
89 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΑΥτΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Γράφει και επιμελείται n Ανθιi Πέτσα - Σαββίδου 

Ευανθία παντελή Παναγή 
23.7.1950- 16.1.2008 

Η Ευανθία παντελti Παναγri, n Βανθούλα για μας που την 
γνωρίζαμε, γεννnθηκε στις 23.7.1950 στο Νέο Χωρίο της 
Κυθραίας. πατέρας της ο κοινοτάρχης Νέου Χωρίου ΣοΦο· 

κλι'iς Ζερβός που στη δεύτερη φάση της τούρκικης εισβο

λι'iς χάθηκε στην Άσσια και είναι έκτοτε αγνοούμενος και 

μητέρα της η Ελένη του Σκουλιά. ΑδέλΦια της ο Κώστας 

Ζερβός παντρεμένος με τη Λένια Λα μπρίο, η Δώρα ηαντρε

μένη με τον Κωστάκη Κυριάκου και ο Αντρέας παντρεμένος 

με την Κυθρεώτισσα Καίτn Αριστείδου. 

Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο του χωριού της Φοίτη· 

σε στο εξατάξιο τότε Γυμνάσιο Θηλέων της Παλουριώτισσας, στη Λευκωσία. 

Πρωτοδιορίστηκε στη δημόσια υπηρεσία το 1970 στο τμι'iμα Μετανάστευσης, 
ενώ αηό την 1n Αυγούστου 1982 μετατέθηκε στο Υπουργείο Άμυνας, όηου υπη
ρέτησε με συνέπεια μέχρι το τέλος της ζωι'iς της ασχολούμενη με θέματα στρα

τολογίας και συνάμα ως Γραμματέας τnς Επιτροηriς για θέματα στρατευσίμων. 

Πρόθυμη πάντα και ευγενικι'i, εξυπηρετούσε όλους όσοι είχαν κάποιο πρόβλημα 

όσον αφορά τους στρατεύσιμους και ζητούσαν την βοι'iθειά της. 

το 1973 παντρεύτηκε τον Παντελι'i παναγι'i από το Παλαιχώρι με τον οποίο anέ· 
κτησε δύο παιδιά, την Έλενα και τον ΣοΦοκλι'i. Ευτύχησε να δει τα παιδιά της 

aποκαταστημένα τόσο οικογενειακά όσο και επαγγελματικά και είχε την τύχη να 

χαρεί τρία εγγονάκια, την Άνθια. την Βάνια και τον Παντελι'i. 

Ανέπτυξε έντονη δριαστηριότnτα στη διεξαγωγri εράνων και είσπραξη εισφορών 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Στην κηδεία της, τη Βανθούλα αποχαιρέτησε η κόρη της Έλενα που με γλαΦυ· 

ρό τρόπο περιέγραψε την άνιση πάλη της με την επάρατη νόσο. 

«Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες των παιδικών μου αναμνnσεων πέρασαν από μπρο

στά μου εικόνες όμορφες, ζεστές και τρυφερές. Μύρισα βασιλικό και δυόσμο και 

κανέλλα. Έφτασαν στ' αυτιά μου ι'iχοι από νανουρίσματα. τραγούδια, πλατσου

ρίσματα στη θάλασσα. γέλια. 
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Γελούσες. Ήσουν πάντα γελαστιi. Χαμογελούσες και το πλατύ σου χαμόγελο 

έδιωχνε μακριά τις παιδικές μου έγνοιες και ανασφάλειες. τα μάτια σου γεμάτα 

καλοσύνπ και αθωότnτα. Και απ' τnν καρδιά σου να ξεχειλίζει n αγάπn, που τn 
σκορπούσες απλόχερα, χωρίς καμιά ιδιοτέλεια. Ήσουν άνθρωπος που απέπνεε 

ευγένεια και γλυκύτnτα, άνθρωπος ξεχωριστός. 

Κι αυτό το έδειξες καθαρότερα όλα αυτά τα χρόνια που πορευόσουν το δικό σου 

Γολγοθά. Ποτέ δεν έκλαψες τn μοίρα σου, ποτέ δεν είπες «γιατί σε μένα», ποτέ 

δεν τα έβαλες κάτω. Πάλεψες με αξιοθαύμαστο θάρρος. "Ησουν θnρίο. Θnρίο, 

όμως, κουβαλούσες και μέσα σου. Ένα θnρίο αχόρταγο και ανελέnτο που κατέ

τρωγε τα σωθικά σου. Τίποτα δεν το έκανε καλά. Η μάχn μαζί του ιiταν άνισn. Η 

ψυχικιi σου δύναμn, όμως, n πίστn σου στο Θεό, n ελπίδα και n αγάπn σου για 
τn ζωιi, σου έδιναν μικρές παρατάσεις. Πίστευες πως ό,τι περνάς είναι προσωρι

νό. Ώσπου. μανούλα μου, το σωματάκι σου έΦτασε στο ύστατο σnμείο εξάντλn

σnς και το βάρος έγινε ακόμα πιο βαρύ, ασιiκωτο. 

κοντά σου. να ελαφρύνει το Φορτίο που κουβαλούσες ο παπάς. Συμπρωταγωνι

στιiς στον αγώνα τnς ζωιiς. Συνοδοιπόρος όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Να παίρ

νει δύναμn από τn δικιi σου. να τnν πολλαπλασιάζει σε αισιοδοξία και να τn μοι

ράζει σε όλους μας. Να σου κρατά το χέρι σφιχτά τις τελευταίες σου ώρες και να 

σε διαβεβαιώνει πως είναι δίπλα σου και να μn φοβάσαι. 

Να είσαι περιiφανn γι· αυτόν. Μnν ανnσυχείς που τον αΦιiνεις. Είναι δυνατός και 

θα τα καταφέρει. 

Όλοι μας θα τα καταφέρουμε. Υποσχόμαστε πως θα αντιμετωπίσουμε τn δυστυ

χία που μας φέρνει ο χαμός σου, γιατί οι μπαταρίες τnς ψυχιiς μας είναι γεμάτες 

από αμέτρnτες στιγμές χαράς και ευτυχίας που ζιiσαμε μαζί σου. 

Μnν ανnσυχείς. Θα τα καταφέρουμε, γιατί από σένα πιiραμε τα πιο σοφά μnνύ

ματα και τα πιο δυνατά μαθιiματα. Μας έμαθες πως στn ζωιi τα πάντα γίνονται 

για κάποιο λόγο, πως τίποτα δε γίνεται τυχαία. Μας έμαθες να εκτιμούμε τn ζωιi 

και να ευχαριστούμε το Θεό για τnν υγεία που μας χαρίζει. Μας έκανες να νιώ

σουμε οικείο το θάνατο. σαν ένα κομμάτι τnς ζωιiς, που κανένας δεν μπορεί να 

τον αποφύγει. Μας έκανες να πιστέψουμε πως n ζωr'i δεν τελειώνει με αυτόν. 

