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ρες τάξεις τnς αστυνομικnς ιεραρχίας και να

θρέΟ>> που εκδίδει το ομώνυμο σωματείο με

φθάσεις το αξίωμα του Αστυνόμου, θέσn

θέματα από τnν κατειλnμμένr1 μας Κωμόπο

που κατελάμβαναν τότε ως επί το πλείστον

λn. Εφλέγετο πάντοτε ο aξέχαστος Κώστας

Άγγλοι και επίλεκτοι Κύπριοι.

για αγώνα και επιστροφn παρόλο που εγκα

Νέος συνέδεσες τnν τύχn σου με τnν
προσφιΜ σου σύζυγο Ελένn διακεκριμένnς

οικογένειας τnς Κωμόπολnς Αθnαίνου. Έκτο
τε και οι δυο σας

αφιερωθnκατε στnν ανα

τροφn και εκπαίδευσn των

4 τέκνων

σας που

τέλειψε τnν ωραία μας Κυθρέα από δεκαε

τίες.
Αξέχαστε

Κώστα,

φεύγεις

από

τα

γnινα και μεταβαίνεις στα ουράνια με nσυχn

τn συνείδnσn πως επιτέλεσες το καθnκο σου

ευτυχnσατε να τα δείτε σπουδασμένα και

σαν σύζυγος, πατέρας, επαγγελματίας και

αποκατεσrημένα στnν κοινωνία σε αξιοζιΊ

πέραν τούτου και σαν κοινωνικός εργάτnς.

λευτες θέσεις.

Λευκωσία

n

Ευχόμαστε

Γνώρισα τον αείμνnστο Κώστα εδώ στn
μετά τnν εισβοΜ των Τούρκων,

στnν προσφυγιά που

μας έρριξε

n

τύχn

ύστερα από τnν κατάλnψn τnς γενέτειρας

ψυχn σου να καταλάβει

τις αιώνιες μονές του παραδείσου στn δε βα

ρυπενθούσα οικογένεια σου ο Ύψιστος να
στέλλει τnν ουράνια παρnγοριά.
Αιωνία σου

n

μνnμn

Κυθρέας. Έγινε μάλιστα έκτοτε και τακτικός
συνεργάτnς του περιοδικού «Ελεύθερn Κυ-

ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΝΥΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΡΙΤΟ ΕΝ ΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Κάποτε τα νιάτα μου

Φεύγουνε τ' άνθn

που r'naν ανθισμένα,

από τnν καρδιά,

μακρυά τα ξόδευσα

φθάνει το φθινόπωρο

μακρυά στο ξένα.

κι' άσπρίζουν τα μαλιά.

Κοίταζα το σπίτι μου

Ακούω τώρα ν' αντnχούνε

από μακρυά

τα πατι'Ίματα του ονείρου

κι ο χωρισμός του μου 'φερνε

που μου έρχεται σαν χάδι

πόνο στnν καρδιά.

και σε λίγο σιγοσβι'Ίνει.

Κι' άπλωνα με φόβο

Θα γυρίσω καμιά μέρα

τα τρεμάμενο μου

απ' τον !'Ίλιο, απ' τ' αστέρια

κι ύψωνα τα δυο μου μάτια

από ξένους δρόμους μακρυνούς

δεπηκά στον ουρανό.

και ο χρόνος θε να σβύσει

τους παλιούς του καϋμούς.
Φεύγει τώρα

r1

άνοιξn

nλθε καλοκαιράκι

Σάββας Νικολάου
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ΜΑΡΙΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΥΚΑ
Γεννnθnκε στις
Παντρεύτnκε το

9 Δεκεμβρίου το 1904.
193 7 τον Κυριάκο Λουκό και

εγκατεστόθnκαν στnν Κυθρέα Πέθανε στις

15 Δεκεμβρίου 1991

και τόφnκε στο Νέο Κοι

μnτnριο Λευκωσίας από τnν εκκλnσfα των
Αγίων Κωνσταντfνου και Ελένnς.
Η αείμνnστn Μαρίτσα έκαμε πλείστες
χρnματικές δωρεές σε διάφορες εκκλnσίες
και μόνο σε στενούς συγγενείς το είχε απο
καλύψει.
Ο κ. Χρ. Πέτσας

είπε το πιο κάτω επι

κnδειο.
Πολύκλαυστn Μαρίτσα,
«Όποιος διnλθε ΤΟ βfο nρεμος, κοιμό
τα

ύπνο

σοφού

γλυκύτατο».

Λεονόρδου

Τα

λόγια

τούτατου

Ντα

Βfτσι

βρίσκουν

πλrlρn εφαρμογn και στο δικό σου βfο, γιατί
πραγματικό

όλn

επίγεια

n

μακρό τnς πέρασμα

ζωn

σου

υπnρξε γαλrlνια

στο

και

Πέρασες τn

μακρόχρονn

ζωn σου

ανάμεσα σ' όλους τους συνανθρώπους με
παραδειγματικn αγόπn και ανυπόκριτn εκτί
μnσn, γιατί εύκολα κατανοούσες τον πλnσίον
σου και προσπαθούσες με λόγια και με έργα
να απαμβλύνεις τον πόνο και τn δοκιμασία
του.

