ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

73

Α YTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ Ν. ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ
Γεννήθηκε στην Κυθραία στην

1911

30/6/

στηνενορίαΑγ.Ανδρονίκου.

Γονείς ο Νικόλας Κολιός και Μαρί
τσα Περδίου από την Κυθραία. Η μ. Μυρο
φόρα είχε

5 αδελφούς

και

3 αδελφές

τον

μ. Παναγιώτη, Γιόγκα, Μιχάλη, Κύπρον,
Χριστάκη, Νίκη, Δοξούλα, Αγνή.
Παντρεύτηκε το

1934 το

μ. Νικόλα

ον Κ. Κανικλίδη από την Κυθραία που δο
λοφόνησαν οι Τούρκοι το

1974.

Απέκτησε τρία παιδιά τον Κώσταν

που παντρεύτηκε τη Λουίζα Στυλιανίδου
τον Ανδρέα που παντρεύτηκε τη Δέσπω
Παυλίδου και τη Ρίτσο που παντρεύτηκε

χιο του χαρακτήρα σου φέρσιμο, εξασφά

το μ. Χρίστο Χρ. Ζαμπακίδη.

λιζες την αγάπη και την προσήνεια όλων.

Αξιώθηκε να έχει

7

εγγόνια και

7

δι

σέγγονα.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον
πιο κάτω επικήδειο:

Είχες εκ φύσεως τοποθετημένα στο ψυχι

κό σου κόσμο υψηλά και ιδεώδη συναισθή
ματα που ευαισθητοποιούντο σε στιγμές
δοκιμασίας, κάθε συνανθρώπου σου και με

λόγια και πράξεις προσπαθούσες ν\ aπα

Πολύκλαυστη Μυροφόρα,

λύνεις τον πόνο και τη δυστυχία των πο

Σ\εμένα έλαχε ο κλήρος να πω λίγα

νεμένων.

λόγια στην αιιi.Ιvια μνήμη σου, την επίσημη

Κοντά στα τόσα σου χαρίσματα θα

τούτη ώρα του αποχωρισμού σου από τα

ήταν παράλειψη να μην nροοθέσω και τη

γήινα, για να πετάξει η αθώα και αμvησίιω

θρησκευτικοτητά σου, τη βαθιά σου προ

κη ψυχή σου στα ουράνια, στον πνευματι

σήλωση στην αθάνοτή

κό εκείνο κόσμο, όπου οι ψυχές όλων των

πίστη. Παράλληλα μ' αυτή αναφέρω και

αγίων και των δικαίων αναπαύονται.

την απεριόριστή σου αγάπη προς την πα

Ήσουν πάντοτε πρόσχαρη, ευγενι

μας χρισηανική

τρίδα, αφού στον επικό αγάJvα της ΕΟΚΑ

κιά και γλυκομίλητη και κέρδιζες πάντοτε

55-59

την εκτίμηση και τη συμπάθεια των συναν

στές και έκρυβες και μετακινοίισες οπλι

θρώπων σου. Καταδεχτική και ευπροσή

σμό, αδιαφορώντας τις συνέπειες που θα

γορη, με πλούτο ευγενικών συναισθημά

είχε μια τόσο τολμηρή πράξη.

των

ηλέκτριζες

κυριολεκτικά

το

συνομιλητή σου. Με το ταπεινό και μειλί-

φιλοξένησες στο σπίτι σου αγωνι

Είλκες την καταγωγή από δυο ξεχω-
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ριστές οικογένειες της Κυθρέας των Κο

κητος θάνατος του προσφιλούς εγγονού,

λιήδων και των Περδίων, που ανέδειξαν

γιος της χήρας κόρης Ρίτσος, του Νίκου

τέκνα που διακρίθηκαν υψηλοί παράγο

Ζαμπακκίδη, υπαξιωματικού της Εθνικής

ντες πέραν από τα όρια της Κυθρέας και η

Φρουράς εξαιτίας στρατιωτικού ατυχήμα

φήμη των κατέλαβε παγκύπριο κύρος.

