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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
της Βώνης και να παραμείνετε εγκλωβι

σμένες για 3 μήνες. Υποφέρετε τα πάνδεινα
στα χέρια των νεοτούρκων της Ανατολίας,
εξευτελισμούς και ταπ~ινώσεις και από
σπαση

ό,τι

στην αιωνιότητα . .Εξετέλεσες το καθήκο
σου στο ακέραιο σαν χριστιi:ινή και εύχομαι

αποκομίσετε από το σπίτι σας. Τούτο το

ολόψυχα την αιώνια μνήμη σου στη δε aπα

του

κατορθώσετε

της ψυχής για να οδηγηθεί ευκολώτερα

να

τελευταιο

πολύτιμον

Αλησμόνητη Μαρίτσα τα φοβερό nλήγ
ματα που υπέστητε ήταν ένας αξαγνισμός

εγκλωβισμού

συνέτεινε

ρηγόρητη σου αδελφή Ελπινίκη απευθύνω

στην υπόσκαψη της υγείας σου για να επι

τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και ο Πανά

δεινωθεί περισσότερο η αγιάτρευτη σου

γαθος να στέλλει την ουράνια παρηγοριά.

αρρώστεια που οδήγησε σήμερα στο μοι
ραίο.

Η μ. Μαρί Χρ. Λογγίνου κατήγετο από το
γένος του Μιχαλάκη του Νικόλα (Κολοβάτ

τηδες) πτωχική οικογένεια αλλά εργατική.
Οι γονείς της είχον μια εξαιρετική ν αγάπην
προς τα γράμματα και τη μόρφωση εξ ου με
όλη τους τη φτώχεια

(7 παιδιά)

την εποχή ν

εκείνη κατώρθωσαν με χίλιες στερήσεις να
μορφώσουν τρία παιδιά και να βγουν διδά
σκαλοι, την Ευανθία Νικολα'ίδου (Ανδρονί

κοu), την Μαρί Νικολαίδου (Λογγίνου) και
τον Χριστάκη Νικολα'tδη (Βατόκη).

Η μ. Μαρί Χρ. Λογγινου εκτός του διδα
σκαλικού πτυχίου, απέκτησε και δίπλωμα
νηπιαγωγού

μαθητεύσασα

τότε

εις

την

Κατίνα Τσιαμαντά ειδική νηπιαγωγό που

δίδασκε εις το παρθεναγωγείο Φανερωμέ
νης εις όσας ήθελαν. Η Κατίνα Τσιαμαντό

ήτο αδελφή της Μαρίας Τσιαμαντά διευ
θύντριας του δημοτικού σχολείου Παρθε
ναγωγείου Φανερωμένης.
Υπήρξε και πρόεδρος της «Φιλοπτώχου

Κυθρέας» και με το ποσόν που εισεπρότ
τετο δι' εράνων και άλλων δραστηριοτήτων
και

εκδηλώσεων,

εβοηθούντο

κατά τας

εορτάς των Χριστουγέννων και Λαμπρός

και σε όλλας εκτάκτους περιστάσεις πτω
χοί οικογένειες και άτομα και χρηματικώς

και σε είδος.
Η προσήλωσή της προς την θρησκείαν
και την εκκλησίαν ήτο παράδειγμα προς
μίμηση. Και σήμερον ς:ικόμη, μητέρες και
ίσως και γιαγιάδες, που είχαν την ευκαιρίαν
και υπήρξαν μαθήτριες της, μιλούν με τα

καλύτερα επαινετικό λόγια για το ήθος, τον
χαρακ;rήρα και τις καλωσύνες της.

Αιωνία σου η μνήμη.

