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Auτoi που φεύγουν 

Ανδρέας Ν. Π 

1. Γεννήθηκε στην 

Κuθρέα το 1927 

2. Ο από 
1 Ο πα ι διό φτωχrΊς οικο

Σπούδασε με 

και δυσκολίες. 

3. Απόφοιτος Διδα
σκαλικού Κολλεγίου 
Μόρφου, δάσκαλος 
1947. 

4. Διευθυντής Δημο
τικού Σχολείου Β' τόξης 
1959,κοιΑ' 1964. 

5. Μετεκπαίδευση -
Υποτροφία στο Univer
sity of Birmin-gham, U .Κ. 
1970-71: certificate ιn 
SciΊool Administiation 
and inspection of schools. 
Diploma in Education. 

6. Καθηγητής Παιδαγωγικής 
μίας 1972-1973. Δίδαξε Παιδαγωγικό, 
Γενική Διδακτικr), Ειδική Διδακτική, 
Διδακτική Ελληνικων, Σχολική Νομοθε-

Οργόνωση και Διοίκηση Σχολείου. 

7. Το 1973 ηγείται του αγώνα της 
Δημοκρατικι'}ς Κίνησης των Δασκάλων για 
την κατάληψη της ηγεσ!ας της και 
την εξuΎίανσή της, κάτω από 
πολιτικές συνθήκες. 

8. Καρδιακή πρόσβολή 
του 197~3. 

9. Το 1975 στην θέση του 
μέλους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας από τον Αρχιεπίσκοπο Μακά
ριο, θέση που κράτησε μέχρι το 1986. 

·ι 1. Διετέλεσε Αντι-
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Ο κύριος Γεώργιος Αοuκιι 
Πρόεδρος της ΔΗΚΙ, εfπε τον mo κάτω επικήδειο 

Αλησμόνητε μας Ανδρέα 

Ο εκπαιδευτικός κόσμος χάνει σήμερα 
ένα σημαντικό στέλεχος που υπηρέτησε 
την Παιδεlα του τόπου μας για πόνω από 

30 χρόνια. 

Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος υπήρξε ο μει

λιχιος εκεlνος άνθρωπος, ο χαρακτήρας 
με την παντοτεινή καλωσύνη και την 

ανθρωπιά. Εργατικός, δlκαιος και πρόος 
εlχε σαν στόχο στη ζωή του να βοηθά, να 
εργάζεται για τον άνθρωπο, για κάθε 
άνθρωπο. Γι' αυτό είχε μόνο φίλους και 
όχι εχθρούς. 

Ο διακεκριμένος εκπαιδευτικός Ανδρέας 
Παπαδόπουλος σαγήνευε με το ύφος και 
το παράδειγμα του. Ήταν υπόδειγμα 
δασκάλου, γι' αυτό ποτέ δεν τον ξεχνούν 
οι εκατοντάδες μαθητές του, αλλό και οι 
δεκάδες εκπαιδευτικοι που εtχαν την τύχη 
να εργαστούν μαζί του, ή να καθοδηγη
θούν απ' αυτό. 

Ως καθηγητής της Παιδαγωγικής Ακαδη
μlας έδωσε ιδιαlτερη σημασια, να εμπνεύ
σει στους νέους μας δασκάλους, την 

αγάπη προς το επάγγελμα, τη φιλοπα
τρία, το σεβασμό προς την δημοκρατlα, 
την ευσυνειδησlα και την αφοσiωση προς 
τοπαιδi. 

Αγαπούσε τα παιδιά, μα προ πάντων αγα
πούσε το δάσκαλο, γιοτ! πίστευε πως 
ένας καλός και ευτυχισμένος δάσκαλος 

θα δημιουργούσε παιδιά που θα ζούσαν 
και θα ενεργούσαν με τέτοιο τρόπο για 

να στηθεl μια αρμονική και ευτυχισμένη 
κοινωνία. 

Ο αλησμόνητος μας φιλος που κηδεύ

ουμε σήμερα υπήρξε ένας αγνός και 

άδολος αγωνιστής για την πατρ!δα την 

οποία υπηρετούσε, χωρις να διεκδική τιτ

λους, αξιώματα και δάφνες. 