Να πας στο καλό, αγαπnμένn μας. Είμαστε όλοι εδώ σιiμερα για να σε αποχαι

ρετιiσουμε για το ταξίδι σου στις γειτονιές των αγγέλων. ο παπάς, εγώ, ο Σοφο

κλιiς, ο Λάμπρος, n Δέσπω. n Άνθια και n Βάνια. Το καινούριο μας μωρό είναι 
πολύ μικρό για να είναι εδώ. Θα μάθει. όμως, μεγαλώνοντας πόσn χαρά έδωσε 
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n γέννnσri του στnν υπέροχn του γιαγιά. Εδώ είναι τα αδέρφια σου. οι συγγενείς 
και οι Φίλοι σου. Είμαστε όλοι σίγουροι πως εκεί πάνω θα είσαι καλύτερα. Θα 

είσαι κοντά στn μανούλα σου και στον παπά σου. να σου χαϊδεύουν το ταλαι· 

πωρnμένο κεφαλάκι σου και τα αδύναμα χεράκια σου. Θα ξεκουράζεσαι στnν 

αγκαλιά τους, θα χαμογελάς και θα είσαι ευτυχισμένn. 

Θα σε θυμόμαστε και θα σ· έχουμε στnν καρδιά μας πάντα. Εσένα, τn γλυκιά μας 

Βαθουλίτσα, που είχες το προνόμιο να λέγεσαι σύζυγος, μάνα. γιαγιά, αδερφri, 

Φίλn. Καλό σου ταξίδι. Στο επανιδείν. Σ' αγαπούμε». 

Ανδρέας Μέντζης 
1916·2008 

ο Ανδρέας Μέντζnς γεννriθnκε τον Ιανουάριο του 1916 
στnν Κυθρέα στnν ενορία τnς Παναγίας τnς Χαρδακιώτισ· 

σας. ο πατέρας του riταν ο χατζnσέργnς Μέντζnς και n 
μnτέρα του n Μnλιά, το γένος Κυρτri. Είχε 6 αδέλΦια: τn 
Χρυσταλλού του Αντώνn. τον rιαvvri, τnν Καλλιόπn. τον 

Γιώργο ΙΚοκι'ί>και τn Μαρούλλα. Από όλους ζουν n Καλλιά· 
πn n οποία κατοικεί στnν Πάφο και n Μαρούλλα n οποία 
κατοικεί στn Λεμεσό. 

Όταν τελείωσε το Δnμοτικό ι'ίλθε στn Λευκωσία όπου ι'ίταν 

και n παντρεμένn αδελΦri του n Χρυσταλλού. Εργαζόταν, 
ενώ συγχρόνως φοιτούσε στnν Αγγλικri Σχολι'ί. Νεαρός 

ακόμα γράΦτnκε στnν Αστυνομία τnν οποία υπnρέτnσε με επαγγελματισμό και 

ζι'ίλο μέχρι τnν αφυπnρέτnσι'ί του.Εργάστnκε σε πολλά μέρn τnς Κύπρου και 

αφυπnρέτnσε το 1976 με το βαθμό του Αστυνόμου. 

το 1943 παντρεύτnκε τnν Παναγιώτα χατζnαδάμου επίσnς από τnν Κυθρέα, από 
τnν ενορία του Αγίου Ανδρονίκου. Οι γονείς τnς ι'ίταν ο χατζnαδάμος και n Μαρι· 
τσού. Η Παναγιώτα απέθανε τον Δεκέμβριο του 1998. Μαζί απέκτnσαν τέσσερα 
παιδιά. Τον Νάκn που ζεί μόνιμα στnν Ελλάδα, τον Νίκο ο οποίος είναι γιατρός 

στn Λευκωσία, τnν Μάρω και τnν Αιμιλία. Είχαν τnν ευτυχία να αποκτι'ίσουν εγγό· 

νια και δισέγγονα. 

ο Ανδρέας Μέντζnς απέθανε στις 18 Ιανουαρίου του 2008 και τάφnκε στο Νέο 
Κοιμnτnριο Λευκωσίας μαζί με τnν αγαπnμένn του σύζυγο. 

Αιωνία τους n μνι'ίμn και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει! 
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Χριστοφάκnς !Φάκnς> Φυτιρίκκος 
1938·2008 

Γεννι'iθnκε στις 9.6.1938 στnν Κυθρέα. Γονείς του ο Ανδρέ
ας Φυτιρίκκος και n Θεανώ Χατζnπαύλου. Φοίτnσε στn 
Σχολn Σαμουnλ. Μετά τnν αποΦοίτnσn του εργάστnκε ως 

λογιστnς σε ιδιωτικn εταιρεία. 

παντρεύτnκε στις 30.8.1964 με τnν Γιαννούλα, κόρn του 
Παύλου Ζαμπά και τnς Μαρίτσας Κωνσταντινίδου. Έκαμαν 

δύο παιδιά, τn Θεανώ, τραπεζικn υπάλλnλο που παντρεύ· 

τnκε με το Δπμι'\τρn Νικnφόρου από τn Λάπnθο και του 
χάρισαν 3 εγγόνια και τον Ανδρέα, ο οποίος εργάζεται ως 
λογιστnς σε υπεράκτια εταιρεία. 

Πέθανε στις 27.1.2008 και τάΦnκε στο κοιμnτnριο στnν πάροδο Λεωφόρου τσε· 
ρ ίου. 

Ανθούλα Κυρίλλου-rεωργιάδου 
1921·2008 

Σε nλικία 86 χρονών απεβίωσε το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου, 2008 n Ανθούλα 
Κυρίλλου-Γεωργιάδου. 

Η Ανθούλα Γεωργιάδου γεννnθnκε στnν Κυθρέα το 1921, 
στnν ενορία Αγίας Μαρίνας. Ήταν n πρωτότοκn κόρn του 
γνωστού Κυθρεώτn αγγειοπλάστn Κύριλλου Πέτρου και 

μπτέρα τnς nταν n Ελένn Πέτρου, οικοκυρά. 

Ο πατέρας τnς Κύριλλος Πέτρου -για μας τους Κυθρεώτες 

«Ο Κυριλλάς» · είχε αγγειοπλαστείο μαζί με τον αδελφό του 
Παύλο, στn Θεοτόκο. Για περίπου μιά 25ετία -λειτούργnσε 

το 1921· ανέπτυξαν έντονn δραστnριότnτα. Στο πολυά
σχολο εργαστnρι τους απασχολούσαν άλλα 8 άτομα. Σε 
μιά εποχn που τα βιομnχανοποιnμένα χρnστικά αντικείμενα 

δεν υπnρχαν n nταν δυσκολοεύρετα, οι δυό Κυθρεώτες 
τεχνίτες έφτιαχναν πnλινα αλειφτά, κάθε είδους και χρώματος: πιάτα, φλυ· 

τζάνια, βάζα, τσαγερά, γλάστρες, τα οποία πουλούσαν και στnν Κύπρο αλλά και 

στο εξωτερικό. το εργαστnρι συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1957, οπόταν 
λόγω nλικίας του ιδιοκτnτn Κύριλλου σταμάτnσε τις εργασίες του. 
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Η Ανθούλα φοίτnσε στο Δnμοτικό Σχολείο τnς Κυθρέας και αμέσως μετά μαθή· 

τευσε στn γνωστn Κυθρεώτισσα μοδίστρα Όλγα Χριστοδουλίδου στnν ενορία τnς 

Αγίας Μαρίνας. Σε nλικίσ 27 χρόνων, το 1948, αναζnτά καλύτερn εργασία έξω 
από τα στενά όρια τnς κωμόπολιlς μας και αρχίζει μιά καινούργια αρχή στn 

Λευκωσία. Στn Λευκωσία εγκαθίσταται οριστικά το 1954 έχοντας πιά το δικό τnς 
ραφείο. 

