
ΕΛΕVΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 141 

Αύτοί πού φεύγουν 
Πρνayιdιtης Π. Παπαγιώργης 
Ό Ιlαιι«yιtίtης Π. Γtατrαγεώργηc; yεννή

~ σ"rt)v Κ~ στΙς 2 Φεδροuαρίου 1905. , 
Γοvεiς 'f!;IU ~ ό Πέτρος, το γένος Πα'Πα

γεώργ.η ιcαί ή Μα.ρίτσα, το γένος Κολίτση. 

'Αβiλφοια τ<IU Παναγιώτη κατά σειρά ήλικίας 

εΊναι: "'Αννα ('Πέθανε το 197 4, ·μετά τiιν 

εb6ολή1 .. ~ία, Χριστάκης, Νίκος ιc:αί 
'Α~ . 

Τέλειωα& το Δημοτι«ο Σχολείο στ!)ν Κv

$ρέα tcαi ~iτησε στο Παγκίιπριο Γυμνάσιο, 

Φτο τό Δ~εiο -rou δποίοu ά:ποφοίτη

σε το 1 f~~ Σάν διδάσt<:αλοc; έρyάστη«ε σε 
πολλά χωριά 11}ς Κύπρου. 

Γυναiκα του ί\ταν ή Όλ6ία, το γένος Ζα

χαpιάδη, ttQU 11'ιθανε το 1976. Παιδιά τους 
εfναι δ Πtrρος Πα'Παγεώρyης καi ή Στέλλα 

Κωvσταντί}, ιφi οΙ δυο καθηγητες 'Ι'ί}ς φιλο

λοyiας. 

Στη δι~ια τί}ς Τουρκικής εlσδολiiς δ 

Παναyιώτης, ή Όλ6ία καί ή κόρη τους Στέλ

λα .έΎt<λΦδiστηκαν στ!)v Κυθρέα καί γιά τρε'iς 

mpί1rou μί}Υι:ς ηταν «ρατούμενοι τών Τούρ

κων οτι'ι θώνη. Ό γιός τοuς Πέτρος 6ρισι<ό

τι:χν τότε σiήν έ'Π'ιστράτευση, ό<τος Κυθρέ

ας. Στ!) θώvη ό Παναyιώτης Vπέστη μεγάλη 

KakQ#E1'~~ρl(l!f} άπο τοuς Τ ούριcους. 

'Ο Πι:χναγιώτης πέθανε 'οτο Νοσοκομείο 
λάριιιακι:χς, brrou ζοUσε μt τiιv κόρη του Σ τέλ
λσ ·μετά τό θ6νατο τijς yuναί«ι:χς του. Ό 

θάνατος τόν 6ρiiκε στίς 29 'Ιουνίου 1982, 
σt fιλιιciα 77 t.τών, καί τάφηκε τι'ιν ίδια μέ

ρα στόν οΙκογενειακό τοu τάφο στό vέο κοι

μητήριο Λευκωσίας. 

'Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας εΤπε τον πιό 

κάτω ξητιιcήδειο: 

Πολύιcλαuστε Παvαγιώτη, 

"Ε.τrεσες βράχε! νΕ.πεσες! Πραγματικa 

βράχος άιcλδ\ιητος ίιπί\Ρξε τό άτσαλένιο σοu 
κορμl καi δίισκολα ιμιποροί"ιιcre το πέρασμα 

τού χρόνοu va το λυγίσει καΙ vό: το κατα

βάλει. Με τά φρικτa βάσανα τοΟ έγκλωβι

σμού ποiι δεwο'Π'άθησες στά χέρια των νεο

τούρκων τί\c; Άνατολίας καί ή πικρiι δοκι

μασία της τιροσφuγιδ:ς .'Πού άιcολούθησες i\λ-

θε ά:πο )(θες .να Vπα<ύψειc; οτο φο&.ρΟ το0 

χάροu 'Πέλεκυ yιa νά .μεταφε.ρθεi ή άχραντη 

Ψυχή aou οτίς αΙώνιες μονiς τού Παραδείσου 
δ'Που οΙ δίκαιοι άvmrαίιοvται. 

λίγες ώρε:.ς 'Π'ροτι)τεpcχ άρχισε τΟ 6:yγελ

μα τού θανάτου σου να σκορτrίζεται άνάμεσα 

σε σuyyενεiς καί φίλους, γΥωσ"rοίις καί οi

κείους, γιa vα 6υθίσει σε άνεί'Π'ωτη θλίψη καί 

δαριίtατο 'Πένθος γiατί στο μαιcροχρόιιιο διά

δα τfjς ζωί}ς σου άφησες 'Πίσω τοu μνi)μες 

t!rξέχαοτες καί ένθυμίσεις άριιστες. 

Γεμάτος dνθρω'Πιa καί καλωσWη, ε(τyέ

~~εια καί t!rξιΟ'I!'pέπεια, 'Π'.ράος καί μειλίχιος 

εΤχες τάξει σαν σκο'Π'ο της ζωijς ,ην εUεργε

σία καί τίς άyαθές 'Π'ρ«ξεις οτο συvάvθρω-

11'6 σοu καί ά:πεοτ.ρέψεσο 6λδτελα τiιν κα

κία 'Προ<rπαθών 'Πάντα με λδyια καi έργα 

vα φέρεις 'Π'αpηιyοριa καί 'Παραμυθία, ν' ά'Π'α

λύνεις τον 'Π'όvο τού 'Πλησίον σοu. 

