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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ Φ·ΕΥΓΟVΝ 

Ελένη Μιχ. Πασιαρδη 

Γεννήθηκε στη Χρυσίδα της Κυθρέ

ας στις 14.8.1911 από γονείς τοΣτυ

λιανό Κουμή το γένος Ανθούλη και 

μητέρα την Αθηνά Χ. Πέτρου. 

Παντρεύτηκε το 1943 το Μιχάλη 

Πασιαρδή δάσκαλο από τον Κάμπο. 

Απέκτησαν τρία τέκνα την Αθηνού

λα Καλλή τη Ρένα Σάββα και το 

Στέλιο Πασιαρδή. 

Πέθανε 17.4.2003 και τάφηκε στο 

Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας αηό ιην 

εκκλησία των Αγίων και Ισαποστό

λων Κωνσταντίνου και Ελένης ανά

μεσα σε πλήθος κόσμου. 

Ευτύχησε να χαρεί και απολαύσε:. 6 

εγγόνια και ·1 Ο δισέγγονα. 

Ο κ. Μιχαλάκης Σάββα είπε τον πιο 

κάτω επικήδειο: 

Αξέχαστη μας μητέρα, 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον 

ιερό τούτο χώρο τα παιδιά σου, τα 

αδέλφια σου, τα εγγόνια και δισέγ

γονα σου, συγγενείς και πλήθος 

κόσμου για να δώσουμε τον ύστατο 

αηοχαιρετισμο και να σε κατευοδώ·· 

σουμε στην τελευταία σου κατοι

κ[α. 

Δεν θα σκιαγραφήσω τη ζωτ'1 σου 

πολύκλαυστη μητέρα. Ήσουν σε 

όλους γνωσηΊ. Γόνος πολυμελούς 

οικογένειας της κωμόπολης της 

Κυθρέας ένωσες την τύχη σου με 

τον αείμνηστο σύζυγο σου Μιχάλη 

Πασιαρδή, δάσκαλο από τον 

Κάμπο. Ατύχησες όμως να χάσεις 

τον αγαπημένο σου σύζυγο ενωρίς 

εδώ και 33 χρόνια. 



Ακολουθούσες τον σύζυγο σου στα 

δύσκολα χρόνια της σταδιοδρομίας 

του σε απομεμακρυσμένες μικρές 

κοινότητες της Κύπρου προσφέρο

ντας προσωπικά στην εκπαίδευση 

των παιδιών. 

Ησουν ένας πραγματικός παιδαγω

γός προσφέροντας συνεχώς αμέρι

στη φροντίδα και παρακολούθηση 

στα δισέγγονά σου. 

Είχες ένα ατέλειωτο πάθος με τα 

λουλούδια και απασχολfισουν πάνω 

σε καθημερινή βάση για τη δtαμι:'Jρ

φωση του κήπου δίπλα στσ χιi.φο 

που διέμενες. Ο χώρος αυτός θα 

αποτελεί για πάντα τη θύμηση σου 

σε όλους εμάς που θα περνούμε 

από το χώρο αυτό. 

Ευτύχησες να δεις τα εγγόνια σου 

να κατέχουv αξιοξήλεuτες θεσεις 

στην κοινωνία και η καρδιά σου 

έπαλλε από χαρά όταν τα έβλεrrες 

δίπλα σου με: τα δισέγγονά σου να 

σου κρατοι)ν συντροφιά μέχpι την 

τελευταία στιγμή της ζωής σου. 

Υπήρξες αγαπηηΊ μητέρα οε όλο το 

μακρό στάδιο ττ ι ς ζωής σου ένας 

δυναμικός άνθρωπος, ψυχή αθ(ίJΟ 

και αμνησίκακη, ειλικρινης και 

φιλάνθρωπος, σοβαρή και ολιγόλο-
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γη γι' αυτό έχαιρες εξαιρετικού 

σεβασμού και εκτίμησης από 

όλους. 

Φεύγεις με το παράπονο που δεν 

aξιώθηκες την επιστροφή στις 

πατρογονικές μας εστίες. Η γη που 

θα σε δεχτεί σε λίγο θα είναι άγνω

στη για σένα, δεν θα είναι η γνώρι .. 

μη γη της τουρκοκρατούμενης 

κωμόπολής μας. 