τος. Είχε τελειώσει τη Σχολή Ευελπίδων

Νέα ένωσες την τύχη σου με τον
προσφιλή σου σύζυγο Νικολάτζη, ένα κα
ταξιωμένο άνδρα που μετανάστευσε στην
Αμερική για λίγα μόνο χρόνια και επανήλ

θε στην Κύπρο, αξιοποιώντας με τον κα
λύτερο τρόπο τις οικονομίες που μετέφε
ρε. Από τη νόμιμη σύζευξη aποκτήσατε
δυο γιους και μια κόρη που αναδείξατε
όπως έπρεπε στην κοινωνία και η ζωή κυ

και ευοίωνο διεγράφετο το μέλλον για το
νεαρό Νίκο, εάν δεν συνέβαινε το δυστύ
χημα. Τ ο τελευταίο τούτο δυστύχημα υπέ
σκαψε βαθύτατα τη ραγισμένη ήδη υγεία

της πολύπαθης Μυροφόρας και συνέτεινε
τα μέγιστα να επέλθει το μοιραίο σε βραχύ
χρονικό διάστημα, αφού δεν έχουν συ
μπληρωθεί ακόμη δυο χρόνια από τον τρα
γικό θάνατο του άλκιμου εγγονού.

Αξέχαστη,

λούσε γαλήνια και ωραία. Μα αυτή την ει

ρηνική κι ευτυχισμένη ζωή επέπρωτο να

Μυροφόρα,

μεγάλο

το

κουράγιο και aσύγκριτη η υπομονή σου.

έλθουν σοβαρά περιστατικά που συνέτει

Μόνο μ\ εκείνη του πολύπαθου Ιώβ μπορεί

ναν να την ανατρέψουν εκ βάθρων.

να παραλληλιστεί.

Τ ο πρώτο κτύπημα, αξέχαστη Μυρο
φώρα, ήταν ο θάνατος του γαμβρού σας

Χρίστου Ζαμπακίδη στα

28

του χρόνια,

αφήνοντας χήρα την κόρη και δυο ορφα
νούς ανήλικους γιούδες. Νέοι κόποι και

προσπάθειες για στήριξη χήρας και ορφα

θος και υπέμεινες τη θλίψη και πάλαιψες ν\
αναγιώσεις

Το δεύτερο περιστατικό ήταν η Β\ ει

'7 4

στο του
στή

μας

όταν καταλήφθηκε η ξακου

Κυθρέα

και

ακολούθησε

ο

εκτοπισμός και η προσφυγιά σ\ όλη την κα
τειλημμένη περιοχή της Κύπρου μας.
Σ\αυτό το β· περιστατικό προστέθη
κε στη συνέχεια το τρίτο περιστατικό η εν

ψυχρώ δολοφονία του αείμνηστου Νικο
λάτζιη

από

τους

Τούρκους

εισβολείς.

Άκλαυστος και άταφος rταρέμεινε. Πόνος
aσήκωτος και θλίψη αβάσταχτη για όλη
την οικογένεια ι.διαίτερα για την τραγική
σι:ιζυγο Μυροφόρα.

τ ο τέταρτο περιστατικό ήταν ο οδό-

εγγόνια

και

δισέγγονα.

Ο

Θεός σε όπλισε με δύναμη και καρτερία να
φέρεις σε πέρας την αποστολή σου που η
μοίρα σου εμπιστεύθηκε.
Οι βουλές του Πανάγαθου Δημιουρ

νών από το Νικολάτζιη και τη Μυροφορού.

σβολή του Αττίλα στην Κύπρο τον Αύγου

Κράτησες τον πόνο

σου και εξήλθες νικήτρια. Ά. ντεξες το πέν

γού είναι ανεξερεύνητοι. Ίσως, τα αλλε

πάλληλα περιστατικά της σκληρής δοκιμα
σίας,

στάληκαν

από

τον

Κύριο

για

εξαγνισμό και εξιλέωση της άδολης και
aπονήρευτης ψυχής σου για να εισέλθει
ανεμπόδιστα στις αιώνιες μονές του Πα

ραδείσου.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της ξενη
τιάς που θα σκεπάσει το τιμημένο σου λεί
ψανο. Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυ

πητήρια

και

εύχομαι

ο

δικαιοκρίτης

Δημιουργός να βάλει την άκακη ψυχή σου
εκεί που της αξίζει

Αιωνίασουημνήμη.
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ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΚΡΗ
Η Ανδριανή Μακρή γεννήθηκε στο

Γεράνι Αμμοχώστου στις

15/3/15.

