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ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 

Γεννήθηκε στο Παλαίκυθρο το 1911 
από γονείς το Γιωρκή Παλαικυθρίτη και 

τη Ροδοθέα Σταμάτη. 

Παντρεύτηκε τον Κώστα Γιαννάκη 

Παπάγιωρκη από την Κυθρέα όπου 

εγκαταστάθηκαν. Απέκτησαν 7 τέκνα 
από τα οποία έζησαν τα πέντε. Τέσσε

ρις γυιοί (Ανδρέας, Γιώργος, Τάκης, 

Ροδής) και μια κόρη (Μαρία). 

Αξιώθηκαν να χαρούν 12 εγγόνια. 

Πέθανε στις 15 Νοεμβρίου 1998 στη 
Λευκωσία και τάφηκε στις 17 Νοεμβρί
ου 1998 (για να προλάβουν να έλθουν 
από το εξωτερικό τα παιδιά της να 

παραστούν στην κηδεία που έγινε στο 

Κομημητήριο Στροβόλου από την 

εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσας. 

Η αείμνηστη Ελένη χαρακτηριζόταν 

για την υπέρμετρη αγάπτη που έτρεφε 

στα παιδιά της. Ήταν εργατική και αει

κίνητη και προλάμβανε και τις εργασίες 

στο σπίτι και στα χωράφια. Όνειρο της 

ήταν να μορφώσει όλα της τα τέκνα 

και το πέτυχε. Έτρεφε εκτίμηση όχι 

μονάχα σε συγγενείς και φίλους αλλά 

σ όλους τους συνανθρώπους της. 

Είχέ ιδιαίτερη προσήλωση στη θρη

σκεία και εκκλησιαζόταν τακτικά και 

στην Κυθρέα και στην προσφυγιά. 

Αφιέρωμα στη μνήμη της από τη θυγα

τέρα της Μαρία Παπαγεώργη - Χριστο
δουλίδη. 

Όσο μικρή και να μουν θυμούμαι την 

φιλοξενία που έκαμε η μ. μάνα μου στο 

Στυλιανό Πετάση και στους άλλους 

αγωνιστές της Ε.Ο. ΚΑ. όταν τους 

έφερε στο σπίτι μας και τους σύστησε 

ο αδελφός μου Γιώργος. Ήμουν μικρή 

τότε και θυμούμαι που τους έπαιρνα 

φαγητό που ετοίμαζε η μ. Ελένη, σ όλη 

την περίοδο που παρέμειναν στο σπίτι 

μας. Πόσο ανήσυχοι είμαστε όλοι 

μήπως τους ανακαλύψουν οι ΆγγλΟί 

στρατιώτες. Η ανησυχία ήταν μεγάλη 

γιατί το σπίτι μας λίγα μέτρα απείχε 

από τον Αστυνομικό Σταθμό Κυθρέας 

όπου διοικούσαν οι επιτελείς και αξιω

ματούχοι τότε του Αγγλικού στρατού. 

Οι περιπολίες τότε ήταν πολύ συχνές 

και το λυπηρότερο ήταν ότι το περιτοί

χισμα του σπιτιού μας ήταν τόσο χαμη

λό που μπορούσε η περιπολία να κυτά

ξει και ερευνήσει εντός της αυλής και 

των δωματίων του σπιτιού. 

Γι αυτό όταν επιβάλλετο (cυrfew) κατ 

οίκο περιορισμός σ όλη την Κωμόπολη 

της Κυθρέας ο αδελφός μου Γιώργος 

φυγάδευε τους αγωνιστές σε καταφύ

για, παίζοντας μια φυσαρμόνικα σημάδι 

που έδειχνε πως δεν υπήρχε κίνδυνος. 

Στον κόσμο επικρατεί η αντίληψη ότι ο 

Θεός κάμνει φτωχούς και πλούσιους. 

Αλλά η μ. Ελένη έλεγε: Ερχόμαστε 

γυμνοί στον κόσμο και γυμνοί φεύγου

με Καμμιά διάκριση ανάμεσα σε πλού-



σιους και φτωχούς. 

