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και ο Ασάφ Ιρφάν που κατάγονταν από το 

γειτονικό Να"ίζα Τσιφλικ (τσιφλικούδι) πολύ 

γνωστοί στην οικογένεια Κύπρου Κούτσου

ρου. Τα παρέλαβαν με τη ρητή υπόσχεση, 

πωςθατηςταεπέστρεφανμετηναπόλυση 

της, που όμως δεν πραγματοποιήθηκε 

ποτέ. 

Το ζεύγος Κούτσουρου παρέμεινε για 

τρεις μήνες εγκλωβισμένο στη Βώνη. Στον 

πρώτο μήνα οι Τούρκοι τους εφέρνονταν 

πολύ σκληρά, ιδίως στον Κύπρο, που τον 

κτυπούσαν επανειλημμένα για να αποκα

λύψει Που βρίσκονταν χωριανοί και αυτός 

τους αρνιόταν επίμονα. 

Μετά τον πρώτο όμως μήνα όλοι οι 

εγκλωβισμένοι τέθηκαν υπό την προστασία 

του Ερυθρού Σταυρού και των Ηνωμένων 

Εθνών, οπότε οι Τούρκοι δεν μπορούσαν 

πια να συνεχίσουν τα βασανιστήρια τους. 

Στην αρχή του εγκλωβισμού τους ο Κύπρος 

καιπολλοίάλλοιεγκλωβισμένοιεξαναγκά

σθηκαν από τους Τούρκους να θάψουν 25-
30 εγκλωβισμένους που οι ίδιοι οι Τούρκοι 
τους πυροβόλησαν εν ψυχρώ στη Βώνη. 

Όλοι θάφτηκαν σε τάφους που άνοιξαν με 

τράκτορ οι Τούρκοι δυτικά της Βώνης. 

Στα μέσα Νοεμβρίου ο Κύπρος και η Αθα

νασία απελύθηκαν από τους πρώτους, γιατί 

και οι δυο προσφέρθηκαν και τέθnκαν στην 

υπηρεσια παρασκευής φαγητού και 
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ψωμιού για όλους τους εγκλωβισμένους. 

Σαν έφθασαν στις ελεύθερες περιοχές 

τους επρότειναν να μείνουν σε καταυλισμό 

μέσα σε aντίσκηνα. Δέχτηκαν αλλά η ζωή 

ήταν σκληρή και εγκυμονούσε κινδύνους 

για την υγεία τους, στην προχωρημένη 

τους ηλικία. 

Ήταν τότε που οι δυο μικρότερες κόρες 

τους Έλενα και Στέλλα σπούδαζαν στη 

Θεσσαλονίκη. Σκέφτηκαν πως ήταν προτι

μότερο να εγκατασταθόυν εκεί, κοντά στα 

παιδιά τους. Τέσσερα περίπου χρόνια έμει

ναν στη Θεσσαλονίκη όπου ο Κύπρος 

εργάζετο στη λέσχη των φοιτητών η δε 

Αθανασία περιποιείτο βρέφη που είχαν 

μητέρες εργαζόμενες. Με τις απολαβές 

τους συντηρούνταν μια χαρά χωρίς να ενο

χλήσουν κανένα. 

Όταν επέστρεψαν στην Κύπρο με τη 

βοήθεια της Υπηρεσίας Μερίμνης έκτισαν 

ένα μικρό σπίτι σε οικόπεδο που ήταν ιδιο

κτησία της μεγαλύτερης θυγατέρας τους 

Ανάθnc nπου διέμεναν. Συντηρούνταν με 

το μοναδικό τους πόρο την σύνταξη γηρα

τος που έπαιρναν από το σχετικό ταμείο 

των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο Κύπρος πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 
1984 και τάφηκε στο Κοιμητήριο Στροβό
λου από την εκκλησία Χρυσελεούσας. 

Χριστόδουλος Πέτσας 

Μάνα μην κλαίς 

Μάνα, μην κλαίς, δεν χάθηκαν κείνα μας τα εδάφη 

οι Τούρκοι κι' αν τα κούρσεψαν και στήσανε λημέρια 

δεν χάθηκε η Κύπρος μας, δεν σ6ύστηκε απ' τον χάρτη 

και πάλι θα τα πάρωμεν, μανούλλα, κάποια μέρα. 

