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AYTOI

ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΡΙΣτιΔΗΣ
Εγεννnθn στnν Συρκανιόν Κυθραίας το

1908. Γονείς του ο Παύλος Χριστίδnς και n Μα
ρίτσο το γένος Γεωργίου Σαββίδn α πότο Δίκω
μο.

Εφοίτnσε στο Δnμοτικό Σχολείο Συρκα
νιός Χαρδακιώτισσας και στο Παγκύπριο Γυ
μνόσιοστn Λευκωσία.
Μετό τον θόνατο του πάτέρα του τον
Δεκέμβρn του

1922,

μαζί με τον μεγαλύτερο

αδελφόν του Χρίστον ειργόσθnσαν στnν οικο
γενειακn

επιχείρnσn

αλευροποιίας

με τον

θn στn Λευκωσία. Η υγεία του εκλονίσθn από

αλευρόμυλον τnς Ελnός στnν Συρκανιόν και

τον Σεπτέμβρn του

φούρνονστnν Λευκωσία.

επεισοδίου.

Από το

1929

μέχρι το

1931

εκτίμnσnς και σαν παρόγοντας στnν Κυθραία

Ασχολnθnκε με το εμπόριον από το

Το

1937

επιχείρnσn

Χρίστο σαν
αργότερα

επαναδραστnριοποίnσαν τnν

αλευροποιϊας με τον αδελφό του

και μεταξύ του εμπορικού κόσμου τnς Λευκω
σίας και τnς υπαίθρου με τους οποίους

εσυ

ναλλόπετο.

και ολίγον

Από νεανικnς nλικίας έδειξε ενδιαφέρον

τον μύλον τnς Τερα

για τα κοινό τnς κωμόπολnς και συμμετείχε σε

"Αδελφοί Χριστίδn"
απέκτnσαν

Ο Γεώργιος Χριστίδnς έχαιρε μεγόλnς

εφοίτnσε σε

σχολιl Μnχανικnςστn Μασσαλία.

1933.

1975 κατόπιν εγκεφαλικού

και έθεσαν σε

όλες τις εκδnλώσεις. Ηταν δραστnριο μέλος

λειτουργία. Εργόστnκαv καθ' όλnντnν διόρ

του Συνδέσμου Γονέων καθ' όλnν τnν διόρκεια

κειαν του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και

τnς φοίτnσnς των τέκνων του στο

τα πρώτα μεταπολεμικό χρόνια αγόρασαν

σχολείο Αγίου Ανδρονίκου.

τσιός τον οποίον ανακαίνισαν

γπnρέτnσε αρχικό σαν μέλος τnς Εκκλn

και τους μύλους Κεφαλοβρύσου και Συκαμιός.
Η

αλευροποίnσn

στες

πέτρες εσυνεχίσθn

σιαστικnς

Επιτροπnς

Αγίου Ανδρονfκου και

αργότερα, ε πι σειρόν ετών σαν πρόεδρος.

μέχρι το 1955.

Ηταν μέλος του Δnμοτικού Συμβουλίου

Εν τω μεταξύ είχε γίνει δεκτός στον συνε

ταιρισμό και ο νεώτερος αδελφός Σόββας Χρι

Κυθρέας από το

στίδnς.

μαρχος απότο

επικρότnσn του κυλινδρομύλου οι

Αδε-λφοί

εισnγαγον από τnν Γ αλλ ία νεωτότου

193 7 μέχρι το 1948 και αντιδιl
1948 μέχρι το 1953.

Το 1938ενυμφεύθnτnν Αναστασίαν Γε

Με τnνεξέλιξn τnςαλευροποιϊας κο ι τnν

Χριστίδn

δnμοτικό

ωργίου Στρουθιό και απέκτnσε τρεις θυγατέ
ρες τnν Ανθούλαν Αιμ. Χριστοδούλου, τnν

τύπου μnχανnματα τα οποία εγκατέστnσαν

Μόρω Παναγίδn και τnν Λέλλαν Καραγιαννf

στο νέο κτίριο του Κεφαλόβρυσου. Ο νέος

δn.

