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ΜΗΛΙτ:ΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

Γεvvr)Θηκε στην Κuθραία στις 

24.9.1913. 

Γονείς ο Παύλος Παηακωvσταvτί-

νοu και η Ελενίτσα Χριστοφάκη Μηλίδη, 

από την Κuθραία. 

Η μ. Μηλίτσα 6 τον 

Τάκη, Χριστόφορο, Ευέλθοντα, Ευάγγε-

και μιαν αδελ-

Παντρεύτηκε στις 30.8.1935 τον μ. 
Στtλιοv Παvτελt1 Στυλιανίδη. Διδάσκαλο 

και Ιεροψάλτη, επίσης από την Κυθρέα 

και αω~κτησαν παιδιά. Τον Παύλο 

ποu εi.vαι εγκατεστημένος στο 

της 

ντελή που 

Οφθαλμίατρος 

Λευκωσίας. 

Η μ. 

με 

6 εγγόνια και 4 δισέγγο--

απ() την οι· 

κογέvεια μ. Κώστα Γν1ηλίδη, που ήταν ο 

της Κuθρέας, προ-

από τον 

το τελευταίο σπίτι της 

ο κ. είπε το 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη Μηλίτσα, 

Μια καταξιωμένη κυρlα της Κυθραί

και καλοκάγαθη δέσποι-

κόσμο, 

όπου όλοι οι άγιοι και δίκαιοι αvαηαύονται. 

Είναι η Μηλίτσα Στuλιανίδου που 

πίσω της αγαθές, 

στο μακρό στάδιο της επίγειας ζωής της 

ψυχή αθώα και 

τη και καλοσύνη. Έχαιρε 

ομού και εκτίμησης απ' όλα τα στρώματα 

του ΚΟίVωνικού 

vοείτο πάντοτε τα 

το ωραίο και 

το ποταπό και ευτελές, το κακό και ανάρ-



μοστο. Είχε ευγενικό αισθήματα και ου

δέποτε δυσαρέστησε το συνόνθρωπό 

της ούτε με λόγια ούτε με πρόξεις. 

Ήταν ψυχή ευαίσθητη και κατενοούσε 

τον πόνο στον συνόνθρωπό της σε στιγ

μές δοκιμασίας και προσπαθούσε να τον 

απαλύνει με παρηγορητικό λόγια είτε με 

πρόξεις. 

Είλκες την καταγωγή αλησμόνητη 

Μηλίτσα από πατριαρχικές οικογένειες 

των Παπακωνσταν:rίνwν και των Μηλί

δων της Κυθρέας με ιδιαίτερη προσήλω

ση στην ορθόδοξη Χριστιανική μας πί

στη. Πραγματικό τίμησες τούτες, αξέχα

στη Μηλίτσα με το σεμνό και ενόρετό 

σου β{ο στη μακρόχρονη ζωή σου. 

Νέα ένωσες την τύχη σου με τον 

προσφιλή σου σύζυγο Στέλιο, ένα αρ

χαίο δόσκαλο της παλιός φόλαγγας 

των δασκόλων που θεώρησαν το έργο 

του δασκόλου όχι σαν επόγγελμα, αλλό 

σαν ιερό αποστολή. Ένα εξαιρετικό πα

ρόγοντα της Κυθρέας που συνέβαλε 

αξιόλογα στην εξύψωση της περιώνυμης 

Κωμόπολης μας. Ζήσατε πραγματικό 

ένα αρμονικό συζυγικό βίο που θα το ζή

λευε και το πιο ταιριαστό ζεύγος. Κατα

βόλατε aσύγκριτες προσπόθειες για την 

ανατροφή και εκπαίδευση των τριών πο

λυαγαπημένων σας τέκνων. Ιδίως εμφυ

τεύσατε στην ψυχή τους τις όφθαρτες 
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χριστιανικές αρετές με τον υποδειγματι

κό σας βίο. Αξιωθήκατε να τα μορφώσε

τε και να καταλόβουν aξιοζήλευτες κοι

νωνικές θέσεις και να σας χαρίσουν τέ

κνα και εγγόνια . 