Το 1957 παντρεύεται τον nασχάλn Γεωργιάδn, με τον οποίο απέκτnσε μια θυγα
τέρα, τn Σωτnρία Γεωργιάδου. αργότερα Μπάλλα. Επίσnς απέκτnσε δύο εγγονές, 

τnν Άντρια και τnν Άρτεμn Μπάλλα. 

Η κnδεία έγινε τn Δευτέρα, 4.2.2008, από τον Ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στn 
Λευκωσία. Η αδελΦότεχνή τnς Κοραλλία τnν αποχαιρέτnσε εκ μέρους τnς 

οικογένειας: 

«Αγαπnμένn μας θεία Ανθού λα, 

ο μεγάλος καnμός σου ήταν ν' αποκτnσεις δικό σου παιδί. Για να τα καταφέρεις 

χρειάστnκε να μείνεις ακίνnτn στο κρεββάτι εννιά μnνες. και τα κατάφερες! 

Απέκτnσες τελικά τnν πολυαγαπnμένn σου κόρn. Φίλnσες μάλιστα και δύο 

λατρευτά εγγόνια. 

Όμως αν και το παιδί σου nταν μονάκριβο, πολλά παιδιά μεγάλωσες. Γιατί για 

όλους μας ήσουν μιά δεύτερn μάνα. το σπίτι σου nταν δεύτερο σπίτι όλων μας. 

το τραπέζι σου τραπέζι δικό μας. 

nοιός θα ξεχάσει τnν απέραντn καλοσύνn και τnν ανοικτή αγκαλιά σου; Ποτέ δεν 

ακούσαμε τον κακό λόγο απ' το στόμα σου. 

Ένα πλάσμα γεμάτο αγάπn που μόνο ήξερε να θυσιάζεται και να προσφέρει. Το 

καταφύγιο και το αποκούμπι μας ... 

Καλn σου ώρα και καλό ταξίδι!» 

Άννα Χρίστου Μακεδόνα 
1923·2008 

Σε nλικία 85 ετών απεβίωσε το Σάββατο 9.2.2008 n Άννα Χρ. Μακεδόνα, n Αννού 
του Μακεδόνα, όπως όλοι τnν ξέραμε. Μια nσυχn νοικοκυρά, ανάμεσα στις 

τόσες άλλες γυναίκες-νοικοκυρές τnς Κυθρέας με διαρκή έγνοια το «ανάγιωμα» 
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των παιδιών και τnν καθnμερινιi ενασχόλnσn με τις δου
λειές του σπιτιού. Ανάπαυλα και διακοnti στις συγκεκριμέ
νες εποχές του χρόνου, όταν ολόκλnρn n Κυθρέα γινόταν 
ένα οργανωμένο εργοτάξιο: λούβισμα, διάλεγμα τnς 
ελιάς, ελιόμυλος, ελιόλαδο ti μάζεμα των λεμονιών και 
των πορτοκαλιών. 

Η Αννού και ο Χρίστος, με το σπιτικό τους κτισμένο ανάμε

σα στα τελευταία σπιτικά τnς Κυθρέας, οριοθετούσαν τα 
σύνορά τnς στnν γειτονιά τnς Καμάρας. Η Αννα παντρεύ

τnκε το 1944 τον «ξενοχωρίτn» Χρίστο Μακεδόνα και απέ
κτnσαν τρία παιδιά, τπν Ανδρούλλα που παντρεύτnκε τον Αντρέα Θεοχαρίδπ, τον 
Γιαννάκn Γραμματέα του Δtiμου Κυθρέας που νυμφεύτnκε τnν Αθnνά και τn 

Μάρω που παντρεύτnκε τον Αντώνn Γεωργίου. 

Με τπν προσφυγιά και τον ξεριζωμό από τον τόπο μας, στtiνει το σπιτικό τnς στα 

Λατσιά. 

Στnν νεκρώσιμn ακολουθία τnν Κυριακti 10.2.2008 που έγινε στnν εκκλnσία του 
Αγίου Γεωργίου Λατσιών, ο Δtiμαρχος Κυθρέας είπε μεταξύ άλλων: 

Αξέχαστπ Άννα, 

Συγκεντρωθήκαμε σtiμερα στον ιερό τούτο χώρο μακρυά από τnν πολυαγαπn
μενn κωμόπολti μας, τnν Κυθρέα, μακρυά από τn γραφικti γειτονιά σου, τnν 

Καμάρα, για να δώσουμε τον ύστατο αποχαιρετισμό και να σε κατευοδώσουμε 
στnν τελευταία σου κατοικία. τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δισέγγονά σου, 

συγγενείς και πλtiθος κόσμου με δάκρυα στα μάτια σε aποχαιρετούν. Αυτti τn 
στιγμti n σκέψn μας ταξιδεύει πάνω από το συμπατόπλεγμα και πλανιέται βασα
νιστικά πάνω από τnν Κυθρέα μας. που εγκαταλείψαμε βίαια εκείνο το θερμό 
Αύγουστο του 74 με τnν προέλασn τnς ασιατικtiς λαίλαπας με όλα τα δεινά που 
ακολούθnσαν: νεκροί, αγνοούμενοι, ερείπια, πόνος παντού. 

Δεν θα σκιαγραΦtiσω τn ζωti σου, αξέχαστn Άννα. Μια πρσγματικti άγνωστn 

nρωϊδα, αθόρυβn tiσουν γνωστti σε όλους τους κύκλους τnς Καμάρας όπου είχες 
δnμιουργtiσει τn φωλιά σου με τον αξέχαστο σύζυγό στου Χρίστο, με τον οποίο 

ένωσες τnν τύχn σου σε νεαρti nλικία και ο οποίος μέσα στα τότε δύσκολα χρό
νια διέγραφε με το ποδtiλατό του τn διαδρομti Κυθρέα-Σφαγείο Λευκωσίας για 
τον επιούσιο τnς οικογένειας. Ένα πραγματικός μαραθωνοδρόμος τnς ζωtiς για 

εκπλtiρωσn του χρέους προς τnν οικογένεια. 

Δύσκολα πράγματι χρόνια τότε. Η ζωti σου σnμαδεύεται από το χαμό τnς μnτέ
ρας σου σε nλικία μόλις 3 ετών. Μέσα όμως από τn φτώχεια μεγάλωσες με αρχές 
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τις οποίες εμφύσnσες και μετέδωσες και στα τέκνα σου, τnν Ανδρούλα, τον Γιαν
νάκn και τn Μάρω, οι οποίοι αναδείχθnκαν σωστοί άνθρωποι στnν κυπριακιi κοι
νωνία και είναι υπόδειγμα προς μίμnσn. 

γπιiρξες, αξέχαστn Άννα, ένας πραγματικός άνθρωπος με ιiθος και αρετές. αθό

ρυβn, γεμάτn ανθρωπιά και καλωσύνn. 

Χριστάκnς ιτάκnς> Χρυσοστόμου 
1921· 2008 

ο Τακπς Χρυσοστόμου, μέλος μιάς πολύτεκνnς Λαρνακιώτικnς οικογένειας, γιός 

τnς Θέκλας Χατζnφάνn από τn Λάρνακα και του εκ Κυθρέ

ας Χρυσόστομου ΧατζnΚωνστάντινου Αθανασίου, έκαμε 

το τελευταίο του ταξίδι από τnν Αγγλία για να αναπαυθεί 
στα αγαπnμένα χώματα τnς ιδιαίτερnς του πατρίδας Λάρ

νακας. 

