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του Αιγάλεω, προϊόν εισφορών Κυθρεωτών, με την ευκαιρία των εορτών των
Χριστουγέννων. 

Πολύ συγκίνησε τους παρευρισκόμενους η ζωγραφιά  "Χρυσοπράσινο Φύλλο"
που τα παιδιά φιλοτέχνησαν και χάρισαν στον Δήμο Κυθρέας! 

* * *

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Ο Π.Α.Ο.Κ. Κυθρέας τίμησε τους θρυλικούς ηρωομάρτυρές του. (Κι
ανακήρυξε τον Αντρέα Κανικλίδη επίτιμό του Πρόεδρο)*

Mέσα σε μιαν υπερπλήρη αίθουσα – την αίθουσα διαλέξεων κι εκδηλώσεων
του ΠΑΟΚ Κυθρέας – και σε μιαν συγκινησιακά υπερφορτισμένη ατμόσφαιρα,
ο ΠΑΟΚ Κυθρέας τίμησε στις 15.11.2017 τους θρυλικούς πεσόντες ηρωομάρ-
τυρές του ενάντια στους Τούρκους εισβολείς. Το σωματείο τίμησε τους ηρωικούς
πεσόντες με την αποκάλυψη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης
τιμητικής αναμνηστικής στήλης με τα ονόματα των ηρωικών αγωνισαμένων και
πεσόντων μελών του.

Η αναμνηστική στήλη με τα ονόματα των πεσόντων ηρωομαρτύρων της κω-
μόπολης υπήρξε συνέχεια της αφιέρωσης μιας μεγάλης αίθουσας του ΠΑΟΚ στη
μνήμη του μέλους της, Αντώνη Κορέλλη, που συλληφθείς αχμάλωτος στο Τζιάος
από τους Τούρκους εισβολείς εκτελέστηκεν εν ψυχρώ από τους αδίστακτους
εγκληματίες της Άγκυρας μαζί με τέσσερις άλλους επίσης συλληφθέντες συνα-
γωνιστές του Α.Κ. στο ίδιο τουρκοκυπριακό χωριό, το Τζιάος. Ήταν μια εγκλη-
ματική τουρκική ενέργεια που θα στιγματίζει εσαεί τους αιμοβόρους κατακτητές
της πανίερης ελληνικής ετούτης γης. 

Πρόκειται συγκεκριμένα – παράλληλα με τον Αντώνη Κορέλλη – για τους :
Κωστάκης Ν. Σαββίδη, που σκοτώθηκε ενώ επάνδρωνε φυλάκιο στην περιοχή
μεταξύ Κυθρέας και του τουρκοκυπριακού χωριού Μπέη Κιογιού στο μεγάλο
αγρόκτημα του Κυθρεώτη Χρήστου Πετρή, που βρίσκεται μεταξύ της Κυθρέας
και του Μπέη Κιογιού. Να σημειώσουμε ακόμα πως ο Χρήστος Πετρή, συνδεό-
ταν φιλικότατα με τον γράφοντα καθώς και τον πατέρα του γράφοντος – τα σπί-
τια του Πετρή βρίσκονταν δίπλα στο σπίτι του πατέρα του γράφοντος, στην Κα-
μάρα – κι ο γράφων με τον Χρήστο Πετρή αντάλλασσαν απόψεις πάνω σε πλείστα
πολιτικά θέματα.

Ο Κώστας Σαββίδης ήταν άριστος μαθητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου, λα-
μπρός τραγουδιστής στις σχολικές εκδρομές (του Δημοτικού) πατριωτικών ασμά-
των, καθώς και έξοχος αναλυτής των τρεχουσών εθνικοπολιτικών εξελίξεων …. 

• Κείμενο δρα Πέτρου Στυλιανού
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Ο Χρηστάκης Νικολαΐδης σκοτώθηκε ηρωικά μαχόμενος – σε ανταλλαγή
πυρών – ενάντια στους Τούρκους εισβολείς στην Αγία Ειρήνη της Κερύνειας,
στα 1974.

Ο Χρηστάκης Χ"Kυριάκου σκοτώθηκε ηρωικά, επίσης, μαχόμενος ενάντια
στους Τούρκους εισβολείς (σε ανταλλαγή πυρών), στ’ ανατολικά κράσπεδα της
κωμόπολης της Κυθρέας πλάι στο λεγόμενο «Γιοφύρι της Καμάρας».