Η Σαλαμίνα μαρτυρά, η Αίπεια, οι Σόλοι, 

ποιοί ναν' οι πρώτοι κάτοικοι, του ματωμένου τόπου, 

ποια είν' η γενιά, η ρίζα του, ποιοί νάναι οι προόγονοι 

που ζήσανε και πέθαναν στο πέρασμα του χρόνου. 

Οι εκκλησίες το μαρτυρούν, τ' Απόστολου η Μονή, 

ποιοί πέρασαν και ζήσανε και ποιόν Θεό ν πιστέψαν, 

μια ζωντανή απόδειξη, μεγάλη και τρανή, 

σ' αυτούς που τα εδάφη μας σαν τους ληστές κουρσέψαν. 

Μανούλλα, σώπασε μην κλαίς και δάκρυα μην χύνης, 

χρόνια θαρθούνε και καιροί που ο εχθρός θα φύγη 

και στο σπιτάκι σου κι' εσύ θα πα' να κατοικήσης 

κι' η Κύπρος όλη ελέυθερη κι' ακέραιη θα γίνη. 

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ 
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ΧΡΥΣΤΑ Σ. ΧΡΙΣτΙΔΗ llήρες την κλασσική μόρφωσηγιαχάρι της 

Θυγατέρα του Στυλιανού Μ. Αθανασιάδη 

και της Αρτεμισίας Μ. Καφατάρη. Γεννή

θηκε στην Κυθρέα τις 14.11.1927. 

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο (Παρθε

ναγωγείο) Αγίας Μαρίνας και ακολούθως 

στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλέων Φανερω

μένης από το οποίο απεφοίτησε το 1945. Το 
1954 παντρεύτηκε τον Σάββαν Π. Χριστί
δην. Από τον γάμον της απέκτησε πέντε 

παιδιά, τον Παύλον, τον Στυλιανόν, τον 

Μάκην, τον Λέανδρον και την Μαρίαν και 

όλοι τους είναι απόφοιτοι ανωτέρων και 

ανωτάτων σχολών. 

Κατά την διάρκειαν της πολυετούς 

θητείας του συζύγου της ως Δημάρχου και 

Προέδρου της Σχολικής Εφορείας 

Κυθρέας ανέπτυξε αξιόλογον κοινωνικήν 

δράσιν. 

Με την ίδρυσιv του Γυμνασίου Κυθρεάς 

υπήρξε δραστήριο μέλος του Διοικ. Συμ

βουλίου Γονέων του οποίου ήταν και αντι

πρόεδρος. 

Βοήθησε πολύ την προσπάθεια οργανώ

σεως εκδηλώσεων και φιλοξενίας για τους 

Έλληνες αξιωματικούς και οπλίτες της 

Ελληνικής Μεραρχίας κατά την διάρκεια 

της παραμονιiς της στην Κύπρον. Συνέ

βαλε επίσης εις την οργάνωση και επιτυχία 

σειράς των επιμορφωτικών μαθημάτων του 

κλάδου οικιακής οικονομίας του υπουο

γείου Γεωργίας καθώς και διαλέξεων που 

<.νδιέφεραν κυρίως τους γονείς. Μετά την 

Τουρκικήν εισβολήν και την προσφυγιά 

αντιμετώπισε με καρτερίαν τες aντίξοες 

μόρφωσηςπουδεναπέβλεπεκαθόλουσαν 

βιοποοιστικό επάγγελμα, γιατί είχες ανα

συνθηκες και τα προt:Sλήματα που οημιουρ

γησε ο εκτοπισμός με την απώλεια των 

πάντων. 

Διετήρησε μέχρι τέλους ζωντανήν την 

μνήμην και διακαή τον πόθον της επιστρο

φής στην πατρική γη την Κυθρέα. 

