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Αύτοί πού φεύγουν 

Πέθανε στις 3 Φε,6ΡOVαρίou 1982 ή 'Όλ~ 

γα Κώστα ΓεωΡΥίov σε ήλlκία 68 χρ&ιων καΙ 
τάφηκε Τι1ν tπομένη στο Νέο Κοιμητήριο 

Λευκωσίας άπο την έκκλησία τώ't 'Αγίων 

KωνσταvτίνOV και 'ελένης, 

Ή μεταστασα γεννήθηκε στα "Άδανα της 

Τουρκίας δπov νωρίς εΙχε χάσει τΟν πατέρα 

-Γης και στην ό:μείλlκτη έκδίωξη τών Έλλή 

νων άπα τους Twpi<ovc; ~ οΙκογένειά της ά~ 

"ιαγκάστηκ( vΆ μεταναστεύσει, Aύrή μί τη 

μητέρα ,ης Ιγκαταστάθηl<.( στην AΤyvτno, Ι

Υω ,α τρία δ:λλα της ά'δέλφια Ιγκατασ,ά

θηκαν στο Λίδα'ο'Ο. 

Σ την ΑΤΥυΠίΟ τΊ "Όλγα γνώρισε 1'ΟΥ σύ

ζυγό της Κώσ-τα άπό τη XΡVσίδα KVΘρέας 

που ε{χε -μεταναστεΟΟει έκει σε ήλlκία 16 
χρόνων με 'ΤΟν όποίο πανΤΡεv-rηκι σ.ε ι\λι

κία 30 χpάvων. 
Λίγα χρόνια με-τα 1"0 "Τέλος του Β' Παγ

κοσμ ίου Πολέμου ΙπέστpεψCtV και ΟΙ ΤΡείς 

τους ση1\! Xpvσίδα όπov εζησΑV παραπάνω 

άπό .4 χρόνια για να έYK<πασταθoVν μόνι-

μα ση) Λευκωσία, δπΟ\} ι.Ιχαν άΥοΡάσεl ι

διόκτητη κατοικία. 

Δ~y άτrέκτησαν τέκ"''α και τό σημερινο τro~ 

ράπονο το\) Κώο-τα Κ<πό7η 1ToV εrχασε την 

προσφιλη ,Ο\} σόζνΥΟ ttvaI πως δέv άντέ~ 

χι! πια τη μοναξια που ή τύχη τΟν €χει 

ριξει VΣτερα άπο το θάνcrτo της λατΡW 

της του "Όλγας. 

Ό Κ. Χρ. Πέτσας εΤπε ,Ον πιο ιι:ιΠω ηι

κή&ιο: 

ιloλύκλαvστη "'Ολγα, 

Με πό't'O ψVXης έρχομαι μπρoσ-rα 010 σε
πτό σαι λείψetνo για να. σκορπίσω μερlκα νε

KΡOλoVλOVΔΑ ση)ν αΙώνια μνήμη σov σήμε

ρα πOV δ άπονος τού χάpou πέλεκυς ήλθt 

Υ' άποΧόψει της hπίγειας ζ,,)ης σov ί() νη

μα για-να μ-ε,αΦΡε&:ΙΑ- άΥνή σου ψVχη-στην 

αlωvιότη-τα δποο ΟΙ άγιοι και ΟΙ δίκαιοι ά

f'α1Tσ:f.κNτ σι . 
ΤΟ θλιδεΡΟ &Υγελμα τoU θανάτου qov που 

&ρχισι άπα χθες -να σκορπίζεται άνάμεσα σε 

συγγενείς και φίλους γνωστOUς και έκ,ιμη

τές σαι δύθισε σε άνείπωτη θλίψη προπαν

τός σε μας που είχαμε την τύχη '1α σε γνω

ρΙσοομε άπΟ Kovrά γι-α:rι στο μωφο διάδα 

τής σταδιοδρομίας σov έΥκα-τέλεlψες άνα

μvf!σεις &ρι<rrες σάν καλη 'Ελληνίδα, εVσε-

6ης Xpισ-τιανiι καΙ φιλόστοργη ΣVΖυyoς. 

Ύπηρξες πραγμαηκα ψυχη άiJώα και άμνη

σίκακη, είιγενικια και KαλωσVΝάτη, φιλάVΘρω

τη κα! γιVVΑΙόδωpη, 1τΡοσπαθοΟσα πάντο"Τε 

δχl μονάχα με λόγια άλλα και ρε έργα να 

θερο:πεύεις όσο μποροΟσες τον πόνο t(QI τι)v 

δuσ-rυχία των συνανθpώπω'l σου. 

