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Θεοπίστη !Θέκλα> Αντωνίου 
1921-2008 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ήταν το 3ο παιδί τπς οικογένειας του Αργυρού και τnς Ελένnς Κέκκου από τnν 

Κυθραία. τα άλλα αδέλφια τnς ήταν n Αναατααία, ο Χαρά
λαμπος και n Παναγιώτα. 

Γεννήθnκε στις 3 Φεβρουαρίου 1921 στnν Κυθραία και 

παντρεύτnκε τον Αντρέα Αντωνίου από το Νέο Χωρίο 

Κυθραίας το 1947. Μαζί του απέκτnσε 4 παιδιά: τnν Ελένn, 
τον Αργυρό, τον Αντώνn και τον Γιώργο. 

Μετά από πρόσκλnσn του αδελφού τnς Χαράλαμπου πήγε 

οικογενειακώς στnν Αφρική και συγκεκριμένα στο Βελγικό 

Κογκό, σnμερινό Zaire, για να εργαστεί. Εκεί έμεινε για 8 
περίπου χρόνια και αναγκάστnκε να επιστρέψει στnν 

πατρίδα τπς Κύπρο μετά από πολιτικές φασαρίες που ξέσπασαν μεταξύ των 

μαύρων του Βελγικού Κογκό. Μεγάλωσε τα παιδιά τnς με αξιοζήλευτn αγάπn, τα 

μόρφωσε και τα πάντρεψε όπως κάθε οικογένεια θέλει. 

τα γεγονότα και n τουρκική εισβολή του 1974 τπν ανάγκασε να εγκαταλείψει το 
αγαπnμένο τnς χωριό και τπν έφερε πλέον πρόσφυγα, να μένει μαζί με τπν κόρπ 

τnς Ελένn στnν Αγλαντζιά. 

Εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις 3 Αυγούστου 2008 με τον καπμό για γυρισμό στο 
πατρικό τnς σπίτι. Η κnδεία τnς έγινε στις 4 Αυγούστου 2008. Τον επικήδειο είπε 
ο κ. Γεώργιος κοκής: «Γλυκομίλnτn, με πραότnτα και καλοσύνn προικισμένn, τnν 

ευλαβέστατn και θεοσεβέστατn δέσποινα Θεοnίστnν Ανδρέα Αντωνίου, το γένος 

Αργυρού Κέκκου αnό τnν Κυθρέα, τnν ενορία τnς Αγίας Μαρίνας, τnν προσφιλή 

μας Θέκλαν, συνοδεύουμε τώρα στnν τελευταία τnς κατοικία ο αγαπnμένος τnς 

σύζυγος Ανδρέας, τα ευλογnμένα παιδιά τnς, τα ακριβά τnς εγγόνια, συγγενείς, 

Φίλοι και γνωστοί. 

ΆΦnσε πίσω τnς τn ζεστή του πατρικού τnς σπιτιού γωνιά, πλάι στο οποίο 

κυλούσε κελαριστό, ποτάμι σωστό, του κεφαλόβρυσου το γονιμοnοιό νερό, που 

άρδευε και το δικό τους κήπο, διωγμένn από τn λαίλαπα του ασιάτn κατακτnτή, 

που καταπάτnσε τnν ευλογnμένn πατρική τnς Κυθρέας μας γn, το 1974, και ι'iρθε 
να ζήσει το υπόλοιπο τnς ζωής τnς εδώ στnν Αγλαντζιά, στο σπίτι κοντά που 

έκτισε για τnν αγαπnμένn τnς κόρn. 

Ταλαιπωρήθnκε πολύ στn ζωή τπς χωρίς ποτέ τnς να παραπονεθεί. Προσ-