Φεύγεις από τα γήϊνα και μεταβαί

νεις στα ουρόνια, αξέχαστη Μηλίτσα, με 

τη συνείδηση σου ήσυχη πως επιτέλεσες 

στο ακέραιο το καθήκο σου στο συνόν

θρωπό σου σαν χριστιανή και ελληνίδα 

και στην οικογένεια σου σα μητέρα και 

γιογιό. Το μόνο σου παρόπονο είναι που 

φεύγεις στην προσφυγιό και θόπτεσαι 

στο αφιλόξενο χώμα της ξενητειός. Πα

ρηγορήσου όμως, γιατί όταν θα σημό

νουν οι γλυκόλαλες καμπόνες των εκ

κλησιών στην κατεχόμενη γη μας, τότε 

από τα ύψη εκείνα θα χαίρεται και θα 

αγαλλιόται η ψυχή σου και θα γιορτόζει 

μαζί μας τα Κυπριακό ελευθέρια. 

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυ

πητήρια σ' όλα τα τέκνα και αδέλφια και 

εύχομαι ο Πανόγαθος να κατατόξει την 

αγνή ψυχή σου εν σκηναίς δικαίων. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα 

σκεπόσει το τιμημένο σου λείψανο. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΚΚΑΣ 

Γεννήθηκε στην Χρυσίδα Κυθρέας 

το 1918, από γονείς τον Κωστή Χ' Τσικ
κά και την Άννα Θεοχάρη. Μετά την απο

φοίτηση του από το Δημοτικό σχολείο 

της Βώνης, φοίτησε για δυο χρόνια στο 

Παγκύπριο Γυμνάσιο. Μετά ακολούθησε 

το επάγγελμα του γεωργού. 

Νυμφεύτηκε την Ελένη Μ. Ελευθε

ρίου την 27 Μαίου 1962 και απέκτησαν 
τρεις γιούς τον Μιχάλη, τον Κώστα και 

τον Αννούλη. Πέθανε στις 26 Μαίου 

1994 σε ηλικία 76 χρονών και τάφηκε 
στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας από την 

εκκλησία Αγίων Κ ων/νου και Έλένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε 

τον πιο κάτω επικήδειο 

,Πολύκλαυστε Ανδρέα, 

Του χάρου ο άπονος πέλεκυς ήλθε 

τόσο απρόσμενα και απροσδόκητα ν' 

αποκόψει από χθες της ζωής σου το νή

μα και να μεταφερθεί η άδολη ψυχή σου 

στον πνευματικό ουρανό, που βρίσκεται 

πέραν του φυσικού ουρανού που βλέ

πουμε, στην απέραντη αιωνιότητα, όπου 

οι ψυχές των αγίων και όλων των δικαίων 

αναπαύονται. 

Υπήρξες ψυχή ευγενικιά και ωραία 

που ποθούσε πάντοτε το υψηλό και ιδα

νικό, το δίκαιο και υπέροχο, τις παναν

θρώπινες αξίες και όλες τις χριστιανικές 

αρετές της αθάνατης μας πίστης. Ήσουν 

ευθύς και ειλικρινής σ' όλες τις ενέρ

γειες και πράξεις γι' αυτό έχαιρες σεβα

σμού και εκτίμησης απ' όλα τα στρώματα 

του κοινωνικού συνόλου. Έμεινες σταθε

ρός και aταλάντευτος σ' όλες τις αρχές 

που είχες έμφυτες στην ψυχή σου τις 

οποίες εκαλλιέργησες και μετέτρεψες σε 

βίωμα και πράξη σ' όλη την περίοδο της 

επίγειας ζωής κατά τον πιο έμπρακτο και 

παραδειγματικό τρόπο. 

