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Η κ. Μαρία Στ. Αθανασιάδη είπε τον πιο κάτω επικήδειο

Έφυγε για πάντα από κοντά μας ο

ρακτηρίζονται από υπευθυνότητα και

σύζυγος, ο πατέρας, ο παππούς, ο

μετριοφροσύνη, που βλέπουν τη ζωή

αδελφός, ο φίλος και ο συνάδελφος

ως συνεχή αγώνα για την άνοδο.

Μίκης Αθανασιάδης.

Φεύγεις λοιπόν αγαπητέ

μας

Γόνος μεγάλης και aρχοντικής οικο

Αθανασιάδη

τα

γένειας της

σου

Κυθρέας της γης του

ήσυχος

διαβαίνουν

τον

ότι

ορθό

Μίκη

παιδιά
δρόμο,

Κεφαλόβρυσου που έδινε ζωή στον

χάρη στην αγαπημένη σου Μαρούλα

τόπο είχε την ευκαιρία να συμβάλλει

που έτρεμες και αγωνιούσες μήπως

στον ερχομό μιας νέας ζωής και να

και τη χάσεις.

πρωτοαντικρίζει αθώα πλασματάκια.

Γιατί δεν ήθελες να επιβαρύνεις τα

Αφοσιωμένος στο λειτούργημα του

παιδιά σου σαν aρρωστήσεις.

γιατρού

με

δυναμισμό,

θάρρος και

Αγωνιούσες για το ποίο θα είναι το

φοβερή υπευθυνότητα πρόσφερε τον

τέλος

σου.

Πέθανες

όμως

όρθιος,

εαυτό του στην εξυπηρέτηση του αν

αλύγιστος όπως ταίριαζε στο δυναμι

θρώπου στα δύσκολα χρόνια όπου το

κό και ακατάβλητο χαρακτήρα σου.

να είσαι γιατρός και οικογενειάρχης

Αξιώθηκες να δεις όλα σου τα παιδιά

απαιτούσε

που

πολλές

προσωπικές

θυ

λάτρευες

αποκατεστημένα,

τη

σίες.

Ρένα, την Άρτεμις και το Στέλιο και

Είχε όμως πίσω του τη γυναίκα του

να γευτείς τη χαρά στο άκουσμα της

τη Μαρούλα που στάθηκε άξιος αντι

λέξης "παππού

καταστάτης του στην οικογένεια και

Αγωνιούσες πολύ όταν άκουγες ότι

βράχος για να τον στηρίζει όταν το

aρρωστούσαν τα

καθήκον τον καλούσε.

δεν έχανες την ευκαιρία να δίνεις

".
6

σου εγγόνια και

Αφοσιωμένη, ακούραστη με υπομονή

συμβουλές και νουθεσίες.

και επιμονή

·οταν σε πρωτογνώρισα μου

ανέλαβε

το

ρόλο

της

ιστορικής Πηνελόπης.
Φορτώθηκε

όπως

ο

έκανε

εντύπωση η υπευθυνότητα σου, η έγ

Χριστός

το

γνοια σου για την οικογένειά σου, το

Σταυρό και ανέβηκε το Γολγοθά ση

βαθυστόχαστο πνεύμα σου, η ευρύ

κώνοντας το σταυρό του σωστού με

τητα των γνώσεών σου και ο πλούτος

γαλώματος των τριών παιδιών τους.

του λεξιλογίου σου.

Και τα κατάφερε!

Δε θα ξεχάσω ότι παρόλο που δεν

Μεγάλωσε παιδιά με αξίες, που χα-

έβλεπες καλά τα τελευταία χρόνια

