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ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτιΝΟΥ 

Βιογραφικό σημείωμα 

Γεννnθnκε στn Χρυσίδα τnς Κυθρέας 

στις 12.3.1909 από γονείς το Χατζnπέ
τρο Χρ. Πέτσα και τn Μυριάνθn Μιχαrlλ 

Χ'Άθανάσn. 

Παντρεύτnκε το 1928 το Γεώργιο Κων
σταντίνου Αφρικάνο από το Μαραθό

βουνο όπου εγκαταστάθnκαν. Απέκτn

σαν τρία τέκνα, τn Μαρούλα, τnν Κων

σταντίνα και τον Ανδρέα. 

Έδωσαν επιμελnμένn ανατροφn και 

στα τρία παιδιά και γυμνασιακn μόρφω

σn και οι δυο θυγατέρες σπούδασαν 

δασκάλες και υπnρέτnσαν τn δnμοτικn 

εκπαίδευσn, ο δε υιός ασχολnθnκε με 

μελέτες και δι' αλλnλογραφίας ειδι

κεύθnκε στnν κοστολόγnσn οικοδο

μών με υπnρεσία σ· όλες τις εν Κύπρω 

Εταιρείες Οικοδομών με κατάλnξn στnν 

Εταιρεία Ιωάννου και Παρασκευαϊδn, ο 

οποίος τον κράτnσε στnν υπnρεσία του 

και μετά τnν αφυnnρέτnσn του. 

Έχασε τον προσφιλn τnς σύζυγο που 

απεβίωσε το 1967 και έζnσε τn χnρεία 
τnς ανάμεσα στα 3 τnς τέκνα, τα 6 
εγγόνια και τα 14 δισέγγονα, προσφέ
ροντας σ' όλους πολύτιμες υπnρεσίες. 

Πέθανε στις 13.9.2004 στn Μακεδονί
τισσα και τάφnκε στο Κοιμnτnριο Στρο

βόλου από τnν εκκλnσία των Αγίων 

Πάντων ανάμεσα σε πυκνό εκκλnσία

σμα συγγενών, φίλων και γνωστών. 

Επικnδείους εξεφώνnσαν ο αδελφός 

τnς Χριστόδουλος Πέτσας και n δισέγ
γονn τnς Μαίριλυν Ζαννέτου. 

Πρωί τnς 13nς Σεπτεμβρίου χάρnκα 

όταν είδα το άρθρο μου να κοσμεί τις 

πρώτες στrlλες επιστολών τnς εφnμε

ρίδας. Απόγευμα 13nς Σεπτεμβρίου ο 

κόσμος μου κλονιζόταν συθέμελα για

τί έχανα ένα πρόσωπο που λάτρεψα 

και έζnσα για 19 ολόκλnρα χρόνια. 

ο πρωϊνός οίστρος συγχαρnτnρίων 

μετατράπnκε σ' ένα αδnφάγο πένθιμο 

δαίμονα. Και δυστυχώς με κρατούσε. 

Τα γραφόμενά μου nταν ίσως ένα ελά

χιστο δείγμα ευγνωμοσύνnς προς τn 

γιαγιά που εξ απαλών ονύχων είχα στο 

πλευρό μου. 

Απεχθάνομαι τις κοινοτυπίες, γι' αυτό 

δε θα αρχίσω να πλέκω το εγκώμιο τnς 

γιαγιάς. ο καρπός τnς πένας μου δεν τnν 

εκθειάζει. Αυτn είναι n γιαγιά μου όπως 
τnν έζnσα από βρέφος χωρίς υπερβολές 

και φραστικά πυροτεχνr'iματα. 

Το 1985 όταν nρθα στον κόσμο, έγινε 
μάνα για ακομα μια φορά. Με κρατού

σε στα χέρια βρέφος ακόμn, και με 

έπαιρνε να δω τις τριανταφυλλιές του 

κnπου μας. Ως νnπιο αρνιόμουν να τnν 



aποχωριστώ και το νnπιαγωγείο είχε 

γίνει ο εφιάλτnς τnς ζωr'iς μου. Tn 
συντρόφευα στα ψώνια τnς όπου 

πάντοτε έπαιρνα κέρασμα μια μπανά

να και μετά στο κόψιμο τnς μολόχας. 