ΓEννηθε'i'σα στα .. Α&ι:να της Τovρ«ίας 

και άναΤΡαφείσα ο-την Aίγυτrτo άπο 

γονείς πτωχούς άλλα σ' όλα άξιo~ 

ΠΡε1Τείς, εΙλικρινείς Ι(αί τί-μιovς εΤχες ϊ() 

σκληρό "Τής μοίρας KWιτημα vό: χάσεις "IfQ

λU νωρίς "Τον προσφιλή σου πα"ΤέΡα γι' αίrrό 

ρίχτηκες νεαρη στ~ άτ€.pμoνα άγώνα ;ης 

καθημερινης 6ιοπάλης ΠJX>σπαθoVσα με ΘU~ 

σίες και κόπους να ΆVΤαπεξέλθεις ση)ν άφl-
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λόξεvη χώρα της Άραπιάς. 

Νέα άκόμη σvvroεσες την τύχη με το λα

τρευτό σov σύζυγο Κώστα γιατι κι' αύτος 

ση)" παιδική του ήλικία πηρε το δρόμο του 

έκπατρισμοσ, '"Εκτοτε 6αλθήκατε χέρι με 

χέρι στο μεγάλο άνηφορικο δρόμο τιΊ<; ζω

ης l<αϊαδάλλOVΤες "αl ΟΙ 000 άσύγκρι,ες ΠΡΟ
σπάf}ειες και άδιάλεl1πες ένέΡΥε.lες για !να 

καλύτερο μέλλο. 

Ή voσταλyία της μαΡτυρlκης μας Kύrτpov 

σάς ώδήΥησε να ΈΥΚα'τασταθητε σ,η γενέ

τειρα τoV συζύγου σας -ηΊν εVΑΝΔρη κωμόπο 

λη της KUΘptac;: για να ζήσετε στο Υνώρι,μο 

πφι6άλλο 'της Xpuσίδας &νάμεσα σε ΣUγγε

w:io:; και φίλους άπλοϊκOVς και φιλόξενovς χω
ρικούς. 

Δεν θά λησμονήσω ποτε τΙς ΥΟύσιμες ΣVμ

δouλες που εδιδες σε σιιναναστροφες άνά-με

σα σ€ μllφoUς και μεγάλους κα! ηιv προ

σπάθεια που .κατέ6αλλες να δίδεις άπλόχερα 

711 60ήθειά crov σε πάσ-χόντες" και' άναξί~ 

τrαOoWτες, γιατ! "ταν τότε τά χρόνια μετά 

τΟν Β' ΠαΥκόσμιο Πόλεμο 1ToU ή φ-τώχεια 

και ή σΤΕνοχώρια ηταν άπλovμένες σ' όλο το. 

νησί μας. 
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Άξέ-χασ-rη &κόμη μΟΟ παραμένει iι ΠPO~ 

σήλωσή σov στα εh:ϊα Υενόμενη παρά:δεΙΥ,μα 

μιας χρισηανlκης ζωης σ' όλο Το. οΙκείΌ πε

ριδάλλο της Xpuσίδας. 

Με το τέλος του Πολέμου έΥχαταλείψε-τε 

το ~ ΙΧεϊνο περιδάλλο τΟΟ χωρlοΟ για vΆ 

έΥκα.ασταθ-ήτε σηΙν ΠpωτεUovσα και vΑ 00-

νεχίσε.ε καΙ t:J5.ω ΤΟ καλοκάΥα60 και φιλάν 

θρωπό σας εΡΥΟ. 

'Αείμνηστη, 'ΌλΥα, φε(ιΥεις όπα τον 

πρόσt.:αφO τοΟτο κόσμο με τη σιrιείδησή σov 

ι)σvχη πως έπηέλεσες σ-rO άχέραlο το κα

θήκον σov σαν σ,ΤΟΡΥικη σύζυΥος και σαν 
είισεδης και φιλάνθρωπη χριστιανή. 

ECΊχoμαι ό f1αvάyαθoς να κατατάξει την 

ά0ώα σov ψVxrι όπου ΟΙ δίκαιοι ανατrαVoιιι

ται στο δε άπαρηΥόρητό σΟ\) σύζυγο vα. 

στέλλει ς τilν οίιράνια παραμVΘία. 

'Εκ μέpouς.οΟ Σωματείου <'Ελεύθερη 

KVΘpέαι καταθέτω το στεφάνι τoVτo σε εν
οειςη έκτΙμησης στό φιλανθ~ΙKό σου €pγo. 