Αδέλφια του n Καλλισθένn ίΓ. Γεωργιάδn), ο Κώστας, n 
Σταυρούλλα ίΝ. ΠρέντζaJ n Δεσπω (Γ. ΤσινίκολaJ, n Μα
ρούλλα ίΦιλιi), n Κιούλα ίΑ. zιαρτίδnι, ο Ρίκκος και nΈλλn 
ίΑ. Σάρδοω. Αnό τα 8 αδέλφια του βρίσκονται στn ζωιi 
μόνο τρία, n Σταυρούλλα, n Δέσπω και n Ελλn. 

Η κnδεία του έγινε στις 13 Μαρτίου 2008 και εκ μέρους 
τnς οικογένειας το ύστατο χαίρε απnύθυνε ο Πέτρος Χρυσοστόμου από γραπτό 

κείμενο του Γλαύκου Γεωργιάδn: 

,:οταν ένας δικός μας, πολύ δικός μας άνθρωπος, γονιός, παιδί. αδελφός, θείος. 

φεύγει για πάντα από τα επίγεια, είναι βαρύς κι ασιiκωτος ο πόνος για το χαμό 

του. 

Όταν γι' αυτό το δικό σου αγαπnμένο πρόσωπο μαθαίνεις για το θάνατο του 

μέσα από ένα τπλέΦωνο, είναι ακόμα πιο δύσκολο να το αποδεχτείς. Έφυγε από 

τn ζωιi ... μόνος .... όπως διάλεξε να είναι σε ολόκλnρn του τn ζωιi ... Ξενιτεμέ
νος και μόνος ... 

και για σένα που έζnσες μια ζωιi δεμένος νοερά μαζί του δεν βρέθnκες κοντά 

του να του συμπαρασταθείς στις τελευταίες του μέρες. να του σφίξεις με τρυ

φεράδα το χέρι, να του χαϊδέψεις τα μαλλιά, να τον αγκαλιάσεις με λατρεία, να 

του δώσεις το στερνό Φιλί, γίνεται ακόμα πιο επώδυνος, ακόμα πιο τραγικός 
αυτός ο αποχωρισμός! .. 
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Πορεύεσαι σε κόσμους όμορφους, παραδεισένιους, στους γαλάζιους θόλους τπς 

αιώνιας ναλr'iνπς. Σε επίλεκτπ θέσn στου Θεού τnν αγκάλπ βρίσκεσαι τώρα καλέ 
μας θείε! Γιατί στn ζωr'i σσυ, από μικρό παιδί μέχρι το τέλος τnς επίγειας παρου

σίας σου, σεμνός, καλός, ωραίος, δρομολΟγούσες πορεία προς τις χριστιανικές 

επαγγελίες. 

Σε περιτριγυρίζουν τώρα τα αδέλφια σου, π Καλλίστα, ο Κώστας, π Μαρούλα n 
Κιούλα και ο Ρίκκος. Λίγο παραπέρα π Θέκλα κι ο Χρυσόστομος αγκαλιά με τον 

Ρένα μας, πιο πέρα οι ΧατζnΦάνnδες και οι Χατζπαθανάσπδες, οι παπαπαυλαίοι 

και οι Χατζπγιωργαλλr'iδες. 

Χριστάκnς το όνομα σου ... το πr'iρες από τον ευεργέτπ, φίλο και συνάδελφο του 
παππού Χρυσόστομου, νια να δείξει ο παππούς τnν μεγάλπ αγάππ του στον 

άνθρωπο που τον προστάτευσε όταν μικρό ορφανό παιδάκι είχε φύγει από τnν 

Κυθρέα με προορισμό τπ Λάρνακα για να εργαστεί, να μπορέσει να ζήσει τα 

αδέλφια του ... Οι άνθρωποι που κι εσύ ευεργέτnσες βρίσκονται σήμερα εδώ τρι
γύρω σου και σε κοιτάζουν με θλίψπ ... 

Βρίσκεσαι, επιτέλους, μακαριστέ μας θείε, στπν πατρώα vn που με αγάπn θα σε 
κρύψει στα σπλάχνα τπς. Κοιμήσου nσυχα τον αιώνιο ύπνο σου ... 

Σε μακαρίζουμε, αγαππμένε θείε μας! Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα δεχτεί το 

σεπτό σκnνωμά σου! 

Αιωνία σου π Μνήμπ! 

Δρ. Ρένος Ευ. Ιακωβίδης 
1932-2008 

Ένας καταξιωμένος υππρέτπς του Ιπnοκράτπ, που έκαμε nερήφανπ τnν Κυθρέα 

που τον γέννnσε αλλά και τπ Μόρφου τnς οποίας 

nολιτογραφnθπκε στπ συνέχεια ως δπμότπς, έφυγε νια 

πάντα... ο γιατρός Ρένος Ιακωβίδπς, γιός του εnίσπς 

Κυθρεώτπ γιατρού Ευέλθοντα Ιακωβίδπ και τnς Λευκωσιd

τισσας Μαρnς Φιλιnπίδn. παντρεμένος στn Μόρφου με τπ 

Φιλόλογο Χλόπ Γιωργαλλά κουδουνά απέκτπσαν δύο παι

διά, τον Ευέλθοντα και τπ Χριστιdνα. Αδέλφια του π Ήβπ 

Στέλιου Πατρίκιου και ο οδοντίατρος Γλαύκος. 

Δραστnριος «κοινωνικός εργdτnς» αναμεμειγμένος στα 

κοινά, εκτός από τπν προσφορά του ως γιατρός, αφειδώ-
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λευτα πρόσφερε τις γνώσεις και τις υπnρεσίες του, όπου και όταν χρειαζόταν: 
στnν πατρίδα, στον αθλnτισμό, στnν κοινωνία. 

Απέθανε σε nλικία 76 ετών ύστερα από 8χρονn ασθένεια. Στπν κnδεία του, που 
έγινε μέσα σε ατμόσφαιρα βαριού πένθους και στnν παρουσία πλnθους κόσμου 
από τπ Λευκωσία, τnν Κυθρέα, τn Μόρφου ολλά και από πολλό μέρn τnς Κύπρου 

όπου υπnρέτnσε, τον νεκρό αποχαιρέτnσαν n βουλευτnς κ. Αντιγόνn παπαδο· 
πούλου, ο αντιδιlμαρχος Μόρφου Δρ. κ. Χόρnς Χαραλάμπους και ο διlμαρχος Κυ· 

Θρέας κ. Μιχαλόκnς Σάββα. 

Η κ. Παπαδοπούλου αποχαιρέτnσε το γιατρό λέγοντας τα παρακότω λόγια: 

«Ο αείμνnστος Ρένος ιακωβίδnς αποχαιρέτnσε τα εγκόσμια το Σόββατο του Λαζό· 

ρου, 19/4/2008, αΦΠνοντας πίσω του περίλυπους σύζυγο, παιδιά, εγγόνια και 
όλους όσους τον γνωρίζαμε. 

Το κακό μαντάτο του eανότου, Μεγόλn Δευτέρα πρωί, nρeε να συμπλnρώσει τον 
πόνο κάθε ορθόδοξου χριστιανού, που τις όγιες μέρες τnς Μεγάλnς Εβδομόδας 

συμπάσχει νοερό για τα όγια πάθn του Κυρίου και τnν πορεία του προς το Γολ· 
γοθό και τn Σταύρωσn. 