Ανατράφηκες με τα ελληνοχριστιανι

κά ιδεώδη κι έμεινες προσηλωμένος στην 

Ακρόπολη και τον Παρθενώνα και στο 

σταυρό και τη διδασκαλία του θεανθρώ

που Ναζωραίου. Υπήρξες οραματιστής 

της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα 

και υποβοήθησες τον επικό αγώνα 55-59 
ελπίζοντας στην πραγματοποίησή της. 

Ήσουν ένα δραστήριο και ενεργό μέ

λος της Α.Τ.Ε. Κυθρέας που ήταν τα πα

ρακλάδια στα χωριά της μεγάλης αγροτο

μάνας Π.Ε.Κ. που διεδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο στην πολιτική ζωή της Κύπρου μας. 

Γι' αυτό έπαιρνες μέρος σε κάθε παγκοι

νοτική κίνηση. Δημοτικές εκλογές, εθνι

κές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συγκε

ντρώσεις για επίλυση γεωργικών προβλη

μάτων, αρδευτικά, διάθεση γεωργικών 

προϊόντων και άλλων. 

f 



Μα και στην προσφυγιά, αλησμό

νητε Ανδρέα, δεν έμεινες πίσω. Ήσουν 

ένα ζωντανό μέλος του Σωματείου 

«Ελεύθερη Κuθρ~~α, και uπεστήριζες με 

πάθος τη γραμμη που χάραξε το Σωμα

τείο μας για πλήρη απελευθέρωση των 

Τουρκοπατημένων τόπων μας. Συμμετεί

χες σε κάθε αντικατοχή εκδήλωση και με 

δυναμισμό uπεστήριζες τις ιδέες σου και 

υπό τις πιο aντίξοες περιστάσεις. Αvε

λάμβανες με προθυμία τη διάθεση λα

χνών καιεισιτηρίωv σε χοροεσπερίδες κι 

άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Όνειρο 

σου ήταν η ανέγερση οικήματος για 

τη στέγαση του Σωματείου μας. Και τώρα 

που μπήκε το νερό στ' αυλάκι μας φεύ

γεις με απραγματοποίητη την ενδόμυχη 

επιθυμία σου. 

Σε προκεχωρημένη ηλικία νυμφεύ

θηκες την αγαπημένη σου σύζυγο Ελένη 

γόνο εκλεκτών οικογενειών της Κυθρέ

ας των Λεuτέρηδων και των Πιέραινων. 

Έκτοτε aφιερωθήκατε και οι δυο σας 

στην ανατροφή, εκπαίδευση και αποκα-

τάσταση των τριών προσφιλών σας 

γιούδων Κωστάκη, Μιχαλάκη και Αννού

λη. Διψούσες πολύ την μόρφωση, γιατί 

στερήθηκες τούτη αν και φοίτησες για 

δυο χρόνια μόνο στο Παγκύπριο. 

Κατέβαλες υπεράνθρωπες προ-
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σπάθειες να κερδίσεις τα απαιτούμενα 

έξοδα στην προσφυγιά, μακρυά απο το 

σπιτικό, τα νερά, τα κτήματα με τα ελαιό

δενδρα και λεμοvόδεvδρα στην Κυθρέα. 

Επέμεινες όμως μέχρις ότου το όνειρο 

έγινε πραγματικότητα. Αξιώθηκες και. 

τους τρεις γιους να τους τοποθετήσεις 

σπουδασμένους και προκομμένους στην 

κοινωνία. Ειργάζεσο σκληρά μέχρι που 

το μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο σε βρή

κε στην έπαλξη του αγωνιστικού χώρου 

της εργασίας. 

Φεύγεις με τη συνείδησή σου ήσυ

χη αείμνηστε, Ανδρέα, πως επιτέλεσες 

στο ακέραιο το καθήκο σου απέναντι 

στην πατρίδα, στη γενέτειρα σου Κυθρέα 

και σ' όλη την οικογένεια. 

