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Αυτοί που φεύγουν 

Μαρίτσα Χρ. Ζαμπακκiδοu 

Γόνος γεωργικής οικογένειας η Μαρίτσα 

Χρ. Ζαμπακκίδου γεννr']θηκε σ·tην Κυθρέα 

το 1904. Γονείς της ήταν ο Χριστόδουλος 
Χ" Γιώρκη Ορφανίδης γνωστός με το επί

θετο Ττοουλιάς και μητέρα της η Παναγιω

τού Χ" Στυλλή. 

Είχε δυο αδελφούς το Στυλλή και το 

Γιώργο και δυο αδελφές την Αντρονίκη και 
την Άννα. 

Στα 24 της χρόνια παvτρει1τηκε το 
στο Κ. Ζαμπακκίδη, από την 

Κuθρέα και έτσι και στην έγγαμη ζωrι της 

ακολούθησε το επάγγελμα πλάι 

στη φροντίδα του νοικοκυριού και της ανα

τροφής των τεσσάρων παιδιών της, του 

Κώστα. της Παναγιώτας, του Αντρέα και 

του Χρίστου. 

Η μοίρα όμως της επεφύλαξε σκληρές 

δοκιμασίες. Στα 34 χρόνια χάνει τον άντρα 
της και μένει χr1ρα με τα πα:διά της από 10 
χρόνων το μεγαλύτερο, τον Κώστα, μέχρι 4 
μηνώv·το μικρότερο, τον 

Με ανυπέρβλητο ζήλο και ηρωϊ-

κές, με πόνους, μόχθους και δοκιμασίες 
σκληρές συνεχίζει το γεωργικό 

του άντρα της. 

Η Μαρίτσα του Ττοοuλιά, η 

είναι το νέο της επίθετο. 

aυτοθυσίας, εργατικότητας και μηιρικ1Ίς 

αγάπης. Δέχεται όμως και άλλο αδυσώπητο 

του χάρου 

θάνατο του 

Με ραγισμένη την αλλά και με 

ψυχής τα βλέμματα να naίpvouv 

ακατανίκητη από ψηλά 

ζωή, τα παιδιά της, την Πι:ηρiδα .. 

Πολλοί αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. tlι:Jίο~ιοοιv 

φιλόξενο χώρο για συνεδρίες 

συνεντεύξεις στο σπίη της. 

Ευτυχή να δει τα παιδιά της 

τικά και οικογενειακά 

μένα και να χαρεί εγγόνια απ' όλα τα 

της και από τα δυο μεγαλίπ:ερά της και 

δισέγγονα. 

Ύστερα από 14 χρόνια 

πεθαίνει, σε ηλικία 84 χρόνων σης 7 τ()ιJ 
Ιουλίου του 1988 μακριQ από τη γη ηου 
πότισε με τον ιδρώτα της και σγόηηuε,., 

Η Μαρίτσα του Ττοουλιό, η 

ο κ. εiπε τον πιο 

κάτω επικήδειο. 

Αξέχαστη Μαρίτσα, 

Συγκινητική είναι τούτη η ιi.φα ποο έρχο

μαι μπροστά στο σκrμιωμaγtι:ι 
να ηω μερικά λόγια στην αιι.fJνια σου μνήμη 

που από χθες η αγνή έχει απ<:>χωρι

σθc:ί από το σώμα για να φτερουγίσει crrα 

ουράνια και ενωθεί με τις φυχές όλων των 

δικαίων και και βρει rηv ανά· 

ηαυοη όπου 

στεναγμός. 

διανύσει μια ανά· 

μεσα στο κοινωνικό σύνολο των καη:ιlκων 
της ηεριιl>νυμης της 

μας Κuθρέας και σ' όλο τούτο το 

στάδιο της έχεις εnιδε;ίξε~ 

ματικό βίο 

εξαιρετικής προσηΛωσηc; στα θεiα και 

εμμονής .στην ιεροn:ρtπειcι του χριστιαvι~ 

κού οικογενειακcίύ 6\ου.ΕγκατέΛειψi',ς 
πίσω σου γι' αuτό · 
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πάντοτε αγάπης και εκτίμησης σ' όλα τα 

στρώματα του κοινωνικού οικοδομήματος. 

Είλκες την καταγωγή από γεωργικές 

οικογένειες των Ορφανίδων και Χ "Στυλ

ληδων της Κυθpέας, το τιμιbμενο και 

άδολΟ επάγγελμα της γεωργίας που κατά 

το σοφώτερο Σωκpότην συμβάλλει αξιό

λογα στην ηθικοποίηση των λαών. Και 

πραγματικά απέδειξες έμπρακτα την αλή

θεια των λόγων του σοφού των σοφών με 

-ro σεμνό και ενάρετο χρισηανικό βίο και με 
την ιδιαίτερη και επιμελημένη ανατροφή 

που έδωσες στα προσφιλή σου τέκνα. 

Νέα είχες την ατυχία να στερηθείς τον 

προσφιλή σου σίιζυγο Χρίστο και να ζήσεις 
τη ζωη της μαύρης χηρείας μ' όλα τα aντί

ξοα και περιπετειώδη επακόλουθα της. Σε 

όμως τn σκληρή σου δοκιμασία δεν 

κάμφθηκες, ούτε λύγισες αλλά συνέχισες 

το δύσκολο τοι'ηο αγι.\Jνα της ζωτ'Jς. 

