
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Καταβάλατε ασύγκρπους κόπους και 

απαρόμιλλες προσπάθειες για το ανόγιωμα 

και "rnν ανόδειξn των τριών λατρευτών σας 

τέκνων. Κατορθώσατε όμως να πετύχετε τελι

κό το σκοπό και τον οραματισμό σας. Και τα 

τρία σας τέκνα είναι πλrlρως αποκαταστnμέ

να στnν κοινωνία και κατέχουν αξιοζrΊλευτn 

θέσn σ' αυτrΊ. 

Ανάμεσα στnν ευτυχισμένn τούτn ζωrΊ 

που ζούσατε ανέμελα στn ξακουστrΊ μας Κω

μόπολn Κυθρέα rΊλθε n εισβολrΊ του Απίλα 
στnν Κύπρο. Ήλθε να ανακόψει κάθε ευτυχία 

και καλοπέρασn και να μας οδnγrΊσει όλους 

στn γεύσn τnςπικρrΊς προσφυγιάς. 

Μα και στnν προσφυγιά, αλnσμόνnτε 

Πέτρο, δεν τα βάλατε κάτω, παρόλn τnν προ

χωρnμένn σου nλικfα. Αγωνίστnκες, ερεύνn

σες και ανακάλυψες εργασία που για συνεχrΊ 

χρόνια αδιάλειπτα δούλευες. Όπως rΊσουν 

μαθnμε'νος με κόπο και ιδρώτα να aπολαμ

βάνεις τα καλό τnς ζωrΊς. Ήταν πράγματι 

τούτο απόρροια τnς εργατικότnτας που εί 
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χες εκ φύσεως. Τότε εγκατέλειψες τnν εργα

σία όταν πια οι σωματικές σου δυνάμεις 

εξασθένnσαν. 

Πολύκλαυστε, Πέτρο, εγκαταλείπεις τα 

γrΊινα με τn συνείδnσn σου rΊσυχn πως επιτέ

λεσες στο ακέραιο το καθrΊκον σου σαν 

στοργικός σύζυγος, σαν προσφιλrlς πατέ

ρας και παππούς και σαν ειλικρινrΊς φίλος, 

συγγενrΊς και κοινωνικός εργότnς σ' ολο το 

κοινωνικό σύνολο. Κοιμnσου rΊσυχος στnν αι

ωνιότnτα γιατί όφnσες άξιους aπογόνους 

που θα βαδίσουν τn δικn σου πορεία τnς ερ

γατικότnτας, τnς τιμιότnτας, τnς φιλίας και 

αλλnλεγγύnς προς τους συνανθρώπους 

τους. 

Είθε ο Πανάγαθος να κατατάξει τnν 

αθώα ψυχrΊ σου σε σκnνές δικαίων, στn δε 

πενθούσα σου οικογένεια να στέλλει τnv ου

ράνια παρnγοριό. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκε-

πάσει το όχραvτό σου λείψανο. 

Αιωνία σου n μνnμn. 

ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΠΙJΙΑ ΜΑΣ 

τ απέναντι βουνού, 

τ' άσπρα σπιτάκια σrn γραμμn 

βλέπω να με κοιτο(JV 

Να μου φωνάζουν δυνατό 

και έλα να μου λέγουν 

μεσ' τn δικn μας αγκαλιά 

και σαν παιδιά να κλαίνε. 

Αχ νότον νόχα δυο φτερό 

κει πέρα να πετούσα 

και σαν και τότε τα παλιά 

σ' αυτό μέσα να ζούσα 

θα στυλλωνόταν το κορμί 

τα γnρατειό θα φεύγαν, 

θαείχα ξεναγεννnθεί 

χωρίς όλλn κουβέντα. 

Ανδρέας Παναγίδnς 
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ΕΥΑΝΘΙΑ Γ. ΚΟΡΕΛΛΗ 

Γεννr'Ίθnκε στο Νέο Χωρίο Κυθρέας 

στις 12 Οκτωβρίου 1910, εκ πατρός Κωστr'Ί 
Χ"Ζαβρού εκΝέου Χωρίου και μnτρός Ελένnς 

Χ. Γιαννόκn εκ Κυθρέας. 

Φοίτnσε στο Παρθεναγωγείο Νέου 

Χωρίου Κυθρέας με δασκόλα τnν εκ Κυ

θρέας Μαρία Νικολαϊδου. 

Στnν Στ' τόξn φοίτnσε στο Παρθεναγω-

γείο Αγίας Μαρίνας Κυθρέας με δασκόλα 

τnν Καλλισθένn Οικονομίδου από τnν Κυ

θρέα. Όλο το διόστnμα έμενε με τnν γιογιό 

τnς Καλλισθένn Χρίστου Φραγκίδn. Παρακο

λουθούσε κατόπιν μαθr'Ίματα ραπτικr'ις σrnν 

'Άθnνό Χ" Κωνσταντίνου (Παπαέλλnνα). 