Ο Σταύρος Σταυράκης, προσφιλής γιος του για δεκαετίες κοινοτάρχη της
Χρυσίδας (Κυθρέας), Κύπρου Σταυράκη - με τον οποίον ο γράφων και ο πατέρας
του είχαν άριστες σχέσεις (ο Κ. Στ. επισκεφτόταν τακτικότατα το μαγαζί του πα-
τέρα του γράφοντος και αντάλλασσαν συχνότατα απόψεις πάνω σε εθνικά και
πολιτικά θέματα), ενώ παράλληλα ο γράφων είχε τακτικές επαφές με τον Κ. Στ.
(πολλές ιστορικές, δημογραφικές και πληροφορίες του Κ. Σ. προς τον Π. Στ. δη-
μοσιεύτηκαν στο περιοδικό του γράφοντος, «Κυπριακός Λόγος» - και έπεσε σε
μάχη ηρωικά μαχόμενος στ’ ανατολικά της Κυθρέας, στη γνωστή μάχη του Τζιά-
ους, μαχόμενος με τον ταγματάρχη Στυλιανό Πετάση.

Ο Χριστάκης Χριστοφίδης σκοτώθηκε από βόμβα τουρκικού αεροπλάνου,
που βομβάρδιζε το στρατόπεδο της Κυθρέας – που εφαπτόταν με το περιβόλι του
πατέρα του γράφοντος, και βρισκόταν μέσα στο μεγάλο αγρόκτημα των αδελφών
Φρειδερίκου, των γνωστών Διευθυντών της ομώνυμης πανεπιστημιακής Σχολής
– στο οποίο  μέσα ο Χρηστάκης αγωνιζόταν.

Ο Νίκος Ζαμπακίδης, αδελφός του ανώτερου κυβερνητικού υπάλληλου, Μά-
ριου Ζαμπακίδη, σκοτώθηκε στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας κατά
τη διάρκεια ασκήσεων. Ο γράφων, ως Δήμαρχος Έγκωμης εισηγήθηκε στο Δ.
Συμβούλιο της κοινότητας - κι η Εισήγηση εγκρίθηκεν ομόφωνα – την ονομασία
μιας από τις οδούς του Δήμου του, σε οδό Νίκου Ζαμπακίδη, τα εγκαίνια της
οποίας τελέσθηκαν από τον γράφοντα σε μια συγκλονιστική συγκινητική τελετή.

Μιλώντας με πολύ λυρισμό κατά τη συγκλονιστική, επανατονίζεται, συγκι-
νητική τελετή ο Πρόεδρος του ΠΑΟΚ Κυθρέας, Λουκάς Ορφανίδης, μεταξύ
άλλων τόνισε: 

«Τιμούμε και μνημονεύουμε σήμερα τους ήρωες του Πνευματικού Αθλητικού
Ομίλου Κυθρέας, τους Κωστάκη Σαββίδη, Αντώνη Κορέλλη, Χριστάκη Νικο-
λαΐδη, Σωτήρη Χατζηκυριάκου, Σταύρο Σταυράκη, Χριστάκη Χριστοφίδη και
Νίκο Ζαμπακίδη. Τιμούμε τους μάρτυρες της γενέθλιας γης, αυτούς που στην
ζωή τους έταξαν να φυλάγουν Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη κινούντες.
Αυτούς τους σπουδαίους και ξεχωριστούς, που πλανιώνται κάθε βράδυ στους
έρημους δρόμους της τραγικής μας κωμόπολης, της Κυθρέας, που αφήσαμε
εκείνο τον τραγικό Αύγουστο του 74, της δικής μας Κυθρέας, με τους κήπους
και τα ποτάμια της, με τους λεμονανθούς και τα γιασεμιά, και όχι της μαχαι-
ρωμένης, της κουρελιασμένης, με την αλλόκοτη εικόνα και την παραμορφωμένη
φυσιογνωμία. Πορεύονται σήμερα οι ήρωές μας στην Κυθρέα, φτάνουν στην γει-
τονιά τους, στο σπίτι τους, μυρίζουν το δυόσμο και το βασιλικό, αγκαλιάζουν
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την μάνα, τον πατέρα, την γυναίκα, τα παιδιά, τους δικούς τους ανθρώπους,
κάθονται αμίλητοι, βουρκωμένοι.