Αvτλούσες πίστη και θάρρος από τις uψη

ι...ές αρχές που είχες βαθιά χαραγμένες στη 

ψυχή σου και συνέχισες μόνη και μετά πολ

λών τις δύσκολες εργασ!ες του γεωργικού 

επαγγέλματος και χάρις σης aσύγκριτες 

προσπάθειες σου ηροχωρούσε ομαλά και 

επιτuχεμένα και όλες οι εργασίες εγίνοντο 

οργανωμένα και επιδέξια σαν να είχες στο 

πλευρό σου τον πολύπειρο γεωργό, αεί
μνηστο σuζυγό σου ο 

Παράλληλα με τις γεωργικές σου εργα·· 

σiες ανέλαβες ολοκλήρου τη συστημα

τική ανατροφή των 4 προσφιλων σου 

τέκνων που άφησε πίσω του ο πατέρας όλα 

ανήλικα. Με κ6ποuς και μόχθους aνυπέρ

βλητους κατώρθωσες να τα αποκαταστή-
όλα και να κατέχουν αξιοζτ)λευτη θέση 

στην κοινωνία. 

Μα η τύχη, όμως δυστυχώς δεν περιορί

σθηκε στη χηρεία μόνο. Αλλεπάλληλα άλλα 

νέα κτυπήματα ήλθαν να πλήξουν <':' τη 
χr)ρα όπως ο θάνατος του προσφιλούς oou 
γιου Χρίστου που πέθανε νειίηατος και 

άφησε rιίσω του χήρα και ορφανά. 

Το τελευταίο αναπό.ντεχο κτίJπημα ήταν 

η εισβολή του Αττίλα στην πολυβασανι

σμένη Κύπρο μας και η κατάληψη της δρο

σόλουστης Κ.υθρέας μας από τις ορδές των 
τουρκικών στρατευμάτων. Είχες και πάλι 

την ατυχία και σ' αυτή τη συμφορά να παρα

μείνεις εγκλωβισμένη και να ζήσεις τη ζωή 

της αιχμαλωσίας στο Δημοτικό Σχολείο της 
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Βώνης όπου οι Νεότουρκοι της Ανατολίας 

είχαν συγκεντρώσει όλες τις γυναίκες της 

περιοχής. Μαρτυρικό είναι τα βάσανα που 
υπέφερες στα χέρια των αιμοβόρων Τούρ

κων" 

Φεύγεις όμως από την πρόσκαιρη τούτη 

ζωή με την συνείδηση σου ήσυχη τtως 

εκτέλεσες στο ακέραιο το καθrΊκο σου σαν 

μητέρα και πατέρας, σαν παππούς και για

γιr: στα λατρευτά σου τέκνα και εγγόνια. 

Ει!χομαι ο Πανάγαθος την άδολη ψυχή 

σου να ευδοκήσει να κατατάξει στην αιώνια 
ανάπαυση στις δε οικογένειες των τέκνων 

και εγγονιών σου να στέλλει την ουράνια 

παρηγοριά. 

Αιωνιa σου η μνήμη. 

Το σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» διέ

θεσε μ1.κpό ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα 

εκτιμώντας την προσφορά σου στην 

Κωμόπολή μας. 

Αντώνης Λεμονοφίδης 

Εγεννήθη εις Κuθρέα 15.1.1914 
Εφοίτησε Γυμνάσιο ΛίJκειο 

Πέθανε 10.6.88 Λάρνακας 
Η κηδεία τοu έγινε από την εκκλησία τwν 

Αγίων Κων/τίνοu και Ελένης στο νέο κοιμη

τήριο Λευκωσίας.· 



Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο 

κάτω επικήδειο. 

Πολύκλαυστε Αντώνη, 

Με την καρδιά γεμάτη θλίψη και οδύνη 

έρχομαι μπροστά στο σεπτό σου λείψανο 

να πω μερικά λόγια στην αιώνια μνήμη 

σήμερα που η αδυσώπητη μοίρα έχει πια 

αρπάξει την ψυχή σου για να μεταφερθεί 

από τα ποικιλώνυμα τάγματα των αγγέλων 

στην αιωνιότητα, όπου οι δ~καιοι και οι άγιοι 

αναπαύονται. 

Το χθεσινό άγγελμα του θανάτου σου 

σκόρπισε βαρύτατο πένθος, ανάμεσα 

στους κατοίκους της γύρω περιοχής, γιατί 

το οικογενειακό σας όνομα ή το καλώς γνω

στό εξαιτίας της επιρροής του αείμνηστου 

πατέρα σου που με την δραστηριότητα του 

στη γεωργική παραγωγή και σ' άλλους 

τομείς απασχολήσεως διέγραψε πραγμα

τικά ιστορικό παρελθό. 

Είλκες την καταγωγή από προύχοντες 

γονείς τις οικογένειες των Λεμονοφάδων 

και θεμιστήδων που είχαν τις ρίζες τους σε 

προγόνους περιωπής και υψηλής κοινωνι

κής τοποθετήσεως. Και τις δυο τούτες 

οικογένειες τίμησες όπως έπρεπε με το 

σεμνό και ενάρετο σου βίο και ανέδειξες 

τούτες πολύ πιο πέρα από την οικογε

νειακή σας παράδοση. 

