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AYTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Μαρία Γεωργαλλίδη 

Γεννήθηκε τον Ιανουάριο το 1921 
στην ενορία Αγίας Μαρίνας Κυθρέας 

από γονείς το Γεώργιο Γιαννάκη από 

την Κυθρέα και τη Χρυσόστομη Στυ

λιανού Μαιμάρη από το Τραχώνι 

Κυθρέας. 

Φοίτησε στο Παρθεναγωγείο Αγίας 

Μαρίνας Κυθρέας και είχε δασκάλες 

τη Χρυσταλλένη Γεωργιάδου Μιτσίδη 

και την Ορθοδοξία Παπαχαραλά

μπους. 

Στη συνέχεια φοίτησε για δυο μόνο 

χρόνια στο Παρθεναγωγείο Φανερω

μένης και απεσύρθηκε για οικοκυρι-

κές εργασίες. 

Παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 1939 
το συγχωριανό της Τρύφωνα Γεωρ

γαλλίδη και απέκτησαν δυο παιδιά το 

Στέλιο και το Γιώργο. Έδωσαν καλή 

ανατροφή και υψηλή μόρφωση σ' 

αυτούς και πέτυχαν ζηλευτές κοινω

νικές θέσεις. 

Πέθανε στις 17 Ιανουαρίου 2002 και 
τάφηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκω

σίας από την εκκλησία των Ισαποστό

λων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη Μαρία, 

Με πόνο και θλίψη στην καρδιά και με 

λυγμούς και δάκρυα στα μάτια στέκω 

δίπλα στο τιμημένο σου λείψανο να 

πω μερικά λόγια στην αιώνια μνήμη 

σου σ' αυτή την ώρα του χωρισμού 

σου από τα γήινα που ο Πανάγαθος 

θέλησε να σε φέρει κοντά του. 

Είχες μορφή αγγέλων και ψυχή 

αγίων και όλοι μας που παρευρισκό

μεθα στην κηδεία σου απορούμε πως 

η άγια μορφή σου δεινοπάθησε στο 

μακρό πέρασμα της επίγειας ζωής 

σου. Έκρυβες στον εσωτερικό σου 

κόσμο αισθήματα ιδεώδη, υψηλά 

ευγενικά και ωραία. 

Αγαπούσες το συνάνθρωπό σου με 

όλη τη δύναμη της ψυχής σου και 

ποτέ δεν πίκρανες κανένα ούτε με 
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λόγια ούτε με έργα. Τα φιλεύσπλα

χνα αισθήματά σου δεν σου επέτρε

παν ποτέ να διανοηθείς το ποταπό, 

το ευτελές στον πλησίον σου. 

"Ολοι εμείς που σε γνωρίσαμε από 

κοντά μένουμε κατάπληκτοι πως εσύ 

η γλυκομίλητη και μειλίχια κυρία δει

νοπάθησες στη ζωή σου με σοβαρά 

και αναπάντεχα περιστατικά. 

Είχες τις προγονικές ρίζες σε δυο 

πρόκριτες οικογένειες των Γιαννάκη

δων της Κυθρέας και των Μαιμάρη

δων του Τραχωνίου Κυθρέας τις οποί

ες τίμησες με τον ακραιφνή χριστια

νικό σου βίο. 

Νέα συνέδεσες την τύχη σου με τον 

αγαπημένο σύζυγο Τρύφωνα Γεωρ

γαλλίδη, ένα μορφωμένο άνδρα με 

ήθος και αρετές, ένα μεγάλο δάσκα

λο που δίδαξε και μόρφωσε γενεές 

γενεών και ανέδειξε μαθητές που 

διαπρέπουν στην κοινωνία. "Ενα 

σύζυγο σύμφωνο με τα δικά σου ιδα

νικά, με γνώμονα της ζωής την προ

σφορά του ωραίου και υψηλού στην 

κοινωνία. Είσαστε ένα αγαπημένο 

ανδρόγυνο που θα το ζήλευε και το 

πιο ταιριαστό ζευγάρι της Κυθρέας. 

Η ατυχία όμως αρχίζει από το πρώτο 

σας παιδί το Γιώργο, ένα χαριτωμένο 

παλληκάρι που πεθαίνει στα 21/2 του 
χρόνια. Αβάσταχτα πραγματικά ο 

πόνος και aσήκωτο το πένθος και για 
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τους δυο σας. Ακολούθησαν στη 

συνέχεια ο Στέλιος και Γιώργος. Ανα

θρέψετε και τους δυο εν παιδεία και 

νουθεσία Κυρίου και δώσετε σ' 

αυτούς υψηλή μόρφωση και σήμερα 

κατέχουν ζηλευτές θέσεις στην κοι

νωνία. · Ηταν πράγματι χαρά και 

ευτυχία η αξιοσύνη των τέκνων σας. 

Δυστυχώς η χαρά και ευτυχία στην 

οικογένεια δεν διάρκεσε επι πολύ, 

γιατί στη συνέχεια με την πάροδο 

του χρόνου αξέχαστη Μαρία υποβλή

θηκες σε σοβαρές εγχειρήσεις αιμορ

ροίδών, θρομβώσεως, όγκου στο 

στήθος, αφαίρεση εντέρου εξαιτίας 

της οποίας επήλθε το μοιραίο. 

Όλοι μας μένουμε κατάπληκτοι πως ο 

Δημιουργός έδωσε τόσα περιστατικά 

στην αγγελική αυτή ψυχή. Αλλά σι 

βουλαί του Κυρίου είναι ανεξερεύνη

τοι Ίσως η δοκιμασία τόσων δεινών 

είναι το αποτέλεσμα του εξαγνισμού 

της ψυχής για να περάσει απρόσκο

πτα στις αιώνιες μονές του Παραδεί

σου. 

Το τραγικό γεγονός της εισβολής 

των Τούρκων στην Κύπρο τον Ιούλιο 

του 1974 με αποτέλεσμα τον εκτοπι
σμό χιλιάδων προσφύγων. Ήπιες και 

εσύ αείμνηστη Μαρία το πικρό ποτήρι 

της προσφυγιάς αν και από χρόνια 

είχετε εγκατασταθεί στη Λευκωσία, 

όπου η μόνιμη θέση Διευθυντή Δημο

τικών Σχολείων του αγαπημένου σου 




