινε

να

χαίρεις

εrππρό

σθετης αγάπης και εκτίμησης.
Νέος συvί:δεσες την τύχη με την προ

σφιλή σου σύζυγο Γιασεμία που σ' ακο
λούθησε βήμα προς βήμα σ' c'Jλη σου τη

διδάσκαλική σταδιοδρομία κι έγινε αλη
Θινός βοηθός και συμπαραστάτης στην
υψηλή σου αποστολή.

· Εκτοτε

σφορά του έργου σου σιο διόρισε γψ· σΕfίJά

χρόνια στα rιλησιόχωρα της fS1JDpeας και
στα σχολεία των Πόλεων και των Προα
στείων. Στο μεταξύ μλλκπα σου πρότεινε
θέση nροαγωγής σε διευΘυντή, τr)ν οποί

Η δράση σου Στέλιο μου σης Κοινότη

τητα

κιακής Κυβέρνησης εκτψώvτας την πR?

αρχίσετε ένα ομαλό κι αρμονι

κό συζυγικό βiο μι: γνώμονα κω προορι
σμό την ανατροφιi κω ανάδειξη των δυο

προσφιλών τέκνων σας Ρίτσος ι~αι Χρi:
στου. Εμηεηοτισμένοι με τα Ελληνοχρι-

αν αnc:λάκησες γιατi η θέσrι ήταν αnομα
Ιφυομένη.

Εγκατεστάθηκες πω μόvφα στο δικό
σας σηiη ι<ι έτσι σου δόθηκε Ευκαφiα να
εγγίσεΙς τα κοινά της Χρυσiδας και της

Κυθρέας.
Για σεφά χρόνΙα υπηρέτησες εκκλησι

αστικός εηiτροrως του Ιερού Ναού Τιμίου
Σταυρού Χρuσiδας όπου με τους άλλους

συνεργάτες σου διαχειρωθήκατε τα οικο
vσμιι<:ά μι'! περωυλλοyή

σε τρόrω

ηου νd c:κηληρώνετε όλες τις υποχρεώ·

σεις τοu Ναού και να Φροvτiζετe ακόμη
τον ευπρεπισμό και εξωρωσμό της

Εf<κλησίας,

·

Παράλληλα πρωτοστατούσες πάντοτε
σ' όλες τις εθνικές θρησι-:ειJτη<ές κα1 άλ
λες πολιτιστικi.:ς εκδηλώσε1ς της δροσό,

λοuστης Κυθρi:ας. Η παροuσiα σου iιταvΆ

πaντοτε αισθητr1 (i' όλα τα γεωργικά ζη
τήματα η ου εγείρονταν, εκπαιδευτικά κι'
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άλλα ή εκείνα που αφορούσαν τον Κεφα
λόβρυσο μας.
Τελευταία η Επαρχιακή Διοίκηση Λευ·
κωσiας σου πρότεινε διορισμό Κοινοτάρ·
χη Χρυσίδας, που απέρριψες, γιατί εξα
κολουθούμε να 'μαστε μακριά από τα ιε
ρά μας χώματα.

Αλησμόνητε Στέλιο μου, Μας εγκατέ
λειψες τόσο αναπάντεχα τόσο απρόοπτα.

Η θλίψη μας είναι συγκλονΙστική και το
πένθος μας aσήκωτο. Βρίσκουμε όμως κά
ποιο ξελάφρωμα γιατί εγιωτέλειψες τα

rφόσκαιρα, αφού εξcτέλεσες~Ότο ακέραιο
rον προορισμό σου σαν άνθρωπος, σαν
:κπαιδευτη<ός, σαν σίJζυγος, σαν πατέρας
<αι παππούς. Το μόνο σου παράπονο εi
)Qt που πεθαίνεις στην προσφυγιά και σε

Jκεπάζει το καταθλιπτικό και αφιλόξενο
;ένοχώμα.

Κοφήσου το μακάριο

oou

ύπνο γιατί

κατά τον φιλόσοφο Λεονάρδο Ντα Βίτσι

- • Οστις

διήλθε το βiο ήρεμο κοψάται
βρίσκει απόλυτη
εφαρμογή στη δική σου ζωή.