Ήσουν γόνος μιας ευκατάστατης οικο

γένειας, μιας πολυμελούς που φρόντισε να 

δώσει αξιόλογο ανατροφή και μόρφωση σ' 

όλα της τα τέκνα και κατέβαλε aπαράμιλ

λους κόπους και μόχθους να αποκαταστή

σει τούτα σε αξιοζήλευτη κοινωνική θέση. 

Μετά την αποφοίτησή σου από το Δημο

τικό Σχολείο φοίτησες στο Παγκύπριο 

Εμπορικό Λύκειο Λάρνακας, ένα ανώτερο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα από τα καλύτερα της 

εποχής του στην Κύπρο που έδιδε μια ολο

κληρωμένη μόρφωση στους τροφίμους του 

στον κλάδο του, παράλληλα δε καλλιερ

γούσε σε υψηλό βαθμό ης ξένες γλώσσες 

και υπεράνω τούτων και την ανθρωπιστική 

μόρφωση με τα αθάνατα Ελληνοχριστια

νικά ιδεώδη. Με τέτοιο οικογενειακό περι

βάλλον και με τέτοια αγωγή σε ανιί.ηερο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα πήρες άρτια ανα

τροφή και παίδευση στοιχεία που απέδει

ξες σ' όλη τη μακρά σταδιοδρομία και στην 

επαγγελματική σου καρριέρα. 
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Κατ' αρχάς μετά την αποφοίτηση σου 

από το σχολείο τράπηκες στο γεωργικό 

επάγγελμα σύντροφος και βοηθός του 

αείμνηστου πατέρα σου. Το καλότροπο του 

χαρακτήρα, η ειλικρίνεια και η τιμιότητα 

σου στις συναλλαγές και δοσοληψίες σου 

και υπεράνω τούτων η πλατειά σου μόρ

φωση συνέτειναν να κερδίσεις την αγόπη 

και εμπιστοσύνη του κοινού και να γίνεις 

aξιαγάπητος απ' όλα τα κοινωνικά στρώμα

τα. 

Στην εποχή τούτη που έχεις απασχόληση 

την γεωργία παίρνεις ενεργό μέρος στην 

ίδρυση της Παναγροτικl'jς Ένωσης Κύπρου 

ΠΕΚ της αγροτομάνας της Κύπρου μας που 

εκτός από την συνδικαλιστική εξύψωση 

του γεωργικού πληθυσμού στην Κύπρο μας 

συνέβαλε τα μέγιστα και στο εθνικό μας 
ζήτημα. Η αγροτομάνα τούτη οf}γό:νωση 

είχε τα παρακλάδια της τα χωριά τις Αγρο

τικές Τοπικές Ενώσεις. Έπαιρνες πάντα 
ενεργό ρόλο σ' όλες τις εκδηλώσεις εθνι

κές θρησκευτικες, κοινωνικές και έδι{Ιες 

παντού το παρόν σου! Στο πέρασμα των 

χρόνων εγκαταλείπεις όλες τις γeωργικές 

εργασίες και αναλαμβάνεις το 1947 Γραμ
ματέας του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου 

Κυθρέας που ιδρύθηκε στη δεκαετία του 

30 και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ~uνεp
γατικά της Κύπρου μας. Πρόσφατα διορί
στηκες γραμματέας της Σχολικής Εφο

ρειας Κυθρέας, θέση αντάξια ΠJς μόρφω

σης σου. Κράτησες με ιδιαίτερη πpοοοχή 

τα βιβλία του Ταμιευτηρίου και διαχειρί

σθηκες τα οικονομικά του με φειδΦ και 
σύνεση σε βαθμό που σχημάτισε δικά του 

αποθέματα και μέρος τούτων διέθεσε για 

δικά του ακίνητα και με στόχο να γίνει ένα 

δανειστικό συγκρότημα που να εξυπηρετεί 

πλήρως την κοινότητα. Να προμηθεύει 

ακόμη σπόρους εκλεκτούς, λιπάσματα και 

φυτοφάρμακα. 

Εκεί που προχωρεί το Ταμιεtηήριο και 

επεκτείνει τις δραστηριότητές του ήλθε η 

λα!λαπα της πρώτης εισβολής. Ο Τούρκος 

λεηλc;ιτεi, δηώνει, αρπάζει, σκο'Ι"ώνει, και 

παντού όπου περάσει ερημώνει και καtα

στρέφει τα πάντα. Ο Αντώνης μπροστά 

στον ανελέητο επιδρομέα σκέnτεται το 

μέλλον του ταμιευτηρίου. Επισκέmειa 

την Κεντρική Συνεργατική στη Λεuκωσίο. 

και προτείνει να καταθέσει εκει όλα τα 
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βιβλία εισπράξεων και πληρωμών αλλό οι 

υπεύθυνοι αρνούνται αυτή τη μετακόμιση. 

Όταν όμως είδε πως ο Αττίλας ορέγε

τουν όλο το Βόρειο Τμήμα της Κύπρου μας 

μετάφερε στην Κεντρική Συνεργατική όλα 

τα βιβλία και τα χρήματα που είχε στο 

τciμείο με την απαίτηση να τα κρατήσουν 
όπως κι έγινε. 