αλευρόμυλος εργόστnκε

κανονικό μέχρι το

Απέθανε τnν 5.12.93 και τόφnκε στο Νέο

Κοιμnτnριο

1974.
Μετό · τnν τουρκικn εισβολιl εγκατεστό-

Αγλαντζιός από τnν εκκλnσία

Αποστόλου Ανδρέου, Πλατύ Αγλαντζιός.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είnε τον

nιο κότω εnικnδειο:
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χόρις τους nολλούς αλευρόμυλους nου είχε

εξαιτίας τnς αστείρευτnς nnγnς του Κεφαλό

Πολύκλαυστε Γεώργιε,

βρυσου και του υψόμετρου nου είχε

Με αισθnματα ανέκφραστnς θλίψnς

ταμένn φυσικn nορεία του νερού. Λfγα χρό

έρχομαι τnν εnίσnμn τούτn ώρα του αποχω

νια nρο τnς ανακnρύξεως τnς Δnμοκρατίας

n

εκτε

ρισμού σου αnό τα γnινα να nω λίγα λόγια

κατωρθώσατε να ιδρύσετε ένα υπερσύγχρο

στnν αιώνια μνnμn σου, γιατί στο διόβα τnς

νο εργοστόσιο αλευροnοιΤας ακριβώς στn

μακρόχρονnς ζωnς σου όφισες μνnμες όρι

θέσn nου βρισκόταν ο nρώτος μύλος τnς Κυ

στες και έργα και nρόξεις αγαθές ανόμεσα

θρέας

στο κοινωνικό nεριβόλλον των συνανθρώ

όνομα «Κεφαλόβρυσος».

μέτρα

μετό

τnν

nnγn

με

το

Δυστυχώς με τnν τουρκικn εισβοΜ του

πων σου.

γnnρξες nραγματικn ψυχn αθώα και

λίγα

Αυγούστου του

'74

το εργοστόσιο τούτο nε

n

αμνnσίκακn ευγενικιό και ευnροσnγορn. Με

ριέnεσε στα χέρια των Τούρκων και

το χαρισματικό και καλότροπο του χαρακτn

οδnγnσε τους νόμιμους ιδιοκτnτες με όλους

τύχn

ρα φέρσιμο σου κέρδιζες nόντοτε τn συ

τους κατοίκους του κατειλnμμένου Τμnματος

μnόθεια και τnν εκτίμnσn των συνανθρώπων

τnς Κύnρου στnν nικρn nροσφυγιό. Κόnοι και

σου. Το καλό σου όνομα nου αnέκτnσες δεν

μόχθοι ολόκλnρnς ζωnς χόνονται και περιέρ

nεριορίσθnκε στα στενό nλαίσια τnς γενέτει

χονται στα χέρια των αλλοφύλων εισβολέων.

ρας Κυθρέας και των γειτονικών τnς χωριών,

Νέος, συνέδεσες τnν τύχn σου με τnν

αλλό εnεξετόθnκε και στο ευρύτερο κοινό

nροσφιΜ σου σύζυγο Αναστασία. Αnοκτnσα

τnς πρωτεύουσας, ιδίως στον εμnορικό και

τε τρεις θυγατέρες

βιομnχανικό κύκλο τnς Λευκωσίας, εξαιτίας

αnοκαταστnσετε nλnρως στnν κοινωνία όσο

nου

κατορθώσατε να

των εμπορικών σου συναλλαγών nου είχες

λίγοι αnό τους κατοίκους τnς Κυθρέας. Ευτυ

αnό τα αρχικό στόδια τnς εnαγγελματικnς

χnσατε να δείτε αn' αυτές και εγγόνια.

σου καριέρας.

Είλκες τnν καταγωγn αnό εύnορες και

Πέραν αnό τnν εnαγγελματικn και οικο
γενειακn δραστnριότnτα

αξέχαστε, Γεώργιε,

διακεκριμένες οικογένειες των Χριστίτιδων

είχες και ενεργό ανόμειξn στα κοινό. Το ενερ

τnς Κυθρέας αnό nατέρα και των Σαββίδων

γnτικό και δραστnριό σου nνεύμα δεν nταν

του Δικώμου αnό μnτέρα. Πραγματικό ετί

δυνατό να σε αφnσουν αμέτοχο των κοινών.

μnσες και τις δυο εnόξια με το σεμνό και

Για σειρό χρόνια με τn ψnφο και ετυμn

ενόρετο σου βίο και με τις αναλλοίωτες χρι

γορία

στιανικές αρχές και αξίες nου σου εκλnρο

σύμβουλος Κυθρέας και εnί δnμαρχίας αεί

νόμnσαν οι ευσεβείς γονείς σου.

μνnστου Αθανασιόδn εκλέγnκες και Αντιδn

Μnnκες ενωρίς στο εμnόριο συνδυα

του

κοινού

εχρnμότισες

δnμοτικός

μαρχος. Για σειρό εnίσnς χρόνια εκλέγnκες

σμένο με τn βιομnχανfα του αλεύρου με συ

nρόεδρος

νεργότες τους δυο σου αδελφούς Χρίστο

Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας. Ήσουν ένας ζω

τnς

εκκλnσιαστικnς

και Σόββα. Και οι τρεις σας πραγματικό ανα

ντανός nαρόγοντας τnς Κυθρέας και συμμε

πτύξατε αξιοθαύμαστnν ενεργnτικότnτα με

τείχ~ς ενεργό σε κόθε εκδnλωσn τnς κοινότn

τnν εκμετόλλευσn δυο αλευρομύλους nου

τας, εθνικn, θρnσκευτικn κοινωνικn.