Ένας ακόμn Μορφίτnς έκλεισε τα μάτια. αΦού πέρασε οκτώ δύσκολα χρόνια στο 
κρεβάτι του πόνου, έχοντας πόντο στο πλόι του τnν αγαπnμένn σύζυγο του 

ΧΑόn, που παρά τις πολλαπλές δραστnριότnτες τnς στα κοινό στόθnκε φύλακας 
όγγελός του. 

Έφυγε πικραμένος και αδικαίωτος, στα 76 του χρόνια. βιώνοντας τn σταύρωσn 
τnς μικριiς πολύπαθnς nμικατεχόμενnς πατρίδας, χωρίς να αξιωθεί τnν Α νόστο· 

σn και τnς αγαπnμένnς του γενέθλιας γnς, τnς Κυθρέας, όπου πρωτοείδε το φως 
και τnς πανέμορφnς Μόρφου, όπου έφτιαξε τn ζωιi και τnν οικογένειά του. 

ο Θάνατος του αείμνnστου Ρένου Ιακωβίδn ξύπνnσε αναμνιiσεις από το παρελ· 

θόν. Θυμnθιiκαμε τον καλοκόγαeο νέο επιστιiμονα από τnν Κυθρέα που μετό 
τnν αποπερότωσn των σπουδών του στnν Ιατρικιi στο πανεπιστιiμιο Αθnνών και 

τnν απόκτnσn ειδικότnτας παθολογίας επέστρεψε στnν Κύπρο και έζnσε στn 
Μόρφου, όπου παντρεύτnκε τnν εκλεχτιi τnς καρδιός του. Φοιτιiτρια τότε τnς 

φιλολογίας, ΧΑόn Γιωργαλλό ΚουδΟυνό. 

Με τnν πείρα που απέκτnσε κατό τn διάρκεια των σπουδών του στnν θεραπευ
τικιi κλινικιi ως εσωτερικός βοnθός του πανεπιστnμίου Αθnνών και στn συνέχεια 

ως ιδιώτnς παθολόγος, αλλά και με το ευγενικό χαμόγελο και τnν ευπροσιiγορn 

προσέγγισιi του, κέρδισε τον κόσμο τnς Μόρφου, που μιλούσε με τα καλύτερα 
λόγια για τον επιστιiμονα και τον όνθρωπο. Εργόστnκε aνιδιοτελώς ως εθελο· 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 98 

ντής ιατρός στnν Εθνική Φρσυρά από το 1964, όπου αnέκτnσε τον βαθμό του 
λοχαγού. Ανιδιοτελώς υnnρέτnσε και το σωματείο τnς κωμόnολnς μας «Διγενής 

Ακρίτας Μόρφου» ως αθλίατρος, τnς ομάδας καλαθοσφαίρισnς και ποδοσφαίρου. 

Όταν ο Αττίλας nάτnσε το πόδι στο νnσί και κούρσεψε τις ζωές και τα σπιτικά 
μας, μάζεψε κι ο αείμνnστος Ρένος μπόγο τnν ψυχή και τις αναμνήσεις και πήρε 

το δρόμο τnς προσφυγιάς κουβαλώντας στους ώμους βαριά τnν ίδια τn μοίρα 

του νnσιού μας ... Ένας ακόμα Οδυσσέας σε ένα ταξίδι γεμάτο Συμnλnγάδες και 
περιπέτειες, αναζnτώντας το αυτονόnτο: τnν επιστροφή στnν Ιθάκn. 

και n δική του ιστορία ξετυλίγει τον πόνο τnς προσφυγιάς, τnν πάλn για να ξανα
στήσει σπιτικό. να μεγαλώσει και να σπουδάσει παιδιά και συνάμα να συντnρεί 
νωπές τις μνήμες και τnν ελπίδα για επιστροφή. 

ο αγαπnμένος γείτονας από τα παλιά έφυγε πρόωρα κι αδικαίωτος. ο αδόκπτος 

θάνατος του σβήνει ένα αναμμένο κερί προσμονής και ελπίδας που ήταν n ίδια 
n δάδα τnς αδούλωτnς ψυχής του για δικαrωσn. Όμως αφήνει πίσω του παρα
πούλια, που διεκδικούν επιστροφή στn Μόρφου μας. 

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τnν ψυχή του και να στείλει κουράγιο και βάλ· 
σαμο στn σύζυγο, στα παιδιά και τα εγγόνια του. Αιωνία του n μνήμn». 

Στn συνέχεια το γιατρό αποχαιρέτnσαν ο Αντιδήμαρχος Μόρφου Δρ. Χάρnς Χαρα

λάμπους και ο Δήμαρχος Κυθρέας κ. Μιχαλάκnς Σάββα. Στον αποχαιpετnστήpιο 

λόγο του ο Δήμαρχος Κυθρέας είπε, μεταξύ άλλων: 

«Σύραμε τα βήματά μας βαριά από τον πόνο και τn θλίψn για να αποχαιρετήσου
με τον αξέχαστο Ρένο που ξεχώριζε για τα ευγενικά του αισθήματα, το πλατύ 
χαμόγελο. τn μεγάλn καρδιά νια πρόσφορά στο συνάνθρωπο του από τn θέσn 
που κατείχε. 

Εκ μέρους του Δnμοτικού Συμβουλίου Κυθρέας και όλnς τnς τουρκοκρατούμε
νnς γενέτειράς σου, που μοιpάστnκε τόσο βίαια εκείνο το θερμό Αύγουστο του 
1974 σε αποχαιρετούμε και σε βεβαιώνουμε ότι θα είσαι για πάντα στις καρδίες 
μας. Κοιμήσου ήσυχα, αξέχαστε Ρένο.» 

Ψυχής αφιέρωμα: στο σύζυγο μου Ρένο Ιακωβίδn ιατρό 

Βιάστnκες να φύγεις, Ρένο μου, προτού έλθει το Άγιο Πάσχα. Πρόβλεπες το 
θάνατό σου και δεν άργnσε n σκιά του να τυλίξει με σάβανο το σπιτικό μας. 
Άξαφνα και απρόσμενα, λυτρωμένος από τα γήινα, ανέβnκες ανάλαφρα στους 
ουράνιους θόλους. αφού αξιώθnκες το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου να 
πάρεις τn Θεία Μετάλπψn. 
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Ίσως για σένα α θάνατος να 'ταν λύτρωσπ, αγαππμένε, γιατί οκτώ ολόκλπρα 

χρόνια καθπλωμένος στο κρεβάτι υπέφερες πιο πολύ ψυχικά, γιατί ποτέ δεν απο

δέχτπκες τπν κατάστασn σου. Για μένα, όλα αυτά τα χρόνια στα βάθπ τπς ψυχnς 

μου χτυπούσε καθπμερινά π καμπάνα του φόβου του θανάτου σου και προσπα

θούσα να δώσω διέξοδο στα αδιέξοδα τπς ζωnς αναζπτώντας φως, αναλαμπn. 

Πενnντα δύο χρόνια, Ρένα μου, στα εύκολα και στα δύσκολα τπς ζωnς. Μα τώρα, 

καλέ μου, δεν θα είσαι στο πλευρό μας. Η κάθε σου θύμπσπ πλπγn. 