Οι φόβοι του Αντώνη επαλήθευσαν. 

Λιγώτερο διάστημα από μια" εβδομάδα τα 
ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 1974 η 
Κυθρέα βομβαρδίζεται από τα βαθιά χαρά

ματα. Ρίχνουν τη φωτιά και το σίδερο τα 

Τούρκικα αεροπλάνα. Ανάμεσα στις φωτιές, 
τον τρόμο και τη σύγχυση ο Αντώνης πριν 

ξεκινήσει για τη πικρή προσφυγιά συνα

ποκομίζει και τις f.:SOO που είχε εισπράξει 
τις τελευταίες μέρες. ΜεταφέρεΊ τα χρή
ματα στην Άσσια όπου έφθασε και τα κατα

θέτει στην εκεί Συνεργατική Εταιρεία 

έναντι αποδείξεως. Έτσι σώθηκαν όλα 
βιβλία αποδείξεις, διπλότυπα, γραμμάτια' 
κ.λ. και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο έμεινε 

ανέπαφο από την τοιJρκικη εισβόλή χάpις 
στην προσπάθ&ια και αποφασιστU<ότητa 
και προπαντός την ειλικρίνεια και εvτψό
τητα του γραμματέα του Αντώνη. 

Απέδειξες πραγματικά με τούτη τη χει• 

ρονομία σου πως είσαι γνήσιος· aπόγονος 

του Λεμονοφίδη και Θεμιστού. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σκεπά

σει το άχραντο σου σώμα. 

Αιωνία σου η μνήμη. 

Σαν ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς 

σου στην δοξασμένη Κωμόπολη μας το 

Σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» διέθεσε 

μικρό χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό 

ίδρυμα. 

Ευέλθων Ιακωβίδης (1900 - 1988) 

rεννήθηκε στην Κυθρέα το Νιόβρη του 

1900. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο 
δημοτικό σχολείο του χωριού του. Μετά 

φοίτησε στο Παγκύπριο rυμνόσιο, όπου 

αποφοίτησε το 1919. Ακολούθησε σπουδές 
στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Αθi,νών 
στην Ιατρική σχολή. Αφού πήρε το mυχίο 

της Ιατρικής το 1923, συνέχισε μεταmυχια-
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κές σπουδές στο Παρίσι στον κλ~ της 
γυναικολογίας. Το 1925 εγκατα~ιςε 
στην Κυθρέa όπου άσκησε με επι1'Ukt«ι 1'0 
ιατρικό. λειτούργημα μέχρι τα θΜ~ρ.Q 
γεγονότα του 1974 που η Κυθρέα κ«tanο
τήθηκε από τον Αττ!λα. 

Το 1929παντρεύτηκε τη ΜαρίΦιJun{ί~u 
από τη Λευκωσία. Από το γόμο τοuc:;.Ωfiό
κτησαν τρία παιδιά; το Ρένο γιατρΘ f!r;ιeο
λόγο, την Ήβη Πατρίκιο υ και το '~liσ 
οδοντίαντρο. · · · ·. · 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ;ς.νομιί
χθηκε ενεργό σ' εθνικές, πολrτ~ t((IΙ 
κοινωνικές δραστηριότητες τοιt ~ 

του. Διετέλεσε δt')μαρχος Κυθρέα<; tt) $948 
-50. 

Ξερριζωμένος από την αγαπημένη "fOttyη 

της Κυθρέας, έκλεισε τα μάτια NU' ifoν 
Αύγουστο του 1988 στη Λεμεσό 6nou και 
τάφηκε. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσαq είπε τ$1f'.rtto 
κάτω επικήδειο. 

Πολύκλαυστε Ευέλθον, 

Ένας διακεκριμένος γιατρός, ένας~•
βής χριστιανός, ένας aξέχαστος 
τας, ένας εγκυκλοπαιδικός 

ένας λάτρης της 
χνίας, ένας εξαίρετος 



ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας φιλό

στοργος πατέρας της δοξασμένης μας 

κωμόπολης της Κυθρέας, έχει από χθες 

εγκαταλείψει τα γήινα και δεν Θα τον 

έχουμε πια ανάμεσα μας. Αποχωρίσθηκε η 

αγνή του ψυχή από το σεπτό του σιίJμα για 

να μεταφερθεί στα ουράνια εκεί όπου οι 

ψυχές όλων των δικαίων και όλων των 

αγίων αναπαύονται. 

Είναι ο Ευέλθων Ιακωβίδης που στο 

μακρό στάδιο της επίγειας ζωής του έχει 

διαγράψει ιστορικό παρελθόν στα χρονικά 

της Κuθρέας, γιατί έχει εξυπηρετήσει ποι

κιλότροπα όχι μόνο την κοινότητα που τον 

ανέδειξε, όχι μόνο τα γειτονικά της χωριά, 

αλλά και πιο πέρα ακόμη απ' αυτά, τα χωριά 

της αντολικής Μεσαορίας στα οποία συμ

περιλαμβάνονται και πολλά τούρκικα 

χωριά, και βορειότερα τα χωριά της επαρ

χίας της Κερύνειας όσα συνορείιουν με την 

αγέραστη κορuφιΊ του Πενταδάκτυλου. 

