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ΤOY ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑ

Τ ο 2018 είναι η χρονιά που έγιναν οι περισσότερες κη-
δείες αγνοουμένων συγχωριανών μας, 12 τον αριθ-
μό, μεσήλικες και υπερήλικες στην ολότητά τους. Οι 

περισσότεροι βρέθηκαν θαμμένοι σε ομαδικό τάφο κο-
ντά στην εκκλησία του Αγ. Χαραλάμπους και μερικοί σε 
τάφο έξω από το τουρκοκυπριακό χωριό Μόρα. Από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο οδηγήσαμε στην τελευταία 

τους κατοικία τέσσερις συγχωριανούς μας, τον Θεοφά-
νη Αντωνή, το ζεύγος Γρηγόρη και Χρυσάνθης Τσαγκάρη 
(Γληόρης και Γληορού) και τον Στυλιανό Πάπουτσο. Οι 
ταφές συνεχίστηκαν και τους υπόλοιπους μήνες. Έτσι, 
τον Μάιο κηδέψαμε τον Γεώργιο Στέκα, την Μαρίτσα 
Αποστολίδη (Ευτυχού), τον Κυριάκο Κούλλη και τον Νι-
κολή Μίχαλο, τον Ιούνιο τον Γιαννακό Μελά (Πετήση), τον 
Ιούλιο τον Γιαννακό Αντωνιάδη και τον Σεπτέμβριο τον 
Κυριάκο Πόλλα και τον Νικόλα Πύρο.

Η «επιστροφή» 
των αγνοουμένων μας 
συνεχίζεται
ΤΟ 2018 ΤεΛεΣΤηκΑν ΟΙ κηδεΙεΣ 12 νΙΟΧωΡΙΤων θΥΜΑΤων ΤηΣ εΙΣβΟΛηΣ ΤΟΥ 1974
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Σ ίγουρα δεν θα πέρασε ποτέ από το μυαλό του αγα-
πητού μας συγχωριανού Γεώργιου Στέκα ότι η τε-
λευταία του κατοικία δεν θα ήταν στο κοιμητήριο 

του χωριού του, αλλά στο κοιμητήριο του χωριού Πέρα 
Ορεινής, όπου εγκαταστάθηκε μετά την προσφυγιά ο 
γιος του Παύλος. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον ιε-
ρό ναό Παναγίας Οδηγήτριας στα Πέρα. Εκ μέρους της 
κυβέρνησης επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Επίτροπος κ. 
Φώτης Φωτίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνθήκες 
του τραγικού του τέλους: «Απλώς βγήκε με τα χέρια ψη-
λά από σπίτι στο οποίο είχε καταφύγει για να παραδοθεί 
μαζί με άλλον ένα συγχωριανό του και να ενημερώσει 
τους εισβολείς ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν μόνο ηλι-
κιωμένοι και γυναικόπαιδα. Και εκείνη τη στιγμή πυρο-
βολήθηκαν και οι δύο εν ψυχρώ και έπεσαν νεκροί στο 
έδαφος», ανέφερε.

ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ θΥΜΑΤΑ ΤΟ νΙΟΧωΡκΟ κΑΙ η ΑΣΣΙΑ
Αναφερόμενος γενικά στις ανθρώπινες απώλειες του 

Νέου Χωρίου Κυθρέας κατά τη βάρβαρη τουρκική ει-
σβολή, ο κ. Φωτίου τόνισε ότι «ειδικά το Νέο Χωριό Κυ-
θρέας πλήρωσε ιδιαίτερα βαρύ φόρο αίματος κατά τη 
διάρκεια της τουρκικής εισβολής». Και πρόσθεσε: «Στο 
μαρτυρολόγιο της μεγάλης προσφοράς της κοινότητας 
καταγράφονται 74 περιπτώσεις πεσόντων, εκτελεσθέ-
ντων εν ψυχρώ κατοίκων του χωριού και αγνοουμένων. 
Η κοινότητα ίσως, μάλιστα, να κατέχει το θλιβερό προ-
νόμιο να έχει θρηνήσει τα περισσότερα θύματα μαζί με 
την Άσσια, σε σύγκριση με άλλες κοινότητες». Απευθυ-
νόμενος ο κ. Φωτίου στα παιδιά και στους συγγενείς του 
ηρωομάρτυρα, ανέφερε: «Αποχαιρετούμε σήμερα τον 
Γιώργο και τιμούμε με ευγνωμοσύνη τη μνήμη του. Ανα-
γνωρίζουμε ότι απέναντί του έχουμε ένα ανεκπλήρωτο 
χρέος και θα παλέψουμε για να το εκπληρώσουμε. Δεν 
θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε μέχρι να φέρουμε 
την ελευθερία, την ειρήνη και την ασφάλεια σε τούτο 
τον πολύπαθο τόπο».

Ο κΟΙνΟΤΑΡΧηΣ γΙΑ ΤΟν γ. ΣΤεκΑ
Εκ μέρους της κοινότητας Νέου Χωρίου Κυθρέας επι-

κήδειο εκφώνησε ο κοινοτάρχης κ. Χρίστος Λαμπρίας, ο 
οποίος τόνισε ότι η ταφή των ιερών οστών του Γ. Στέκα 
αποτελεί ίσως τη μοναδική δικαίωση στην ψυχή του και 
ανακούφιση στην οικογένειά του που μετά από τόσα χρό-
νια καλείται να αποδώσει τα οφειλόμενα της παράδοσης 
και της θρησκείας μας. Την αποφράδα εκείνη μέρα της 
14ης Αυγούστου 1974, συνέχισε, το χωριό μας βρέθηκε 
με τους εναπομείναντες κατοίκους του έρμαιο στα χέ-
ρια του Τούρκου εισβολέα. Τα αποτελέσματα γνωστά σε 

όλους μας, φόβος, τρόμος, καταστροφές, λεηλασίες, 
κλάματα, εγκλωβισμοί, και εν ψυχρώ δολοφονίες. 

Ο εγγΟνΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡεΤΑ ΤΟν ΠΑΠΠΟΥ
Βαθιά συγκινημένος ο εγγονός του Γεώργιου Στέκα, 

που έχει και το όνομά του, Γεώργιος Στέκας, γιος του 
Παύλου, αποχαιρέτησε τον παππού του. Είμαστε σίγου-
ροι, ανέφερε, ότι σήμερα βρίσκεσαι εδώ ανάμεσά μας, 
και η ψυχή σου αγαλλιάζει, που επιτέλους ό,τι απέμεινε 
από σένα από την επίγειά σου ζωή, βρίσκεται σ’ αυτό το 
μικρό κασελάκι και θα το κηδέψουμε όπως σου αξίζει. Δεν 
έχουμε τη σορό σου, έχουμε μόνο μερικά από τα οστά 
σου, πρόσθεσε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη ζωή του 
παππού του, ο οποίος δυστυχώς, έχασε τη γυναίκα του, 
τη γιαγιά Χρυσταλλού, στη γέννηση του έβδομου παιδιού 
τους. Η ζωή της οικογένειας ανατράπηκε. Ο παππούς έγι-
νε μάνα και πατέρας για τα παιδία του, πρόσθεσε. 