Ήταν

παντρεμένη με τον Αντώνη Μακρή από
το Νέον Χωρίον Κυθρέας. Έχουν δυο
παιδιά τον Στέλιο Μακρή τραπεζιτικόν

υπάλληλον και τη
τρίτου.

Χρυστάλλα Συκοπε

Η Ανδριανή

Μακρή απεβίωσε

στις

11/2/95 και ο Αντώνης Μακρής 4/3/
1995 και οι δύο τους τάφηκαν στο Κοι

μητήριο Καψακλίου από την εκκλησία
Αρχαγγέλου Μιχαήλ του προαστίου.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε
τον πιο κάτω επικήδειο.
πασίας, από γονείς πτωχούς και αγράμ

ματους με την ασχολία του άδολου βο

Πολύκλαυστη Ανδριανού,

σκού, στην εμπόλεμη περίοδο του Α Πα
Με

ιδιαίτερη

συγκίνηση

στέκω

γκόσμιου

Πολέμου.

Αγράμματοι

που

δίπλα στο τιμημένο σου λείψανο να πω

ήταν οι γονείς σου σου

στέρησαν κι

λίγα λόγια στην αιώνια μνήμη σου, τούτη

εσένα και αυτής της στοιχειώδους παι

την εηίc.ι·ημη ώρα του χωρισμού σου από

δείας, που οι συνομήλικοι σου την εποχή

αυτή απελάμβαναν. Παρ' όλες τις aντίξο

τα γήινα.

ες αυτές συνθήκες της στέρησης, aξιώ
Ήσουν ψυχή ευγενικιά και μειλίχια,

θηκες της άδολης ψυχής και της ευφυΊας

καλότροπη και ευπροσήγορη, άκακη και

που σου εκληροδότησαν οι γονείς σου.

δίκαιη, γι\αυτό άφησες ηίσω σου μνήμες

Όπλα κατάλληλα για ευδοκίμηση στη ζωή

αγαθές και αξέχuστες ανίψεσα στο κοι

για ένα καλύτερο μέλλον.

νωνικό περιβάλλον που έζησες. Διεκρi

νεσο πάντοτε για την εργατικότητά σου,

Σε ηλικία

την τιμιότητα και την ειλικρίνεια. Είχες

από μητέρα και η ορφάνια σ\οδήγησε

αξιοσύνη

στην Κυθρέα, όπου τοποθετήθηκες σε

υπέρμετρη

που

κινούσε

το

6-7

χρόνων {:;μεινες ορφανή

θαυμασμό και την έκπληξη των συναν

μια οικογένεια καλά ευκατάστατη και με

θρώπων σου. Είχες εύστροφο μυαλό με

αυστηρές ηθικές αρχές. Ήταν τούτο μια

εξυπνάδα ιδιαίτερη. Όλες σου οι πρά

χρυσή ευκαιρία ν\αναγιωθείς σ" ένα ανε

ξεις έδειχναν την ευσυνειδησία σου και

πτυγμένο οικογενειακό περιβάλλον που

την προσήλωσή σου στο καθήκον.

επέδρασε πολύ ευμενώς στην όλη στα
διοδρομία της ζωής σου.

ΓεννrΊΘηκες στο Γεράνι της Καρ-
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Σ' αγάπησαν και σε είχαν σαν δική

στην κοινωνία και στην οικογένεια. Άφη

τους κόρη και εσύ με τη σειρά σου αγά

σες πίσω σου φωτεινό παράδειγμα aξιο

πησες τον κο και κα και ανεγνώριζες αυ

σύνης και εργατικότητας, παράδειγμα

τούς ως δικούς σου γονείς. Κοντά σε

ευσυνειδησίας και προσήλωσης στο κα

τόσες δούλεψες που πρόσφερες στην

θήκον. Παράδειγμα τιμιότητας και ειλι

οικογένεια ανάγιωσες και τα

κρίνειας.

