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Κωvστάvτα Χρ. Στυλιαvοπούλου

Γεννήθηκε το

1916

στην ενορία Αγί

ου Γεωργίου Κυθρέας. Παντρεύτηκε

το

1940

το συγχωριανό της δάσκαλο

Χρίστο Στυλιανόπουλο και απέκτη
σαν τρεις θυγατέρες: Μαρία, Στέλλα,
Ανδρούλα.
Ατυχώς ο Χρίστος πέθανε πρόωρα
εγκαταλείποντας χήρα και ορφανά.
Τότε φάνηκε η μεγάλη αξιοσύνη της
αείμνηστης Κωνστάντας.

Κατόρθωσε να αναγιώσει τις ορφα

νης της Μαρίας.

νές κόρες και να σπουδάσει και απο

Ο κ. Γεώργιος Κακής είπε τον πιο

καταστήσει τις δυο κόρες γιατί η

κάτω επικήδειο.

μεγαλύτερη Μαρία έπασχε από γιγα
ντισμό. Έμεινε ανύπαντρη κι έγινε

Πολύκλαυστη Κωστάντα

μοναχή. Η δεύτερη Στέλλα σπούδα

Ο κάθε αποχωρισμός και πικρός είναι

σε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπι

και βαρύς. Γίνεται όμως βαρύτερος

στήμιο Αθηνών και εργάζεται καθη

μέχρι που καταντά aσήκωτος, αβά

γήτρια Γαλλικών στα σχολεία Μέσης

σταγος, όταν πρόκειται να aποχαιρε

Εκπαίδευσης

τήσεις μια τόσο προσφιλή μορφή,

στην

Κύπρο.

Είναι

παντρεμένη με τρία τέκνα. Η μικρότε

όσο είναι αυτή της χρηστής δέσποι

ρη Ανδρούλα σπούδασε Νομικά στο

νας, της ευλαβέστατης χριστιανής,

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι παντρε

της άμεμπτης ελληνίδας, της γλυκεί

μένη με δυο τέκνα.

ας συζύγου, της υπέροχης μητέρας

Η Κωνστάντα πέθανε την
βρίου

2002

σε ηλικία

86

1η

Δεκεμ

ετών. Κηδεύ

τηκε και τάφηκε την επομένη στην

Ιερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιώτισ
σας, δίπλα στον τάφο της αγαπημέ-

της

άρτιας

μοναχής

γυναίκας,

Κωνσταντίας,

της

της

πιστής

κατά

κόσμον προσφιλούς σε όλους μας
Κωνστάντας Στυλιανοπούλου, της εκ

Κυθρέας, που τώρα φεύγει από κοντά
μας αφήνοντας

απαρηγότητες τις
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δυο

λατρευμένες της

κόρες,

τους

γαμπρούς και τα εγγόνια της, σκορπώντας

συνάμα

σε

συγγενείς

και

φίλους, σ' όλους ανεξαίρετα, όσοι τη

γνώρισαν από κοντά, όχι από απλή
συγκυρία

αλλά

από

πραγματική

εύνοια της τύχης, πόνο, λύπη και
δάκρυ.

όλα τα όνειρά της και δεν επιτεύχθη

καν οι αρχικοί της στόχοι.
Φεύγει για τούτο από κοντά μας με

τον καημό της προσφυγιάς και τον
πόνο της ανεκπλήρωτης επιθυμίας να
βρεθεί ξανά στο ζεστό οικογενειακό
σπίτι, εκεί στη μαγευτική, τη δροσό
λουστη Κυθρέα, και τον πικρό καημό

Αλήθεια είναι πως τα συναισθήματα

που για είκοσι οκτώ χρόνια δεν μπό

τούτα που σε μια τέτοια ώρα γεννιού

ρεσε να πάει την προσφορά της αγά

νται, όταν μοιράζονται ανάμεσα σε

πης της για τη γιορτή της στον Αγιο

πολλούς

γίνονται

Ανδρόνικο καινα λειτουργηθεί εκεί.

ελαφριά,

σε τέτοιο βαθμό που να

απαλότερα,

πιο

μπορεί το σώμα να τα αντέξει κι έτσι
να μη λυγίσει και καταβληθεί από το
βάρος τους.

