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Α ΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

Χρυσταλλένη Αθανασίου 

Γεννήθηκε στη Χρυσίδα της Κυθρέ

ας από γονείς Αθανάση Κυριάκου και Ελε

γκού Χριστοδούλου Πελετιέ. "Ηταν το 

πρώτο παιδί της πενταμελούς οικογέ

νειας. (τρεις κόρες και δυο γιους). 

Πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου 1996 
σε ηλικία 80 ετών και τάφηκε στο Νέο Κοι
μητήριο Λευκωσία από την εκκλησία των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη Χρυσταλλένη, 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση στέκω την 

επίσημη τούτη στιγμή δίπλα στο σεπτό σου 

λείψανο να πω μερικά λόγια στην αιώνια 

μνήμη σου γιατί στο μακρύ στάδιο της επί

γειας ζωής σου υπήρξες υπόδειγμα σε

μνού και ενάρετου βίου που ανταποκρινό

ταν στην οικογενειακή σας παράδοση. 

"Ετρεφες στην ευαίσθητη ψυχή σου 

συναισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης 

προς το συνάνθρωπο σου που εξεδηλώνο

νταν κατά τον πιο έμπρακτο τρόπο σε 

στιγμές δοκιμασίας αναξιπαθούντων προ

σώπων του δικού σου κύκλου και περίγυ

ρου. 

Είχες την καταγωγή από δυο διακε

κριμένες οικογένειες των Χ'Αθανάσηδων 

και των Πελετιέδων της Κυθρέας που ετί

μησες και τις δυο επάξια με τον ακραιφνή 

χριστιανικό σου βίο. 

Ήσουν το πρώτο παιδί της πενταμε

λούς σας οικογένειας τρεις κόρες και δυο 

γιούδες και είχες την ατυχία να πιεις το 

πρώτο πικρό πο

τήρι του θανάτου 

της μιας σου αδελ

φής Μαρίτσας και 

των δυο σου αδελ

φών Κυριάκου και 

Νίκου. 

Το δεύτερο 

ποτήρι της πίκρας 

που δοκίμασες 

αφάνταστα ήταν η 

κατάληψη της ξακουστής μας Κωμόπολης 

Κυθρέας από τα τουρκικά στρατεύματα 

τον Αύγουστο του'? 4 που μας ωδή γη σε 
στη θλιβερή ζωή της προσφυγιάς μαζL με 

όλους τους κατοίκους της τουρκοπατημέ

νης Κύπρου μας. 

Ίσως τούτο να είναι το μεγάλο σου 

παράπονο που έζησες για 22 τώρα χρόνια 
την αφόρητη προσφυγιά και δεν aξιώθηκες 

να γυρίσεις πίσω στην καταπράσινη Κυ

θρέα, στο πατρικό σας σπίτι, ανάμεσα στα 

τρεξιμιά νερά, τα γιασεμιά και στα τόσα πο

λύχρωμα λουλούδια που τόσο μανιακά καλ

λιεργούσατε στην αυλή και στον περίγυρό 

του. 

Παρηγορήσου όμως, αξέχαστη, Χρυ

σταλλένη, γιατί πολύ κοντά είμαστε στην 

επιστροφή και στη δικαίωση, που θα γιορ

τάσουμε τα Κυπριακά Ελευθέρια στην Κυ

θρέα και τότε στο χαρμόσυνο τούτο γεγο

νός θα χαίρεται και θα αγαλλιάται και η δική 

σου ψυχή από τα ύψη του πνευματικού ου

ρανού μαζί με τις ψυχές των αγίων και 

όλων των δικαίων. 

Αιωνία σου η μνήμη 
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ΟΔΥΣΣΕΑΣΚΟΡΕΛΛΗΣ 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 

20.3.197 4. Γονείς του είναι ο εκπαιδευτι
κός Αντώνης Κορέλλης από το Νέο Χωριό 

Κυθρέας γιος του γνωστού συνταξιούχου 

δασκάλου Γιώργου Καρέλλη και η Νέδη 

κόρη του επίσης γνωστού γιατρού από τη 

Λάπηθο μ. Οδυσσέα Ελληνόπουλου. 

Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στη 

Λευκωσία όπους και τελείωσε τη βασική 

και μέση εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των 

μαθητικών του χρόνων υπήρξε για χρόνια 

κολυμβητής στο Ν. Ο. Λευκωσίας. Επίσης 

ήταν μέλος συλλόγων καλαθοσφαίρισης 

αρχικά στον Κεραυνό Στροβόλου και στη 

συνέχεια στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, 

συμμετείχε δε και στην προεθνική ομάδα 

παίδων. 

