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κο σου στην οικογένεια, στην κοινω

για τον καλοκάγαθο Ανδρέα για να

νία και τη θρησκεία. Κοιμήσου όμως

χρησιμοποιήσω τη λέξη των αρχαίων

ήσυχα τον αιώνιό σου ύπνο γιατί

Αθηναίων,

φεύγοντας εγκαταλείπεις άξιους δια

τέλειο άνθρωπο, στις αιώνιες μονές

που

δόχους, τα τέκνα σου που ωρισμένα

του Παραδείσου.

θ' ακολουθήσουν τη δική σου πορεία

Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σκε

της έντιμης ζωής, της ευσυνειδησίας

πάσει το τιμημένο σου λείψανο αγα

και του χριστιανικού βίου.

πητέ Ανδρέα.

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπη

χαρακτήριζε

τον

Αιωνία σου η μνήμη.

τήρια σ' όλη την οικογένεια και εύχο
μαι ο Πανάγαθος να βρει και μια θέση

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΒΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Γεννήθηκε στη Χρυσίδα της Κυθρέας
την 25η Ιανουαρίου

191 Ο.

Φοίτησε

στο Παρθεναγωγείο Αγίας Μαρίνας
Κυθρέας. Παντρεύτηκε το

το

1930

Σάββα Στυλιανού και απέκτησαν δυο
παιδιά τον Πέτρο και την Παναγιώτα
που τους χάρισαν

5

εγγόνια και

4

δισέγγονα.

Πέθανε στις

18

Αυγούστου

1999

και

τάφηκε στο Νέο Κοιμητήριο Έγκωμης

από την εκκλησία Αγίου

Νικολάου

Έγκωμης.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον
πιο κάτω επικήδειο.

ταιριαστά στη

μακρόχρονη επίγεια

ζωή σου.

Πολύκλαυστη Ευανθία,

Ειλικρινά, αείμνηστη Ευανθία, υπήρ

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, στέκω την

ξες ψυχή αθώα και αμνησίκακη, γεμά

επίσημη τούτη ώρα του χωρισμού σου

τη χριστιανικές αρετές και με ευαί

από τα γήινα, να πω λίγα λόγια στην

σθητη καρδιά που πονούσε το συνάν-

αιώνια μνήμη σου, λίγα αλλά πολύ
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θρωπό σου σε στιγμές δοκιμασίας και

όχι μόνο για σας αλλά για ολόκληρη

προσπαθούσες όχι μόνο με παρηγο

την Κωμόπολη της Κυθρέας. Τακτικές

ρητικά λόγια, αλλά με πράξεις χειρο

νυκτερινές έρευνες στο σπίτι σας και

πιαστές να καταπραΟνεις τον πόνο

εξαντλητικές ανακρίσεις για να σας

και τη δυστυχία του. Έχαιρες πάντοτε

εκμαιεύσουν που βρίσκεται ο μονάκρι

να πράττεις το καλό και ωφέλιμο στο

βος σας γυιός. Ακολουθούσαν πολυή

συνάνθρωπό σου και αποστρέφεσο το

μερα κατ' οίκον περιορισμός (cυrfew)

ευτελές και ανάρμοστο, το ποταπό

με συλλήψεις και ανακρίσεις και σ'

και βλαβερό.Γι' αυτό έχαιρες σεβα

αυτά προστίθεντο εξευτελισμοί και

σμού και εκτίμησης απ' όλα τα κοινω

ταπεινώσεις της ανθρώπινης αξιοπρέ

νικά στρώματα.

πειας. Κλεισμένος στο φρούριο της

Νέα ένωσες την τύχη σου με τον προ

Κερύνειας ο Πέτρος δεμένος με σχοι

σφιλή σου σύζυγο αείμνηστο Σάββα

νί τα σινδόνια κατόρθωσε να δραπε

ένα τέλειο οικογενειάρχη και εξαίρε

τεύσει μ' άλλους κρατουμένους. Άλλη

το παράγοντα της Κυθρέας με πολλα

φορά σε στροφή που μεταφερόταν με

πλή ανάμειξη στα κοινά. Αποκτήσατε

ανοικτό αυτοκίνητο πήδησε κάτω και

δυο τέκνα τον Πέτρο και την Πανα

τρέχοντας διέλαθε της προσοχής των

γιώτα. Δώσατε επιμελημένη ανατρο

Άγγλων στρατιωτών. Τελικά συλλη

φή και μορφώσατε και τα δυο και

φθείς καταδικάστηκε

aξιωθήκατε

φυλάκιση

να τα απολαύσατε

σε

και

σε πολυετή

μεταφέρθηκε

στις

aξιοζήλευτες κοινωνικές θέσεις και

φυλακές της Αγγλίας για να εκτίσει

να σας χαρίσουν

την ποινή του.

5

εγγόνια.

Η ζωή σας κυλούσε ήρεμη και aπο

Ενθυμούμαι την νύκτα της σύλληψης

λαυστική, γεμάτη χαρά και ευτυχία

των Κυθρεωτών αγωνιστών Πέτρου

μέχρι που άρχισε ο επικός αγώνας

Στυλιανού και Θάσου Σοφοκλέους το

της Ε.Ο.Κ.Α.

ράδιο μετέδιδε ανάμεσα στις ειδήσεις

1955-59.

Ο μονάκριβος
της

και την πληροφορία της σύλληψης,

φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθη

ευθύς αμέσως όλα τα καφενεία και τα

νών, εγκαταλείπει τα φοιτητικά έδρα

κέντρα αναψυχής έκλεισαν σ' όλη την

να και έρχεται μ' άλλους Κυπρίους

Κυθρέα, δείγμα συμπαράστασης της

φοιτητές

Κοινότητας στις δυο οικογένειες.

γυιος

Πέτρος,

για

φοιτητής

να

τότε

ενωθούν

με

τις

φάλαγγες του αρχηγού Διγενή. Αρχί

Ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να υπο

ζει τότε σκληρή και αδυσώπητη η ζωή

γραφούν οι Συμφωνίες Ζυρίχης Λον

γεμάτη θλίψεις, μαράζια και ντέρτια,

δίνου με τις οποίες ανεκηρύττετο η

