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Επικήδειος Ηρώς Ανδρονίκου από τον Πρόέδρο του Σωματείου ccΕλεύ
θερη Κυθρέαιι κ. Χριστόδουλο Πέτσα 

Πολύκλαυστη Ηρώ, 

Με ιδιαίτερπ συγκίνπσπ στέκω δίπλα στο 

σεπτό σου λείψανο να πω λίγα λόγια στπν 

αιώνια μνnμπ σου, σnμερα που ο Πανάγα

θος θέλπσε να σε πάρει κοντά του. 

Ήσουν ψυχn αθώα. γεμάτπ αγάππ προς 

το συνάνθρωπό σου και ποτέ δεν θέλπ

σες να βλάψεις κανένα ούτε με λόγια 

ούτε με έργα. 

Είλκες τπν καταγωγn από δύο διακεκριμέ

νες οικογένειες τπς Κυθρέας, των Ανδρό

νικων και των Μιχαπλίδπδων και τίμπσες 

και τις δυο επάξια με το σεμνό και ενάρε

το χριστιανικό σου βίο. 

Ο πατέρας, αείμνπστος Μιχάλπς Ανδρόνι

κος, υππρέτπσε τπ Στοιχειώδπ Κυπριακn 

Παιδεία επί σειράν ετών ως δπμοδιδάσκα

λος και αργότερα ως Επιθεωρπτnς Δπμο

τικnς Εκπαίδευσπς. Η μπτέρα σου αείμνπ

στπ Ευανθία υππρέτπσε και αυτn τπν παι

δεία ως δασκάλα. επάξια. ως μια γνnσια 
Αρσακιάς. 

Σε ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον, 

αείμνπστπ Ηρώ, μαζί με τις δύο άλλες 

αδελφές σου, τπν Κικn και τπ Νέλλπ. ετύ

χατε πλούσιας Ελλπνοχpιστιανικnς αγω

γnς και μόρφωσπς. Πnρες εφόδια αρκετά 

και με το έξυπνο και ενεργπτικό σου μυα

λό εύκολα διεκδίκπσες θέσπ στο δπμό

σιο. Ένας πραγματικά άθλος, σε μια επο

χn που πολύ λίγες nταν οι γυναίκες που 

σταδιοδρομούσαν στπν Κυβέρνπσπ. 

Από το λειτούργπμα τπς Κοινωνικnς Λει

τουργού στο Τμnμα Ευπμερίας aπάλυνες 

για σειρά ετών τον ανθρώπινο πόνο και 

απλόχερα έδινες βοnθεια και αγάππ 

στους δυσπραγούντες συνανθρώπους 
μας. 

Η μοίρα όμως δεν στάθπκε καλn μαζί σου 

αφού πέραν τπς aτυχίας στο γάμο σου 

είχες τπν ατυχία να προσβλπθείς από τπν 

επάρατπ ασθένεια που σε βασάνιζε για 

χρόνια. Όμως εσύ υπέφερες σιωππλά και 

υπέμενες καρτερικά. με Ιώβειο υπομονn. 

Από τα χείλπ σου δεν έλειψε ποτέ το 

χαμόγελο, ούτε από το μυαλό σου π ελπί

δα πως θα ξπμερώσουν καλύτερες μέρες. 

Προσπερνούσες κάθε επιπλοκn τπς 

αρρώστιας σου χωρίς μεμψιμοιρίες και με 

ένα καλό λόγο για τους φίλους σου που 

αγωνιούσαν για σένα. 

Ήσουν άτομο πρόσχαρο, αξιαγάππτο. Με 
τπν καλn σου κουβέντα και τους καλούς 

σου τρόπους κέρδιζες συμπάθεια και αγά

ππ, γι' αυτό και στπν περίοδο τπς δοκιμα

σίας σου όλοι ζούσαμε το γολγοθά σου. 

Μπορεί να μπν ευτύχπσες να κάμεις τπ 

δικn σου οικογένεια, όμως π αγάππ τπς 

Κικnς, τπς αφοσιωμένπς αδελφnς σου 

που σε φρόντισε με περισσn αγάππ και π 



αγάππ των φίλων αναπλnρωναν το κενό. 

Αγαππτn μας Ηρώ. 

Οι δοκιμασίες τπς επίγειας ζωr'iς είναι n 
λύτρωσπ και ο εξαγνισμός τπς ψυχnς για 

να απολαύσει τπν αιωνιότπτα. μια αιωνιό

τπτα που σου αξίζει. 
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Απευθύνω τα ειλικρινn μου συλλυππτnρια 

στις δύο αδελφές σου και εύχομαι π αγνn 
και άδολπ ψυχn σου να βρει ανοικτές τις 

θύρες του Παραδείσου. 

Αιωνία σου π Μνnμπ, αγαππτn Ηρώ. 

Αποχαιρετισμός του Αντώνη Μαλαού από τον ξάδελφό του 

Δρα Πέτρο Μ. Καρεκλά, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας 

<Εκκλησία Αποστ. Ανδρέα, Πλατύ Αγλαντζιάς> 

Πολυαγαππμένε ξάδελφε και φίλε Αντώ

νπ. 

Με οδύνπ. συγκίνπσπ και δέος στέκομαι 

μπροστά στο άψυχο μα σεπτό σκnνωμά 

σου για να σου απευθύνω εκ μέρους τπς 

ευρύτερπς οικογένειας και των Φίλων 
σου τον ύστατο χαιρετισμό. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντώνπ μου. ότι 
μας έφυγες νωρίς, ότι εγκαταλείπεις τα 

εγκόσμια σε μια περίοδο που και π οικο

γένειά σου νιώθει τπν ανάγκπ να σε είχε 
ακόμα περισσότερο κοντά τπς για να τπ 

στπρίζεις, σε μια περίοδο που ακόμα 

πολλά θα μπορούσες να προσφέρεις 

στπν κοινωνία και το συνάνθρωπό σου. 
Γνωρίζω από τπν τακτικn επαΦΠ μας 
πόσο ταλαιπωρnθπκες τον τελευταίο 
_χρόνο με τπν ασθένειά σου και πόσο 
ταλαιπωρnθπκε και π οικογένειά σου. 
Αγόγγυστα όμως ανέβαινες το Γολγοθά 

σου! Η ευγενικn σου ψυχn τα πάντα υπέ

μενε! 

Αντώνπ μου. 

Η καλοσύνπ τπς καρδιάς σου. όπως τπ 

γνώρισα και όπως πολλοί άλλοι τπ γνώ

ρισαν. Πταν μια απέραντπ θάλασσα. π 
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υπομονn σου ιώβεια. π αγάππ σου νια 

τον πάσχοντα και το συνάνθρωπο γενικά 

μια αστείρευτπ ππγn. Δεν θυμάμαι ούτε 
μια φορά που να σου μίλπσα νια κάτι. 
όταν Πμουν φοιτπτnς, νεαρός υπάλλπ

λος στο δπμόσιο. αργότερα σε άλλες 

ενασχολnσεις, που να μπν έδωσες προ

σοχn. να μπν έδειξες ενδιαφέρον νια να 

συμβουλεύσεις, να βοπθnσεις στο 

μέτρο των δυνατοτnτων σου. κι· αυτό το 
έκανες με τον κάθε ένα που είχε τπν 

ανάγκπ τπς συμβουλnς και τπς βοnθειάς 

σου. 