Αφού εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στη ΔΕΑ, στην Εκ-
κλησιαστική Επιτροπή και στο Κοινοτικό Συμβούλιο του 
χωριού Πέρα Ορεινής για την παραχώρηση του τάφου 
δωρεάν, καθώς σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους 
τον παππού του, κατέληξε λέγοντας: «Με 44 χρόνια κα-
θυστέρηση θα κλείσουμε με την κηδεία σου αυτό το κε-
φάλαιο. Σε αποχαιρετούμε τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, 
δισέγγονα ακόμα και τρισέγγονα. Ελπίζουμε και ευχόμα-
στε να μην υπάρξουν άλλα θύματα πολέμου και βιαιότη-
τες στο βασανισμένο μας νησί. Να ζήσουμε ειρηνικά και 
εμείς και οι επόμενες γενιές σε μια επανενωμένη Κύπρο. 
Πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν και η δική σου επιθυμία».

Το ύστατο χαίρε στον Γεώργιο Στέκα
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Σ την εκκλησία του χωριού μας, τον Άγιο Χαράλαμπο 
στην Αγλαντζιά, το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018, έγινε 
η κηδεία ενός ακόμη θύματος της τουρκικής θηρι-

ωδίας, της Μαρίτσας Αποστολίδη, γνωστής ως Ευτυχούς, 
η οποία ήταν 60 ετών. Εκ μέρους της κοινότητας επική-
δειο εκφώνησε ο κοινοτάρχης κ. Χρ. Λαμπρίας, η οποία, 
όπως ανέφερε, πλήρωσε με τη ζωή της τη βαρβαρότητα 
των Τούρκων στρατιωτών όταν μπήκαν στο χωριό μας 
την αποφράδα ημέρα της 14ης Αυγούστου του 1974. Κα-
ταλήγοντας ανέφερε ότι εκείνο όμως που ξενίζει όλους 
μας, κυρίως όμως τους συγγενείς των δολοφονηθέντων 
και προκαλεί θυμό και οργή είναι το κρύο πιστοποιητικό 
θανάτου που εκδίδεται και αναγράφει ως άγνωστη την αι-
τία θανάτου τους. Επίσης, εύλογα τίθεται το ερώτημα για-
τί να απαιτούνται 4-5 χρόνια για να γίνει η ταυτοποίηση 
των οστών. Στην περίπτωση των χωριανών μας ο τάφος 
ανακαλύφθηκε το 2013 και οι ταφές γίνονται το 2018. 

ηΜεΡΑ θΛΙψηΣ, ΠΟνΟΥ κΑΙ ΠΙκΡΑΣ
Εκ μέρους της οικογένειας, τη Μαρίτσα Αποστολίδη 

αποχαιρέτησε ο εγγονός της Χριστόφορος Πισσαρίδης, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Είναι για όλους μας 

μέρα θλίψης, πόνου και πίκρας, γιατί όλοι ξέρουμε με 
ποιο τρόπο “έφυγες” και πόσο πολύ πρέπει να πόνεσες. 
Ξέρουμε ότι άδικα σου αφαίρεσαν τα χρόνια της ξεκού-
ρασης που έρχονταν, τα χρόνια που τα παιδιά σου και 
τα εγγόνια σου θα σου επέστρεφαν πίσω όλα αυτά που 
τους έδινες μια ζωή, την αγάπη, τη φροντίδα και τη θαλ-
πωρή της οικογενειακής αγκαλιάς. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι 
εκτελέστηκες εν ψυχρώ, στη μέση του δρόμου, από τους 
Τούρκους. Γιατί όλοι το ξέρουμε πολύ καλά πόσο πολύ 
πόνεσε και ο παππούς, ο Ευτυχής σου, όταν εξαναγκά-
στηκε να σας θάψει με τα ίδια του τα χέρια, εσένα και 
τους άλλους δολοφονηθέντες γείτονες μας».

Τους στίχους από ποίημα του ποιητή μας Κώστα Μό-
ντη που επικεντρώνεται στα βάσανα και την επιμονή 
των Κυπρίων να επιβιώσουν στον τόπο τους, επέλεξε ο 
Χριστόφορος για να κλείσει τον επικήδειό του «Χρόνια 
σκλαβκιές ατελείωτες / Τον πάτσον τζιαι τον κλώτσον 
τους/ Εμείς τζιαμαί, ελιές τζιαι τερατσιές πάνω στον ρό-
τσον τους».

Αποχαιρετήσαμε 
την Ευτυχού

Α κόμη έναν Νιοχωρίτη αγνοούμενο κηδέψαμε τον 
Μάιο, τον Κυριάκο Κούλλη, ο οποίος ανευρέθηκε 
σε ομαδικό τάφο στο τ/κ χωριό Μόρα. Η εξόδιος 

ακολουθία εψάλη στον ιερό ναό Αποστόλου Αντρέα, 
στον Στρόβολο, στις 21 Μαΐου. Την κυβέρνηση εκπροσώ-
πησε ο υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος 
στον επικήδειο που εκφώνησε αναφέρθηκε στις συνθή-

κες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του Κυρ. Κούλ-
λη: «Έπεσε θύμα ενός βάρβαρου εγκλήματος. Το μόνο 
του αμάρτημα ήταν η αγάπη του προς τον τόπο του, το 
βιος του, το επάγγελμά του. Ένας άνθρωπος φιλήσυχος, 
σωστός οικογενειάρχης, βγάζει το ψωμί του ασχολούμε-
νος με την κτηνοτροφία, καθώς έχει το δικό του κοπάδι 
στο χωριό».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για επίλυση του Κυ-
πριακού, ο κ. Αγγελίδης τόνισε ότι «η λύση θα πρέπει 
να επανενώνει το νησί μας, να μας απαλλάσσει από τα 
στρατεύματα κατοχής και να τερματίζει τον εποικισμό, 

Κυριάκος Κούλλης
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χωρίς ξένες κηδεμονίες και αναχρονιστικά συστήματα 
εγγυήσεων». Εκ μέρους της κοινότητας τον ηρωομάρ-
τυρα αποχαιρέτησε ο κοινοτάρχης Χρίστος Λαμπρίας, 
ο οποίος τόνισε ότι τον τελευταίο καιρό, εμείς οι Νιο-
χωρίτες, και ιδιαίτερα οι οικογένειες των θυμάτων της 
βάρβαρης τουρκικής εισβολής, ξαναζούμε το δικό μας 
δράμα: «Ένας-ένας επιστρέφουν οι Νιοχωρίτες. Δεν επι-
στρέφουν όμως στην πατρώα γη, εκεί που γεννήθηκαν 
και διέπρεψαν με την αξιοσύνη τους. Το μόνο θετικό είναι 
ότι επιτέλους τίθεται τέρμα στο δράμα των οικογενειών 
τους», πρόσθεσε. Επικήδειο λόγο εκφώνησε επίσης ο κ. 
Νίκος Σεργίδης, πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής 
Συγγενών Αγνοουμένων και Αδηλώτων Αιχμαλώτων, της 
οποίας ενεργό μέλος υπήρξε για δεκαετίες ο γιος του 
ηρωομάρτυρα κ. Αντρέας Κούλλης. 

