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Επικήδειος λόγος από την κόρη του αδελφού του Γιώργου,
Μαρία 

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μετά από 47 ολόκληρα χρόνια για να τελέσουμε την κηδεία
του αγαπημένου μας θείου και αδελφού Παναγιώτη Μιχαήλ Αγλαντζιώτη που χάθηκε
τόσο άδικα και απρόσμενα τον Αύγουστο του 1974 κατά τη διάρκεια της δεύτερης ει-
σβολής στην Κύπρο μας. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις μας ανάμεικτα καθώς επίσης
και τα γιατί που όσα χρόνια κι αν περάσαν θα παραμείνουν αναπάντητα.

Γεννήθηκες στις 21/9/1959, το μικρότερο παιδί σε μια πολύτεκνη οικογένεια 6 παι-
διών και παρά τη φτώχεια και τις δυσκολίες έζησες όμορφα και ξέγνοιαστα παιδικά χρό-
νια. Όλοι έχουν να λένε για την ευγένεια, το ήθος, την εργατικότητα που σε διακατείχε
καθώς και για το γεγονός ότι παρά τα 15 χρόνια σου ήσουν γεροδεμένος και φαινόσουν
πολύ μεγαλύτερος από την ηλικία σου. Δυστυχώς αυτός ήταν και ο λόγος που σε συνέ-
λαβαν λίγο έξω από το πατρικό σου και από τότε όλοι εμείς οι οικείοι σου αγωνιούσαμε
για την τύχη σου μιας και ήσουν και εσύ ένας από τους 1619 αγνοούμενους.

Η αγωνία των δικών σου ανθρώπων μεγάλη. Οι παππούδες μου Μιχάλης και Άννα
εγκλωβισμένοι χωριστά, για περισσότερο από δύο μήνες είχαν να διαχειριστούν τον χαμό
του θείου μου που αγνοείτο καθώς και τον φόβο για τα υπόλοιπα παιδιά τους που σκορ-
πίστηκαν σαν τα φύλλα στον άνεμο, άλλοι υπηρετώντας την πατρίδα και άλλοι φεύγοντας
μακρυά από τον τόπο τους, από το σπίτι τους, για να σώσουν τις οικογένειές τους.

Όταν πλέον το κακό κόπασε και τα πράγματα καταλάγιασαν βρέθηκαν πρόσφυγες
μαζί με άλλους τόσους συμπατριώτες μας, σε καταυλισμούς προσπαθώντας να ανασυ-
νταχθούν, να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί, να ζήσουν με την καινούργια πραγματι-
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Τον πολυαγαπημένο μας αδερφό και θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΩΤΗ
από την Κυθρέα, αγνοούμενο του 1974

τα οστά του οποίου ανευρέθησαν στην περιοχή της Βώνης και ταυτοποιήθηκαν με τη μέ-
θοδο του DNA, κηδεύουμε αύριο Κυριακή 4 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 από τον Ιερό
Ναό Αγίου Μάμαντος στη Λακατάμεια και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως
παραστούν. Η ταφή θα γίνει στο παλαιό Κοιμητήριο Στροβόλου (παρά το Cineplex).

Οι τεθλιμμένοι: Αδέλφια: Οικ. Γιώργου Χριστοδούλου, Οικ. Άννας Μελλέχα, Οικ. Αθη-
νούλας Γεωργίου, Οικ. Σπύρου Μιχαήλ, Οικ. Κύπρου Μιχαήλ

Αντί στεφάνων παρακαλούμε να γίνονται εισφορές στον φιλανθρωπικό οργανισμό «Μι-
κροί Ήρωες» για ενίσχυση των παιδιών που παλεύουν με τον καρκίνο.
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κότητα. Μόνο όσοι έζησαν τον πόλεμο μπορούν να νιώσουν
και να καταλάβουν ότι στο πέρασμά του δεν αφήνει τίποτα,
αφανίζει οικογένειες και στιγματίζει ψυχές για πάντα.

Οι πληγές ανεξίτηλες, ο πόνος αβάσταχτος, τα ερωτη-
ματικά πολλά, πώς μπόρεσαν να πάρουν ένα μωρό, ένα 15
χρονο μωρό. Η σκέψη αυτή αναπτέρωνε την ελπίδα ότι
κάπου μπορούσε να είσαι ζωντανός, ότι μπορεί να σε λυ-
πήθηκαν και να μην έφυγες τόσο πρόωρα. Σκέψη βάλσαμο
για την αγαπημένη μου γιαγιά Άννα που πέθανε με αυτό
τον καημό. Ο παππούς μας δεν άντεξε τον πόνο και τις κα-
κουχίες και «έφυγε» αφήνοντάς την μόνη να παλεύει και
να ελπίζει. Ελπίδες που με την πάροδο του χρόνου εξανε-
μίστηκαν. Ήξερε κατά βάθος ότι το βλαστάρι της δεν θα το
συναντούσε ξανά σ’ αυτή τη ζωή. Δεν θα ξεχάσω τότε όταν
στο κρεβάτι του νοσοκομείου σου φέραμε λουλούδια λίγο
πριν πας να τον συναντήσεις και εσύ γύρισες και μας είπες «Τι να τα κάνω τα λουλούδια,
εγώ το έχασα το λουλούδι μου.» Και φτάσαμε στο σήμερα, να κηδεύουμε ό,τι βρέθηκε
από εσένα μήπως και βρει η δική σου ψυχή ηρεμία και ανάπαυση και η δική μας τη δύ-
ναμη να κλείσουμε αυτό τον κύκλο και να προχωρήσουμε μπροστά, σκεφτόμενοι ότι βρί-
σκεσαι με τους αγαπημένους σου γονείς.

Αγαπημένε μας, Αιωνία σου η μνήμη.



Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
(από Χρυσίδα Κυθρέας, κάτοικο Βώνης)

που εφονεύθη από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1974 και μέχρι πρότινος αγνοου-
μένου, και του οποίου τα οστά ανευρέθησαν στη Βώνη και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο
DNA, κηδεύουμε αύριο Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. από τον ιερό
ναό Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στη Λάρνακα, τηρουμένων των πρωτοκόλλων κατά της
πανδημίας. Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν. Η ταφή θα γίνει
στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα. Επικήδειο λόγο εκ μέρους του
Προέδρου της Δημοκρατίας θα εκφωνήσει ο κ. Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής
υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Οι τεθλιμμένοι: Θυγατέρα: Μαρούλλα Σταυράκη-Γεωργάκη, Γαμπρός: Νίκος Γεωργάκης,
Εγγόνια: Ανδρέας και Νικολέττα Γεωργάκη, Γιώργος και Τζιούλη Γεωργάκη και τα δι-
σέγγονα

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε να γίνουν εισφορές για τη Φιλόπτωχο ενορίας Χρυσοπολί-
τισσας Λάρνακος.