Όσοι ζήσαμε μαζί, νοσταλγούμε τις

ευλογημένες μέρες της ζωής μας
στην

Κυθρέα

και θυμούμαστε την

aξιοσέβαστη Κωνστάντα να σκορπά

Για το λόγο τούτο aποτολμώ να σκια

γύρω της την αξιοπρέπεια, τη χρι

γραφήσω της aξιοσέβαστης Κωνστα

στιανικήν αγάπη και με τις πράξεις

vτίας μοναχής τη γλυκειά, πονεμένη

της και την όλη ζωή της να κερδίζει

αλλά την γαλήνια μορφη ποu τιίJρο

το θαυμασμό, το σεβασμό, την εκτί

φεύγει μακρυά μας για να aνταμώσει

μηση καιτην αγάπη μας.

τον Ουράνιο Πατέρα και να βρεθεί
στη θερμή του παρήγορη αγκάλη σαν
ανταμοιβή

της

δικής

της

αγάπης

προς Αυτόν και της πιστής υπηρεσίας
που σ' όλη της τη ζωή τον πρόσφερε,
σαν υπηρετούσε τον πλησίον της ως

τον εαυτό της. Γι' αυτήν οι λέξεις

θρησκεία, πατρίδα, πλησίον οικογέ
νεια δεν ήσαν κενές σημασίας, αλλά

βίωμα ζωής, μιας ζωής που αποδεί
χθηκε για κείνην πολύ λίγη, μια και
δεν πέτυχε να πραγματοποιηθούν

Νωρίς

έχασε

της

ζωής

της

τον

σύντροφο και προστάτη, τον αείμνη
στο

συνάδελφο,

άνθρωπον

Χρίστο.

τον

εξαίρετον

Θαρρετά

τότε

συνέχισε τον αγώνα επιβίωσης, ανα

τρέφοντας με ζήλο θαυμαστό, χρι
στιανικής αγάπη άμετρη και για τού
το με επιτυχία τα παιδιά της, ώστε να

γίνουν ζηλευτά μέλη της κοινωνίας,
τέκνα αντάξια των γονιών τους.
Χαιρόταν τις χαρές

και τις χάρες
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τους, πονούσε στις λύπες τους, μα
συνέvιC:ε ανόννυστα. Τα εγγόνια της
Ι>.

I

I

I

I

ύστερα τη γιόμιζαν χαρά, έτσι που να

ξεχνά για λίγο της ζωής τις λαχτά
ρες, τις οποίες αντιμετώπιζε πάντα
με χριστιανικήν εγκαρτέρηση, γιατί
είχε πάντα πυξίδα σταθερή κι οδηγό
αλάθητο τον πανάγαθο Χριστό.

Η

δική Του ζωή αποτελούσε πόλο έλξης
για κείνη και πηγή αστείρευτη από
όπου αντλούσε θάρρος και δύναμη

και γινόταν η ίδια παράδειγμα και
υπόδειγμα σε μας.

Άνθρωπος ωσεί

χόρτος οι ημέραι

ψάλλει

παρήγορα

της

εκκλησίας ο υμνωδός, για να τονίσει
το εφήμερο της ζωής, το κοινό σε
όλους. Εσύ, προσφιλής Κωνσταντία
μοναχή,

πλατάνι ήσουν

αγέραστο

του Κεφαλοβρύσου και όχι χορτάρι

απλό.

Πλατάνι

Από σήμερα της Κυθρέας η κοινότη
τα γίνεται πιο φτωχή, γιατί φεύγεις
εσύ από κοντά της. Ο,τι όμως και να
γίνει, σαν έλθει η ευλογημένη ώρα
του γυρισμού, όσο και αν αυτή φαίνε

ται να μακραίνει, αυτοί που θα ζούνε
θα σε πάρουνε μαζί τους, να σε ενα
ποθέσουν στο κοιμητήριον του Αγίου
Γεωργίου, όπου θα αναπαυθείς μόνι
μα πλάι στους δικούς σου γονιούς,
τον προσφιλή σου σύζυγο και τους
λοιπούς συγγενείς.