Έλκωv την καταγωγή από εύπορη οικο

γένεια της Κυθρέας του Μιχαήλ Καφατάρη 

και της Ευδοκίας Ζαχαριάδη έτυχε επιμε

λημένης ανατροφής και μόρφωσης κατορ

Θι.6aCΙ<;όχι μόνο το γυμνάσιο να τελειώσει, 
όπως συνήθως εγίνετο στα χρόνια τούτα 

σε συνοι.ιήλικες Κuθρεώτες, αλλά να συνε

χίσει κατόηι τις σπουδές του στο εθνικό 

Πανεπιστημιο Αθηνών και να τελιώσει για

τρός στην αρχή της δεκαετίας του 20. Και 
τούτο σε χρόνια που οι γιατροί της πρω·

τεύοuσας μετριόνταν στα δάκτυλα, οι δε 
γιατροί στην ύπαιθρο ήσαν σπάνιοι και σχε

δόν ανύπαρκτοι. 

Δεν περιορίσθηκες αείμνηστε Εuέλθον 

με τις σπουδές σου στην ΑθιΊνα, αλλά χάρις 

στη φιλομάθεια σου από τη μια και στην 
οικονομική ευρωστία της οικογένειας σου 

από την άλλη είχες μεταmuχιακές σπου

δές στο Παρίσι, με ειδίκευση στη γυναικο

λογία όπου η επιστήμη του Ιηποκρότους 

είχε σημαντικές ηροόδοuς ανάμεσα σης 

ευρωπαϊκές χι.iφες, 

Ολοκληρωμένος πια γιατρός και με ειδι

κότητα επέστρεψες στην πατρίδα σου 

όnou εγκαταστάθηκές στη γενέτειρα σου 
Κυθρέα για να την εξυπηρετήσεις για μια 

ολόκληρη από το 1924-
1974, και την εγκατέλειψες αξαιτίας της 8' 
εισβολής του Αττίλα, επιμένων να μείνεις 

στο αρχοντικό σου και όταν οι Τούρκ.οι 
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κατέλαβαν την πανεύμορφη μας Κuθρέα 

δέχθηκες να την εγκαταλείψεις και avd
μεσα σε δραματικές περιστάσεις μπόρε.σες 

να φθάσεις στην ελεύθερη μας Κύπρο, Στα 

. χρόνια τούτα εφγάζεσο aνιδιοτελώς, 
παρέχων τις ιατρικές σου υπηρεσίες κσι 

συμβουλές με πολύ συγκαταβατικές τιμές, 

παίρνων ένα συμβολικό ποσό πqυ μπο

ρούσε να πληρώσει και ο τελευταίος μερο

καματιάρης εργάτης. 

Αξέχαστες παραμένουν στη μνήμη μας οι 

aσύγκριτες εξυπηρετήσεις που έκομvες 

όταν μετά την προσφυγοποίηση μας ανέ

λαβες σαν αντιιωταστάτης γιuτρός στο 

νοσοκομείο Λεμεσού σ' όλους τοvς aρρώ

στους ιδίως όταν έφθανε ασθενής που 

καταγόταν από την Κυθρέα, Η εξυπηρέ

τηση τότε προσήγγιζε τα όρια ηως το έργο 

του γιατρού δεν είναι επόγγελμα Q,λλό ιερή 

αποστολή για την ανακούφιση και θερα~ 

πεία πασχόντων συνανθρώπων μας. Υnάρ· 

χει περίπτωση όταν ασθενής από την 

Κυθρέα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 
Ευέλθων παρέμεινε κοντq του σ' όλη τη 

διάρκεια της νύκτας και τότε μόν~ έφυγε 

όταν έδειξε βελτίωση η κατάστασή του. 

Όταν δε έγινε καλά ο ίδιος τον μετάφερε 

στο σπίτι του με το δικό του αuτοκlvητσ, 

Νέος φοιτητής ακόμη ένωσες την τ(ιχη 
σου με την προσφιλή σου σύζυγp Μαρtι 

γένος έγκριτης και ευκατάστατης QΙκοyέ· 

vειας της του κQι της 

Χρυσταλλένης Φιλιππίδη .. Έκτοτε Βαλθή
κατε και οι δυο σας σrην ανατροφή, μόρ~ 

φωση και αποκατόσταση των 3παιδιών σας 
που ευτυχήσατε να τα δήτε σε επίζηλη κο.ι· 

νωνική με τους 2 γιούδες ν' aκoλqu· 
θήσοuν το πατρικό επόyγελμα. 