Τnν παρακολουθούσα να πλέκει σμιλί 

και να παράγει εκατοντάδες παπλώμα

τα που είμαι σίγουρn πως κοσμούν τα 

ντουλάπια όλων των παιδιών, εγγο

νιών και δισέγγονών τnς και τn θαύμα

ζα. Παρόλες τις συστnματικές προσπά

θειές τnς δεν τα κατάφερα να διαιωνί

σω τnν τέχνn και το απαράμιλλο ταλέ

ντο τnς. Ο ζr'iλος που τn διέκρινε r'iτaν 

κάτι που δεν είχα ξανασυναντr'iσει. 

Tn θυμάμαι προ δεκαετίας, όταν καθό
ταν στο κρεββάτι για ν' αναπαυτεί και 

δεν τnν άφnνα σε χλωρό κλαρί. Άπλω

νε τα πόδια τnς και άρχιζε να διnγείται. 

Ήξερε όλους τους βίους των αγίων και 

τους εξιστορούσε με μια απίστευτn 

γλαφυρότnτα. Αδυναμία μου r'iτaν ο 

βίος του Αγίου Γεωργίου. τον οποίο n 
γιαγιά διάνθιζε και ωραιοποιούσε με τn 

γόνιμn φαντασία τnς. 

Η μνr'iμn τnς όσον αφορούσε άτομα, 

ονόματα. χρονολογίες, συγγένειες, 

περιστατικά, ιστορίες r'iτaν παροιμιώ

δnς. Ανακαλούσε και τnν παραμικρr'i 

λεπτομέρεια τnν ίδια στιγμr'i που 

ερωτάτο. 

Αλλά «Κακόν το γr'iρας>> και δυστυχώς 

«ού γαρ μόνον έρχεται>>. Αυτό το μυα

λό, ο τετραγωνικός νους, n ευαισθn
σία, n προσφορά και n δυναμικότnτα 
παρέδωσαν τn σκυτάλn στο φόβο, 

στον τρόμο, στον πανικό, στnν ανα

σφάλεια και στn μεμψιμοιρία. Πριν από 

155 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

λίγες μέρες n γιαγιά απέτυχε για πρώ
τn φορά να αναγνωρίσει το βρέφος 

που κρατούσε στπν αγκαλιά τnς πριν 

δεκαεννέα χρόνια, που τάιζε, που 

έντυνε, που άλλαζε. Απέτυχε να ανα

γνωρίσει τον πιο προσnλωμένο τnς 

ακροατr'ί, το άτομο που τn συντρόφευε 

για δεκαπέντε χρόνια και μοιραζόταν 

τις πίκρες, τους καnμούς αλλά παράλ

λnλα τn χαρά, τnν πρόοδο και τnν επι

τυχία. Διακαr'iς πόθος τnς γιαγιάς r'iτaν 

να καταφέρει να παραστεί στο γάμο 

μου, με το «κοπέλΙ>> από τn Βενετία που 

θα κατέφτανε έφιππος στο κατώφλι 

μου. όπως τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν 

ρομαντικr'i n γιαγιά και ας μnν το έδει
χνε. 

Δεν περνούσε μέρα που να μnν προ

σευχnθεί στο Θεό και ν' αναπέμψει 

δέnσn στnν Παναγία με μόνn παράκλn

σn τnν ευnμερία των παιδιών τnς που 

r'iτaν n ζωr'i τnς. Η προσευχr'i, n νnστεία 
και n Κυριακάτικn λειτουργία r'iτaν το 

ιερό τρίπτυχο στn ζωr'i τnς. Λόγω γr'iρα

τος είχε σταματr'iσει να παρακολουθεί 

τnν Κυριακάτικπ λειτουργία τους 

τελευταίους μr'iνες, όμως προσευχόταν 

και νr'iστευε ανελλιπώς. Που είσαι, 

Παντοδύναμε, τώρα που n δούλn σου 
σε χρειάζεται; 

Γέννnμα-θρέμμα τnς Κυθραίας, n για
γιά μεγάλωσε ανάμεσα στα ελαιόδε

ντρα, στn δροσιά του κεφαλόβρυσου, 

στn μεσογειακr'i αύρα. Πότισε με τον 

ιδρώτα τnς τα χωράφια, περπάτnσε σε 

όλες τις γωνιές κόβοντας τις σαρκώ

δεις ελιές, τις οποίες στn συνέχεια 

έσπαζε, αλάτιζε και γευόταν. 
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Επικriδειος 