ΑΙωνία σov ή μνήμη 

άξέχαστl) "Όλγα 

αΙωνία σou ι\ μνήμrι 
αΙωνία σov ή μνήμη. 

Πέθανε στίς 7 ΜαρτίΟ1) 1982 ή Χρυσόστομη 
Γιαννάκη άπό την ΚυΟρέα καί τάφηκε την επο, 

μένη στό Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας. 'Η νε· 

Kρώmμη άκολουθία τελέσθηκε milV έκκλησία 
τού' Αγίου Κωνσταντίνου καί 'Αγίας' Ελένης. 

, Η μεταστάσα γεννήθηκε ατό Τραχώνι στίς 27 
'Ιανουαρίου 1900, γιορτή τού' Αγίου Χρυσο
στόμου, άπ' τήν όποία πήρε καί τό Ονομα .• Ηταν 
τό μικρότερο τέκνο άπό τά 6 άδέλφια της. 
Φοίτησε στό Παρθεναγωγείο' Αγίας Μαρίνας 

Κυθρέας, γιατί aτό Τραχώνι σrήν έποχή της δi: 
λειτουργούσε σχολείΟ. 
Παντρεύτηκε στίς 20 . οκτωΟρίου 1920 lιέ τόν 

Γιώργο Γιαννάκη ΠαπαγεώΡΥη άπό τήν κυΟρέα 

οπου καί έγκαταστάΟηκε. 

'Απέκτησε 4 παιδιά, τή Μαρία Τρύφωνα 

ΓεωΡΥαλλίδη, πού έγκαταστάθηκε στή Λευκω
σία, τόν Γιαννάκη πού έΥκαταστάθηκε στό Βα

ρώm, τό Στέλιο καί τό Παύλο, πού νυμφεύθηκαν 

στήν ΚυΟραία. 
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'Ο κ. Χρισιόδοuλος Πέτσας είπε "Ιόν πιό καιω 

έπικllδειο. 

Πολύκλαυστη θεΙο Χρυσσστόμη, 
Με βαθειά συγκίνηση καί μέ λυγμούς καΙ 

δάκρυα aτό μάτια, έρχομαι aτό τιμημένο σου 

λεΙψανο Υιό νό πώ δυό λόγια στήν Ιερή σου 

μνήμη, σήμερα,πού ή άγνή σου ψυχή πέταξε 

όπό τό κορμί Υιό νό μεταφερθεί στΙς αΙώνιες 

μονές τού ΠαραδεΙσου . 

'Υπήρξες aτό μακρό στάδιο της έπίγειας 

ζωής σου ψυχή όθώα καί όμνησίκaκη, όξιοπρε· 

πής καΙ φιλάνθρωπη εύσεβής καί φιλεύ
σπογχνη. "Εκρυβες όγνά καΙ αδολα αΙσθήμα

τα όνωτερότητας, πού ξεπερνούσαν τό όρια 

τής όνθρώπινης διάνοιας καΙ τής εμπρακτης 

δράσης. Γιό δλα τό ψυχικό σου χαρ[σματα 

!:χαιρες έξαιρετικής έκτΙμησης δπ' όλους καΙ 

Ιδιαίτερα όη' τ6 στενό σου περιβάλλον συγγε

νών καΙ φΙλων , πού εϊχαμε τήν τύχη νό σέ γνω

ρίσουμε όπό κοντά. 

. Ανάμεσά στήν όρχοντική σου οΙκογένεια 

ετυχες έπιμελημένης Χριστιανικής όνατρο

φής, πού έπέδρασε πολύ στήν εύαΙσθητη καρ· 
διά σου , γι ' αύτό πολύ νωρίς εlχες τάξει σάν 

σκσπό τής ζωής τό καλό έργα, τήν φιλαλλη

λίαν καΙ ψιλανθρωπlαν καΙ όπεστρέφεσο όλό

τελα τό κακό . Ποτέ στή μακροχρόνια έπlγεια 

ζωή σου δέν εlχες Βλόψει σΟτε μέ λόγια σΟ τε 
μέ έΡΥσ κανένα , γιοτ Ι ή μεγαλόψυχη κσρδιά 

σου, ή σύνεση καί σοβαρότητα. τό εύγενικό 
σου φέρσιμο κι ' 0\ όξιοπρεπείς σου τρόποι ού
δέπστε μπορούσαν νά συλλάβουν τή σκέψη 
του κακού , πολύ δΙ περισσότερο νά προχωρή

σει στήν έκτέλεσή του. 