Μα η πλατειά σοu μόρφωση αξέχαστε 
Εuέλθον η αγάπη σσu οτο 
βιβλίο και η αξιόλογη βιβλιοθήκη σου δεν 

ήταν δυνατό να σε περιορίσουν μόνο στην 
επαγγελματική εξυπηρέτηση και στις 

οικογενειακές σου 'Ολα 

τούτα σε έσπρωξαν να επεκταθείς καt σε 
δραστηριότητες στο δημόσιο και κοινωνικό 
τομέα. Η βαθιά σου χριστιανική 

είχε καλλιεργηθεί στη ψυχi'] σου 
με τα διδάγματα της μας 

πίστης αλλά προπαντός με την έ.μrιρακτrι 
παραδειγμαηκrΊ προσήλωση των Q&)(μνη~ 

στων γονέων σου, Αυτή λέγω η στa$'ξ:pf'J 
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προσήλωση σου στα θεία σε έσπρωξαν να 

εκλεγείς σαν μέλος της Επιτροπής του 

ιερού ναού Αγίας Μαρίνας και ν' αναδει

χθείς σαν πρόεδρος της. Εξυπηρέτησες τη 

διαχείριση της εκκλησίας επί σειρόv ετών, 

φροντίζω ν πάντοτε όχι μόνο για τον εuπρε

πισμό της σ.λλά και για την εύρυθμη λει

τουργία της επανδρώνουσαν με πλήρες και 

ικανό προσωπικό να γίνεται έτσι τύπος και 

παράδειγμα στους άλλους ενοριακούς 

ναούς της κωμόπολής μας. 

Εχρημάτισες ακόμη για μια θητεία 

δήμαρχος της Κυθρέας, όταν χήρευσε η 

θέση με το θάνατο του αείj..ινηστοu Χρί

στου Καττάμη που ήταν γαμβρός σου επ' 

αδελφή. Ταυτόχρονα με τούτο το αξίωμ9 

ήσουν εξ οφφίκιο και πρόεδρος της σχολι

κής επιτροπείας. 

Ανήκες ιδεολογικά στην εθνικόφρονα 

παράταξη και έμεινες πιστός στην τοποθέ

τησή σου μέχρι του θανάτου σου. Καλλιερ

γημένος με τα ιδεώδη της κλασικής μόρ

φωσης και γαλουχημένος με τις αθάνατες 

αρετές της άγιας μας πίστης ήταν επακό

λουθο να aτενίζεις πάντα την Ακρόπολη 

και τον Παρθενώνα και προς τον Εσταυρω

μένο Θεάνθρωπο που θυσιάστηκε για τη 

λύτρωση του ανθρώπινου γένους. 

Γι' αυτό πρωτοστατούσες πάντοτε σ' 

όλες τις εκδηλώσεις της περιώνυμης 

Κωμόπολης μας, εθνικές, θρησκευτικές, 

κοινωνικές, γεωργικες. Η συμμετοχή σου 

ήταν πάντα, πηγαία, ενεργός και η παρου

σία σου έδινε ιδιαίτερη επιβλητικότητα και 

αίγλη. 

Φεύγεις από κοντά μας αξιοπρεπής και 

Κύριος με τη συνείδηση ήσυχη πως εκτέ

λεσες το χρέος σου στο ακέραιο σαν επι

σαν κοινωνικός εργάτης, σαν 

Χρισηανός και σαν 

πατέρας και πάππος. 

Να σου όλοι μας το τελευταίο 

χαίρε εκ του κόσμου τούτου και να παρακα

λέσουμε τον Πανάγαθο Πατέρα να 

την αγνή σου ψυχή εν σκηvαίς διΙ<αfωv 

όττοu αηέδρα πάσα λύπη και ση> 

ναγμός και στην πενθούσαν σου οικογέ

νεια να στέλλει την Ουράνια 

Αιωνία σου η μνήμη, 
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Γεώργιος Κολιός 

στη Κυθραία στις 21 
Φεβρουαρίου 1920. Οι γονείς του είναι ο 
Χριστοφάκης Κολιός και η Ελενίτσα. Είναι ο 

μικρότερος γιος της δεκαμελούς του όικο

γένειας. 

τέλειωσε την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. 

Παντρεύτηκε στις 4 Ιανουαρίου 1959 και 
έχει δυο θυγατέρες: Την Μαρία Κώστα 

Μαζέρη και την Αθηνά. 

Πέθανε στις 12 Σεπτεμβρίου 1988, και 
τάφηκε στο Κοιμητήριο ΣτροβόλσιΙ από 

τον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου. 

Ο κ. Μιχαλάκης Σάββα είπε τον πιο κάτω 

επικήδειο. 

Πολύκλαυστε Πρόεδρε μας, 

Με αισθήματα ανέκφραστης θλίψης και 

βαρύτατου πένθους, με συγκλονισμένη 

την ψυχή και με λυγμούς και δάκρυα στα 

μάτια η αθλητική οικογένεια της Α.Ε.Κ 

Κυθρέας και η απανταχού φίλοι του αwμα~. 

τειοu άκουσαν το θλιβερό άγγελμα 't'Ot;ι 

θανάτου σου. 

Οραματιστής rou αθλητικού ιδεώδι:>υς 
μόλις εγκαταστά8ηκες μόνψα στη γενέ

τειρα σου, άρχισες κιόλας να αναπτύσσεις 

ποικιλόμορφη αθλητική δράση με εΊιιqοrέ

γασμα των προσπαθειών σου την συνέ

νωση όλων των αθλητικών σωματείων της 
κωμόrιολής μας. Κράτησες επάξια τη θέοη 
του Προέδρου του σωματείου πέραν των 

30 ετ6.1ν. Με τις συντονισμένες προσπά· 

θειες και επιμονή σου κατόρθωσες να 
πετύχεις την ένταξη του σωματείου cnouς 

κόλπους της Κυπρισκής Ομοσηον~iας 

όπου και αγωνιζόταν μέχρι 

το 19ϊ4. 