Είχε πάντοτε πλεόνασμα αγιασμένων 

φύλλων ελιάς και κάθε δειλινό τα άνα

βε και παρακαλούσε κάποιο από τα 

εγγόνια ri τα δισέγγονα της να καπνίσει 
σε όλα τα δωμάτια. Τόνιζε δε να μπού

με παντού για να φτάσει ο ιερός καπνός 

σε όλες τις γωνιές του σπιτιού. Τα στri

θη της ανάθρεψαν όχι μόνο τα δικά της 

αλλά και ξένα παιδιά. Μειλίχια. πράος 

λογικός, συνετός και φρόνιμος άνθρω

πος. Υποτάκτηκε στη σκληρri μοίρα, δε 

λύγισε όμως η θέληση και το πνεύμα 

της που τη διέκριναν πριν τον πνευματι

κό μαρασμό. Πού είσαι γιαγιά μου αγα

πημένη; Ποιός σκίασε εκείνη την άδολη 

λάμψη της ψυχriς σου; Πάντοτε έλεγες 

πως ο θάνατος δεν είναι για να τον 

φοβόμαστε. Πού είναι το θάρρος σου 

και η σιγουριά σου; Κακά τα γηρατειά, 

χωρίς να θέλω να χαρακτηριστώ απαι

σιόδοξη και πεσσιμίστρια. Αλλάζουν τον 

άνθρωπο. τον aσχημίζουν και του 

αφαιρούν τη λάμψη του. 

Σου εύχομαι. γιαγιά, να συναντriσεις 

τον Ύψιστο που μια ζωri λάτρευες και 

υπηρετούσες. Σε περιμένουν, γιαγιά, 

τα αγαπημένα σου πρόσωπα, οι γονείς 

σου, ο άντρας σου. οι Φίλοι των παρελ

θοντικών χρόνων. η δικri σου γιαγιά, 

όλοι βρίσκονται εκεί που βαδίζεις. Με 

πόνο ψυχriς σου αφriνω το χέρι γιατί 

σου αξίζει κάτι καλύτερο από τα εγκό

σμια. Δε σε ξέχασε ο Μεγαλοδύναμος, 

κάπου εκεί έξω είναι και ο δικός σου 

άγγελος που έχει έτοιμες τις αγκάλες 

του και σε περιμένει. 

Η δισέγγονri σου Μαίριflυν zavvέrou 
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Επικriδειος 

Πολυαγαπημένη μου αδελφή Χρυ

σταλλένη. 

Με πόνο ψυχriς στέκω δίπλα στο σεπτό 

σου σκriνωμα aυτri την ώρα του απο

χωρισμού από τα γr'iινα και πρόσκαιρα 

και της μετάβασriς σου στις αιώνιες 

μονές του Παραδείσου, για να πώ δυό 

λόγια στην αιώνια μνriμη σου. 

Ήσουν το δεύτερο παιδί της εξαμε

λούς οικογένειάς μας. Ως η μεγαλύτε

ρη αδελΦri μας, ανάλαβες τη φροντίδα 

μας και νοιαζόσουν συνέχεια για μας. 

Πr'iρες το ρόλο της Χατζημαριάνθης, 

της μάνας μας, που στους τότε δύσκο

λους καιρούς, παρέα με τον πατέρα 

μας το Χατζηπετρn, νυχτοξημερώνο

νταν στα χωράφια τους ... 

Μετά, όταν τραβriξαμε το δικό μας 

δρόμο και δημιουργnσαμε τις οικογέ

νειές μας, αγάπησες τα παιδιά μας και 

ύστερα τα εγγόνια μας και τελευταία 

τα δισέγγονά μας. Για όλους είχες ένα 

καλό λόγο, σε όλους έδινες απλόχερα 

την αγάπη σου. 

Ήσουν ψυχr'i αθώα και αμνησίκακη. 

αγαπούσες με πάθος το συνάνθρωπό 

σου. Δεν θυμάμαι να πίκρανες ποτέ 

κανένα ούτε με λόγια ούτε με έργα. 

Είχες τάξει ως γνώμονα της ζωriς σου 

το ευγενές και ιδανικό και aποστρεφό

σουν το ευτελές και το ποταπό. 