αυτού ωσεί άνθος του αγρού, ούτως
εξανθήσει,

μυροδοχείο.

ευσκιόφυλλο,

που

σκορπούσες με τις πράξεις σου τη

διπλή δροσιά ολόγυρα σου.

Ευχόμαστε ελαφριά νάνοι της Λεμε
σού η φιλόξενη γη, στην οποία μετά
τον εκτοπισμό κατάφυγες, που ανοί

γει στοργικά την αγκάλη να σε δεχτεί
και ελαφρό το χώμα της που σε λίγο

θα σε σκεπάσει. Δεόμεθα στον Πανά
γαθο Θεό, όπως σε αναπαιjσει μετά

δικαίων και Αγίων και όπου σίγουρα
θα βρεθείς με το δικό σου πρόπαππο,
τον εκ Κωνσταντινουπόλεως απόφοι
το της Μεγάλης του Γένους Σχολής,

Άνθος υπήρξες όχι του αγρού, μα του

το σοφό δάσκαλο αείμνηστο Πιέρο,

δικού σου κήπου που με ζήλο φρόντι

από το γένος του οποίου και ο Μακα

ζες, εσύ και τα παιδιά σου στο σπίτι

ριότατος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστο

σου μπροστά εκεί στη γειτονιά, στο

μος

χωριό μας. Και αν εκείνο το άνθος

οικείους σου την εξ ύψους παραμυ

εξανθίζει, εσύ παραμένεις σε ανθο

θία.

φορία, γιατί η μνήμη σου θα παραμέ
νει

ζωντανή

για

πάντα

μαζί

μας,

όπως του μύρου το άρωμα σε κλειστό

Ο

κατάγεται

εκπρόσωπος

"Ελεύθερη

και

χάρισε

του

Κυθρέα»

στους

Σωματείου

είπε

τον πιο
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κάτω επικήδειο:
Πολύκλαυστη

τους, που εξεδήλωναν παντοιοτρό-

μοναχή

Κωνσταντία,

πως.

Με ανείπωτη θλίψη στην καρδιά, στέ

Αυτή την καταγωγή, αξέχαστη Κων

κω δίπλα στο τιμημένο σου λείψανο

στάντα, τίμησες με το σεμνό και ενά

να πω μερικά λόγια στην αιώνια μνή

ρετο σου βίο και με τις χριστιανικές

μη σου σήμερα που ο Πανάγαθος

σου πράξεις.

πατέρας θέλησε να σε φέρει κοντά

του.Ήσουν μια αξιέπαινη κυρία της
Κυθρέας, με ήθος και αρετές, και στο

μακρό στάδιο της επίγειας ζωής σου,
έδειξες στην πράξη τα ευγενικά και

υψηλά σου συναισθήματα προς τους
συνανθρώπους σου σε στιγμές δοκι
μασίας. Γι' αυτό και έχαιρες σεβα

Νέα ένωσες την τύχη σου με τον
προσφιλή σου σύζυγο Χρίστο Στυλια
νόπουλο, ένα πεπαιδευμένο δάσκαλο
που ανήκε στην παλιά φάλαγγα των

δασκάλων που θεώρησαν το διδα
σκαλικό επάγγελμα ιερά αποστολή

και όχι βιοποριστικό επάγγελμα.

σμού και εκτίμησης απ' όλα τα κοινω

Αποκτήσατε τρεις κόρες, τη Μαρία,

νικά στρώματα.

Στέλλα και Ανδρούλα. Αναθρέψατε

Καταγόσουν

από

μια

πατριαρχική

οικογένεια της Κυθρέας, εκείνη των
Πιέραινων, με γενάρχη τον αείμνη

στο Πιέρο, που ήταν ένας από τους
παλιούς δασκάλους της Κυθρέας και
δίδαξε γενεές γενεών του δεκάτου

αυτές και τις μεγαλώσατε (αναγιώ
σατε) επιμελώς ώστε να αναδειχθούν
στην κοινωνία σε ζηλευτές θέσεις. Η
ζωή τότε

κυλούσε χαρούμενα και

ευτυχισμένα για να έλθουν αναπά
ντεχα περιστατικά.