Κουράγιο όμως και δεν αργεί η 

μέρα που θα βρεθεί μια βιώσιμη 

λύση στο εθνικό μας πρόβλημα. 

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η γλυ

κιά σου μορφή θα πλανιι-':ται για 

πάντα στους χώρους που έζησες. 

Ελαφρό να είναι το χώμα που θα σε 

σκεπάσει αξέχαστη μας μητέρα. 

Λιωνία σου η ~lViΊμη. 

Ο κ. Χριστόδοuλοις Πέτσας ειπε 

τον πιο κάτω r;πικήδειο: 

Πολύκλαυστη Ελένη, 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση στέκω 

δίπλα στο σεπτό σου σκήνωμα να 

πω μερικά λόγια στην αιώνια μνήμη 

σου, σήμερα που ο Πανάγαθος 

Πατέρας θέλησε να σε φέρει κοντά 

του ύστερα από την μακρόβια ζωή 
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σου των 92 χρόνων. 

Υπήρξες, μια εξαιρετικη κυρία της 

Κυθρέας με ήθος και αρετές, προ

σηνής και αξιοπρεπής, μειλίχια και 

ευπροσήγορη, σ' όλους γι' αυτό 

έχαιρες του προσήκοντος σεβα

σμού και ανάλογης εκτίμησης απ' 

όλα τα κοινωνικά στρώματα των 

συνανθρώπων σου. 

Με χριστιανική αγάπη αγκάλιαζες 

αναξιοπαθούντα πρόσωπα σε στιγ

μές δοκιμασίας, προσπαθούσες όχι 

μόνο με παρηγορητικά λόγια αλλά 

και με έργα να καταπραϋνεις τον 

πόνο και τη δυστυχία των συΊαν

θρ~Jπων σου. 

Νέα συνέδεσες την τυχη σου με 

τον προσφιλή σου σ(;ζυγο Μιχω n 
Πασιαρδή, ένα δάσκαλο της παλιάς 

φάλαγγας, με σεμνότητα και χρι

στιανικές αρχές, απόλυτα ταιριa· 

σμένσ με το δικό σου χαρωσήρα. 

Ακολούθησες αυτό σ' όλες τις 

μεταθέσεις της διδασκαλικής στα

διοδρομίας, αφήνοντας πίσω σας 

άριστες εντυπώσεις εκείνος με 

τους άριστους μαθητές που ανεδεl

κνυε και εσύ αείμνηστη Ελένη για 

το μειλίχιο και ευγενικό σου φέρσι

μο σ' όλες τις γυ·ιαίk:ες μ.:: τις οποί-
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ες συναναστρέφεσο. 

Αττοκτήσατε δυο κόρες κι ένα γυιο. 

Την Αθηνούλα , τη Ρένα. το Στέλιο. 

Αναθρέψατε και αναδείξατε και τα 

τρια στην κοινωνία και εμττνεύσατε 

σ' αυτά με το χριστιανικό σας βίο 

τις άφθαρτες και αναλλοίωτες χρι

στιανtκές αρετές και σήμερα κατέ

χουν aξιοζήλευτες κοινωνικές 

θέσεις. Σαν ανταμοιβή των κόπων 

και των θυσιών σας ήταν η aπόλαυ

σις των 13 εγγόνων και δισεγγόvων 

που σας έφεραν στη ζωτΊ και σήμε· 

ρο όλα παρευρίσκονται στην κηδεία 

σου. 

Αείμνηστη, Ελένη, φείιγεις από ra 
πρόσκαιοα γήινα και πορείιεσαι στα 

οuρόνιa. ω άφθαρτα και αιώ'ι,ο με 

την ψuχη σου rΊσuχη, ττuJς επιτέλε

σες στο ακέραιο το καθήκον σου 

στην οικογένεια και την κοινωνία 

γενικότερο. 

Ολοι, που συγκεντρωθήκαμε στον 

ιερό τουτο χώρο σήμερΙJ. και ττc.ρι

στάμεθα στην κηδεία σου να ευχη

θοuμε ο ΠαvάγαΟος να >;ατα ~ctξει 

την αθώα και αμνησίκαΙ<η ψυχ η σσυ 

εν σκηναlς δικαίων, όττοu οι άγιοι 

ανατται)ονται. 

.Αιωνία σου η μνήμη. 