Ο γΙΟΣ ΜΙΛΑεΙ γΙΑ ΤΟν ΠΑΤεΡΑ 
Ο Αντρέας Κούλλης, γιος του Κυριάκου Κούλλη, απο-

χαιρετάει τον πατέρα του, δίνοντας συγκλονιστικές πλη-
ροφορίες για την εν ψυχρώ δολοφονία του. Ο Κυριάκος 
Κούλλης πυροβολήθηκε από Τούρκους στρατιώτες στο 
στέρνο και στη σπονδυλική στήλη, κόβοντάς του το νή-
μα της ζωής στα 54 χρόνια του. Οι σφαίρες των Τούρκων 
εισβολέων διαπέρασαν το σώμα σου, όμως δεν μπόρε-
σαν να αγγίξουν και να φυλακίσουν την ψυχή σου, που θα 
μείνει για πάντα ελεύθερη και ζωντανή στις καρδιές μας, 
πρόσθεσε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο δράμα της οι-
κογένειας που για 44 χρόνια ποτέ δεν σταμάτησε να τον 
αναζητά ψάχνοντας παντού, χωρίς δυστυχώς μια χαραμά-
δα ελπίδας. «Η αγαπημένη μας μητέρα, έφυγε πριν από έξι 
χρόνια μ’ αυτόν τον καημό που της ράγισε την καρδιά. Να 
ξέρεις όμως ότι, ενόσω ζούσε στάθηκε σαν βράχος δίπλα 
μας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο και της μητέρας και του 
πατέρα». «Η δουλειά η τίμια, παιδκιά μου, εν προσευχή, 
τζιαι ευλογία για τον άνθρωπο», μας έλεγες. «Οι συγχωρια-
νοί σου έχουν να πουν τα καλύτερα για σένα. Θέλουμε να 
ξέρεις αγαπημένε μας πατέρα, ότι εμείς θα σε θυμόμαστε 
για πάντα και θα σε έχουμε στην καρδιά μας», κατέληξε. 

Νικολής Μίχαλος

Τ ρεις μέρες μετά την κηδεία του Κυριάκου Κούλλη 
τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Νικολή Μίχα-
λου, συμπέθερου του Κούλλη. Η κηδεία έγινε στις 

24/5/2018, στον Άγιο Χαράλαμπο. Εκ μέρους της κοινό-
τητας το θύμα της τουρκικής εισβολής αποχαιρέτησε 
ο κοινοτάρχης Χρίστος Λαμπρίας, τονίζοντας ότι ήταν 
ένας φιλήσυχος άνθρωπος, εργατικός, τίμιος, με ήθος, 
καλός οικογενειάρχης που έχαιρε μεγάλης εκτίμησης 
από όλο το χωριό. 

ΤεΛεΥΤΑΙΟ ΑνΤΙΟ ΑΠΟ Την κΟΡη ΤΟΥ
Βαθιά συγκινημένη η κόρη του Χρυστάλλα αποχαιρέ-

τησε τον πατέρα της, λέγοντας, μεταξύ άλλων: « Πατέ-
ρα μου, άργησες. Άργησες 44 χρόνια, μα να που ήρθες. 
Είσαι κοντά μας, ανάμεσά μας. Τα παιδιά, τα εγγόνια και 
τα δισέγγονά σου, είναι εδώ για να σε υποδεχτούν και να 
σε κατευοδώσουν στο αιώνιο ταξίδι σου. Είμαστε εδώ για 
να σε ευχαριστήσουμε για όσα έκανες για μας. Ήσουν 
πατέρας και δάσκαλος μαζί, πάντα δίκαιος και πάντα δί-
πλα μας. Η ευχή σου και η αγάπη σου είναι για μας ό,τι 
πολυτιμότερο. Η λατρεμένη σου γυναίκα, η Αναστασία, 
σπάραζε στον πόνο και έτρεχε από πόρτα σε πόρτα, από 
οδόφραγμα σε οδόφραγμα, όπου υπήρχε πιθανότητα να 
πληροφορηθεί τι απόγινε ο λατρεμένος της σύντροφος 
και ο αγαπημένος της γαμπρός Γιώργος. “Αλήθεια, πα-
τέρα, πρέπει να το ’μαθες ότι ο Γιώργος μας, ο σύζυγος 
της κόρης σου Νίκης, σκοτώθηκε την ίδια μέρα με σένα 
στο Τζιάος, όπου υπηρετούσε σαν έφεδρος. Δεν μπορεί 
να μη συναντηθήκατε εκεί πάνω. Πρέπει να ’σαστε μαζί 
τώρα και να μας ατενίζετε από ψηλά”. Σήκωσε, λοιπόν, 
η μάνα στους αδύναμους ώμους της, το σταυρό που της 
φόρτωσαν οι δολοφόνοι του πραξικοπήματος και της 
εισβολής, έπνιξε τον πόνο της και ανασκουμπώθηκε να 
στηρίξει τα παιδιά της». Η κόρη του Νικολή Μίχαλου κα-
τέληξε με το εύλογο και βασανιστικό ερώτημα: «Τι έφται-
ξες εσύ Νικολή; Τι έφταιξε ο Γιώργος μας; Τι έφταιξε ο 
κάθε Νικολής και ο κάθε Γιώργος; Ποιος ξέρει με ποιο 
βασανιστικό και εξευτελιστικό τρόπο σας αφαίρεσαν 
τις ψυχές σας; Τι έφταιξαν οι γυναίκες, τα παιδιά σας, οι 
γονείς σας, τ’ αδέλφια σας, για να ζήσουν με ακρωτηρι-
ασμένες τις ψυχές στο περίμενε; Και ποιος απ’ αυτούς 
τους εγκληματίες πλήρωσε για τις χαμένες ζωές, για τα 
χαμένα όνειρα, για τις χαμένες στιγμές; Κανένας…»
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Γιαννακός Μελάς

Σ ίγουρα δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό του 
Παπαδιομήδη ότι θα αποχαιρετούσε τον πεθερό 
του Γιαννακό Μελά, στην προσφυγιά, στην εκκλη-