Νεώτατος άιcολο(ιθησες τό tπάyγiλ•μα τοίί 

δασκάλου ποίι έξύψωσες 'Π'ραy.ματικa σε ά

ποστολ!) !φ!) κατα6άλλων άσόyκριτες 'Προ

σ-πάθειες ν' άναδείξεις μαθητεc; παU διέ'Π'ρε

ψαν στiιν κοινωνία σάν άνθρ<JΠοι, σav τεχνί

τες, tπιστήμοvες, eμ'Π'οροι. Καλλιεργούσες 

ά:πο τη διδασκαλικ!) lδρα τά ίιψηλa Ιδαvικa 

τί}ς αΙώνιας φuλί}ς μας καί τίς άφθαρτες 

άρeτtς τί}ς άθάνατής μας 'Πίστης. 

Παναγιώτης Π. Παπαγιώργης 



Νiος ~ς wχη μt την dεί μνηστη 

σω Όλβια γιa va διανΟΟετε χέρι μt 
χέρι τl::Ν άρμοvι«ό σας 5ίο καί v' wαδείξετε 

τ& &.ιό ·μονάιιριοο uαιδιά σαι:; !1ετράκη καΙ 

Σ τ~, μο~ει:; t<αi κοπιάζο1Ιτ'Ες 5χ;ι μο

νάχα yι<χ κοιvωνική τcmοθέτηση άλ

λά -ιτρδ πάντων v' Gcπo6oi'w εόσεδεϊι:; χριστια-
νοi καi ι<αλοl uολίτες. 

τ<'χ /'!ιι>ειpσ 'ΠοU τρέψατε 1'\λθαν va γ!νοον 

Σή-μερα κσi τa δuό σαι; τέ

θέση crτή.y κοινωνία 

καi έ'Πάξια σεδασμοϋ κσί 

b<:τίμησης dνάμεσ<Χ στα διάψορα 

τi\ι:; κοιvωνiας. 

rε~~ς Γkι:vayιώτη .μέ ι<σρτε-

ρ!.α καΙ το m<ληpό τiΊς 

κτύπημα τοv έγκλω6ισμοϋ καi τής αl:χ:μαλω

σί<Χς δσο λίγοι άvάμεσσ: στοοι:; ι.ηryχωρια

ΙΙΙCΙ\)ς .μας τrοο ό:ηηι;ία 110: τrεράσετε 
τ· Ι ς δpα:μα<ι>Κi:ς μ~ς στήv έκκλησιa τ' • Αη 
Γιώργη τής Βώvηι:;. Δf:.ν σεδάστηκαv ο! άνο

μοι οuτε t>l vιτότrκη Wτε οί ξένοι Τοορκοι τή·ν 
σεt\άσμια ήλι11<.ία σου καΙ τό ύψηλο λ.::ιτοι),ρ

γηομα τοϋ δασκάλου 'll'oo σε δλόκλη.ρη τεσσα
~Ηταv τΟ: δεινό: τοi>

καi oi τατrεινώσεις πι:iι 

στi.'ι. χέρια των νεοδαρtίό:pων κατα

κτιητών, '1!'01) v-rrf.Q'>Zιrrrrαv δλοένα ,,, Ο'τ'!:Wεpή 

σου Lιγεία .ιαi σ~.ιντόμεuσαν τελικό: τίΊν tττ!

yεια ζωή P'C':J. 

Γλύrωσες ό:ιrο η1 μαμτvρική καi &pα:μα-
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τιι<·fJ ζωη τfις α/χ:μαλωσίας γιΟ: 110: tγκατα
σταθι;:ϊς στήν tλεα!ερη περιοχι'! τijς Κύπρου 

μας. ΜΟ: &Λ.λοi•μt>νο δμως! Νέο πλήγμα ήλθε 

va σέ κτvπήσει -- γιατί ένός και<:οu δοθέν-
τος μύρια έττοvται --- δ η'\ς προσφι-

λώς σου ΌλβΙας ποi:ι Ιfκτ<>τε δ μα-
ρασμός, ή θλίψη καΙ δ κο:i.iμΟς να ί'1fοοκά-

1Γrουν μέρα μΕ: μi.ρα τήν ίιγεία σου yιa να 
έπέλθεt σήμερα το μοιραiο. 

γήϊvα μi: 

καμες στο άχέραιο 1'0 
θρι.:mος, σαν πατέρας, σαν 

χριστιανος καΙ σάν Έλληνας. 

Κοιμήσου i\σνχα τον αlώvιό.σοο δπvν καi 

νά 'σαι δέ!\Sωος ολοι σcv ο! Ό:τrόyονοι, παι

διά καΙ έyyόvια Θα άκολα;θήσοοv Πιv δική 
οΌv 'Π'Οpεία, το διrιι:ό σοο Χpιστιανικδ καi Έλ
λ ηνcmρε'Πij 6 ίο. 

Εuχομαι δλόψuχα δ Παιιά'γαθος νά κατατά

ξει τήν άγνή σου ψυχή ό:νάμεσα σταJς ό:yίους 
καi δικαίοος, στη δ[ πεν&οΟσα σοο οΙκογέ
νεια νά στέλλει τήΙΙΙ έξ VψΟΟς Παρηγοριά. 

'Εκ μέρους τοίi Σωμα'Ι'εiαι «'Ελε\:&pη Κv

θpέ<::rJ> κσrαιtέτω το στεφάνι 'fούτο σ' Με•ξη 

σε6ασμοίi καJ b<τίμησης στο κοιvωνιl(ό σοv 

lipyo. 

ΑΙωνία σοο iΊ Πανα-

γιώτη, αiωvία σοο ή μ'Ιήμη, αiωνία σαι ή 
μνήμη. 