«Και μαζί με αυτούς τιμούμε και όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, που έφυ-
γαν στην προσφυγιά, φορτωμένοι τις αναμνήσεις και τον πόνο τους, αυτούς που
πορεύτηκαν με αξιοπρέπεια, με τιμή, με καημό, έχοντας στην καρδιά και στην
ψυχή την Κυθρέα. Το όραμα της επιστροφής απραγματοποίητο, η Κυθρέα μια
νοσταλγία και μια πληγή. Αποχαιρετούμε, σήμερα τους μνημονεύουμε τους Πα-
ναγιώτη Κολιό, Χρίστο Λογγίνο, Παντέλα Φραγούδη, Κωστάκη Κανικλίδη,
Κώστα Ζαμπακίδη, Κώστα Φραγκούδη, Ανδρέα Τσικκά, Ανδρέα Γεωργιάδη,
Τεύκρο Σαββίδη, Χριστόδουλο Πέτσα, Αντώνη Χριστοδούλου, Κυριάκο Καλογή-
ρου, Ευάγγλο Συμεωνίδη, Ανδρέα Ν. Φιλιππίδη, Αντώνη Μαλαό, Μιλτιάδη
Κολιό, Στέλιο Ορφανίδη, Ηλία Ορφανό, Σταύρο Ορφανό, Γεώργιο Χατζηγιάγκο,
Ανδρέα Παττίχη, Ανδρέα Αδαμίδη, Ανδρέα Γυψιώτη, Ανδρέα Βαφειάδη, Κυριάκο
Ρούσο, Παναγιώτη Ορφανού, Ανδρέα Ρούσο, Ανδρέα Μιλτιάδους, Κούλλη Χα-
ραλάμπους, Στέλιο Α. Ορφανίδη, Ανδρέα Φιλιππίδη, Μιχάλη Τομάζο, Μιχαλάκη
Δημητρίου, Νίκο Κ. Κολιό, Παύλο Χριστοφορίδη, Γιάννη Γιαγκόπουλο, Χρίστο
Ζαχαριάδη. 

….

Κλείνοντας θέλω να καλέσω τους συγγενείς των ηρώων και μαρτύρων του
ΠΑΟΚ να’ ναι περήφανοι για τους δικούς τους ανθρώπους, τους μεγάλους και
ξεχωριστούς. Η πίκρα μεγάλη, ο πόνος ατέλειωτος. Η θυσία όμως για την πα-
τρίδα γεμίζει την ψυχή μ’ απαντοχή κι οπλίζει τον άνθρωπο με αξιοπρέπεια.
Λόγο παραμυθίας να απευθύνω και προς τους συγγενείς των μελών μας που
έφυγαν από κοντά μας με μια πίκρα κι ένα παράπονο που δεν μπόρεσαν να γυ-
ρίσουν πίσω στη γη τους.

Αέναος Τιμή και αγήρως χάρις τοις νεκροίς του Πνευματικού Αθλητικού Ομί-
λου Κυθρέας».

Στην ίδια συγκινητικότατη, επαναλαμβάνεται, τελετή ανακηρύχθηκε σ’ επί-
τιμο Πρόεδρο του ΠΑΟΚ, ο ιδρυτής και Πρώτος Πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Αντρέας
Κανικλίδης. Για τον Α. Κανικλίδη ο γράφων ξανάγραψε κάποιες παλιές σελίδες,
που με τον μικρό – δωδεκάχρονο κι ούτε – Αντρέα ο γράφων είχε συνεργασία. 

Συγκεκριμένα, ήταν τότες που ο Πέτρος Στυλιανού με τη βοήθεια των Χρή-
στου Λογγίνου και Κώστα Μηρμύγγη - ο Πέτρος Στυλιανού με τον Κώστα Μηρ-
μύγγην ανύψωσαν την ελληνική σημαία στον αγγλοκρατούμενο αστυνομικό
σταθμό της Κυθρέας, τα μεσάνυχτα της 16ης προς τη 17η Ιουλίου του 1953, σ’
ένδειξη διαμαρτυρίας για την από μέρους των Άγγλων διάλυση του ΠΕΟΝ. κι
έτυχε να περνά κάτω από τα πλαταγίσματά της κι αρχιεπίσκοπος Μακάριος,
κατευθυνόμενος για να χοροστατήσει προς τον εορτάζοντα ναό της Αγίας Μαρί-
νας Κυθρέας (με τον Πέτρο ν’ αναγράφει στον τοίχο της Κεντρικής εισόδου του
σταθμού: «Εδώ ελληνικό στρατιωτικό φυλάκιο) και με την είδηση να μεταδίδε-
ται από τον ανταποκριτή του Ρέουτερ στη Λευκωσία Βία Ι. Μαρκίδη, κάνοντας
τον γύρο του κόσμου) – ίδρυσε την ΠΕΟΝ Κυθρέας με τα παραρτήματα της στο
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Παλαίκυθρο, το Νιο Χωριό, το Τραχώνι, τη Βώνη κ.ά. Στα εγκαίνια της ΠΕΟΝ
Κυθρέας ο Πέτρος προσκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Γ.Γ. της ΠΕΟΝ,
Σταύρο Ποσκώτη, που μίλησαν (μαζί με τον Πέτρο) στην τελετή των εγκαινίων
της Οργάνωσης. Ο Πέτρος επέλεξε τον δωδεκάχρονο τότες, Αντρέα Κανικλίδη
στον οποίο ανάθεσε να απαγγείλει στην τελετή των εγκαινίων ένα πατριωτικό-
τατο ποίημα του Παπά Νικολή Παναγή, από τη Χάρτζια, που δημοσιεύτηκε στην
εβδομαδιαία εφημερίδα «Εφημερίς» του Πολύκαρπου Σ. Ιωαννίδη.