Θα σε κρατώ, αγαππμένε, μέσα στα βάθπ τπς ψυχnς μου για να σε γεράσω μέσα 

σ' αυτn γερνώντας συγχρόνως κι εγώ και με πινελιές ώχρας θα βάψω τπν καρδιά 

μου για να μπ φαίνονται οι πλπγές που μ· αφnνει π φυγn σου, γιατί έτσι θα το 

nθελες. 

Θα σε θυμούμαι μαζί με τα παιδιά μας Ευέλθοντα και Χριστιάνα και τα εγγόνια 

μας Μάικλ, Αλέξανδρο, Ανδρέα και θα σε μνπμονεύουμε με πολλrl αγάππ. 

Καλό ταξίδι, αγαππμένε. 

Χλόπ 

Παναγιώτης κ. Συμεωvίδnς 
1913-2008 

Ένας ακόμα δάσκαλος από τπ «γειτονιά των δασκάλων» 

δεν είναι πια μαζί μας. ο Παναγιώτπς Συμεωνίδπς, ο Πανα

γιώτπς του Κλείτα και τπς Δέσποινας από το Σαράγειο, ένας 

από τους γπραιότερους στπν πλικία δασκάλους τπς γειτο

νιάς μας. 

Από το ίδιο σπίτι, τρεις οι δάσκαλοι: Οι παναγιώτπς και Μι
χάλπς Συμεωνιδπς και χρονολΟγικά μετά, ο Κλείτος τπς 

παντελίτσας και του Συμεών Συμεωνίδπ. Στο απέναντι σπίτι 
ο Κλεάνθπς, γιός του Χατζπελέγκως και του Παvαγιώτπ Για
σεμίδπ. Πιο κάτω, νεώτερπ δασκάλα π Ειρπνούλλα τπς Γα

λάτειας και του Αντρέα χατζnδπμπτρίου. Σε διόροφο σπίτι 

μετά βρίσκεται ο δάσκαλος Γιάγκος Κωνσταντινίδπς, ο γιός του Αντώνπς και π κό
ρπ του Μάρω <ΦυττnJ και δίπλα γείτονάς τους ο δάσκαλος Χριστόδουλος Πέτσας. 
Απέναντι, το σπίτι του κωστn και τπς Ελενίτσας του Μάντπ με άλλους δυό 

δασκάλους τον Νίκο και τον Γιώργο (ΓιωργαλλάJ. Πιο κάτω στο σπίτι του Φιλιππί
δπ και τπς Ζωnς ακόμα ένας δάσκαλος, ο Νίκος. Δυά βnματα παραπέρα, στπν ίδια 
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σειρά βρίσκεται η Χρυσταλλού του Κούτσουρου με το λευκωσιάτη δάσκαλο Κλε

άνθη Νικολάου και ακριβώς απέναντι, το σπίτι του Γιαννάκη και της Μαρούλας 

Πανανδρέου με τη δασκάλα κόρη τους τασούλλα και, τέλος-τέλος του ίδιου 

δρόμου ο δάσκαλος Ευγένιος Ανδρονίκου με την γυναίκα του Άννα. 

Εκεί κοντά στο σινεμά, στον ίδιο αυτό δρόμο, κτίζει το σπίτι του ο Παναγιώτης 

και η Λουκία Συμεωνίδου. Και εκεί απολαμβάνουν μια ιlρεμη, οικογενειακn ζωιl, 

με περισσn αγάππ για τα παιδιά τους. Ήρεμοι χαρακτnρες, τόσο ο Παναγιώτης 

όσο και π Λουκία, ζούν ευτυχισμένοι μέχρι που n εισβολιl του 1974 τους ξερί
ζωσε και τους έστειλε αρχικά στην Αθnνα και μετά στη Ρόδο, όπου βρίσκονται τα 

παιδιά τους. 

ο Παναγιώτης γεννιlθηκε στις 4.12.1913 στην Κυθρέα. Αδέλφια του ο επίσης 
δάσκαλος Μιχάλης και ο Συμεών. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο ο Παναγιώτης φοί

τησε στο διδασκαλείο και έγινε δάσκαλος. Παντρεύτηκε την Λουκία κασαρτίδου 

από τη Χαρδακιώτισσα της Κυθρέας. 

Ως δάσκαλος εργάστηκε στα δημοτικά σχολεία Διερώνας, Κυθρέας, Πελεντρίου, 

Γύψου, στο Δημοτικό Σχολείο Ελένειο της Λευκωσίας και ως Διευθυντnς στα 

δημοτικά σχολεία του Παλαικύθρου και της Χαρδακιώτισσας. 

ΑΦυπηρέτησε λίγο πριν από την εισβολιl, τον Φεβρουάριο του 1974. Ξεριζωμέ
νος ζει στην Αθnνα και στη συνέχεια στη Ρόδο όπου έστησαν τις οικογένειές 

τους η κόρη του Δέσπω και ο γιός του Γιώργος. Η Δέσπω, καθηγnτρια, είναι 

παντρεμένη με το Μιχάλη Βούη και έχει δύο κόρες, τη Λουκία και την Άννα. ο 

Γιώργος, γιατρός, είναι παντρεμένος με τη Νίκη και έχουν επίσης δύο παιδιά, τη 

Μαρία και τον Παναγιώτη. 

ο Παναγιώτης πέθανε στις 20 του Ιούνη του 2008 σε ηλικία 95 χρόνων και τάφη
κε στη Ρόδο. αφού τα χώματα της γενέτειράς του, καταπατημένα από τους Τούρ

κους, δεν Π ταν δυνατόν να τον δεχτούν ... 

Μαρίτσα Βασιλείου Τζιάμα 
1918-2008 

Πλιlρης ημερών, με χίλια ερωτηματικά να την βασανίζουν μέχρι την τελευταία 

της πνοn για την τύχη του αγαπημένου της γιού. εγκατέλειψε στις 24.7.2008 σε 
ηλικία 90 ετών τα εγκόσμια η Κυθρεώτισσα Μαρίτσα Βασιλείου Τζιά μα. Με τα παι
διά της να την κατευοδώνουν. με τα 22 εγγόνια και τα 16 δισέγγονά της να βρί
σκονται πλάι στον τάφο της. 
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Πατέρας τnς Μαρίτσας ο Κωνσταντnς Θεράπου και μnτέρα τnς n Σωτnρα Μαγιά, 
και οι δύο από τnν Κυθρέα. Γεννnμένn το 1918 παντρεύτnκε το 1937 τον Βάσο 
Διονυσίου Τζιάμα από τον Στρόβολο. Έστnσαν το σπιτικό 
τους στnν ανnφόρα προς τnν Τούμπα · όπου βρίσκεται και 
το Δnμοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας · το 
οποίο δεν άργnσε να γεμίσει από παιδικά γέλια. 

Είχαν τnν ευτυχία να δnμιουργnσουν μια μεγάλn οικογέ

νεια από 10 παιδιά, 6 γιούς και 4 κόρες. Τον Πρόδρομο, τον 
Κώστα ο οποίος πέθανε στις 23.1.2001 σε nλικία 61 χρό· 
νων, τον Διομι'iδn. τnν Ανδρούλλα, το Νίκο, τον Σωτnρn, 

τον Χρίστο. τn Φροσούλα, τnν Τούλλα και τnν Ελένn. 