Έμαθε να υφαίνει στnν Βούφα και να 

ρόβει στnν ραπτομnχανr'Ί. Έμαθε προ πα

ντός τα μυστικό τnς "νοικοκυρός". Είχε να 

μαγειρεύσει και να περιποιnθεί πέντε αδελ

φούς και δυο μισταρκούς (υπnρέτες) που 

βοnθούσαν στις γεωργικές εργασίες. 

Ο πατέρας τnς, ο αείμνnστος Κωστr'ις 

του Χατζnζαβρού r'Ίταν μεγόλος προεστώς 

και κτnματίας. Και πριν ακόμn τον γνωρίσει 

καλό τον σκότωσαν αντίζnλοι χωριανοί του 

όταν n μικρr'Ί του κόρn r'ιταν τεσσόρων μόλις 
χρονών. 

Τον Γενόρn του 1931 αρραβωνιόστnκε 
με τον εκ Κυθρέας δόσκαλο Γεώργιο Κορέλ

λn με τον οποίο έκαμε γόμο το 1935. 
Απέκτnσαν τέσσερα παιδιό τρεις γιούς 

(δυο καθnγnτές και ένα γιατρό) και μια κόρn 

τnν οποία επόντρεψε με τον Γλαύκον Βακr'Ί, 

έμπορο στn Λευκωσία. 

Απέκτnσε εννιό εγγόνια. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο 

κότω επικr'ιδειο. 

Πολύκλαυστη Ευανθία 

Μια αξιοπρεπr'ις κυρία, μια σεβαστr'ι 

οικοδέσποινα, μιατέλεια χριστιανr'ι, μιαχαρι

σματικr'ι γυναίκα του Νέου Χωρίου τnς Κυ

θρέας έχει από προχθές εγκαταλείψει τα 

γr'ιινα. Αποχωρίσθnκε από το τιμnμένο τnς 

κορμί n όδολn ψυχr'Ί τnς για να πετόξει στα 

ουρόνια, στις ιερές μονές του παραδείσου. 

Είναι π Ευανθία Κορέλλn που στn μα

κρόχρονn τnς πορεfα τnς επίγειας ζωr'Ίς, 

όφnσε πίσω τnς ένα υποδειγματικό Χριστια

νικό βίο που θα το ζr'Ίλευε και ο πιο πιστός 

τnρnτr'ις των θείων εντολών και των αναλ

λοίωτον αρχών τnς αθόνατnς μας πίστnς. 

Υπr'ιρξες πραγματικό αξέχαστn n Ευ
ανθία ,ένας καλό καλλιεργnμένος και ευαί

σθnτος όνθρωπος και κατανοούσες εύκολα 

τον πλnσίον σου και προσπαθούσες με πα

ρr'Ίγορα λόγια και με έμπρακτα έργα να 

aπαλύνεις τον πόνο και τn δυστυχία του συ

νανθρώπου σου στn σκλnρn του δοκιμασία. 

Παρόλλnλα με το ευπροσr'ιγορο και 

μειλίχιο σου τρόπο και το ευγενικό σου φέρ

σιμο κέρδιζες πόντοτε τnν αγόπn και εκτίμn

σπ σ' όλα τα στρώματα του κοινωνικού συν6-

λου. 

Ανόμεσα στις τόσες σου αρετές που 

στόλιζαν τον εσωτερικό σου κόσμο ξεχώριζε 

ιδιαίτερα n ευσέβεια και n προσr'Ίλωσn σ ου 
στα θεία. Μισούσες θανόσιμα εκείνο που κα

ταφερόταν τα θεία και προπαντός εκείνο 

που αρνιόταν τnν ύπαρξn του δnμιουργού, 

γιατί aντιστρατευόταν τις θρnσκευτικές σου 

πεποιθr'ισεις. Ήσουν τόσο προσnλωμένn στις 

διατόξεις τnς εκκλnσίας μας που παρ' όλο 
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που οι γονείς σου πέθαναν πριν δεκόδες 

χρόνια εντούτοις δεν παρέλειψες να εκτελείς 

τα ετnσια μvnμόσuvα τους και καθενός ξε

χωριστό, ακριβώς όπως συμβουλεύει n εκ
κλnσία μας. Κλnρονομιό που ασφαλώς με 

τn δικn σου σειρό εγκατέλειψες και ma 
τέκνα σου. 

Έλκουσα τnν καταγωγn από γονείς 

προεστούς των Ζερβών του Νέου Χωρίου και 

των Φραγκίδων τnς Κυθρέας πnρες επιμελπ

μένn ανατροφn από τnν πολύ δυναμικn και 

όξια μnτέρα, αφού ο πατέρας πέθανε μόλις 

όρχισες τnν παιδικn σου nλικία. 