Μα ήρθαν τότε με το 

«-~ιuL>ιιu του βαρβάρου Α ηίλα. Και όταν ο 

ξεριζωμός ηια βίωμα και στέρεψαν τα 
δάκρυα για τους αδικοχαμένους και τους 

αγνοούμενους, με δική σου πρωτο6οuλiα 

και με την μιας 

επιτροπτΊς, το ξεριζωμένο σωματείο μας 

ξαvαστήθηκε σε μια γωνιά ακριηκtΊ της 

πρωτεύουσας για να συνεχίσει το εθνικό, 

κοινωνικό και αθλητικό της έργο, με rφw

ταρχικό σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση 
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της μνήμης για τη γενέτειρά σου και να 

κρατήσει αναμμένη τη φλόγα της επιστρο

φής. Το σωματείο συνεχίζει τη συμμετοχή 

του έκτοτε στους κόλπους της ΚΟΠ και 

αγωνίζεται τώρα στη Δ Κατηγορία. 

Δεν θα σκιαγραφ!σω τη ζωή σου αξέχα

στε Γιώργο. Είσαι σε όλους γνωστός. Μια 

ζωή γεμάτη δράση και κίνηση που δεν 

περιοριζόταν μόνο στα επαγγελματικό σου 

πλαίσια αλλά ξάνοιγε και αγκάλιαζε όλη την 

κοινότητα γενικότερα. 

Κοιμήσου ήσυχα αξέχαστε Πρόεδρε μας. 

Η επιτροπή του Σωματείου στέκει μrφο

στά στο σκήνωμα σου και δίνει την υπό·· 

σχεση ότι θα συνεχίσει το έργο σου. Η γλυ

κιά σου μορφή θα πλανιέται για πάντα στο 

σωματείο και τους αθλητικούς χci>ροuς. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΕΚ Κυθραίας 

καταθέτω το στεφάνι αυτό σε ένδειξη αγά

πης, ευγνωμοσύνης και εχτίμησης για τη 

προσφορά σου στο 

Αντιο αγαπητέ 

Ο κ. Χριστόδουλος 

κάτω επικήδειο. 

11~λύκλαuστε Γιι.ίφγο, 

Κολιέ. 

είπε τον πιο 

Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου σου 

που έφθασε χθες από τον ομιχλώδη 

ουρανό του Λονδίνου όπου είχες μεταβεί 

πρόσφατα για θεραπεία αρρ<i>στειας της 

καρδιάς βύθισε σε βαρύτατο πένθος 

συγγενείς γνωστούς και φίλους ιδίως 
όλους εμάς π6υ είχαμε την τύχη να σε γνω
ρίσουμε από κοντά. Κοιvωνικός·-και εuπρο· 
σήγορος, ευγενικός στους τρόπσμς καιστα 

φερσίματα, ειλικρινής και τίμιος σ' όλο το 

ενεργητικό σου στάδιο, ενέπνεες πόντοτε 

σ' όλους τους συνανθρώπους την αγάπη 

και την εκτίμηση. Είικολα σύναπτες φιλίες 

και δεσμοι)ς σ' όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

Είχες παράλληλα βαθειό ριζωμένες ι;ιτη 

ψυχή σου όλες τις χριστιανικές αρετές γ(' 
αυτό και όλη σου η επίγεια ζωή ήταν προσ

φορά στο συνάνθρωπο σου και στb κοιv{.ι)~ 

νικό σύνολο. 

Υπήρξες ένας ακούραστος πcφάγοντός 

της κοινότητας μας, ένας θιασώτης των 

υψηλών και ωραίων, ένας εξαίρετος κι:ιλ,:. 

λιεργητής του αθλητισμού και όλων των 
ευγενικών ιδανικών της ελληνικής Φuλitς 

μας, ένας aξιοθαύμαστος οικογενειάρχnς, 

ένας φιλόστοργος σύζυγος, ένας tδαvικός 

πατέρας. Αφήκες πίσω στο διάβα της ζωής 

σου άριστες αναμνήσεις και εγκατέλtπες 

παραδείγματα προς μίμηση. Οuδέnοτεδιε• 

νοείσο ούτε με λόγια ούτε με έργατοεuτε~ 

λές και ανάρμοσιο, το ταπεινό και ανάξιο, 

Είλκες την καταγωγή από 6αθειές οικο
γένειες προυχόντων που είχαν μεγάλην 

αδυναμία στο δημόσιο πνεύμα και 

ταν πολύτψο χρόνο για την διαχείριση 
και εξύψωση τον κοινών και θυσίαζαν τ:ςι 

ατομικό σuμφέρο προς όφελος τοv 

σιου. Ακριβώς στον τομέα τούτο qξέ;φcrn:: 
Γιώργο, ξεπέρασες κάθε προσδοκία και 
κάθε οικογενειακή παράδοση. Μετά τα 
εγκύκλια μαθήματα του δημοτικοu σχο~ 

λείου φοίτησες στην Αγγλική Σχολτ'} Λεu· 
κωσίας που τροφοδοτούσε στην εποχή της 

Αγγλοκρaτίας την Κυβέρνηση με υπαλλη· 
λικό δυναμικό. Εξαίρετος μαθητής ποu 

ήσουν την αποφοίτηση σου με ·ι:ην 

μεγαλύτερη ευκολία ενετάχθης στην 

εποχή στη φάλαγγα των δημοσίων 
ιιπαλλήλων και εξησφάλισες θέση στο 
τμήμα του Κτηματολογίου και της Χωρομε. 