Ο κ. Χρ. Πέτσας είπε τον επικήδειο 

Αγαπημένη μου Χρύστα, 

Μόλις χθες το μεσημέρι πληροφορή

θηκα το θλιβερό άγγελμα του θανάτου σου 

που μου προξένησε αλγεινήν εντύπωση 

γιατί ουδέποτε πίστευα πως η τύχη θα μ' 

έφερνε μια ώρα σαν τούτη την ιερή στιγμή 

να στέκομαι με πονεμένη την ψυχή και με 

λυγμούς και δάκρυα στα μάτια δίπλα στο 

άχραντο σου λείψανο για να σκοοπίσω 

ιιt.ρικά νεκρολούλουδα. Ακριβώc: το αντί 

θετο ήλπιζα να γίνει σαν πολύ μεγαλύτερος 

σου εξάδελφος που είμαι. Χωρίσθηκε από 

ψες η άχραντη ψυχή σου από το λεβέντικο 

σου κορμί για να εγκαταλείψει τα γήινα και 

ξεκινήσει το αγύριστο ταξίδί της στα ουρά

νια για να ενωθεί με τις ψυχές όλων των 

αγίων και όλων των δικαίων στις αιώνιες 

μονές του παραδείσου. 

Ευτύχησες να είσαι για σειρά χρόνια η 

πρώτη κυρία της περιώνυμης Κωμόπολης 

της Κυθρέας χάρις στο αξίωμα του δημάρ

χου που υπηρέτησε ο αγαπημένος σου 

σύζυγος Σάββας. Ι::χαιρες απόΛυτης t;κτι

μησης και εξαιρετικού σεβασμού σ' όλα τα 

κοινωνικά στρώματα των συνανθρώπων 

σου χάρις στους λεπτούς σου τρόπους και 

τα ευγενικά σου φερσίματα. Ήσουν εκ 

φύσεως προικισμένη με εξαιρετικά χαρί

σματα και παράλληλα έτυχες επιμελημέ

νης ανατροφής από τους προσφιλείς σου 

γονείς και στη συνέχεια αγωγής και παί

δευσης με την αθάνατη κλασσική μόρφω

ση. Καλλιεργήθηκε η άδολη σου ιΙJUχή με τα 

θεία νάματα της αθάνατης χριστιανικής 

πίστεως και τα άφθαστα ιδεώδη της ελληνι

κής φυλής μας κι έγινες μια ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα σε βαθμό που κατανοοιJ

σες εύκολα το συνάνθρωπο σου και προχω

ρούσεc: αυθόομητα ν' aπαλύνεις τον πόνο 

και τη δοκιμασία τους σ' όσους σε πλησία

ζαν. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

~ ραψει ο ε αρχοντικό rτεριβάλλο που σου 

πορείχει πλουσιοπάροχα τα μέσα για απο

κοτοστοση κοι δεν aντιμετώπιζες οικονο-· 

μiι<:ό rτροβλrψατα. Παράλληλα η ανατροφή 

010 περιβάλλον τοΟτο ήταν ανάμεσα σε 

αυστηρές αρχές που επέδρασαν έντονα 

στον r'ιηιο σου κόσμο που σου έγιναν βίωιω 

σ' όλη σου τη ζωή και ουδέποτε παρέκλινες 
απο τιc ηθικές α:Ξ,ίες 

'Ελκουσα την ~.αταγωγή οπό την 

πατριο.ρχικη Οίκογένειαν των Χ" Αθανάση

δων της Χρυσίδο.ς και τωv προυχόντων, 

Καφατάρηδωv της ενορίας Αγίου Ανδρονί

κου ε τίμησες ~.ω ε δόξασες και τις δυο το Ο

τες προγονικές οικογένειες με το σεμνό 

και ενάρετο σου βίο και ξεπέρασες κατά 

πολύ κάθε οικογενειακη παράδοση. Έχεις 

κληρονομήσει το όνομα Χρυσταλλένη από 

την αείμνηστη γιαγιά μας τη συνετή, τη 

σοβαρή εκείνη κόρη του Κονόμου της 

Κυθρέας κω παράλληλα έχεις κληρονομή

Jει και όλες τις αρετές της που με τον 

άφi.Jαστο χριστιανικό της βίο και την 

ακμαιφνή τήρηση των ηθών και εθίμων είχε 

κμcτήσει και μεταδώσει στους aπογόνους 

ι ης η σκυτάλη της πολιτιστικής μας κλη

JΟ /"Jf ιός. 