Μετά την αποφοίτηση του από το Λύ

κειο Δασουπόλεως παρακάθησε στις εισα

γωγικές εξετάσεις και εξασφάλισε θέση 

στο Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (τ.Ε.Φ.Α.Α) του Αριάτοτε

λείου Πανεπστημίου Θεσσαλονίκης, που 

ήταν και η πρώτη του επιλογή. Στη συνέ

χεια κατετάγη στην Εθνική Φρουρά όπου 

υπηρέτησε ως Δόκιμος Αξιωματικός στην 

ειδικότητα του πολυβολητή. Μετά την 

απόλυση του από την Εθνική Φρουρά το 

καλοκαίρι του 1993 πήγε στη Θεσσαλονίκη 
για τις σπουδές του. 

Παράλληλα με τις σπουδές του πα

ρακολούθησε σεμινάρια χειροσφαίρισης 

και απέκτησε το δικαίωμα διαιτησίας και σε

μινάρια ναυαγοσωστικής στη ΧΑΝΘ και 

απέκτησε δίπλωμα ναυαγοσώστη. Επίσης 

παρακολούθησε σειρές μαθημάτων για 

υποβρύχιες καταδύσεις και απέκτησε τα 

πτυχία καταδύσεων Scυba Diνing Open 
Water 1 kai 2, scuba Diνing Adνance and 
scυba Diνing Rescυe. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 

στο Πανεπιστήμιο υπήρξε άριστος φοιτη

τής σε όλους τους τομείς, πράγμα πουε

κτιμάτο ιδιαίτερα τόσο από τους καθηγη

τές του όσο και από τους συμφοιτητές 

του. 

Τον Απρίλη του 1996 ο Ροταριανός 
Όμιλος Θεσσαλονίκης προκειμένου να 

απονείμει τις υποτροφίες τουβραβεύο

ντας άριστους φοιτητές που διακρίνονταν 

και για το ήθος τους, αποτάθηκε στις 

Αρχές του Πανεπιστημίου και με υπόδειξη 

της πρυτανείας του Πανεπιστημίου βρά-
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βευσε τον Οδυσσέα ως τον καλύτερο φοι

τητή της σχολής του. Η βράβευση έγινε σε 

επίσημη τελετή ηου έγινε στις 30. 4.96 με
ρικές βδομάδες πριν το θάνατο του Οδυσ

σέα που συνέβη σε τροχαίο δυστύχημα 

στη Θεσσαλονίκη στις 8. 6.96 και ενώ συ
μπλήρωσε το τρίτο έτος των σπουδών 

του. 

Τάφηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκω

σίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

από την εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα 

στις 12.6.96. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Με θλίψη και οδύνη της ψυχής και με 

λυγμούς και δάκρυα•στα ιiάτια στέκω την 

επίσημη τούτη ώρα δίπλα στο σεπτό σου 

λείψανο να πω λίγα λόγια στην αιώνια 

μνήμη σου, λίγα, αλλά πολύ ταιριαστά στην 

προσωπικότητα σου, 

Θαυμάζω το ήθος και την επιμέλεια 

σου στις σπουδές και στα γράμματα και 

την έφεση σου ν' αναδειχθείς ένας αξιόλο

γος επιστήμονας για να τιμήσεις την οικο

γένεια σου τη γενέτειρα και κατ' επέκταση 

την Κύπρο μας. 

Καταγόσουν από δυο διακεκριμένες 

οικογένειες των ιστορικών κωμοπόλεων 

της Κυθρέας και της Λαπήθου των Κορέλ

Χηδων της πρώτης και των Ελληνόπουλων 
της δεύτερης που πρωτοπορούσαν στα 

γράμματα και ανέδειξαν διαπρεπείς επι

στήμονες στην κυπριακή κοινωνία. 

Και σύ αξέχαστε Οδυσσέα, βάλθηκες 

να ξεπεράσεις κάθε προγονική προσδοκία 

και ν' αναδειχθείς επιφανής επιστήμονας 
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aντάξιος της οικογενειακής σας παράδο

σης. 

