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ντας έζnσες

, αρχοντικά nορεύτnκες και ποτέ μα ποτέ δεν έ{Jtιαψες κανένα-Αν και

υπιiρξες κι οtιίγο σπάταtιος και υπέρμετρα χου{Jαρδάς, δικά σου tιεΦτά ξόδευες.
Αιώνια σου π μνιiμn, αείμνnστε Σοφοκflιi.

Δούflεψες σκtιnρά -αναπαύσου εν ειριiνn στας αιωνίους μονάς.
Κίκn μου, Μαρία μου, Αντωνία, Δέσπω. Χάρn, κάνατε το καθιiκον σας στο ακέραιο.
Άρχοντας ιiταν, αρχοντικά τον φροντίσατε. Σταθιiκατε

aro πtιευρό

του αδιάtιειπτα.

Με τον βίο και τnν ποtιιτεία σας τον τιμιiσατε και τον τιμάτε.

Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει δύναμπ να αντιμετωπίσετε το δυσαναπtιιiρωτσ κενό.
Στο καtιό, αγαπnμένε μας ΣσΦοκtιιi, και εrιαφρό ας είναι το χώμα τnς Λευκωσίας που
θα σε σκεπάσει. κι αν σ θεός μας αξιώσει να επιστρέψουμε στnν πατρώα γπ, μπν ανπ
συχείς, σου το υποσχόμαστε θα σε πάρουμε μαζί μας.
Αιώνια σου π μvιiμπ!«

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χ"ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ

20.8.1914-6.10.2007

Η παλιά κυeρεώτικη

.. φρουρά»

λεμους αγωνιστές της" που,

μέρα με την ημέρα χάνει διαρκώς τους «Ετοιμοπό

παρά το προχωρημένο

της ηλικίας, παρά τα χρόνια που κουβαλούν στους

κυρτωμένους ώμους τους, δηλώνουν
πάντα παρόντες, σε ενδεχόμενο

πρόθυμοι και

προσκλητήριο για

επιστροφή στην αγαπημένη μας γη ...
ο παντελιiς Φραγκούδης γεvvιieηκε στις
στου το

1914.

Αυγού

20

Γονείς του ο Χατζηδημιiτρnς Φραγκού

δης και η Βασιλική Ιωσήφ Διάκου που κατοικούσαν
στην ενορία του Αγίου Γεωργίου. Αδέλφια του
γκούλλα Πέτρου Ελευθερίου,

n

Μαρίτσα

ο Φάκnς και ο Πέτρος. παντρεύτηκε στις
βρίου

1946
n

Παιδιά του
IMάnJ.

n Φρα

Γεωργιάδn,

22

Σεπτεμ

τnν Θεοπίστη Αντώνη ΧατζnΑβραάμn.

Μάρω ιzαχαρία>, ο Αντρέας και

n

Ελένη
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Ψnλός ευθυτενιiς, αθλnτικός τύπος, πρότυπο

αυτόχθονα Έλλnνα Κύπριου που

γαλουχιiθnκε με τα δίπτυχο nοτρίδα-Θρnσκεία. Με το χάρισμα που ο Θεός τον προί
κισε

απλόχερα, τnν ωραία και στεντόρεια

φωνιi του, τον υμνούσε από το δεξιό

ψαλτιiρι τnς εκκλnσίας του Αγίου Ανδρονίκου.
Σε όλους μας γνωστός για τn δράσn του
ρος

όμως

στnν κοινωνία τnς Κυθρέας,

γνωστότε

για τnν προσφορά του στον αγώνα μέσα από τις τάξεις τnς ΕΟΚΑ για τnν

αποτίναξn του αγγλικού ζυγού ο nαντελιiς Χατζnδnμιiτρn Φραγκούδnς, ο

«Παντέ

λας>• που με το σnμερινό αφιέρωμα τιμούμε τn μνιiμn του.
Πλιiρnς nμερών, απεβίωσε στις

6 του

Οκτώβρn

2007.

Τον νεκρό αποχαιρέτησε ο γιός

τnς αδελφιiς του Μαρίτσας δρ. Χρίστος Γεωργιάδnς:
«Το απδόνι τπς Κυθραίας σίγπσε. ο άρχων πρωτοψάflτπς μετοίκπσε «εις Κύριον", που
για μια οflόκflπρπ ζωn μεflωδικά και περίflαμπρα ύμνπσε.
Θflιβερό το άγγεflμα του θανάτου σου αείμνπστε θείε παvrέflα, γιατί παρά το προ
χωρπμένο τπς πflικίας σου nσουν σύμβοflο ζωντάνιας, παflικαριάς και flεβεvrιάς.
καταγόμενος από γενιά με ρίζες ιστορικές, που φτάνουν μέχρι τον Εθνομάρτυρα
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και ακόμα πιο πέρα, αφού π προ-προ-προ γιαγιά, π ζακουσrn
«pκα-Μαριού", nτον αδεtιφn του ίδιου του Εθνομάρτυρα, γαtιουχnθπκες με τις αρχές
τπς αρχοvrιάς και του χριστιανισμού, με πίσrπ βαθειά σrις αt;ίες και τα ιδανικά του
Εflflπνισμού και τπς Πατρίδας. Σε μια εποχn που flίγοι προχωρούσαν πέρα από τπν

rρίτπ τάζπ του δπμοrικού σχοflείου, εσύ φοιτάς στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, το φυτώ
ριο, τότε, των ιδανικών του έθνους και συμμετείχες ενεργά και δρασrnρια σ' όflα τα