Ο μικρός Α. Κανικλίδης τόσον όμορφα απάγγειλε το ποίημα που ο Πέτρος
τον ανέθεσε, που ο Μακάριος τον καταφίλησε και τον κάθησε στα γόνατα του σ’
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης … 

Όμως ο γράφων αφήνει σ’ευθετότερο χρόνο άλλες πτυχές της συνεργασίας
του με τον Α. Κανικλίδη. Εξαρκούμαστε για την ώρα στην προσφώνηση στη τε-
λετή ανακήρυξης του Α. Κανικλίδη σ’ επίτιμο Πρόεδρο του ΠΑΟΚ από τον νυν
Πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Λουκά Ορφανίδη : 

«Ο Πνευματικός Αθλητικός Όμιλος Κυθρέας ΠΑΟΚ τιμά απόψε ένα ξεχωριστό
άνθρωπο, τον πρώην πρόεδρο του Αντρέα Κανικλίδη, ανακηρύσσοντας τον σε
επίτιμο πρόεδρο του Σωματείου μας.

«Ο ΠΑΟΚ Κυθρέας συμπληρώνει 55 χρονια ζωής. Από αυτά μόνο τα δώδεκα
ήταν στην Κυθρέα. Τα υπόλοιπα 43 βρίσκεται στη προσφυγιά. Μακριά από τη
γενέθλια γη της Κυθρέας. Ξεκίνησε την πορεία του, με το τέλος του απελευθε-
ρωτικού αγώνα του 55- 59, όταν η νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία έκανε τα
πρώτα της βήματα. 

«Άνθρωποι νέοι και προοδευτικοί, κάτοικοι της κωμόπολης της Κυθρέας
υπήρξαν οι ιδρυτές του αθλητικού αλλά και πνευματικού μας σωματείου, το
οποίο αυτό προσδιοριζόταν ως σωματείο εθνικό, πιστό στις Ελληνοχριστιανικές
αξίες και πανανθρώπινα ιδανικά.

«Ένας από τους πρωταγωνιστές της ίδρυσης του ΠΑΟΚ ήταν ο Ανδρέας Κα-
νικλίδης και μαζί του οι : Κλεάνθης Κολιός, Αντώνης Λεμονοφίδης, Γαβριήλ
Λουκαΐδης, Παναγιώτης Κολιός, Κύπρος Σταυράκης, Ανδρέας Τσικκάς και Πα-
ντέλας Φραγκούδης. Μαζί τους συστρατεύθηκαν και συμπορεύτηκαν οι Γιαν-
νάκης Παπανδρέου, Κώστας Λοΐζου, Κώστας Φωτίου, Κώστας Φραγκούδης,
Κλείτος Συμεωνίδης, Χρίστος Λογγίνος, Τάκης Παναγή, Γιώργος Ζωρζής, Χρι-
στόδουλος Πέτσας, Κυριάκος Ρούσσος, Κώστας Μιχαήλ, Κώστας Κανικλίδης,
Ανδρέας Γεωργιάδης, Κώστας Κυριάκου, Κώστας Σαββίδης, Γεώργιος Σταύρου,
Ζανέττος Λουκαΐδης, Μιχ. Κολιός, Χρίστος Ζαμπακίδης και άλλοι πολλοί.

«Ο Ανδρέας Κανικλίδης ηγήθηκε του ΠΑΟΚ σε δύσκολα χρόνια. Στην Τουρ-
κοκυπριακή ανταρσία 1963-64 το οίκημα του ΠΑΟΚ γίνεται στην ουσία στρα-
τώνας της εθνοφυλακής της οποίας ηγούνται ο Χριστοφής Μακρής και ο Αν-
δρέας Κανικλίδης και με στενούς συνεργάτες τον Κώστα Λοΐζου και Κώστα Φρα-
γκούδη.