είχατε αρχικό στnν κυριότnτό σας. Η Κυθρέα
τότε nταν ένα βιομnχανικό κέντρο αλεύρου

Αιωνία σου

n

μνnμn.

Εnιτροnnς
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ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΟΣ
Γεννnθnκε στις 14/9/1901 στn ενορία
Αγ. Ανδρονίκου Κυθρέας από γονείς Στυλια
νό Μαλαό και Ελεγκού Χ"Παύλου.

Οι γονείς του απόκτnσαν
από τα οποία έζnσαν τα

παιδιό

18

9.

Ο Αριστόδnμος Μαλαός παντρεύτnκε

στις

11/9/1938

τnν ομοχώριο του

Μόρκου Γιασεμn και απόκτnσαν

4

Δέσποινα
παδιό.

Ήταν κοινοτόρχnς τnς ενορίας Αγίας

Άρχισες με τα σιτnρό τnς Μεσαορίας,

Μαρίνας Κυθρέας με'χρι τn 17/9/91 nμέρα

που όλεθες στους μύλους τnς Κυθρέας και

που πέθανε σε nλικία

τροφοδοτούσες μ' αυτό τους ψωμόδες τnς

92 ετών.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο
κότω επικnδειο:

περιέλαβες το βαμβόκι, τα

μαλλιό και τα

ξnρό δέρματα που μετέφερες στn Λευκωσία

Πολύκλαυστε, κουμπόρε, Αριστόδnμε,

Έπεσες

Λευκωσίας και του Βαρωσιού. Βραδύτερον

βρόχε,

έπεσες.

στn Λόρνακα και στnν Αμμόχωστο.

Πραγματικό

Το καλότροπο του χαρακτnρα και το

βρόχος ακλόνnτος στόθnκες στn μακρόχρο

σαγnνευτικό σου φέρσιμο στις αγορές και

νn ζωn σου. Ούτε οι μέριμνες και θλίψεις,

. στις

πωλιlσεις, σε συνδυασμό με τnν τιμιότn

ούτε απογοnτεύσεις και φροντίδες τnς καθn

τα σου, nλέκτριζαν πραγματικό γεωργούς

μερινότnτας μπόρεσαν να καταβόλουν το

και εμπόρους που γίνονταν εκλεκτοί πελότες

ατσόλινο κορμί σου, μόνο

n

φυσικn εξόντλn

σn μπόρεσε να το καταβόλει και ν' aποχωρί
σει απ' αυτό τnν αδόμαστn ψυχn σου.

και ενώνονταν μαζί σου με όρρnκτους δε
σμούς φιλίας και εμπορικnς συνδιαλλαγnς.
Η μεταπολεμικn εποχn του Β' Παγκο

Πολύ μικρός ρίχτnκες στον αγώνα τnς

σμίου Πολέμου σε βρίσκει ένα κουρασμένο

βιοπόλnς. Μαθnτnς ακόμn τnς πέμπτnς Δn

έμπορο, που ζnτό τnν nσυχία, που θέλει ν'

μοτικού εγκατόλειψες τούτο και όρχισες το

απαλλαγεί από τα ταξίδια και τα τρεχόματα

κινnτό εμπόριο, επόγγελμα που πολύ σε τρα

σε χωριό και σε πόλεις. Γι' αυτό ανοίγεις κα

βούσε και σ' αυτό έπλασες όνειρα και στnρι

φενείο με μπακόλικο στnν Καμόρα, μια συ

ξες ελπίδες. Ακολούθnσες το πατρικό επόγ

νοικία τnς Κωμόπολnς μας που εστερείτο και

γελμα,

τα δυο.

στο

οποίο

κατείχες

πλείστες

εμπειρίες. Αναβόθμισες όμως τούτο, γιατί ο
πατέρας σρυ το διεξnγε περιορισμένα με
ζώο, ενώ εσύ με κόρρο που nταν στnν εποχn
σου το εν χρnσει μεταφορικό μέσο.

Απρόοπτα σε επισκέπτεται μια μέρα
ένας Τούρκος για να πλασόρει προϊόντα τnς
δικnς του κατασκευnς. Σου συστnνεται και το
φιλοξενείς στο καφενείο σου με φαγnτό και
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ποτό κι εκείνος φιλοτιμείται και αναλαμβάνει

θέσεις.