Αλλοίμονο όμως! Ο αδυσώπητος 

χάρος ήλθε τόσο αναπάντεχα να σου στή

σει καρτέρι και να αποκόψει της ζωής σου 

το νήμα τόσο πρόωρα. "Ηλθε το τροχαίο 

δυστύχημα για να ματαιώσει όνειρα και 

οράματα, σχέδια και υπολογισμούς που 

έτρεψες εσύ και οι προσφιλείς σου γονείς. 

Αξίζει ν' αναφερθεί πως ο φοιτητής 

Οδυσσέας Κορέλλης, είχε τιμηθεί πρό

σφατα από το Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλο

νίκης ως ο καλύτερος φοιτητής του Αρι

στοτέλειου Πανεπιστημίου της 

συμπρωτεύουσας. 

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπη

τήρια στους γονείς και στ' αδέλφια του με

ταστάντος και ιδιαίτερα στον εξάδελφο 

ογδοnταεννιάχρονο Γεώργιο Καρέλλη, 

παππού του αείμνηστου Οδυσσέα, συντα

ξιούχο εκπαιδευτικό που διέγραψε ιστορι

κό παρελθό στα εκπαιδευτικά χρονικά της 

Κύπρου. 

Εύχομαι ολόψυχα ο Πανάγαθος πα

τέρας να κατατάξει την άδολη νεανική 

ψυχή σου εν σκηναίς δικαίων και σ' όλους 

τους τεθλιμμένους να στέλλει την ουράνια 

παρηγοριά. 

Από μέρους του Σωματείου 

«Ελεύθερη Κυθρέα» καταθέτω στεφάνι, 

δείγμα εκτίμησης για το εξαίρετο ήθος την 

άφθαστη επιμέλεια στα γράμματα και την 

αναλλοίωτη έφεση ν' αναδειχθείς ένας τέ

λειος επιστήμονας. 

Αιωνία σου η μνήμη 
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Ήβη Μιχάλη Ελευθερίου 

Γεννήθηκε στην Κυθρέα, στην 

ενορία Αγίας Μαρίνας, από γονείς Μιχαήλ 

Ελευθερίου και Μαρίτσα Κωνσταντίνου. 

Παντρεύτηκε το 1963 και απέκτησε τρεις 
γιους το Μιχάλη το Γιώργο και το Χρίστο. 

Πέθανε στις 10.11.1996 και τάφηκε 
στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Λεμεσού 

από την ομώνυμη εκκλησία. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο: 

Πολύκλαυστη Ήβη, 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον ιερό 

τούτο χώρο συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και 

εκτιμητές της αιώνιας μνήμης σου για να 

δώσουμε τον ύστατο αποχαιρετισμό και να 

σε κατευοδώσουμε στην τελευταία σου 

κατοικία. Παράλληλα όμως να κλαύσουμε 

τη σκληρή σου απώλεια, γιατί ήσουν ένας 

άγγελος στο σώμα με πλούσια κάλλη και 

άφθαστες ομορφιές και ωραιότητες που 

στόλιζαν το αρμονικό και λυγερό σου 

σώμα και κινούσαν το θαυμασμό και την 

έκσταση των συνανθρώπων σου όταν σε 

αντίκρυζαν. 

Μέσα όμως στο αγγελικό σου σώμα 

κρυβόταν και μια ευαίσθητη και 

μεγαλόκαρδη ψυχή που ευαισθητοποιείτο 

εύκολα σαν αντίκρυζε τον πλησίον σου να 

δοκιμάζεται και να υποφέρει ανάξια. Οι 

χορδές της ψυχής επάλλονταν αμέσως 

από συγκίνηση και προσπαθούσες να 

καταπραΟνεις τον πόνο και τη δυστυχία 

του όχι μόνο με λόγια παρηγοριάς αλλά και 

έμπρακτα με έργα ευποίϊας, φιλαλληλίας 

και βοήθειας προς τον πάσχοντα. 

Γένος εκλεκτής οικογένειας της 

Κυθρέας, της οικογένειας των Πιέραινων 

με γενάρχη τον Πιέρο που δίδαξε στην 

Κυθρέα και τα περίχωρα τις τελευταίες 

δεκαετίες του δέκατου ένατου αιώνα. 

τίμησες την οικογένεια τούτη με τον 

ενάρετο σου βίο και την ακραιφνή σου 

χριστιανική ζωή. Γιατί πέρα από την αρετή 

της φιλανθρωπίας, αείμνηστη Ήβη, είχες 

απεριόριστη προσήλωση στα θεία και 

παρέμεινες γνήσια οπαδός της 

ορθόδοξης μας πίστης και αρνείσο με 

πάθος κάθε αίρεση ποu δυστυχώς 

εισήλασαν στο νησί μας τα τελευταία 

χρόνια με στόχο να υποσκάψουν τη γνήσια 

διδασκαλία του Ναζωραίου. 