Το μοναδικό σου παράπονο είναι 

που δεν πρόλαβες να φιλήσεις τα στέ

φανα των τριών λεβεντονιών σου που 

ήταν ο διακαής σου πόθος και που θά

πτεσαι στην ξενητειά. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα 

σκεπάσει το τιμημένο σου λείψανο. 

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυ

πητήρια σ' όλη την οικογένεια. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
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ΘΕΟr1ΙΣΤΗ ΑΚΑΘΙΩΤΗ 

Γεννήθηκε στην Κυθρέα στις 

16.3.1904, στην ενορία Α γ. Ανδρονίκοu από 
γονείς, τον Θεόδουλο Ζαχαριάδη και Στυλια

νή Χριστοδούλου, το γένος Πιέρου, ξακου

στού πρώτου δασκάλου στηνΚυθρέα. 

Τ ο 1924 παντρεύτηκε το Νικόλαο Ακα
θιώτη που εξασκοι)σε τα επαγγέλματα του 

αλευροβιομηχάνου και του κτηματία. 

Μέσα σε 8 χρόνια γάμου απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά: Τη Στέλλα Ακαθιώτοu που 

παντρεύτηκε το δάσκαλο Νίκο Φιλιππίδη, το 

Γεώργιο Ακαθιώτη καθηγητή ηλεκτρολογίας 

που υπηρέτησε την Τεχνική Σχολή, από της 

ιδρύσεώς της, που νυμφεύτηκε την Ίνγκριντ 

από τη Σουηδία, την Αγνή Ακαθιώτου που 

υπαvδρεύθηκε τον Παύλο Χριστοφορίδη, το 

επάγγελμα έμπορα και το Θεόδουλο Ακαθι<i)

τη, δάσκαλο, που νυμφει:Jτηκε τη Στέλλα 

Χ'Ά ντωvίου από ΊΙΊ Ζώδια. 

Χήρεψε σε ηλικία 28ετών και σαν στορ

γική μάνα με πολλοίJς κόπους, αγώνες, προ

σωπικές στερήσεις και θυpίες κατόρθωσε να 

μεγαλώσει τα παιδιά της κqι να τους δ<.i:ισει 

ελληνοχριστιανική και κοινωνική ανατροφή 

και αξιιί.>θηκε να τα δει καλούς οικογενειάρ

χες και καλά άτομα στην κοινωνία. 

Απεβίωσε την 21.8.94 και κηδεύτηκε 
ανάμεσα σε πλήθος πολλών χωριανών και 

εκτιμητών του έργου και του προσώπου της, 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη Θεοπίστη, 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση στέκω δίπλα 

στο 'Πμημένο σου λείψανο για να πω λίγα λό

για στην αιώνια μνήμη σου, αυτή την επίσημη 

ι.i>ρα του αποχωρισμού σου από τα γήινα, για

τί στο διάβα της μακρόχρονης ζωής σου 

εγκατέλειψες μνήμες άριστες ανάμεσα στο 

κοινωνικό σύνολο των συνανθρώπων σου. 

Τ ο μειλίχιο και ευπροσήγορο του χαρα

κτήρα σου μαζί με τα σοβαρά και μετρημένα 

σου λόγια ηλέκτριζαν πραγματικά το συνομι

λητή σου και κέρδιζες πάντοτε τη συμπάθεια 

και την εκτίμηση όλων. Παράλληλα έκρυβες 

στον εσωτερικό σου κόσμο μιd αθώα και αμνη

σίκακη ψυχή που κατενοούσε το συνάνθρωπο 

σου σε στιγμές δοκιμασίας και οι ευαίσθητες 

χορδές της καρδιάς προσπαθούσαν να απα

λύνουν τον πόνο και τη δυστυχία των συναν

θρ<ί.)πων σου. 

