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ΑΥτΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Γράφει και επιμεf/είrαι π Αvθιi Πέrσα - Σαββίδου 

Αρετή Παnαβαρνάβα 

Γεννriθnκε στις 14 Νοεμβρίου 1931 στις Πάνω Αρόδες 
Πάφου. Γονείςτnς ο Τουμάζος και n Γενοβέφα από τις 
Πάνω Αρόδες. Ήταν το μοναδικό παιδί τnς οικογένει

ας, ο μικρότερος τnς αδελφός Χαράλαμπος απέθανε 

σε nλικία πέντε μόλις χρόνων. ΑποΦοίτnσε του δnμο

τικού σχολείου του χωριού τnς και στn συνέχεια ενε

γράφn στο Γυμνάσιο Πάφου, οπότε n οικογένεια 

εγκατέλειψε τις Πάνω Αρόδες και εγκαταστάθnκε στο 

Κτriμα. 

Με τnν αποφοίτnσri τnς εργόστnκε για ένα χρόνο 

τnλεφωνiiτρια στο Νοσοκομείο Πάφου και αργότερα 

διορίσrnκε ακτινογρόφος στο νοσοκομείο Λεμεσού. 

Το 1968 μετατέθnκε στο ακτινογραφικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας απ' 
όπου αφυπnρέτnσε το 1991. 

Ενώθnκε με τα δεσμά του γάμου με τον Παλαικυθρίτn δάσκαλο Αντρέα Παπαβαρνά

βα και απέκτnσαν δύο θυγατέρες, τn Θεοδώρα και τn Χόρια. Γνωσrri σε όλn τnν κοι

νότnτα του Παλαικύθρου, έχαιρε εξαιρετικriς εκτίμnσnς και αγάπnς. 

Απεδriμnσε προς Κύριο , κτυπnμενn από τnν επάρατn ασθένεια, στις 11 Ιουνίου 
2005 και τάΦnκε τnν επομένn στο νέο κοιμnτιiριο Αγλαντζιάς. 

Επικriδειους εκΦώνnσαν ο Διiμαρχος Κuθρέας κ. Μιχαλάκnς Σάββα ο οποίος σκια

γραφώντας το χαρακτιiρα και σε αποτίμnσn του κοινωνικού έργου τnς ανέφερε 

μεταξύ άλλων πως «υπιiρξε γενικά ένας δίκαιος άνθρωπος, ψυχιi αθώα και αμνnσί

κακn, ειλικρινriς και φιλάνθρωπος. Ξεχώριζε για τον πράο τnς χαρακτιiρα και τnν 

αγάπn για τους συνανθρώπους και τn μεγάλn καρδιά τnς. Tn διέκρινε μια άκρατn 

μεγαλοψυχία προς τα nλικιωμένα άτομα και n προσωπικιi τnς επίσκεψn σε γnροκο
μεία για περιποίnσn nλικιωμένων ατόμων είχε γίνει καθnμερινό βίωμα». 

Στn συνέχεια n μαθιiτρια του Γυμνασίου Κλιlρου Φαίδρα Παναγιώτου εκφώνnσε τον 
πιο κάτω επικriδειο: 
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Αγαπnμένn μας Θεία Αρετή, 

Νωρίς κίνnαες για το μακρινό σου ταξίδι. Μοίρα κακή Θέλnσε να εγκαταλείψεις τα 

εγκόσμια, αφού πέρασες τρεις μήνες στο κρεββάτι του πόνου, προαευχόμενn και 

ελπίζοντας στnν ίασn και τnν επιστροφή στο σπίτι και τnν οικογένειά σου. Αδnμο

νούσες, γιατί ήσουν καθnλωμένn και λυπόσουν τις αγαπnμένες σου κόρες και τον 

προσφιλή σου σύζυγο, που ανέλαβαν όλες τις ευθύνες του σπιτιού. Πάλεψες όμως 

παλικαρίσια και έφυγες με τnν προσευχή στα χείλn σου. 

Γεννήθnκες στο χωριό Αρόδες του Ακόμα, όμως έζnσες τα παιδικά και νεανικά σου 

χρόνια στnν ΠάΦο. Εργάστnκες για δεκαετίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 

προσφέροντας τn βοιiθεια και τις γνώσεις σου για εξυπnρέτnσn των συνανθρώπων 

σου. 

Έχασες νωρίς τον πατέρα σου, όμως φρόντισες τnν προσφιλή σου μnτέρα ακούρα

στα, ώσπου ο Θεός θέλησε να τnν αναπαύσει. ΑΦοσιώθnκες στnν οικογένειά σου. 

Στάθnκες δίπλα στον εκπαιδευτικό σύζυγό σου με υπομονή και αύνεσn. Σεμνή, 

ταπεινή, ανέπτυξες άριστες σχέσεις με όλο τον οικογενειακό και κοινωνικό σου περί

γυρο. Καλή χριστιανή, πάντα με τον καλό λόγο, το ενδιαφέρον για όλους. 

Μαζί με το σύζυγό σου, φροντίσατε τn μόρφωσn των δύο Θυγατέρων σας και ευτυ

χήσατε να τις δείτε αποκαταστnμένες επαγγελματικά. 

Πρόλαβες, αγαπnμένn μας Θεία, να χαρείς πριν λίγους μήνες τnν τέλεσn των γάμων 

τnς Θυγατέρας σου Χάριας. nοιός πίστευε πως σε λίγους μιiνες αργότερα σαν κεραυ

νός θα σε χτυπούσε το κακό! Είχες πολλά να δώσεις ακόμα στn οικογένειά σου και 

στnν κοινωνία. Νωρίς σε κάλεσαν για το ασφοδελό λιβάδι. Είμαι σίγουρn όμως πως 

ο Κύριος, που σε κάλεσε κοντά Του, έχει ετοιμάσει για σένα μια ξεχωριστιi Θέσn 

«στας αιωνίους μονάς», εκεί που αναπαύονται οι δίκαιοι άνθρωποι. 

Εν μέσω αγίων και αγγέλων, συντροφευμένn από τους αγαπnμένους σου γονείς που 

σε αναμένουν, γαλnνεμένn και ότρωτn πια από τους πόνους του σώματος και τnς 

ψυχής που κατατρύχουν τους ζωντανούς, Θα προσεύχεσαι για τnν ευτυχία και τn 

σωτnρία των αγαπημένων σου και όλων εμός που μείναμε πίσω και πάντα θα σε 

Θυμόμαστε με αγάπn. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα που Θα σε σκεπάσει! 




