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τα που τα μάζευες και τα κοτέθετες επ' ονό

ματι τnς εκκλnσfας. 

ορφανό και τα αδελφοτέχνιο και nαρόλλnλα 

με τn δράσn και τn διοχείρισn των κοινών 

μας εγκατέλειψες ποροδεlγματο δροστnριό

τnτας τιμιότnτας και ειλικρινούς προοnλω- __ 
σnς στα ιερό. 

Κατά τον επικό αγώνα τnς ΕΟΚΑ συνε

λιlφθn από τους Άγγλους και κλεfσθnκε στα 

κροτnτnριο τnς Κοκκινοτριμιθιός για μακρό 

χρονικό διόστnμα. 

ΦείιγΕΙς αξέχαστε Μιχόλn, δεδικαιωμέ

νος από τnν πρόσκαιρn τούτn ζωn γιατf εκτέ

λεσες το χρέος σου aπέναντι στn χnρα, τα 

Λς εfναι ελαφρό το χώμα που θα σκε

πάσει το ημnμένο σου λείψανο. 

Αιωνία σου n μνnμπ. 

Άνοιξε δρόμε 

Άνοιξε δρόμε και θα πάμε 

Ναι! τnς Κuθρέας τα παιδιά 

για ν' αvτικρύσουμε τn Μάνα 

ας εfναι κι από μακρυά. 

Κι όλοι μαζί Θε να τnς ποι)με 

ένα παράπονο πικρά 

«Μπν Μαvούλλα και θα "-'V'"'"''"' 

ας μας χωρίζει κι ο καφός. 

Θα λυώσουvε οι αλυσι'δεc; 

και θα λuθούvε τα δεσμά.,. 

Κάνε κουράγιο λοιπόν Μάνα 

κι όλοι με πόνο θα 

μες Π'! ζεσrn σου αγκαλιά 

Efvaι βραχνός για μας Μαvο(ιλλα 

και παγωμένn n ξενnτειό. 

Σε σένα θέλουμε να ζούμε 

μ' αγάnn και με Λευτεριά, 

Ελπινίκη Παnαδοnούλοu (εκ Ku&pέaς) 
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ΜΑΡΟΥ ΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

ΓεννιΊθnκε στnν Κυθρέα σrnv ενορία 

του Αγfου Γεωργfου από πατέρα το Ζαχαρfα 

Κωvσταντfvου Χ"Ζαχαρία και μnτέρα τnv 

Ελένn Χ' Μιχαnλ Ριάλn. 

Παντρεύτnκε το Βάσο Βασιλειάδη από 

τnν Κυθρέο το 1946 και απέκτnοaν τρία παι
διά. Το Ζαχαρfο που εfνσι γιατρός με ειδικότn

τσ στnν ουρολογία, στο Γ ενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσfας, τον Avτώvn που είναι δικnγόρος 

τnς ΔnϊJοκρατfας σrn Γενικn Εισαγγελία, τnv 

Χρυστάλλσ Ανδρέου που είναι avώτερn 

υπάλλnλος στn Τρόπεζα K(Jnρou, στα Κεντρι

κά Καταστnμστα στn Λευκωσία. 

Πέθανε στις 3 Maiou 1993, και τάφnκε 
στο Νέο Κοιμnτnριο Λευκωσίας από τnv εκ

κλnσiσ των Αγiων ΚωvστανΓίνου και Ελέvnς. 

Ο κ. Χριστόδουλος 

κάτω εnικnδε~ο: 

Πολύκλαυστο 

είπε τον πιο 

KOi 

μαι στο σεπτό σου λείψανο για να 

πω λ()γιa στnν αιώνια μvnμn σου για να 

εξuμνnσω τις τ()σες σου aρετές με ης οποίες 

nσouv εκ nροΙΙ<Ισμένn. Πραγματικό 

στnν όλn πορεία τnς εnfγειaς ζωnς σου εγκσ

μνnμες; αγαθές χάρις στο καλοαυνά-

10 και ευγενικό σου κσι στο ευπροαn

γορο του χaρακηΊρα αου. Έτσι κέρδιζες τnν 

αγάπn και εκτfμnαn των συνανθρώπων σου 

ανάμεσα σ' όλα το κοινωνικά σύνολα 

Εfχες εuafσθnτn ψuχn που συγκινεfτο 

εύκολα και κατενοοuσε άμεσα τον πόνο και 

τn δοκιμασfα τοu nλnσfov σου και προχω

ρούσε έμπρακτα εfτε με λόγια εfτε με 

να καταnραuνει τn λύπn και τn δυστυχία του. 

Καταγόσουν από οικογένεια φτωχικn 

τnς Κυθρέας αλλά καθ' όλα τfμια και αξιο

πρεnn τnν οποία τfμnσες πραγματικά με το 

σεμνό και ενάρετο σου βίο που ξεπέρασε 

κάθε οικογεvεισκn παρόδοσn. 

Νέα τnv τύχn σου με τον 

nροοφιλ.n σου σύζυγο Βάσο Βασι-

λειάδn, ένα φιλοπρόοδο και 

nαρόγοvrα τnς ξακοuστnς: μας Κωμόnολrις 

τnc; Κuθρέας. Ένα υπέρμαχο συνδικαλιοτtι 

που aνnγαγε τnν τέχvn του οικοδόμου κα

τωρθώσας ν' εργολα

βfες που ης χaρακτnριζε n nοιότnς. n κομ
ψότnς και το ευσuνεfδπτο τnς όλnς 

εργασfας. 

Έκτοτε βαλθnκατε χέρΙ με χέρι oτnv 

αvaτροφι\ αγωγn και εκπαfδεuσπ των τριών 

προσφιλών σας τέκνων. Σ' αυτό όμως το ξεκf

νnμα του συζυγικού σος Bfou, αξέχaστn Μα~ 
ρούλα, rΊλθε το αναπάντεχο περισrαηκό. Πε·· 

θαiνει r1 μnτέρα σου στα 26 σου χρόνια και 
αφnνει nloω τπς; 6 αδέλφια σου ορφανό, που 
nθελaν αvάγιωμα, εκπafδευσn και αnοκατά

στασn. Παρόλο που είχες πολύ μικρό παιδιά, 


