
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Σr'iμερα πενθεί και συμπάσχει με τπν 

οικογδνειά σου-τπν αγαππμένπ σου 

σύντροφο Κaγ, τα λατρευτά παλλπκάρια 

σου τον Άριστο και τον Αλέξανδρο, τπ 

μπτέρα σου Δέσποινα, τπν αδελΦΠ σου 

Νίκπ. τους αδελΦούς σου Στέλιο και 
Ανδρέα και τις οικογένειές τους καθώς 

και τπν οικογένεια τπς συζύγου σου-και π 

αγαππμένπ μας γενέτειρα ΚΥΘΡΕΑ, π 

σκλαβωμένπ βασίλισσα του Πενταδακτύ

λου και τα γύρω χωριά τπς, που δεν αξιώ

θπκες με τον αδόκπτο. πρόωρο θάνατό 

σου να δεις ελεύθερπ. Όμως σίγουρα απ' 

εκεί ψπλά θα μας παρακολουθείς και θα 

χαρείς μαζί μας τπν άγια μέρα τπς επι

στροΦΠς! Συμπάσχουν ακόμα και πεν

θούν οι υπόλοιποι συγγενείς σου. οι 

χιλιάδες των δπμόσιων και άλλων λει

τουργών που γνώρισες και συνεργάστπ

κες στον ευρύτερο δπμόσιο τομέα και 

αλλού, οι Φίλοι, οι γνωστοί σου. 

Με κόπο και μόχθο πολύ, Αντώνπ μου. 

πέτυχες στπν επαγγελματικn σου ζωr'i 

πολλά και ανελίχθπκες στο ψπλότερο 

σκαλοπάτι τπς Δπμόσιας Υππρεσίας, στπ 
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θέσπ του Γενικού Διευθυντn, προσφέρο

ντας ό,τι καλύτερο μπορούσες για το 

καλό τπς πατρίδας μας, για τπν πρόοδό 

τπς. Η ταπεινοφροσύνπ σου και π συμπε

ριφορά των χαμπλών τόνων ίσως να μπν 

επέτρεπαν πάντοτε τπ σωστn εκτίμπσπ 

ευρύτερα τπς μεγάλπς σου προσφοράς 

για τπν κοινωνία και τπν πατρίδα. 

Κοινn είναι όλων μας π ευχn προς τον 

Πανάγαθο, το Θεό τπς αγάππς και του ελέ

ους, που θέλπσε να σε πάρει πρόωρα 

κοντά του. ν' αναπαύσει τπν ψυχn σου εν 

σκπναίς αγίων, γιατί το aξίζεις πραγματικά, 

και ν' απαλύνει τον πόνο των δικών σου. 

Αντώνπ μου, 

ΑΦΠνεις πίσω σου μνnμπ aγaθr'i, μνnμπ. 

ενός ανθρώπου που τίμια πάλεψε στπ 

ζωr'i του, που ξεπέρασε δυσκολίες και 

προβλr'iματα και πέτυχε, που τίμπσε τπν 

οικογένειά του. τπ γενέτειρά του. τπν 

πατρίδα του γενικά. Θα σε θυμόμαστε με 

πολλr'i αγάππ. Ας είναι ελαΦρύ το χώμα 

που θα σε σκεπάσει σnμερα. 

Αιωνία σου π Μνr'iμπ! 

Επικήδειος Άννας Ιωσήφ Καρέλλη από τον κ. Χριστόδουλο Πέτσα 

Πολύκλαυστπ Άννα, 

Με ιδιαίτερπ συγκίνπσπ στέκω δίπλα στο 

σεπτό σου λείψανο να πω λίγα λόγια 

στπν αιώνια μνnμπ σου. γιατί στο μακρό 

στάδιο τπς επίγειας ζωr'iς σου υπr'iρξες 

μια άξια οικοκυρά και παράλλπλα μια 

ακαταπόνπτπ εργάτρια που απαιτεί το 

γεωργικό επάγγελμα. 

Είλκες τπς καταγωγn από πατέρα και μπτέ

ρα γεωργών και παρέσχες πολύτιμες υππ

ρεσίες στις γεωργικές τους εργασίες. 