ατόραχn, γι' αυτό και ο θάνατός σου επnλθε
Έλκουσα τnν καταγωγn από δυο διακε

nρεμος και ανώδυνος όπως έρχεται σ' όλους

κριμένες

τους δικαίους.

οικογένειες,

οικογένειες

προυχό

ντων τnς Κυθρέας ετfμnσες τούτες με το
Πραγματικό

aντιμετώπιζες

πάντοτε

όλες τις πίκρες και αvτιξοότnτες τnς ζωnς,
όλα τα απρόοπτα περιστατικό και όλες ης
δοκιμασίες που συνεπάγεται
βιοπάλn με καρτερία

n

καθnμερινn

αλύγιστn και υπομονn

σεμνό και ενάρετο σου βίο, με έργα φιλαν

θρωπίας και φιλαλλnλίας και με τnν αρμονι
κn συμβίωσn του αείμνnστου συζύγου σου

Κυριάκου που τον είχες οτερnθεf πριν από

20

χρόνια.

υπέρμετρn, χωρίς παράπονα και μεμψιμοι

Ανάμεσα στις τόσες σου αρετές που

ρίες, χωρίς θυμούς και καταλογισμούς ενα

ντίο οποιουδnποτε ανθρώπου. Ήσουν τόσο
μεγαλόψυχn που όλα τα υπέμεινες με στωικn

καρτερία, γιατί όλα τα θεωρούσες σαν δοκι

εκοσμούσαν τnν ευγενικιό σου ψυχn ξεχώρι

ζε

n

εξαιρετικn σου ευσέβεια και ιδίως

n

προσrlλωσn σου στα θεfα. Κλnρονομιά που

μασία που τα έστελλε ο Πανάγαθος. 'Ηταν

πnρες από τους ευσεβείς γονείς σου. Εκκλπ

τούτο δείγμα του nπιου και καλοκάγαθου χα

σιόζεσο ανελλιπώς στnν ενοριακn μας εκ

ρακτnρα σου,

και είχες τάξει ενωρίς σαν

σκοπό τnς ζωnς μόνο το καλό και υψnλό, το
ιδεώδες και ευγενές και απεστρέφεσο μ' όλn
τn δύναμπ τnς καρδιάς σου, το κακό και ευ
τελές, το ανάρμοστο και ποταπό.

κλnσία τnς Αγίας Μαρίνας στnν Κυθρέα. Πα

ρακολουθούσες

με

προσnλωσn

τn

θεία

λειτουργία και κατέβαλλες διαρκώς προσπά

θειες

να

εναρμονfοΕiς

τn

ζωn

αρχές τnς αθάνατnς μας πfστnς.

πρcχ;

τις
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Φεύγεις, αξέχαστn Μαρίτσα, αnό τnν
εnίγεια τούτn ζωr'ι και εγκαταλείπεις μνr'ιμες
αγαθές

χόρις

στον

ακραιφνr'ι

σου βίο. Όλοι μας που

παρακαλέσουμε τον Ύψιστο να

χριστιανικό

μαζευτιΊκαμε στο

ιερό τούτο χώρο να σε αποχαιρετι'Ίσουμε, ας

κατατάξει

τnν πόναγνn ψυχr'ι σου εν σκnναrς δικαίων
Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα

σκε

πάσει το τετιμnμένο σου λέιψανο. Αιωνία σου

n

μνr'ιμn.
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Η Λαίκή Τράπεζα
νοιάζεται χαι για

τις διακοπές σας. Γι' αυτο σας προσφέρει την

πιστωτική χάρτα

Laikitravel με την οποία μπορείτε

να εξασφαλίσετε τις διακυπές σας τώρα και να

πληρώσετε αργότερα με μικρές, μηνιαίες δόσεις.
Με τη

Laikllravel

μπορείτε ν

αγοράσετε ταξι

διωτικά εισιτήρια. συνάλλαγμα, να πληρώσετε

ΠΑΕΙΠΑΝΤΟΥ
διαμονή και γεύματα σε κυπριακά ξενοδοχεία
κι'

εστιατόρια, χαι ακόμα ν' αγοράσετε

άλλες ταξιδιωτικές uπηρεσιες, όπως ενοικιάσεις
αυτοκινήτων, εδώ στην Κύπρο. Μπορείτε επίσης
να χρησιμοποιήσετο τη

Laikitravel

για επαγγελ-

μαηχά ή φοιτητικά ταξίδια, καfiώς και για την

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ
Ζητήστε το έντυπο της

αγορά

φοιτητικού

συναλλάγματος.

Laikitravel

απ' οποιο

δήποτε κατάστημα της Λαίχής Τράπεζας,

συμπληρώστε την αίτηση και παραδώστε την
στο κατάστημα. Η χάρτα σας δα είναι i:τοιμη σε
λίγες μέρες, και χαλές διακοπές'