τρίαc που υπηρέτησες με ζήλο και ει.ισυνει· 

δησία ασuγκριτη και μπόρεσες να. ανελι
χΘεί•~ και φθάσεις σε ψηλές 6αθμ1δες 
κυβερνητικής ιεραρχίας. 

Λόγω της φύσεως του κλάδου σου unη" 

ρέτησες και στις επαρχίες και ήλθες σε 

Cπενη επαφή και συνεργασία με τον αγρο~ 
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τικό κόσμο τον οποίο εξυπηρέτησες με 

ευγένεια και καλοσύνη και άφησες ανεξί

τηλη τη σφραγίδα της επαγγελματικής 

προσωπικότητας σου στα αγροτικά χρο

νικά του Κτηματολογίου. 

Νέος σuνέδεσες την τύχη σου με την 

προσφιλή σου σύζυγο Στέλλα γόνος ευκα

τάστατων οικογενειών της Κυθρέας που 

είχαν εξαιρετικι'J αγάπη στα γράμματα. 

Έκτοτε αφιερώσετε από κοινού κόπους και 

μόχθους για την ανατροφή των δυο θυγα

τέρων σας Μαρίας και Αθηνάς που ευτυχή

σετε να τις απολαύσετε σπουδασμένες με 

διάκριση και καλώς aποκαταστημένες στην 

κοινωνία. 

Εξαίρετος αθλητής από τα μαθητικά σου 

χρόνια ενέδωσες και μανιακά αγάπησες το 

αθλητικό πνεύμα που εξυπηρέτησες με 

θέρμη και ζέση aσύγκριτη. Με μια ομάδα 

φιλάθλων της Κυθρέας ιδρύσετε το 1950 
την Αθλητική Ένωση Κυθρέας (Α.Ε.Κ.) της 

οποίας εκλέγηκες και ήσουν ο ισόβιος 

πρόεδρος, η ψυχή και το σώμα του Συλλό

γου τούτου. Δείγμα της λατρείας που ετρε

φές σ' αυτή είναι ότι με την rφοσφυγιά 

ατόμωΊ και σωματείων μετεφέρετε τούτη ν 

και συνεχίζετε τις δραστηριότητες της εδώ 

στη Λευκωσία και μάλιστα σε aντίξοες συν

θήκες οικονομικών, στέγης, ελλείψεως 

αθλητών κρατήσετε το γόητρο της και 

σήμερα κατέχει ζηλευτή θέση στα αθλη

τικό χρονικά της Κι)προu μας. 

Παράλληλα η Α.Ε.Κ. στην Κuθρέα με τον 

αθλητισμό και επεξέτεινε τις δραστηριό-
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τητές της σαν πολιτιστικός Σύλλι:Υγος. 

Ωργάνωvε συχνές διαλέξεις στο ο!~ι;ημά 
της, κοινωνικές βραδυές, εσπερίδες και 

πλοίηισε αξιόλογα δανειστική βιβλιοθήκη 

που δάνειζε βιβλία στους μικρούς και 

μεγάλους της Κυθρέας και γενικά καλλιερ

γούσε αρμονικό. σώμα και πνεύμα. 

Η δραστηριότητά σου για τα κοινό δεν 

κάμφθηκε αξέχαστε Γιώργο, στην ξένη γη 

που μας έφερε η προσφυγιά. Υπήρξες ένα 

από τα ιδριπικά μέλη του Σωματείου 

«Ελεύθερη Κυθρέα» και το εξυπηρέτησες 

aξιοζήλευτα για πολλά χρόνια. Τότε μόνο 

απεχώρησες για να κρατήσεις την Α.Ε.Κ. 

που διακινδύνευε στην προσφυγιά η 

ύπαρξή της. 

Ήσουν αξέχαστε Γιώργο ένα ζωντανό 
μέλος της Κοινότητας και πρωτοστατού~ 
σες πάντοτε με ενεργό δράση σ' όλες τις 
εκδηλώσεις της Κοινότητας μας εθνικές, 
θρησκευτικές, κοινωνικές, επαγγeλματι· 

κές γιατί είχες δημιουργήσει υπολογiσιμες 

καλλιέργειες στην αγροτική παραγωγή. Ο 
θάνατος σου δεν είναι μόνο οικογενειακr] 

στέρηση αλλά είναι και στέρηση κοινοτική 
που δημιουργεί πραγματικά δυσανοπλή· 
ρωτο κενό για τι στερείται η Κοινότητa μας 

της πολύπελεvρης προσφοράς σου. 

Να ευχηθούμε όλοι μας στον Πολuεu
σπλαγχνο Κύριο να κατατάξει την πάναγνη 
ψυχή σου στην αι<iJνια μονή του Παραδεί
σου στην δε οικογένεια σου να ευδοκήσει 

την ουράνια παρηγοριά. 

Αιωνία σου η μνήμη. 