σία του Αγίου Χαραλάμπους στη Λευκωσία, στις 6 Ιουνίου 
2018, όπου έγινε η κηδεία του. Βαθύτατα συγκινημένος 
μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, με τη φωνή του 
να πάλλεται, αποχαιρέτησε με λίγα λόγια τον πεθερό του, 
εξαίροντας το ήθος και την ανθρωπιά του. Εκ μέρους της 
κυβέρνησης επικήδειο λόγο εκφώνησε ο υπουργός Εξω-
τερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και εκ μέρους της κοι-
νότητας ο κοινοτάρχης κ. Χρίστος Λαμπρίας, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις συνθήκες εξαφάνισής του. «Αντικρίζο-
ντας το κασελάκι με τα οστά σου που ειλικρινά είναι να 
διερωτάται κανείς, ιδιαίτερα εμείς οι χωριανοί σου, που 
σε ξέραμε, πώς ο Γιαννακός Μελάς, ο ψηλός, ο ευσταλής, 
με την αγέρωχη κορμοστασιά, μπόρεσε να χωρέσει σε 
ένα τόσο δα μικρό κασελάκι», κατέληξε. 

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡε ΑΠΟ ΤΑ εγγΟνΙΑ
Αποχαιρετώντας τον παππού του ο εγγονός του Γιάν-

νης Παπαδιομήδη, βαθιά συγκινημένος, αναφέρθηκε στον 
ανθρώπινο χαρακτήρα και στο μεγαλείο της ψυχής του. 
«Υπήρξες ένας λεβέντης άνθρωπος, πράος, μειλίχιος, ει-
ρηνικός, καλοπροαίρετος, με αληθινή καλοσύνη και αγά-

πη για όλους, πρότυπο καρτερίας και υπομονής. Σοβαρός, 
ευαίσθητος, συνετός, αγέρωχος, σοφός και λιγομίλητος. 
Δεν θυμάμαι ποτέ να ύψωσες τον τόνο της φωνής σου σε 
κανένα, δεν έκρινες και δεν κατηγόρησες κανένα. Ήσουν 
άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Ήσουν βαθιά και 
αληθινά θρησκευόμενος, με στέρεη και ζωντανή πίστη. 
Ένας αληθινός χριστιανός, με απλή και άδολη καρδιά, 
ανοικτή για όλους, πρότυπο αλληλεγγύης και προσφοράς. 
Υπήρξες ένας άριστος οικογενειάρχης, ο οποίος αγαπού-
σε την οικογένειά του, σύζυγο, παιδιά και εγγόνια, για τους 
οποίους κάθε μέρα γινόσουνα θυσία», πρόσθεσε. Με ένα 
μακροσκελές ποίημα, που σκιαγραφεί τον Άνθρωπο, τον 
σύζυγο, τον παππού, τον οικογενειάρχη, τον βοσκό, τον κα-
λοσυνάτο Γιαννακό Μελά, αποχαιρέτησε τον παππού του 
ο άλλος του εγγονός που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα. Ένα 
ποίημα που ξεχειλίζει από συναίσθημα. Ολόκληρο το ποί-
ημα δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού μας.

Στην κηδεία παρέστη η σύζυγος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κα Άντρη Αναστασιάδη, η οποία κατέθεσε 
στεφάνι.

Γιαννακός Αντωνιάδης 

Μ ε καθυστέρηση 44 χρόνων, αναπαύεται από τις 
21 Ιουλίου 2018, στη φιλόξενη γη της Πάφου, ο 
συγχωριανός μας Γιαννακός Αντωνιάδης, ακόμη 

ένα θύμα της τουρκικής θηριωδίας από τους συνολικά 
74 Νιοχωρίτες, που χάθηκαν κατά τη βάρβαρη τουρκική 
εισβολή. Η κηδεία του έγινε στον ιερό ναό Αγίου Κενδέ-
ου, όπου ιερουργεί ο γιος του Παπαντώνης. Της εξοδίου 
ακολουθίας προέστη ο πανιερώτατος μητροπολίτης κ. 
Γεώργιος, ο οποίος τον αποχαιρέτησε εκ μέρους της Εκ-
κλησίας. Εκ μέρους της κυβέρνησης επικήδειο εκφώνη-
σε ο υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Εκ 
μέρους της κοινότητας τον αποχαιρέτησε ο κοινοτάρχης 
κ. Χρίστος Λαμπρίας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: 
«Αγαπητέ Γιαννακό, να είσαι περήφανος για τα παιδιά σου 
που σε έβγαλαν ασπροπρόσωπο. Ο γιος σου δε Αντώ-

νης, ακολουθώντας εν μέρει τα δικά σου βήματα, με τη 
συνταξιοδότησή του από την Αστυνομία, περιεβλήθη το 
ιερατικό σχήμα και είναι τα τελευταία χρόνια εφημέριος 
στον ιερό αυτό ναό». 

Ο εγγΟνΟΣ ΠΟΥ δεν γνωΡΙΣε tOn ΠΑΠΠΟΥ
Ο εγγονός του Γιάννης, γιος του Νίκανδρου, αποχαιρέ-

τησε, εκ μέρους της οικογένειας, τον Γιαννακό. «Δεν σε 
γνώρισα παππού από κοντά. Τουρκικά βαρβαρικά στίφη 
σου έκοψαν βίαια και απάνθρωπα το νήμα της ζωής κα-
τά τον όλεθρο του 1974. Έπεσες ηρωικά, λεβέντικα και 
ως μάρτυρας από δειλό και άνανδρο τουρκικό βόλι, που 
σε πέτυχε, ως άοπλος που ήσουν, ύπουλα, καθώς αρνή-
θηκες να εγκαταλείψεις την πατρώα γη. Τη γη του Νέου 
Χωρίου Κυθρέας που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε στα 
σπλάχνα της τα μαρτυρικά σου οστά σε ομαδικό τάφο. 
Η απανθρωπιά του εχθρού σε άφησε μακριά μας για 44 
ολόκληρα χρόνια, θαμμένο πρόχειρα, βάναυσα και βάρ-
βαρα με άλλους 7 συγχωριανούς μας», ανέφερε. «Ανα-
παύσου εν ειρήνη και σου δίνουμε υπόσχεση ότι με την 
απελευθέρωση του κατεχόμενου χωριού μας, τα οστά 
σου, όπως και της γιαγιάς μας Μαρίτσας και του γιου σου 
Νίκανδρου, θα τα μεταφέρουμε στη γενέθλια γη του Νέ-
ου Χωρίου Κυθρέας», κατέληξε.
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Κυριάκος Πόλλας

Σ τις 28 Σεπτεμβρίου 2018, στην εκκλησία του Αγίου 
Χαραλάμπους, κηδεύτηκε ακόμη ένας Νιοχωρίτης 
αγνοούμενος, ο Κυριάκος Πόλλας, ο οποίος ήταν 

