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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
Έφτασε

ώρα να σταματιiσει

n

n

ψυχιi σου τnν nεριnflάνnσιi τnς και να ι;εκινιiσει το ταξί

δι τnς για να αναnαυθεί κοντά στους γονείς σου, nου nέθαναν με τον καnμό του γυρι
σμού σου.
είναι κι άflflα nοtιtιά nου θέflω νο σου nω, μα δυστυχώς ο χρόνος είναι tιίγος και δε μου
εnιrρέnει.
Α γαnnμένε μας nατέρα, δε βρίσκω άflflo τίnοτα καflύτερο, αnό τους στίχους του nοιnτιi
για να σε αnοχαιρετιiσω

:

Των αθανάτων το κρασί, το· βρετε σεις και nίνετε.
Ζωιi σε σας ο θάνατος, κι αθάνατοι θα μείνετε.
Ας είναι εtιαφρύ το χώμα nου θα σε σκεnάσει, αιωνία σου

n

μνιiμn.

"

ο Άγγελος τσιανάκκας από το Τραχώνι Κυθρέας
Βαρύ το τίμnμα που nλι'iρωσε και

t
ΚΗΔΕΙΑ

nλπρώνει π Κυθρέα και π ευρύτερη
περιοχn

τπς. τπν τετάρτn

25

Φε

Τον πολυαγαπημένο μας

βρουαρίου,

2009, γράφτπκε ο εnίλο
γοςτnς ζωιlς το.υ..Αγγέλ.ου. Τοιςινόκκα
από το Τραχώνι Κυθρέας, ενός ακόμα

παλλnκαριού που χάθnκε κατά τπ
διάρκεια τπς εισβολnς, και τα οστά

του οποίου ταυτοποιιlθnκαν με τπ
μέθοδο του

DNA,

για να περάσει έτσι

ΑΓΓΕΛΟ Π:ΙΑΝΑΚΚΑ

στο Πάνθεον των Ηρώων τπς κυπρια

24 ετών

κnς Ιστορίας.

από το Τραχώνι Κυθρέaς

Η κnδεία του Αγγέλου, που έχασε τπ

που έπεσε nρωικώς μαχόμενος κατά των Τούρκων εισβολέων

ζωιl του κατά τπ διάρκεια τπς δεύτε

οmό ταυτοποιήθnκσν με την μέθοδο του

στη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολΠς και του

DNA.

25 Φεβρουαρ(ου 2009, και ώρα 3 μ.μ.

ρης φάσnς τπς εισβολι'iς, έγινε από

Τετάρτη

τον

όσους τιμούν τη μνήμη του να nσρσστούν.

Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελί·

στριας στπν Παλουριώτισσα. τον επι-

κnδειο λόγΟ είπε

0

Κοινοβουλευτικnς

Επιτροπnς

Πρόεδρος τ π ς
Αγνο-

ono(ou

τα

κηδεύουμε την

από τον Ιερό Ναό

Παναγίας Ευαγγελισιρίας σtnv Παλλουριώτισσσ και καλούμε
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβου~
λευηκής Επιτροπής Αγνοουμένων κ. Αριστοφάνnς Γεωργίου.

Οιtεθλιμμένοι σuγγεvε!ς

.__ _ _ _ _..;.;._ _ _ _ _ _ __.

ουμένων, βουλευτnς του ΑΚΕΛ ΑριστοΦάνnς Γεωργίου τπς δε εξοδίου ακολου

θίας προέστπ ο Χωρεπίσκοπος τπς Μεσαορίας Γρηγόριος.
Ο Άγγελος γεννιlθnκε στις

6 Απριλίου του 1950.

Ήταν το προτελευταίο παιδίτnς

πολύτεκνης οικογένειας του Αντρέα και τπς Αγγελικnς τσιανάκκα από το Τραχώ-