Έλκουσα την καταγωγή από δυο διακε

κριμένες οικογένειες της Κυθρέας των Ζαχα

ριάδηδων και των Πιέραινων τίμησες τούτες 

επάξια με το σεμνό και ενάρετο σου βίο. Έτρε

ψες πάντοτε αγάπη και προσήνεια σ' όλους 

και ποτέ δε θέλησες να προσβάλει ς ή να βλά

ψεις το συνάνθρωπό σου είτε με λόγια είτε με 

έργα 

Πολύ νέα ένωσες την τ(ιχη σου με τον 

προφιλή σύζυγο Νικόλα Ακαθιώτη, ένα ευκα

τάστατο και ευυπόληπτο άνδρα της εποχής 

εκείνης σπ)ν Κυθρέα. Αποκη')σατε από νόμι

μη σύζευξη 4 τέκνα 2 γιούς και 2 κόρες. Εκεί 
όμως που η ζωr) κuί\οι:ισε ωρα!α ανέμελη και 

ευτυχισμένη, πεθαίνει πρόωρα ο καλοκάγα-



θος Κκόλας και σε εγκαταλείπει στη χηρεία 

και την ορφάνια στα28 σου χρόνια. 

Πένθος πραγματικά aσήκωτο και αβά

στακτο που μόνοι οι ώμοι της νεαρής Θεοπί

στης μπορούσαν να το σηκώσουν, και να το 

στηρίξουν. Ρ!χτηκες πραγματικά στο νέο 

αγώνα της ζωής επιστρατεύοντας όλες τις 

σωματικές και ψυχικές δυνάμεις, καταβάλλο

ντας υπεράνθρωπες προσπάθειες ν' ανα

γιώσεις, εκπαιδεύσεις και αποκαταστήσεις 

και τα 4 σου τέκνα. Ήταν πραγματικά άθλος 
που πέτυχες κι έγινες υπόδειγμα στοργικής 

μάνας. Και τα 4 σου τέκνα μορφώθηκαν και 
αποκαταστάθηκαν στην κοινωνία. Ειλικρινά 

την αξιωσύνη σου θα τη ζήλευε και το πιο 

πλούσιο και ευκατάστατο ζευγάρι στην Κu

θρέα .. 

Αλησμόνητη Θεοπίστη, φεύγεις από 

τα γήινα και μεταβαίνεις στον πνευματικό 

κόσμο δοξασμένη και τιμημένη για τις χρι

στιανικές σου αρετές που μετέβαλες σε κα

θημερινό βίωμα. 

Φεύγεις με τη συνείδηση σου ήσυχη, 

πως επιτέλεσες το χρέος στο συνάνθρωπο 

σου και το καθήκο σαν μητέρα και γιαγιά. 

Αυτή την ώρα παραστέκοuν στο φέρε

τρο σου παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα uπο

σχόμεναενώπιο Θεού και ανθρώπων πως θα 

βαδίσουν τη δική σου πορεία της τιμής και του 

καθήκοντος και θα φανούν αντάξια της οικο-

γενειακής σας παράδοσης. 

Αιωνίασοuημνήμη. 

Δυο κ.οuβέντες στην μνήμη της Θεοπι

σιης Ακαθιώτη 

Ανάλαβασήμερατοδύσκολοέργοτοu 

aποχαιρετισμού όχι για να σας πω ένα δεύτε

ρο επικήδειο, αλλά για να σας πώ δυο κουβέ

ντες, λόγια απλά καθημερινά όπως απλή 

ήταν και η Θεοπίστη Ακαθιώτη. Άλλωστε η 

γιαγιά Θεοπίστη λάτρευε την καλή κοuβέ-
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ντα. 

Γνώρισα την Θεοπίστη Ακαθιώτη το 

καλοκαίριτοu 1991 όταν νύμφη mαμε υποδέ
χθηκε στο σπίτι της κόρης της και του γα

μπρού της Παύλου και Αγνής Χριστοφορίδη. 

