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Αρτεμισία Σ. Αθανασιάδου

Γεννήθηκε στην Κυθρi:α τον Ιού
νιο του 1896 στην Κuθρi:α στην ενο·
ρία Αγίου Ανδρονίκου από τον Μι
χαήλ και την Εuδοκία Καφατάρη.
Υπανδρεί>θηκε το Στυλιανό Αθα

νασιάδη το 1921 πο~ πi:θαν~ στι5
5.2.1966. Απέκτησαν τεσσερα παιδια
το Μiκη, την Ευδοκία, την Χρυσταλ·
λένη (Χρύστα) και το Χαρίλαο.
Ο Μίκης σπούδασε γιατρός και
νυμφεύθηκε τη Μαρούλα το γένος
Ιωαννίδη από τη Λευκωσία όπου και
εγκατεστάθηκε. Η Ευδοκία παντρεύ
τηκε τον Ανδρέα Φιλιππίδη από την

Κυθρέα. Η Χρύστα το Σάββα Χρι

στίδη επίσης από την Κυθρi:α και ο
Χαρίλαος την Χρυσούλα Ανδρέου
Τζιωρτζή επίσης από την Κυθρi:α.
Πεθανε στις31.5.1985 και θάφτηκε
την επομένη στο Νεό Κοιμητήριο
Λευκωσίας από την εκκλησία των
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε
τον πιο κάτω επικήδειο.

Πολύκλαυστη θεία Αρτεμισία
Μια αξιοπρεπής κυρία της φιλοπρόο

δης Κωμόπολης Κυθρέας από χθες έχει
φύγει από κοντά μας. Μια κυρά και aρ

χόντισσα εγκατέλειψε για πάντα την πρό
σκαιρη τούτη ζωή. Μια πιστή και αφοσιω
μένη σύζυγος έφυγε από τα γήινα για να

μεταφερθεί στα ουράνια. Μια φιλόστορ
γος μητέρα της οποίας- έπαυσε πια να

πάλλει με τους κτύπους η καρδία και η

καλοκάγαθη ψυχή της αποχωρίσθηκε από
το aτσαλένιο της κορμί που κρατείτο σ'
αυτό για εννιά δεκαετίες για να μεταφερ
θεί στην αιωνιότητα όπου οι άγιοι και οι
δίκαιοι αναπαύονται.

Είναι η Αρτεμισία Αθavασιάδου που
στη μακρινή επίγεια πορεία της απήλαυσε
εξαιρετικής τιμής και δόξης τόσο στο
πλούσιο και ηγεμονικό πατρικό της περι
βάλλο όσο και στο αρχοντικό της περι-,

βάλλο.

Στη συγκινητική τούτη ώρα που βρί

σκομαι μπροστά στο σeπτό σου λείψανο

για να πω μερικά λόγια στην ιερή σου μνή
μη πόσο μου 'ρχt::)νται στο νου τα σωστά
εκείνα λόγια που επανει(\ημμέvα μοι> 'λε:

γες για τον πεφιλημί:νο σοu πατέρα όταν

τακτικά ερχόμουν και σε' βλεπα., δεiγμα
της ιδιαίτερης εκτίμησης ποu hρεφα για

σένα:«Ο μακαρίτης ο πατέρας μοu αεί·

μvηστος Μ. Καφατόρης ποτέ του δεν αδi-.
κησε κανένα στις δοσοληψίες του. Δεν

ξεσπίτωσε βίαια για να εισπρόξει τα δα·
νεικά του και δεν βίασε ποικιλότροπα κa·
νένα για να το ξeκλήρει και τον αφήσει
χωρίς κτήματα και περιοuσiεc;».

Στα λόγια σου τούτα πρόσθετα και την
μορφή της ταπεινής μητέρας σου της πρά·

ης και μειλίχιας, της καλωοοvάτης και
άκακης Ευδοκίας που έζησε ζωή πραγμα
τικά χριστιανική, ποτέ της δεν έβλαψε

κανένα ούτε με λόγια ούτε ούτε με έργα.
Και οι δυο τους ευτύχησαν ν' αναδείξοuν
και τα τρία προσφιλή τοuς τέκνα και vα

.καταλάβουν στην εποχή τους πρώτη θέση
ανάμεσα στο κοινωνικό σύνολο της προ·
ηγμένης μας Κωμόπολης.

