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πω

τ·ηv

ctιωτεtνή

Σάββα" Ευτιiχησε να δε\ ~.α,

ρια τοu τϊ'~κνο καλι'ι.
ΚΟtVίΔ"-/ία'.
Πέθανε

στις

1

Γενό.ρη

1989

και

την εκκλησ(α Aγiou
~:οψητ.'φι των Λατσιών.

Χ ρ.

ε\ηε τον ηιο κcιτω εηΗΟ'Ι

Με ιδιαίτερη συγκίνηση v<έκω τοι)τη η

σπγμή δίπλα στο τψημέvο σου λείψανο να

δυο

λόγια

στην

ι:ιιi;νια

μvf]μη

σοι;
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ.
που έφθασε:ς

ο
το

μετά το Διδασκαλείο το
κόποι Ι<CΗ μ6χ9οι γ ω να

1934
Στέλλα Ακαθιti.Ι

προστόη1

Στuλιαviδσi.•

οτσ

την εκκληcΊΙ

στην

το

1914.

1\ιιθρέα

Οι

σης

8

του είνα: ο

68
αντικαταστάτης δάσκαλος για
και πέρασες
σου μνήμες

θα με!νεις

και

από

14

50 κοινότη-

τες με προοωρινή και συνεχή uηηρεσία.

τόσο από τους μαΘη-

σου ήταν απίJθμεvη.

και

να περόοι::ις μια

απ' όλα τα κοινωνικά οτριίψατa

σε αξιοπρεπή

σοu όσο και από τους
όπου uπηρετοι:ισες.

με τον

Πεθαίνεις με τη συνείδηση ήσυχη ηως

αείμνηστο Νίκο και μό.λιστα στην τελευτα[σ

επετέλεσες στο ακέραιο το καθf]κσ σου

Είχα την
χρονι(ι

να

της

στην

Κuθρέα. Θα μοu μείνουν

ο ζήλος

σαν εκπαιδεuηκ.ός

και η εuσuνειδησίαφCπο καθήκο όσον και η
τσu.

Διετείνετο
και ης

rou

κου

.

και κοινωνικός

της, ααν σύζυγος

και παππούς. Το

rrn;nr•ηr"Ιv;r- είναι που θα σε ακσ·

ηόσει το uψν'.ι.ιc.t.ν
όχι

πpοσι:ι.ιτηκού μας πως πιο πει·

Hn"'"'τr''" κατά τον ποιητή μόνον όταν

ευγενικά, tξurιvα και επψελή

Ull;•uc;ou ΟΤηV

παιδιά από τα παιδιι1 του

της

να ευδοκήσει να

ο

Ιωτατάξει την αγνi! σου ψυχτ1 στην αιωνι()··
τητα σ· όλη δε την οt~ωγ<:νεια σου αηευ-·

το πνευματικό και πολιτισηγ,ό

επίπεδο του κόσμου της
από κάθε αν1άξια

θίινιu τα ειλικριvr) μου

σνιi.ηερο
της Κίπφου

μας και για τούτο η

Αιωνlα σου η μνfιμη

ο

ηαιδιό

της

ηρόαφορο έδα

ι"Jρτιο
αηοκαταστη-

μένα στην κοινωνία. Η χαρά σας f]τav ηραγ
σας απε-

Ήλθε η εισβολr'Ι του Λττίλα στην κι:,προ
μας που για

v'

ανακόψει κάθt

χαρά και

και να μας οδηγήσει

πικρr\

Γεννήθηκε στην

την
Μα

και

κτησε

στην

Νίκο, δεν

με σταυρωμένα τα

3

το 1916. Παν·
1 Σεπτεμβρίου 1946. Απέ·

παιδιά: Αvνίτσα,

Πέθανε

31

Ιανουαρίου

Λένω.

1989.

Κηδείιτηκε

για να aπολαμβάνεις την ήσυχη και ανέ

στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας από την

μελη ζωή της

εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Διωp(ζr.οπ
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ΚΥθΡΕΑ
Ο κ.

Πέτσας είπε τον πιο κάτω εηικrι·

Xp.

Μα

στην

πλήρη

τούτη

οικογενειακή

ευτυχία ήλθε το πλήγμα της ημιnληγίας για

δειο:

να σ' αφήσει ανίκανο για εργασία

Πολύκλαυστε Λούκα,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και θλιμμένη την

καρδιά στέκω δίπλα στο τιμημένο σου λεί
ψανο την ιερή τούτη 6Jρα για να πω λίγα
λόγια στην αιώνια μνήμη σου σήμερα που ο
Ύψιστος

θέλησε

να

εγκαταλείψεις

τα

γήινα για να φθάσει η άδολη ψυχή σου cπα
ουράνια, στην αιώνια μακαριότητα.

ευτυχία που επικρατούσε στο- δικό σας
σπίτι. Έκτοτε πολύκλαυστε Λούκα uπέφε
ρες για

24

τόσα χρόνια στο κρεβάτι του

πόνου και της θλίψης. Μα uπέμειvες όλα
αγόγγυστα και υπομονετικά, λες και ο
στος σε ιlJπλισε με την υπομονή του πολύ-·

παθοuς !ιίJβ.

·
είναι η περιποίηση και

nou
εργατικός

και

θέλryσε να σας αρπάξει τη χαρά και την

σου

rφόσφεραν στη

αpρώστεια

και

σου

μακρό

τόσο

η

σοu σύζυγος όσο και τα προσ-

Μα το

τοίηο δεν

δικι..'ι στην

ζωή σου.

το β. πλήγμα εκε!νο του ξερριζωμού από
την

γη

των

μας

στη

εισβολή του Αττίλα στην
Παράλληλα

και

της ηεριιilνuμης

uηοστηρίζωv

μανιακά τα

των οικοδόμων κω

Ήσουν

τη συνέπεια σου.
με την αγαηη

ποιι

και αφοσιωμένη
σ' όλη την μακρόβια ζωή σου.
Έκτοτε αφοσιωθήκατε και οι δυο σας στην
ανατροφή, εκπαίδευση και αποκατάσταση

των

σας τέκνων και ευτυ

χήσετε να τα δήτε αποκατεστημένα

και σήμερα να κατέχουν αξιοζή
λευτη θέση στην κοινωνία και κατά πολύ
υπέρτερη

των

προσδοκιών

σας.

Ήταν

τούτο το τίμημα των κόπων και των προσ

ηα~ειών σας.

της

Η αγάπη των παιδιών σοu δεν σ'
στην

70
ΕΛΕΥθΕΡΗ
Μελανθώ

κατέ6αλες για μια ολόκληρη ζωή στην ανα

r. Λοιικαtδοu

τροφή και αποκατάσταση των τέκνων σου.
Ήσουν

καλοκάγαθη

ανΘρωπισμό και καλά

γεμάτη

και τούτο

-rίας της αγωγής και ανατροφής
από τους προσφιλείς σου

και προ-

nou

με το

nou

σου έδωσαν

με τον ενάρετο και χριστιανικ.ό τους 6\ι:;ο.
Νέα συν έδεσες την
σου σιίζuγο
της

rιεηαιδεuμέvο που μηόpεσε να φθάσει σε

σκαλοπάτια της
Έι<τοτε χέρι με

01 δυο σας
τοuςγια την

κατάσταση και των

τέκνων

ΓεννΊ)Θηκε στη

1940. Μετά την mι·υττκ;Ιπ

σας

Μα οι κόποι σας tπεσαv πραγμσ.·

ηκά σε εύφορο """'"'""''~"-

,_'"'".-"'" Λ.ευκωσ!ας
κή και ανάλαβε επίσης το
οηιτιοίι των

Πηvτρε(ιιηκε

της.

στ;~ς

21

Σεητ.

iθ58

τοv

Αrτέ:κτησαν τρια

Οι δυο

τάφηκε στο Νt:χι

Kunι/τivou
Μα στη γενικt1

συμφορά, αλησμό~

Μελωιθιί:ι. δε λυγ!σατε και δεν

i''iεω:

ραιο ω καθi]ΚΟ σου

Αιωνία σοu η μνΙ'\μη

Μαλαvθώ