Πρώπt μου εντύπωση το γλυκύ της πρόσω

πο με το ζεστό χαμόγελο. Γνωρίζοντας την 

Θεοπίστη Ακαθιώτη εύκολα μπορούσε να 

διαπιστώση κανείς μιάν αρχοντιά., μια αριστο

κρατική καταγωγή που είχε τις ρίζες της βα

θιάστηγηποuτηνγέννησετηναξέχαστηΚu

θρέα. Ένας σπάνιος άνθρωπος με πλούσιο 

πνευματικό κόσμο που Θα Π] ζήλευαν άνθρω

ποι των γραμμάτων καιμε ένα δυναμισμό που 

Θα την ζήλευαν πολύ νεότεροί της. 

Από την Θεοπίστη Ακαθιώτη όλοι μας, 

παιδιά εγγόνια και δισέγγονα, aντλούσαμε 

δύναμη και πίστη για την εκπλήρωση των κ α

θημεριvών μας στόχων. Πάντα μορφή συ

μπονετική, με πίστη στο Θεό προσπαθούσε 

να μας καθοδηγήοη και να μας εμψuχώση μέ

σα από το αγνό και αθώο ενδιαφέρον της για 

το καλό όλων μας. 

Είναι δύσκολο να ξεχάοη κανείς, έστω 

και όταν το νήμα της ζωής τελειώση, μια προ

σωrηκότητα όπως αυ1ήν της Θεοπίστης 

Ακαθιώτη. Είμαι σίγουρη ότι η Θεοπίστη Ακα

θιώτη υπήρξε και θα σuνεχίοη να υπάρχει κυ

ρίαρχη μορφή στο ψυχικό κόσμο όλων μας, 

σι.γγεν(υν, φίλων και συγχωριανών. 

Σήμερα νοιώθω ότι η κουβέντα μου εί

Άλλωστε σήμερα είχαμε μονόλο

γο. Η γλυκιά φωνή του συνομιλητή μου, της 

Θεοπίστης Ακαθιώτη σώπασε για πάντα. 

Στο καλό aρχόντισσα μου, καλό σου 

ταξίδι, εύχομαι να ειναι ελαφρύ το χώμα που 

θασεσκεπάση. 

Αιωνία σου η μ·ν'ήμη 

ΜαρίναΧριστοφορίδου 
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Γεννήθηκε στην Κερύνεια και με την προ

σφυγιά εγκαταστάθηκε στην Πάφο, όπου 

ανέπτυξε πλούσια εθνική και κοινωνική δρά

ση. Πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου 1994 σε 
ηλικία 79 χρόνων και τάφηκε στο Κοιμητή
ριο Γεροσκήπου από τον ιερό ναό Απο

στόλου Παύλου. 

Η επιτροπή του περιοδικού μας απευ

θύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια κι 

εύχεται ο Πανάγαθος να κατατι1ξει την 

αθώα του ψυχή εν σκηvαίς δικαίων. 

Ο κ. Χρίστος Αριστείδου είπε τον πιο 

κάτω επικήδειο. 

Πολύκλαυστε, Λάμπρο, 

Ένας ακόμη πρόσφυγας ο Λάμπρος Νι

κολάου, γνωστός ως Μάστρε-Λάμπρος, 

βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 

και σημαντικός κοινωνικός παράγοντας 

της Κερύνειας, ακούραστος και αλύγιστος 

αγωνιστής για επιστροφή και δικαίωση, πέ

θανε με το πικρό παράπονο της προσφυ

γιάς που δεν αξί<!Jθηκε να στραφεί στην 

αγαπημένη του Κερύνεια. 

Ο Λάμπος το 1941 κατατάχθηκε στο 

Κυπριακό Σύνταγμα να πολεμήσει για 

την ελευθερία των λαών ενάντια στα φα

σισμό του Χίτλερ και του Μουσολίνι nou 
και οι δυό τους ονειρεύθηκαν να uποτά-

το φιλελεύθερο κόσμο και να γί

νουν κοσμοκράτορες. 

Ο αείμνηστος Λάμπρος με το σφριγηλό 

νεανικό του σώμα εκπαιδεύτηκε στα βαρέα 

όπλα και υπηρέτησε ως επιλοχίας στην 

Κύπρο και την Αίγυπτο, δείξας απαράμιλ

λο σθένος και aσύγκριτη ικανότητα, παρα

σuμοφορήθηκε τρεις φορές με τα πιο κάτω 

μετάλλια. 

α) Ο Αστέρας Αφρικής (Africa Star). Τ ο με
τάλλιο αυτό απενεμήθηκε σε στpατι<iηες 

που εισήλθαν στις περιοχές επιχειρήσεων 

στη Νότια Αφρική μεταξύ της 1 Οης Ιουνίου 
1940 και της 12ης Μαιου 1943, συμπεριλαμ
βανομένης και της Αβυσσηνίας, Πjς Σομα

λίας, της Ερυθραία ς και της Μάλτα ς. 

β) Το Μετάλλιο Αμίινης (Defence Metal). 
τ ο μετάλλιο αυτό απενεμήθηκε σε στρατιώ

τες που υπηρέτησαν για διάστημα τριών ετών 

στο στρατό εντός του Ηνωμένου Βασιλείου 

μεταξύ της 3ης Σεπτεμβρίου 1939 και της 8ης 
Μαίου 1954 και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου 
μέχρι την 15 Αυγούστου 1945. Τ ο μετάλλιο 
τούτο ήταν δυνατό να απονεμηθεί και επιπλέ

ον των άλλων διακρίσεων. 

γ) Το Μετάλλιο Πολέμου (pάί Μό&c(). Το 

μετάλλιο αυτό απεvεμήθηκε στο μόνιμο προ

σωπικό των Βρεπανικών Ενόπλων Δυνάμε

ων, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου υπηρέτη

σαν. 

Η τουρκική εισβολή τον βρίσκει πρόσφυγα 

στην Πάφο όnou ως μέλος της τοπικής επι~ 

τροπής της Παγκύπριας Ε πι τροπής Π ρ οσφύ· 

γων, ως Αντιπρόεδρος της Χωριτικής ΑρχrΊς 

και στέλεχος του Σωματειοu, «Αδούλωπ1 Κε

ρύνεια» αναπτύσσει πλούσια δράση για κινη

τοποίηση και συσπείρωση των προσφύγων 

στον αγώνα για επιστροφή και την επίλυση 

των σοβαρών προβλημάτων της προσφυγιάς. 

Παράλληλα εντάσσεται στο Σύνδεσμο Βετε-



ράνωντου Β' Παγκοσμίου Πολέμου. (τμήμα

τοςΠάφου),όπουωςμέλοςτουΕπαρχιακού 

Συμβουλίου αναπτύσσει σημαντικη δράση. 

Μεταξύ άλλων για αρκετά χρόνια υπήρξε και 

ο σημαιοφόρος του Συνδέσμου Βετεράνων 

Πολεμιστών Πάφου σ' όλες τις εθνικές επε

τείους και παρελάσεις. 

Τ ο 1963-67 κατά τα πρώτα β!'jματα της 
Εθνικής Φρουράς, λόγω της πείρας και των 

γνώσεων που είχε ως επιλοχίας του Κυπρια

κού Συντάγματος στον Β' Παγκόσμιο Πόλε·· 

μο, κλήθηκε και πρόσφερε τις πολύτιμες 

υπηρεσίες του ως εκπαιδευτής όλμων στην 

επαρχίαΚερύνειας. 

Ο Λάμπρος Νικολάου διακρινόταν πάντο

τε για τις φιλοπρόοδες κοινωνικές και δημο

κρατικές του αντιλήψεις καθώς και για την 

αφοσίωσή του στα πανανθρώπινα ιδανικά 

της δημοκρατίας και της ελευθερίας, για χά

ρη της οποίας άλλωστε κατατάγηκε και πο

λέμησε ως εθελοντής στο Β" Παγκόσμιο Πό· 

λεμο. Γι' αυτές του ακριβώς τις δημοκρατι

κές αντιλήψεις του το 197 4 τον συνέλαβαν 
οι πραξικοπηματίες και τον έκλεισαν στο Κά

στρο της Κερύνεια ς μαζί με πολλοuς άλλους 

δημοκράτες και πατριώτες της πόλης και 

επαρχίαςΚερύνειας. 

