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Κυθρέσ, ύστερα από τnν επιστροφn τους, μέχρι που n εισβολιl έφερε τα πόνω 
κάτω ... 

Η μεγαλοψυχία του Φάνnκε τnν φοβερn μέρα τnς εισβολιlς και σε δύσκολες 

ώρες , όταν n Κυθρέσ άδειαζε και όταν το ενδιαφέρον του καθενός περιορίζετο 
στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον ... Ο Αντρέσς βοιlθnοε · aπομακρύνο
ντας με το αυτοκίνητό του και σώζοντας από βέβαιn αιχμαλωσία και θάνατο · 
αρκετούς άμαχους αλλά και στρατιώτες, όταν n αμυντικn γρσμμn τnς Μιας 
Μnλιάς κατέρρευσε και οι ορδές του Αττίλα προέλαυναν προς τnν περιοχn 

Κυθρέσς. 

τα πράγματα για ταν Αντρέα και τnν οικογένειά του έγιναν δύσκολα με τnν 

εισβολιl του 1974 και τον ξεριζωμό από το σπίτι και τnν επιχείρnσn του. Δεν τα 
βάζει όμως κάτω. Διωγμένος μακρυά, εγκαθίσταται στα Πολεμίδισ τnς Λεμεσού 

και εργάζεται σε εταιρία μεταφορών τnς πάλnς τnς Λεμεσού. Ξανσξενιτεύετσι 

μόνος του στn Λιβύn και εργάζεται εκεί για τρία χρόνια. 

προσωπικότητα πολυαχιδιlς, κοινωνικός και σνοικτόμυαλος προσέφερε στα κοινά 

για δέκα χρόνια ως μέλος τnς Σχολικnς Εφορείας Πολεμιδιών, στnν ανέγερσn τnς 

εκκλnσίας του Αγίου Νεοφυτου στο Συνοικισμό Μακάριος Γ' τnς Λεμεσού και, για 

πολλά χρόνια, στn Τοπικn Επιτροπn του Δημοκρατικού Κόμματος Λεμεσού. 

ο πρόωρος και αναπάντεχος χαμός τnς κόρnς τους Χριστίνας n οποία έχασε τn 
ζωn τnς σε δυστύχnμα στnν Αθnνα nτσν το φοβερότερο πλnγμα για τnν οικογέ· 

νεισ nαττίχn ... 

ο Ανδρέας nσττίχnς έφυγε σε nλικία 82 χρόνων το rεννάρn του 2009. 

Σπύρος Πέτρου Ιωάννου !ΠετρουλλήJ 
1956·2009 

ο συγχωριανός μας Σπύρος βρnκε οικτρό θάνατο όταν στις 

29 του Γενάρn 2009 άγνωστος του επιτέθnκε και τον σκό· 
τωσε, ενώ βρισκόταν στο δικηγορικό του γραφείο στnν 

Κυπαρισσία Πελοποννnσου. Τα άαχnμα νέα έφτασαν γρn· 

γορα στnν Κύπρου και σκόρπισαν θλίψn ανάμεσα στους 

Κυθρεώτες αλλά και σε όλους όσοι γνώριζαν τnν οικογέ· 

νειά του και τον ίδιο. 

Όπως και άλλοι συγχωριανοί μας, ο Σπύρος μετά τnν προ· 

σΦυγιά, αποφάσισε, μόλις τέλειωσε τις σπουδές του στn 