Σε στιγμές δοκιμασίας του πλησίον σου 

προσπαθούσες να καταπραΟνεις τον 

πόνο του με λόγια αλλά και με έμπρα

κτη βοr'iθεια. Όχι μόνο στη Χρυσίδα της 

Κυθρέας που r'iτaν n γενέτειρά σου. 
αλλά και μετά στο Μαραθόβουνο. τον 



τόπο όπου παντρεύτnκες και έζnσες, 

όλοι θα σε θυμούνται για τις καλές σου 

πράξεις. 

Το χορτασμένο σου χέρι έδινε απλόχε

ρα σε όσους είχαν ανάγκπ αnό αγάπn 

και κατανόnσn, αλλά και υλικά αγαθά, 

φαγnτό και στέγn ακόμα για να ξαπο

στάσουν ... 

Στα 20 σου χρόνια σε ξεπροβοδίσαμε 
από το σπίτι μας για να φτιάξεις τn 

δικn σου οικογένεια μαζί με τον Γεώρ

γιο Κωνσταντινου, σε ένα τόπο για 

σένα άγνωστο. Εύκολα προσαρμόστn

κες στο νέο σου περιβάλλον. Με τον 

καλότροπό σου χαρακτnρα και το μει

λίχιο και ευγενικό σου φέρσιμο κέρδι

σες τnν εκτίμnσn και τnν αγάπn όλων 

των νέων συγχωριανών σου. Στάθnκες 

σωστn σύντροφος στον άντρα σου και 

nσουν το δεξί χέρι στις εμπορικές του 

εργασίες. 

Ευτυχnσατε να αnοκτnσετε τρία παι

διά, τn Μαρούλα, τnν Κωνσταντίνα και 

τον Ανδρέα. Ο Θεός σου χάρισε απλό

χειρα τις ευλογίες του και τα είδες να 

μορφώνονται και να αναδεικνύονται 

στnν κοινωνία. Να δnμιουργούν aπο

γόνους και να σε κάμνουν περnφανn 

με τις πράξεις τους. Τα εγγόνια και τα 

δισέγγονά σου nταν n αδυναμία σου, 
αλλά και τα παιδιά και εγγόνια μας τα 

ένοιωθες σαν δικά σου. Για όλους είχες 

μια μεγάλn αγκαλιά και ένα ζεστό 

φιλί ... 

Ήσουν ο άνθρωπος τnς συνεχούς προ

σφοράς που πάντα έβαζε σε δεύτερn 

μοίρα τον εαυτό του. Ανάλωσες τις 

δυνάμεις σου για όλους τους άλλους, 
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εκτός από τον εαυτό σου. Η έγνοια σου 

όλοι οι άλλοι, εκτός από τnν Χρυσταλ

λένπ. 

Όπως εσύ γαλουχnθnκες έτσι και εσύ 

γαλούχnσες τα παιδιά, τα εγγόνια και 

τα δισέγγονά σου με τα νάματα τnς 

Θρπσκείας. Βαθειά θρnσκευόμενn n 
ίδια, μεταλαμπάδευσες στα νεαρά βλα

στάρια σου τnν αγάπn για τα θεία. 

Φεύγεις, αξιομακάριστn Χρυσταλλένn, 

με τn συνείδnσn σου nσυχn πως επιτέ

λεσες στο ακέραιο το καθnκον σου 

στnν οικογένεια και στnν κοινωνία. 

Φεύγεις, αγαπnτn Χρυσταλλένn, πλιl

ρnς nμερών, με το παράπονο πως δεν 

αξιώθnκες να γιορτάσεις τnν nμέρα τnς 

επιστροφnς στα πάτρια χώματα, παρέα 

με τnν οικογένειά σου. Φεύγεις με το 

παράπονο, αφού δεν θα σε σκεπάσει n 
γn των προγόνων μας ... 

Γιατί κατά τον ποιnτn 

ιιΑς μn μου δώσn n μοίρα μου 

εις ξένnν γnν τον τάφον. 

Είναι γf/υκύς ο θάνατος 

μόνον όταν κοιμώμεθα 

εις τnν πατρίδα" 

Εύχομαι, Χρυσταλλένn μου, ο Πανάγα

θος να κατατάξει τπν άδολn ψυχn σου 

εν σκnναίς Αγίων. 

Ας είναι, αδελφn μου, ελαφρύ το χώμα 

που θα σε σκεπάσει ... 

Αιωνία σου n μνnμn, αγαπnμένn μου 
αδελφn ... 

Χριστόδουflος Πέτσας 
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ΑΝΔΡΕΑΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

Βιογραφικό σnμείωμα 

Εγεννιlθn τnν 1 n Φεβρουαρίου του 

1931 στο Στρόβολο. Γονείς του nταν ο 
Σοφοκλnς και n Θεοδώρα Στασn και 

είχε ένα αδελφό κατά τρία χρόνια 

μικρότερο, το Νικόλα. 

Ο Ανδρέας Σοφοκλέους Στασn ετελεί

ωσε το 1957 το Παγκύnριο Γυμνάσιο 
και το 1958 προσελnΦθn στnν Πολιτικn 
Αεροπορία και εργάστnκε μέχρι αφυ

πnρετnσεώς του το 1989. 

Ήταν νυμφευμένος από το 1961 με 

τnν Μαρούλα Καραολrl από το Παλαι

χώρι, αδελΦn του Μιχαλάκπ Καραολrl, 

nρωα του 1955-59. Υπnρξε από νεανι
κnς nλικίας Ιεροψάλτnς τnς ενορίας 

Χρυσελεούσας Στροβόλου και συγγρα

φέας άρθρων, μελετών, βιβλίων για 

τnν εκκλπσία, τους αγίους και τις γιορ

τές μας. 

Υπnρξε συνεργάτnς του περιοδικού 

«Ελεύθερn Κυθρέα)) και τnς εφnμερί

δας «Ελεύθερn Αμμόχωστος)) για αρκε

τά χρόνια. 

Είχε γνωριμίες 

με αρκετούς Επι

σκόπους στπν 

Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

Απεβίωσε τnν 1n 
Σεπτεμβρίου 

. 2004 και εκnδεύ
θn τnν 3n Σεπτεμβρίου 2004 από τnν 
εκκλnσία Παναγίας Χρυσελεούσnς, 

στnν οποία υπnρετούσε μέχρι το τέλος 

τnς z;ωnς του. 

Τnν κnδεία του Ανδρέα Σοφοκλέους 

Στασn τέλεσαν ο Μnτροπολίτnς Σιδn-

ροκάστρου Μακάριος Φιλοθέου 

Κύπριος στnν καταγωγn, μαζί με του~ 
Αρχιμανδρίτες Φώτιο Κωνσταντινίδn 

και Γρπγόριο Χατζnουρανίου. 

Σε σύντομους λόγους τους και οι τρεις 

κλnρικοί αναφέρθnκαν στnν προσφορά 

του εκλιπόντος στπν εκκλnσία ως ιερο

ψάλτn, ιστοριοδίΦn και συγγραφέα. 

Αιωνία του n μνnμn. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ 

Βιογραφικό σημείωμα 

Γεννnθnκε στο Καϊμακλί το 1959 από 
γονείς τον Ανδρέα Χ"Χριστοδούλου 

Ταλιαδώρο από τn Χρυσίδα και μnτέρα 

τnν Ειρnνn Ζαβρού από το Καϊμακλί. 

Νυμφεύθnκε τn Νάταλn από τnν Αμε

ρικn. Απέκτnσαν 2 γυιούς, τον Αλέξαν
δρο και το Στέφανο. 

Πέθανε στις 14 Νοεμ
βρίου 2004 και τάΦnκε 
τnν επομένn στο Κοι

μnτnριο Καϊμακλίου 

από τnν εκκλnσία τnς 

Αγίας Βαρβάρας καϊμα

κλίου. 
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Επικrfδειος εξασφάλισn μεταπτυχιακού τίτλου 

Πολύκλαυστε Χρnστο, στnν Κοινωνιολογία. 

Με ψυχικn οδύνn, με λυγμούς και 

δάκρυα στα μάτια, στέκω δίπλα στο 

σεπτό σου σκnνωμα να πω λίγα λόγια 

στnν αιώνια μνnμn σου, αφού ο πανάγα

θος αποφάσισε να σε πάρει κοντά του. 

Στο σύντομο σχετικά επίγειο βίο σου 

βαθμολογnθnκες σε όλα με ΑΡΙΠΑ. Ως 

μαθnτnς, ως φοιτnτnς, ως επαγγελμα

τίας, ως αδελφός, ως σύζυγος και ως 

πατέρας. Χαρακτnρας ταπεινός, ευπρο

σnγορος, καταδεκτικός, με ένα χαμόγε

λο πάντα να φωτίζει το πρόσωπό σου. 