ύπνο γλυκότατο που

ΊΌ καλύτερο μvhμbctPV() γιο σένα αγα·
πημένε μου Στέλιο εiναι να παρακαλέ

σουμε τον Πανάγαθο να "ατατάξει την
άχραντη ψυχή σοι> .εν oKrt1Y<:Ιiς δικαίων και

ν' απαλύνει τον πό1,Ιο~ηςθλiψης στηλα
τρευτή σου σύζυγο, τc;ι rιροαφιλή σου τi:
κνα τα πολυαγαηημ~vα σου εγγονάκια,
που τόσο μόχ~r'ιαες vα ctναδεiζεις. Σε ζη
τούσε εψές Στ1:λιο ο μιtι;pό<: εγγονός Στέ
λιος, όταν άκουσε το δικό μου Παναγιώτη
να μου φωνqζει

,-. Πart!10\>! Τότε ΚΙ εκείνο

πρόφερε. Πι:t!J είναι ο rισrιπούς μου;

Αιωνία σου η μνi'!μη αγαπημένε μοu Στέ·
λιο,
αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη.

wz!h comρbΊnenιs
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
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ΑΣΦΑΛΙΣτΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΙΩΣΗΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Μετοχiου 43Γ
ΤΗΛ:

462556

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ι
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ΑΡ1ΌΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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ΚΟΣΜΟΣ ΛΤΔ.
Λeωφ. Λεμeοοu

74, τηλ 28010

ΛeωΦ. Στ.,Οβόλου 18 τηλ. 25227
ΛΕΥΚΩΣ!Α

---·--ι» Κατασκευάζοvτω άπό ~μπειρους τεχνίτες

Ολλ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡ1ΌΠΟόΆΣ

1J

Η ΑΡ'ΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝ!Α ΠΟΥ ΦΗΜ!ΖΠΑ!
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ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΙΙΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΠΩΝ

& ΗΗΑΧΕΙΡJ,ΣΜΕΝΩΝ

Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

G. ROUSOS MOTOR AGENCY
ΛΕΩΦ· ΙΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

138 -

ΤΗΛ.

03123110 -

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΊΗΕfΗΑΡΡΥ ECONOMIZER

T()yOTA TAR...._. . . .

ΑΓΟΡ ΑΖΟΜΕΝ & ΠΩΛΟΥΜΕΝ

1

ΟΛΩΝ

{)Ν

ΕΠΙΣΚΕΦθΗΤΕ

ΤΥΠΩΝ

ΜΑΣ

ΚΑΙ

Α YTOKINHT Α

ΕΗΠΙΣΤΕΥθΗΤΕ ΗΑΣ

Και τώρα από τη TESCO μαργαρίνη και φυτικό βούτυρο.
Δυο υπέροχα προϊόντα ποιότητας,
άριστα συσκευασμένα σε πλαστικό βολικά κουτιά.
Εiναι ελαφρά, αλείφονται Εύκολα,
πpοσθeτουν γεύση και ... είναι υγιεινό.
r!ΞSCO
·ι

00%

LOW FAT SPREAD
50% λιγότερο

φυτικό βούτυρο με

λiπος από το ζωiκό, με λιγότερες
θερμiδες για όσους προσέχουν
το διαιτολόγιό τους.

Ζητεiστε

TESCO

TESCO SUNFLOWER MARGARINE
!\Jόσημη μαργαρίνη από αγνό

ηλιανθέλσιο {SUNFΙ..OWER!.
Θρεπτικrι υγιεινή, nλοuσια
σε βιταμίνες, χαμηλή σε χοληστερόλη.

αηό τον παντοπώλη σας σ!')μερα

Γενικοi Αντιπρόσωποι

COSMOS TRADING

·

Ι. ΤΟ. Τηλ.

Διανομείς:

464750

Λιωκωσiα.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣΕΚΑΛ
Στην υπεραγορά ΣΕΚΑΛ, θα βρήτε ότι χρειάζεται ένα σύγχρονο
νοικοκυριό.

Εκτός από τα τρόφιμα που προσφερονται στις χαμηλότερες
τιμές της αγοράς, μπορείτε να πάρετε τα οικιακό σας σκεύη.
ΓΑΜΗΛΙΑ ΔΩΡΑ,

ΧΑΛ I Α,

ΦΛΟΚΑΤΕΣ ΟΛΟΜΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ,
ΓΙΟΛΥΦΩΤΑ

&

ΑΛΛΕΣ ΟΙΚJΑΚΕΣΣVΣΚΕVΕΣ.

·Ο λα τα είδη ενδύσεως από παιδικά φορεματάκια και εσσώρου
χα.