Νέα ένωόες τπν τύχπ σου με το λατρευ-



τό σου σύζυγο ΙωσriΦ Κορέλλn, ένα 

τέκνο που είχε ακολουθriσει το γεωργικό 

επάγγελμα, γιατί οι γονείς του Αντωνά

τζιnc; και Ελεγκού κατείχαν στnν Κυθρέα 

και τα γειτονικά τnc; χωριά μεγάλn κτnμο

σύνn. Έτσι, αείμνnστn Άννα, στάθnκεc; 

στον ΙωσriΦ μια στοργικri σύζυγος και 

έναc; πολύτιμος βοnθόc; στιc; γεωργικές 

του εργασίες. Ομολογουμένως χωρίς τn 

δικri σου συμπαράστασπ θα riτo τελείως 

αδύνατο να φέρει ειc; πέραc; τιc; κοπιαστι

κές του ασχολίες. 

Αποκτriσατε 4 θυγατέρες κι ένα γυιό: 

Λέλα, Αντωνάκn. Παναγιώτα, Χρύσω. 

Μαρία. Αναγιώσατε όλα σαc; τα τέκνα «εν 

παιδεία και νουθεσία Κυρίου» και τα 

παντρέψατε όλα αποκαθιστώντας τα 

στnν κοινωνία με σπίτια, κτriματα και 

πλούσιες προίκες. 

Μα εκεί που έπρεπε να nσυχάσετε και να 

απολαύσετε τουc; καρπούς των κόπων 

σαc;, ατυχώc; riλθεν π λαίλαπα τnc; εισβο

λric; του Αττίλα στπν Κύπρο τον Αύγου

στο του 197 4, που μαc; οδriγπσε στ π ν 

πικρri προσφυγιά με όλουc; τουc; κατοί

κους στπν Κύπρο. Σπίτια, χωράφια, νερά, 

περιβόλια, εργοστάσια και άλλα περιέρ

χονται στnν κυριότnτα των Τούρκων και 
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οι γαιοκτriμονεc; πρόσφυγες περιμένουν 

να ζriσουν από το δπμόσιο βοriθnμα. ο 

αξιοπρεπric; Ιωσr'ιΦ προσκολλriθnκε σ· 

ένα περιβόλι που το καλλιεργεί επιμε

λώς με πολύ εξευτελιστικές απολαβές. 

Τούτο το τέρτι και κείνο το μαράζι συνέ

τειναν να υποσκάψουν τnν υγεία του και 

να πεθάνει πρόωρα ο σκλnραγωγnμένοc; 

γεωργός τnc; Κυθρέαc;, που riταν κυριολε

κτικά ατσαλένιοc; στπν υγεία. 

Σαν να μnν έφθανε ο καnμόc; τπc; προ

σφυγιάς, αείμνπστπ Άννα, προστέθnκε 

και αυτόc; του συζύγου. Άντεξες όμωc;, 

γιατί είχεc; περιβάλλον αγαπnμένων παι

διών και εγγόνων που σε λάτρευαν όλοι. 

γιατί επιτέλεσες στο ακέραιο το καθriκον 

σου ωc; σύζυγος, μπτέρα και γιαγιά. το 

μόνο σου παράπονο θα είναι που δεν 

αξιώθπκεc; να απολαύσε ιc; το ταξίδι του 

γυρισμού στnν περιώνυμn κωμόπολπ τnc; 

Κυθρέαc:. 

Όταν nχriσουν οι καμπάνες των εκκλπ

σιών για να εορτάσουμε τπν ελευθερία 

θα αγάλλεται και π δικri σου ψυχri στα 

ουράνια ύψn. 

Αιωνία σου n μνriμn. 

Επικήδειος Άννας Ιωσήφ Καρέλλη από τον εγγονό της Ιωσήφ κ. Ζερβό 

Μnτέρα και γιαγιά, 

Η ζωn του ανθρώπου είναι έναc; 

κύκλοc;, μια πορεία που έχει αρχn, 

αλλά δεν έχει τέλοc;. Η κοίμnσn για μαc; 

τουc; Ορθόδοξους Χριστιανούς είναι n 

αρχn μιαc; νέαc; ζωnc; κοντά στον ποιn

τn και Θεό Δnμιουργό μαc;. 