Καταγόσουν από δύο διακεκριμένες 

οικογένειες, των Ταλιαδώρων τnς 

Κυθρέας και των Ζαβρών του Καϊμακλί

ου και τίμnσες επάξια και τις δύο με το 

σεμνό και ενάρετό σου βίο. 

Στις γυμνασιακές σου σπουδές nσουν 

μεταξύ των αρίστων και στις σπουδές 

σου στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστι

τούτο αποφοίτnσες πάλι μεταξύ των 

πρώτων αρίστων. Οι σπουδές σου και οι 

επιτυχίες σου δεν τελειώνουν εδώ 

αλλά συνεχίζονται και στnν Αμερικn. 

Διακρίνεσαι στο Πανεπιστnμιο που φοι

τάς και σου παρέχεται υποτροφία λόγω 

των υψnλών επιδόσεων σου. 

Με τα ακαδnμαϊκά σου προσόντα ανε

λίσσεσαι επαγγελματικά σε Διευθυντι

κn θέσn μεγάλnς εταιρείας που αντι

προσωπεύει Προγράμματα Ηλεκτρονι

κων Υπολογιστών. Η δίψα σου για 

μάθnσn συνεχίζεται και σε οδnγεί στnν 

Συνδέεις τnν τύχn σου με τnν Αμερικα

νίδα Νάταλn, αυτn δε n επιλογn σου 
αποδείχτnκε εξαίρετn. Η Νάταλn στά

θnκε δίπλα σου ως εξαίρετn σύζυγος 

και ως θαυμάσια μnτέρα στα δυο σας 

παιδιά, τον Αλέξανδρο και το Στέφανο. 

Αγάπnσε τnν οικογένειά σου σαν δικn 

τnς. Υπnρξατε ένα ζnλευτό ζευγάρι και 

όταν σε κτύπnσε n επάρατn νόσος σου 
συμπαραστάθnκε μέχρι τnν τελευταία 

σου στιγμn. Ήταν αυτn που εσπευσμέ

να σε μετέφερε μαζί με τnν αγαπnμέ

νn σου αδελφn Μαρία στnν Αμερικn 

για θεραπεία. 

Δυστυχώς όμως ο Θεός είχε αποφασί

σει να σε κλέψει από εμάς νωρίς ... Σε 
πnρε κοντά του για να aνταμώσεις 

τους αγαπnμένους σου γονείς Ανδρέα 

και Ειρnνn που τόσο πολύ σε αγαπού

σαν ... 

Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να κατατά

ξει τnν αγνn και άδολn ψυχn σου εν 

σκnναίς δικαίων και να χαρίσει στους 

δικούς σου που κτυπnθnκαν σκλnρά 

από το χαμό σου τnν εξ ύψους παρn

γορία ... 

Αιωνία σου n μνnμn 

Χρισrόδουf/ος Πέτσας 
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Α: ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 

Πήραμε την επιχορήγηση 5::600 για το περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρέα» από τις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 

2004. 

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας εισέφερε στο ταμείο του σωματείου «Ελεύθερη Κuθρέα» 

λίρες είκοσι (Ε20) εις μνήμη της αδελφής του, αείμνηστης Χρυσταλλένης Γ. Κων

σταντίνου. 

Ο κ. Ιάκωβος Ζωρζής εισέφερε στο ταμείο του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» 

λίρες δέκα (Ε1 Ο) εις μνήμη του αείμνηστου Ανδρέα Σοφοκλέους από το Στρόβο

λο. 

Η κ. Ελένη Ιωάννη Κωνσταντινίδου εισέφερε λίρες πενήντα (f:50) στο ταμείο του 
Σωματείου ''Ελεύθερη Κυθρέα» εις μνήμη του συζύγου της αείμνηστου Ιωάννη 

Κωνσταντινίδη. 

Η Επιτροπή του σωματείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες . 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας εισέφερε λίρες πέντε (Ε5) στο ταμείο της εκκλησίας 

Παναγίας Χρυσελεούσης Στροβόλου εις μνήμη Ανδρέα Σοφοκλέους από το 

Στρόβολο. 

8': ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: 

Όσοι από τους συνδρομητές του περιοδικού «Ελεύθερη Κυθρέα» έχουν καθυ

στερημένες συνδρομές, παρακαλούνται όπως τις εξοφλήσουν το συντομότερο 

δυνατό. 

Από την Επιτροπή 