1'-:":a συνέδεσες την τύχη με τον προσ-
1Jι.,·1 σου σΟζυγο Σάββα, ένα εξαίρετο 

/1 ι•'(.c •ί iC Ί"Jοικισμένο με πλοΟσιο μυαλό 

που vι•J ,χμc;Jια υπηρέτησε την κοινότητα 

μας σαν δ:Ίμ ·μχος και παράλληλα κατώρ

Ηωcπ με τη ;·ι,χειρηματικό του πνεύμα να 

δημιουργήσει μαζί με τ' αδέλφια του στην 

Κ υ Sοέα ι να σι!γχρονο εργοστάσιο αλευρο

r,r,ιiαc; 'Εκ το r.c; βαλθήκατε στην ανατροφή 
κτ αποκατάσταση των πέντε προσφιλών 

σας τέκνων. Καταβάλατε aπαράμιλλους 

κόπους και aσύγκριτες προσπάθειες για 

την πολύπλευρη μόρφωση τους και ετρέ

φαrε όνειραΎι' αυτά που ανταπεκρίνονταν 

στην οικονομική σας άνεση και ευρωστία. 

Μα στην τόση σας αισιοδοξία για ένα 

ψωτεινό μέλλον δυστυχώς ήλθε η εισβολή 

του Αττίλα στην Κύπρο ν' ανακόψει ελπίδες 

και όνειρα και να ανατρέψει υπολογισμούς 

και σχέδια που ποθοΟσε καθένας μας για τα 

παιδιά του και να μας οδηγήσει στην προσ

φυγιά μαζί με τον υπόλοιπο πpοσφυγικιι 

.. ο του κατειλημμένου τμήματος της 
r\υ: ρου μας και για 15 τώρα χρόνια αναμt · 
νουμε εναγωνίως το ξεσκλάβωμα της γrc; 

16c 

των πατέρων μας της αγαπημένης μας 

Κυθρέας και του υπόλοιπου τουρκοπατη

μένου. κυπριακού εδάφους. 

Αείμνηστη ΧρΟστα, μα και στο δρόμο 

τοι!το της προσφυγιάς που μας έpριξε η 

μοίρα δεν τα βάλατε κάτω δε λυγίσατε δεν 

uποχωρr1 σατε. Αγωvιστήκατε κοπιάσατε, 

προσπαθήσατε, σε υπέρτατο βαθμό και τα 

όνειρα που τρέφατε για τα παιδιά σας 

ιΊλθαν να γίνουν πραγματικότητα. Κατωρ

θώσατε να τα σπουδάσετε και τα πέντε και 

να γίνουν εξαιρετικοί επιστήμονες, όπως 

ήταν το αρχικό σας σχέδιο στην ξένοιαστη 

και ανέμελη ζωή της ευδαιμονίας και της 

ευμάρειας που ζούσατε στο αρχοντικό σας 

στην Κυθρέα. Αρκεί μόνο ν' αναφέρω πως ο 

προσφιλής σας γιος Στελλάκης ιωτέχει 

θέση καθηγητή σε αγγλικό πανεπιστήμιο, 

θέση που τιμά όχι μόνο τον ίδιο και την 

οικογένεια του αλλά και την Κυθρέα και 

εκτενέστερον την Κύπρο μας. 