«Θυμάμαι έντονα τις δύσκολες εκείνες μέρες με τον Κανικλίδη αεικίνητο να
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προσπαθεί να οργανώσει την εθνοφυλακή της περιοχής της Κυθρέας έχοντας ως
μοναδικό γνώμονα την σωτηρία της Κύπρου. Η πατρίδα στην καρδιά και στην
ψυχή, μα και ο ΠΑΟΚ. Η προσφορά του πολύχρονη και σημαντική. Πρόεδρος
του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια, επιτέλεσε έργο εθνικό. Εμείς οι νεότεροι πήραμε
πολλά από τον Ανδρέα Κανικλίδη. Η οφειλή μας προς αυτόν μεγάλη. Για τούτο
και το Δ.Σ. του ΠΑΟΚ αποφάσισε ομόφωνα να ανακηρύξει τον Ανδρέα Κανικλίδη
επίτιμο Πρόεδρο του ΠΑΟΚ, για την μεγάλη και πολύχρονη προσφορά του προς
το σωματείο. Πρόεδρε μας Ανδρέα Κανικλίδη, σε ευχαριστούμε.»

* * *

Ο ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΗΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,
Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

Τίμηση Εκπαιδευτικού Γεώργιου Κοκή εκ Κυθρέας στον Ι.Ν. Απο-
στόλου Μάρκου στον Αρχάγγελο, 17.12.2017

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στο ναό μας, έλαβε χώρα ένα σημαντικό
γεγονός που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όλο το εκκλησίασμα. Στην παρουσία
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου ο οποίος και προ-
σκλήθηκε περί τούτου, τιμήθηκε με το παράσημο του Αποστόλου και Ευαγγελι-
στού Μάρκου, ο σεβαστός και πολυαγαπητός ιεροψάλτης του ναού μας, ο διδά-
σκαλος Γεώργιος Κοκής από την νερομάνα και ζωοδότρα Κυθρέα, ο οποίος συ-
μπλήρωσε φέτος, 90 χρόνια ζωής.

Ο καλός μας παππούς, όπως τον προσφώνησε ο εφημέριος του ναού π. Πα-
ρασκευάς, υπηρετεί ως ψάλτης τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια. Ένας ψάλτης
που προσεύχεται ψάλλοντας και ψάλλει προσευχόμενος. Ευλαβής, ευσεβής,
λιτός, σεμνός. Απλός και μεγαλοπρεπής ταυτόχρονα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος
της εκκλησιαστικής επιτροπής κύριος Αλέκος Ιωάννου εξήγησε το σκεπτικό της
τιμητικής αυτής εκδήλωσης. Ακολούθως ο Δήμαρχος Κυθρέας κ. Καρεκλάς
εξήρε την τεράστια προσφορά και το πολυσχιδές έργο του κ. Κοκή, του δασκά-
λου, του ποιητή, του λογοτέχνη, και στο τέλος απήγγειλε ένα από τα πολλά ποι-
ήματα του με τίτλο νερομάνα. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χρι-
στοφόρος συνεχάρη τον τιμώμενο και ανέπτυξε μεταξύ άλλων το ψαλμικό χωρίο
«ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω». Μετά το πέρας των ομιλιών και των προσφω-
νήσεων, ο Θεοφιλέστατος τίμησε με το παράσημο του Αποστόλου Μάρκου τον
κύριο Κοκή, καθώς επίσης και με τη εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα. Αντιφωνώ-
ντας συγκινημένος, ο τιμώμενος ανέφερε μεταξύ άλλων « …τιμητικές διακρίσεις
δέχθηκα κατά καιρούς από οργανωμένα σύνολα…σε καμιά όμως δεν ένιωσα
τόση έντονη τη συγκίνηση, μα και τη χαρά, όπως τη σημερινή…δέχθηκα από τον
ουράνιο πατέρα και δοτήρα παντός αγαθού τουλάχιστον τρία τάλαντα, τα οποία
δεν έκρυψα…της παιδείας, της θρησκείας και της πατρίδας. Χαίρομαι γιατί
πήρα πλούσια την αμοιβή τους και τη σκόρπισα χωρίς φειδώ γύρω μου…»

76 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

115 ELEFTHERH KYTHREA 24 MAY 2018:Layout 1  5/29/18  8:33 AM  Page 76


