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Διδασκόλισσαι έκ Κυθρέας διδάξασαι 

πρό τοο περ1 Παιδεfας νόμου τοο 1923 

Ή κωμόπολις Κuθpέα άσψαλώς θα ήτ:> 

J.l"~τa:ξu των πρώτωrv κωμοπόλεων - αν 5χι 

ι] -ιτpώτ·η ---- τfiς vήσαι •μας ποu εΤχε vό: 

Τ<αρατάξη τοuς π-<.pισσοτέpοuς διδασκάλους 

κα1 διδασκαλίσσας -- προτοv το όδικδν 

σvγκοιvωι~ιακόv δίκτυον άνα:πτu·χ% εiς τον 

GαΘ.μΟν τrοο έiχει φθάσει σήμε.ροv ---- καi 

-ταGτο διότι ή Κυθpέα είιpίσκεται πλησίον 

τijς Λωκωσίας ποu εΤχε τότε τΟ: μοναδικa 

έ.ν Κίπrpcν ΔιδασκαλεΊα, fv των ~ν καi 
έv των θηλέων ποu ήτο είiκολον δι' lνα γ:;,

νέα νό: στείλη έiνα: η δύο παιδιά τοο εiς Λεu

κωσ:αν δι' άvωτέραν μόpφωσινl 

ΛΙ 5ι5ασκάλισσαι αύταi - διcι ηiς οιοα-

σχαλiσσας άvαφεpόμεθtι ---- ίιπηpέτησαv τό

.,,, πpο τοlι νόμω τοί) 1923, τίΊν έλληvικι)ν 

παιδεία:v είς τι)v ΚυθΙpέαν καΙ περίχωρα άvι

διcη~ς καi μετό: πολλοv θpησκ.εuτικο;) 

καi έ.θνικοο ζτlλοv διδάξασαι, ένεφVσησαν 

εiς τaς ψυχάς των έλληνίδων μαθ<η·τριων των 

η:χ νάματα τi]ς χριστιανικf\ς f'ι.μωv πίστεως 

κσJ η'χ έλληvικΟ: ίδεώSη. τi]~ φuλf\ς μας εΙς 

ένα ίπrό&οvλον έλληvικοv τόπον, ώς !Ύτο τότε 

τ~ νf\σος μας. Δf:.ν εΤχοv το έπάyγελμα τfjς 

δι5αmι:αλίσσης ώς 6ιοποριστιιcοv μόνον ~

Π'~ιγελμα ' άλλΟ: έπάyγελμα uψη,Μν μέ 

ΙJψηλa ιcαί EU"{εVιi• [δανικά· ήσαν &ηλο:δfι δt

ΟΟ.σ.κάλισσαt τοίί Γένους, σκοποv ii.χοοσαι 

Ι. 'Η ό:νωτ~ρα μόρφωσις τι]v tτroxl)v έκεί

'Ι!ΥJV έν Κύπpcν ι1το διό: μέν τοuς άppενας 

ή φοίτ·ησις ε1ς το Κλασσικδν Γυμνάσιον 

η ε1ς τΌ Π. Διδασκαλείον, διa δf:. τexr; 

θiήλεις το ΔιδασκαλεΊον θιηΜων τή.ς Φα

νερωμέl•ης. 

ΧΡ, ΛΟ>ΓΓΙΝΟΥ 

vό: καταρτίσονν τό:ς μαθητ,ρίας τfN'I, τQς 

μελλοοοο:ς μ·ητέ.ρας, άκρο:ιφνε'ίς έλληνίδα:ς 

και εόσ·ει6εϊς χpιστιανό:ς ποο vό: yαλοvχοΟ~ 

τι): τέκνα τωv μf:. τι'χς παρο;Sόσεις καΙ τΟ: i'j

θl) τfjς έλλφικf\ς φvλιi,ς μας καi έπi των )... 
ποίων νό: 6αισίζεται καΙ νό: θεμελιοVται καi 

,,α cΧ·Ι'δροΟται ό Κυπριακός έλληνισ,μός. Έξ 

ou ή εU>ο:vδρος Κwpέα είιιρίσ!<ξ.το καί εόρί

C11κεται ε!ς τfι·ν κορvφι]v τοv mχτριωτισμοο 

καi των έβνικων καΙ θροησκεuτι.κων Εκδηλώ

σεων ποο έσuνεχίζο•vτο άδιαλείπ-τως καi μέ

χρι τίlς τοu.pκικf\ς είσ6ολf\ς το I 97 4. Δ~
δι] α ίδιδασκάλισσαι αόταi ίιπΓjρξαν οί θε