62 χρονών, όταν τον σκότωσαν εν ψυχρώ οι Τούρκοι ει-
σβολείς. Οδηγός λεωφορείου, φιλήσυχος, τίμιος καλός 
οικογενειάρχης ήθελε να μείνει στον τόπο που δημιούρ-
γησε την οικογένειά του, τόνισε ο κοινοτάρχης Χρ. Λα-
μπρίας. Εκ μέρους της κυβέρνησης επικήδειο εκφώνη-
σε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στους βανδαλισμούς και στις βιαιοπραγίες 
που διέπραξαν οι Τούρκοι εισβολείς κατά την προέλασή 
τους μετά την κατάρρευση της αμυντικής γραμμής της 
Μια Μηλιάς, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Μετά από σχε-
δόν 13 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος της ΔΕΑ 
εξακολουθούν να αγνοούνται 846 συμπατριώτες μας, οι 
περισσότεροι δηλαδή από όσους αρχικά καταχωρήθηκαν 
στον κατάλογο της Επιτροπής για την εξιχνίαση της τύ-
χης τους. Το κλειδί για την επίτευξη προόδου βρίσκεται 
στα χέρια της κατοχικής δύναμης. Η Τουρκία επιβάλλεται 
να επιδείξει επιτέλους έμπρακτα την αναγκαία πολιτική 
και ανθρωπιστική βούληση, ώστε να τερματιστεί ο πόνος 
και η αγωνία όλων των συγγενών». 

Νικόλας Πύρος

Σ τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 κηδεύτηκε ο Νικόλας 
Πύρος, 68 ετών, ο τελευταίος των 12 Νιοχωριτών 
αγνοουμένων που αποχαιρετήσαμε το 2108. Έτσι 

έκλεισε ο μακάβριος κατάλογος που συνέθεσαν τα θύ-
ματα των δύο ομαδικών τάφων, στο χωριό μας και στη 
Μόρα. Μιλώντας ο κοινοτάρχης αναφέρθηκε στην εν 
ψυχρώ δολοφονία του Ν. Πύρου που δέχθηκε τέσσε-
ρις σφαίρες και μάλιστα πισώπλατα, τονίζοντας ότι το 
μαύρο καλοκαίρι του 1974 η Κύπρος συνταράχθηκε ολό-
κληρη από τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας, η οποία 
χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το άφρον και προδοτικό 
πραξικόπημα της χούντας και των εδώ συνεργατών της, 
διέπραξε το αποτρόπαιο έγκλημά της. «Με καθυστέρηση 
44 ολόκληρων χρόνων παραδίδουμε σήμερα τα οστά του 
ηρωομάρτυρα στην οικογένειά του για να αναπαυθούν, 
όπως επιτάσσουν τα ήθη και οι παραδόσεις της θρη-
σκείας μας», κατέληξε. Εκ μέρους της κυβέρνησης επι-
κήδειο εκφώνησε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φω-
τίου, ο οποίος επέκρινε την Τουρκία για την άρνησή της 
να δώσει πληροφορίες για το θέμα των αγνοουμένων. 
«Θα πρέπει, επιτέλους, να επιτραπεί από τον κατοχικό 
στρατό η πραγματοποίηση χωρίς οποιουσδήποτε περι-
ορισμούς των εκταφών στις λεγόμενες στρατιωτικές πε-
ριοχές, όπως και η πρόσβαση ερευνητών στα αρχεία του, 
όπου με βεβαιότητα υπάρχουν στοιχεία για περισσότε-
ρες περιπτώσεις αγνοουμένων και ταφές πεσόντων. Και, 
βέβαια, να δοθεί πληροφόρηση για το τεράστιο θέμα της 
μετακίνησης οστών από τους αρχικούς χώρους ταφής 
σε άλλους που παραμένουν ακόμη άγνωστοι», κατέληξε.

Ο ΠΑΠΑδΙΟΜηδηΣ ΣΤΙΣ κηδεΙεΣ
Στις συνεχόμενες κηδείες των αγνοουμένων μας οι 

Νιοχωρίτες ομοθυμαδόν προσέρχονται στην εκκλησία, 
και με συγκίνηση αποχαιρετούν τα θύματα της τουρκι-
κής εισβολής και συλλυπούνται τους οικείους. Σε όλες 
τις κηδείες, της εξοδίου ακολουθίας προΐσταται ο ιερέας 
της κοινότητάς μας, ο Παπαδιομήδης Κωνσταντίνου, ο 
οποίος το πράττει, παρά το προχωρημένο της ηλικίας 
του. Ο τελευταίος ιερουργός του κατεχόμενου Αϊ Χαρά-
λαμπου, ο άνθρωπος που έκλεισε την πόρτα του ναού 
τον Αύγουστο του 1974, αφήνοντας το νεκροκρέβατο 
του ναού στη θέση του, καταδικασμένο να νικηθεί από 
τον αφέντη του, τον θάνατο.
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Των ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΑ κΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. κΟΥΡΟΥΠΑκΗ

Ο Παύλος Κουσιουμής γεννήθηκε στο Νέο Χωρίο Κυ-
θρέας, το 1950. Είναι ο μικρότερος της οικογένειας 
Κουσιουμή και έχει ακόμα τέσσερα αδέλφια. Γονείς 

του ήταν o Κώστας και η Χρυστάλλα. Το 1973 νυμφεύ-
θηκε τη Μαρούλα Μασούρα, από τον Άγιο Αμβρόσιο και 
απέκτησε τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ο γιος 
του, ο Πανίκος, είναι υπεύθυνος των ζαχαροπλαστείων 
ORIENTAL, και ο Κωνσταντίνος διευθύνει το Κτήμα Κου-
σιουμή. 

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ζαχαροπλάστης εργαζό-
μενος από τα εφηβικά του χρόνια στο γνωστό ζαχαρο-
πλαστείο της Λευκωσίας «Χαλέπι», το οποίο χαρακτήρισε 
ως μια σχολή ζαχαροπλαστικής. Σε πολύ νεαρή ηλικία, 20 
χρονών, ανοίγει στις 21 Νοεμβρίου 1970 το ζαχαροπλα-
στείο «Oriental» σε συνεργασία με τον γαμπρό του Τάσο, 
ο οποίος αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
συμβολή της κας Μαρούλας ήταν καθοριστική στη λει-
τουργία, διεύρυνση και ανάπτυξη του ζαχαροπλαστείου 
και μετέπειτα του Κτήματος Κουσιουμή. Σήμερα λειτουρ-
γούν δύο ζαχαροπλαστεία «Oriental», ένα στη λεωφόρο 
Λάρνακος και ένα στη λεωφόρο Κυρηνείας στο Πλατύ 
Αγλαντζιάς. 