Κοντά στίς τόσες σου άρετές , στά τόσα σου 

προτερήματα , ξεχωρίζει όκόμη ή μεγάλη σου 
εύλάβεια καΙ Ιδιαίτερα ή βαθειά σου προσήλω

ση στά θεία καί ό όνελλιπής έκκλησιασμός τΙς 

Κυριακές καί γιορτές. 

Είλκες τήν καταγωγή όπό τό Τραχώνι όπό 

τήν οίκογένεια τών προυχόντων Μαϊμάρηδων 
καί όπό τήν Πατριαρχική ν οίκογένειαν τών χ .. 
'Αθανάσηδων. Μέ τό σεμνό καί ένόρετό σου 

βίο πραγματικά έσέμνυνες καί άνέδειξες τήν 
καταγωγή σου καΙ έξύψωσες καί τίς δυό προ-
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γονικές σου οΙκογένειες πολύ πιό πέρα τών 
οΙκογενειακών τους παραδόσεων. 

Νεαρωτάτη συνέδεσες τήν τύχη σου μΙ τόν 

προσφιλή σου σύζυγο Γιώργο , όπότε έγκατέ

λειψες τό στενό περιβάλλο τού Τ ραχωνιού γιό 

νά ζήσεις στήν έξαίρετη κωμόπολη τής Κυ
θραίας 6που ύπερείχε τόσο τό κοινωνικό δσο 

τό πνευματικό καΙ πολιτιστικό περιβάλλο. 

.. Εκτοτε βαλθήκατε κι οΙ δυό σας στήν όνά
δειξη τών προσφιλών σας τέκνων , καταβάλ

λοντες άπαράμιλλους κόπους κι άσύγκριτες 

προσπάθειες όχι μόνο γιό ύψηλή κοινωνική 
τοποθέτηση όλλά κυρίως γιό ψυχική καλλιέρ

γεια καΙ ένστόλαξη στήν καρδιά τους τίς όφ

θαστες χριστιανικές όρετές τής όθόνατης μας 

πίστης γιό νά διατηρηθεί ή πατρογονική αύτή 
κληρονομιά καΙ στούς όπογόνους. ΣτΙς προσ

πάθειες σας αύτές εϊχετε τήν πιό καλή έπιτυ
χία, γιατί σήμερα όλα σας τό τέκνα κατέχουν 

όξιοζήλευτη θέση στήν κοινωνία καΙ χαίρουν 

όκρας έκτίμησης όπό τούς ουνανθρώπους 

τους . 

Τά προκομμένα παιδιό σας πού όναδείξετε 

στήν κοινωνία ήταν η όμοιβή τών κόπων καΙ 
μόχθων πού καταβάλετε γιό τήν έξύψωσή 

τους .• Ηταν ή χαρά καί ή εύτυχία σόν όπόμα· 
χοι πιό οΙκογενειάρχες μετά τήν όΠOKατάaτα
ση όλων σας τών τέκνων . 

. ΑλλοΙμονο όμως! Αύτή τή γαλήνια εύτυχία 
σσς ήλθε νά συντσράξει όλότελα ή ΒάρΒαρη 
εΙσβολή τών Τούρκων στήν προσφιλή μας Κύ
προ .. Ηλθaν οί αγριοι τής ' Ανατολίας νά πατή

σουν τ6 Ιερά χώματα τής Κυθρέας καί νά τ6 
βεβηλώσουν μέ τΙς όνήκουστες πράξεις τους. 

Δέν σεβάστηκαν οΙ όνομοι ούτε το γεροντικό 

τής ήλικίας σας οϋτε τήν όνθρωπιό καί τήν 

καλωσύνη σας πού ή φήμη τΙς ε[χε διαδώσει σ ' 

όλη τήν γύρο περιοχή . Μαρτύρια ύποφέρετε 

μέ τόν λατρευτό σου σύζυγο τήν έποχή τού 

έγκλωβισμοΟ σας στήν έκκλησία τού 'Άη 

Γιώργη τής Βώνης, μέχρις ότου έλευθερωθεί
τε καί μεταφερθείτε στήν έλεύθερη περιοχή. 

Οί έξευτελισμοί έκείνοι, οί ταπεινώσε ις καΙ 

τ6 δεινοπαθήματα ώδήγησαν aτόν τάφο τόν 
όγαπημένο σου σύζυγο ν καΙ ήταν τούτο αλλο 

κτύπημα μετά τήν προσφυγιά τής πολυτόρα-




