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Αναμνήσεις

του Αντωνάκη Ανδρονίκου

Αναπολώντας τα παιδικά μoυ χρόνια έρχονται στη μνήμη τα λόγια, οι νουθε-
σίες, συμβουλές και παροτρύνσεις των γονιών αλλά κυρίως και ο τρόπος συ-
μπεριφοράς προς τους συνανθρώπους τους και γενικά η όλη διαβίωσή τους.
Έχω την άποψη ότι η διαμόρφωση του χαρακτήρα και η συμπεριφορά του αν-
θρώπου στη μετέπειτα εξέλιξη του βίου του επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από
τις νουθεσίες και γενικά τον βίο των γονιών του, γιατί όταν υπάρχει αγάπη και
σεβασμός, οι νουθεσίες αυτές και η συμπεριφορά της όλης διαβίωσης των γο-
νιών μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη και την ψυχή και καθοδηγούν σε
μεγάλο βαθμό τα βήματα του ανθρώπου στα μετέπειτα χρόνια της ζωής του. 

Ο αείμνηστος πατέρας μου, ο Γιαννακός Ανδρονίκου, ουδέποτε έπαυσε να
μου εκφράζει το βαθύ παράπονό του ότι παρ’ όλον ότι ήταν άριστος μαθητής
και έτρεφε μεγάλη αγάπη προς τα γράμματα και εξασφάλισε επιστολή από τον
Διευθυντή του σχολείου του για να εγγραφεί στο Γυμνάσιο από την 5η τάξη του
Δημοτικού Σχολείου, η μητέρα του δεν του το επέτρεψε και τον άφησε να δια-
χειρίζεται την κτηματική περιουσία της οικογένειας με την δικαιολογία ότι τα
δύο του αδέλφια πήγαν στο Γυμνάσιο – ο ένας διέπρεψε σαν επιθεωρητής Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης, ο Μιχάλης Ανδρονίκου και ο άλλος ο Ευγένιος Ανδρονί-
κου σαν δάσκαλος. Προτού όμως αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση της οι-
κογενειακής περιουσίας εργαζόταν σαν μαθητευόμενος πελεκάνος, με αμοιβή
μία δεκάρα την εβδομάδα (1 δεκάρα = € του γροσιού).

Μετέπειτα, με σκληρή δουλειά, οικονομίες και εντιμότητα, κατόρθωσε να
αποκτήσει ένα μεγάλο σπίτι στο Σεράγειο της Κυθραίας, το οποίο αποπλήρωσε
μετά από αρκετά χρόνια. Οι αρχές που ενεφύσησε στην παιδική μου ψυχή ήταν
εντιμότητα, εργατικότητα, σεβασμός προς τους ανωτέρους, αγάπη προς την πα-
τρίδα και τον Θεό. Αυτές τις αρχές τις εφάρμοσα στη μαθητική μου ζωή, στον
Δημοτικό και Γυμνασιακό βίο μου και στη μετέπειτα επαγγελματική μου στα-
διοδρομία. Και όταν θέτεις στη ζωή σου ψηλούς στόχους και τους επιδιώξεις με
σκληρή δουλειά, επιμονή και εντιμότητα, τους επιτυγχάνεις. 

Δεν μπορώ όμως να αγνοήσω τη συμβολή της μητέρας μου Θεανώς, η οποία
με την πραότητα, την ευγένεια και την καλοσύνη της συνέβαλε στην εμπέδωση
των αρχών του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, την αναγνώριση των αξιών της
ευγένειας και καλοσύνης. Ουδέποτε ξεστόμισε κακό λόγο για οποιονδήποτε.

Προς του αείμνηστους γονείς μου οφείλω σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα εξέ-
λιξη της σταδιοδρομίας μου στον δημόσιο βίο μου και οι συμβουλές και οι αρχές
που μου ενέπνευσαν αποτελούσαν και αποτελούν για μένα τον τηλαυγή φάρο
που φώτιζε και καθοδηγούσε τον δημόσιο βίο μου στα διάφορα αξιώματα της
διαδρομής μου στην επαγγελματική σταδιοδρομία μου, σαν Γενικός Διευθυντής
του γραφείου προγραμματισμού, Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και
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Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Οι
αρχές μου ήταν εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αξιοκρατία, δικαιο-
σύνη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την πατρίδα.

Κυκλοφόρησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο του Νέου Χωρίου Κυθρέας το
πρώτο τεύχος του περιοδικού «Νιοχωρίτικη Φωνή», που θα εκδίδεται δυο φορές
τον χρόνο. Βασικοί στόχοι της «Νιοχωρίτικης Φωνής», όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου, είναι η ανάδειξη της ιστορίας
και του πολιτισμού του Νέου Χωρίου Κυθρέας, η ενημέρωση των Νιοχωριτών
για τις εκδηλώσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, η προβολή των δραστηριοτήτων
των οργανωμένων συνόλων του χωριού, η εμπλοκή της νεολαίας του Νιοχώρκου
και η ανάδειξη των επιτευγμάτων των συγχωριανών μας. Πιστεύουμε ακρά-
δαντα ότι η έκδοση του περιοδικού «Νιοχωρίτικη Φωνή» θα συμβάλει καταλυ-
τικά στη διατήρηση της μνήμης, αλλά και θα διατηρήσει άσβεστη την ελπίδα
για επιστροφή στα χώματά μας. 

Το περιοδικό, σε πρώτη φάση διατίθεται δωρεάν ενω παράλληλα είναι αναρ-
τημένο σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του χωριού http://www.neochorio.org.cy.
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