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Τα υπόλοιπα χρόνια τπς διδασκαλικnς

πικρn προοφυγιό.

του σταδιοδρομίας τα πέρασε στα πλπσιό
χωρα

τπς Κυθρέας εγκαταλείπων όριστες

εντυπώσεις, όχι μονόχα μεταξύ των μαθπτών

του για τπν ιδιαίτερπ προσnλωσπ του στο κα
θnκο, αλλό και ανόμεσα στους γονείς χόρις
στπν καλότροππ καθοδnγπσπ για τα παιδιό

Μα και στπν προσφυγιό αείμνπστε Μιχό
λπ δεν τα βόλετε κότω. Εξασφόλrσες εργα

σία στπν έκθεσπ Έργων Λαϊκnς Τέχνπς και

για σειρό χρόνια εργόσθπκες σ' αυτn τπν
απασχόλπσπ για να ολοκλπρώσεις τπν απο
κατόστασπ των μονόκριβων σου τέκνων. Τότε

τους αλλό και στπν ευπροσnγορπ συμπερι
φορό του.

μόνο εγκατέλειψες

Νέος ένωσες τπ τύχπ σου με τπν προ
σφιλι'1 σου σύζυγο Χρυσταλλένπ, γένος από

νόμεις, χαρακτπριστικό τπς φιλεργίας όλων
των Κυθρεωτών.

τις πιο ευκατόστατες οικογένειες τπς Κυθρέ

Αξέχαστε, Μιχόλn, φεύγεις από τον πρό

ας. Έκτοτε συμπορεύθπκες μαζί τπς για τπν
ανόνθρεψπ

τπν εργασία, όταν πια

εξασθένισαν σωματικές και πνευματικές δυ

και

αποκατόστασπ

σκαιρο τούτο κόσμο με πλι'1ρπ τπ συναίσθπ

των τριών

αγαππμένων σας τέκνων. Κλείτου, Γιώργου
και Δέσπως. Ευτυχnσατε να τα δείτε στnν κοι

σπ του καθnκοντος σαν πνευματικός και κοι

νωνικός εργότπς και σαν στοργικός σύζυγος
και προσφιλι'1ς πατέρας και παππούς. Απευ

νωνία ευκατόστατα και συζευγμένα με παι
διό και εγγόνια. Μα στπν ανέμελπ και ευτυχι
σμένπ εκείνπ ζωn που απολαμβόνετε στπν

θύνω τc ειλικρινn μου συλλυππτnρια σ' όλπ
τπν οικογένεια, σύζυγο, τέκνα, αδέλφια και

Κυθρέα nλθε το φουσότο των στρατιωτών
του Απίλα να εισβόλει στπ βορεινn περιοχn
τπς Κύπρου μας και μαζί και στπν ξακουσμέ

εύχομαι

ο

Πανόγαθος να

κατατόξει

τπ

αθώα και αμνπσίκακn ψυχn σου εκεί που τπς
αξίζει.

νπ μας Κωμόπολπ, τπν Κυθρέα και να οδπγn

Αιωνία σου π μνnμπ.

σουν τους φιλι'1συχους κατοίκους τπς στπν

Ο θυμός μιας προσφυγοπούλας

Παντοτεινό να ζω
κρούζουν πέτρες και τσακρούσι
σαν ανθυμούμαι στο Βορκό
στ' αγαππμένα μας χωρκό

Τούρτζοι πως τα κρατούσι.
Ο ι'1λιος πέτρες έκρουζεν
τζι' εμέ ρυο με κρότεν
γιατί είπαν μου στο σπίτι μου

Τούρκος πως επερπότεν

Ευούλα Κώστα
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Γεννnθnκε στnν Κυθρέα

στις

8.5.1912.

Μετά τnν αποφοίτnσn του από το Δnμοτικό,
τράπnκε

σε

διάφορα

επαγγέλματα.

