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ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ 

Γεννήθηκε στη Χρυσίδα της Κυθρέας 

στις 15 Απριλίου 1918 από γονείς το 
Χατζηαθαvάση Ταλιαδώρο από τη 

Χρuσίδα της Κυθρέας και Μαρίτσα 

Ιωάννου ΓιαννακοίJ το γένος Παηαζα

χαρία από τη Συρκαvιά της Κuθρέας. 

Παντρεύτηκε τον Κύπρο Κοίπσουρου 

από την Κυθρέα και απέκτησαν τ 

έσσερις κόρες, την Αγάθη, τη Μαρία, 

τη Στέλλα και την Έλενα. 

Παρά τον εκτοπισμό τους με την 

τούρκικη εισβολή κατώρθωσαv να 

δώσουν σ' όλες τις κόρες τους παvε

πιστημωκιΊ μόρφωση ι<eαι να αποκατα

στήσουν στην κοινωνία όλες 

Θυγατέρες των και να απολαύσουν 7 
εγγόνια. 

Πέθανε στις 20 Ιουλίου 2001 και 

τάφηκε στο Κοιμητήριο Στροβόλου 

από την εκκλησία του Αγίου Δημητρί

ου. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη Αθανασία 

Με θλιμμέ

νη την 

καρδιά και 

με λuγ

μοίις και 

δάκρυα 

στα μάτια 

στέκω την 

επίσημη 

τούτη ώρα 

δίrιλα στο 

τιμημένο σου λείψανο να πω μερικά 

λόγια στην αιώνια μνήμη σου, λίγα 

αλλά ταιριαστά μακρόχρονη 

πορεία επίγειας ζωής σου. 

Υπήρξες ψυχή αθώα και αμνησίκακη 

γεμάτη καλοσύνη και εκτίμηση στο 

συνάνθρωπο σου. Ποτέ δεν έβλαψες 

κανένα ούτε με λόγια ούτε με έργα, 

γιατί η εuγενικιά σου καρδιά δεν σου 

επέτρεπε να εκτραπείς από τα υψηλά 

και ωρα(α ιδανικά, που έκρυβες εκ 

φύσεως στο συναισθηματικό σου 

κόσμο. 

Εiλκες την καταγωγή αηό δυο 

πατριαρχικές οικογένειες των Χατζα

θανάσηδων της Χρυσ(δας και των 

Παπαζαχαριάδιδων της Χαρδακιώτισ-
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σας της Κυθρέας και τίμησες και τις κρυσες τη θηριωδία των ορδών του 

δυο επάξια με το σεμνό και ενάρετο Αττίλα ενάντια στον αθώο πληθυσμό 

σου βίο. συγγενών και γειτόνων. 

Μα η τύχη σε έρριξε στη μακρόχρονη 4ο Έχασες στην προσφυγιά τον προ-

ζωή σου να αντιμετωπίσεις περιστα- σφιλή σου σύζυγο Κύπρο, ένα δρα-

τικά μπροστά στα οποία η ανθριί)rιινη 

διάνοια νοιώθει πλήξη και αδυναμία 

να σταθεί ενάντια. 

1 ο Πριν ακόμη γεννηθείς πέθανε ο 
πατέρας ύστερα από απρόοπτο περι

στατικό που Ίον οδήγησε στον τάφο 

αφού προηγr1θηκαν 2 άλλες κόρες κι 
ένας γυιος. Με τη γέννηση σου κλη

ρονόμησες το όνομα του αποθανό

ντος πατέρα Αθανάση. 

Ανατράφηκες χωρίς την παρουσία 

του πατέρα, ορφανή πράγμα που 

επέδρασε αρνητικά στο ψυχολογικό 

και συναισθηματικό σου κόσμο. 

2ο Ο μοναχογιός αδελφός σου 

στόφορος σε ηλικία 5 χρονών ενώ 
βρισκόταν με συνομήλικους στο χεί· 

λος του λάκκου γειτονικού αλευρο

μύλου και ρέμβαζαν τη ροή του 

νερού έπεσε στο λάκκο και πνίγηκε 

στα όμματα των συνομηλίκων του 

αδύναμοι να το βοηθήσουν. 

προστάτη αδελφό που δυνατό να 

αντικαταστούσε τον πατέρα 

3ο Αvτιμετώπισες την τουρκική 

εισβολή αφού παρέμεινες εγκλωβι

σμένη μαζί με το σίJζυγο σου Κύπρο 

για αρκετό χρονικό διάστημα. Αντί-

στήριο και προοδευτικό άνθρωπο που 

πάλαιψε με ι':>λες του ης δυνάμεις 

και κατόρθωσε να σπουδάσει και τις 4 
θυγατέρες σε πανεπιστήμια και κατέ

χουν σήμερα ζηλευτές κοινιι.1νικές 

θέσεις. 

Παρ' όλα τα τραγικά και αποτρόπαια 

περιστατικά που αντίlφυσες, αλη

σμόνητη Αθανασία, κράτησες αλώβη

το το ηθικό και ακέραια την ψυχραι

μία σου και εξήλθες νικήτρια. 

Ορφανά ναι κακορf.ζικα όμως όχι 

Ο Πανάγαθος που σε είχε στερήσει 

από πατέρα και αδελφό δεν σε ξέχα

σε. Έκαμε το θαίιμα του. Σε βοήθησε 

να φθάσεις στο τέρμα νικf]τρια με 

πλήρη επιτυχία στην εκπαίδευση και 

την αποκατάσταση και των 4 θυγατέ
ρων. 