ενάτου αιώνα και τις πρώτες δεκαε

1 .Ο

τίες του εικοστού αιώνα στην Κυθρέα

οδηγεί τη σύζυγο στη χηρεία και τις

και τα γειτονικά της χωριά.

θυγατέρες στην ορφάνια. Ασήκωτο

Διακρινόταν η οικογένεια των Πιέραι
νων της Κυθρέας τόσο στα γράμμα
τα, όσο και στην επιδεξιότητα του

χεριοu, αναδεικνύοντας τέλεια κομ
ψοτεχνήματα. Παράλληλα έκρυβαν
στο

συναισθηματικό

τους

κόσμο

υπέρμετρη αγάπη στο συνάνθρωπό

Χρίστος πεθαίνει

πρόωρα και

το πένθος και αγιάτρευτος ο πόνος.
Ακριβώς τότε, αλησμόνητη Κωνστά
ντα, φάνηκε η αξιοσύνη σου. Ρίχτη
κες μόνη στη βιοπάλη. Κατόρθωσες

να μεγαλώσεις(αναγιώσεις) και να
σπουδάσεις και τις

3

θυγατέρες.

2.Περιστασιακό ήταν ο εκτοπισμός
και η προσφυγιά που ακολούθησαν
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την

εισβολή

των

Τούρκων

Κύπρο τον Αύγουστο του

197 4

στην
με την

κατάληψη της ξακουστής μας Κωμό
πολης.

πρωτότοκης θυγατέρας σου σε ηλι

50

του Παραδείσου.
Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπη
τήρια στις οικογένειες των δυο θυγα

3.Περιστατικό ήταν ο θάνατος της

κίας

εισέλθει απευθείας στην αιώνια ζωή

ετών. Αλλά αι βουλαί του

Κυρίου είναι ανεξερεύνητες Δίδει τις

τέρων σας.

Αιώνια ας παραμένει η μνήμη σου,

σεβαστή Κωνσταντία μοναχή, αιωνία
σου η μνήμη.

δοκιμασίες στη ζωή για εξαγνισμό
της

ψυχrΊς στην πρόσκαιρη

τούτη

Στην προσφυγιά

2.12.02

ζωή, για εξαγνισμό της ψυχής για να

Α' ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.Πήραμε την επιχορήγηση δια το περιοδικό του σωματείου
"Ελεύθερη Κυθρέα» δια το έτος

2002

από τις Πολιτιστικές Υπη

ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
2.Εισέφεραν στο ταμείο του σωματείου ''Ελεύθερη Κυθρέα" οι

ακόλουθοι:
1.0ι

κυρίες Κική και Ηρώ Ανδρονίκου

f1

Ο εις μνήμη των

γονέων τους Μιχάλη και Ευανθίας Ανδρονίκου.

2.0

κ. Ιάκωβος Ζωρζής εισέφερε

f5

εις μνήμη των συγγε

νών του Παπά-Ανδρέα Κωνσταντίνου και λοιπών τεθνεώτων.
Η επιτροπεία του σωματείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες.
Β' ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρακαλούνται οι συνδρομητές που καθυστερούν συνδρομές στο
περιοδικό «Ελεύθερη Κυθρέα» να τις τακτοποιήσουν το συντομό
τερο δυνατόν.

ΣΥΝΕι-ιΓΑΤΙΚΟ

TAMIEYTHPIO
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Καταθέσεις: Όψεως, Προθεσμίας, Τρεχουμένων

****
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
Στεγαστικά δάνεια

****
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Εξόφληση Λογαριασμών Τηλεφώνων, Ι'Jερού,
Ηλεκτρικού ρεύματος, Αποχετευτικού κ.ά.

****
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οδός Καλλιπόλεως
Δασούπολη
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-
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-

Μαρίνα Βρυωνίδου

Η έκδοση ασχολεlται
με τη σύγχρονη
ιστορία της Κύπρου,
ιδιαίτερα με τις
πολιτικές ανα-

ταραχές κατά
τη διάρκεια του
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του 20ού αιώνα.
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