Κατ'

αρχάς κρεοπώλnς με συνέταιρο το Χρίστο
Σάββα Αποστόλn και βραδύτερο μόνος του.
Στn συνέχεια αγόρασε το μύλο «Μαχαιρά»
και εργαζόταν μυλωνάς για χρόνια.
Μετά τnν παρακμn των μύλων τnς Κυ
θρέας, εξαιτίας τnς εισαγωγnς των αλευρο

μnχανών στnν Κiύπρο, μετέτρεψε τον νερόμυ
λο

σε

πρώτnς

λειτούργnσε για

τάξεως

25

αρτοποιείο

που

χρόνια μέχρι τnς εισβο

Μς των Τούρκων, τον Ιούλιο του

1974.
ποιείο και στο σπίτι, εξαντλnτικές ανακρίσεις

Σ' όλο αυτό το διάστnμα τροφοδοτούσε

και άλλα χωρίς όμως ν' ανακαλύψουν ποτέ

με ψωμιά όχι μόνο τnν Κυθρέα και τα περίχω

ενοχοποιnτικά στοιχεία ενάντια στον Χρίστο

ρα, αλλά και τnν Εθνικn Φρουρά στα διάφο

και τnν Ελένn, γιατί φύλαγαν σε ανύποπτο

ρα στρατόπεδα τnς στnν Κύπρο.

τόπο όλες τις επιστολές.

Στnν
Αγώνα

διάρκεια

'55-'59

του

Απελευθερωτικού

περείχε ανεκτίμnτες υπnρεσίες

Ο

1941.

Χρίστος νυμφεύτnκε

τnν

Ελένπ

το

Ήταν θετn κόρn του Χ" Λευτέρn και τnς

στους αγωνιστές από τn θέσn του αρτο

Μαρίνας που τnν πι'ιραν από τους γονείς

ποιού. Απασχολούσε στο αρτοποιείο του

τnς βρέφος μόλις

3-4

μnνών. Απέκτnσαν

9

4

υπαλλr'1λους και ανάμεσα σ' αυτούς nταν και

κόρες τις οποίες ευτύχnσαν να αποκαταστn

ο Γρnγόρnς Ττακούσιnς από τnν Κλεπίνn,

σουν στnν κοινωνία σε καιρούς μάλιστα δύ

που nταν μέλος τnς Ε.Ο.ΚΑ. Κατάλαβε τον

σκολους για τnν Κύπρο μας. Ευτύχnσαν να

εμπιστευτικό του χαρακτnρα του μάστρου

χαρούν ο Χρίστος και

του Χρίστου και του το εμπιστεύτnκε και του

δισέγγονα.

n

Ελένn

9

εγγόνια και

2

ζnτnσε τn βοnθειά του. Έκτοτε ο Χρίστος του
άφnσε το αυτοκίνnτο του στn διάθεσn του

Ττακούσιn για να μεταφέρει τnν καθnμερινn

Ο αείμνnστος Χρίστος εγκατέλειψε μνn

μες αγαθές χάρις στnν ειλικρίνεια και τnν τι

αλλnλογραφία των αγωνιστών τnς. Άπειρα

μιότnτα σ' όλες τις πράξεις από τn μια και

είναι τα βάσανα

τnν εργατικότnτα

του ζεύγους όταν οι δυνά

και

δραστnριότnτα

που

μεις ασφαλείας υποπτεύθnκαν τnν ανάμειξn

ανέπτυξε σ' όλn του τnν επίγεια ζωn από τnν

τους στο Αγώνα. Συχνές έρευνες στο αρτο-

άλλn.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΠΑΜΗΣ

Ο

Κ. Χρ. Πέτσας είπε.τον πιο κότω επικn

χοτωνκοινών. Για σειρό ετώνεχρnμότισεςΚοι

νοτόρχnς στnνενορία Αγίου Γεωργίου Κυθρέ

δειο.