μελιωταi των στφρ<;)v θεμελίων τοlι νΕθllοvς 

ημωv καi τfiς θρησκείας είς τό:ς άγνό:ς ΨU-

χό:ς των έλληvίtδωv μαθιητpιων αίιτί:w. τα 

ίδανικeχδf:. αύτΟ: μετεδίδοντο άναλλοιώτως σ

ΠΟ γε"ν"εό:ν εΙς y•ε.vεc'xv μ·Θ)(.ρι τi]ς ίιποδοuλώ

σεως τfiς είιώιδpοv κωιμοπόλεώς μας. Ύφί

στα•ιται διμως «σό:ν τη σπίθα κρvμμένη στiΊ 

στό!κτη•> ποv κάποιαν ίερ<Χv στιyμi}ν θΟ: ά

vάψουν καi θΙό: έι<δηλωθοw. Και μέοcρι στl~με

ρον άικόμη, αί έν τiJ ζωiJ εόρισκόμεναι γυ

να~κ.ες - y.ραϊαι - m:>u Uπηρξαν μαθή

τσ•ιαι των άει.μντlστωv αύτi::Ν διδασκαλισ

σων, άvαψέρσvται ε!ς τΟ: όνόματά: των καi 

δμιλοw μετό: σεδασμοί) δι' αύτό:ς, έκφιρά:

ζαισαι ούτω• τiιν ει}γνωμοσύινηΙΙ των μf. τ::Χ 

πλέο,ν κολακευτικό: καi έπα:ινετικιΧ λόγια, 

μακαρίζοuσαι ταύτας. 

Ειίς το έv όψει σίιvτο,μον κεφάλαιον ··
ώς άvωrrέpω είπομεν - θa άναφεpθωμεν ιν 

σvvτσμία, μόνοy ε!ς τΟ: όνόματα: έικείv~ 

των διδασκαλ.ισσων ποο έyενντlθησαν έν Κυ

θρέα καi "Ποο ίmηpέτ.ησα:v έν αύτΌ καΙ εΙς τα 

'Π"Epit)(ωpα τφο τw νό.μοv τοϊι I 923, διό: τοuς 
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Ή είς το μέσον τijς δευτέ;χχς σειράς καθημένη ι<αl κρατούσα ηΊν γραφίδα εΤναι ή Είιαν€ι:α 

Μ. Ν ικολαίδοο όταν ι)το τελειόφοιτος είς το 'Αρσάlκειον τών 'ΑθηνC:W το 1 908 φωτσyρα;φου
μένη μετ(χ των σvμ,μσθη-φιών της. 

διδασκάλους δΕ: τiiς πφιόδοιι έκείνης θα d· 
σχοληθωμεν άργότερ0ν εΙς Ciλλο κεψάλαιn~ 

Π•pΟς ονμπλήρv..'Ο"ιν τiiς μικρδ:ς α&τίjς έρεJ

Ι.'ης. Άπο πλryρσφορίας λοιπον πσU κατορ

θώσcφεν νΟ: περισυλλέξωμεν αύται "σαν: 

.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κόρη τού Χ'' Γιώpκοu άπο 

ηΊν Χ;:>υσίδα, άδελφη τού Χ'' Στvλλfi Χ'' 

Γιώpκοv. Είρyάσθiη ώς διδασκ,άλισσα εΙς 

Χ:;χισίδαv καΙ Βώνην. Ύπαν5ρεVθιrι τον Μι

χαi]λ Κοvσιοιιμfj έκ Λωκσνοίκοu πσU διατη

,pοί'ισε οίνΟ'ΠVεvματοπωΜ:ϊον είς Λεu:κωσίαν. 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ Χ" ΛΟΥΚΑ Π" ΠΕ

ΤΡΟΥ άπο τi]v ένcφίαν Άγ. Μcφίνης Κv

θρέ.ας, έγγεννήθη περ; τό έτος 1 872. Άπε
φοίττjσεν έJκ τοCι Διδασκαλείου θηλέων είς 

