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ευρισκόμεθα στο στάδιο του αγώνος και ο

ρο ακούσω μεν το «Ευ δούλε αγαθέ και πι

φόβος είναι εναργής και το τέλος αβέβαι

στέ· επ' ολίγα ης πιστός επί πολλών σε

ον, ίνα και ημείς καταντήσωμεν εις άνδρα

καταστήσω· είσελθε εις την χαράν του

σου», καθώς και σu σήμερον το

τέλειον εις μέτρον του πληρώματος του

Kupiou

Χριστού και ομοθυμαδόν εν εκείνη τη ημέ-

ακούεις. Γένοιτο Αμήν.

Μαρiτσα Κυριάκου Τζύρκα
Γεννήθηκε στο Παλαίκυθρο το

1905

από πατέρα τον Ηλία Μιντίο από το Παλαί
κυθρο και μητέρα την Ελεγκού Χριστοδού
λου Πέτσα από τη Βώνη.
Παντρέυτηκε το συγχωριανό της Κυ

ριάκο (Τζύρκα) Σάββα το

1929

και απέκτη

σαν δυο γιους, (Σάββα και Ανδρέα και έξη
κόρες (Ελένη, Δήμητρα, Σωτήρα, Σοφία,
Θεοδώρα (που πέθανε σε ηλικία
Νίκη. Αξιώθηκαν να χαρούν

33

21

20

ετών)

εγγόνια και

δισέγγονα.

Πέθανε στις

29.3.98

στο Συνοικισμό

Κόκκινες Στροβόλου και τάφηκε την επο
μένη στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από τήν
εκκλησία

Αγίου

Στυλιανοιj

του

Συνοικι
το καλότροπο και ευγενικό σου φέρσιμο

σμού.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον
πιο κάτω επικήδειο:

σε μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα ξε
χώριζες ανάμεσα στο μαθητόκοσμο για
την εξαιρετική σου ευφυία και την αγάπη

Πολύκλαυστη εξάδελφη Μαρί τσα,

και προσήλωσή σου στα γράμματα. Ήσουν

Με πόνο ψυχr1ς και με άκρατη συγκί

τόσο έξυπνη που η δασκάλα σου σε είχε

νηση στι'-κ:r_~1 δίπλα στο τιμημένο σου λείψα

νο την επίσημη τούτη ώρα του αποχωρι
σμού σου από τα

γήινα να πω λίγα λόγια

στην αιώνια μνήμη σου. Λίγα αλλά πολύ ται

ριαστά στη μακροχρόνια ζωή σου ανάμεσα
στον κύκλο του δικού σου κοινωνικού περι
βάλλοντος.

Από τη μικρή σου ηλικία, μαθήτρια τό·
τε του δημοτικού σχολείου Παλαικύθρου,
διακρινόσουν ανάμεσα στις συμμαθήτριές
σου για τη σεμνότητα του χαρακτflρα, για

σαν πρωτόσχολη. Σου ανάθετε να διδά
σκεις και να υποβοηθείς μαθητές και
θήτριες

ιδίως των

μα

κατωτέρων τάξεων,

όπως ήταν τότε καθιερωμένο το εκπαι
δευτικό σύστημα. Γι' αυτό αrιό τότε σου
κόλλησαν το τιμητικό όνομα «δασκάλα».

Με την αποφοίτησή σου από το δη
μοτικό σχολείο η δασκάλα σου σύστησε
στους γονείς σου επανειλημμένα να σε

στείλουν στο Παρθεναγωγείο Φανερωμέ
νης στη Λευκωσία απ' όπου αποφοιτούσαν
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οι δασκάλες των πλουσίων και καλυτέρων

πλήρως στην κοινωνία.

οικογενειών της πρωτεύουσας και όλης
της κυπριακής κοινωνίας και επάνδρωναν
τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Η τάξη

τούτη των γυναικών ήταν η πλέον μορφω
μένη και καλλιεργημένη f\Οι έχαιρε ιδιαίτε

ρου σεβασμού και εκτίμησης από όλα τα
στρώματα

του

κοινωνικού

περιβάλλο

ντος.

Νέα, ένωσες την τύχη σου, αξέχα
στη Μαρίτσα, με τον προσφιλή σου σύ

ζυγο f<υριάκο, ένα κοινωνικό άνθρωπο,
με φίλους και γνωστούς σ' όλη την πε

ριοχή. Αποκτήσατε επτά τέκνα,

2 γυιους

και έξι κόρες. Τους δώσατε επιμελημένη
ανατροφή και όλα πρόκοψαν στην κοι

νωνία, ακουλουθούντα την προγονική
Ατυχώς, όμως, ο θάνατος του πατέ

παράδοση. Αξιώθηκαν να σας χαρίσουν

ρα σου, σε νεανική ηλικία, στάθηκε εμπό

δεκάδες εγγόνια και δισέγγονα που πα

διο στη μελλοντική ανέλιξη σου. Η χήρα

ραστέκουν σήμερα στην κηδεία για να

μητέρα αντί να στείλει εσένα να σπουδά

αποδώσουν τον προσf]κοντα σεβασμό

σεις δασκάλα προτίμησε να στείλει το μι

στη μητέρα και γιαγιά Μαρίτσα.

κρότερο σου αδελφό Χρίστο. τέλειωσε
δάσκαλος και στάθηκε προστάτης της οι
κογένειας σας, της χήρας μητέρας και

των τεσσάρων αδελφιών του.

Φεύγεις, αείμνηστη Μαρίτσα, από
τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο μ' όλη την
ανθρώπινη ικανοποίηση, γιατί εξετέλε
σες στο ακέραιο το καθήκον σου

στην

Η στέρηση τούτη της μόρφωσης δη

οικογένεια σου την κοινωνία και τη θρη

μιούργησε για σένα ψυχικό τραύμα και πα

σκεία. Είχες βαθιά ριζωμένο στην ψυχή

ρέμεινε πικρό παράπονο σ' όλη σου τη

σου το θρησκευτικό αίσθημα και εκκλη

ζωή. Η άξια και δυναμική εκείνη μητέρα

σιάζεσο συχνά και στο Παλαίκυθρο και

αντιμετώπισε τη χηρεία και την ορφάνια

στην προσφυγιά. Κοιμήσου ήσυχα, γιατί

σαν πατέρας και μητέρα. Ανάγιωσε κάτω

άφησες πολλούς και άξιους διαδόχους

από πολύ aντίξοες συνθήκες

της δικής του πορείας.

-

δυστυ

χώς έχασε πρόωρα τα δυο απ' αυτά και τα

υπόλοιπα

ανέδειξε

και

Αιωνία σου η μνήμη

αποκατέστησε

1. Εισφορά: Ο κ. Νίνος Χριστοδουλίδης χειρούργος-ουρολόγος ιατρός εκ Κυθρέας
και τώρα εγκατεστημένος στις Η.Π.Α. Αμερικής εισέφερε στο Σωμα
τείοο «Ελεύθερη Κυθρέα»
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δολλάρια Η.Π.Α. εις μνήμην των γο

νέων του Χρίστου και Ολγας Χριστοδουλίδου.
Το Σωματείο εκφράζει ευγνιiJμονες ευχαριστίες

2. Υπενθύμιση: Παρακαλούνται όσοι από τους συνδρομητές καθυστερούν συνδρο
μές στο περιοδικό να εξοφλήσουν τούτες για να ενθαρρύνουν την έκδσ·
σή του.

mg

mg

mg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία σας:
Υπουργείο Υγείαc;