ας και

Πολύκλαυστε Αντώνn,

πρόσφερες

εξαιρετικές υπnρεσίες

στnν κοινότnτα και μέσα στα πλαίσια τnς νομι

Με ιδιαίτερn συγκίνnσn στέκω στο σεπτό

μότnτας διευκολύνεις τον συνόνθρωπό σου

σου σκnνωμα να πω λίγα λόγια στnν αιώνια

και παρόλλnλα όφnνες όριστες εντυπώσεις

μνnμn σου, αλλό ταιριαστό στn ζωn και τn

στα όργανα τnς επαρχιακnς διοίκnσnς.

δρόσn σου στn μακρόχρονn επίγεια ζωn σου.
Ήσουν σεβαστός και αξιαγόπnτος ανόμε
σα στο κοινωνικό σύνολο, γιατί σε χαρακτnρι

ζε πόντοτε

n

ανθρωπιό και καλοσύνn και

προσπαθούσες και στnν ιδιωτικr'ι.

σου ζωn

και στn δnμόσια να εξυπnρετnσεις το συνόν
θρωπο σου σε ώρες ανόγκnς και σε στιγμές
δοκιμασίας.

Πολύχρονες

υπnρεσίες

πρόσφερες

και

στnν εκκλnσία τnς ενορίας σας από τn θέσn
του εκκλnσιαστικού επιτρόπου.
Εκείνο όμως

που

διέκρινε

σταδιοδρομία σου Πταν

επικό αγώνα τnς ΕΟΚΑ
σμένος

ιδιαίτερα τn

n ανόμειξn σου στον
1955-1959. Εμπεποτι

με τα νόματα τnς πίστεως και τnς

πατρίδας έτρεξες πρόθυμα και aνυπολόγι

Νέος στερnθnκες τnν προσφιλι'1 σου σύ
ζυγο Χρυσταλλένn και υπέμεινες

τn χnρεία

στα να συνδρόμεις τον απελευθερωτικό εκεί
νο αγώνα. χωρίς τυμπανοκρουσίες και επιδεί

θι;σιόζων κόθε προσωπικn αnόλαυσn και ευ

ξεις. Με όκρα μυστικότnτα υπεβοnθούσες,

τυχία με μοναδικό γνώμονα τnς ζωnς τnν

τους αντόρτες ποικιλότροπα. και συνέβαλες

ανατροφn και μόρφωσn των δυο σου λα

αξιόλογα στn διεξαγωγn του αγώνα μέχρι

τρευτών τέκνων Τόκn και Φρόσως που ευτύ

τnν απελευθέρωσn.

χnσες να τα δεις πλι'1ρως αποκατεστnμένα

στnν κοινωνία. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στο γιο
που σπούδασε

γιατρός με ειδίκευσn στnν

Παιδιατρικn και σnμερα είναι ακαδnμαϊκός
καθnγnτnς στο Εθνικό Πανεπιστnμιο Αθnνών,
σε θέσn που τιμό τnν οικογένεια, τnν γενέτει
ρα και γενικότερα τnν Κύπρο μας.
Είλκες τnν καταγωγn από διακεκριμένn οι
κογένεια των Καπόμnδων τnς Κυθρέας που
είχαν παρόδοσn στnνανόμειξn και διαχείρισn

των κοινών με τον αείμνnστο πατέρα σου Νικό
λαο Καπόμn πρώτο Δnμαρχο Κυθρέας το

1915.
Η οικογενειακn σας παρόδοσn αείμνnστε,
Αντώνn, δεν nταν δυνατό να σε αφnσει αμέτο-

Αείμνnστε Αντώνn, φεύγεις από τα πρό
σκαιρα τπς επίγειας και οδnγείσαι στα ουρό
νια με nσυχn τn συνείδnσn πως επιτέλεσες
στο ακέραιο το καθnκο στnν οικογένεια, τnv
κοινωνία. τnν εκκλnσία και τnν πατρίδα.

Απευθύνω τα ειλικρινn μου συλλυπnτnρια
στnν οικογένεια και εύχομαι ο Πανόγαθος να
κατατόξει τnν όδολn ψυχn σου εκεί που τnς
αξίζει.

Αιωνία σου

n

μνnμn.

