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Μιχάλης Κωστή κατσούρη 67 χρόνων, αγνοούμενος 

ο Μιχάλπς Κωστn κατσούρπ γεwnθπ

κε στο Νέο Χωριό Κυθρέας στις 31.12. 
1907.Ήταν, το 1974, 67 χρόνων ενώ 
αν ζούσε σnμερα θα nταν 105 χρόνων. 

nαντρεύτπκε τπν Αναστού με τπν 

οποία απέκτπσαν μια πολύτεκνπ οικο

γένεια, 6 κόρες και ένα γιο. Μέσα στα 
δύσκολα και τα εύκολα χρόνια τπς 

ζωnς του, στάθπκε άξιος οικογενειάρ

χπς, εργατικός, τίμιος, καλοκάγαθος. 

Η β' Φάσπ τπς τουρκικnς εισβολtlς βρί

σκει τον Μιχάλπ στο χωριό του. Οι 

Τούρκοι στρατιώτες τον συλλαμβά

νουν, μαζί με άλλους συγχωριανούς και 

τον οδπγούν στπν εκκλπσία τπς Βώνπς, 

στο διπλανό χωριό. Λίγες μέρες μετά, οι 

Τούρκοι στρατιώτες αφnνουν ορισμένα 

άτομα, ανάμεσά τους και τον κατσού

ρπ, λέγοντάς τους ότι είναι ελεύθεροι 

να επιστρέψουν στο χωριό τους. 

τnς Ανθιiς Πέτσα Σαββίδοu 

t Κηδεία 
Κnδεόοuμε ούριο Τετάρτη 17 louνiou 2009, ώρα 5:00 μ.μ. 
οπό τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Λατσιών τον πολυαγο
πnμένο μας πατέρα και ποπποU 

ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΟΥΡΗ 
(67 χρόνων από ΊΟ ΝtοΧωριό Κuθρtας} 

ο onoioc; δολοφονήθηκε εν ψυχρώ οπό τους Τούρκους ει
σβολείς τον Αύγουστο του 1974 και οπό τότε r\τον αγνοού
μενος. Το οστά του βρέθηκαν σκορπισμένο στο Νέο Χωριό 
(Κuθρέος) και n τουτότnτό του εξακριβώθηκε με εξ6σοn 
DNA. Της κnδε{ος θα προστεί ο πονιεpότοτος μητροπολίτης Κυ
ρnνεiας Παύλος. 
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο δήμαρχος Λοτσιών Πaνα
γιώτnςΚuπpιονο& και ο κοινοτόρχπς Νέο σ Χωριdύ (ΚΟθρέdς) 
Κώστας Σ. Ζερβός. 

Οι τεθλψμένοι~ Παιδιά: Κωνστοντ(νο- Κuριόκος Πέτροu 
Πaροσκεuούλλα Κατσούρn 

Κυριάκος- Αιμιλία Κοτσούρn και εγγόνια 
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές γιο το 
Μνημείο Αγνοοuμένων κο ι Πεσόντων Νtοχωριτών. 

Οι Ελλπνοκύπριοι αιχμάλωτοι παίρνουν τότε ανυποψίαστοι το δρόμο του γυρι

σμού, μαζί και ο Μιχάλπς. Εκείνπ nταν και π τελευταία μέρα που θεάθπκε ζωντα

νός. Έκτοτε τα ίχνπ του είχαν χαθεί. Κανένας όμως δεν Πξερε το τέλος τπς ιστο

ρίας. Μέχρι που τα οστά του βρέθπκαν στπν περιοχn του Νέου Χωρίου και ταυ

τοποιnθπκαν. 

Τα μέλπ τπς οικογένειας του Μιχάλπ Κατσούρπ, εκτός από τπν εξαΦάνισπ του 

αρχπγού τπς το 1974, κτυπι'!θπκαν από το θάνατο πολλές φορές: π μεγαλύτερπ 
κόρπ του Ελένπ. π Αναστού π γυναίκα του. και ακόμπ τρεις κόρες του. π rιαν

νούλλα, π Γιωργούλλα και π Χρυστάλλα και ο εγγονός του, δεν βρίσκονται πια 

στπ ζωn. Παρόντα στπν κπδεία τα τρία εναπομείναντα παιδιά του: οι κόρες του 

Κωνσταντίνα και Παρασκευού και ο γιος του Κίκπς. 

Στπν κπδεία του. που έγινε στον Άγιο Ελευθέριο στα Λατσιά στις 17.6.2009, τον 
Μιχάλπ αποχαιρέτπσαν ο Δrlμαρχος Λατσιών και ο Κοινοτάρχπς Νέου Χωρίου 

Κυθρέας κος Κωοτάκπς Ζαβρός. 