Μα τα καλά έργα των αείμνηστων γο·
νιώv σου, η εν φόβω Κυρίου Χρισηανική

τους ζωή, και το ειρηνικό τέλος ποu έδω-
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σωι επέδρασαν τόσο στην ευαίσθητη ψυ-.
χή σου, που έκαμες βίωμα ό,τι σεμνό και

Με την ένωση οος με το θι:Ιο μυστήριό
του γάμου άρχισε ένας συνεχιiς και αδιά

ωραίο ό,τι υψηλό και ενάρετο, ό,τι άφθα

λειπτος αγώνας κα1 των δυο σciς για την

στο και ιδανικό μποροuσε να φτάσει η

ανατροφή των· 4 τέκνων σας, ανατροφή

ανθρώπινη διάνοια. Γι' αυτό πέρασες τη
μακρόβια επίγεια ζωή σου σε άφθαστη τι

. αντάξια της npογοvικής σας nάράβοσε

μή και δόξα, σε aνυπόκριτη υπόληψή και

ως. Μόχθοι και κό'rιοι ασόγιφιτοι, ομοψυ
χία και οομnνοια :rιαρcιδειγμαrική. Πρα

σεβασμό όχι μονάχα ανάμεσα σε συγγε

γματικά φαvήκί::ιτε αντάζι6ι των nρσγό

νείς γνωστούς και φίλους αλλά και στην

νων σας και $ώcετε την αρμόζουσα χρι
στιανική αvdφοφή. Καλλιεργήσετε στη

ευρύτερη κοινωνία της Κυθρέας.

αρχοντικό και υψηλό σου οικογενειακό

ψυχή το\.1ς τις άφθαο'fε<; ι:φετ~ το\.1 ευαγ
γελίοu. ΠciράλληΜ ε\.1τυχήοmε νd τα

περιβάλλο και τα ψυχικά σου χαρίσματα

δήτε όλα πλήριi>ς απόi<ατεστημένα oτhv

Η αρtστοκρατική σου καταγωγή, το

συνέτειναν να συνδεθείς με το λατρευτό

κοινωνία και va κατctΛαμβaνουv θf;(:rη

σου

επίζηλη σ' αυτή. 'Ηταv τοότο €uτυχiα της
ζωής σας σ Ή αντάλλαγμα των κόπων και

σύζυγο τον

αείμνηστο

Στυλιανό

Αθανασιάδη άνδρα πεπαιδευμένο και
καλλιεργημένο, άνδρα συνετό και ενάρε
το, άνδρα μεταξύ των ολίγων στην Κυθ

των προσπαθειών ο'α\:;.
Μοιραστήκατε )(έρι με χέρι κόπους και

ρέα. Η τύχη ακόμη σε ευνόησε σε μικρό

θυσίες, b.Λ"λα ΤΟ κέvτρο του βάρους eπε

χρονικό διάστημα μετά· τον αρραβώνα

φτε πάντα στοuς δικούς σου ώμους, σης
δικές σου ενi:ργειες και πράξεις. Γιατί ο
aξέχαστος Αθανασιάδης σαν επιθεωρη
τής ξεκινούσε περωδείες ανά τις πόλιης
και τα χωριά της Κύπρου που διαρκούσαν
30-40 μέρες σ' όλη τη διάρκεια της σχο

σας ο Στυλιανός επάξια να διορισθεί στη
θέση Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων,

θέση αρκετά υψηλή για την εποχή εκείνη,
θέση

αξιοζήλευτη για το

διδασκαλικό

σώμα.

Μα η νέα αυτή προαγωγή του Αθανα
σιάδη συνέτεινε το όνομα του να βγεί έξω

λικής χρονιάς και ανάμεσα σε προβλημα
τικές συγκοινωνιακές συνθήκες και aντί

από τα στενά όρια της Κυθρέας και να

ξοες καιρικές καταστάσεις.

γίνει πασίγνωστο σ' όλα τα πέρατα της

Σε σένα λοιπόν σεβάσμια Αρτεμtσία

Κύπρου όχι μονάχα ανάμεσα στο διδα

επαφίετο η επίλυση όχι μόνο των οικογε

σκαλικό κόσμο αλλά και σ' όλες τις Κοι

νειακών προβλημάτων αλλά και εκείνων

νότητες της Κύπρου εξαιτίας της επικοι

των κτημάτων.