ο Χρίστος, γεννnμένος το 1951, είναι αγνοούμενος και 

μέχρι σnμερα δεν διακριβώθnκε n τύχn του. Υπnρετούσε στn διάρκεια τnς τούρ
κικnς εισβολnς ως έΦεδρος στο 70° Τάγμα Μnχανικού και χάθnκε στnν περιοχn 
τnς Λαπnθου. 

Η κnδεία τnς έγινε στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα και ο κος Γεώργιος Κοκnς 

τnν αποχαιρέτnσε εκ μέρους τnς οικογένειας, των συγγενών και συγχωριανών 

τnς με τα πιο κάτω λόγια: 

Μια σεβαστn δέσποινα, αξιοθαύμαστn και για τούτο αξιομίμnτn και αξιολάτρευ· 

τn, μαζευτnκαμε σnμερα εδώ, συγγενείς, Φίλοι και γνωστοί για να τn συνοδέ· 

ψουμε στn στερνn και μόνιμn κατοικία τnς, τn Μαρίτσα Βασιλείου από τnν 

Κυθρέα τnς ενορίας του Αγίου Ανδρονίκου. αφού εδώ και τριάντα τέσσερα χρό

νια εγκατέλειψε τn δικn τnς, τn ζεστn και Φιλόξενn που είχε εκεί, διωγμένn από 

τn βία του Τούρκου εισβολέα, τnν κατοικία που έστnσε με κόπο και μόχθο μαζί 

με τον αείμνnστο σύντροφο τnς ζωι'iς τnς Βάσο και όπου ανέθρεψε τα δέκα παι· 

διά τnς, καμάρι, στολίδι και καύχnμά τnς. Κατατρεγμένn έφυγε από κει, αφnνο

ντας πίσω τnς το στερνό τnς βλαστάρι, τον Χρίστο τnς, να πολεμά στα παράλια 

τnς Κερύνειας. Χρέος, όπου βρέθnκε με πολλούς άλλους, να υπερασπίζεται θαρ

ραλέα τnς πατρικnς του γnς τα άγια χώματα, σ' ένα εξ αρχnς προδομένο αγώνα, 

και του οποίου Χρίστου μέχρι σnμερα αγνοείται n τύχn. 

Του Χρίστου ο πικρός καnμός και n αγωνία για τnν τύχn του, σαράκι νοσnρό 
Φώλιαζε στnν καρδιά και τnς έτρωγε τα σωθικά. Μπροστά όμως στα άλλα τnς 

παιδιά, συγκρατούσε καρτερικά τον πόνο και έκρυβε τn θλίψn τnς, μn τnν δούνε 

κλαμένn, μn τnν νιώσουν στεναχωρnμένn, μια και τnν αγαπούσαν τόσο και 
λυπnθούν για τούτο ακόμα πιο πολύ. 

Σε τούτο τnς το καnμό προστέθnκε του ακούραστου δουλευτn, του γιού τnς 
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κωστάκn. ο θάνατος. Σπεύδει λοιπόν τώρα, πλnρnς nμερών να συναντnσει γιο 

και σύζυγο στου Θεού τnν ουράνια κατοικία, για να είναι πάντα μαζί τους και να 

ευλογεί από ψnλά τα παιδιά και τα εγγόνια τnς που απαρnγόρnτα θρnνούν τnν 

απώλειά τnς, γιατί nταν στ· αλriθεια n προσωποποίnσn τnς αγάπnς, τnς στοργnς 
και τnς προσεγμένnς φροντίδας προς όλους. 

Τnν θυμούμαι στnν αυλόπορτα του διώροφου σπιτιού τnς, εκεί στον Άγιο Ανδρό

νικο, καθώς άρχιζε ο ανnφορικός δρόμος προς το Δnμοτικό Σχολείο τnς Τούμπας, 

όπου εργαζόμουν τότε ως δάσκαλος, να κατευοδώνει πρωί-πρωί τα παιδιά τnς, 

καθώς σκαρφάλωναν κυριολεκτικά προς το σχολείο και αν υστερούσαν σε κάτι. 

να το αναπλnρώνει και να το υπερκαλύπτει n δικn τnς αγάπn. τις γνώσεις που 
αποκτούσαν σΌυτό, όπως και μετέπειτα στα σχολεία Μέσnς Παιδείας στn Λευ

κωσία, και ακολούθως σε Πανεπιστnμιακές Σχολές τα παιδιά τnς, τις συμπλnρω

νε π δικn τnς αγάπn προς τον Θεό, τnν Πατρίδα και τnν οικογένεια. Η ίδια, μια και 

nταν άνθρωπος σωστός, γνnσιος και αλnθινός, tlθελε πολύ να τnς μοιάσουν 

όλοι, nθελε μάλιστα και προσδοκούσε να γίνουν καλύτεροί τnς, πράγμα που το 

πέτυχε απόλυτα προς δικn τnς άΦατπ χαρά και ικανοποίnσn. 

Με το δικό τnς παράδειγμα και τnν όλn στάσn που δικαιολογnμένα ένιωθε περn

φανn και τούτα τα αισθnματα και τούτες τις πράξεις και τnν αφοσίωσn τnς αντα

πόδιδαν ακούραστα και αγόγγυστα προς αυτnν τα παιδά τnς, το καθένα ξεχωρι

στά με το δικό του συγκινnτικό τρόπο. αλλά και όλα μαζί σε καθnμερινn βάσn. 

«Άνθρωπος ωσεί χόρτος οι nμέραι αυτού, ωσεί άνθος του αγρού, ούτως εξανθn

σει», ψάλλει τnς εκκλnσίας ο ψαλμωδός. Εσύ όμως δεν έμοιασες απλό εφnμερο 

χορτάρι που aνθίζει για λίγο κι ακολούθως μαραίνεται και χάνεται. Πέτυχες να 

γίνεις ανθnρό δέντρο αγλαόκαρπο, που πρόσφερες στnν κοινωνία τους δικούς 

σου θρεπτικούς, εύχυμους και περιζnτnτους καρπούς. 

Για τούτο πιστεύω απόλυτα πως φεύγεις από τnν πρόσκαιρn τούτn ζωn περn

φανn για το ό,τι με κόπο και μόχθο πέτυχες καθ' όλn τn διάρκειά τnς, αφnνοντας 

πίσω σου μνnμn αγαθn, όπως ακριβώς σου ταιριάζει. 

Ελαφρό ας είναι το χώμα που σε λίγο θα σε σκεπάσει, λατρευτn μας Μαρίτσα 

Βασιλείου. Αναπαύσου σΌυτό μέχρις ότου φτάσει n ευλογnμένn πολυπόθnτn 
μέρα που θα γίνέι εορταστικn ανακομιδtl των λειψάνων σου στnν αγαππμένn 
σου κυθρεώτικn γn. 

Αιωνία θα παραμένει n δικn σου μνnμn, σεβαστn Μαρίτσα! 
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Θεοπίστη !Θέκλα> Αντωνίου 
1921-2008 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ήταν το 3ο παιδί τπς οικογένειας του Αργυρού και τnς Ελένnς Κέκκου από τnν 

Κυθραία. τα άλλα αδέλφια τnς ήταν n Αναατααία, ο Χαρά
λαμπος και n Παναγιώτα. 