Υποκάμισα

Παντελόνια ανδρικά

&

γυναικεία

και ότι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΕΚΑΛ
ο τι ΚΑΛ VTEPO
ΠΑΝΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ
Λεωφ. Κέννεντυ
Τηλ:

32 Παλλουριώτισσα
34191-2-3

·wιlh compbinenιs
·Εργοστάσιο Απόλλων

ΗΝΩΜΕΝΑ

ΤΟΥΒλΟΠΟΙΕΙΑ
λ ΤΑ.
Ταχ. Κι6. 4992, Λεuκωσ(α
10ος Μιλιοδε(κτης

Δρόμος ΛΕΥΚΩΣ I ΑΣ

- ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙ·J·ΑΣ

-ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑΑΛΑΤΩΝΤΗΛ.

02-481577

''τ α Ν Ε I''
ΕΠΑΛΞΗ ΛΑ·ι Ί<ΩΝ ΑΓΩΝΩ.Ν
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ «ΤΑ ΝΕΑ»
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us problems ..... we giνe you
solutions ...... lt sounds Ο.Κ. to us!
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industrial prob!em solving
corrosion prevention
materials seiection
machine design.
ρrocess design

PROPLAN LTD
meeting the challenge of chang-e
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ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΤΟΣ

Ayiou
ΤΗΛ.

Ιλαρίωvος

436087 ·
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Καϊμακλί

ΤΗΛ. ΝΥΚΤΑΣ

33367

~---·------------~
--·-·--

Λ Υ Ι Η»
ΑΓΌΡΑΙ, Π\?1\ΗΣΕ:ΙΣ:, ΕΧτ!Ι1ΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚ:ΟΣ

ΙΝΙΟΣ

Οδός Γρlβα Διvενn Νο.
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Από τη Brother η
Μεγάλη Eu-ιia
Τ Ο χριστουγεννιάτικο σας δ(b,f'O~

Δίνοντας προκαταβολή μόνο f:50 και

f 1Ο μηνια!α δόση παίρνετε μια θαυμάσια
BROTHER.
πάρετε μια ραπτομηχανή BROTHER που μιλά, που

υπερσύγχρονη ραπτομηχανή

Μπορείτε κι' εσείς τώρα να
γίνεται
κοπτοράπτης, με puτόματα σχέδια χωρίς πλακούδες και χωρίς πλασηκά εξαρηΊματα.

Επίσης, η δική σας BROTHER θα συνοδεύεται όπως πάντα με την εγγίιηση τωv5
χρόνων και το γνωστό σέρβις της PALINEX ... 'Εχετε καλύτερη εκλογή;

Τα καλά προϊόντα κάνοtιν τους καλούς φίλους.
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ΝΕΑ

VEGANIN

Η ΝΕΑ Vf.iGANIN ΜΕ ΠΑΡΑΣΕΤΑΜΟΛ ΕΙΝΑΙ ΠΙQ ΑΥΝΑ'rΉ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝεΛΕ:ΓΧΟ
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ΠΥΡΕΤΟΥ.

Η ΝΕΑ \'ΕGΛΝΙΝ ΜΕ: ΠΑf"ΑΣΕΤΑΜΟΛ ΧΑ.Σ ΝΟΣΗΛΕΥΕ:Ι
Π!Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑτΙΚΑ.

Η ΝΕΑ \'i'XJA~IN ΜΕ ΠΜ'ΑΣΕΤΑΜΟΛ ΔΕΝ ΕΝΟΚΛΕΙ
ΤΟ ΣΤΟΜΑΧJ ΣΑΣ.
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cottage

cheese
Μαλακό, aπαχο τυρί πού σερβίρεται μόνο του,

ε'ίτε μέ μέλι οτό πρόγευμα, είτε crόv όρειπικό

μέ σαλόtες καί λaχανικn.
ΆκΙJμη οτά.φαγητά, μέ μπισκότα η ι:ηόγλvκiσματα
η μέ, φροΟτιΊ σάv δρuσιστικό οι,ιμrιλι)ρωμα.
'Έχει χαμηλό ποσοστό λιπαρών σvpτοτικώv {4%)
καί σέ συσχετισμό μέ τό ύψηλό ποσοστό

σέΊφωτεlνες (14%) ηεpιέχει μόνο 105 Θερμίδες

100 γραμμάρια. 'Έχε( δέ έλάχιστο όλότι 0.5Ψο.
αύτά τά πλεον.εκπ]ματα καθιερώΘηκε καί σάν
Τυρί Διαίτης μέ μεγάλη θρεηηκή όf,ία κι'
άπaραίτiΊτο συμπλήρωμα σωστι)ς διcηροφijς.
ΘιΊ τό 8ρι1η: ηαντού

Άποκλειστικοτης:
ρmAS DAIAY!NDUSΠliES
Τηλ 44200, Λε'uκωσίa.
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