Τo πρώτο ζαχαροπλαστείο στεγάστηκε σε κατάστημα 

στην Παλλουριώτισσα, στη λεωφόρο Πουλίου και Κα-
ποτά, κοντά στον σταθμό βενζίνης του Χειλίδη. Αρχικά 
ασχολείτο με την παρασκευή γλυκών και αλμυρών κα-
θώς και λουκουμιών γάμου. Σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα απέκτησε φήμη στην αγορά της Λευκωσίας ότι παρα-
σκευάζει εξαιρετικής ποιότητας λουκούμια.

Πώς, όμως, προέκυψε το όνομα «Oriental», ρωτήσαμε 
τον κ. Παύλο; «Όταν εργαζόμουνα στο «Χαλέπι», εργαζό-
ταν κι ένας εξ Ελλάδος ζαχαροπλάστης, ονόματι Γιώργος 
Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος μου είχε μεγάλη αδυναμία. 
και μου είπε, αν ποτέ κάνεις δικό σου ζαχαροπλαστείο να 
το βγάλεις Oriental. Αυτός, λοιπόν, ήταν ο εμπνευστής 
του ονόματος».

Το ανήσυχο πνεύμα του Παύλου, που ήθελε συνεχώς να 
επιμορφώνεται, τον οδήγησε στο να προσκαλεί ο ίδιος 
από την Ελλάδα καθηγητές και παρέδιδαν μαθήματα σε 
σεμινάρια που οργανώνονταν μέσα στο ίδιο το ζαχαρο-
πλαστείο. Στο αρχικό στάδιο, δούλευε μαζί με τη γυναίκα 
του για πολλές ώρες, κτυπούσε κυριολεκτικά 18ωρα την 
ημέρα, με αποκορύφωμα να χρειαστεί να εργαστεί για 
ένα ολόκληρο 48ωρο χωρίς να κοιμηθεί. 

Την τεχνική της παρασκευής των λουκουμιών γάμου 
τη διδάχθηκε στο «Χαλέπι», που εθεωρείτο το καλύτερο 
της Λευκωσίας. Στην πορεία, όμως, τονίζει ο κ. Παύλος, 
όταν αγαπάς αυτό που κάνεις προσπαθείς να το βελτι-
ώσεις και να το τελειοποιήσεις. Αυτό έκανα κι εγώ, δίδο-
ντας πάντα σημασία στην ποιότητα και στην αγνότητα 
των υλικών. 

Όταν τη δεκαετία του 1990 τα αρτοποιεία λειτουρ-
γούσαν και ως ζαχαροπλαστεία ο τζίρος των καθαυτών 
ζαχαροπλαστείων μειώθηκε σημαντικά, οπότε η επιλο-
γή ήταν είτε και τα ζαχαροπλαστεία να μετατραπούν σε 
αρτοποιεία ή να εμπλουτίσουν την γκάμα των προσφε-
ρόμενων προϊόντων τους. «Εγώ δεν ήθελα να γίνω φούρ-
ναρης», μας είπε ο κ. Κουσιουμής. Ο κ. Παύλος ξεκίνησε 
δειλά-δειλά στην αρχή το catering, το οποίο στα αρχικά 
στάδια προσέφερε ένα κομμάτι τούρτα κι ένα ποτό. Αρ-
γότερα εμπλουτίστηκε με πολλά και διαφορετικά εδέ-
σματα, κρύων και ζεστών, με αποτέλεσμα ο καλεσμένος 
να φάει ικανοποιητικά έχοντας αφθονία και ποικιλία εδε-
σμάτων υψηλής ποιότητας. Με την πάροδο του χρόνου 
το μενού από καθαρά κυπριακό, εμπλουτίστηκε και με 
εδέσματα ευρωπαϊκής και ασιατικής κουζίνας για να ικα-
νοποιήσει και το πιο απαιτητικό γούστο. Τίποτε όμως δεν 
μπορεί να εξωθήσει την κυπριακή γωνιά με τα παραδοσι-
ακά προϊόντα, ζιβανία, σουτζούκο, χοιρομέρι, κεφαλοτύ-

«Έγνοια 
μου ήταν 
να μη μένω 
στάσιμος»
ΣΥνΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟν ΠΑΥΛΟ κΟΥΣΙΟΥΜΗ

Ο Παύλος Κουσιουμής ξεκίνησε την καριέρα του ως ζαχαροπλάστης 
εργαζόμενος από τα εφηβικά του χρόνια στο γνωστό ζαχαροπλαστείο της 
Λευκωσίας «Χαλέπι», το οποίο χαρακτήρισε ως σχολή ζαχαροπλαστικής.
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ρι, ξηροί καρποί, σταφίδες, με τον κατάλληλο διάκοσμο, 
(τοποθετημένα σε κρασοβάρελα) που προσελκύει πολ-
λούς καλεσμένους. 

Απώτερος στόχος, τονίζει ο κ. Παύλος, είναι ο καλε-
σμένος, που δεν θα παραστεί στο επίσημο δείπνο, να μη 
νιώσει ότι είναι δεύτερης ποιότητας καλεσμένος και να 
φύγει παραπονεμένος, με την εντύπωση ότι ήλθε απλώς 
να δώσει ένα δώρο. Αντίθετα, του προσφέρθηκε ένα 
πλούσιο μενού με πολλά εδέσματα. Το μενού αυτό συνε-
χώς εμπλουτίζεται, όπως για παράδειγμα με live cooking, 
παγωτό, σοκολάτα. Στόχος μου, τονίζει ο κ. Παύλος, είναι 
να εμπλουτίζεται συνεχώς το μενού. Σε αυτό, πιστεύουμε 
ότι πρωτοπορούμε, πρόσθεσε. Όταν έλθει ένα ζευγάρι, 
τα ζαχαροπλαστεία «Oriental» και το Κτήμα Κουσιουμή 
του προσφέρουν ένα πακέτο με πολύ ψηλής ποιότητας 
εδέσματα και υπηρεσίες σε λογική τιμή. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ
Είχα ένα όραμα, τόνισε ο κ. Παύλος, να μη μένω 

στάσιμος, αλλά συνεχώς να προσφέρω και κάτι άλλο 
στον πελάτη. Αφορμή για περαιτέρω εμπλουτισμό του 
catering με εδέσματα, πρόσθεσε, ήταν ο γάμος ενός 
Νιοχωρίτη, του δρα Νίκου Καρτακκούλη, τον Ιούνιο του 
1996. Ο πατέρας του Λούκας, προκειμένου να ικανοποι-
ήσει τους καλεσμένους του γάμου του γιου του, ζήτησε 
από τον συγχωριανό του Παύλο να του κάνει ένα πλού-
σιο κοκτέιλ. Ωστόσο, ξανοιχτήκαμε σε κάτι που λίγο πο-

λύ ήταν άγνωστο σε μας. Ο φόβος υπήρχε αν θα πετύχει 
ή όχι. Και μάλλον πέτυχε, αφού παλιά κάναμε μία δεξί-
ωση την εβδομάδα, και τώρα κάνουμε 4-5 και μάλιστα 
σε ολόκληρη την Κύπρο. Μέχρι τον Πύργο Τηλλυρίας 
πήγαμε, ανέφερε, προσθέτοντας ότι έτυχε εβδομάδα 
που έκανε οκτώ δεξιώσεις. 

ΜΟΥ ΕΛΕΓΑν ΟΤΙ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΕΓΙνΑ ΣΟΥΒΛΙΤΖΗΣ
Από το 1996 μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά. Ο ανταγω-

νισμός έγινε πολύ πιο έντονος, μιας και μετά την κρίση 
και το κούρεμα το 2013 μπήκαν πολλοί στο catering. Στην 
αρχή οι συνάδελφοί μου με κορόιδευαν ότι από ζαχαρο-
πλάστης έγινα σουβλιτζής. Εγώ χαιρόμουνα που δεν αντι-
λήφθηκαν τις δυνατότητες του catering. Μετά την κρίση 
αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να μπουν κι αυτοί σε αυ-
τό τον κλάδο. Διατήρησα τις τιμές μου, δεν τις έριξα, αλλά 
εμπλούτιζα συνεχώς το μενού, μένοντας πάντα σταθερός 
στην ποιότητα των υλικών. Σε παρέμβασή του ο γιος του 
Κωνσταντίνος τονίζει ότι όταν ένας καλεσμένος έλθει σε 
ένα γάμο δεν τον ενδιαφέρει αν το ζευγάρι επέλεξε ένα 
φτωχό μενού για να πληρώσει πιο λίγο. Εκείνο που τον εν-
διαφέρει είναι να φάει. Οπότε εύλογα εγείρεται το ερώτη-
μα: ποιος έκανε το κοκτέιλ; Αυτό έμενε στον καλεσμένο. 
Γι’ αυτό εμείς προσφέραμε πιο πλούσιο μενού, οπότε στον 
πελάτη αποτυπωνόταν στο μυαλό του ότι το κοκτέιλ του 
«Oriental» είναι πολύ καλύτερο από άλλα. Για 15 περίπου 
χρόνια ήταν σχεδόν μόνος στην αγορά.

Το πρώτο «Oriental» 
λειτούργησε στην Παλλουριώτισσα, 
στις 21 Νοεμβρίου 1970. 
Απέκτησε πολύ σύντομα φήμη 
στην αγορά της Λευκωσίας 
ότι παρασκευάζει εξαιρετικής 
ποιότητας λουκούμια.



Η εταιρεία Κτήμα Π. Κουσιουμή Λίμιτεδ ιδρύθηκε από τον κ. Παύ-
λο Κουσιουμή το 2005 και δραστηριοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 
2016. Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιρειών Oriental Limited, 
η οποία είναι πρωτοπόρος στον χώρο των γαμήλιων δεξιώσεων 
(catering) και της ζαχαροπλαστικής, αφού είναι η πιο οργανωμένη 
μονάδα παραγωγής μαζικών συνεστιάσεων, υψηλών απαιτήσεων, 
στοχεύοντας πάντα στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχει. Με υπευθυνότητα, δυναμισμό, άψογη εξυπηρέτηση και 
άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα 
για την εκδήλωσή σας. Το Κτήμα Κουσιουμή αποτελεί όαση στη 
Λευκωσία, στην περιοχή Χαλεπιανές στο Τσέρι, σε μια τεράστια 
έκταση 22.000 τετραγωνικών μέτρων με άνετο χώρο στάθμευσης, 
καταπράσινους κήπους, τη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων, χωρητι-
κότητας μέχρι 700 ατόμων και ένα πανέμορφο εκκλησάκι, στο 
ύψωμα του λόφου που διακρίνεται από τον αυτοκινητόδρομο Λευ-
κωσίας – Λεμεσού. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από τα πολυάριθμα 
πλεονεκτήματά του, όπως εύκολη πρόσβαση τόσο από το κέντρο 
της Λευκωσίας όσο και από τις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. 

παρουσιαση

Κτήμα Κουσιουμή
πρωτοπορΕΙ στον χωρο 

των γαμήλΙων 
δΕξΙωσΕων  (Catering) καΙ 

τήσ ΖαχαροπλαστΙκήσ.

ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΣΙΟΥΜΗ



ΥπήρΕσΙΕσ
Το Κτήμα Κουσιουμή είναι ένας και-
νούργιος χώρος δεξιώσεων, που δη-
μιουργήθηκε για να προσφέρει στα 
νεαρά ζευγάρια ό,τι καλύτερο για την 
ομορφότερη ημέρα της ζωής τους. 
Ένας αριστοκρατικός, μοντέρνος χώ-
ρος που πλαισιώνεται από ένα ειδυλλι-
ακό καταπράσινο τοπίο σε συνδυασμό 
με το μαγευτικό σκηνικό των όμορφων 
λέιλαντς, τους ρομαντικούς καταρρά-
κτες, τα εντυπωσιακά σιντριβάνια που 
κινούνται στους ρυθμούς της μουσι-
κής, τις αιωνόβιες ελιές, την εντυπωσι-
ακή πισίνα, και το πανέμορφο παραδο-
σιακό εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο 
στην Παναγία της Αγάπης. Σύμφωνα με 
την παράδοση η Παναγία της Αγάπης 
είναι η προστάτιδα των ερωτευμένων 
στην οποία πολλά ερωτευμένα ζευ-
γάρια έρχονται να επισφραγίσουν την 
αγάπη τους. 
Σκοπός του κτήματος είναι να προ-
σφέρει ένα συνδυασμό μαγευτικού 
τοπίου και άριστης εξυπηρέτησης που 
θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό 
καλεσμένο σας. 
Το κτήμα στους όμορφους κήπους 
του μπορεί να προσφέρει δεξιώσεις 
catering μέχρι και 3.000 ατόμων, όπου 

το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό θα 
σας χαρίσει μια παραμυθένια βραδιά, 
σε σας και στους καλεσμένους σας. 
Και το παραμύθι δεν τελειώνει εδώ…
Για τους ξεχωριστούς σας καλεσμέ-
νους ο εσωτερικός χώρος του κτή-
ματος έρχεται για να σας καταπλήξει. 
Ένας χώρος σχεδιασμένος με φινέτσα 
σε αριστοκρατικό και μοντέρνο ύφος 
σας υπόσχεται μια βραδιά που θα απο-
τυπωθεί στη μνήμη όλων. 
Στόχος μας στο Κτήμα Κουσιουμή εί-
ναι να ικανοποιήσουμε κάθε επιθυμία 
σας, προσφέροντάς σας την καλύτερη 
έναρξη στο καινούργιο μονοπάτι της 
ζωής.
Η εταιρεία ειδικεύεται σε Catering και 
προσφέρει μια σειρά επιλογών από 
κεραστικά που θα ικανοποιήσουν και 
τους πιο απαιτητικούς. Είναι η εταιρεία 
που κατέταξε την Κύπρο στο Βιβλίο 
Γκίνες το έτος 2000 για το φημισμέ-
νο λουκούμι γάμου που παρασκευά-
ζει. Το εξειδικευμένο σε τεχνογνωσία 
εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής που 
διαθέτει, είναι σε θέση να προσφέρει 
ονειρικές τούρτες γάμου υψηλής αι-
σθητικής καθώς και τούρτες για hens 
and bachelor nights που θα σας μεί-
νουν αξέχαστες.