Λεvκωσίαv το 1890, εipy~ ώς διδασκά
λισσα έπ; 27 έτη, τa περΙσσότερα ε!ς Ku-

θρέαν, έπίση.ς εiς Χρvσίδαν, Νέον Χωρίον 

Κuθριέας, Κλεπίνην, v Ayιov 'Εn·ίκτητον. Ή

το cΊφίστη διδασκάλισσα. Περi το 1913 Uτr· 

αvδpοεύθη τοv έκ Σuρκανιδ:ς Κιιθρέας Χρύ

σανθον Κωνσταντίνου, Μ. Παττάλαν2 άπr>·· 

κτή•σ<Χσα δίίο τέκνα έξ ών ΤΟ tν ζi) μέχ()Ι 

σήμερον, εΤναι δ 'Ανδρέας Χ:ρ. Κωνσταvrι

νί&η<; έμπο,ρεvόμενος εiς Λειικωσίαν. Ε!.ργά

σθη ώς εΙΠΌ•μεν κατa συ>'έΧ'ειαν έπi 27 eτ'l 

καΙ το 1917 άπε6ίωσε, ταφείσα εΙς τόν 

2. ·Ο Μ. Παττάλας ήτο πόmπος τοίι Xpv ·· 
σό:V'Οου σνζίιγοv τiiς διοοσκαλ.ίσσης 

Χρvσταλλιwις Χ'' Λοuκ&. Άπηyχ<Wί

σ&, καΙ α&τος ύπο των Τούρκων το 

1821 μετό: των άλλων 'Ελλήνων Κι.ι·· 

'Π.pίων π;ρο.φ(των. 
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πφ:δολον τf1.ς 'Αγίας Μαρίνης3 τrρός το 

ό:νccτολικοv μ1έpος πλησ;οv τοv ίεροu έ.κε'ί 

1'i"OV i)τD ΤΟ ιJπεpVψηλον Κ\!Παpίσσι, - 10 
ι(Ι)Ιπαρ'σσι της Άγίας Μαρίνης &π-ως άπ~

καλεί'το άπο τοuς ντ&τηο.uς καΙ ξένοuς --
200 περίπου .f.τfu καΙ ποu ι)το aρατοv μό

λις έξJ1ρΙΧετό τις έκ Λεuκωσ<ας πρΟς Κ·:

~ρ~α·"· Δuστv,χc';)ς όλίγα J:τη. προ τi\ς είσ6:)·· 

Λflς aπερισκέπτως σκεπτόμενοι ο\ τί'τε έκ

κλ ;c;ι:χστtκο\ έπ;τ;:~rποt τΟ εκσψαν, δf1θ~ν 
Π~;·; θa έξερpιζώV'CτΟ ύπο τc;)y άνέμU.'<'/. 

ΑΘΗΝΑ Ο I ΚΟΝΟΜΙΔΟΥ άηο ηΊv σίκο

γένειαν των Κοvόμιδ·ω·v της Κυθ.ρέας, ε!ργά

ζετο ώς διδασκάλισσα άπο τοίί 1904 καΙ 

είρyό:σθη· καΙ ό.λίγα Ε:τη· μ•ετc'ι: τΟν v6ομαv τοίί 

1923. Έστα.μάτη.σε το διδασκαλικον ιπάy

yεtομα όταν ύπαvδρείιθη το·v έκ Καϊ,μακλίου 

ΜιrχωΊλ Χαραλάμπους (Καταστρόφαv) ποο 

καΙ αότος έ.φονείιθη &πο τωv Τοίιρκω'ι είσ6ο

λέ.ων το 197 4. 

ΜΑΡ I Α Χ" Μ I ΧΑΗΛ τό γέ.vος ΚακDUΙλ

λfι έκ της ένQρίας Άγ. Μαρίνης, έξαδέλφη 

τοΟ άλεuροεμπόρου Γεωργίου Νοuσκδ:. 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΜΙΤΣ ΙΔΗ tx Χρvσί-
δο:c Κυθρέας, είρyάζετα ώς διδασκάλισσα 

ι.\:πο τοίί 1903 είς Κvθρέαv καΙ ·rφοόστι :χ, 

έvυμψεύθη είς Mιav Μη:λιav όπου καΙ έyΙ<α

τεστάθη. Έξηκολοίιθει νό: έρyά:(εται καΙ μ!