Ο Λάμπρος Νικολάου, άριστος τεχνίτης, 

αλλά προπάντων ευσυνείδητος, εργατικός 

και φιλοπρόοδος υπηρέτησε στο Τμήμα 

Αναπτύξεως Υδάτων για τρεις σχεδόν δε

καετίες. Ως επιστάτης είχε την ευθύνη για 

την κατασκευή διαφόρων αρδευτικών και άλ

λων έργων σε πολλές κοινότητες σ' ολόκλη

ρη την Κuπρο. Υπό αυτή του την ιδιότητα 

εκτέλεσε σημαντικά έργα σε διάφορα χω

ριά. Χόρη στην εργατικότητα, την ειλικρίνεια 

και τον καλό του χαρακτήρα κέρδιζε πόντο

τε την αγάπη, και την εκτίμηση των συναν

θρώπων του και όπου πήγαινε αποκτούσε 

πολλούς και καλούς φίλους. Τ α μικρό κονδύ

λια που εγκρίνοντανγια κάθε χωριό προσπα-
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θοί;σε να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυ

νατό τρόπο και ν' αφήσει σε κάθε κοινότητα 

ένα σημαντικό έργο. Ο λαός σε αναγνώριση 

αυτής του της προσφοράς, του απέδωσε 

πριν πολλά χρόνια τον τιμητικό τίτλο του 

Μάστρε Λάμπρου, τίτλο με τον οποίο ήταν 

γνωστός σ' όλη σχεδόν την Κύπρο. 

Εκείνο που βασικά χαρακτήριζε τον Μά

στρεΛάμπρο ήταν η καλοσύνη και η ευγένεια 

της ψυχής του, που έκανε τους άλλους να αι

σθάνονται άνετα απένανιi του. Ήταν φιλι

κός, ευκολοσχέτιστος, προσιτός και aνιδιο

τελής, έτοιμος να θυσιάσει και χρόνο και κό

πο για το συνάνθρωπό του, κάτι που λίγοι άν

θρωποι διαθέτουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

τον βοήθησαν να γίνει ο καλός προίστάμε

νος που κέρδιζε την εμπιστοσύνη και κε

ντρούσε το φιλότιμο, τη φιλοπονία και την 

αποδοτικότητα όσων εργάζονταν υπό την 

επίβλεψή του. Πέρα από την αμεσότητα και 

αγωνιστικότητα που τον διέκρινε, ήταν άν

θρωπος aξιοπρεπής και περτ']φανος, με αρ

χές και ιδέες τις οποίες σεβάστηκε και τίμη

σε μέχρι την τελευταία του πνοή. 

θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέ

ραμε ότι ο Μάστρε Λάμπρος, πέρα από την 

πλούσια εθνική και κοινωνική προσφορά 

του, ανέπτυξε και αξιόλογη συνδικαλιστική 

δράση για τα δίκαια των εργαζομένων, μέσα 

στα πλαίσια του Εργατικού Κινήματος, προ

σφορά για την οποία τιμήθηκε με ειδικό με

τάλλιο, και υπήρξε ένθερμος υπερασπιστής 

όλωντωvεργατικώνκατακτήσεων. 

Νέος, σύνδεσε την ζωή του με την προ

σφιλή του σύζυγο Στέλλα, το γένος 

Χ"Κωστή από την Κερύνεια, με την οποία 

απέκτησε τρία παιδιά, δι:ιο γιούς και μια θυγα

τέρα, που μορφώθηκαν και αναδείχτηκαν 

άξιοι επιστήμονες. Υπήρξε θαυμάσιος σύζυ

γος, πατέρας και παππούς. 

Αιωνίατοuημνήμη. 

' .. 


