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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ανδρέας Βύρας από την Κυθρέα, ετών

63,

αγνοούμενος

της Ανθnς Πέτσα-Σαββίδου

Με τη μέθοδο του DNA τουτοnοιήθn- . . - - - - - - - - - - - - - . . . ,

καν το λείψανο ενός ακόμη πολίτη,

t

αγνοουμένου της κυπριακής τραγω

Τελούμε αύριο Σόββατο

Κnδε(α

δίας. Πρόκειται γιο τον Αντρέα Βύρο, το

εξόδιο ακολουθία των λειψόνωντοu πολυαγαπημένου μας

7 Νοεμβρίου

στις 11π.μ. από τον

ιερό ναό Αποστόλου Αντρέα στο Συνοικ. Στρόβολος 3, την

οστά του οποίου βρέθηκαν στο ομαδι

κό τάΦο-nnγάδι του Τζιάους.
Ο Ανδρέας Βύρος γεννήθηκε στο Πολοί
κυθρο το

1911

Χρυσίδο

<περιοχή

και παντρεύτηκε στη
κινηματογράφου

Απόλλων> την Ελένη Κωνσταντίνου,
κόρη της Χοτζnινούς και του Κουντου

ΑΝΤΡΕΑΒΥΡΑ

ρή, όπως την γνώριζαν οι Κυθρεώτες.

(απ6 την Κυθρtα, ετών 63)
αγνοούμενο οπό τον Αόγοuστο του 1974, τα οστό του οποί

Παιδιά τους

n Αντρούλλο

και ο Βάσος. Η

κόρη του Ανδρούλλο έχει πεθάνει, ενώ
ο μοναδικός γιος του είναι και αυτός

αγνοούμενος. Ο Βάσος Βύρος,

νών τότε, κοτετόγn στο

36

ου aνευρέθnσaν Οε ομαδικό τόφο στο χωριό τζιόος και ταυ
τοποιfιθnκαν με την μέθοδο DNA. Η ταφή των λειψόνων θα γί
νει στο κοψnτιίριο Αγlων Κωνσταντίνου και Ελένης και κα
λούμε όσους τιμούν τ π μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

χρο

Οικ. Ηρούλλος θύρα

τa_εγyόvιQ: Μ9Ρι<:>ς Γ~ωργιQ_~ης,

506 τ.n. και

Αvrώνnς θύρας, Τόσος Γεωργιόδn_ς,

θεάθnκε γιο τελευταία Φορά στην Κερύ

Έλενα θύρα
και λοιποί συγγενεlς

νεια στις

22

Ιουλίου

1974.

ο Βύρος εργάστηκε στο Τμήμα Ανοnτύ-

Τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο δήμαρχος Κuθρέας Μιχαλό
κnς Σόββα.

Αντl στεφόνων νσ γlνοντοι εισφορές γισ τον ιερό νοό Απ.
Αντρέα Στρόβολος 3.

ξεως Υδάτων οπό όπου οφυnnρέτnσε ' - - - - - - - - - - - - - - - " "
το

1971

ως Αρχιεnιστάτnς. ο γείτονάς μου ο Βύρος ήταν άνθρωπος λιγομίλητος,

χαμηλών τόνων. ταπεινός, καλός οικογενειάρχης και έχαιρε εκτίμησης άλλο και
ογάnnς.

Όταν

n

οικογένειά του έφυγε κυνnγnμένn στις

14

Αυγούστου το πρωί όταν ο

εχθρός ήταν προ των πυλών, ο Αντρέος Βύρος δεν θέλησε να φύγει. Εμεινε στην
Κυθρέο να περιμένει το Βάσο του, παρέα με τη μητέρα της νύΦnς του Βικτωρού

Πελετιέ και την αδελφή τnς, την καλοκάγαθη και ογοnnμένn μας γιαγιά Ελενί
τσο του Μάντη. και οπό τότε οι τρεις ηλικιωμένοι αγνοούνται. Μάταιο οι δικοί
τους τούς έψαξαν. Δεν τους βρήκαν πουθενά ... και προστέθηκαν έτσι στο μακρύ
και πικρό κατάλογο των αγνοουμένων.
Η εξόδιος ακολουθία του έγινε το Σάββατο,

7

Νοεμβρίου

Αποστόλου Ανδρέα στο συνοικισμό Στρόβολος
ο δήμαρχος Κυθρέος Μιχολάκnς Σάββα.

3

2009

οπό τον ιερό ναό

και επικήδειο λόγω εκφώνησε