τι'r τοv νόμον τοv 1923 καi τελεuταlα εΙς 

Καpα6δ;v. 

ΚΑτ\ιΝΑ ΣffiHPH ΑΒΡΜΜΙΔΟΥ έκ 

Χρυσίδας Κuθ'ρέας έξαδέλφη της μ. Διευ

Οuvτρίας τοv Παρθεvα:.yωγε[οο Φαvε,ρω,μένης 

Έ.Λ!έvης Χρίστοu. Ε!ρyάσθΙη είς Λευκωσίαν. 

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, μεγ:χ

λuτέρα άδελφη της 'Μηv&ς Οίκ.ονDΙμίδου, 

είpγάiσ€rη είς Λάρνακα oτrov κα] έ.γικατεστά

θη vvμφεuθ'εΊσα έ.κεϊ. 

3. Τότε τΟ: νεκροταφεΊα ιiσαν .:!ς τιlv αό

ληv έκάστης έκκλησίας καΙ κόJθiε νeκρός 

έθiά:πτετο είς τοv περί6ολοv τfio; έ.κκλη

σίας ηϊς έvορίας του. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΛ 

Ή άείμνφτος 5jσσα ΕιJαvθία Μ. Νικολαί· 

δοιι - Μι χ. 'Av5.povίκσu είς προκεχωpημέ

νηr.ι ήλικίαν. 

ΕΥΑΝΘίΑ ΜΙΧΑΛΑιΚ-Η ΝΟΚΟΛΑ-1·-

ΔΟΥ - το )'i;voς Κολόοαττοv -. Ε1ίς το 

Δημοτικοv ΣχολείΌν Κv~ρέας όπηρξεv μα

Θήτρια τίΊς Χρι..ισταλλέvης Χ'· Λο.uκά Π'· 

Πέτρου. 'Ως ό:ρiστη μαθ,ήτρια παU i'ιτο καΙ 

μf. πολλa &:λλα προσόντα ποu εΤχε, ή διοα

σκάλισσά τη,ς ΧpιuσταλΜ.ν·η Π(Χίρώτρυvε τοuς 

yσνεlς της καΙ η'ιv έστειλαν ε!ς το Παρθεvα

yωγ•εΊον τiΊς Λευκωσίας διa va τελειώση ώς 
διδσσ.κ·άλισσα. Κα\ έικ,ε'ί ήρίστεvεv Ι<α1 μετc'ι: 

η'ιv όy56η,v τάξιν καΙ κατόπιν διαyωνισμοD 

έλΗσΟσα ττ:ρώτη, άπεστάλη &πό της τ&!ε 

σχολικiΊς έψ01ρείας Λεuκ.ωσίας, της δποίας 

πρόεδρος ι)το δ μ. Άχιλλεuς Λιασίδrης Δή

.μα,pχος Λευκωσίας, Θiς το 'Αρσάκειον τω~ 

'Αθη,vωv μΕ: ίιποτpe>ψίαν τοΟ ~Ταμείου Βασι

λίσσ'ης Βικτωρίας2>4 δποu μετa τριετί) φοί-

4. Ή βασίλισσα Βικτώρια τiΊς 'Αγγλίας 

εΤχεv Ιδρύσει ταμεiον είς τc'ι:ς πλείστας 

άποικίας της διά άνωrrέρας σπου&Σς με 

ίιποψοφίαν, των ά,ρίστωv σποοδαστί.'Ν 

eίς τΟ: σχολεί'α Μέσης Παιδείας. 
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'Η άείμνηστος δjσσα Χ,ρvσταλλέ.νη Χ'' 

Λοοκ& μετΟ: τοϊι σuζίιγοu της Χρuσάνθοu 

κ. Παττάλα κ<rτa το π,pCyrov ίtτος τοϊι γά-

μοιι των το 1 91 2. 

τησιv άπε,ψοiτψ:rεv ώς διδασκάλισσα άρι·· 

σπ6σασα καi έκεΊ. Έλθοσσα έν ΚίrτφCιJ το 

1908 δι-ωp;σΘιη. ώς διωθύvτρια είς το Παp

θεναγωγεlον Κu,ρηrv.είας, καΙ κατόπιν είς Κu

θpέαν μέ.χρι τοΟ 1921 ποv ύ:πανδρεύelη, τον 

έκ Κuθ'ρέας, τότε δι.Sάσκαλοv καl κατόπιν έ 

πιθΕCωρη.τi]ν τi]ς κ<rτωτ.έρας παιδείας, μ. 

