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Θεοδώρα Κναή - επικήδειος

της Ανθής Πέτσα - Σαββίδου

Μετρηθήκαμε και συ ήσουνα απούσα! Η καρέκλα της Προέδρου αδειανή…  

Όταν πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια θελήσαμε να μπούμε δυναμικά ως γυ-
ναίκες και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για την Κυθρέα και την περιοχή της,

εσύ μπήκες μπροστά γιατί είχες όλα τα χαρίσματα
και τις ικανότητες να ηγηθείς:

Για να πετύχουν οι στόχοι του Ομίλου, να προ-
βληθεί η πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία της
Κυθρέας και της περιοχής της, να φέρουμε κοντά
όλες της γυναίκες, να ενδυναμώσουμε, με την γυ-
ναικεία φωνή μας στο μετρο του δυνατού, τον
αγώνα της πατρίδας μας για δίκαιη λύση του εθνι-
κού μας προβλήματος. Να βγάλουμε, σε συνεργασία
με συνδέσμους και γυναικείες οργανώσεις  της Κύ-
πρου και του εξωτερικού  προς τα έξω το πρόβλημα
της Κύπρου, να ενημερώσουμε, να διαφωτίσουμε…

Αυτά τα τριάντα χρόνια δούλεψες όπως εσύ ήξε-
ρες να δουλεύεις… Με όραμα, συνέπεια, μεθοδικό-
τητα και προγραμματισμό. Προχωρούσες στοχοπρο-
σηλωμένη. Το μυαλό σου πάντα σε εγρήγορση… Για

όλα εύρισκες χρόνο… Για το Δημοκρατικό Κόμμα, για τον Δήμο Λευκωσίας, για
τον Όμιλο, για την εκκλησιαστική επιτροπή της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας, για
τους μαθητές και τους συναδέλφους, για την οικογένειά σου μα και για μας,
τις «αδελφές» σου.

Όσοι σε ζήσαμε, πολύ δε περισσότερο εμείς που μεγαλώσαμε αντάμα και πα-
ρακολουθούσαμε την γήινη πορεία σου, ξέρουμε πως φεύγεις αφού έζησες μια
ζωή μεστή και ποιοτική. Παθιαζόσουν, αγαπούσες, δημιουργούσες, εργαζόσουν,
όλα στον υπέρτατο δυνατό βαθμό. Άριστη μαθήτρια στο Δημοτικό, άριστη και με
πολλά βραβεία και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Σπουδές στο Τμήμα Φυσικής της
Φυσικομαθηματικής Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση στο
Durham University της Αγγλίας. Καθηγήτρια Φυσικής, Γυμνασιάρχης, Επιθε-
ωρητής και Πρώτος Λειτουργός στην Τεχνική Εκπαίδευση. Παράλληλα όμως
άξια  κόρη και αδελφή,  άξια σύζυγος και συνοδοιπόρος για τον Χάρη, άξια μη-
τέρα για την Αθηνά, την Χριστιάνα και την Μαρία, για τα εγγόνια σου.  

Πορεύεσαι σήμερα  προς το αληθινό φως! Προς τη ουράνια, την αληθινή Κυ-
θρέα. Για να συναντήσεις τον   γιατρό πατέρα σου Κωνσταντίνο Κυριακίδη (Κο-
λίτση), τη δασκάλα Λευκωσιάτισσα μητέρα σου Αθηνά, την πολυαγαπημένη
αδελφή σου Νόλλη και το πνευματικό σου παιδί, τον Κωστάκη που του είχες
ιδιαίτερη αδυναμία. Να συναντήσεις τόσους και τόσους συγγενείς, φίλους και
γείτονες.



Θούλα μου, 

στα Μέλη και τους φίλους του Σωματείου φεύγεις και αφήνεις μνήμη
αγαθή…

Γιατί ταυτίστηκες:

Με το οίκημα «Χυτρίων Γη», με πάμπολλες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Με τις παρουσιάσεις στο Σπίτι της
Κύπρου στην Αθήνα. Τις παραστάσεις στη Ρόδο, στο Ρέθυμνο, τη διαμαρτυρία
έξω από την Πρεσβεία στην Αθήνα. 

Με την αδελφοποίηση και τη δράση με τις Γυναικείες Οργανώσεις Γυναικών
Ρεθύμνου, 

Με τα  Ευρωπαϊκά προγράμματα που μας άνοιξαν παράθυρο σε πολλές Ευ-
ρωπαϊκές χώρες

Με παρουσιάσεις βιβλίων, με εικαστικές εκθέσεις, με θεατρικές παραστάσεις.

Με διαμαρτυρίες και πορείες, φιλολογικά τέια, διαλέξεις και με τόσα άλλα.

Με το εκτόπισμά και τη δυνατή προσωπικότητά σου ανοίγονταν για τον Όμιλο
όλες οι πόρτες. Γιατί τολμούσες και ρίσκαρες… δεν είναι λίγες οι φορές που
καθώς ξεδίπλωνες τις σκέψεις σου για μια καινούργια εκδήλωση, για ένα νέο
εγχείρημα, είχαμε τις αμφιβολίες, τους φόβους μας… μόλις όμως ξεδίπλωνες
με σιγουριά, ενθουσιασμό και ζέση τις σκέψεις σου, προχωρούσαμε!

Και πάντα πετυχαίναμε… Εσύ πετύχαινες δηλαδή, πλαισιωμένη από τους
καλύτερους συνεργάτες κάθε φορά, που είχες την οξυδέρκεια να επιλέγεις και
που ποτέ δεν σου το αρνήθηκαν.

Σε θυμάμαι παραμονές Χριστουγέννων να επισκέπτεσαι μαζί με άλλα μέλη
του Ομίλου τα σπίτια δυσπραγούντων συγχωριανών για το καθιερωμένο Χρι-
στουγεννιάτικο δώρο. Σε θυμάμαι να συμπαραστέκεσαι σε βαρυπενθούσες οι-
κογένειες για ένα παρηγορητικό λόγο. Σε μοναχικές ηλικιωμένες Κυθρεώτισσες
για λίγη συντροφιά… 

Σήμερα Πρόεδρέ μας, εν τη απουσία σου αποφασίσαμε μεταξύ άλλων: Να θε-
σμοθετήσουμε στη μνήμη σου τη απονομή βραβείου, μέσω της Σχολικής Εφο-
ρείας Κυθρέας, σε άριστο στο μάθημα των Φυσικών τελειόφοιτο μαθητή. Την
ονομασία της αίθουσας συνεδριάσεων στο οίκημα «Χυτρίων Γη»  σε αίθουσα Θε-
οδώρας Κναή και την ανάρτηση της φωτογραφίας σου στην ίδια αίθουσα. Την
διοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στη ζωή και το έργο σου. 

Τελικά η αρρώστεια δεν σε νίκησε… Νίκησε μόνο την πρόσκαιρη κατασκευή
του σώματός σου. Τις προίκες και τις χάρες σου τις κουβαλά η ψυχή σου. Και
εμείς τη ζεστασιά της, τις αναμνήσεις τις στιγμές που μας χάρισες.

Καλό ταξίδι, Θεοδώρα Κναή,
άξια Κυθρεώτισσα, 
γλυκός ας είναι ο ύπνος σου...
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