Παρ' όλες όμως τις άνω αρχές που 

είχες πάντοτε σαν γνώμονα στην επίγεια 

ζωή σου εν τούτοις ήλθαν να συμβούν 

απρόοπτα περιστατικά που συνέβαλαν όχι 

μόνο ν' ανακόψουν την ομαλή πορεία της 

ζωής, αλλά και ν' ανατρέψουν ελπίδες και 

όνειρα της οικογένειας που έτρεφαν για 

σένα. 

Σε ηλικία 8 χρόνων έχασες τον 
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προσφιλή σου πατέρα. Στα 18 σου χρόνια 
συνήψες γάμο, ύστερα από επίμονη 

επιθυμία του συζύγου, αλλά σε 

εγκαταλείπει μετά σύντομο συζυγικό βίο 

μόλις 7 ετών, και με τρεις γιους Μιχάλης 
?χρόνων Γιώργος 5 χρόνων και Χρίστος 
βρέφος 6 μηνών. 

Σ' αυτή την ατυχία του βίου μόνη και 

απροστάτευτη ρίχτηκες στο δύσκολο 

αγώνα της ζωής για ανάγιωμα, εκπαίδευση 

και αποκατάσταση των τριών γιούδων, εκεί 

στο σπίτι σου στην Κυθρέα. Μέσα σ' αυτή 

την τρικυμιώδη πορεία έρχεται και η 

εισβολή των Τούρκων τον Αύγούστο του 

7 4 με επακόλουθο τον εκτοπισμό και την 
προσφυγιά. 

Μα και στην προσφυγιά, αξέχαστη 

Ήβη, συνέχισες αμείωτο τον τιτάνιο 

αγώνα για τους 3 γιους μέχρις ότου 

έφθασε το ποθητό τέρμα. Έτυχαν και οι 

τρεις γυμνασιακής μόρφωσης και 

αποκατ0:στάθηκαν στην κοινωνία με 

aξιοζήλευτες θέσεις. 

Οι κόποι φαίνεται της βιοπάλης, η 
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αγωνία και ο πόνος της προσφυγιάς 

συνέτειναν να προσβληθείς από ανίατη 

ασθένεια που σε καθήλωσε στο κρεββάτι 

του πόνου για 9 συνεχή χρόνια μέχρις 
ότου επήλθε το μοιραίο. Σ' όλο αυτό το 

διάστημα οι τρεις γιούδες εκ περιτροπής 

στάθηκαν στο πλευρό σου. Ήταν αληθινά η 

παραδειγματική τους αγάπη που στάθηκε 

ικαvή να σε κρατήσουν τόσα χρόνια στη 

ζωή. 

Αυτή την ώρα όλοι μας κάμνουμε την 

ερώτηση στον εαυτό μας κατά πόσο 

έφταιξε το αθώο τούτο πλάσμα και ήλθαν 

τόσα αλλεπάλληλα περιστατικά να σε 

ταλαιπωρήσουν τόσο και τόσο στην 

επίγεια ζωή σου. Αι βουλαί όμως του 

Κυρίου είναι ανεξερεύνητοι. Ίσως οι 

δοκιμασίες και τα κτυπήματα της επίγειας 

ζωής ήσαν ο εξαγνισμός και η κάθαρση της 

ψυχής για να μπει απρόσκοπτα στον 

Παράδεισο και απολαύσει τα ουράνια 

αγαθά. Ας είναι ελαφρό το αφιλόξενο 

χώμα της ξενητειάς που θα σκεπάσει το 

τιμημένο σου λείψανο. 

Αιωνία σου η μνήμη. 

Εισφορές στο σωματείο «Ελεύθερη Κυθρέα» 

1. Εισφορές στη μνήμη Χρυσταλλένης Αθανασίου τη μέρα της κηδείας 
f54 

2.Πρόσφατη εισφορά της αδελφής της Κυριακούς στη μνήνη Χρυσταλλένης 
Αθανασίου f1 Ο. 

3. Εισφορές στη μνήμη Ήβης Πετρακκίδη τη μέρα της κηδείας f 168 

Η Επιτροπή του Σωματείου εκφράζει σ' όλους θερμές ευχαριστίες. 
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