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Τους αγαπημένους μας

ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΕΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΡΠΟΥΚΑ

(από την Αφάνεια)

(από το Παλαίκυθρο)

οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους στις 19 Αυγούστου 1974 και τα οστά τους
ανευρέθησαν και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου
2017 και ώρα 11:00. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αποστόλου και
Ευαγγελιστή Μάρκου στον Αρχάγγελο, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Ηγουμένου
Μαχαιρά και Επισκόπου Λήδρας κ.κ. Επιφάνιου.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Ειρήνη Γαβριήλ (Αφαντίτη)
Παιδιά: Στέλιος - Μαρία Γαβριήλ
Εγγόνια: Γεωργία, Ειρήνη

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Λουκία Πέτρου (Αφαντίτη)
Παιδιά: Ηγούμενος Μαχαιρά και
Επίσκοπος Λήδρας κ.κ. Επιφάνιος,
Γιώργος - Μυρτώ Γεωργίου
Εγγόνια: Ιάσονας, Ιόλη

Επικήδειος λόγος του Στέλιου Γαβριήλ για τον πατέρα του
Πολυαγαπημένε μου πατέρα
Ποτέ δε γνωρίσαμε ο ένας τον άλλο και όλα όσα έμαθα για εσένα προέρχονται από
διηγήσεις της μητέρας μου, των συγγενών και των φίλων σου. Μέσα από αυτές τις διηγήσεις έφτιαξα την εικόνα σου στο μυαλό μου. Έφτιαξα την εικόνα σου για τα παιδικά
σου χρόνια που μεγάλωσες στο χωριό σου Αφάνεια, ο μεγαλύτερος από τα 7 παιδιά του
Γαβρίλη και της Δέσποινας. Μια οικογένεια που σου πρόσφερε αγάπη και αξίες που κράτησες μέχρι το τέλος της ζωής σου.
Αυτές οι αξίες οδήγησαν στη συμμετοχή σου στον απελευθερωτικό αγώνα 1955-1959
όπου εντάχθηκες στις ομάδες κρούσης και πολέμησες για την ελευθερία του νησιού μας.
Οι αναφορές των συγγενών και των φίλων σου μου φανέρωσαν την τόλμη και το θάρρος
σου, το ήρεμο και σταθερό χαρακτήρα σου και στις διηγήσεις τους φαίνεται ξεκάθαρα η
αγάπη και ο σεβασμός που είχαν για εσένα.
Αυτά σου τα χαρακτηριστικά αναγνώρισαν και οι συγχωριανοί σου και μετά τον απελευθερωτικό αγώνα ορίστηκες γραμματέας της Συνεργατικής Αφάνειας ενώ ταυτόχρονα
εργαζόσουν σαν ράφτης στο χωριό σου. Τη χαρά στη ζωή σου ήρθε να συμπληρώσει η
γνωριμία σου με την μητέρα μου, την Ειρήνη σου, την γυναίκα που αγάπησες και σε αγάπησε όσο τίποτα στον κόσμο. Αρραβωνιαστήκατε το 1972 και μπορώ να φανταστώ πόσο
ευτυχισμένος ήσουν μαζί της. Η μητέρα μου έμεινε έγκυος και έτσι παντρευτήκατε στις
30 Ιουλίου 1974. Τόσο κράτησε η ευτυχία στη ζωή σας και τα καταστροφικά γεγονότα
που ακολούθησαν έβαλαν τέλος στα όνειρά σας.
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Μετά την εισβολή εγκλωβιστήκατε στην Άσσια και εκεί σε συνέλαβαν οι Τουρκοκύπριοι χωριανοί σου μαζί με τον θείο Πέτρο. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι θα γινόταν αλλά
πριν σε πιάσουν πρόλαβες να βγάλεις και να πετάξεις στο χώμα το ρολόι σου, το μοναδικό
αντικείμενο που έχω για κληρονομιά από εσένα. Σας μετέφεραν στο Δημοτικό Σχολείο
της Αφάνειας όπου εκεί είδες ότι είχαν συλλάβει και τον πατέρα σου και μετά οδήγησαν
εσένα και τον θείο Πέτρο σε ένα χωράφι στην Αφάνεια όπου σας δολοφόνησαν σφραγίζοντας το τέλος στη ζωή σας. Σας έθαψαν εκεί, 500 μέτρα από τον τόπο όπου οι Τουρκοκύπριοι δολοφόνησαν και έθαψαν τον πατέρα σου.
Για 43 χρόνια, πατέρα, είχα ελπίδες ότι θα γύριζες κοντά μας. Μικρός έκανα όνειρα
ότι μια μέρα θα χτυπούσε η πόρτα και θα ήσουν εκεί μαζί με τον θείο Πέτρο. Τελικά γυρίσατε, όχι όπως ήθελα να γυρίσετε αλλά και πάλι ευχαριστώ το Θεό που σας έφερε κοντά
μας.
Αγαπημένε μου πατέρα, πάντα προσπαθούσα να ζήσω τη ζωή μου με τις δικές σου
αξίες και ιδανικά παρόλο που η μοναδική μας γνωριμία έγινε στις σκέψεις μου, μετά
που σε έχασα, και στις σκέψεις σου πριν γεννηθώ. Κάποιος μου είχε πει κάποτε ότι μεγάλωσα με ένα φάντασμα αλλά εγώ πιστεύω ότι τελικά μεγάλωσα με ένα φύλακα Άγγελο.
Θα σε αγαπώ πάντα, πατέρα.
Αιωνία σας η μνήμη.

* * *
Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΘΕΟΔΟΥΛΟ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(από το Παλαίκυθρο)

Στρατιώτη του 286 Μηχανοκίνητου
Τάγματος Πεζικού που έπεσε
μαχόμενος υπέρ πίστεως και
πατρίδος στις 15 Αυγούστου 1974
στην
περιοχή
Λαπάτσα
στον
Κοντεμένο
κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 5.3.
2017 και ώρα 12:00 μ. από τον ιερό
ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο Πέρα Χωρίο Νήσου και καλούμε
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να
παραστούν.
Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια και αδελφότεκνα