νωνίας που ήρχετο με τους aντιπροσω

και εκτελεσθούν όλeς οι εποχιακeς καλλι

πευτικούς παράγοντες της καθεμιάς στις
περιοδείες του και τις επιθεωρήσεις των
δημοτικών σχολείων. ·Ολοι τον θαύμα
ζαν για τον ισχυρή του μνήμη, για την

•Εnρεπε να διευθετηθούν

έργειες και ανά 6εκατετραήμερο κύκλο
να γίνει η άρδευση από τη νομή Κεφαλο·

βρύοοu.

πολυμέρεια των γνώσεων του, τη σύνεση

Μα η απέραντ~ στοργή στα τί:κνςι και η
aπύθμενη ςιγάπη στα δέvδρα και γενικά

και φρονιμάδα του και προπαντός για το

στην γεωργική παραγωγή συνέτειναν να

ακέραιο του χαρακτήρα.

εκτελούνται όλα οργανωμένα μάλιστα με
τέτοια μαθηματική ακρίβεια ποu δεν άφη

Συμμεριζόσουν ΚΙ εσu αξέχαστη θεία
Αρτεμισία την εκτίμηση και το σεβασμό
που περιβάλλετο ο πεφιλημένος σου σύ
ζυγος και ήταν τούτο πλήρης ηθική ικα-.
νοποίηση και ένιωθες ευτυχισμένη γιατί
καταξιώθηκες ένα τέτοιο τετιμημένο σύ
ζυγο.

νες τίποτε αμελητέο. Στην οργάνωση
τους επιστράτευες όλη σου την εξυπνάδα
που συνδύαζες με το ενεργητικό και δρα·

στήριο σου πνεύμα με αποτέλεσμα άρτιο.
·Ο λα γίνονταν στην εντέλεια με ρυθμό
κaι με μέτρο που θα το εζήλευε και ο πιο
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έμπειρος σε οικογενειακά καt γεωργικά
προβλήματα.

Ειλικρινό όλοι εμείς που παρακολου
θοuσαμε από κοντά την αξιοσύνη σου και

την δραστηριότητα σου αποροuσαμε πώς
προλάμβανες τόσο δuσκολες δουλειές
γεμάτες από τρεχάματα και περιπέτειες
και μάλιστα σε κτημοσύνη περίπλοκη και
αρκετά εκτεταμένη. Αρκεί ν' αναφερθεi
πως το διόροφο αρχονηκό του Αθανασιά
δη ήταν κτισμένο σε μια έκταση 10-12
σκάλες όλη δενδροφυτευμένη με λεμοvό
δενδρα

και λογής λογής οπωροφόρα

δένδρα. ·Ο λα φυτειά του Αθανασιάδη
αλλά με περιποίηση και ανάγιωμα κατά
μέγα μέρος της Αρτεμιοiας.

Αγαπητή θt:ία φεύγεις από τη πρόσκω

ρη τοίJτη ζωή ΙΚανοποιημένη γιατί εξεπλή
ρωσες το καθήκο σου σαν σύζυγος μητέ-

ρα ι<αι γιογιό.

· Εδωσες φωτεινό ηαράδει

γμα δόξης και τιμής ένημου και ενάρετοu

βiou, aνθρωπιάς ι;;αι καλωσύνης. Εγκατέ
λειψες αναμνήσεις άριcτες και στάθηκες
τύπος

ι<ω

υπογραμμός

υψηλών

aρχών,

αγάπης, ευσέβεως, 6ικαιοσύνι)ς και με
γαλοπρέπειας, Κοιμήσου ήσυχη τον ωώ
νιο σου ύτινο.
Το

μιJ\Ιο

σου

τιαράηονο

είναι

γωτί

έκλεισες τα μάηα με όλα σου τα τέκνα
στην προσφυγιά. ·Η ταν για σένα μια δι
αρκής αγωνία να δι:iς το ξεσκλάβωμα

των κατεχομένων εδαφών και τα παιδιά
σου με τις ωκογένε1ες τους επωτρέφον
τας στους ηολυnόθητοl)ς τόnQυς μας.
Ας ηαρακαλeαουμι;ιτον Ύψωτο να κα

τατάξει την άδολη ψuχfι οου στις αιώνιeς
μονί:ς του Παραδι:iαου ανάμεσα σης ψι~

χές των αγiων και όλων των δικαίων.
Αιωνία σου η μνιiμη αλησμόνη-τη Θεία.

