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Αυτοί που φεύγουν 
Μαρfτσα Παnαδοποuλοu 

(Παπαττοφαλλή) 

από την Κuθρέα 

Πέθανε σε ηλικία 7:?. χρόνων σης 11.3.88 
και η κηδεία της έγινε από τον ιερό ναό 

Ευαγγελίστριας Παλουριώτισσας στο Νέο 

Κοιμητήριο Λευκωσίας. 

Τάφηκε δαπάναις της εκκλησιαστικής 

Επιτροπής Αποστόλου Ανδρέα, Πλατύ 
Αγλαντζιός. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πι~ 
κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη Μαρiτσα, 

Με θλίψη ανείπωτη και με συγκίνηση 

ιδιαίτερη έρχομαι την ιερή τούτη ώρα 
κοντά στο σεπτό σου σκήνωμα να σκορ~ 

πίσω μερικά νεκρολούλουδα στην ιερή σου 

μνήμη σήμερα που βαρύς του χάρου πέλε~ 

κυς ήλθε ν' αποκόψει το νήμα της ζωής σου 

για να μεταφερθεί η αγνή σου ψυχή ανά~ 

μεσα στη χορεία των αγίων και όλων των 

δικαίων, στις αιώνιες μονές του Παραδεί~ 

σου. 

Πραγματικό υπήρξες ψυχή ευγενικιά 

γεμάτη ανθρωπιά και καλωσύνη εμπλουτι

σμένη με χαρίσματα και χριστιανικές αρε

τές που εξεδήλωνες με έμπρακτη εφαρ

μογή στην καθημερινή ζωή σου. Γι' αυτό 

ετύγχανες αγάπης και εκτίμησης ανάμεσα 

στο κοινωνικό σύνολο της επίγειας ζωής 

σου. 

Είλκες την καταγωγή από γονείς και προ~ 

γόνους, πάππους και προπάππους που από 

θείο ζήλο ορμώμενοι ασπόζοντο τσ ιερα

τικό αξίωμα και κατόρθωναν να φθάσουν 

στο αποκορύφωμα της δόξης, να πάρουν 

την δωρεάν από τον Παντοδύναμον να 

θαυματουργούν και να συγκατqλέγονται 
μεταξύ των αγίων, χάρις στην ακραιφνή 

Χριστιανική ζωή που έζησαν. Τούτους τους 

προγόνους πραγματικό τίμησες με το 

σεμνό και ενάρετο σου βίο και παράλληλα 

μετουσίωσες κάθε αρχή και χριστιανικτ'Ί 

αρετή σε έμπρακτη. πράξη σ' όλη σου την 

μακρόν επίγεια ζωή σου. 

Δείγμα της προσήλωσης σου στα θεία και 

ιερό είναι η πρόσφατη δωρεά σας που 

ευτυχήσετε από κοινού να κάμετε με τη 
προσφιλή σου αδελφή Ελπινίκη. Διεθέσετε 
και οι δυο σας ένα σεβαστό ποσό για την 

ανέγερση του σημερινού περικαλλούς 
ναού που είναι aφιερωμένος στον Πρωτό
κλητο μαθητή του Κυρίου, τον Απόστολο 
Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς. 

Δεύτερη παρόμοια δωρέα στον ίδιο ναό 

είναι η ανάληψη των εξόδων και από τις 
δυο σας πόλι αδελφές για τα εγκαίνια του 
ναού που έγιναν περίπου προ τριετίας. 

Δείγμα της αναγνώρισης της προσφοράς 

σας είναι η Επιτροπεία του ιερού τούτου 

ναού να αναλάβει όλα τα έξοδα της 

κηδείας μέχρι και του τάφου της τελευ

ταίας σου κατοικίας. 

Σοβαρό πλήγμα είχατε την ατυχία, αξέ

χαστη Μαρίτσα να υποστι~τε όλοι σας σαν 

οικογένεια να χάσετε δυο προσφιλείς 

αδελφούς στη νεανική τους ηλικία, ο μεν 

ένας τελειόφοιτος της Αμπετείου Σχολής 

στην Αλεξάνδρεια, ο δε άλλος τελειόφοι

τος του Παγκυπρίου Διδασκαλείου και οι 

δυο τους εξαιρετικών πνευματικών ικανο

τήτων που ωρισμένως θα διέπρεπαν στην 

κοινωνία σαν επιστήμονες. Τούτο το 

πλήγμα στη ζωή σας συνέτεινε κατά πολύ 

στην ανέλιξη σας και την αποκατάστασή 

σας στην κοινωνία και των τριών αδελφά

δωνσας. 

Πρ2σΦατο πλήγμα που δεχθήκατε αεί~ 
μνηστr) Μαρίτσα ήταν η κατάληψη της 
ξακουστής και δοξασμένης μας κωμόπο

λης της Κυθρέας που σας υποχρέωσε να 

οδηγηθήτε από το σπίτι σας από τους aπο

γόνους του Αττίλα στο δημοτικό σχολείο 


