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Αύτοί πού φεύγουν, κάτοικοι 

Κuθρέας καί Περιχώρων 

Στίς 21 'Ιοι)λη 1981 πέθανε σέ ήλικία Bu 
χρόνων ή Θεανώ Γιαννακού · Ανδρονίκου τό 
γένος 'Αντωνάκη Καρέλλη aπό τήν Κυθρέα. 
·Η μετασηΊσα παντρεύτηκε σέ ήλικία 23 
χρόνων καί aπέκτησε τέσσερα τέκνα, τόν 
·Ανδρόνικο , aνώτερον ύπάλληλον 'Υπουρ
γείου ·Εργασίας καί Κοινωνικων · Ασφαλί
σεων, τόν · Αντωνάκην, Διευθυντήν τού Κυ
πριακού 'Οργανισμού Τουρισμού, τήν Χρυ

σούλα Α ·Ελευθερίου καί τήν Νελλίτσα Ν. 
Ζαχαρίου. 

Γιαννακός καί Θεανώ · Ανδρονίκου 

·Η κηδεία έγινε στόν ·ιερό Ναό ·Αγίου 

Κωνσταντίνου καί ·Ελένης Νέον Κοιμητή

ριον Λευκωσίας καί έπί τής σορού της κατε· 

τέθησαν πολλά στεφάνια aπό συγγενεΊς, φί

λους καί έκτιμητέc; τής μεταστaσης. 

·Ο κ. Χ ρ. Πέτσας είπε τόν π ιό κaτω 

έπικήδειο. 

Πολύκλαυστη Θεανώ, 

Μέ συγκινημένη τήν ψυχή, μέ λυγμούς καί 

δάκρυα στά μάτια, καί μέ καρδιά γεμάτη θλί-

ψη καί όδύνη, έρχομαι μπροστά στό σεπτό 

καί σεβάσμό σου σκήνωμα γιά νά πω μερικά 

λόγια στήν ίερή σου μνήμη, σήμερα πού ή 

aδυσώπ'ητη καί σκληρή μοΊρα ι']λθε ν' aποκό

ψει τής ζωης σου τό νήμα γιά νa μεταφεpθετ 
ή πάναγνη καί άθώα ψυχή σου στήν αlώνια 

μακαριότητα, δπου οί Cιγιοι καί οί δίκαιοι 

άναπαύονται. 

·Υπήρξες ψυχή άθώα καί aμνησίκακη, aγα

θή καί καλωσυνάτη, aξιοπρεπής καί φι
λάνθρωπη, γιατί κυριαρχούσε στά βάθη τού 

έσωτερικού σου κόσμου τό α"ίσθημα, τής 

όνωτερότητος. τής φιλαλληλίας, τής εύ

σπαγχνίας καί τής aγαθοεργίας. Μέ τό κό

σμημα αύτό των aρετων έγκατέλειψες aνα

μνήσεις Cιριστες, aναμνήσεις άνεξίτηλες 

μεταξύ των συνανθρώπων της γενέτειράς 

σου Κυθρέας, σ· δλο τό μακρό στάδιο τής 

έπίγειας ζωής σου. 
Γόνος tκλεκτων οlκογενειών της Κυ

θρέας, των προύχοντων Κουρέληδων καί τής 

Πατριαρχικής οίκογένειας τιlJν Χ · · Αθανά
σηδων, έσέμνυνες καί έτίμησες αύτέc; πιό 
πέρα των οlκογενειακων τους παραδόσεων, 

μέ τόν σεμνόν καί ένάρετόν σου βίον. μετέ

τρεπες σέ καθημερινό βίωμα δλες τίc; χρι

στιανικές aρετέc; τής άθάνατης μας χριστια

νικης πίστης . 

.. Αγγελος στό σώμα μέ τήν δλη σου κορμο
στασιά καί προσωπικότητα, Cιγγελος καί στή 

ψυχή μέ τά άνώτερά σου ψυχικά χαρίσματα, 
ένωσες τήν τύχη ν άπό τά νεανικά σου χρόνια 
μέ τό λατρευτό σου σύζυγο Γιαννακό καί 
έκτοτε βαλθήκατε βαστώντας χέρι μέ χέρι 
νά διανύσετε τόν άνηφορικό δρόμο της κοι
νωνικής σας ζωης, άδιαφορώντας τά έμπό

δια καί τίς δυσκολίες πού θά προβάλλονταν 

μπροστά σας. Πραγματικά ένας άδιάλειπτος 

aγώνας, μιά συνεχής πάλη στάθηκε καί γιά 
τούς δυό σας όλόκληρη ή ζωή, μοχθώντας 
καί καταβάλλοντας ύπεράνθρωπες προσπά

θειες γιά τή μόρφωση καί aποκατάσταση των 
4 τέκνων σας καί ίδιαίτερα γιά τήν ένστάλαξη 
στή ψυχή τους των όφθαρτων καί άναλλοίω
των aρετων της άθάνατης μας πίστης. Μά 

δλοι σας οί κόποι καί θυσίες δέν άπέβησαν 
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μάταιες', όλλά έφθασαν τό τέρμα των έπιδίω
ξεων καί προσπαθειων σας. Καί νά σήμερα 

δλα σας τά τέκνα κατέχουν aξιοζήλευτη θέ
ση στήν κοινωνία, οί δυό μάλιστα προσφιλεΙς 

σας γιοΟδες ·Ανδρόνικος καί 'Αντωνάκης 

έχουν φθάσει τό ϋψιστο σκαλοπάτι τής 
ύπαλληλικής ίεραρχίας. 

