
Τρύφωνα. 

Δεν παρέλειψες να φιλοξενήσεις και 

να γηροκομήσεις τον πατέρα σου 

Γιώργιο και τη μητέρα σου Χρυσό

στομη, εκπληρώνοντας πιστά το χρέ

ος προς τους γονείς ως μοναχοκόρη 

με τρεις αδελφούς. 

Φεύγεις ικανοποιημένη αλησμόνητη 

Μαρία γιατί εξεπλήρωσες στο ακέ-
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ραιο το καθήκο προς την οικογένεια 

τη θρησκεία και την κοινωνία γενικό-

τε ρο. 

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπη

τήρια στα δυο σου τέκνα και είθε ο 

Πανάγαθος να κατατάξη την πάνα

γνη ψυχή σου εν σκηναίς δικαίων. 

Αιωνία σου η μνήμη. 

Ηλιού Αντώνη ΒαρνάΒα 

Γεννήθηκε στο Παλαίκυθρο το 1912 

από γονείς τον Ηλία Δημητρίου από 

το Παλαίκυθρο και την Ελένη Χριστο

δούλου Πέτσα από τη Βώνη. 

Παντρεύτηκε το 1941 τον Αντώνη 

Βαρνάβα από το Παλαίκυθρο. Απέ

κτησαν τα τέκνα: Αγγελικ1Ί, Δημf]

τρη, Βαρνάβα,Αντρούλα, Ελένη. 

Πέθανε το Γενάρη του 2002 και 

θάφτηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκω

σίας από την εκκλησία των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη εξαδέλφη Ηλιού, 

Με ανείπωτη θλίψη και πόνο ψυχής 

την επίσημη αυτή ώρα του χωρισμού 

σου από τη γήινα στέκω δίπλα στο 

σεπτό σου λείψανο να πω λίγα λόγια 

στην αιώνια μνήμη σου, γιατί στη 

μακρόχρονη πορεία της ζωής σου 

έζησες βίο ήρεμο, βίο πραγματικά 

χριστιανικό. Χωρίς φιλονικίες και έρι

δες, χωρίς aντεκδικήσεις και πάθη 

μεταξu των συνανθρώπων σου. 

Ήσουν ψυχή αθώα και αμνησίκακη με 
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ήθος και αρετές που δεν σου επέτρε

παν απολύτως καμιά παρέκλιση. Αγα

πούσες το συνάνθρωπό σου με όλη 

τη δύναμη της ψυχής σου και ποτέ 

δεν έβλαψες κανένα ούτε με λόγια 

ούτε με έργα, γι' αυτό έχαιρες εξαι

ρετικής αγάπης και εκτίμησης ανάμε

σα στον κύκλο του κοινωνικού συνό

λου. 

Είχες την ατυχία να χι)σεις από τη 

νηπιακή σου ηλικία τσ.ι .πατέρα, γι'· 

αυτό κληρονόμησες και το όνομά 

του. Ήσουν το τελευταίο παιδί της 

οικογένειας ανάμεσα σε δυο γυιους 

και άλλες δύο κόρες. Η χήρα μητέρα 

Ελένη με δυναμισμό και υπέρμετρη 

αντοχή κατόρθωσε να κρατήσει τον 

πόνο της να αναθρέψει τα 5 ορφανά, 
να τα αποκαταστήσει στην κοινωνία 

και ένας γιος να γίνει δάσκαλος και 

να δώσει σχετική στήριξη στην οικο

γένεια. 

Νέα συνέδεσες την τύχη σου με τον 

προσφιλή σου σύζυγο Αντώνη, ένα 

άνδρα εργατικό και τίμιο, ένα άνδρα 

με κύρος και όνομα στην κοινωνία. 

Αποκτήσατε 4 τέκνα 3 κόρες και δυο 
γιους. Αναθρέψατε όλα εν παιδεία 

και νουθεσία Κυρίου και κατορθώσε

τε να δώσετε γυμνασιακή μόρφωση 

στο μοναχογιό Δημήτρη και στη 

μικρότερη κόρη να τελειώσει φιλόλο

γος και όλα να κατέχουν σήμερα 

ζηλευτές κοινωνικές θέσεις.Το τρα-
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γικό γεγονός της εισβολής των Τούρ

κων στην Κύπρο το αντιμετωπίσετε 

με σθένος και δυναμισμό και aντέξε

τε τα πικρά χρόνια της προσφυγιάς 

αναμένοντας καρτερικά την απελευ

θέρωση των τουρκοπατημένων 

τόπων μας. Πέρασαν σχεδόν τρεις 

δεκαετίες από τότε και σήμερα υπάρ

χουν βάσιμες ελπίδες με την ενταξη 

της Κύπρου στην Ευρωπαική ένωση 

να αποβεί ο καταλύτης του Κυπρια

κού Προβλήματος. 

Αείμνηστη, Ηλιού, φεύγεις από τα 

γήινα με το πρώτο σου παράπονο 

που δεν aξιώθηκες να επιστρέψεις 

στο πολυπόθητο Παλαίκυθρο. Παρη

γορήσου όμως, γιατί πολύ σύντομα 

θα ηχήσουν οι καμπάνες των σκλα

βωμένων εκκλησιών μας για να γιορ

τάσουμε όλοι τα κυπριακά ελευθέρια. 

Τότε θα χαίρεται και θα αγαλλιάται 

και η δική σου ψυχή και θα γιορτάζει 

μαζί μας από τα ουράνια ύψη, το πιο 

χαρμόσυνο γεγονός της Κύπρου μας. 

Το δεύτερο σου παράπονο είναι που 

εξαιτίας της παράλυσης των κάτω 

άκρων έζησες για σειρά χρόνια στο 

κρεβάτι του πόνου. Αλλά οι βουλαί 

του Πανάγαθου Πατέρα, είναι ανεξε

ρεύνητοι. Ίσως η δοκιμασία τούτη να 

αποβεί ο εξαγνισμός της ψυχής για 

να οδηγηθεί απ' ευθείας στις αιώνιες 

μονές του Παραδείψ)υ. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
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J\ ν να Μαραyιωύ 

Λεύιιωμα με 
επιλεγμένες 
φωτογραφίες 
από το αρχείο 
του Αρμένιου 

Χα"ίγκάζ 
Μαγιω"ίάν. 

Ενθύμιον 
Αμμοχώστου 

Σταύρος 
Λαζαρίδης 

Πολυτελής 
δίγλωσση έκδοση 

στην οποία 
παρουσιάζεται 
η Αμμόχωστος. 

J9 ο 7 1? 7 ο 

Τα Λιμάνια 
της Κύπρου 
Α ν να Μαραγκού 

,. Μια διαχρονική 
ιστορία της 
δημιουργίας 
και ανάπτυξης 
των κυριότερων 
λιμανιών της 
Κύπρου. 

100 Χρόνια Κύτ 
J\ilεξ ΕυθυΒούfιο, 
Μαρίνα Bpuωvίi'. 
Γιάyιωυ 

Η έκδοση ασχολ: 
με τη σύγχρονη 
ιστορία της Κύπ" 
ιδιαίτερα με τις 
πολιτικές 
αναταραχές ιωτι 
διάρκεια 
του δεύτερου μιι 
του ΖΟού αιώνα. 
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