Η δημοιφcιτια ήταν το πόθος, το ειναι και 
η ζωή του. Γι' αυτό στα δύσκολα χρόνια 
του χοuντοφασισμού και ΕΟΚΑΒCτtΣΜΟΥ 
έ κ« άaμe· tJ,tt μn~οι .ανωV(ό-
μ . νιο "ΠΙ σωτηρtc 11'\ς'''δημοιφατtας 
κaι'1fl σφ:ισμό της avtρdtmvης αξtοnρέ
π~~ 

~ τις ι;Jλλanάλληλε& ~ 
1ης ΕΟΚΑ Β, τα ρετ~ν.,_ατα 

!δ .·. . :ιην Δημοκρατική Κίνηση Δασκό
λωι ι.·. ~ • με drόio 'I'Ον ον&νlοτο 
αγ,_ Wl 1ην πρόληψη 'Π)ς Κd'1'Cιστρο
φfS~ Και•,φώτος οτόχος, νια ~ 
τη · τεύχθrι στις 12 του Αeκέμ

Η )(OUV'fOκpaτ~ φγό· 
σ~, n&φτα στ4. χtρια 
ών δuνόμεcιιν και μιο. νtα 
ει για 'Πb~Οκαλική ΘιΚο
. σταλd την εn<U&νη. 13 

.. . η περιβόητη εnιοτολfι. των 
oύfWt νων aθvικοφρ9νων ~ν 
προς τον Λαγάκο καλώντας τον να ".CΠJ&ύ. 
σει η μητ&ρα naτpiδa .να ιntμpη -vιαtt η 
ΠΟΕΔ κουμμοuνιστικό κραtείται. και η 
Κύπρος γίνεται κοuμμοιΝιστική". 

Τις, αvηcwxteς και τeυς φQβους μας, ο 
ΠαtΦΟόnουΑος πόντστa ΊΙΙ.ς διασκ&Uσζ& 
με την ψυχραιμία, τη λογική του και τη 
σοφ(ατου. 

Πόσες φορSς δεν nροστρίξαμε κοντό 
του νια να μας δd>ο&ι την σοφή του 
άποψη; . 

Γι' aυτό τα δημοκρατικά ιδεώδη ${ναι nou 
ο Παπαδάποu~ος tχασε την μισή του 
κaρδιΔ; που npi)λε(ανι το έδαφος -vια τον 
πρόωρο θάνατο του. 

Και όταν ο οε!μνηστος Εθνάρχης Μακ<ι-
ριος του εwnιστεύθη τη θtοη του 
Μέλους της Επιτροπής Εκnαιδειmι<ής 
Υπηρεσιας ο σεβαστός μας ΑvδρSας 
τίμησε την θέση που πήρε τόσο eπl Μακa· 



ρlου, όσο και Κυπριανού. Για να εργaστει 
για την πραγματική aξιοκρaτιa, με aνθρω

πιά και κατανόηση για τους πόντες. 

Ούτε ενοχλήθηκε ούτε aρνήθηκε ποτέ να 
προσφέρει βοήθεια και να λύσει προβλή

ματα. Παραμένοντας πιστός πόντοτε στις 
aρχές του, πρόσφερε σ'όλους ό,τι καλύ
τερο μπορούσε. 

Κι όλες aυτές τις aρετές του ο aεlμνη
στος Ανδρέας τις μετέδωσε στην καλή 

του οικογένεια. Στην πόντοτε ευπροσή
γορη σύζυγο του Λέλλa και στα πaιδιό του 
Νlκο, Μιχόλη, Τούλa και Maρla, οι οποίοι 
δικαιούνται να νοιώθουν περήφανοι για 

τον πατέρα τους. 

Η δημοκρατική οικογένεια των δασκά
λων, ορφάνεψε σήμερα. Έχασε τον 

ιδρυτή της Δημοκρατικής Κlνησης. Εμεtς 
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οι φlλοι σου της ΔΗΚΙ, σε διαβεβαιώ
νουμε αιιτή . τη στιγμή πως θα πaρaμεl
νουμε ttιo'tot στον αγώνα που εσύ ξεκινη
σες, μέ)(ρις ότου δικαιωθούμε. 