Με τις τόσες σου αρετές, τα τόσα σου

χαρίσματα το καλό σου όνομα και n αξιοσύ
νn σου σαν τέλεια οικοκυρό πέρασαν τα 

στενό όρια τnςγενέτειρας και τnς γύρω πε

ριοχnς και έγιναν γνωστό και σ τnν Ελλόδα, 

όπου ακολούθnσες μετό τnν προσφυγιό με 

τον προσφιλιl σου σύζυγο το μικρότερο σας 

γιο Αχιλλέα που σπούδαζε τότε στις Αθnνες. 

Μα αργότερα και στn Λευκωσία όπου και 

εγκατασταθnκατε πια μόνιμα. 

Νέα συνέδεσες τnν τύχn σου με το λα

τρευτό σου Γιώργο ένα αξιοθαύμαστο όν

θρωπο που aρίστευσε σ όλα τα στόδια τnς 

ζωnς του, σαν μαθnτnς, σαν εκπαιδευτικός 

και κοινωνικός εργότnς. Είχε πολύπλευρn 

ανόμειξn στα κοινό που τα διαχειριζόταν με 

περισσότερn φειδώ και σύνεσn από τα προ

σωπικό και οικογενειακό ιδίως στα οικονομι

κό ζnτι'ψατα. 

Ζnσατε ένα αρμονικό συζυγικό βίο που 

θα το ζιlλευε και το πιο ταιριαστό ζευγόρι, 

γιατί υπnρχε αμοιβαία αγόπn και εκτίμnσn 

που nταν πnγαίες, aτόφιες γνnσιες και ειλι

κρινείς. 

Προσπαθnσατε να αναγιώσετε και τα 4 
σας τέκνα, να τα σπουδόσετε και να αξιωθεί

τε νατα δείτε να καταλαμβόνουν υψnλές και 

επίζnλες θέσεις στnν κοινωνία. Σαν ανταμοι

βn κόπων και προσπαθειών nταν n χορό και 
n ευτυχία που νιώθατε βλέποντας τα να προ
κόβουν, να ευnμερούν και να ευτυχbύν ανό

μεσα στο κοινωνικό σύνολο. 
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Μα στnν τόσn σας χαρά και αγαλλία

σn nλθε n εισβολιl των Τούρκων, n εισβολιl 
του Α πίλο στnν Κύπρο να ανακόψει κόθε ευ-· 
δαιμονία και ικανοποίnσn και να σκορπίσει 

στn θέσn τους τn θλίψn και τον πόνο, τnν 

πίκρα και το μαρόζι. 

Ήλθαν να κατακτnσουν τα προγονικό 

μας χώματα σ' όλο το κατειλnμμένο τμnμα 

τnς Κύπρου μας και να οδnγnσουν το γnγε

νn ελλnνικό πλnθυσμό στnν πικρn προσφυ

γιό. 

Στn συμφορό τούτn που έπλnξε το πο

λυστένακτο νnσί μας ο Γιώργος με τnν Ευαν

θία αναγκόστnκαν να εγκαταλείψουν το αρ

χοντικό τους με πλούσια επίπλωσn, με 

πολύτιμα κειμnλια, με αξιόλογn βιβλιοθnκn, 

καρποφόρα δέντρα, τρεξιμιό νερό, οικόπε

δα, χωρόφια εκτεταμένnς γnς για ξnρικές 

καλλιέργειες και να πόρουν το δρόμο τnς 

προσφυγιός στn δικn τους πατρίδα. ' 
Παρnγορnσου όμως, αλnσμόνnτn Ευ

ανθία, γιατί δε θ' αργnσει n πολυπόθnτn 
μέρα του γυρισμού. Οι διεθνείς συγκυρίες με 

το φιλελεύθερο σnμερινό πνεύμα τnς συνέ

νωσnς, τnς συνεργασίας και τnς συνύπαρ

ξnς των λαών σίγουρα θα φέρουν το ξε

σκλόβωμα των τουρκοπατnμένων τόπων 

μσς και θα ριζώσουν και πόλι παιδιό και εγ

γόνια στα πατρογονικό μας χώματα. 

Κοιμnσου λοιπόν nσυχn τον αιώνιο 

σου ύπνο με καθαρn τn συνείδnσn, γιατί έκα

μες στο ακέραιο το καθnκον σου σαν σύζυ

γος, μnτέρα και γιογιό και σαν κοινωνικός 

εργότnς. ΝαΌαι δε σίγουρn πως οι απόγονοι 

σου θα είναι συνεχιστές τπς δικnς σου πο

ρείας, τnς αγόπnς και εκτίμnσnς, τnς φιλαλ

λnλίας και φιλανθρωπίας. 