Μιχαi]λ ΆΙΙ5·ρ6νικσν. Ήτο αύστ·η,ρων ήθων 

κα] WίιμC..J!\1 τά.ξασα ώς σκοπό>ν τi'ις διδασκα

λικi)>ς της ζωiiς τi]ν πλήρη και άprτίαν μόσ

Φ'.Νσιν -τών μαθ-rιτριC:w της. Κατε'Ιχ.:: καλi."..ις 

τi]•ι έλλη:vιι:<ήv γλώσσαν εΙς 6άθΌ-ς μΕ. τa u·· 
ψηλΟ: νοήιματά της. Ήτο δεινi] είς η'ιν Θκ

φρασιν και διατύπ.ωσιν ί.δεών κα1 νοημάτων 

κα16ως και είς τον χειpισμον τi'ις γιpαψ·ίδο.-, 

έπίσης καΙ άπο τό:ς σττανίας καλλιγράφους 

έν Κύτψ4J έξ ou δλαι αί μα9ήτριαί της ι1σαν 
άρισται καλλιγράφοι. ΕΤχεv ώς σίινθημά 

της «ή καλλιγράφος εΤναι καl όρθ'αγράψο9. 

·ολαι α! Vπάρξασαι μαθήτριαί της - α\ 

ζωσαι .μέχρι σήμερο.ν -- έκφράζο.νrαι μέ τα 
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πλέον έπαιvεrικC.c καΙ κολαiκευτικa λόγια ι!ι

πc.>Sεικvίιοuο·αι ούτω ηΊv εύγνωμοσίινην τωv 

π;ΧJς αύτήιν. Ή Εύwθία Μ. Νικολαiδοι.ι 

θn1vθ•iα Μ. 'Ανδρονίι<Ο\J -- άπεδίωσ~ν 

εiς Λευκ.ωσ:αν τcΝ 'lανa.uάpιov τοv 1976 εiς 

ήλικfαν 85 έτών. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑ ΖΑιΧΑΡ I ΟΥ έκ Σ~.t,J-

κανιδ.ς ΚuΘιρέας. Ήτο θυγά:τ•ηρ τοίi οίκο

ν6,μο.u Π'' Ζαχαρκ& προπάππου τίlς ση,με~ 

ριν•Ίς οiκ-:ηενείας των Π:ε.τάση!S·ων. Έγεννή

θιη. Π·ΕΡ·; το 1862 και άπ-εψοίτησεν έκ τοΟ 

Παρ9'εναyωΙγείοu· Φανφωμ-ένης το 1880 και 

εοίργόσθη ώς διδασκάλισσα εiς το Παρθε

ναγωγεΊον Άry. Μαρίνης Κu·Gρέας, εiς Χαp

δακι.ώτισσαv, "Α,γιον Άμ.6ρόσιον, Περιστε

ρ:.u.νστrηγi]ν και ό:λλα:χσίλ 'Απεβίωσε τb 

1937 καΙ έτάφη είς Χαρδακιώτισσαν. 

'Εκ Χρuσί.Sας Κuθρέας κατήγ•ετa. καi ή 

ΕΛΕΝΗ ΧΡ I ΣΤΟΥ 1\τις έπi τέσσα.ρας δε

καετίας ύπijρξε διιruθύν-τρια τοu Πα;pθενα.

γω.γ.είου Φανερω.μένης άν•ωτέροu καΙ κατω>

τέpου. 'ΕΟ'frσίι5ασε Πα:ιδαγωγικa καΙ Φιλο

σσφ.ίαv εiς Έλοετίαν, ολαι α! διδασκάλισ

σ-αι κα1 α! μορφω.μέναι ιωρίαι τflς ΚVπροι.ι, 

μέ,;φι τi\ς άφυ'Πηρετήσεώς της, Uπijρξαν μα.