Τελευταία στα βαθειά γεράματα όταν 

την επισκεφθήκαμε μας στιχούργησε 

το ακόλουθο συγκινητικό ποίημα: 

Ω ουρανέ γίνου χαρτί 

και η γη χαμοί γραφείο 

κι η θάλασσα μελάνι μου 

να γράψω πριν να φύω. 

Αγαπητή μας μάνα σ ευχαριστούμε για 

ό,τι πρόσφερες, σε μας. Αιωνία σου η 

μνήμη 

Αφιέρωμα στη μνήμη της από το Στυ

λιανό Πετάση, Ταξίαρχο ε.α. 

Στις 15 Νοεμβρίου 1998 ο Κύριος της 

ζωής και του θανάτου παρέλαβε πλη

σίο του την Ελένη Κώστα Γιαννάκη 

προς ανάπαυση και ευφροσύνη αιώνια. 

Η ζωή της μακαρίτισσας υπήρξε συνε

χής αγώνας δίπλα πάντα στον προσφι

λή της σύζυγο επιπρόσθετα στο φορτίο 

της οικοκυράς, βοηθώντας στις αγροτι

κές εργασίες και στη διάθεση των 

αγροτικών προlόντων. 

Ανέθρεψε τα παιδιά της με ιδιαίτερη 

επιμέλεια με προσήλωση στα ελληνικά 

ιδεώδη και στις αναλλοίωτες αρχές 

της ορθοδοξίας μας. 

Κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της 

ΕΟΚΑ 55-59 πρόσφερε ανεκτίμητες 

υπηρεσίες αθόρυβα και αγόγγυστα. 

Δε θα ξεχάσω ποτέ όταν κατατρεγμέ

νοι από τους Άγγλους, οδηγούμενοι 

από το γυιο της Γιώργο καταφύγαμε 

στο σπίτι της, τη χαρά που ένοιωσε 

όταν μας υποδέχθηκε και τη φιλοξενία 

που μας πρόσφερε για να μας ευχαρι

στήσει. Δε θα ξεχάσω ακόμη την 
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ψυχραιμία που έδειξε (ο Αστυνομικός 

Σταθμός και οι Άγγλοι ήταν πολύ κοντά 

στο σπίτι της). Στάθηκε άγρυπνος 

φρουρός και παρακολουθούσε όλες τις 

κινήσεις γύρω από το σπίτι της. Μην 

ανησυχείτε μας έλεγε σαν άκουε τους 

σκύλους να γαυγίζουν. Είναι νεροφό

ροι που περνούν κοιτάζοντας από τη 

χαραμάδα του παραθύρου. 

Έφυγες αείμνηστη Ελένη από τον 

κόσμο τούτο, ικανοποιημένη γιατί εξε

τέλεσες στο ακέραιο το καθήκο σου 

στην οικογένεια, στην κοινωνία στη 

θρησκεία και στην πατρίδα. Άφησες 

aπογόνους άξιους συνεχιστές της 

δικής σου πορείας 

Ένα μονάχα θα είναι το παράπονο που 

δεν aξιώθηκες την επιστροφή στην 

αγαπημένη μας Κυθρέα. Δε θα ανάψεις 

το καντήλι της βασίλισσας γειτόνισσας 

σου Παναγίας της Θεοτόκου. Δε θα 

ξαναλειτουργηθείς στην Αγία Μαρίνα, 

ούτε θα ξαναπερπατήσεις στα δικά σου 

περιβόλια και εληοχώρια. 

Η αγνή σου ψυχή θα φτερουγίζει τώρα 

πάνω από τα σκλαβωμένα μέρη, τα 

ιερά και τα όσια μας. Συντροφιά τώρα 

με την καλοκάγαθη και πολυσέβαστη 

μας πρεσβυτέρα Χρυστάλλα Παπακώ

στα. Θα συναντήσετε στις αιώνιες 

μονές τις άλλες aξιομακάριστες αγωνί

στριες της Κυθρέας και όλες μαζί ι3α 

δέεσθε στον Πανάγαθο για την ελευ

θερία της Κύπρου μας. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα που σε σκε

πάζει αξέχαστη Ελένη. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
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