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Η Μαρίτσα Κολιού 

Η Μαρίτσα. γέννημα του 1886, ήταν κόρη του 
ττοοuλn Περδfου. Παντρεύτηκε τον Νικόλα Κολιό 

n Κκόλα, γιό του rιαννn του τtάττn. ο Κκόλας και 
n Μαρίτσα έκαμαν 9 παιδιά: 
Tn Μυροφόρα που παντρεύτηκε τον Νικολότζιη 
Κανικλίδn και απέκτησαν τον Κωστάκη, τον 

Ανδρέα και την Ρίτσο Χρίστου Ζαμnακκfδη. ο 

Νικολάτζιης φονεύθηκε από τους Τούρκους 

εισβολείς έξω από το σπίτι του. 

Τον Παναγιώτη που παντρεύτηκε τn Χρυσταλλού 

Σάββα Καλλn και έκαμαν το Νίκο, το Σαββάκn. τον 

Τάσο και τn Δέσnω 

Τον Γιάγκο που μετανάστευσε στην Παλαιστίνη 

και παντρεύτηκε τnν Φaρίτε. Παιδιά τους ο Νfκος, 

ο Ανδρέας, ο Μιχαλάκης, η Μαρίκα. η Ήβη και n 
rιωργούλλα. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τnς Ανθής Πέτσα-Σαββίδοu 

Η Μαρίτ:σα Κοflιού 

τη Νfκη που παντρεύτηκε τον Γιάννη Ορφονfδη και έκαμαν τον Νίκο, τον Λούκα 

και το Στέλιο. 

τον Μιχάλη που παντρεύτηκε τη Φρόσω ΣΦήκα από τον Στρόβολο. Παιδιά τους η 

Μάρω, n Κοκούλλα, n Αθηνά, n Ειρηνούλα και η Ανδρούλα. 
Τον Κύπρο που παντρεύτηκε τnν Σωτnρα του Αττόμπεη. Παιδιά τους ο Νίκος, ο 

Κωστάκης, ο Γιαννάκης. n Εuδοκfα, n Ανδρούλλα, n Μάρω, n Ανάστα και n Χρυ
στόλλα. ο Κύπρος είναΙ αγνοούμενος. 

Τον Χριστάκn <τίγκα> παντρεμένο με τnν Ελλού Περδfοu. Παιδιά τους n Τασούλα 
και n Nfκn. 
Tn Δοξούλα <Εuδοκfω παντρεμένη με τον Ανδρέα Κόκκινο. παιδιά τους n Μάρω 
και ο Χρίστος. 

Τnν Αγνή που παντρεύτηκε τον Ιάκωβο Μαζαράκn από το Καϊμακλί. 

Η Μαpίτσα, τυφλή και υπέργπρn, βίωσε την τούρκικη βαρβαρότητα σε όλο τnς 

το μεγαλείο. ο γαμπρός της Ν. Κανικλίδnς σκοτώθηκε από τους Τούρκους και ο 

γιος τnς Κύπρος είναι αγνοούμενος. Μετά τον τρίμηνο εγκλωβισμό τnς στn Bώvn 

αποτύπωσε τον πόνο της στο πιο κάτω nοίnμα. Όταν μεταφέρθηκε στις ελεύθε

ρες περιοχές το «έγραψειι με τα χέρια της κόρnς τnς Αγνής Μαζαράκn: 

Πλnροφορfες για τnv οικογένεια αnό το βιβλίο του Γιάννη Ορφανίδn «Κuθρέα. Ο Τόπος μου» σσ. 27-
29. 
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«Κάθε πρωί με τον 1ιοτιά ανοίγει ένα flουflούδι, 

εflάrε για ν ακούσετε rnς Κύπρου το rραγούδι. 

Οι Τούρκοι εΘεflnσασι nόflεμο για να κάνουν, 

τnν Κύπρο τnν περfιφσνn δικfι rους να τnν κάνουν. 

Αμέσως έφτασε στρατός χιflιάδες aπό rnν Toupκίa, 

κι άρχισε ο nόΠεμος aπό rn Κυρnνεια. 

Επnρσν όΠα τα χωριά aπό βαράν δύσn, 

κανένας δεν ευρέθnκε να μας υπερασπίσει. 

Μα το κακό που κάνανε nraν noflύ μεγάflο, 

κρaτfiθnκεν n γΠώσσα μας από μιτ:σίν ως μιάflσ. 

Ω! Χωριό χαριτωμένο, ω! Κυθρέα ξακουστn, 

το κακό nou σου έχουν κάνει δεν είναι να ξεχαστεί. 

Χάσαμε τα κrnματά μας, τις nεριουσiες μας, 

πιάσανε ακόμn οι σκύflοι κσι rις εκκf1nσίες μας. 

Πιάσαν rες οι αιμοβόροι να τις κάνουνε 

και να φωνάξει ο Χότζας σαν Πυσσάρικο σκυfiί. 

Λυσσασμένοι κι αιμοβόροι μπnκανε μες στα 

άντρες, γυναΙκες έπαιξαν, όπου κι αιι r:ouς ευρίσκσν. 

Έμπαιναν οι άτιμοι εις rα νεκροταφεία, 

κι έσπαζαν σταυρούς που nrαν σra μνημεία. 

Δεν φοβnθnκαν Χρισrό ούτε τnν Παναγία, 

ο νους τους nrav βάρβαρος, πάνω στnν ατιμία. 

Έπιασαν τα κορίτσια 

έπαιξαν τους άνδρες 

και μας τα 

έπαιξαν rα παιδιά μας. 

Επnραν τα ροf1όγια και rα χρυσαφικά μας, 

ως και τους aρραβώνες μας από τα δάκrυπα μας. 

ερnμωσαν τα σπίrια μας κι όΠα τα χωριά μας 

για να σκεφθεί κανείς rnν ερnμιά rου τόπου 

χάνεται ο νους rου κόσμου. 

θα σταματ:ιiσω ως εδώ γιατί δεν ro αντέχω, 
μου flένε να έχω υπομονn μα υπομονιi δεν έχω. 

< .... 
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Χάσαμε τnν Κύπρο μας τον κόσμο ζnflεμένn 

που έμοιαζε σαν αμυγδαfiιά όταν εrv· σνeισμένn. 

Τώρα έπεσαν οι aνθοί κι έμειναν μαραμένοι. 

μα έχω εflnfδες στον Θεό ότι θα ξανανθίσει. 

πως θα διώξουμε τους άπιστους κι n Φωrιά θα σβnσει 

Θα πάμε ξανά στις εκκfinσιές να ανάψουμε !Ίαμπάδες, 

και θα ξανά t7ειτουργnσουνε και πάnι οι παπάδες. 

Και να σnμάνουν όnως πριν και πάfiι οι καμπάνες, 

να 'ρθουν οι χριστιανοί όflοι να γονατίσουν, 

τον Παντοδύναμο Θεό να τον δοξοf7ογnσουν. 

Ο μέχρι σrΊμερα αγνοού· 

μεvος γιος rnς Μaρίrσας, 

Νίκος 

Η ΜαρiΊ:σο ΚοΠιού με rις κόρες τnς 

Δοξούflα Κόκκινου και Αγνn ΜαΖ:αράκn 

και τον εwον6 τnς Κώστα Κανικflίδn, 
τέflος τnς δεκαετίας του 1930 