ΒραΒΕΥσΕΙσ 
Το άρτια εκπαιδευ-
μένο προσωπικό 
μας υπό την επίβλε-
ψη του διευθυντή 
Παραγωγής με τη 
μεγάλη εμπειρία του 
στο χώρο συμμε-
τείχε σε πολλούς 
διαγωνισμούς όπου η 
ποιότητα των έργων 
και η αισθητική τους 
αναγνωρίστηκαν από 
τους κριτές.

1999  
Παγκόσμιο ρεκόρ 
Γκίνες, «Μεγαλύτερο 
Λουκούμι»

2004  
Food Lovers Show, 
κατηγορία «Works in 
Chocolate», Αργυρό 
μετάλλιο

2004  
Food Lovers Show, 
κατηγορία «Wedding 
Cakes», Χάλκινο 
μετάλλιο

2004  
Food Lovers 
Show, κατηγορία 
«Vegetable Carving», 
Αργυρό μετάλλιο

2006  
Gastronomia 
Gastrognosia, 
κατηγορία «Works in 
Chocolate», Χρυσό 
μετάλλιο

2006  
Gastronomia 
Gastrognosia, 
κατηγορία «Wedding 
Cakes», Αργυρό 
μετάλλιο

2006  
Gastronomia 
Gastrognosia, κατη-
γορία «Celebration», 
Χάλκινο μετάλλιο
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Πληροφορίες από το Αρχείο Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου.
Βλ. περισσότερα, Αθ. Ταρσούλη, Κύπρος, Αθήνα 1963. Α. Γ. Πιερίδη, Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη, Λευκωσία 1991.
Ευχαριστούμε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου για την παραχώρηση των φωτογραφιών και την άδεια για δημοσίευσή τους.

Υψηλή νιοχωρίτικη τέχνη



25δεκεμβριοσ 2018

Σ το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου εκτίθενται δύο 
κάδρα από το Νέο Χωριό Κυθρέας, τα οποία έχουν 
κεντηθεί με κουκούλια μεταξοσκώληκα. Το πρώτο 

κάδρο, με αριθμό μητρώου 1366, έχει διαστάσεις 0,67 x 
0,61 εκ. και παρουσιάζει ένα δαιδαλώδη φυτικό διάκο-
σμο, ο οποίος πλαισίωνε δύο μικρές φωτογραφίες που 
δεν διεσώθησαν. Το δεύτερο κάδρο, με αριθμό μητρώ-
ου 1267, έχει διαστάσεις 0,67 Χ 0,61 εκ. και αναπαριστά 
ένα βάζο με τα λουλούδια του. Τα κάδρα με κουκούλια 
είναι ένα από τα βασικά διακοσμητικά στοιχεία, που συ-
ναντούμε στις οικίες του 19ου και 20ού αιώνα. Μάλιστα, 
σε πολλά νιοχωρίτικα σπίτια στην είσοδό του κρεμόταν 
ως καλωσόρισμα ένα τέτοιο κάδρο.

ΑρχΕίο
 Κω

ν
/νο

υ ΛΕΒΑ







































Εκλιπόντες συνοικισμοί 
και ιστορικά γεγονότα
ΑνΑδημοσιεύούμε στη νιοχωριτικη Φωνη το πολύ ενδιΑΦερον Αρθρο τού  
ΑκούρΑστού μελετητη τησ κύπριΑκησ λΑογρΑΦιΑσ κΑι ιστοριΑσ νεΑρχού κληριδη





















































Φωτογραφήματα





Φωτογραφήματα





1941 Στις 20 
Νοεμβρίου 1941 
επισκέφθηκε 
το χωριό μας ο 
εκτελών χρέη 
κυβερνήτη Sir 
John Valentine 
W. Shaw. Κατά 
την επίσκεψή 
του οι κοινοτάρ-
χες Τζωρτζής 
Τζωρτζή και 
Hassan Tahsi 
Ali επέδωσαν 
στον υψηλό 
επισκέπτη 
υπόμνημα με 
τα προβλήμα-
τα που αντιμε-
τώπιζε η κοι-
νότητα. Κατά 
την επίσκεψη 
παρασημοφο-
ρήθηκε ο Τ/κ 
κοινοτάρχης 
Hassan Tahsi 
Ali, άγνωστο 
για ποιον λόγο. 



Στην έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων The Car Shop Cyprus 
στη Λευκωσία ο πελάτης μπορεί να βρει τον τύπο αυτοκινήτου που επιθυ-
μεί και που θα ικανοποιεί κάθε ανάγκη του, πάντοτε στις καλύτερες τιμές. 
Όλα τα αυτοκίνητά μας είναι μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά/ηλεκτρονι-
κά ελεγμένα και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας.

At The Car Shop Cyprus car show in 
Nicosia, our customers can find the type 
of car they need, always at the best price. 
All of our cars are mechanically and 
electrically / electronically tested.

Λεωφόρος Λεμεσού 92 (απέναντι  
από ΓΕΕΦ), 2014 Λευκωσία, Κύπρος

92 Lemesos Avenue (across GEEF Head 
Quarters, 2014, Nicosia, Cyprus

The Car Shop CypruS I.M. LTd

The Car Shop Cyprus

Tel.: +357-22666555

Mob.: +357-99620161

Fax: +357-22356060

Mail: thecarshop@cytanet.com.cy

Διεύθυνση/direction: Μίτας Γιάννος /  
Mitas Giannos (ΝΙΟΧΩΡΙΤΗΣ)

ΕισαγωγΕσ   
αυτοκινήτων ολων  

των τυπων απο ιαπωνια  
και αγγλια στισ πιο 

συμφέρουσέσ τιμέσ.

ΜΕταπωλήσΕισ 
μέταχέιρισμένων 

αυτοκινήτων καθέ τυπου, 
πλήρωσ έλέγμένων 

μήχανολογικα.

We imporT CarS oF aLL 
TypeS FroM Japan and uK  

aT The BeST prICe.

reSale oF uSed CarS  
oF aLL TypeS, FuLLy 

MeChanICaLLy 
 TeSTed.
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