Αύτήν δμως τήν οίκογενειακήν σας α'ί
γλην, τήν ίδιαίτερη χαρά καί εύτυχία, πού 

aπολαμβάνετε γιά τήν όνταμοιβήν των κό

πων καί προσπαθειων σας, ήλθε νά έπισκιά
σει ή βάρβαρη εiσβολή τοΟ ·Αττίλα. ~Ηλθεν 

η aσυγκράτητη έπίθεση καί όκάθεκτη προέ
λαση τοΟ Τούρκου είσβολέα νά σδ.ς διώξει 

όπό τό πλούσιο ίστορικό καί δίπατο aρχοντι

κό σας, πού ατά παλιά χρόνια χρησίμευε σάν 
προξενειο καί νά σδ.ς όδηγήσει, ατό δρόμο 

τής προσφυγιδ.ς, ατό δρόμο τής aπόγνωσης 

καί τής δυστυχίας. ·Από τότε - ένός κακοΟ 
γενομένου μύρια έπονται- όλλεπάλλληλα εί
ναι τά κτυπήματα πού δοκίμασες όλησμόνη
τη Θεανώ. ' Ο θάνατός το Ο μονάκριβου συζύ
γου καί ατή συνέχεια ό θάνατος τοΟ όγαπη
τοΟ σου γαμβρού ·Ανδρέα. 

Τά πλήγματα, αuτά τόσον σοβαρά, είχαν 
σάν aποτέλεσμα νά έπιδράσουν δυσμενως 
στήν εlιαίσθητη ψυχή σου, νά ύποσκάψουν 
σοβαρά τήν ύγείαν σου καί νά σέ βυθίσουν 

σέ ανείπωτο μαρασμό μέ aποτέλεσμα νά φθί-

Στίς 22 Ίοuλη 1981 όπέθανε σέ ηλικία 40 
χρονων η Δέσπω Α. Στυλιανού τό γένος Ρού

σου όπό τόν "Α γιον · Ανδρόνικον Κυθρέας. 
·Η κηδεία της έγινε τήν έπο μένη aτόν · Ιε

ρό Ναό ·Αγίων Κωνσταντίνου καί ·Ελένης 
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ν ει καθημερινά καί νά μαραίνεται τό aτσάλι

νο κορμί σου γιά νά καταλήξει σήμερα ατό 

μοιραlο. 

Πεθαίνεις μέ τό πικρόχολο παράπονο πώς 
δέν ηlιτύχησες νά στραφεις πίσω νά δεις 
τοuς τόπους τής εϋανδρης καί προσφιλούς 

σου Κυθρέας καί τό σημαντικώτερο ποu δέν 

aξιώθηκες νά ταφεϊς όνάμεσα aτούς τάφους 
των προσφιλων σου γ ο νιων · Αντωνάτζη καί 
· ΕλεγκοΟς, γιατί κατά τόν ποιητή είναι γλυ
κύς ό θάνατος μόνον δταν κοιμόμαστε στήν 
πατρίδα. 

Κοιμήσου δμως Θεανώ, τόν αiώνιό σου 
ϋπνο μέ τήν συνείδησή σου ί;συχη, πώς έπι
τέλεσες ατό όκέραιο τό καθήκο σου σάν 
δ.νθρωπος, σάν χριστιανή, σάν σύζυγος, σάν 
μητέρα, σάν γιαγιά. 

Κοιμήσου τόν ϋπνο τό μακάριο, γιατί έγκα
ταλείπεις aπογόνους πού θό βαδίσουν τ' 
όχνάρια τής δικής σου ζωής τοΟ δικοΟ σου 

βίου. Τούς έχεις δείξει μέ τό φωτεινό σου 

παράδειγμα τό δρόμο τής τιμής, τής aξιο
πρέπειας, τής εlισέβειας καί τής 

δικαιοσύνης. 

Αίωνία σου η μνήμη όξtχαστη 
μας Θεανώ, αΙωνία σου ή 

μνήμη, αΙωνία σου ή μνήμη. 

aτόν Νέον Κοιμητήριο Λευκωσίας, όνάμεσα 
σέ ένδείξεις βαρυτάτου πένθους. ·Η μετα

στδ.σα έγκαταλείπει σύζυγον τόν 'Ανδρέα 
Στυλιανού καί δυό τέκνα τήν Χρυσταλλένη 

καί τό Στέλιο. 