Από μέρους του

Σωματείου

«Ελεύθερn

Κυθρέα» καταθέτω τούτο το στεφόνι για τις
υπnρεσίες που πρόσφερες στnν αγαπnμένn
μας Κυθρέα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

159

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
Γ εννϊ'iθnκε στn Χρυσίδα Κυθρέας στις

2.12.30.

Μετό τnν αποφοίτnσn του από το Δnμοτικό γρό
φτhκε στο Παγκύπριο Γυμνόσιο όπου αποφοfτn
σε το

1943. Στn συνέχεια

γλία

που είχε υπό τn διακυβέρνnσn τnς τnν

μετανόστευσε στnν Αγ

Κύπρο.

Νυμφεύθnκε τn Μαρία Μ. Γερούδn από τnν

Κυθρέα στις

13.. 2.1966.

Το μυστnριο τελέσθnκε

στnν εκκλnσίατnςΑγίας Μαρίνας Κυθρέας.
Πέθανε στο Νοοοκομείο του
του Λονδίνου στις

31.3.1992.

Hammersmith

Η σωρός μεταφέρ

θnκε στnν Κύπρο και τόφnκε στο Νέο Κοιμnτnριο
Λευκωσίας από τnν εκκλnσία των Αγίων Κωνστα

Εύκολα έκαμεςτnνεκλογn σου και συνnψεςγόμο
με τn λατρευτn σου Μαρία που σε ακολούθnσε

ντίνου και Ελένnς.

Ο κ. Χρ. Πέτσας είπε τον πιο κότω επικnδειο.

στnν ξενnτειό. Ζnσατε

Πολύκλαυστε Νίκο, το θλιβερό όγγελμα του

χωρίς να λείπουν και τα ταξίδια σας για θερινn

θανότου σου που είχε φθόσει από το ομιχλώδες

αρμονικό συζυγικό βίο,

διαμονn στnν Κύπρο.

όρχισε να σκορπίζεται ανόμεσα

Μα στnν ευτυχία σας απόνω δεν λnσμονnσα

στους κατοίκους τnς Χρυσίδας και τnς ευρύτε

τε τον Κύπριο n τον Ελλαδίτn που έφθανε στnν Αγ

ρnς περιοχnς Κυθρέας, βύθισε όλους σε ανείπω

γ λία για καλύτερο μέλλον. Πόσους δεv φιλοξενού

Λονδίνο και

τn θλίψn, γιατί nσουν ταπεινός και καλοκόγαθος

σατε στο αρχοντικό σας. Πόσους δεν βοnθnσατε

γεμότος ανθρωπιό και καλοσύνn.

να εξασφαλίσουν εργασία

Όλn σου βραχύβια ζωn υπnρξε ευγενικιό και

.

Πόσους δεν συνδρό

ματε με χρnματικό ποσό, μέχρις ότου εξασφαλί

ωραία. Ήσουν ψυχn γεννnμένn για το υψnλό, το

σουν εργασία. Αφειδώλευτn nταν

ιδανικό, το ευγενικό και ιδεώδες. Η μεγαλοψυχία

σας σε όσους κατέφευγαν κοντό σας.

