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Σωτήρης Μάρκου 
1933-2010 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ο Σωτήρnς Μάρκου γεννnθnκε στο Τραχώνι τnς Κuθρέας 

το 1933. Παντρεύτηκε τnν Αναστασία Ανδρέου από τnν 
Aγfa Μαρίνα στην ομώνuμn εκκλnσία στις 25.9.1955. 

Απέκτησαν δύο παιδιά τον Ανδρέα και την Ελένn. 

ο Σωτnρnς aσχολείτο με οικοδομικές εργασίες. 

Απεβίωσε στις 16.4.2010. Η κηδεία του έγινε από τnν 
εκκλησία Αγίου Λοuκά στον Στρόβολο. 

Γιάννης Ορφανίδης 
5.3.1920·26.5.2010 

ο Γιάννης Ορφανίδης γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1920. 
Γονείς του n Μαρfτσα Γιαννάτζιn Γιάλλοuρου και πατέρας 
του ο Στυλλnc; του Ορφανού. Αδέλφια του n Ελένn n 
γυναίκα του Κώστα Στυλιανfδn, ο Κώστας (γυναίκα του n 
Δώρα Χατζnχριστόδοuλοu Ταλιαδώροω. ο Αντρέ ας 

<Ραμές - γυναίκα του n Χρuσταλλού> και ο Γιώρκος. Νυμ
φεύθηκε τn Νίκn Κολιού και αnέκτ:nσαν 3 γιούς. Τους 
δίδυμους Λούκα <Φιλόλογο, nρώnν ruμνασιαρχη και Πρό

εδρο του Σωματείου ΠΑΟΚ Κuθpέας> το φιλόλογο, nρώnν 

Πρώτο Λειτουργό Εκηαιδεuσnς και γνωστό λογσι::έχνn και 

Μέλος τnς προηγούμενης Εnιτpοnι1ς Εκπαιδευτικής Υnn

ρεσfας Νίκο και τον Στέλιο, γιατρό <ΟρθοnαιδικόJ στnν Αθήνα. 

Στα 90 του χρόνια ο Γιάννης μας εξέπληξε με ·cnν αφrΊγnσn τnς ζωrΊς του που ο 
γιός του Νίκος φρόντισε να αποτυπωθεί σε δύο τόμους με τι·τλο "Κuθρέα. ο 

τόπος μου". Για τον fδιο και για το έργο του - μια δεξαμενι'i πληροφοριών από 

όπου εμείς θα μπορούμε να αντλούμε - θα ασχοληθούμε στις εnόμενn έκδοσn 
του περιοδικού μας. γιατί πραγματικά το αξίζει .. 

Κοιμήθηκε σ[ις 26 ΜαΤοu 2010 χωρίς να αξιωθεί να δεf ολοκλnρωμένο τον δεύ
τερο τόμο τnς αφnγnματικnς βιογραφίας και των νοσταλγικών και συνάμα παρ

στατικών αναμνnσεών του. 

Στnν κηδεία του nou έγινε στην εκκλησία των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
τον πατέρα του αποχαιρέτησε ο γιος του Νίκος: 
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<(Σιiμερα αποχαιρετούμε, προπέμπουμε, για τον άflflo τόπο, τον τόπο τπς παραμυθίας και 

τnς yaflιiνnς και τπς χαράς, τον πατέρα μας. Γιατί aτov τόπο τπς χαράς και τπς γaflιiνnς 

είναι πια ο πατέρας μας. Στον τόπο του φωτός. 

Στο πρόσωπό του nταν n καtιοσύνπ και π αγάππ και n ατοργιi. Το ατέflειωτο χαμόγεtιο. 
Γιατί ένα χαμόγεfiο ιiταν πάντα ο πατέρας μας που έφυγε. Έτσι, aπaflά, διακριτικά, όπως 
τα πετεινά του ουρανού. Χριατιανικά. Ανεπαίσχυντα και ειρπνικά. Και πιiγε ατπν αγκαflιά 

του Κυρίου μας. 

Προπέμπουμε σιiμερα τον πατέρα μας, που μας έμαθε να αγαπούμε τον κόσμο. που μας 

αποκάflυψε, με το παράδειγμά του, το μοναδικό ιiθος του, τπν πραότπτα και τnν τρυφε

ρότπτα και τn ανεξικακία. τπν καρτερία και τπν υπονομιi. Αυτό τον πατέρα αποχαιρετού

με σιiμερα. 

Σκέφτομαι, πόσο γριiγορα πέρασαν τα χρόνια. Γυρίζουμε, έτσι, σιiμερσ στπν αυfln μας, 

γυρ{ζουμε πίσω ατιc; μνιiμες μας, με ένα αίσθnμα πικρίας και θflίψnς και νοσαflγίας, και 

αποχαιρετούμε τον πατέρα μας. Τον Γtάvvn ορφανίδπ. Τον μάστρε-rιαννιi. Τον αποχαι

ρετούμε και τον προπέμπουμε. Ένα πατέρα που nταν πάντα για μας μια rρυφεριi αyκα
flιά. Και μια παρπγοριά στα δύσκοtια του κόσμου τούτου. 

Στο πρόσωπό του αποχαιρετούμε και τπν αγιασμένπ Κυθρέα. τον τόπο μας που αποσύ
ρεται, καθώς αποσύρονται ένας-ένας οι άνθρωποι που τnν κατοίκπσαν και τπν έζπσαν. 

Έτσι, μαζί τους, νοιώθουμε να φεύγει ένα ακόμα κομμάτι τnς μνιiμnς και τnc; ζωιiς μας. 

ι(Σε πέτρινο καράβι ταξιδεύει τώρα ο πατέρας. 

Παίρνει τους δρόμους τ' ουρανού, τους δρόμους του πεfiάγου 

φτάνει μπροστά ατπν πόρτα μας, στn μέσn του σπιτιού μας 

πάνω στn σκέπn του σπιτιού aράζει, τρεχαντnρι. 

Άφαντο πια το σπ{τι μας, άφαντn κι π αυfln μας 

άφαντα και τα δέντρα μας κι n tιεμονιά και τ' άστρα. 

Έτσι flοιπόν αρμεv{ζει το σπίτι μας σε πέτρινο καράβι 

παίρνει τους δρόμους τ' ουρανού και χάνεται 

μαζί με τον πατέρα, μαζί τα πουtιιά 

τα πετρωμένα περιστέρια 

μαζί με τις αυtιές μας και τα δέντρα μας. 

Λιίπn και πένθος και χαρά, χαρμοflύπn, tιοιπόν, σιiμερα, καθώς κατευοδώνουμε και απο

χαιρετούμε τον πατέρα μας, έτσι, όπως μας δίδαξαν οι Πατέρες τπς Εκκtιnσίας μσς. Γιατί 

σ' αυτό τον κόσμο τεtιούμε πάντοτε ξένοι και παρεπίδπμοι, προσδοκώντας τον άfltιov 
τόπο. Όπως μας υπέδειξε ο απόστοfiσς Παύtιος: "συ γαρ έχομεν ώδε μένουσαν πόtιιν, 
atιflά τnv μέfltιουσαν επιζπτούμεν". 

Δεν ξέρω, πατέρα, τι άflίio να σου πω, καθώς όfiα όσα θέfiουμε να σου πούμε μας ξεφεύ· 
νουν. Μόνο πόσο σε ευχαριστούμε γι' αυτό που υπnρξες για μας. Μέχρι το τέfiος του 

βίου σου. 

Kaflό δρόμο να έχεις, αγαππμέvε μας πατέρα.» 
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