4

παιδιά

τους, που πραγματικά όλα σε αναγνώρι
ζαν δική τους αδελφή. Δείγμα της υπέρ

Φεύγεις καταξιωμένη από την επί

μετρης αγάπης είναι που παραστέκουν

γεια ζωή και ίσως το μοναδικό σου παρά

όλα στην κηδεία σου.

πονο είναι που θάπτεσαι στη ξένη γη και
όχι στην περιώνυμη Κυθρέα, που έζησες

Στο οικογενειακό τούτο περιβάλ

και αγάπησες με ζέση και πάθος, χάρις

λον ανέπτυξες aσύγκριτη δραστηριότη

στις φυσικές της ομορφιές, το υψηλό

τα και απαράμιλλη φιλεργία, συνδυασμέ

κοινωνικό της περιβάλλον, με το ανε

νες με την εξαίρετη

σου εξυπνάδα.

Όλες σου οι δουλειές εγίνονταν στην
εντέλεια

με

χαρακτηριστική

πτυγμένο πολιτιστικό και μορφωτικό της
επίπεδο.

την

α· μεμπτη σου καθαριότητα στο σπίτι.

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυ
πητήρια και εύχομαι ο Πανάγαθος να κα

Όταν με το πέρασμα του χρόνου

τατάξει την αγνή και άδολη ψυχή της εν

ήρθε ο καιρός για αποκατάσταση, η οικο

σκηναίς δικαίων, όπου οι άγιοι και οι δίκαι·

γένεια

οι αναπαύονται.

που

εξυπηρέτησες

επί

σειρά

ετών, σε εβοήθησε να κτίσεις το δικό
σου σπιτικό, πολύ κοντά στο αρχοντικό
των κυρίων σου.

Η τύχη σ' ένωσε με τον προσφιλή
σου σύζυγο Αντώνη από το Νιο Χωριό
και έκτοτε κι οι δυο σας αφοσιωθήκατε

στο ανάγιωμα και στην αποκατάσταση
των δυο προσφιλών τέκνων σας του
Στέλιου και της Χρυσταλλένης. Κατορ

θώσατε να τους δώσετε μια γυμνασιακή
μόρφωση, στερημένη εσείς και αυτής
της στοιχειώδους, μπόρεσαν ν' αποκα

τασταθούν σε ευυπόληπτες θέσεις στην
κοινωνία.
Αξέχαστη,

Ανδριάνα,

εξεπλήρω

σες το καθήκον σου στο ακέραιο και

Αιωνία σου η μ ν ή μη.
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ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον

Ηυτύχησες να έχεις δασκάλους στην

Κυθρέα τους πρωτοποριακούς εγχώριους

πιο κάτω επικήδειο.

δασκάλους Παπαμιλτιάδη Βασιλείου και Χρί
Πολύκλαυστε Σάββα,

στο Φραγκίδη, που σου μετέδωσαν Ελληνο

,<οστις διήλθε το βίο ήρεμο κοιμάται
ύπνο

γλυκύτατο••.

Τα

σοφού Λεονάρδου Ντα

λόγια

τούτα

του

Βίντσι βρίσκουν

απόλυτη εφαρμογή και στο δικό σου βίο,
αείμνηστε Σάββα. Ηπιος και γαλήνιος, aντι
μετώπιζες κάθε αγώνα της ζωής. Ακλόνη

τος και aτάραχος παρέμεινες πάντοτε σε
οποιαδήποτε απρόοπτα και αναπάντεχα

περιστατικά

παρουσιάζονταν

μπροστά

σου. Ήρεμος και aσυγκίνητος παρέμεινες
και χθες όταν του χάρου ο άπονος πέλεκυς

ήλθε ν\ αποκόψει της ζωής σου το νήμα η
ίδια ακριβώς σκηνή που εκτυλίσσεται σ\

χριστιανική μόρφωση που χαράχθηκε βαθειά

στο συναισθηματικό σου κόσμο και παρέμει
νε ακέραιη και ατόφια σ\ όλη σου τη ζωή. Οι
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου
συνέπεσαν με τους Βαλκανικούς Πολέμους

και οι λαμπροφόρες νίκες του Ελληνικού
στρατού έφθαναν και στην Κύπρο μας και γέ

μιζαν ρίγη άφθαστου εθνικού ενθουσιασμού
που συνάρπαζε τότε τους μικρούς μαθητές
με συμπλήρωμα τη διδασκαλία των ηρώων

και τα εθνικά τραγούδια που τραγουδούσαν
δάσκαλοι και μαθητές.
-Απορώ, Μακεδονία, πως βαστάς υπομονή,

όλους τους δίκαιους, όταν επέλθει το μοι
για να βλέπεις τα παιδιά σου, μέρα νύκτα στη

ραίο.

σφαγή (δις)
Ήσουν πραγματικά σ' όλη σου τη μα

κρόβια ζωή σου δίκαιος και ειλικρινής, τί

μιος και αξιοπρεπής. Εργατικός και δρα
στήριος,

οικονόμος

και

σωστός

οικοκυραίος, όσο ολίγοι στην ξακουστή

-Τι να κάνω η καUμένη που \μαι αλυσοδετή
κι οι Δυνάμεις δε μ\ αφήνουν για να σύρω το
σπαθί (δις)

μας Κωμόπολη. Τέκνο πολυμελούς οικογέ

Με την αποφοίτησή του από το Δημο

νειας με επτά γιους και τρεις κόρες, γεννή

τικό ο μικρός Σάββας περιορίζεται στο σπίτι

θηκεςστις αρχές του αιώνα μας και ανδρώ

για έξη μόνο μήνες και σ\ αυτούς ο ίλαρος και

θηκες στις δυο πρώτες δεκαετίες του που

υπάκουος Σάββας εκτελεί θελήματα της μη

θεωρούνται οι πιο

τέρας, κάνοντας όλες τις σπιτοδουλειές και

δύσκολες,

στενότης

χρήματος σε aφάνταστο βαθμό και φτώχια

και μιζέρια κάλυπτε απ\ άκρου σ' άκρο την
πολύπαθη μας Κύπρο. Παρόλες όμως τις
aντίξοες συνθήκες οι συνετοί και οικοκυ
ραίοι γονείς σου φρόντισαν και σου έδω-

: σαν

μια πλήρη στοιχειώδη μόρφωση σε

εποχή

μάλιστα που πολλοί συνομήλικοί

σου ε στερούντο τούτης.

μετά οδηγείται στη Λευκωσία για να μαθη
τεύσει

στην

τέχνη

του

αμαξοποιού

μια

τέχνη περιζήτητη στην εποχή τούτη που
αντικατέστησε τα τετράποδα στις μεταφο
ρές. Μαθήτευσε στους καλύτερους τότε τε
χνίτες του Τακτακαλά και της Παλουριώτισ
σας, υπό αφόρητες συνθήκες. Στα

2

πρώτα

χρόνια χωρίς καμιά αμοιβή, μόνο λίγο φαγί
και λίγο ψωμί. Και τούτο ήταν υποχρεωμένος
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να κάμνει τις σπιτοδουλειές του μάστρου,

λατρευτή του σύζυγο Ευανθία, γόνος εκλε

να κουβαλεί ακόμα νερό στο σπίτι από γει

κτών οικογενειών της Χρυσίδας. Α ποκτήσα

τονικό ανεμόμυλο

τε δυο Τέκνα τον Πέτρο και την Παναγιώτα

και να μεταφέρει τα

ψώνια από την αγορά στους Αγίους Ομολο

που aφιερωθήκατε πια στην ανατροφή και

γητές, στο σπίτι του μάστρου. Στο δεύτερο

εκπαίδευση τούτων. Αποκασταστήσατε και

μάστρο

έπαιρνε

τα δυο με aξιοζήλευτες θέσεις στην κοινω

τη μέρα με επιπρόσθε

νία. Η Παναγιώτα παντρεύτηκε το Στέλιο

ακόμη

στην

Παλουριώτισσα

41/2 γρόσια

τες σπιτοδουλειές και ακόμη να καλλιεργεί

Πετάση αγωνιστή της ΕΟΚΑ και βραδύτε

σκάλες πολλές που είχε ιδιοκτησία το αφε

ρον συνταγματάρχη του κυπριακού στρα

ντικό του. Και υπομένει όλα τούτα για να ει

τού. Απέκτησαν τρία τέκνα το Γιώργο, το

δικευθεί και στην κατασκευή των ξύλινων

Μάριο και την Αρετή. Ο Πέτρος σπούδασε

τότε αρότρων με όνειρο να αποκατασταθεί

φιλόλογος και νυμφεύτηκε την Παρασκεu

στην Κυθρέα για να εξασκεί έτσι τη διπλή

ούλα από την Αθήνα, επίσης φιλόλογο και

ικανότητα της τέχνης.

έχουν δυο κόρες την Ευανθία και την Κων

Τέλειος πια τεχνίτης κατόρθωσε να

εξασφαλισει το ψηλο τότε μεροκάματο

18

γρόσια. Εργάζεται στον τελευταίο μάστρο
στη Λευκωσία μόνο για

8 μήνες και εγκατα

λείπει όλα και εγκαθίσταται τέλειος μά
στρος σε μαγαζί στο Σεράγια, στην Κυ
θρέα.

σταντία. Ο Πέτρος υπηρέτησε την Παιδεία
της Κύπρου για χρόνια. Βραδύτεροναναδεί
χθηκε βουλευτής Λευκωσίας για

3

θητείες

και τελευταία Δήμαρχος Έγκωμης. Ύστερα
από ενέσιμο διατριβή απέκτησε τον τίτλο

του δόκτορα. Έχει

πλούσιο συγγραφικό

έργο και η φήμη του στη λογοτεχνία και την

ποίηση εξήλθε των ορίων της Κύηρου και κα
Στα χέρια του τελειοποιεί και τις δυο

τέχνες και τις αναβαθμίζει απ\ ότι παρέλα
βε από τους επιδέξιους μαστόρους του.
Ανοίγεται μπροστά του ένας ευρύς κύκλος
εργασίας με μεγάλο αριθμό μαθητευομέ
νων. Αξιοποιεί τις απολαβές του αγοράζο
ντας κτήματα, νερά και στην Κυθρέα και στα
περίχωρα. Επιδίδεται παράλληλα με την

τέλαβε πανελλήνια φήμη.
Αξέχαστε Σάββα, περάσατε με την Ευ
ανθία τραγικές μέρες και εφιαλτικές νύκτες
στη διάρκεια του επικού αγώνα της ΕΟΚΑ

1955-59

όταν ο μονάκριβος σας γιος Πέ

τρος εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του
σπουδές και ήλθε στην Κύπρο μαζί μ\ άλ

τέχνη στη δενδροκαλλιέργεια μεταβάλλο

λους Κυθρεώτες αγωνιστές για να κατατα

ντας τα σε λιοχώρια και κήπους με εσπερι

γεί στις φάλαγγες του υπέροχου αρχηγού

δοειδή με αποτέλεσμα σε λιγο διάστημα να

Διγενή για αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού.

γίνει ένας από τους πρώτους κτηματίες της

Πολεμώντας ο Πέτρος μ\ άλλους αγωνι

Κυθρέας.

στές πιάστηκε αιχμάλωτος και κλείστηκε

Παράλληλα κτίζει το αρχοντικό του
στην Καμάρα της Κυθρέας διαθέτοντας

την εποχή εκείνη το σεβαστό ποσό των

f190.

στο φρούριο της Κερύνεια ς. Απ' εκεί κατόρ·
θωσε να δραπετεύσει μ\ άλλους κρατούμε
νους μετατρέποντας τις πατανίεςγια κλινο
σκεπάσματα σε σχοινί με τη βοήθεια του
οποίου προσγειώθηκαν στη γη και στη συνέ

Νέος συνέδεσε την τύχη του με την

χεια ενώθηκαν πάλι με τους αγωνιστές. Α τυ-
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χώς όμως επανασυλλήφθηκε από τους Άγ

την αντίπαλη παράταξη του Κυριάκου Λεμο

γλους και στη μεταφορά σε καμπή του δρό

νοφίδη.

μου διαφεύγοντας την προσοχή των φρου
ρών,

πήδηξε

από

τ\αυτοκίνητο

και

τρέχοντας διέφυγε τη σύλληψη. Την τρίτη
όμως φορά που επανασυλλήφθηκε μετα
φέρθηκε στις φυλακές της Αγγλίας όπου
παρέμεινε μέχρι τέλους του αγώνα όπου με
τη γενική αμνηστία που δόθηκε σ\όλους
έφθασε στην Κύπρο.

Εχρημάτισες

ακόμη

εκκλησιαστικός

επίτροπος του ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας,
Πρόεδρος ακόμη της Α.Τ.Ε. ΠΕΚ Κυθρέας
για μια διετία το

1944.

Μέλος ακόμη της Επι

τροπής που συγκροτήθηκε το

1958 για επα
ναφοpά Κυπρίων ανταρτών, που βρίσκονταν
στις φυλακές της Αγγλίας, υπό την προεδρία
του Φάνου Iωαννίδη.

Οι τραγικοί γονείς σ\ όλες τις ακραίες
και επικίνδυνες στιγμές που αντιμετώπισε
ο γιος τους διατήρησαν υψηλό το φρόνημα
και με εθνική υπερηφάνεια υπέμειναν όλα
τα γεγονότα των περιπετειών με την παρή
γορη ιδέα πως το παιδί τους πολεμούσε για

Μέλος ακόμη της Επιτροπής του Συν
δέσμου Λεμονοπαραγωγών με πρόεδρο το

Σάββα Χριστίδη και γραμματέα τον Κλεάνθη
Νικολάου.
Μα και στην προσφυγιά που έζησες πα

το υψηλότερο ιδανικό, την απελευθέρωση

ραπάνω από

της Κύπρου μας.

μέλος του Σωματείου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Η αντοχή, το κουράγιο, η υπομονή
που κρατήσατε, αξέχαστε Σάββα ήλθε να
αποδώσουν τη νίκη στην Κύπρο μας και να
απολαύσετε

την τιμή και την καταξίωσή

σας.

20

χρόνια ήσουν ένα ζωντανό

και συμμετείχες σε κάθε aντικατοχική εκδή

λωση. Ενδιαφερόσουν ακόμη για την έκδοση.
του ομώνυμου περιοδικού

και r']σουν

μια

αστείρευτη πηγή λαογραφικού υλικού της

κατειλημμένης μας Κυθρέας. Στιχουργού
σες ακόμη και μερικά ποιήματά σου είναι δη

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη για μένα

αν δεν ανάφερα κοντά στις τόσες σου αρε
τές και την ιδιαίτερη προσήλωσή σου στην

αθάνατη μας πίστη που δεν παρέλειπες να
διαβάζεις και ν' aπομνημονεύεις χωρία της

Αγίας Γ ραφής και παράλληλα να εκκλησιά
ζεσαι ανελλιπώς κάθε Κυριακή και γιορτή.

Πνεύμα ανήσυχο και δραστήριο εκ
φύσεως, δεν ήταν δυνατό ν\αρκεσθείς στα

μοσιευμένα. Ζούσες πάντα με την προσμονή
της επιστροφής και της δικαίωσης.
Φεύγεις, Μάστρο Σάββα, από τα γήινα

καταξιωμένος και δικαιωμένος γιατί επιτέλε
σες στο ακέραιο το καθήκον σου προς την

οικογένεια, την πατρίδα, τη θρησκεία και την
κοινωνία.

Ας είναι ελαφρύ το ξένο χώμα που θα

προσωπικά και οικογενειακά και να μείνεις

σκεπάσει το τιμημένο σου λείψανο. Εκ μέ

αμέτοχος των κοινών. Ήσουν πάντα προ

ρους του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα»

λάτης σε κάθε εκδήλωση εθνική, θρησκευ

καταθέτω το στεφάνι για τη συνεχή σου προ

τική, κοινωνική και στην Κυθρέα και στην

σφορά στην ξακουσμένη μας Κωμόπολη.