σου έκλεινε πόντο σε έργα φιλαλλnλίας και αγα

Μα και

n εισβολn του Αττίλα

n

προσφορό

nλθε και αυτn να

θοεργίας που ανέβαζαν τον όνθρωποαπότα επί

σας πλnξει, παρόλο που ζούσατε τόσο μακριό

γεια στα ουρόνια, στnν ευδαιμονία τnς αιωνιότn

από τnν Κύπρο. Ήλθε να σας πλnξει με τnν εν

τας. Χρυσόφι, μόλαμα

n

καρδιό σου κατό το

ψυχρώ δολοφονία του αείμνnστου πατέρα σας

λόγιο του αείμνnστου Πιερn Γιασεμίδn. «Στn Χρυ

Χατζnκώστα από τους aνθρωπόμορφους του

σίδα κατοικούν χρυσό

Αττίλα. Δεν σεβόστnκαν ούτε τn γεροντικn του

πλόσματα, τέλεια στο

nλικία ούτε τn θέσn του στο κρεβότι του πόνου με

σώμα και στnν ψυχn>>.
Νέος ζnτnσες καλύτερο βιός στnν αγγλικn

nμιπλnγία. Άκλαυστος και όταφος παρέμεινε ο

πρωτεύουσα που είχε τότε τnν Κύπρο υπό τn δια

καλοκόγαθπς γέροντας όξιος διαχειριστnς των

κυβέρνnσn τnς. Ήσουν πεπεισμένος για καλύτε

κοινών σαν μέλος τnς εκκλnσιαστικnς επιτροπnς

ρο μέλλον, γιατί είχες όλα τα καλύτερα εφόδια. Tn

και τnς ΧωριτικnςΑρχnς Χρυσίδας.

φιλεργία, τnν τιμιότnτα και τnν ειλικρίνεια που σε

Αείμνnστε, Νίκο, έφυγες πρόωρα και αναπό
ντεχα. Έκαμες το χρέος σου στο συνόνθρωπό

διόκριναν από τn μικρn σου nλικfα.
Πραγματικό με τις ικανότnτες σου εξασφόλι

σου αγόπnσες και αγαπnθnκες απ' αυτό. Η

σες εργασία σε μεγόλο εργοστόσιο του Λονδίνου

όδολn ψυχn σου θα αμειφθεί απότονδικαιοκρίτn,

με υψnλές απολαβές και δεν όργnσεςνα αναδει

Δnμιουργό, γιατί μια θέσn τnς αξίζει στου Παρα

χθείς ένα διακεκριμένο μέλος τnς ελλnνικnς πα

δείσου τις μονές.
Ευτυχισμένος που θόπτεται στnν κυπριακn

ροικίας.

Με τούτn τnν εξύψωσn και τnν οικονομικn ευ
ρωστία

όταν nλθε

n

ώρα του γόμου,

ο νους

στρόφnκε στnν Κύπρο μας στn γενέτειρό σου.

γn και δε σε σκεπόζει το βαρύ χώμα τnς ξένnς
γnς.

Αιωνία σου

n μνnμn.
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο

μικn ευρωστία να τα υποστούν.

Πολύκλαυστε Στέλιο,
Απρόσμενα

πλnροφορnθnκα

από τnν

εφnμερίδα τον θάνατο σου τnν τελευταία
σχεδόν

ώρα

και

μου

προξένnσε

αλγεινn

εντύπωσn, γιατί φεύγεις τόσο πρόωρα από
τn ζωn και εγκαταλείπεις απαρnγόρnτα προ
σφιλιl σου πρόσωπα μnτέρα, σύζυγο, τέκνο,

αδέλφια.
Ανέλπιστα

πράγματι

nλθε ο αιφνίδιος

σι;,μα, τnν ανέμελn και ξέγνοιαστn ζωn που
έζnσες στα

58

σου χρόνια. Ήσουν πάντοτε

γελαστός, χαρούμενος, και ποτέ δε σε κατέ

n

Παρόλες τις δυσμενείς τούτες περιστά

σεις κατόρθωσες

1/

αποφοιτnσεις τn Σχολιl

και να τραπείς στn δnμοσιογραφία σε αγ

γλόφωνπ εφnμερίδα στnν Κύπρο. Ενώ μπο
ρούσες

κάλλιστα να επιτύχεις κυβερνnτικn

θέσn, γιατί

n

Αγγλικn Σχολιl

Newham

τροφο

δοτούσε σε υπαλλnλικό προσωπικό τnν τότε
αποικιακn κυβέρνnσn.

θάνατός σου μπροστά στο ρωμαλέο σου

τρεχε

δίδακτρα και τα έξοδα διατροφnς- και σνντι'Ί
ρnσnς, που επίλεκτοι γονείς είχαν τnν οικονο

κάτω επικnδειο.

καθnμερινn βιοπάλn και οι έγνοιες

Εξετέλεσες πιστά

και τίμια το καθnκο

σου στο δnμοσιογραφικό σου επάγγελμα και
έμεινες προσnλωμένος πάντοτε στn δεοντο

λογία τnς δnμοσιογραφίας και άφnσες πίσω
σου εξαιρετικές αναμνnσεις.

και οι σκοτούρες τnς πολύπλοκnς και βεβια

Φεύγεις τόσο γρnγορα από τn ζωι'Ί πο

σμένnς, με τον ταχύ ρυθμό τnς ζωι'Ίς. Τύπος

λύκλαστε, Στέλιο, και όλοι που μαζευτnκαμε

διασκεδαστικός απολόμβανες το γλέντι και

σnμερα

τn διασκέδασn

με γνωστούς και φίλους που

αγύριστο σου ταξίδιτο καλύτερο μνnμόσυνο

διατnρούσες το δεσμό τnς φιλίας σε ύψιστο

για σένα είναι να παρακαλέσουμε τον Πανά

βαθμό.

γαθο να κατατάξει τnν αγνn και αθώα ψυχn

Είλκες τnν καταγωγι'Ί από

γονείς ευκα

για

να

σε

αποχαιρετnσουμε

στο

σου εκεί που οι άγιοι και δίκαιοι αναπαύονται.

τάστατους στnν κοινωνία και έτυχες επιμελπ

Απευθύνω τα ειλικρινn μου συλλυπnτn

μένnς ανατροφnς και εκπαίδευσnς. Μετά τn

ρια σ' όλn τnν οικογένεια σου και εύχομαι ο

συμπλι'Ίρωσn των εγκύκλιων μαθnμάτων στο

Ύψιστος να απαλύνει τον πόνο με τnν ουρά

Δnμοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέ

νια παρnγοριά.

ας, φοίτnσες στnν Αγγλικn Σχολιl Λευκωσίας,

που πολύ ευφυείς μαθnτές μπορούσαν να
εισαχθούν και σε πολύ περιορισμένο αριθμό
πρόσλnψnς. γπnρχαν ακόμn και τα υψnλά

Αιωνία σου

n

μνnμπ

Η LAIKITRAVEL
ΣΑΣ ΠΑΕΙ
ΠΑΝΤΟΥ
ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΆ!
Η .\αι;.ι;η Τ ρά:πεζα νοιά~εται χ σι για τις διακοπες σας.
Γι' αυτο σας προ σ φΕρε ι την πιστωτική κάρτα

LaikHravc!

ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδω στην Κi1προ. Μπορείτε

επίσης να χρησιμοποιήσετε τη LaΙkitravel για επαγγελ

με την οποια μ;τορεlτε να εξασφαλισετε τις διαχοπις

ματικά η φοιτητωJ ταξίδια, χαΟώς και για την αγορά

σας τώρα χαι να πληρώσετεαργοτερα με μικρές, μηνιαiες

φοιτητιχου συναλλάγματος

δοσrις.
Με τη ιaιkιtraνcl μπορείτε ν· αγοράσετε ταξιδιωτικά

Ζητήστε το έντυπο της Lίlιkitravel από ο;τοιοδήποτε
κατάστημα της Λαιχης Τράπεζας, συμπληρώστε την

εισιτήρια, συναλλαyμα. να :τληρώσπε διαμονη

σι;νημμενη αίτηση χαι ;ταραδωστε την στο καταστημα

γευματσ σε zυπριακα ξενοδοχεία κι εστιατόρια, αί{όμα

Η κcρτα σας Οα είναι έτοιμη σε λίγες μέρες, και καλές

ν'

δωκοπΕς!

αγοράσετε άλλες ταξιδιωτιt.ές t:πηρεσίrς οπως

Π ΡΟΣΟΧ Η:

Το

χάπ vιομα

βλι'ιπτει

Υπουργείο

οοf1αρά

Υγιοίας

την

υyFi.α

σας:

