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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΚΥΘΡΕΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ

1821

(Από το Αρχείο Αγώνος της Εθνικής Βι6λιοθήκς Ελλάδος)
Κώστας Ζ. Γιαννός

1)

ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ

Ελληνικού στρατού εγκατεστάθη ορι

Υιός του προύχσvτος της Κυθρέας
Τσιελεπή

Πετράκη

Κυθερίου

(Βλ.

μελέτην Ν. Κυριαζή «Κυπριακά Χρο
νικά» τομ. Α σελ.

320, 34βκαι
3, 35, 93, 131, 185, 206), ο

στικά εις την Κύπρον, όπου και ενυμ
φεύθη.

2} ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΠΡΙΟΣ

Β· σελ.

Πιστοποιηηκόν

οποίος

εδραπέτευσεν από την Κύπρον κατά

Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν, ότι

το

ο χωροφύλαξ Σταύρος Χ" Αντωvίου

και κατέφυγεν εις Γαλλίαν. Η

1821

οικογένεια του

παρέμεινεν εις την

πρώην

στρατιωτικός

νήσον, όπου υπέστη πολλούς εξευτε

παρευρέθη

λισμούς.

από το έτος

1822

του

αγώνος

διαταγάς

μας

μέχρι του έτους

1828 και παρευρέθη εις

Ο Χ"Γιωργάκης Πετρακίδης,

μάχας

Νεοκάστρου και των Αθηνών έδειξεν

τερος υιός του, ολίγα έτη
σφαγάς του

υπό τας

δ'

1821 και προ του

εδραπέτεuσεν εις την

εις τους ανωτέρους του

του εχθρού.

όnou

επολέμησεν κατά τον υπέρ ανεξαρ

Όθεν δίδομεν το παρόν πιστοποιητι

τησίας

κόν δια να του χρησιμεύση όπου ανή

αγιίΝα,

μετά το τέλος του

οποίου κατετάχθη εις τον τακηκόν

κει.

στρατόν

ΑΘήναι την

και

διετέλεσε

Σωματοφυλακής
<<Κυπριακά

του

Χρονικ(l»

μέλος της

Όθωνος
σελ.

(Βλ.

37, 38).

1Ο

Δεκεμβρίου

1843

Νικήτας Σταματελόπουλος
Χ" Χρήστος

Επιστρέψας εις την Κύπροv και πλη··

Επικυρούται το γνήσιο των απέναντι

ροφορηθείς τον θάνατον του πατρός

υπογραφών

του μετέβη εις την Κωνσταvηνούπο

Αθήναι τη

λιv, δια να επιδιώξη την έκδοσιv φιρ

Ο Δήμαρχος Αθηνών

μανίΟύ προς επανάκτησιv της περιου

Α. Πετράκης

σίας του, αλλ' άγνωστον εάν το επέ·

(τ. Σ)

τυχεν. Αποχωρήσας των τάξεων του

2846

31

Δεκεμβρiου

1843

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

120
γαλανόλευκον. Ο εκ Κυθραίας και εξ

aριθμ. Μητρώου
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝJΚΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ

ΞΗΡΑΣ
Ο

το

παρόν

Χ'Άντωvίου, εγεννήθη την

Εξ

1798

Σταύρος

θα ενθuμώνται, μεταξύ των πρώτων

Οκτω

κατελθών εις την Ελλάδα και συμμε

9

εις Κuθρέαν της Κύπρου.

άλλου η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕ

ΡΙΑ» της Κύπρου στο φύλλο της με
αριθμό

29 /11

κίδης, τον οποίον πλείστοι όσοι εκ
των γεροντοτέρων ιδία εν Λάρνακι

επιφέρων

βρίου

εγκρίτου οίκου Χ"Γεωργάκης Πετρα

173

(έτος Δ·) και ημερομηνία

Σεπτεμβρίου

i 909,

έγραψε

τασχών του ιερού υπέρ της ανεξαρ
τησίας

αγώνος,

Ελληνικόν Στρατόν» τα παρακάτω:

οικείοι του μεθ

ανασυστάσεως του Ελληνικού Βασι
λείου, Κύπριοι υπηρέτησαν υπό την

εκ

είτα υπό τον Όθωνα, υπηρέτησεν εις

Ελευθέρας

ται ότι από της πρώτης ημέρας της

αυτός

τας τάξεις του πρώτου στρατού της

κάτω από τον τίτλο «ΚίJπριοι» εις τον

Η Κύπρος δύναται να υπερηφανεύε

πρώτος

Κύπρου και υπό τον Καποδίστριαν και

Ελλάδος.

Αυτός και

οι

υπερηφανείας επε

δείκνυαν εις τους φίλους αυτιόv το
κράνος, την σπάθην και την στρατιω
τικrιν στολήν. Τιμή και ι::παινος τοις

τψι.i)σι το όνομα της Ελλάδος.

Εισφορές στο ταμείο του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα».

1)

Σοφούλλα Τσιάρτα εις

του

της

2) Ιάκωβος Ζωρζής εις μνήμη Δημητράκη Δημητριάδη f:5.3) κος και κα Μιχαλάκη Σάββα εις μνιΊμη των γονέων τους. Ε20.4) Η φιλόλογος Μαρία Κ. Κούτσουρου εις μνήμη των γονέων της Ε20.
5) η οικ. Τρύφωνα Γιωργαλλίδη εις μνήμη της λατρευτής τους Μαρίας f:50

Η Εππροφή του Σωματείου εκφράζει ευγνώμονες ευχαpιστlες

Υπενθύμιση: Παρακαλούνται οι συνδρομιτές του περιοδικού όσοι χρωστούν συνδρο
μές να τις διευθετήσουν για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έκδοση του περιοδικού.