Αιωνία σου η μνήμη 

1,. 
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ΓΕΩΡΠΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΖΑΜΠΑΚJΔΗ 

Γεννήθηκε στην Βώνη στις 3 Αυγού
στου το 1920. Παντρεύτηκε το Θεο
χάρη Σάββα Ζαμπακίδου από την 

Χρυσίδα το 1941 και εγκατεστάθηκαν 
στην Βώνη. 

Απέκτησαν δυο θυγατέρες, την 

Μαρία Ιακώβου Αρτεμίου και την 

Παναγιώτα Μιχαλάκη Μπακαλιάου. 

Αξιώθηκαν να μορφιi>σουν και αποκα

ταστήσουν στην κοινωνία και τις δυο 

τους θυγατέρες. 

Ευτύχησαν να απολαύσουν από 

αυτές πέντε εγγόνια, τρία αγόρια, 

δύο κορίτσια. Πέθανε στις 3 Αυγού
στου 2001 και τάφηκε στο κοιμητήριο 
Στροβόλου από την εκκλησία Τιμίου 

Σταυρού. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Με συντετριμμένη την καρδιά, με 

θλίψη και οδuνη στέκω δίπλα στο 

σεπτό σου λείψανο να πω μερικά 

λόγια γιατί aφήνεις μνήμες αγαθές 

και aξέχαστες ανάμεσα στο κοινωνι

κό σύνολο που έζησες. 

Ήσουν αείμνηστη, Γεωργία, λιγομίλη

τη μα σοφi1. Τα λόγια σου γεμάτα 

σοφία και φρόνηση. Γι' αυτό είλκυες 

στο συνομιλητή σου και έδιδε αρκετή 

προσοχή να τα βάλει καλά στο νου 

του και να τα κάμει βίωμα στη ζωt'). Ο 

εσωτερικός συναισθηματικός κόσμος 

έκρυβε ιδανικά υψηλά και ωραία και 

δεν επέτρεπε καμιά παρέκκλιση ή 

εξευτελισμό. 

Είχες τις ρίζες 

καταγωγής από 

δυο επιφανείς 

οικογένειες της 

Βώνης των 

Πέτσηδων και 

των Γιούπηδων 

και τίμησες επά

ξια τούτες με τον ορθόδοξο Χριστια

νικό σου βίο. 

Μα η τύχη σε έρριξε αλησμόνητη 

Γεωργία, παρ' όλες τις αρετές σου, 

να αντιμετωπίσεις περιστατικά στα 

οποία η ανθρώπινη διάνοια νοιώθει 

πλflξη και αδυναμία. 

1 ο Σε ηλικία 3 περίπου χρόνων έχα
σες τον προσφιλή σου πατέρα Γεώρ

γιο που σκοτώθηκε κατόrην συμπλο

κής από Τούρκο του γειτονικού τούρ

κικου χωριού Επηχώ που r)λθε να 

κλέψει νι.Jκτα από τη Βώνη. Ο Γεώρ

γιος ήταν νέος, χαριτωμένος με πλεί

στες αρετές, αλλ' εκείνο που ξεπερ

νούσε όλους σφιχτοδεμένος χειρο

δύναμος και ο μοναδικός μεταξύ των 

νέων ποu σήκωνε το διτζίμι που ήταν 

πεταμένο στην αυλή της ει<κλησίας 

του χωριού. 

2ο Η δίδυμη αδελφή σου Φωτεινή 

πέθανε σε ηλικία 4 χρόνων. 
3ο Αντιμετώπισες τη β' εισβολή των 

Τούρκων αλησμόνητη Γεωργία σ' όλο 

της το μι';γεθος, γιατί παρέμεινες 

εγκλωβισμένη στη Β<i.>νη με τον προ

σφιλή σου σύζυγο Θεοχάρη και τη 



στοργική σου μητέρα Μαρίτσα. Ο 

Θεοχάρης ένας φιλήσυχος, εργατι

κός και τίμιος ανθρωπος σκοτώθηκε 

εν ψυχρώ από τους Αττίλες. Το ίδιο 

και η Μαρίτσα μια χήρα αγία μητέρα 

σκοτώθηκε από τους aνθρωπόμορ

φους Απίλες. 

Αναβίωσαν στην εκκλησία της Βώνης 

και στο νεόκτιστο δημοτικό σχολείο 

της τα στρατόπεδα των Γερμανών 

Νταχάου και Αοuσβιστς όπου εκατομ-

μύρια αιχμαλώτων βρήκαν τραγικό 

θάνατο από τους υποτακτικούς του 

Χίτλερ στο Β· Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Έτσι και στα δυο τούτα ιερά κτίρια 

της Βώνης συγκέντρωσαν όλους 

τους εγκλωβισμένους των γειτονι

κών χωριών και διάλεγαν κάθε νύκτα 

κατόπιν υποδείξεως ωρισμένοuς, 

τους οδηγούσαν έξω σε μικρή από-· 

σταση από τα κρατητήρια και τους 

τουφέκιζαν. Παράλληλα κατάρτισαν 

σώματα από Ελληνοκυπρίους εγκλω-
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βισμένους που ήταν υπεύθυνα γι.α 

την ταφή τους. Γύρω της Βώνης σχη

ματίστηκε ένα απέραντο νεκροτα

φείο. 

Είχες την τύχη αείμνηστη Γεωργία να 

ανηκρύσεις τα νεκρά σώματα των πιο 

αγαπημένων σου προσώπων, πατέρα 

και μητέρας θύματα των aνθρωπό

μορφων του Αττίλα. 