θJ]τ ριαί της. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 

Παρο:6Ιέτσμεv κατω'1"6pω και τΟ: όvόματα 

των ύπολοί;ττω·ν διδασκαλισσων, μi: το πα

τροιγσvικόν τω·v ονομα, τrou έγεννήθησαν εΙς 

ΚuΘρέαν καΙ ποu ο:ί πλε"ίσται -- σχεδοv 

ολαι --- έδίδαξcw είς αύτή'V. Ό κατάλογος 

αύτος εΤvαι σuμπεπλη,ρωιμέvας μέχρι τοίΊ 

1974. 

Μαρ] Μ. Νικολα~&οu {Λσγγίvοu) 'Αγία 

Μαρίvα. 

Μσ,ρία Πα;παϊωάννω (άπε6ίωσε) 'Αγία 

Μαρίνα. 

Μαρία Ν. Πα:πcrδΟ'τrούλοv (άπε6ίωσε) 

Άγία Μαρίνα. 
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Είια\ιθία Π<rτrcιyεώργη, Άγ. Μαρίνα 

0ί:.κλα Χο:τζηδά, 'Αγία Μαρίνα. 

~ Χατζη5ά, Άyία Μαρίνα. 

Στέ.Λλα Άντ. Κολλίτση (Κυ1ριακίδου) 
'Αγία Μαρίvσ. 

Ίάvθη Άντ. Κολλίτση (Κυριακίδοu), 

'Αγία Μαρίνα. 

εf·pήWJ Ά~.<δρ. χ·' Δημήτρη (Μουγκά), 

'Αγία Μαρίνα. 

Μ:;φfα Πηρίδο_, (ΚακοCι), Άy. Μαpί'llσ. 

Έρατω Π'· Μιλτιάδου, Άγία Μαρίνα. 

'Ελπινίκ·η Παιrαδοποίιλλοv, ·Α γιος 

Γεώργιος. 

Εοοyγελία Στ. Σαλαχώρη, • Αyι<><; Γεώρ

γιος. 

Εifuμία Σ 1. Σαλα)(ώρη, • Α γ. Γεώργιος, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

Νέδη Δημ. ΝφηκοΟ, • .Αιy. ΓεQργιοc;. 

Όλγα Δημ. ΝηστιιrοΟ, • Ay. Γεώργιος. 

'Αι~δριαW) Ίωό::ν...σv (Χ&;τλαροv} Χαρδα

κ.ιώτισσα. 

Σ οφί α Λεοντ : ou, Xαpδcnc ιώτ ιοuοι. 

Ν\Υ.p:α Λωκά, Χαρ5ακ.ιώτισσα. 

• A,vvα Λe<..n<ά, Χαpδακιώτισσα. 

Χ;:κJσταλλtvη Νικολάοv (τοvλΟIJΠ'Πf\), 

Χαρ5ακιώτισσα. 

Στέλλι.:χ Μιχ. ΚαράμανΟIJ, Χαρ5ΟJΚ.ιώτισ. 

Άyγελικ.η Νικολάου (Wν fατρός εΙς Άy

yλ.ίαν), Σupικανιά. 

Λούλλα Οlκοvομίδα.ι, • Aytoς 'Ανδρόνικος 

(aπε,6ίωσε}. 

ΧΡ. λ. 
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ΜΙΑ Φ!ΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠιΟΥ ΤΡΑΒΗχτΗΚΕ ΤΟ 1958 Σ"ΓΗΝ ΚΥΘΡΕΑ 

Φω'fοy.pιαφία ποu 'fραβήχηtκε. στό: 1958, μt '~"fr.ι εύκαιρία 'fώv yάμω.ι 'fOV Γα6.,οηΊλ Λοuκαίδη, 

στι'}ν Κuθιpέα, t;ξω άπο '1"0 σπίη 'fov στο Σφάγιο. Διαιφίvοvται: Ό μ. Γιάvv11c; Οiκοvομίδης 

άπο 11'1v Άκοοιθοv, όΝ&rε,ρος χωρομέψης, ο μ. Κώστας Παπαδάκης άπο ηΊv Κuθpέα, ποu 
πέθcwε στιlν προοψ1.1γιό: στιl Λεμεσό, ή v Αwσ. ΜιχοοΊλ Γφούδη, άπο 'fήv ΚΙΑ)pέα, ή Μαρί-

'fσα Β. ΚυπριαvοΟ, ό Κώστας Χρι.ισά'Ι!θοιι, δ Κupιάκος Κλεόπα κα] άλλοι Κuθpε.Wτες. 

Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 