προσφυγιά.

Κατά τις δημοτικές εκλογές του

1940

με το συνδυασμό Χρίστου Καττάμη πέτυ
χες v\αvαδειχθείς δημοτικός σύμβουλος
για μια πενταετία

40-45

κερδίζοντας έτσι

Αιωνία σου η μνήμη.
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EIPHNH
Γεννήθηκε στην Κυθρέα στην ενο
ρία Αγίας Μαρίνας στις

νείς

το

Στυλιανό

14.2.1912 από γο

Κελαντωνή

και

πιν

Αθηνά Χ" Πετρή και οι δυο τους από την

ΓΙΑΓΚΟΥΚΟΛΙΟΥ
τηςκόσμο. Ήταν προσηνής και καλοκάγα
θη και εκτιμάτο για τα καλότροπα φερσίμα
τα και την άμεμπτη διαγωγή που επέδειξε
σ' όλη τη μακρόχρονη επίγεια ζωή της.

Κυθρέα.

Χήρεψε

Παντρεύτηκε το Γιόγκα Χριστοφάκη
Κολιό το

1934

και απέκτησαν τρία παιδιά

και στάθηκε

άξια

κνων της και ευτύχησε να τα χαρεί πλή
ρως αποκατεστημένα στην κοινωνία με

και τέσσερα εγγόνια.
Πέθανε στις

ενωρίς

στην ανατροφή και εκπαίδευση των τέ

8 Απριλίου 1995 και

τά

φηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας, από
την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης.

διακριτικές θέσεις, με αποκορύφωμα το
γιο της Χρίστο Κολιό φιλόλογο-καθηγητή
που

ανήλθε

θέσεις

της

εκπαιδευτικής

υπηρεσίας. Διευθυντής- Επιθεωρητής- Α'
Λειτουργός Εκπαίδευσης.

Υπήρξε σεβαστή και aξιαγάπητη οι
κοκυρά, χάρις στα υψηλά και ευγενικά αι
Χριστόδουλος Πέτσας

σθήματα που στόλιζαν το συναισθηματικό

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ
Από το προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας υπ' αριθ.

107

50-51

σελ.

παρελείφθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Κτήμα ανάμεσα Αμμοχ. και Βαρώσια- Λάπηθος Μόρφου ανάμεσα
Λάπηθος Άνω Λεύκαρα. Παρακαλώ να γίνει η διόρθωση όπως καταχωρεί
ται στον πίνακα της απογραφής:

Αμμοχ. και Βαρώσια
Κτήμα

I

Λάπηθος

1891
3.367
2,801
2,602
2,548
1,801

1881
2.564
2,204
2,370
2,267
1,257

ι'==============~
Μόρφου
Άνω Λεύκαρα

Παγκόσμια Διάκριση

Η Λα'ίκή Τρά:ιεζα κατακτά την εκτίμηση και το θαυμασμο
του <)ιεθνούς τραπεζικού κόσμου.το

Bank Marketing
Association των Ηνωμένων Πολιτειών απονέμει q;έτο;
στη Λα"ίκή Τρό:τεζα δύο κορυq;αίες διακρίσεις
πα·,'Κόσμιας ακτινοβολίας:

:>Το

Go/den Coίn Award '(ιά τη συνδιοργάνωση και την

επιτυχία του Ραδιομαραθώνιου '92 με το Ραδιοφωνικό

Ιδρυμα Κύπρου

.

C> Το Ceιτίficate of Merίt για τη δημιουργία και την
ανάπτυξη του θεσμού της Λα'ίκής Γωνιάς.

Νέες ιδέες, ρεαλισμός και κοινωνική ευαισθησία
στηρίζουν ένα μεγάλο διεθνές
κύρος. Η Λα'ίκή Τράπεζα

αφήνει να φανούν οι σύγχρονοι
προσανατολισμοί της.

Ένας κόσμος που νοιάζεται '(ια
σας, σας κάνα τώρα

περήφανους σε όλο τον κόσμο.

C'AUT!ON.

Sωoking

is scriously h<ιrrηΓul lo your
Minislry of Hc<ιlth

hc<ιlll1:

