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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Ανδρόνικος Αοίζου 

Γεννήθηκε στην ενορία της Αγίας 

Μαρίνας στην Κuθρέα, στις 9 Οκτω
βρίου 1936 η Ερατώ Κανικλίδ:ου 

έφερνε στον κόσμο το τρίτο της παιδί 

από τον γάμο της με τον Αντώνη 

ΛοΙζου, τον Ανδρόνικο. Μικρός ο 

Ανδρόνικος ρίχτηκε στη βιοπόλη .και 

ξεχώριζε για την εργατικότητα, την 

τιμιότητα και το ήπιο του χαρακτήρα. 

Στις 20.7.1969 ενυμφεύθη την Έλλη 
Ανδρέα Νικολα1οη και εγκαταστάθη

καν στο σπίτι τους στον ΆγιονΑνδρό

νtκο. Από τον γόμο τους απόκτησαν 

δυο παιδιά την Εροτω και τον 

Ανδρέο. 

Με τον εκτοπισμό έζησε στον 'Αγιο 

Δομέτιο όπου με σκληρή δουλειά 

φρόντισε να επουλώσει την πληγή 

που άνοιξε η τουρκική εισβολή και να 

συντηρήσει την οικογένεια του. Τελι

κά στεγάστηκε στο συνοικισμό Αθα

λάσσας όπου έζησε μέχρι τις 

17.12.2000, ότε και απεδήμησε προς 
Κύριον, αφήνοντας για πάντα τα 

γήινα. 

ο κ. Γtώργως Κακής είηε τον εηική

δειο. 

Με πόνο ψυχής και συντριβή καρδιάς 

με το δάκρυ καυτό ασταμάτητα να 

κυλά στα μάγουλα όλων των συγγε-

νών φίλων και γνωστων σου, πολυα

γαπημένε μας Ανδρόνικε, μαζευτήκα

με στον ιερό τούτο ναό για να σου 

προσφέρουμε τον ύστατο χαιρετισμό 

μαζί με τα λοuλοuδιά της αγάπης μας 

σαν ελάχιστο δεtγμα της εκτιμησης 

όλων μdς προς το γαλήνιο πρόσωπο 

σου. Και την εκ:τίμηση τούτη την κέρ~ 

δισες επάξια με τη συμπεριφορά σου 

κατά τη διάρκεια όλης σου της ζωής. 

Γιατί δεν ήσουν απλά ο πράος, ο μει

λίχιος, ο ήρεμος και γλυκύς άνθρω

πος, αλλά η προσωποποίηση της πρα

ότητας, της ανεξικακίας, της γλυκύ

τητας. Μιας αρρενωnής γλυκύτητας 

που εκφραζόταν με ·τον ήρεμο της 

φωνής σου τόσο, που τον νοιώθουμε 

ν' αντηχεf στ' αυτιά μας και θα τον 



ακοι.Jμε για πάντα έστω ~~ α,ν ,θρ.. ναι 

μa~uό μας. Με τοοτα τd xaf:stdμhτCι 
που ε(χες πρόσφερες απλόχ~· την 

αγάπη κ,αι τη fRιλία qou σ' .όσοι 

~av~ρ· 
.-,~--" - "•-' -- ,-, 

Όλ.η•'Λ·'ίί~ 

το ΧCψό ρο«,Η«a .η ·. . .. Θρη
νεί το θόνατο oou γιατι ήσοuν. ένα 
aftό 1'Θ δttιλφb ffotδιtf i.'ης; noo σε 
έκανε τtτσrο η eργι.trιίb>τητά·σοο·ιαιι 
η αγάπη rrou tLχες για τον αξtχaστο 
τόπο•~; 

Ο Sόνατος εί~ι πάντρ πιιφός. Όταν 
6~ vιvεται στην προtίΦUγιό. I τότε 
είvaι aκόμα· mo πικι)<>ς. και. το. χώμα 
πσu οκεn:C(ει το όψuχο κάΘι εκτοnι· 

σμ~νΟu cΗ.bμα γίνεται n:ολύ βαρύ. 
Εμείς ας το ι«Ινοuμε όσο γιvεται πιο 
ελα(ρpύ με }1)~ ελπίδα πως κάπο~α 
μtρα, άύvτοι{ιi ·θα γ[yeι .. η ~ανςικ9ι!ι~ή 
και θα ι;τνρτtαι.ιΘQw όλων των ~ 

σφύγtf>ν τα άγια χώματα στο κοιμητή

ριο τοu χ~ριοο τοuς, που θα :ro ξανα
φτιάξουμε, για να βρουν εκεi. τον 

αναπαilό τοuς που τώρα rφοοδο
κοuν. 

fJQλvφLλητε Ανδρόνικε, φεύγεις 
~< .,·. ).. '·->" ,_- ~ }·""· 
τ<Uρα σωματικό μακρυό μας, γιατί 

. δt~ς την πρόσκληση του Ουρόνι
ου Πατέρα να βρεθ~ίς κοντό του, που 

σιγομρό θα στεφανώQει το τψιό σου 

J<ε~λι με TOIJ Παραδείσου JQ αμCιρα
νrα λοuλούδιg. Η Ψυχή σου· όμά)ς ας 
napnμtvει. εδώ, για να σκέπει και 
φρουρει τα rypοαφιλfι ο0υ πρότυπα, 
την •qnαpηγόρητη από τοχαμό oou 
οUζυΥον Έλλη τα · παι&ό oou τον 
Ανδρta lην Εp0τώ, και· τον Στtλιο, 
στα ·βαρumνθούντa αδέλφια σου και 
~λntn~ O'Qγψ.eνet~. ·· 

Πολu .εkι. μas λείψεις, ayαπrιτ~ Αvδρό
νικ~: · Ε]\αφρύ ·ας είναι το φ~όξενο 
χιί.ηlα τ\1ς Αγλαντζιός που.σε λιΥσ θα 
σε δεχτε[ και·η J.Ινήμη σου ας παρα

μείνει πάντα ζωντανή στις καρδιές 

μας; 

Αιωνία σου η μνήμη πολύκλ.αuστε 

Ανδρόνικε 
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Παντελίτσα Σiμου Συμεωνiδη 18,2.2001 

Γεννήθηκε στην ενορία Αγtας Μαρί

νας στην Κυθρέα από γονείς Κώστα 

Αμαξόρη το γένος Πογιατζή και μητέ

ρα Αναστασία το γένος Ηλιο1)δων. 

Παντρεύτηκε το i941 το χωριανό της 
το Σίμο Συμεωνίδη και απέκτησαν 

τρία τέκνα τον Κλείιο, τον Ευάγγελο 

και τη Σίτσα. 

Πέθανε qτις 18 Φεβροuαρίου 2001 
και τάφηκε την επομένη στο Νέο 

Κοιμητήριο Λευκωσίας από την 

εκκλησία των Α γ ίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο. 

Αείμνηστη Παντελίτσα, 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση στέκω δίπλα 

στο σεπτό σου λείψανο στην επίσημη 

τούτη ώρα του αποχωρισμού σου από 

τα γήινα και τη μετάβασή στα ουρά

νια, να πω λίγα ·λόγια στην αιώνια 

μνήμη σου, λίγα αλλά ταιριασιά στη 

μακρόχρονη επίγεια ζωή σου των 85 
χρόνων. 

Πραγματικά, αλησμόνητη Παντελί

τσα, υπήρξες στην εποχή σου μια 

εξαίρετη ράπτρια της Κυθρέας ανά

μεσα στις τόσες άλλες στην Κυθρέα 

Ειδικεύθηκες τότε σης καλύτερες 

ράπτριες της Λευκωσίας και στα 

χέρια σου αναβάθμισες σε uψιστο 

βαθμό την Τέχνη της ραπτικής που 

μπορούσες να ικανοποιήσεις και την 

πιο ιδιότροπη στα γούστα της τελευ

ταίας μόδας, 

Αρχικό. εργαζόσουν στο πατρικό 

σπίτι στην περιοχή της Θεοτόκου 

στην Κυθρέα και βραδύτερο με το 

γάμο σου με τον προσφιλή σύζυγο 

.Σίμο Κλείτοu Συμεωνίδη, Αμερικάνο 

τότε εκτίσετε το αρχοντικό σας στην 

κεντρικότερη περιοχή ιοu Σεραγίοu 

της Κυθρέας. 

Μεγάλο τότε και εκτεταμένο το 

συζυγικό σπίτιτο μετέτρεψες κυριο

λεκτικά σε Επαγγελματική Σχολή της 

Ρςιnτικής αφού προσείλκυες μαθή

τριες όχι μόνο από τα πλησιόχωρα 



της Κυθρέας ό>J\a .. κΦ.αrtό .μι,μαιφu. 
σμένες κοινότητες όπως την Πλατα~ 

fνtαραθό~ 

Είχεtε αποκτrισει τότε τρία παιδιά, 
τον·Κλεiτο;··τη Σίτ(fQ, τeν·εοογγελο. 

Σφοδρά οος · εntθuμίο· ήταν να μορ. 
φωθούv με yuμνασtdκή μόρφωση 
όπό>ς απαιtΟόσε το nνειJμQ. της επο-
χής εκεiVης. Εμεινες · τόn μόνη με 
μοναδικό στήριγμα τοuς γονεiς 

Κώστα και Αvαοτασlα. 
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~PQV ~~ΡαnτιtΟ\ς ειχες επωμισθεί 
την ανάθρεψη και εκπαίδευση των 

τέκνων, την καλλιέργεια των κτημά" 

των. Στόβηκες μητέρα και πσrέρας, 

όλ.ες τις φροντ(δες δι:εκπερα(tι.Wες με 

τον καλιJτερο δυνατό τρόπο ·χάρις 

στην .αξιοο6νη αοu. Το όvεφο της 

ζωής έγινε πραγματικότης. Τα .παιδιά 

εl'σ1~εύτηκαν και κατέ~ν ζηλευ· 
τ~ς Ι(οινωνι.κtς θέσεις. ο δε Σίι,ιος επι· 

στptφtι από την Αμερι~ και auν&χι
ζεται ευτυχισμένη η συμβίωση που 

συμπληρώνεται ·με β εγγόνια: 1<αι 5 
δισέγγονα! 

Αεiμνηστη Παντελί:rσα, φεύγεις. ικα· 
νοποιημένη από την πρόσκαιΡri· -rούτη 
ζωή γιατί εξετέλεσες στο ακέραιο το 

κόθf}Κο σου στην οικογένεια καr στην 
κοινωνία. 

Αιωνία σου η μνήμη. 

Η κ. nτσα Ανδρέου εισέφερε τριάντα λίρες {%:30) 
στο ταμειο του Σωματεlοu «ΕλεύΘερη Κυθρέa>> 

··· στη μνήμη των 'γΟνέων της Παντελίτσας και 

Σlμου Συμεωνίδη. 

Η EmτpcιfUΊ τQυ Σωματείου εκφράζει θερμές 

ευχαριστίες. 
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Κώστας Η. Τσιtιρτας 

Γεννήθηκε στο Νέο Χωριό Κυθρέςις 

στις 7 Δεκεμβρίου 1935. Ενυμφεvθη 
με τη Σοφούλο. Κ. Σοφοκλέους στις 

22. Αuγούστου 1954. Υπηρέτηqε 4>ς 
δάσκαλος. Τα πρώτα χρόνια στο Γcίί

δουρά, μέτά στο Λuθροδόντα, στο 

Στροuμπί, στη Σιά, στο Τραχώνι 

Κuθρέας, στην Αγκαστίνα, στο Παρα

λίμνι, στην Παλλουριώιισσα και τα 

πέντε .τελεu·rαία χρόνια στους ΑγίΟυς 

Ομολογητές, όπου και aφυπηρέτησε. 

Είχε 2 θυγατέρες την Ελένη Κ Τσιόρ
τα και την Μαρία Κ. Τσιόρτα. Η μια 

είναι Χημικός στο Κέντρο θαλασσαι

μiας και η · άλλη ιατρός, εργάζεαι 

στην Αθήνα στο Νοσοκομείο των Παί

δων {Αγλαίας Κυριακού). Έχει 2 
εyγονούλες τη Σόψη και την Άντρη 

Καλογήρου. 

Ο ΚόJστας Η. Τσιάρτα απεβίωσε στις 

22 Μαρτίου 2001. 

Ο κ. Ανδρέας Χριστοδοuλiδης είπε 

τον πιο κάτω επικήδειο: 

Αγαπημένε και αξέχαστε επιστήθιε 

φίλε Κώστα 

Το άγγελμα του θανάτου σου έπεσε 

qαv κεuρανός εν αιθρία. Είναι γεγο

νός πως εδώ και μερικά χρόνια η 

υγεία σου είχε κλονιστεί, η προσεγ-

μένη 

τακτική που 

εφάρμοζε 

καθημερινά και 

η φωτισμένη 

φροντίδα των 

γιατρών rτου σε 

παρακολου

θούσαν μετάδι

δαν ένα αίσθημα σιγουριάς. καιαισtο~ 

δοξίας για ένα αρκετό ευρύ περιθώ

ριο παράτασης της παρουσίας σου 

ανάμεσά μας. Η Θεαματική ανάκαμψη 

που παρουσίασες ύστερα από την 

πρόσφατη ταλαιπωρία σου στο κρε

βάτι του πόνου, που σκόρπισε ελπί

δες για αποσόβηση του κινδuvου, 

τελικά αποδείχτηκε μια προσωρινή, 

απατηλή, αναλαμπή. 

Μας έφυγες ήσυχα. και αθόρυβα, 

χωρίς να ενοχλήσεις κανένα, όπως 

ποτές δεν ενόχλησες κανένα qτη 

ζωή σου. Αντίθετα, πάντα προσπα· 

θούσες να δημιουργείς μιαν ατμό· 

σφαιρα γαλήνης, aξιοζήλευτης 

συντροφικότητας και ανθρώπινης 

ζεστασιάς γύρω σου, την οποία μετέ

διδες στον περίγυρό σου, οπουδήπο· 

τε κι αν βρισκόσουν, με ο, ηδήποτε κι 

αν καταγινόσουν, με οποιουσδήποτε 

κι αν συνεργαζόσουν. Έτσι θα σε 
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θuμούμαστε όλοι μας. Γαλήνιο, πρό

σχαρο, διαλλακτικό, ευπροσήγορο, 

καταδεκτικό. Με γενναιόδωρα αισθή

ματα, θέρμη στην καρδιά, ωριμότητα 

και σοφία σtη σκέψη, άψογη συμπε

ριφορcι Ε.ίχt;ς την τάση και την ικα

νότητς;ι να ρyμφιλιώνεις δι' ιστάμενες 

απόψεις, . να :γεφυρώνεις διαφορές, 
να· προάy~ις >.και .. να συντηρείς την 
αγόπη, την κατανόηση και τη συνερ

γασία ~ταξύ tων ρ.νθρώπων που σε 

ηεριστοlχιζαν κ.at ανάμεσα στους 

οποίους λειτουργούσες. 

εκπαιδευτικός, υπήρξες μοναδικό 

παράδειγμα για μίμηση. Εργατικότα

τος, ευσυνείδητος, προοδευτικός, 

δημιουργικός, εφευρετικός, με 

όραμα και πρόγραμμα. Και με μια 

απεριόριστη αγάπη για τα παιδιά και 

έγνοια για πρόοδο και προκοπή 

τους καi μια σπάνια δεξιοτεχνία στο 
να εμnνέεις και να καθοδηγείς τους 

συναδέλφους σου. τίμησες την έδρα 

του δασκάλου κι αυτή σε ανέδειξε. 

Προσωπικά, είχα το προνόμιο και τη 

χαρά να σε παρακολουθι'}σω σ' όλα 

τα στάδια των ενεργειών σου μέσα 

στην τάξη, μέσα στο σχολείο, μέσα. 

στην κοινότητα, μέσα στο διδασκαλι

κό σώμα. Ένα σπάνιο , ένα πολύτιμο 
στοιχείο, που δtακρινόταν και εμβο

λίαζε, πάντα με ευεργετικά αποτελέ

σματα. Πρωτοπόρος σε κάθε τι το 

καινούργιο, ακούραστος σκαπανέας 

στο στίβο της δημιουγίας. Τρανή από· 
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δει~η της επιτυχίας σου, όχι μόνο η 

επίσημη αναγνώριση, αλλά, προπά

ντων, η απεριόριστη αγάπη των παι

διών που δίδαξες, η εκτίμηση και ο 

σεβασμός από τους συναδέλφους 

και συνεργάτες σου, η νοσταλγική 

αναφορά του ονόματός σου από τους 

γονείς και τους κοινοτικοuς παράγο

ντες, σης κοινότητες των οποίων 

υπηρέτησες. 

Αποδείχτηκες ικανός ν' αντιμετωπί· 

ζεις τις δύσκολες καταστάσεις κατά

ματα, ν' ανασκουμπώνεσαι με αποφα

σφηκότητα και τόλμη και να φέρνεις 

σε αίσιο τέλος έργα δύσκολα, εκεί 

που άλλοι ομολογούσαν αδυναμία 

και κατάθεταν τα όπλα. 

Διακρίθηκες και ως οικογενειάρχης. 

Με την πολυαγαπημένη σου σύζυγο 

.Σοφούλα, υπήρξατε υπόδειγμα στορ

γικών γονιών και απαράμιλλο ζεύγος 

πc:ιππού και γιαγιάς. Χαρίσατε στον 

κόσμο δυο εξαίρετες θυγατέρες, τη 

Νiτσα και τη Μαρία, για τις οποίες 

μιλούσες με δικαιολογημένη περηφά

νια και είχατε την ευτυχία να προ

σφέρετε όλη την αγάπη και τη στορ

γή των ώριμων χρόνων της ζωής σας 

στις δυο χαριτωμένες εγγονούλες 

σας, τη Σόφη και την Άνrρη, για τις 

οποίες ήσουν ο σοφός και πιστός 

συμπcφαστάτης, σύμβουλος και 

καθοδηγητής. Όλους τους αγάπησες 

πολύ και τους πρόσφερες όλό σου το 



είναι και αυτοί σε λάτρεψαν και θα 

λατρεύουν τη μνήμη σου. 

Αξέχαστε Κώστα, υπήρξες «χαρίεν 

ον», τέλειος άνθρωπος. Ο θάνατός 

σου δημιούργησε ένα οδυνηρό κενό 

στην Οiκογένειά σου, στους φ!λοuς 

σου, στην κοινωνικη ομάδα στην 

οποία aνήκες και δρΟύσες. Φεύγο

ντας καταλείηεις μνημην αγαθη. 

Η πολυαγαπημένη σου Σοψούλα θ' 

ανοίγει το παράθυρο κάθε πρωί για 

να σε βλέπει που θα ξεκtνάς για τον 

πρ(.ι)ινό σου περίπατο στο γειτονικό 

πάρκο, όπως σuντΊθιζες να κάνεις 

κάθε πρωί. Η Νίτσα και η Μορία σου 

θα νοσταλγούν τη θερμή παρουσίο 

σου. Και η Σόφη και η Άντρη σου θα 

σε αναζητούν στην έξοδό τους από 

την αυλή του σχολείου κάθε μεσημέ

ρι για να τις,(Υtινοδεύ'σεις στο σπίτι 

ι<aι τα δειλινό Και βράδια γtα νο 

τους χαρίσεις τfς ηολύημες γνώσεις 

και τη συμβουλή σφυ για τα μαθήμα

τά Κι όλοι οι άλλοι οι δικοί σου, 
οι φίλοι και γνωστοί σου θα αναπο

λούμε νοσταλγικό την FΊQ,ρουσία σου 

ανάμεσά μας και θα μιλούμε για σένα 

με αγάπη και απεριόριστη εκτίμηση. 

Στη Σοφούλα σου, τα Παιδιά σου, τα 

εγγόνια σου και σ' όλους τους δικούς 

σου ευχόμαστε αηό Θεού ηαραμυθiα 

και δύναμη ψυχής για να ξεπεράσουν 

τον πόνο του χωρισμού. Ας έχουν 

υπόψη τους πως μια και ο θάνατος 
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είναι η μόνη αλτ'jθεια της ζωής, το 

μόVο που μένΕΗ είναι η αγαθτ'j μνήμη, 

η ποιότητα του απόηχου artό το 

πέρασμα του καθενός aπό το γήιvο 

στίβο της δοκιμασίας. Γιατί η γήινη 

ζωή δεν είναι παρά η δοκιμασία γιο 

το ατσάλι που ο κqθένας διαθέτει 

Αξέχαστε Κώστα Τσιόρτα, «γαίαν 

έχοις ελαφράν~·, Αιωνία σου η μνήμη. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλουστε Κώστα, 

Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου 

έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. 

· Ησοuν τόσο καλός και αξιοπρεπής, 
τόσο αγαπητός και ευπροσήγορος 

στο κοινωνικό σύνολο που έπρεπε να 

ζήσεις ακόμη χρόνια να χαρείς ακόμη 

τη ζωtΊ σαν συνταξιούχος και ν' aπο

λαύσεις ακόμη την οικογενειακή 

ευτυχία. 

Αγαπητέ Κώστα, σαν εκπαιδευτικός 

aνήκες στην παλιά εκείνη φάλαγγα 

των δασκάλων nou θεci.φησαν το 

διδασκαλικό έργο όχι απλώς βιοπορι

στικό επάγγελμα αλλά <;iaν ιερή απο

στολή με μοναδικό γνώμονα στο 

διάβα του χρόνου να λαξεύσεις 

χαρακτήρες και· να μεταδώσεις γνώ

σεις στην τρυφερό μαθηηώσαv νεο

λαία άξιες να προχωρήσουν τη μόρ

φωσή τους όχι μόνο σε σχολεία 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

μέσης εκπαίδευσης αλλά και σε 

πανεπιστήμια έτσι που ν' αποβούν 

ωφέλιμοι και στην οικογένεια και 

στην κοινωνία. 

Παράλληλα με το διδακτικό σου έργο 

αείμνηστε Κώστα ανελάμβανες και 

εξωσχολικές δραστηριότητες όπως 

απαιτούσε το Υπουργείο Παιδείας 

μετά την. ανεξcφτησία της Κύπρου 

μας. τέτοιες εκδηλώσεις απαιτούσαν 

χρόνο και κόπων πολλών που αφει

δώλευτα διέθετες. 

Το Υπουργείο Παιδεί.ctς αναγνωρίζο

ντας το έργο σοu σε προήγαγε πολύ 

νέο σε διευeυντή και σου εμπιστεύ

Θηκε να διευθύνεις πολυδιδάσκαλα 

σχολεία μέχρι την αφuπηρέτησή σου. 

Αρμονική και συνεργάσιμη υπήρξε η 

Θι1τεία σου aξέχασε Κώστα, με το 

διδακτικό σου προσωπικό και άφησες 

τη σφραγίδα της προσωπικότητάς 

σου απ' όλες ης κοtνότητες που 

πέρασες. 

Αλλά δεν υπήρξες μόνο ένας εξαίρε

τος εκπαιδευτικός αείμνηστε Κώστα 

αλλά και ένας υποδειγματικός σύζυ

γος και ένας·προσφιλής οικογενειάρ

χης. Πέρασες ένα αρμονικό συζυγικό 

βίο με τη λατρευτή σου σύζυγο 

Σοφούλα που θα το ζήλευε και το πιο 

αρμονικό ζευγάρι της Κυθρέας. Ανέ

θρεψες και τις δυο σου κόρες Νίτσα 

και Μαρία με ήθος και αρχές και μόρ-
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φωσες αυτές σε ξακουστά Πανεπι

στημια και κατέχουν σήμερα aξιολή

ζευτες κοινωνικές θέσεις. Ευτύχησες 

ν' aπολαύσεις και εγγόνια σαν ctμοι

βή των κόπων και θυσιών σου. 

Αείμνηστε Κώστα, φεύγεις από την 

πρόσκαιρη τούτη ζωή, με τη συνείδη

ση σου ήσυχη πως επιτέλεσες στο 

ακέραιο το καθήκο σου προς την 

οικογένεια και την κοινωνία. 

Είθε το χώμα της ξενητειάς που θα 

σκεπάσει το τιμημένο σου λείψανο 

να είναι ελαφρό. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
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Κιούλα Ανδρέα Ζιαρrίδη 

Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 

17.2.1919. Αποφοίτησε τη Σχολή 

Καλογραιών Λάρνακας και αμέσως 

μετά ήρθε στη Λευκωσία για i περί· 
που χρόνο όπου και απόκτησε το 

δίπλωμα του φαρμακοποιού. 

Κατά τη διάρκεια παραμονής της στη 

Λευκωσία γνωρίστηrι;ε με τον Ανδρέα 

Ζιαρτίδη. Παντρεύτηκαν τον Ιούλ~ο 

του 1947 και απόκτησαν 3 παιδιά. 

Άσκησε το επάγγελμα της φαρμακο

ποιού για 42 χρόνια. 

Πέθανε στις 20.4.2001 και τάφηκε 
στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας από 

την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντί· 

νου και Ελένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

επικήδειο. 

Αξέχαστη Κιούλα, 

Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου σου 

το πληροφορήθηκα μέσω του τunou 

και ειλικρινά έπεσε σαν κεραυνός εν 

αtθρtα. Δεν το περίμενα να μας 

φύγεις τόσο ξαφνικό και αναπάντεχα 

εσύ το αθώο και αμνησίκακο πλάσμα 

έπρεπε να ζήσεις ακόμη χρόνια να 

χαρείς τέκνα και εγγόνια και να δρέ

ψεις τους καρπούς των κόπων σου 

που μόχθησες σ' όλη την επίγεια ζωή 

σου. 

Νέα συνέδεσες την τύχη σου με τον 

προσφιλή σου Θίfζuγο Ανδρέα Ζιαρτί

δη. 'Ενο ζεύγος που ,είχε τάξtι σαν 

γνώμονα της ζωής να ευεργετεί 

παντοιοτρόπως το συνάνθρωπο του 

χωρtς να περφένει απ' αυτό κανένα 

αντάλλαγμα. Ο σίιζυγος είχε φθάσεr 

το αξίωμα Γενικός Γραμματεύς της 

Π.Ε.Ο και απ' αυτό διέγραψε ένδοξο 

παρελθό σ' ,όλο το παγκύπριο κοινω

νικό στερeωμa. Εσύ δε αξέχαστη 

Κιούλa υπηρέτησες την ΠΕΟ σαν 

φαρμακοποιός. και ευεργέτησες και 

ευκόλυνες πι;1ντοιοτρόπως το συνάν

θρωπο σου. 

Και όταν ακόμη για ιδεολογικούς 

λόγους διεγράφηκε από το κόμμα ο 

αείμνηστος Ανδρέας δεν εκφραστή

κατε ποτέ εναντία των εuεργετηθέ-



ντων αλλά πάντοτε . ελ .. γ,ετ~ . .-ι οι 
δυο σας, χαλάλι όΟα eκάμιiμε για 
όλο τον κόσμο. 

Η t~ ΝΩΙ"ΩΟΟιΜΙ 
σac:· ε:m:ταιa. 

στις φυ~,τηςΑγyλίαι;, αdμνηστη 

Κιοuλα .. φορτώθηκις., εξ ολοκλήρου 
όλες :τις οικογενειακές ιmοχρcώσεtς 

και ο.Wμεvες ΩγΟγγύm~::μέ)p. την 

ωιοφυλάκιση του .~ο~ οαζιJ.. 

γουτης.· 

Ζήρατε',~αι .. οιδuο σας χέρι με χέρι 
tνa αρμονικό· βiο που θα το ζήλευε 
και το πιο αρμονικό ζευγάρι της 

Κίmρου.ιιας. 

Μεγαλώσατε μαζί τις τρεις θuγατέ

ρεc: oac: και ευrυχήσετε να. GI10Κctta· 
σtήσετε . fJ"tl'\v κοtνωνίά μs miζηλ.ες 
θέσtις και να αnολαίιδ'ετε εγγόVια. 

Αείμνf1οτη ΚιΟUλα φεύγεtς artό τα 
vtιιva: ·άrα d~a μt ·,η. σuνεtδtyαtt 

σοο "JOOX'\ ~Ίnιτtλ~eς ~ QΚt;. 
pαιο ΤΟ καβήκο 000 atην ΟιΙΦV88tα, 
την ι<οιvωνία κα.ι την m:ιtpiδa ·~ΜΘ
τεΡQ~ ,Εuχ,οι.ιαι .οι ΠανΑv~> να 
κατατάξει την αyaθtt και όδολη ψυχή 
σου εν. σκ.ηvαiς lti(Qiων. 

Α'tteυθύνω τα ειλιιφινή ;μου ·σuλλυπη~ 

τήρια οτις .οικογένεις•·. των τριών 

θυγατέρων και είθε ελαφρ6 to χώμα 
που θα σκ:επασεt· το τιμημένο. σου λεί· 

ψανο. 

Αnολογοvμαστε σ' όλους τους συνεργάτες που··μαc: έστειλαν θέματα κ:aιδεν'·· 

δημοσιεύθηκαν O'rflν nαροiισα έκδοση εξαιτίας της επίΚαιρης ύλης που προέκu~ 

ψε από την τέλεση των εγκαινίων του οικήματος .. χυτρίωv Γη ... 

Υπενθύμιση: 
Παρακαλούvται όσαι·mτσ τους συvδ(ΧJμητtς καθυοτε(ΧJύν συνδρομές στο περιοδι~ 

κό να ης εξοφλήσουν για να μπορέσουμε να συνεχlσουμε την tκδοση του. 

:::. 



LAIKI eBANK: 

yιvc! 

LAIK! eBANK. Η τφώπι ηλεκιοοvικιj τράηε(α δημιουργιΊθηκε γιο νο σας προσφέρει ολο«λι)ρωμtvες 

τραπεζικές υτιηρεσlε<; μέσω mαθφού ιj κιvητοίι τιjλεφώvου, ηλεκφονικοιτ ιJπολογτστ~. Ι<ινητο(ι vιap r1 ΑΤΜ, 

ειJιωλο, '{Οt·]γορα κα1 με 

Η νέα εποχή 