Εύχομαι ο Πανόγαθος να κατατόξει 

τnν αθώα σου ψυχn εν σκnναίς δικαίων και 

να στέλλει σ' όλους τους θλιμμένους τnν ου

ρόνια παρnγοριό. Απευθύνω στον αγαπnτό 

εξόδελφο Γιώργο και σ;ολn τnν οικογένεια τα 

ειλικρινn μου συλλυπnτnρια. Αιωνία σου n 
μνnμn. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΧΩΠΛΑΡΟΣ 

Γεννnθnκε στn Χαρδακιώτισσα τnς Κυ

θρέας το 1912. Μετά τnν αποφοίτnσn του 

από το Δnμοτικό Σχολείο τnς ενορίας του, 

γρόφτπκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στn 

συνέχεια στο Παγκύπριο Διδασκαλείο και 

πnρε το πτυχίο δασκάλου το 1933. 

Δεν εργόσθnκε καθόλου δάσκαλος 

εξαιτίας τnς ανεργίας των αδιόριστων δα

σκάλων που υπι'Ίρχε τότε στnν Κύπρο, αλλά 

κατατόχθnκε στnν ασrυνομικn δύναμn τnς 

Κύπρου τnν ίδια χρονιά που τέλειωσε δά

σκαλος. Χάρις στις εξαιρετικές του ικανότn

τες μπόρεσε να φθάσει το βαθμό του Αστυ

νόμου. 

Νυμφεύθnκε το 1940 τnν Ελένn Σταύ
ρου Μεστόνα, από τnν Αθnαίνου και απέκτn

σαν 4 παιδιά. Τnν Αθnνό Καλογι'Ίρου, τον Αν
δρέα Χώπλαρο, τn Μάρω Γαβριnλίδου και τn 

Σταυρούλα Ελευθεριάδου. 

Πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 1991 και τό
φnκε στο Νέο Κοιμnτι'Ίριο Λευκωσίας από 

τnν εκκλnσία των Αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένnς. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο 

κάτω επικι'Ίδειο: 

Πολύκλαυστε Κώστα 

Με πόνο ψυχι'Ίς και με ιδιαίτερn συ

γκίνnσn, στέκω τnν επίσπμπ τούτn ώρα 

μπροστά στο σεπτό σου λείψανο να πω με

ρικά λόγια στnν αιώνια μνnμn σου, γιατί 

στο μακρύ στάδιο τnς επίγειας ζωnς σου 

εγκατέλειψες πίσω σου μνι'Ίμες αγαθές 

ανάμεσα στο κοινωνικό σύνολο των συναν

θρώπων σου. 

Ψυχn αθώα και αμνnσίκακn, γεμότn 

ανθρωπιά και καλοσύνn, ενέπνεες πάντα 

τnν αγόπn και εκτίμnσn μεταξύ των συναν

θρώπων σου. Το ευπροσnγορο του χαρα

κτnρα σου μαζί με το μειλίχιο και ευγενικό 

σου φέρσιμο nτανχαρίσματα εκ φύσεως 

που εντυπωσίαζαν κάθε συνομιλnτι'Ί και 

κέρδιζες πάντα τn συμπάθεια και το σεβα

σμό όλων των συνανθρώπων σου. Όλες 

σου οι πράξεις και ενέργειες στnρίζοvταν 

πάνω σε αρχές και αξίες που καλλιεργnθn

καν στnν ευγενικn ψυχn σου ενωρίς από τα 

παιδικό σου χρόνια. Ήταν τόσο βαθιές οι 

ρίζες τους που εξεδι'Ίλωνες τούτες με το 

παράδειγμα και τrιν όλn συμπεριφορά σου. 

Είλκες τnν καταγωγn σου από τnν 

περιώνυμn Κωμόπολn τnς Κυθρέας και 

μετά τnν αποφοίτnσn σου από το Δnμοτικό 

Σχολείο τnς Χαρδακιώτισσας γρόφτnκες 

στο Παγκύnριο Γυμνάσιο σε εποχι'Ί που 

μόνο επίλεκτοι μαθnτές φοιτούσαν και οι

κονομικό πολύ εύποροι γονείς έδιναν γυ

μνασιακn μόρφωσn στα παιδιά τους, Κα

τόρθωσες στn συνέχΕΙα να τελειώσεις το 

τριτάξιο Διδασκαλείο. Δε μπόρεσες να 

υπnρετnσεις δάσκαλος εξαιτίας τότε τnς 

μεγάλnς ανεργίας των δασκάλων. 

Εύκολα με τn μόρφωσn που πnρες 

κατατόγnκες στις τάξεις τnς Αστυνομίας 

όπου χάρις mΊς εξαιρετικές ικανότnτες 

σου κατόρθωσες να περάσΕΙς τις διόφο-




