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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.