Η Κυθρέα, n nόλn μαc;, σε έθρεψε, σου 

έδωσε ζωri κι ο Θεόc; σε στόλισε με 

άπειρα και μοναδικά χαρίσματα. Νου 

που ξεχώριζε, σωματικn αντοχn και 

εξαίρετn ψυχικn δύναμπ. 

Ευτύχnσεc; να'χειc; κοντά σου, σύντρο

φο στn ζωr'ί, τον παππού μαc; Ιωσιlφ, 
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που στο πρόσωπό του π καλοσύνπ 

έβρισκε τπν ουσία τπς. Μαζί πορευτrΊ

κατε στις χαρές και τις δυσκολίες τπς 

ζωrΊς με μια αγάππ μοναδικrΊ. ΒγrΊκατε 

νικπτές, παρόλα τα πλrΊγματα που 

δεχτrΊκατε από τπν προσφυγιά. 

Γνώμονας στπ ζωrΊ σου π αγάππ για το 

θεό, π ενωμένπ και με αρχές οικογέ

νεια, π θέλπσπ νια σκλπρrΊ εργασία, π 

μαχπτικότπτα και π ευθύτπτα του 

χαρακτrΊρα. 

Σε αξίωσε ο Θεός να αποκτrΊσεις πέντε 

παιδιά, τπ Λέλα, τον Αντωνάκπ. τπ Γιω

τούλα, τπ Χρίστο και τπ Μάρω. Αποκα

τέστπσες και τα πέντε παιδιά και απέ

κτπσες πολλά εγγόνια και δισέγγονα. 

Είχες τπν ατυχία να χάσεις τπ μοναδικrΊ 

σου νύΦπ Έλλπ. Σ' όλα και πάντοτε 

στάθπκες δυνατrΊ. Κάθε στιγμrΊ είχες 

τπν έγνοια των παιδιών και εγγονών 

σου και σκεφτόσουν πώς να τα βοπθrΊ

σεις πάντοτε με ανιδιοτέλεια. 

Σκέψεις, αρχές, μπνύματα και τρόπος 

ζωrΊς μεταλαμπαδεύτπκαν στους aπο

γόνους σου. Να ξέρεις ότι ζεις μέσα aπ· 

αυτούς, μέσα από τπν πνευματικrΊ κλπ

ρονομιά που τους κλπροδότπσες. Οι 

απόγονοί σου θα σε θυμούνται με 

καλοσύνπ, αγάππ και με περισσrΊ περπ

Φάνια, που ευτύχπσαν να σ· έχουν 

μπτέρα rΊ γιαγιά. ΘαΌαι νι· αυτούς 

παράδειγμα προς μίμπσπ. 

Τα τελευταία χρόνια τπς ζωrΊς σου 

έδειξες ότι όσα πρέσβευες τα εννοού-
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σες. ΑρνrΊθπκες να αφεθείς στπ φυσιο

λογικrΊ αδυναμία του σώματος λόγω 

γπρατιών και με επιμονrΊ και υπομονrΊ 

κάθε κύτταρο του σώματος σου 

πάλευε για να σταθείς στα δυο σου 

πόδια. Γερασμένπ αλλά περrΊφανπ με 

ψπλά το καθαρό σου μέτωπο. Διαυγές 

πνεύμα και αμέτρπτπ καλοσύνπ και 

ευγένεια μέχρι τπν τελευταία σου 

πνοrΊ. ΠrΊρες το δρόμο τώρα που θα 

οδπγrΊσει να συναντrΊσεις το σύντροφο 

τπς ζωrΊς σου, τον παππού μας τον 

ΙωσrΊΦ. και τον Θεό Δπμιουργό που σε 

κάλεσε κοντά του. 

Ας είναι απαλό το χώμα που θα σε σκε

πάσει. Αιωνία σου π μνrΊμπ, γλυκιά μας 

γιαγιά, Αννούκα. 