Γεννήθnκε στις 3 Φεβρουαρίου 1921 στnν Κυθραία και 

παντρεύτnκε τον Αντρέα Αντωνίου από το Νέο Χωρίο 

Κυθραίας το 1947. Μαζί του απέκτnσε 4 παιδιά: τnν Ελένn, 
τον Αργυρό, τον Αντώνn και τον Γιώργο. 

Μετά από πρόσκλnσn του αδελφού τnς Χαράλαμπου πήγε 

οικογενειακώς στnν Αφρική και συγκεκριμένα στο Βελγικό 

Κογκό, σnμερινό Zaire, για να εργαστεί. Εκεί έμεινε για 8 
περίπου χρόνια και αναγκάστnκε να επιστρέψει στnν 

πατρίδα τπς Κύπρο μετά από πολιτικές φασαρίες που ξέσπασαν μεταξύ των 

μαύρων του Βελγικού Κογκό. Μεγάλωσε τα παιδιά τnς με αξιοζήλευτn αγάπn, τα 

μόρφωσε και τα πάντρεψε όπως κάθε οικογένεια θέλει. 

τα γεγονότα και n τουρκική εισβολή του 1974 τπν ανάγκασε να εγκαταλείψει το 
αγαπnμένο τnς χωριό και τπν έφερε πλέον πρόσφυγα, να μένει μαζί με τπν κόρπ 

τnς Ελένn στnν Αγλαντζιά. 

Εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις 3 Αυγούστου 2008 με τον καπμό για γυρισμό στο 
πατρικό τnς σπίτι. Η κnδεία τnς έγινε στις 4 Αυγούστου 2008. Τον επικήδειο είπε 
ο κ. Γεώργιος κοκής: «Γλυκομίλnτn, με πραότnτα και καλοσύνn προικισμένn, τnν 

ευλαβέστατn και θεοσεβέστατn δέσποινα Θεοnίστnν Ανδρέα Αντωνίου, το γένος 

Αργυρού Κέκκου αnό τnν Κυθρέα, τnν ενορία τnς Αγίας Μαρίνας, τnν προσφιλή 

μας Θέκλαν, συνοδεύουμε τώρα στnν τελευταία τnς κατοικία ο αγαπnμένος τnς 

σύζυγος Ανδρέας, τα ευλογnμένα παιδιά τnς, τα ακριβά τnς εγγόνια, συγγενείς, 

Φίλοι και γνωστοί. 

ΆΦnσε πίσω τnς τn ζεστή του πατρικού τnς σπιτιού γωνιά, πλάι στο οποίο 

κυλούσε κελαριστό, ποτάμι σωστό, του κεφαλόβρυσου το γονιμοnοιό νερό, που 

άρδευε και το δικό τους κήπο, διωγμένn από τn λαίλαπα του ασιάτn κατακτnτή, 

που καταπάτnσε τnν ευλογnμένn πατρική τnς Κυθρέας μας γn, το 1974, και ι'iρθε 
να ζήσει το υπόλοιπο τnς ζωής τnς εδώ στnν Αγλαντζιά, στο σπίτι κοντά που 

έκτισε για τnν αγαπnμένn τnς κόρn. 

Ταλαιπωρήθnκε πολύ στn ζωή τπς χωρίς ποτέ τnς να παραπονεθεί. Προσ-
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βλέποντας σε μια καλύτερπ ζωιi, ακολούθnαε το σύζυγό τnς στα βόθn τnς 

ΑΦρικιiς, στο Βελγικό Κόγκο τότε, όπου πιiγε να εργασθεί, για να εξασφαλίσει 

ένα καλύτερο και άνετο σχετικά οικονομικά μέλλον, τόσο για τον εαυτό τους, 

όαο κυρίως και για τnν οικογένειά τους. Με τις συντονισμένες τους ενέργειες, 

κατάφεραν να πετύχουν στον ευγενικό τους στόχο. Δίκαια για τούτο νοιώθουν 

τnν αnόλυτn ικανοποίnσn, που τnν παρέχει το γεγονός τnς επιτυχίας. 

Με τn δικιi τnς καθοδιiγnσn και το παράδειγμά τnς, τα παιδιά τnς βαδίζουν 

συνετά στο δρόμο που τους χάραξε, και ευτύχnσαν να δnμιουργιiσουν τις δικές 

τους οικογένειες, θεμελιωμένες στnν αγάπn, σε μια αμοιβαία εκτίμnσn και 

συμπόρευσn στn ζωιi, με ακαταμάχnτα εφόδια τnν πίστn στο Θεό και τnν αγάπn 

στnν Πατρίδα. Δεν έμεινε όμως ως εδώ. Αγκάλιασε με στοργιi τα αγαπnμένα τnς 

εγγόνια παρέχοντας τους σοφές συμβουλές, βγαλμένες από τnν ίδιά τnς τn ζωιi, 

όnως τnν έζnσε και όπως τnν ονειρευόταν να είναι για τα δικά τnς εγγόνια. 

Φιλομαθιiς, έμαθε και συχνά απάγγελλε από μνιiμnς διάφορα δnμοτικά 

τραγούδια, ποιιiματα, όπως τα άκουσε από δικά τnς πρόσωπα ιi όπως έτυχε 

κάπου να τα διαβάσει και τα κράτnσε αναλλοίωτα στn μνιiμn τnς. Οι συμβουλές 

τnς συνοδεύονταν συχνά με τις ανάλογες, σχετικά με το θέμα, παροιμίες. Άλλες 

προς αποφυγιi και άλλες προς μίμnσn. Προπαντός όμως προς μίμnσn. 

Τnν απασχολούσε το παρόν. Νοιαζόταν όμως και προσέβλεπε στο μέλλον. 

Κοίταζε κάτω στn γn, αλλά aτένιζε με πίστn ψnλά στον ουρανό, ευελπιστούσα 

πως θα τύχει τnς θείας ανταμοιβιiς μετέπειτα, και τούτο οριοθετούσε και 

καθσδnγούσε όλες τις πράξεις τnς. 

Τnς εκκλnσίας σ ψαλμωδός, σε ένα του στίχο, αναφερόμενος στο προσωρινό και 

πρόσκαιρο τnς ζωιiς μας, τnν παρομοιάζει με εκείνnς του χόρτου, που γριiγορα 

εξανθίζει, προτού πολλές φορές ωριμάσει. Η δικιi σου ζωιi, αγαπnτιi μας Θέκλα, 

καθόδου δεν μοιάζει μ' εκείνn του χορταριού. Ταιριάζει απόλυτα με εκείνπ τnς 

αιωνόβιας και πολύκαρπnς ελιάς. ·οπως εκείνn, έτσι κι εσύ, πρόσφερες το δικό 

σου περιζιiτnτο καρπό γύρω σου, μαζί με τα πλούσια παράρριζα, που 

ξεπρόβαλαν γύρω απ' το δικό σου πολύχρονο κορμό. 

Προσδοκούμε όμως, πως σε κάποια ευλογnμένn αναστάσιμn μέρα, γιορταστικά 

θα γίνει ανακομιδιi των άγιων λειψάνων σου, για να εναποτεθούν στnν 

αγαπnμένn σου τnς Κυθρέας γn, όπου αναπαύονται οι γονείς και πρόγονοί σου. 

Αναπαύσου, αγαπnτιi μας Θέκλα, εν ειριiνn. Ελαφρό το χώμα που σε λίγο θα σε 

σκεπάσει. Αιωνία θα παραμείνει n δικιi σου μνιiμn, αγαπnτιi μας Θέκλα. 