να υποδείξει τον τρόπο κατασκευnς λουκου
μιών, σουμάδας, τριανταφύλλου και σαπου

νιού. Σε δεύτερn του επίσκεψn

που έκαμε ο

λλn Μπέnς στο καφενείο με μια έμπρακτn

υπόδειξn για το κάθε είδος τα έκαμες κτnμα
σου και άρχισες τnν κατασκευn τους και τn

Ξεχωρίζω τον πρωτότοκό σας. Ανϊώνπ.
που έφθασε τnν κορωνίδα τnς Κυβερνnτικnς
ιεραρχίας, Γενικός Διευθυντnς Υπουργείου.
Ευτυχισμένοι που τα είδατε να ευnμερούν και
να σας χαρίσουν και εγγόνια.

Δεν περιορίστnκες, αείμνnστε, Αριστό

διόθεσn τους σε χωριό και πόλεις με σnμα

30,

δnμε, μόνο στον επαγγελματικό και οικογε

με δύσκολους οικονομικό καιρούς. Ασχολεί

νειακό τομέα, αλλά έδρασες και στα κοινό.

σαι με αυτό για

Το

ντικό κέρδn. Και τούτο στn δεκαετία του

2

δεκαετίες και το κοινωνικό

1940

εκλέγnκες επίτροπος τnς εκκλnσίας

περιβάλλον γύρω σου μένει κατόπλnκτο για

Αγίας Μαρίνας που τnν εξυπnρέτnσες για

τις δραστnριότnτές σου αφού παρόλλnλα μ'

σειρά χρόνια. Το

αυτές ασχολείσαι και με ξεπούλιασμά καμα

χnς Αγίας Μαρίνας σε αντικατόστασn του

τερού, που έμαθες μόνος από βιβλίο οδn

αποθανόντος Γιαννακού Ανδρονίκου, θέσn

γού.

που διατnρnσες μέχρι του θανάτου σου.

1978

διορίστnκες κοινοτόρ

Ήσουν πnγn ανεξόντλnτn λαογραφι

Όταν δε τα πιο πάνω προϊόντα ξέπε
σαν με τnν ίδρυσn βιομnχανικών μονάδων,

κού υλικού για τnν κατεχόμενπ Κυθρέα και

ιδρύεις με άλλους συνεταίρους τον κινnμα

όλοι οι ερευνnτές σε θαύμαζαν για τnν ευρύ

τογρόφο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΘΡΕΑΣ», έργο κοινω

τπτα των γνώσεων σου. Εfχες ακόμn τnν ευχέ

νικό, πνευματικό, εκπολιτιστικό. Με τα έργα

ρεια να στιχουργείς εκ του προχείρου για τnν

που προβάλλει προάγει όχι μόνο το πολιτιστι

τουρκοπατnμένn μας Κωμόπολn.

κό επίπεδο τnς Κυθρέας, αλλά και όλων των
γειτονικών χωριών και αυτών των Τουρκικών,
αφού aφιέρωνες ξεχωριστές παραστάσεις
για Τούρκικες ταινίες.

n

νόλnπτn προσφορά στnν οικογένεια και στnν
κοινωνία προπαντός, υποδειγματικό βίο ενός
αεικίνnτοιυ αυτοδίδακ:rου και αυτοδnμιούρ

Η επαγγελματικn σου επιτυχία αείμνn
στε Αριστόδnμε και

Φεύγεις, αφnνοντας πίσω σου ανεπα

οικονομικn σου ευρω

γnτου άνδρός. Υπnρξες nρεμος και γαλιl
νιος. ειρnνικός σ' όλn σου τn ζωn και nρεμος

στία συνέτεινε να βοnθnσεις οικονομικό στnν

και ανώδυνος nλθε ο θάνατος σου, όπως έρ

αποκατόστασn τnς μικρnς σας αδελφnς και

χεται σ' όλους τους δικαίους.

τnς πολυμελούς σας οικογένειας.

Απευθύνω τα ειλικρινn μου συλλυπnτn

νυμφεύθnκες τn σύζυγο σου

ρια σ' όλn τπν οικογένεια και εύχομαι να'ναι

Δέσποινα, γόνο εκλεκτnς οικογένειας των Ια

ελαφρό το χώμα τnς ξένnς γnς που θάπτε

σεμίδων τnς Κυθρέας. Απεκτnσατε

σαι.

Το

1938

2

γιους

και μια κόρn. Δ'ωσατε εξαίρετn ανατροφn
με τον υποδειγματικό σας βίο και μορφώσα
τε και αποκαταστnσατε όλα σε αξιοζnλευτες

Αιωνία σου

n

μνrΊμn.
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