Θα τ~~ρuμε μπροστά χωρ(ς να mο
ούμaστε. Μέχρις ότου ανατείλουν καλύ
τερες μέρες. 

Αλησμό'νητε μας, Ανδρέα, φεύ-γεις πικρα
μένος yιo1i>&v τιρολάβαμε το κακό ενα
ντlον του onolau σκληρό αγωνlστηκες και 
η γενέτειρα σοu Kuθpata .ακόμα Τοuρκο
πaτείται. 

ΑνaπαΟσου ήσυχος όμως γιατt εσύ επιτέ
λεσες στο ακέραιο το καθήκο σου, και ό,τι 
όφησες πtοω οΌυ, συνεργάτες-μαθητές 
που θα ociv$xlσouν το έργο σου. 

Ας ει ναι εΜ,φρ6 το χώμα τιου σε σκεπά
ζει. 

Αιωνια σοu rt μνήμη. 

Στην συνέχεια ο κ. Χριστόδουλος Πέτσαc; 
Πρόεδροc; του Σωματεiου "Ελεύθερη Κυθρέα" 

προσφώνησε το νεκρb 

Πολύκλαυστε Ανδρέα, 

Εlλκες την καταγωγή από την πανεu
μορφη μας Κυθρέα που τίμησες πραγμα
τικό, γιaτl ανεδεlχθηκες όξιο πνευματικόν 
τέκνο. Υπηρέτησες για σειρό χρόνια 
δόσκαλος - διευθυντής δημοτικών σχο
λείων και στη συνέχεια μέλος της Επιτρο
πής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και πρό
σφατα μέλος της Επιτροπής 
Αξιολογήσεως του Υπουργείου Παιδεlaς, 
θέση από την οποιa σε χώρισε ο θόνατος. 

Με την τοuρκικη εισβολή όταν η γενέ
τειρα σου Κυθρέa καταλήφθηκε από τις 
ορδές του Αττlλα αν και προ πολλοu την 
εlχες εγκαταλείψει εν τοuτοις η θλiψη σου 
για την τουρκοπατημένη μας Κυθρέα ήταν 
aσήκωτη, γιατί είχες βαθειές τις ρiζες σ' 
aυτή και η αγάπη σου ήταν υπέρμετρη. 
Εφλέγεσο διαρκώς για αγώνα επιστροφής 
και δικαίωσης. 

Παρακολουθοuσες με αδιάπτωτο ενδιαφέ
ρον όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώ-

σεις του Σωματefου ''Ελεύθερη Κυθρtα" και 
σε εκλογές ότον οε ζήτησαν τα μέλη να 
στελεχώσεις την Επιτροπή μας δέκτηκες 
ολοπρόθυμα. Καλό θυμούμαι τιως έπαιρνες 
τακτικό 1Jέρος anς συνεδριάσεις μας και 
όλες οι εισηγήσεις και απόψεις που εξέθε
τες ήταν αρκε'tά χρήσιμες και εποικοδομη
τικές. 

Η καρποφόρος τούτη προσφορό σου ήταν 
όμως σύντομος, γιατt υπέβαλες παρa!τηση 
εξαιτιaς των . υψηλών καθηκόντων σου 
στην Ι:nιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
επεφοpτtζεσο καt σ' άλλες δομές όπως 
στην Επιτροπή flαιδικού και Νεανικοu 
Βιβλίοu. Κ<mιθtτω από μέρους της Επιτρο
πής το στεφόνι τούτο σε ένδειξη εκτlμη
σης γιι) την όλη σοu πρσοφορό. 

Απευθ:ύνι.ο ειλικρινή συλλυπητήρια σ' όλη 
την οικcγtνεια και εύχομαι ο Πανάγαθος 
να στέλλει την ουρόνια παρηγοριά. 

Αιωνία σου η μνήμη. 