Μα η λεπτή και ευαίσθητη ψυχή σου, αεί

μνηστη Χρύστα δεν άντεξε ΊΟ άγχος και 

την αγωνία της μακρόχρονης ζωής της 

προσφυγιάς. Δεν μπορούσες να χωνέψεις 

το σκληρό πλήγμα που μας κτύπησε 

ύστερα που την ήρεμη και άκακη ζωή που 

ζούσαμε σrο κοινωvικόν περιβάλλον της 

Κυθρέας. Τούτος ο καημός κείνο το τέpτι 

και αυτό το μαράζι υπονόμευαν και κατέ

τρωγαν σαν αδηφάγο σαράκι τη λεβέντικη 

και αγγελική σου κορμοστασιά για να σε 

γηράσουν πρόωρα και να σε στείλουν παρά

καιρα στον παγερό τάφο πριν aπολαύσεις την 

ευτυχία των τέκνων σου και θερίσεις τους 

καρπούς των κόπων και προσ11αθείών σου. 

Κράτησε όμως ψηλά την aρχοντική σου 

αξιοπρέπεια, γιατί επιτέλεσες στο ακέραιο 

το καθήκο σου, σCΙν κοινωνική εργάτρια, 

σαν χριστιανή και Ελληνίδα σύζυγος, 

μητέρα και γιαγιά, γιατί πίσω σου aφήνεις 

aπογόνους aντάξιους που σίγουρα θα 

βαδίσουν στα δικά σου βήματα, το δρόμο 

της aρετής της τιμής και του καθήκοντος 

για να συνεχίσουν την προγονική μας κλη 

ρονομιά. 

Χαίρε αγαπητή Χρύστα εκ του κόσμοι 

· ούτου και είθε ο Ύψιστος να καταΊάξει 
ιην αθώα και αμνησίκακη Ψυχή σου εκεί 

που Ίης αξίζει, εν σκηναίς δικαίων όπου 

απέδρά. οδύνη, λύπη και στεναγμός. 

Αιωνία σου η μνήμη. 



ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανάμεσα μας εκατοντάδες άτομα που 
έχουν κερδίσει συνολικά πάνω απο f200,000 κι όμως δεν το ξέρουν. 
Καιρός λοιπόν να ψάξετε τα λεφτά σας από τα αζήτητα. Η 
Υπηρεσία Αυτομάτου Ελέγχου Ομολογιών της ΛΑIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
δημιουργήθηκε για να παρακολουθεί τις ομολογίες σας και να: 

Γ71 ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ 
~ ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΚΕΡΔίΣΟΥΝ. 

Γ7Ι ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ 
~ ΟΤΑΝ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΛΗΞΟΥΝ. 

Γ71 ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 
~ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ. 

Κι όλα αυτά χάρις στα σύγχρονα μηχανογραφικά μας συστήματα που 
μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
είτε είστε πελάτης της ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είτε όχι. 

Συμπληρώστε το σχετικό έντυπο που υπάρχει σε όλα τα καταστήματα 
της ΛΑIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με τα στοιχεία των ομολογιών σας, καί θα 

τις ελέγχουμε αυτόματα κάθε φορά που κληρώνονται. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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W Μαζί πιο μπροστά 



ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ.ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανάμεσα μας εκατοντάδες άτομα που 
έχουν κερδίσει συνολικά πάνω απο ί:200,000 κι όμως δεν το ξέρουν. 
Καιρός λοιπόν να ψάξετε τα λεφτά σας από τα αζήτητα. Η 
Υπηρεσία Αυτομάτου Ελέγχου Ομολογιών της ΛΑIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
δημιουργήθηκε για να παρακολουθεί τις ομολογίες σας και να: 

Γ71 ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕι 
~ ΟΤ ΑΝ οι ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΚΕΡΔιΣΟΥΝ. 

Γ71 ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜιΖΕι 
~ ΟΤΑΝ οι ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΛΗΞΟΥΝ. 

Γ71 ΕΛΕΓΧΕι ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 
~ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ. 

Κι όλα αυτά χάρις στα σύγχρονα μηχανογραφικά μας συστήματα που 
μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
είτε είστε πελάτης της ΛΑIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είτε όχι. 

Συμπληρώστε το σχετικό έντυπο που υπάρχει σε όλα τα καταστήματα 
της ΛΑIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με τα στοιχεία των ομολογιών σας, καί θα 

τις ελέγχουμε αυτόματα κάθε φορά που κληρώνονται. 

~ ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
~ Μαζί πιο μπροστά 




