
Κυθρέας για 27 χρόνια. Εργάσθηκε 
μ' ένα ιδιάζοντα τρόπο που άφηνε 

πλήρως ικανοποιημένους όλους 

τους εμπλεκομένους και Αρμοδία 

Αρχή και γεωργούς και κτηνοτρό

φους. Τα ξένα ζώα που δημιουργού

σαν τη ζημιά τα περιόριζε σε τόπο 

που δε μπορούσαν να προκαλέσουν 

ζημιά. Εκτιμούσε κατόπι τη ζημιά και 

ειδοποιούσε ταυτόχρονα τον κάτο

χο του ζώου και το γεωργό σχετικά, 

σε αντίθεση με άλλους αγροφύλα

κες που περιόριζαν το ζημιάρικο 

ζώο στο σταύλο υποβάλλοντας τον 

κτηνοτρόφο σε πρόστιμο και έξοδα 

διατροφής. Εάν ο γεωργός απαιτού

σε τη ζημιά τότε ο Ανδρέας την 

εισέπραττε και την κατέθετε στο 

156 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

γεωργό. Η παρεμβολή όμως του 

Ανδρέα σε σπάνιες περιπτώσεις 

απαιτείτο ζημιά. 

Μετά την προσφυγιά ο συνταξιού

χος Ανδρέας έζησε στη Λευκωσία 

στην ενορία Αγίας Παρασκευής 

κοντά στην κόρη του Χρυσούλλα 

Αθανασιάδη, ανάμεσα σε παιδιά και 

εγγόνια. 

Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 1999 και 
τάφηκε την επομένη στο Νέο Κοιμη

τήριο Λευκωσίας από την εκκλησία 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

ανάμεσα σε πλήθος κόσμου από την 

Κυθρέα και το Νέο Χωρίο. 

Αιωνία του η μνήμη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ 

Γεννήθηκε στην ΚάτωΛακατάμια το 

1904 και ήταν το μεσαίο παιδί από 
τα τρία αδέλφια, Αχιλλέας, Χρίστος, 

Παναγιώτης. 

Νυμφεύθηκε το 1938 τη Μαρή Νικο
λαΤδου (Κολόβαττου) από την 

Κυθρέα όπου εγκαταστάθηκαν. 

Απέκτησαν ένα παιδί τον Άγι ο οποί

ος μετά την αποφοίτησή του από 

σχολείο Μέσης Εκπαιδεύσεως διο

ρίστηκε Γραμματέας στο Συνεργατι

κό Ταμιευτήριο Διδασκάλων 

Κύπρου, όπου εργάζεται μέχρι 

σήμερα, κατόπι παράτασης της 

θητείας του μετά την αφυπηρέτησή 

του. 

Πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου 1999 και 
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τάφηκε στις 27 Δεκεμβρίου (λόγω 
της παρεμβολής των Χριστουγέν

νων) στο Νέο Κοιμητήριο Λευκω

σίας, από την εκκλησία των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστε Χρίστο, 

Ένας δάσκαλος της παλιάς φάλαγ

γας των δασκάλων, ένας γνήσιος 

αγωνιστής της ΕΟΚΑ του απελευθε

ρωτικού αγώνα 1955-59, ένας τέλει
ος άνθρωπος γεμάτος ανθρωπιά και 

καλοσύνη, ένας δραστήριος κοινωνι

κός εργάτης έχει από την νύκτα της 

περασμένης Πέμπτης εγκαταλείψει 

τα γήινα για να ενωθεί η αγνή και 

άδολη ψυχή του με τις ψυχές των 

Αγίων και όλων των δικαίων ανθρώ

πων στις αιώνιες μονές του Παραδεί

σου. 

Είναι ο Χρίστος Λογγίνος από την 

Κυθρέα, με γενέτειρα το φημισμένο 

προάστιο, την Κάτω Λακατάμια. Και 

οι δυο αυτές κοινότητες έχουν μεί

νει ορφανές και πενθούν σήμερα το 

θάνατο του, γιατί ανέπτυξε πολυσχι

δή προσφορά και άφησε πίσω του τη 

σφραγίδα του στις διάφορες κοινό

τητες, στις οποίες η πολιτεία του ενι

πιστεύθηκε να εξασκήσει το διδακτι

κό του έργο. 

Αείμνηστε, Λογγίνο, είχες τελειώσει 

το Παγκύπριο Διδασκαλείο το 1924, 
εμπεποτισμένος με την Ελληνοχρι-
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στιανική παιδεία της εποχής εκείνης, 

από άξιους καθηγητές εξ Ελλάδος, 

στο πρόσωπο και το χαρακτήρα σου 

βρήκαν πρόσφορο έδαφος, και μετα

ποιήθηκαν σε ζωντανή και έμπρακτη 

πράξη. 

Ανήκες στην παλιά εκείνη φάλαγγα 

των δασκάλων που θεώρησαν το 

διδακτικό έργο, όχι βιοποριστικό 

επάγγελμα, αλλά ιερή αποστολή, 

που στόχο είχε όχι μόνο να μεταδώ

σει ξηρές γνώσεις αλλά και να χαλ

κεύσει χαρακτήρες της παιδικής 

ψυχής και να ενσταλάξει τις αναλ

λοίωτες χριστιανικές αρετές και τα 

άφθαστα ιδεώδη της πατρίδας. 

Ενθουσιώδης δάσκαλος όπως ήσουν 

εκ φύσεως αξέχαστε, Χρίστο, δίδα

ξες σε κοινότητες μικρές και μεγά

λες με πλούσια προσφορά μα τα πιο 

πολλά χρόνια δίδαξες στην Κυθρέα, 

όπου νυμφεύθηκες και εγκαταστάθη

κες. Αγάπησες την Κυθρέα μ' όλη τη 

δύναμη της ψυχής σου γιατί βρήκες 

κοινωνικό περιβάλλο με υψηλό πνευ

ματικό και πολιστικό επίπεδο, παράλ

ληλα δε και φυσικό περιβάλλο με 

πλούσιες ομορφιές και κάλλη. Αγά

πησες και αγαπήθηκες απ' όλα τα 

κοινωνικά στρώματα του λαού της 

Κυθρέας. 

Δίδαξες γενεές-γενεών και ανέδει

ξες μαθητές που διαπρέπουν σήμερα 

στην κοινωνία σαν επιστήμονες, 

καθηγητές, δασκάλοι, έμποροι, βιο-



μήχανοι, επιχειρηματίες, δημόσιοι 

και ιδιωτικοί υπάλληλοι, τεχνίτες και 

άλλοι, που προφέρουν με σεβασμό 

το δικό σου όνομα. Αναγνώρίζοντας 

την προσφορά σου το τότε Γραφείο 

Παιδείας σε προήγαγε σε διευθυντή 

δημοτικών σχολείων. 

Μα και όταν άρχισε ο aπελευθερω

τικός αγώνας της ΕΟΚΑ 55-59 έτρε
ξες απ' τους πρώτους και τέθηκες 

υπό τις διαταγές του αρχηγού Διγε

νή. Ανέλαβες καθήκοντα τομεάρχη 

της ευρύτερης περιοχής Κυθρέας. 

Δυστυχώς όμως το επιτελείο των 

Άγγλων στρατιωτών που είχε έδρα 

τον Αστυνομικό Σταθμό Κυθρέας, 

αντ~ήφθηκε με την πάροδο του 

χρόνου τις νέες σου δραστηριότη

τες και στρατιωτικό αυτοκίνητομε 

συνοδεία δύο αστυνομικών σε προ

χωρημένη ώρα της νύκτας φθάνει 

στο σπίτι σου και σε παραλαμβάνει 

για ανάκριση στον Αστυνομικό 

Σταθμό Κυθρέας. Αλλά το αυτοκίνη

το αντί να σε μεταφέρει στον Αστυ

νομικό Σταθμό Κυθρέας, όπως σου 

είπαν αρχικά σε μετέφερε κατευθεί

αν στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθ

μό Σεραγίου στη Λευκωσία. Εδώ 

γίνεται εξαντλητική ανάκριση και το 

επόμενο πρωί οδηγείσαι στα στρα

τόπεδα συγκεντρώσεως στη Λευκω

σία, το δε Γραφείο Παιδείας κατόπιν 

οδηγιών σε διαγράφει από τον 
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κατάλογο των εν ενεργεία διδασκά

λων. Παρέμεινες στα κρατητήρια 

πέραν των δυο ετών, στα μπου

ντρούμια αυτά των Άγγλων στρα

τιωτών όπου καταρρακώνεται και 

εξευτελίζεται παντοιοτρόπως η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμνηστία 

που δόθηκε σ' όλους τους κρατού

μενους αγωνιστές με τη λήξη του 

αγώνα περιέλαβε και τη δική σου 

ελευθερία, τις οικονομικές απολα

βές που έχασες και την πλήρη απο

κατάσταση στη θέση διευθυντή σχο

λείων Α· του ήρωα Χρίστου Λογγί

νου. 

Αείμνηστε, Λογγίνο, πρόσφερες 

ακόμη υπηρεσίες σαν καλλίφωνος 

και γνώστης της βυζαντινής μουσι

κής δεξιός ψάλτης στην εκκλησία 

Αγίας Μαρίνας στην Κυθρέα για σει

ρά χρόνια μέχρι την εισβολή aφιλο

κερδώς έναντι μιας συμβολικής 

αντιμισθίας. 

Μα και στο Συνεργατισμό δεν υστέ

ρησες να προσφέρεις τις υπηρεσίες 

σου. Υπήρξες Γραμματέας του 

Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Κυθρέ

ας για πολλά χρόνια με την ίδρυση 

του στη δεκαετία του 1940. Και στο 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Διδασκά

λων Κύπρου εχρημάτισες μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου στα πρώτα 

χρόνια της ίδρυσης το έτος 1936 
Αλησμόνητε, Χρίστο Λογγίνο, από 
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κάθε έπαλξη που υπηρέτησες εξετέ

λεσες Πίστά το καθήκο σου. Όλοι σ' 

έχουμε στις καρδιές μας. Γι' αυτό το 

καλύτερο μνημόσυνο για σένα είναι 

να παρακαλούμε τον Πανάγαθο 

Πατέρα να κατατάξει την πάναγνη 

ψυχή σου εν σκηναίς δικαίων. 

Αιωνία η μνήμη. 

Ο κ. Γεώργιος Κακής είπε τον πιο 

κάτω επικήδειο: 

Πενθεί της Κύπρου ο διδασκαλικός 

κόσμος και .εμπρακτα διαδηλώνει τη 

θλίψη του με τη κατάθεση των ανθέ

ων της αγάπης και ευγνωμοσύνης 

του δια του Προέδρου του Συνδέ

σμου των Συνταξιούχων Δασκάλων 

κ. Γεώργιου Λουκά επί της σεπτής 

σορού σου, πολύκλαυστε και πολυ

φίλητε, ακραιφνή Έλληνα δάσκαλε, 

που έκρυβες μέσα σου του Ρήγα τον 

παλμό και του Κοραή τον στοχασμό, 

αλησμόνητε φίλε Χρίστο Λογγίνε, 

ενώ ολάκερη η ελληνική της Κυθρέ

ας κοινότητα θρηνεί τον θάνατό 

σου, γιατί έγινες στ' αλήθεια πραγ

ματικό παιδί της, δάσκαλος και 

καθοδηγητής της, που γαλούχησες 

πρόθυμα γενεές ολόκληρες με τα 

νάματα της χριστιανικής πίστης και 

εμφύσησες όχι μονάχα με τη διδα

σκαλία σου, αλλά έμπρακτα με το 

παράδειγμα σου και την όλη ζωή και 
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δράση σου, τα αθάνατα της ελληνι

κής φυλής ιδεώδη στα τότε παιδιά 

της και σήμερα στυλοβάτες της, με 

επιστέγασμα την επιθυμία σου, 

λαμπρό δείγμα του πιστεύω σου, 

όπως οι εισφορές των συγγενών και 

φίλων σου και των αμέτρητων εκτι

μητών του έργου σου, δοθούν στης 

Κύπρου μας την άμυνα, ενώ η χρι-, 
στιανική κοινότητα της Αγίας Μαρί-

νας, θρηνεί τον καλλίφθογγο ιερο

ψάλτη της και με άλγος ψυχής 

βαθύτατα πενθεί και πονεί γιατί δεν 

θα ακουστούν οι ευχαριστήριοι 

ύμνοι και ψαλμοί της επιστροφής 

στη γενέτειρα μας από το δικό σου 

γλυκύφθογγο στόμα. 

Εγώ δε προσωπικά ευλογώ την ημέ

ρα και νοιώθω πως ήταν για μένα 

πραγματική εύνοια της τύχης, η 

συνεργασία μαζί σου στο ζηλευτό 

σου διδακτικό έργο εκεί στο δημοτι

κό σχολείο του Αγίου Ανδρονίκου 

στην Κυθρέα και με καμάρι επιδει

κνύω αναμνηστική φωτογραφία 

όλου του προσωπικού στο περιστύ

λιο του σχολείου μας με φόντο το 

δάσος και τον σχολικό κήπο, τον 

οποίο νοιαζόσουν με τον ίδιο ζήλο 

που επέδειχνες προς τα παιδιά μας, 

όπως επίσης και το γεγονός πως 

μετά τον εκτοπισμό, βρεθήκαμε στο 

ίδιο ιδεολογικό στρατόπεδο να υπη

ρετούμε τα δημοκρατικά ιδεώδη και 



να προασπιζόμαστε τις δημοκρατι

κές ιδέες, με μοναδικό στόχο την 

εξυπηρέτηση του αγώνα για επι

στροφή στις προγονικές μας εστίες 

και επανεγκατάσταση στην πολυφί

λητή μας Κυθρέα. 

Στο λίγο χρονικό διάστημα του aπο

χαιρετισμού μας, αείμνηστε Χρίστο, 

είναι αδιανόητο και αδύνατο να 

σκιαγραφήσω την φωτεινή σου προ

σωπικότητα, να εκθειάσω την πολυ

σχιδή σου δραστηριότητα και την 

ποικίλη σου, δράση, ούτε να ζωντα

νέψω την μορφή σου. 

Τούτο μόνο λέγω, πως θα εξακο

λουθήσει να πρυτανεύει στην ψυχή 

και στο μυαλό μας σαν φωτεινό 

μετέωρο, καθοδηγηηΊς των σκέψε-
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ων και πράξεών μας, μέχρις ότου 

επιτύχουμε αυτό που ζώντας λαχτα

ρούσες και αυτό για το οποίο 

μοχθούσες και ανάλισκες τη ζωή 

σου, τον γυρισμό εκεί που ανήκου

με, με την υπόσχεση πως δε θα 

ξεχάσουμε, αλλά προσωρινά τον 

ύπνο σου αν τον ταράξουμε, να μας 

το συγχωρήσεις, μια και σκοπει)ου

με μαζί μας να σε πάρουμε και να σε 

εναποθέσουμε ευλαβικά, για να 

αναπαυθείς μόνιμα στου Άη Γιώργη 

το κοιμητήριο, που όλοι νοσταλγού

με. 

Αιωνία σου η μνήμη και ελαφρό το 

χώμα που θα σε σκεπάζει αείμνηστε 

Χρίστο Λογγίνε. 

Α' Εισφορές: 1. Η Επιτροπή του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» ανακοινώνει 
την παραλαβή των επιχορηγήσεων για το 1999 από τις Πολιτι

στικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

2. Ο κ. Ιάκωβος Ζωρζής εισέφερε λίρας πέντε (Αρ. f5) στο 
ταμείο του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» στη μνήμη του παπ

πού του Ανδρέα Ζωρζή. 

Η Επιτροπή του Σωματείου απευθύνει ευγνώμονες ευχαριστίες 

Β' Υπενθύμιση: Παρακαλούνται όσοι από τους συνδρομητές καθυστερούν συν

δρομές στο περιοδικό να τις εξοφλήσουν για να ενθαρρύνουν 

την έκδοσή του. 

Γ Αγγελία: Απολογούμεθα που δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε στην παρού

σα έκδοση το ΔΙΗΓΗΜΑ-Ένας πραγματικός πατέρας- Αυτή θα 

συνεχιστεί στην επόμενη έκδοση 
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