Μα οι βουλαί του Πανάγαθου είναι 

ανεξερεύνητοι. Ίσως η όλη δοκιμασία 

των θλιβερών γεγονι'ηων να είναι ο 

εξαγνισμός της ψυχής για να οδηγη

θεί κατ' ευθεία στον Παράδεισο ένθα 

απέδρα πόνος, οδύνη και στεναγμός 

αλλά ζωή aτελεύτητος. 

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυηη

τήρια στις οικογένειες των δυο θυγα

τέρων της και εύχομαι ο Ύψιστος να 

κατατάξει την άδολη ψυχή της εν 

σκηναίς δικαίι.Ων. 

Αιωνία σου η μνήμη 

ΙΟΥΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΕΤΣΑ 

Γεννήθηκε σης 17 Ιανουαρίου 1906 
στην ενορία Αγίας Μαρίνας Κuθρέας 

από γονείς τον Κώστα Ζαμπακίδη και 

την Ελένη Βασιλείου Κόκου. 

Παντρεύτηκε τον Αχιλλέα 

δούλου Πέτσα από την Βώνη, όπου 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα. Απέκτησαν 

5 παιδιά: Γεώργιος, Παντελίτσα, 

Τούλα, Χριστάκης, Ανδρέας. 

Το 1950 ο Αχιλλέας πέθανε ξαφνικά 

και η Ιουλία 

παραμένει 

χήρα με όλα 

τα ορφανά 

ανήλικα. Ο 

Πανάγαθος 

πατέρας 

βοήθησε να 

αναγιωθούν 

και να αποκατασταθούν όλα στην κοι-
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νωνία και δυο γιούδες να τύχουν 

μέσης εκπαίδευσης και να καταλά

βουν aξιοζήλευτες κοινωνικές 

θέσεις. 

Οι κόποι και οι θυσίες που κατέβαλε η 

χήρα Ιουλία είχαν ανταμοιβή να απο

λαύσει 11 εγγόνια και 19 δισέγγονα. 

Πέθανε στις 27.11.2001 και τάφηκε 

στο Κοιμητήριο Καιμακλίου από την 

εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Αγαπητή θεία Ιουλία 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση στέκω δίπλα 

στο σεπτό σου λείψανο, την επίσημη 

τούτη ώρα του χωρισμού σου από τα 

γήινα, να απευθύνω λίγα λόγια στην 

αιώνια μνήμη σου, γιατί στη μακρό

χρονη πορεία της επίγειας ζωής σου 

των 96 χρόνων, άφησες μνtιμες αρι
στες ανάμεσα στον κύκλο ταυ κοινω

νικού περιβάλλοντος των συνανθρώ

πων σου. 

Ήσουν ψυχή ακεραίου χαρακτήρα και 

όλοι σε εκτιμούσαν για τις υψηλές 

και ευγενικές πράξεις προς τον ηλη

σίον σου. 

Είλκες την καταγωγή από δυο διακε

κριμένες οικογένεtες της Κuθρέας 

των Ζαμπάκιδων από πατέρα και των 

Βασίληδων από μητέρα. τίμησες εηά-
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ξια και τις δυο με το σεμνό και ενά

ρετο σαυ βίο, με τις παναθρώπινες 

αξίες και τις αναλλοίωτες χριστιανι

κές αρχές που είχαν καλλιεργήσει 

στην άδολη ψυχή σου οι ευσεβείς και 

καλοκάγαθοι γονείς σου. Η βαθειά 

πρσήλωση σου στα θεία σε ώθησε 

δυο φορές να προσκυνrΊσεις τα άγια 

χώματα του Παναγίου Τάφου όπου ο 

Θεάνθρωπος έζησε για 33 χρόνια και 
με τη διδασκαλία, τα θαύματά του και 

τον υποδειγματικό του βίο εγκατέλει

ψε σε μας την Ορθόδοξη Χριστιανική 

Πίστη. 

Νέα συνέδεσες την τύχη σου με τον 

προσφιλή σου σύζυγο Αχιλλέα ένα 

άνδρα ευκατάστατο στη Βώνη, όπου 

εγκατασταθήκετε με μόνιμη κατοικία. 

Ένα άνδρα έξυπνο, προοδευτικό και 

που εχρημάτισε για σειρά χρό

νια κοινοτάρχης στο χωριό του και 

ευεργέτησε παντοιοτρόπως την κοι

νότητά του. 

Από το γάμο σας αποκτήσετε πέντε 

τέκνα, τρεις γιους και δυο κόρες. Η 

ζωή κυλούσε ήρεμη και ευτυχισμένη 

και Αχιλλέας και Ιουλία έηλαθαν όνει

ρα για τα πέντε βλαστάρια τους. Στην 

όλη ευτυχία της οικογένειας 

ήλθε το αναπάντεχο, ο ξαφνικός 

θάνατος του Αχιλλέα για να οδηγήσει 

την Ιουλία στα 45 της χρόνια στη 

χηρεία. 

Πραγματικά, αείμνηστη Ιουλία φάνη-



κε τότε η aσύγκριτη αξιοσίJVη σου να 

αναγιώσεις τα ανΙΊλικα σου, να μορ

φώσεις τους δυο γιούδες Χριστάκη 

και Ανδρέα και να αποκαταστήσεις 

στην κοινωνία και τα πέντε σου 

τέκνα. Ορφανά ναι, κακορίζικα όμως 

όχι. Η θεία Πρόνοια που στέρησε 

σύζυγο και πατέρα έκαμε το θαύμα. 

Έτερο πλήγμα που κτύπησε στην 

ΚίJπρο μας είναι η εισβολή του Απίλα 

που οδήγησε τις 200χιλ. κατοίκους 

στην προσφυγιά. Πάλι ο Πανάγαθος 

πατέρας έκαμε το θαύμα του. Παρό

λη τη μακρόχρονη προσφυγιά, όλος 
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ο Ελληνισμός της Κύπρου ευημερεί 

σήμερα, ενώ στην αντίπερα όχθη 

λιμοκτονεί παρόλη τη λεηλασία που 

έκαμαν στα σπίτια και τις περιουσίες 

μας, στην πολιτιστική και θρησκευτι

κή μας κληρονομιά. 

Η ίδια λιμοκτονία κυριαρχεί και σ' όλη 

την επικράτεια της Τουρκίας. 

Το πικρό σου παράπονο, αξέχαστη 

iοuλία θα είναι που δεν aξιώθηκες 

την επιστροφή στις πατρογονικές 

μας εστίες. Κουράγιο όμως και δεν 

αργεί η μέρα που θα. γιορτάσουμε τα 

κυπριακά ελευθέρια. Τότε και η δική 

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΠΔΗΣ 

Γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1917 
στην ενορία Συρκανιά της Κυθρέας 

ανάμεσα σε 3 άλλους γuιούς και δυο 
αrιcι γονείς τον Παύλο 

Χ'Χρήστου από την Κυθρέα και τη 

Μαρίτσα Γεωργίου από το Δίκωμο. 

Μετά το δημοτικό παρεκάθησε σης 

εισαγωγικές εξετάσεις στην Αγγλικtι 

Σχολή Λευκωσίας και πέτυχε 

των αρίστων. 

Για οικονομικούς όμως λόγους έκαμε 

μεταγραφι1 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 

από το οποίο απεφοίτησε με 

Το 1938 πήγε στην Αγγλία για σπου
δές στη Λογιστική. Τον επόμενο 

χρόνο κηρύχτηκε ο Β· Παγκόσμιος 

Πόλεμος και κατατάγηκε ως εθελο-

ντί1ς στο πυροβολικό με το βαθμό 

του λοχία. 

ρ έτη

σε στις 

επάκτιες 

πυροβο

λαρχίες 

για 

κροuοη 

της απει

λουμένης 

γερ-

μανικfμ~ αηόβασ!Ίς και σ' άλλα μέΊω

πα. 

Μετά τη λήξη του Πολέμου επέστρε

ψε στην Κύπρο όπου με τους μεγα

'"'"''"'η""V'-'" του Χρίστο και 
Γεώργιο επιδόθηκαν σε εμπορικές 
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επιχειρήσεις και κατόρθωσαν να 

οικοδομήσουν το υπερσύγχρονο ηλε

κτροκίνητο εργοστάσιο διαφόρων 

ειδών αλεύρου στην τοποθεσία όπου 

ο παραδοσιακός μύλος Κεφαλόβρυ

σος της Κυθρέας, πολιJ πλησίον της 

Πηγής. Δυστυχώς η κατάληψη της 

Κυθρέας από τους Τούρκους ανέκο

ψε τις επιχειρήσεις τους. 

Νυμφεύθηκε το 1954 τη Χρυσταλλέ

νη (Χρύστα) Αθανασιάδοu από την 

Κυθρέα και απέκτησαν 4 γuιους και 
μια θυγατέρα. Ανέθρεψαν επιμελιiJς 

όλα τους τα τέκνα, τα σπούδασαν και 

κατέχουν ζηλευτές κοινωνικές 

θέσεις. 

Διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής 

Εφορείας Κυθρέας ι<αι Δήμαρχος 

Κυθρέας επί σειράν ετών. Δραστή

ριος και αεικίνητος εκ φύσεως ο Σάβ

βας ανέδειξε έργα στην περιιi.>νυμη 

Ι-<υθρέα όσον ολίγοι προκάτοχοί του. 

Το Δεκέμβριο του 1989 έχασε τη 

λατρευτή του σύζυγο Χρύστα. 

Πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 2001 και 

τάφηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκω

σίας από την εκκλησία Αποστόλου 

Ανδρέα, στο Πλαϊύ Αγλαντζιι1ς. 

Ο κ. Γρηγόρης Χόπλαρος Διευθυντής 

Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως είπε τον 

πιο κάτω εrτικr']δειο: 

Είναι με πόνο ψυχrΊς και οδίινης που 

ανέλαβα, αγαπητέ Σάββα, ανήμερα 
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της ονομαστικής σου γιορτής, να σε 

αποχαιρετήσω εκ μέρους των στενών 

συγγενών αλλά και της ευρύτερής 

σου οικογένειας. 

Όσο βαρύς, όμως, κι αν ήταν ο κλή

ρος, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να 

αρνηθώ, για να μου δοθεί η ευκαιρία 

να επισημάνω έστω και λίγες από τις 

αρετές που σε κοσμούσαν και να σου 

πω το τελευταίο αντίο, κατευοδώνο

ντας σε από τα εγκόσμια. 

Η Κuθρέα έγινε από χθες φτωχότερη 

και η οικογένεια μας μικρότερη. Η 

απώλεια σου αφήνει στα λατρευτά 

σου παιδιά και στα εγγόνια σου 

δυσαναπλι')ρωτο κενό. Αφήνεις σ' 

όλους μας μνήμες αγαθές και μέσα 

στην ψυχή μας κρατούμε την εικόνα 

ανθριί>ποu μειλίχιου, φιλοπρόοδου, 

με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια με 

όραμα και προοπτική. 

Στη διαμόρφωση της uγιοι)ς σου προ

σωπικότητας συνέτεινε οπωσδήποτε 

η ανατροφή σου στην πολυμελή και 

οικονομικά εύρωστη οικογένεια του 

Παύλου Χ'Χρίστοu και της Μαρίτσας 

από το Δίκωμο. 

Σημαντικό επίσης στη διεύ-

ρuνση των πvευμαηκιiΝ σου οριζό

ντων και οι γυμνασιακές σου 

σπουδές στην Αγγλική Σχολή Λευκω

σίας, αρχικά, στην οποία κατετάγεις 

πρι\Jτος και στο Παγκύrφιο Γυμνάσιο 

αργότερα. Αλλά και το μεγάλωμι1 

r---



σου στην πολύβουη πλατεία της Συρ

κανιάς με την εκκλησία της Αγίας 

Άννας δίπλα, με το αιωνόβιο πλατάνι 

της να προσφέρει τη σκιά του στους 

αμέτρητους επισκέπτες από τα γύρω 

χωριά, που προσέρχονταν για να 

αλέσουν στους εννέα νερόμυλους 

της ενορίας σου, σου πρόσφεραν 

εμπειρίες σημαντικές για την ανάπτυ

ξη και καλλιέργεια της προσωπικότη

τάς σου. 

Η νερομάνα, το κεφαλόβρυσο της 

Κυθρέας σου έδινε ζωή. Βασικό στοι

χείο της ζωής σου ήταν οι νερόμυλοι 

της Κυθρέας που όχι μόνο σε ενέ

πνεαν, για να γράφεις άρθρα γι' 

αυτούς, αλλά αποτελούσαν και πηγή 

ζωής για σένα αφού πρώτος δημιούρ

γησες σύγχρονο εργοστάσιο αλευ

ροποιίας στην Κύπρο εκμεταλλευό

μενος το θείο αυτόδώρο της Κυθρέ

ας, το νερό. 

Η λαίλαπα του Β· Παγκοσμίου Πολέ

μου σε βρίσκει φοιτητή στην Αγγλία 

για σπουδές στα Λογιστικά. Δεν είχες 

κανένα δισταγμό ή επιφύλαξη, όμως, 

να εγκαταλείψεις τις σπουδές σοu και 

να καταταγείς ως εθελοντr1ς στον 

Αγγλικό στρατό, για να αγωνιστείς με 

τόσους άλλους για τις αρχές της 

ελευθερίας και της δημοκρατίας. 

Υπηρέτησες πιστά ως λοχίας εκπαι

δευτής στον Αγγλικό στρατό για μια 

επταετία μέχρι το τέλος του πολέμου. 

155 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Το παράπονο σου που συχνά εξωτερί

κευες ήταν που δεν ολοκλήρωσες τις 

σπουδές σου. Δεν πειράζει, όμως 

αγαπητέ Σάββα. Ως οικογενειάρχης 

στάθηκες δίπλα στα παιδιά σου με τη 

σύζυγό σου Χρύστα, που δυστυχώς 

την έχασες και την έκλαψες πικρά 

πριν δώδεκα χρόνια, και με στοργή και 

αυταπάρνηση αγωνιστήκατε μαζί για 

την ανατροφή τους. Ο Θεός σε ευτύ

χησε να δεις τα παιδιά σου Παύλο, 

Στέλιο, Μιχάλη, Λέανδρο και Μαρία 

να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 

και να εκπληρώνουν ότι οι περιστά

σεις και σι aντίξοες συνθήκες του 

πολέμου δε σου επέτρεψαν. 

Την Κυθρέα υπηρέτησες για 21/2 
δεκαετίες περίπου c.uς δήμαρχός της 

με πραγματική αφοσίωση, rΊθος, ανι

διοτέλεια και μεθοδικότητα. Άφησες 

πίσω σου πρωτοποριακά κοινωφελή 

έργα. Νηπιαγωγείο, σφαγείο, δημοτι

κή βιβλιοθήκη και τόσα άλλα. Δυστυ

χώς τα νέμεται όλα ο κατακτητής. 

Το μεγάλο σου πάθος όμως, ήταν η 

ίδρυση και λειτουργία Γυμνασίου για 

την ευρύτερη περιοχή της Κυθρέας. 

Εργό.στηκες με πολλt1 όρεξη για τη 

λειτουργία του, τον εξοπλισμό του 

και για τη στελέχωσή του. 

Την αγάπη σου για τα γράμματα και 

την παιδεία την απέδειξες και με τα 

άρθρα που κατά καιρούς δημοσίευες 

στον ημερr)σιο τύπο. Η άντληση της 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

θεματολογίας σου από την κατεχόμε

νη γη μας, από την ιδιαίτερη κωμόπο

λη. Η αγάπη σου για την Κυθρέα και 

η επιθυμία σου να δεις τον αγνοού

μενο αδελφό σου Χρίστο ήταν πάντα 

χαραγμένα στην καρδιά σου και επη

ρέαζαν τη σκέψη σου. Ημιτελές το 

συγγραφικό σου έργο. Ανέκδοτες 

εργασίες σου για τοπωνύμια και ετυ

μολογίες λέξεων, για νερόμυλους, 

σημαντικά γεγονότα και χαρακτηρι

στικά πρόσωπα της Κυθρέας, εκκλη

σίες και σχολεία, που τις χαρακτηρί

ζει η σοβαρή επιστημονική τεκμηρίω·· 

ση, είναι πρόκληση και παρακαταθή

κη για όλους όσοι ενδιαφέρονται για 

να διατηρηθεί η μνιΊμη της κατεχόμε

νης Κυθρέας. 

Πολυαγαπημένε μας Σάββα, 

Η νομοτέλεια της ζωής· 

πόνο στην ψυχή και στην καρδιά των 

ανθριίJπων όταν απευθύνουν τον 

(ιστατο χαιρετισμό σε αγαπημένα 

τους πρόσωπα που αγωνίστηκαν τον 

αγώνα τον καλ.ό και τον ωραίο. Όταν 

όμως η γενέτειρα γη εμποδίζεται και 

δεν μπορεί να καλοδεχτεί τους 

ο πόνος γίνεται 

πονο πιο 

Στο δρόμο που πορεύεσαι 

σου ευχόμαστε με τις 

μυρωδιές των λεμονανθών των 

βολιών σου και με τη των 
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τανιών του Κεφαλοβρύσου. 

Ολόκληρη η ζωή σου ιΊταν ένα τάμα 

στο Θεό, ένα τάμα στην πατρίδα και 

την Οικογένεια. Αυστηρά προσηλω

μένος στις ελληνοχριστιανικές παρα

δόσεις σε χρόνια δύσκολα για την 

πατρίδα μας, σε χρόνια που οι εχθροί 

μας uηουλα και υποχθόνια καταβάλ

λου προσπάθειες να σβηστεί η ιστο

ρική μνήμη και να aποκοιμηθεί η ιστο

ρική συνείδηση, πρόβαλες ηοικιλό

τροπα αντίσταση και υπηρέτησες 

άξια την πατρίδα. 

Αγαπημένε μας Σάββα Χριστίδη, δε 

βρίσκεσαι πtα ανάμεσό μας ... Πήρες 
μαζί σου τα όνειρα σου τα ανεκλήρω

τα και μετακόμισες σε ουράνια γειτο

νιά ... Πήγες να εκεί, όπου 

κατοικεί μόνιμα το φως της ελευθε-

για να μην η ευαί 

ψυχή σου. 

τον αιώνιο ύπνο ήσυχος 

μας Σάββα Χριστίδη γιατί 

τσ όνομά σου θα είναι αποθανατισμέ-

vo σης ψυχές 
άφησες πίσω σου. 

και στα έργα που 

θα 

«ένθα 



ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγ

μός, αλλά ζωή ατελείπητος•> και να 

σε κατατάξει «εν σκηvαίς αγίων, 

όπως σου αξίζει. 

Αιωνία ας είναι η μνήμη σου! 

Ο κ. Κώστας Φραγκουδης Δήμαρχος 

Κυθρέας, είπε τον πιο κάτω επική

δειο: 

Στον Ιερό αυτό ναό, που βρίσκεται 

μακριά από την πολυαγαπημένη μας 

Κυθρέα, αποτίουμε φόρο τιμής και 

απευθύνουμε το ύστατο χαίρε σε 

από τους πιο aξιαγάπητους και δρα

στήριους Δημάρχους της Κυθρέας, 

τον αείμνηστο Σάββα Χριστιδη. 

Κατάμεστος ο ιερός χώρος του ναού 

από Κυθρεώτες κάθε ηλικίας. Όλοι 

παρόντες. 'Ηρθαv για να τον 

τελευταίο aσπασμό και να συνοδει:ι

σουν στην τελευταία του κατοικία τον 

αγαπημένο Δήμαρχο που για 

συναπτά έτη μεριμνούσε και 

αναμόρφωνε την κωμόπολη μας. 

Η σφραγίδα του ανεξίτηλη και η 

κραυγή της σκυτάλης που 

σε, επιτακτικrι. Δεν ξεχνώ, 

νι:i.), επιστρέφω. 

Ο αείμνηστος Σάββας γεν

νήθηκε την 1 ην Αυγούστου του 1917. 

Είχε τέσσερα αδέλφια. 

Οι γονείς τους, τους μεγάλωσαν με 

τα έσοδα του νερόμυλου που 

κοντά στο 

ας. 

της 
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Μετά που ετέλειωσε το Δημοηκό ή 

δίψα του για μάθηση τον έφερε στη 

ΛευκιJJσία μαθητή στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Με εφόδιο το απολυτήριο 

του Γυμνασίου παίρνει το δρόμο της 

ξενητειάς για περαιτέρω σπουδές 

που θα το βοηθούσαν στους δύσκο

λους τότε καφούς, 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 

τον βρίσκει φοιτητή στην Αγγλία και 

στη συνέχεια να κατατάσσεται στον 

Αγγλικό Στρατό. Η δίνη του πολέμου 

διάρκεσε συνεχή χρόνια με τίμη

μα τη διακοπή των σπουδών του. 

Η συνεχής όμως και άσβεστη δίψα 

για μάθηση τον οδηγεί ξανά στα 

βιβλία για να αποκτήσει το δίπλωμα 

του Λογιστή. Με την επιστροφή του 

στην Κύπρο συνεργάζεται με τα 

μεγαλιJΝουν την οικο-

για την 

τότε εποχή ο οποίος μετατράπηκε σε 

περιφερειακό και κερδοφόρο. 

Ίο 1964 εκλέγεται Δήμαρχος Κυθρέ-

0 Σc:ιββας Χρtστίδης θεωρείται ως 
ο αναμορφωηΊς Κυθρέας με 

πλοι)σιες δραστηριcηητες και κοινω-

φελή Αναφέρω 

τα 

του μπrΊκε σε 

διασωλη

σύγ-
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φωτισμό στην κωμόπολη και ελει

τούργησε σύγχρονο νηπιαγωγείο. 

Με τις πολλές του προσπάθειες 

συνέβαλε στη λειτουργία του πρώτου 

Γυμνασίου Κυθρέας. Επίσης, συνέβα

λε τα μέγιστα στην κατασκευή του 

νεόυ αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας

Κερύνειας ο οποίος ως γνωστό περ

νούσε από τα χώματα της κωμόπο· 

λης μας. 

Ο αείμνηστος Σάββας Χριστίδης εθή

τευσε στη Δημαρχία Κυθρέας επί 

είκοσι-τέσσερα έτη, 1964-1988, 
δεκατέσσερα από τα οποία στην 

πικρή προσφυγιά. 

Ευτύχησε να δει με την σύζυγό του κ. 

Χρύστα το γένος Αθανασιάδου τα 

πέντε παιδιά τους, Παύλο, Στέλιο, 

Μάκη, Λέανδρο και Μαρία πλήρως 

αποκατεστημένα στην κοινωνία. 

Έφυγε όμως με ένα πικρό παράπονο. 

Δεν μπόρεσε να πατήσει πίσω στα 

Άγια χώματα της Κυθρέας. 

Θα ξαναπατήσουμε τα ευλογημένα 

χώματα της Κυθρέας και Θα ανάψου

με τα κεριά στο πάνδημο μνημόσυνο 

του, στον Άγιο Ανδρόνικο. 

Αείμνηστε Σάββα Χριστίδη. Ας είναι 

ελαφρύ το χώμα που θ α σε σκεπά

σει. 

Αιωνία σου η μνήμη. 

Ο κ. Γεώργιος Κακής είπε τον πιο 

κάτω επικr]δειο: 
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Με βαρuαλ γούσα ψυχή και συντριμ

μένη την καρδιά ανάλαβα να αποχαι

ρετήσω εκ μέρους του Δήμου Κυθρέ

ας, τόσο του έντιμου Δήμαρχου κ. 

Κώστα Φραγκούδη όσο και του Δημο

τικού Συμβουλίου τον αείμνηστο 

Δήμαρχό μας Σάββα Χριστίδη. 

Ακόμα μιας προσφυγικής ζωής το 

μουντό δειλινό σκοτείνιασε, μια και ο 

ήλιος από τα κλειστά πια για πάντα 

μάτια της χάθηκε και όλο η φάλαγγα 

των εκτοπισμένων κατοίκων της 

Κυθρέας αποψιλούται μια κι ο ένας 

μετό τον άλλο φεύγουν από τη ζωή, 

αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. 

Κοπετός βαρύς και θρήνος πικρός 

σήμερα στην οικογένεια Σάββα Χρι

στίδη, κλάμα βουβό και δάκρυ καυτό 

στάζει από τα μάτια της μεγάλης κι 

αξιοζιΊλευτης οικογένειας της Κuθρέ

ας τη στιγμή του αποχαιρετισμοι1 του 

προσφιλούς μας οικογενειάρχη αφ' 

ενός και πρώτου. της πολίτη αφ' ετέ

ρου. Ο κάθε αποχαφετισμός βαρύς, 

πικρός και aπευκταίος. Όταν όμως 

πρόκειται για προσφιλή μας πρόσωπα 

γίνεται βαρύτερος τόσο που καταντά 

aνυπόφορος, aσήκωτος. Τοίιτο βρί

σκει την επαλήθευσή του σήμερα που 

με βαρειά καρδιά αποχαιρετούμε και 

κατευοδώνουμε στο στερνό του ταξί

δι τον προσφιλή μας πατέρα, τον 

λαμπρό οικογενειάρχη, τον εξαίρετο 

άνθρωπο, τον τέως χαρισματικό 

Δήμαρχο της κατεχόμενης κωμόπολής 



μας, της αλήστου μνήμης Κυθρέας. 

Δεν προτίθεμαι να απαριθμήσω τα 

πάμπολλα χαρίσματα, ούτε τις αμέ

τρητες αρετές, που διέθετε ο προς 

Κύριον εκδημήσας αγαπητός μας 

Δήμαρχος Σάββας, που γιο τούτο το 

λόγο ήταν σ' όλους μας αγαπητός, 

προσηνής και εuπροσrΊγορος, αλλά 

δεν μου επιτρέπεται να αποσιωπήσω 

τη μεγάλη του προσφορά προς τη 

γενέτειρά μας κατά την περίοδο της 

δημαρχίας του, μια προσφορά που 

οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο 

στην άμετρην αγάπη του προς αυτf1ν, 

στον ακέραιο χαρακτήρα του, στο 

αφιλόκερδο της προσφοράς του, 

στην ανεξάντλητη φιλοπονία του, μια 

και ήταν ακαταπόνητος. 

Οδεύεις τώρα, πολύκλαυστε Σάββα, 

της Κυθρέας πολίτη, στο στερ

νό σου το δρόμο για να αναπαυθείς 

ση αγκάλες του Ουράνιου Πατέρα 

όπου θα συvαντrΊσεις την προσφιλή 

σου σίJζυγο Χρύστα, το γένος Στέλι

ου Αθανασιάδη, την οποία προ καιρού 

έχασες, όταν κοντά του την κάλεσεν 

ο Κύριος. 

Ευχή δική μου και όλων, όσοι προ

σr)λθαμε σήμερα για δικr] σου χάρη 

στη σύναξη τούτη, με στοργή να σε 

δεχθεί στη φιλόξενη της αγκάλη η γη 

της Αγλαντζιάς, όπου μετά την προ

σφυγοποίησή μας εγκaταστάθηκες, 

αφήνοντας πίσω στη λατρευτή μας 
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Κuθρέα κόπους και μόχθους μιας 

ολάκερης ζωής και πατρική ανυπολό

γιστη κληρονομιά. 

Πικρό το παράπονό σου , που στέρε
ψε η πηγή, ο ξακουστός Κεφαλόβρu

σος, αυτός που πρόσφερε το νερό 

του στη γόνιμη γη και την έκανε να 

καρπίζει, μα και με τη δύναμή του 

ανάγκαζε να γυρνούν της Κυθρέaς οι 

νερόμυλοι, που πρώτος και καλύτε

ρος ήταν εκείνος των αδελφών Χρι

στίδη, λίγα μόνο βήματα μακρυά από 

την κεφαλόβρυση πηγή, έστω και αν 

τον είχατε χάρη στην προοδευτικότη

τα που διαθέτατε, μετατρέψει σε 

ηλεκτροκίνητο έτσι που να μπορέσε

τε με τον τρόπο τούτο να εξασφaλι

σετε μεγαλύτερη παραγωγή, τόση 

που f1ταν αρκετή ώστε να ικανοποιεί 

τις ανάγκες σε αλει)ρι όχι μόνο των 

κuθρειiηικων νοικοκυριών, αλλά κι 

εκείνων της γύρω περιοχής, της Λευ

κωσίας και μεγάλου μέρους του νησι

ού μας. Αγκομαχούσαν τα φορτηγά, 

καθώς κατέβαιναν φορτωμένα στους 

στενούς ελικοειδείς της κωμόπολης 

μας δρόμους, με το ζεστό από το 

μύλο αλεύρι, μέχρι που να φτάσει 

στον προορισμό του. 

Κι ακόμα πιο πικρό το παράπονό σου 

σαν αντίκρuσες του aρχοντικού σου 

τη φωτογραφία με τη ξενόγλωσση 

επιγραφή αναρτημένη αυτό, δείγ

μα του σφετερωμού που διαπράχθη· 

κε από τον άρπαγα εισβολέα, που 
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ασύστολα μετάτρεψε το ευρύχωρο 

σου σπίτι, πατρικό δώρο στην αείμνη

στη σύζυγό σου, το σπίτι στο οποίο 

έζησαν δυο της Κυθρέας δήμαρχοι, ο 

Στυλιανός Αθανασιάδης πρώτα και 

ύστερα εσύ, σε δημοτικό τάχα μέγα

ρο της Κυθρέας, αναγνωρίζοντας 

έτσι άθελα του την αξία αυτού του 

χώρου, που την έχει με τον τρόπο 

τούτο άγρια εκμεταλλευθει 

Φεύγεις αγαπητέ πολύκλαυστε 

Σάββα, αφήνοντας ορφανεμένο τον 

κόσμο της Κυθρέας, μα κατά πρώτο 

και κύριο λόγο τα πέντε λατρεμένα 

παιδιά σου, που σπαpηγόρητα Θρη

νούν μαζί με τις οικογένειες τους, το 
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δικό σου χαμό. 

Το δάκρυ μας σμίγει με το δικό τους 

το καυτό σ' ένα παρήγορο εναγκαλι

σμό κι έχει σαν επιστέγασμα την 

ευχή, όπως είναι ελαφρό το χώμα 

που σε λίγο Θα σε σκεπάσει, μέχρι 

την άγια ώρα του γυρισμού στη γενέ

τειρά μας Κυθρέσ, για να σε κλείσει 

μόνιμα και στοργικά στη δική της τρυ

φερή κι ολόζεστη αγκάλη. 

Του Σάββα Χριστίδη αιωνία ας παρα

μείνει για πάντα η μνι'ψη. 

Δημήτριος Δημητριάδης 

Αφιέρωμα στο Δημήτριο Δημητριάδη από τον ΙάκωΒο Ζωρζή 

Απεβίωσε στις 25 Δεκεμβρίου σε 

ηλικία 64 ετών μετά από σύντομο 
ασθένεια με την επ(Jρατη νόσο ο 

Δημήτριος Δημητριάδης εκ των 

αρχαιοτέρων υπαλλflλων της Ιεράς 

Αρχιεπιοκοπής Κύπρου, στενός 

συνεργάτης, του αειμνήστου Αρχιεπι·· 

σκόπου Μακαρίου και εν 

του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. 

Ο αείμνηστος Δημητράκης 

από τη Λευκωσία και ήταν Ιεροψάλ

της εις την Ιερά Μονή Αγίου Παντε· 

λεήμονος στην Αγροκηπιά. 

Η κηδεία του έγινε στις 27 Δεκεμβρί
ου 01 από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη 

του Θεολόγου του 

Μακαριωτάτοu. 

Ας είναι ελαφρύ το Χώμα που τον 

σκεπάζει. 

Ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος Κωνσταντι

νίδης σε μια αναφορά του στον φίλο 

και εν Χριστιb αδελφό από vεαράς 

εθαύμασε την 

ματος που τον χαραστήριζε, την αφο-

του στο καθήκον αλλά και την 

εν προσφορά του προς το 

στεrιιί)νuμο πλήρωμα που εκδηλωνό

ταν την ορθολογιστική αντίληψη 

των προβλημάτων που οι ενο

ρίες της Λευκωσίας. 
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