σκιρτnματα του Κυπριακού Εflflπνισμού για τπν πραγμάτωσπ των προαιώνιων πόθων.
Συμμετείχες πρωταγωνιατικά στα Οκτωβριανά και στιγματίζεσαι έκτοτε από τον
Άγγflο κατακrπτn, αποκtιειόμενος από κάθε αζιόflογπ κυβερνπrικn εργοδότπσπ,
όταν συμμαθπτές σου και Φίflοι αναflαμβάνουν ανώτατα κυβερνπτικά αt;ιώματα.
Χαρακτπριστικό το γεγονός ότι τπν επαύριον τπς έναρt;πς του απεtιευθερωτικού
αγώνα τπς 1πς Απριflίου

1955,

συflflαμβάνεσαι με άflfloυς προύχοντες πατριώτες και

υποβάflflεσαι σrπν εl;αvrflπrικn και βασανισrικn ανακριτικn διαδικασία των Ά γγflων.
γπερnφανος και δρασrnριος, εργάστπκες παραγωγικά και τίμια σε όflπ σου τπ ζωιi.

Το πέρασμα σου από τπν γενέτειρα Κυθραιώτικπ γπ θα μείνει αζέχασrο. Θα σε
θυμούμαστε για τπ flεβεvrιά αου, θα σε θυμούμαστε για τπν τιμιότπτα σου. Θα σε
θυμούμαστε για τον πατριωτισμό σου...
Στα αυτιά μας θα πχούν οι ύμνοι τπς δοζοflογίας τπς 25πς Μαρτίου κι π στεντόρεια

φωνn των δύο σας

-

του αείμνπσrου Χρίστου Λογγίνου και π δικn σου

-

θα εt;ακο

tιουθούν να μεταδίδουν ρίγπ πατριωτικού ενθουσιασμού.
Η υπερπφάνεια και π αζιοπρέπεια σου, παράδειγμα προς μίμπσπ. Συμμαθπτnς και
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Φίflος στενός του αείμνπσrου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δεν καταδέχrπκες ποτέ να
ζπτιiσεις το παραμικρό για τον εαυτό σου. Φίflος παιδιόθεν με τον Πρόεδρο Κflπρί
δπ, ουδέποτε εκμεταflflεύτπκες Φιflιά και γνωριμία. Αυτός ιiσουν

-

αξιοπρεπιiς και

περιiφανος.

Αιωνία π μνιiμπ σου Θείε Παντέflα. Είμαι σίγουρος πως π ψυχιi σου αναπαυμένπ φτε
ρουγίζει αυτιi τπ σrιγμιi πάνω από τον ερειπωμένο Άγιο Ανδρόνικο, υμνώντας και
δοξοflογώντας τον Κύριο, όπως εσύ έκανες μια οflόκflπρπ ζωιi. Ριγώ και συγκflονίζο
μαι αναflογιζόμενος αυτό που αντίκρισα όταν για τεflευταία φορά σε επισκέφθπκα:
το σώμα να είχε καταρρεύσει, ο βιοflογικός εαυτός να έχει πflιiρως ατονιiσει

- δεν με

αναγνώρισες καν. το ίδρυμα, ωστόσο, οflόκflπρο πχούσε από τπν μεflωδικά υπέρο
χπ ψαflμωδία σου

π Φωνιi αναflflοίωτπ,

-

όπως αυτιi τπς νιότπς, να υμνείς και να

δοξοflογείς τπν υπεραγία Θεοτόκο. Νοσοκόμοι και νοσπflευτές με συγκίνπσπ αναφέ
ρονταν σ' εσένα

-

σ' ένα άνθρωπο που σε βαθιά γπρατειά ξέχασε τα πάντα

-

με

κέντρα εγκεφάflου που ατόνπσαν, να ενθυμάσαι χωρίς να παραflείπεις ούτε ένα
ψαflμούς και ύμνους.

Στο κaflό θείε παντέflα...

Είμαι σίγουρος ότι αγναντεύεις από ψπflά τους εflαιώνες

τπς Κυθραίας που τόσο αγάππσες ... Αγναντεύεις τα Λακκοβούναρα που ως αρχικυ
νπγός γνώρισες πατιά-παrιά... Αγναντεύεις συγγενείς, Φίflους και χωριανούς που
τόσο αγαπούσες.
Σου χάρισε, θείε Παντέflα, ο πανάγαθος Θεός υγεία και μακροπμέρευσπ, σου χάρισε
μια ζωιi μακρόχρονπ και παραγωγικιi. Σε καταξίωσε να δπμιουργιiσεις μια οικογένεια
συνετιi και αξιοπρεπιi. Παιδιά ευυπόflππτα, εγγόνια επιστιiμονες, εγγόνια που υππ

ρετούν τπν πατρίδα όπως σίγουρα εσύ θα ιiθεtιες, δισέγγονα, χαρά τπς ζωιiς, να διαι
ωνίζουν τα γονίδια σου, να σε θυμούνται να σε μνπμονεύουν.
Αιωνία σου π μνιiμπ. ΕflαΦρό aς είναι το χώμα τπς προσφυγιάς που θα σε σκεπάσει.

Αναπαύσου εν ειριiνπ εις τας αιωνίους μονάς>.

