
δρέα Δnμnτριόδn, nου να μnν κοσμείται 

anό αντfκες και αρχαία ανrικεfμενα. Τα πε

ρισσότερα βρίσκονται σε βιτρίνες, εvιδ τα 

πιο μεγάλα εfναι τοποθετnμένα σε διάφο

ρες γωνιές του σπιτιού. Στα σίγουρα 

υπάρχει μια ευλαβικn κατόνυξn στον τρό

που βρίσκονται ταξινομnμένα όλα αυτό 

τα πολύτιμα αντικείμενα σε κανένα σn

μείο όμως δε δίνει το στίγμα ενός ιδιότρο

που και ιδιόρρυθμου συλλέκτn, που θα 

διαμόρφωνε με τέτοιο τρόπο τn συλλογn 

του ώστε να εfναι απρόσιτn σ' αυτόν που 

θα nθελε να τnν ερευνnσει. 

Τα τρία παιδιά του Δnμnτριόδn με

γάλωσαν σ' αυτό το σπfτι ανάμεσα σε 

μουσειακό είδn, κι έκαναν τα πρώτα βn

ματα τους πλάι σε aρχαίους αμφορεfς 

και αγάλματα. Τούτες οι σκnνές από το 

παρελθόν nρθαν στο νου μας πριν 

ακόμα αρχίσει ο Ανδρέας Δnμnτριόδnς 

να μας λέει τnν ιστορfα του, κι αυτό γιατf 

το fδιο το σπίτι καταμαρτυρούσε μια τέ

τοια ιστορία. Στο σπίτι του Ανδρέα Δnμn

τριόδn δεν υπάρχουν διαχωριστικό ανά

μεσα στο χώpο που ζει και στο χώρο 

όπου φυλόπει τnν πολύτιμn αυτn συλλο

γn. Οι δυο κόσμοι συνυπάρχουν. 

Ποιος είναι όμως ο Ανδρέας Δnμn

τριόδnς; Γεννnθnκε στnν Κυθρέα το 1926. 
Μετά τnν αποφοίτnσn του από τnν εμπο

ρικn Σχολrl Σαμουnλ, εργόστnκε στο Δα

σονομείο από το 1943 μέχρι το 1949 και 
αργότερα προσελrlφθn από τnν Εταιρεία 

ΣΙΕΛ όπου εργόστnκε μέχρι το 1986 σαν 
διευθυντnς πωλrlσεων. Έχει επισκεφθεί 

πολλές χώρες τnς Ευρώπnς (Ελλόδα, Ιτα

λία Γαλλία Βέλγιο, Ολλανδία) τnς Μέσnς 

Ανατολrlς (Συρία, Λίβανο και Τουρκία) 

καθώς επίσnς και τπς Αφρικnς (Αίγυπτο, 

Σουδάν, Κένυα και Γκάνα) από όπου και 
έχει αγοράσει πολλά κομμάτια από τn 

συλλογn του. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος 

οπό τn συλλογrι του έχει μείνει mnν κατε

χόμενn Κυθρέα. 
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"Άρχισα αυτn τn συλλογn - είπε στο 

"Περιοδικό" ο κ. Δnμnτριόδnς - από τότε 
που έπεσε στα χέρια μου n βιβλιοθnκn 

του παπποι:ι μου του Παπαγιόννn. Αγα

πούσα πάρα πολύ τα βιβλία και περνού

σα σχεδόν όλες τις ελεύθερες μου ώρες 

στις βιβλιοθnκες που υπnρχον τότε. Επί

σnς, όλες τις οικονομίες μου τις έδινα για 

τnν αγορά βιβλίων γιατί σαν νέοι τότε , 
δεν ξοδεύαμε λεφτά για δισκοθnκες κι 

όλα αυτό. Οι αξίες nταν διαφορετικές. 

Παρόλα αυτό, ποτέ δεν αισθόνθnκα τnν 

ανόγκn να αποταμιεύσω. Ό,τι κέρδιζα τα 

ξόδευα αγοράζοντας παλιό βιβλία και 

αρχαία αντικείμενα,. Μόνο όταν γεννnθn

καν τα παιδιά μου αγόρασα ακίνnτn πε

ριουσία". 

Ρωτnσαμε τον κ. Δnμnτριόδn να 

μας πει πώς κατάφερε να συγκεντρώσει 

όλn εκείνn τn συλλογn από αρχαία. "Τα 

παλιό χρόνια, μας απόνrnσε, δεν υπnρχε 

νομοθεσία. γπnρχαν άνθρωποι οι οποίοι 

αγόραζαν τα αρχαία από τυμβωρύχους 

και τα μεταπουλούσαν σε μας. Οι κερδι

σμένοι, βέβαια, δεν nταν οι τυμβωρύχοι 

αλλά αυτοί που μεταπουλούσαν σε μας. 

Εγώ, όπως και άλλοι που επfσnς έχουν συ

γκεντρώσει συλλογές, αγοράζαμε απ' αυ

τούς τους εμπόρους, για μερικό γρόσια n 
σελίνια. Ιδιαίτερα σε τουρκικό χωριά 

βρnκα και αγόρασα πολλά aρxafa. Για 

παράδειγμα, στον Άγιο Ιάκωβο που βρί

σκεται κοντό στο ελλnνικό χωριό Γύψου, 

γνώριζα ότι υπnρχε μυκr,ναϊκός συνοικι

σμός. Πnγαινα συχνό εκεί και ρωτούσα 

και πράγματι σε εκείνο το χωριό, βρnκα 

και αγόρασα πολλά αρχαία τnς μυκnναϊ

κnς εποχnς. 

Αυτό που εύλογα αναρωτnθnκομε 

nταv πόσα ξένοι εκείνο τον καιρό έκαναν 

τέτοιες αγορές, γι' αυτό και ρωτnσαμε 

τον κ. Δnμιπριόδn να μας πει αν nταν 

μάρτυρας τέτοιων περιστατικών. 

"Έβλεπα τους ξένους ~ μας ανέφε-
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ρε -να κάνουν τέτοιες αγορές και πείσμωνα. 

Το πόθος μου γινόταν πιο μεγάλο. Έτσι, όσοι 

αγοράζαμε αρχαία εκείνο τον καιρό είχαμε 

ως μοναδικό σκοπό να τα κρατnσουμε στον 

τόπο μας. Θυμάμαι που ερχόντουσαν πολλοί 

ξένοι και ζnτούσαν να πάρουν πλnροφορίες 

για ανθρώπους που πουλούσαν αρχαία. 

Πολύ σnμαντικό μέρος τnς κλnρονομιός 

μας έχει περάσει στα χέρια των ξένων. Πολ

λοί απ' αυτούς που πουλούσαν nτανΤούρκοι. 

Όλοι εμείς που έχουμε δnμιουργnσει ιδιωτι

κές συλλογές περισώσαμε ίσως σnμαντικό 

κομμάτι από τnν πολιτιστικn μας κλnρονομιό 

που πιθανό να χανόταν κι αυτn". 
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"Νομίζω ότι πολλά απ' αυτό τα αρ

χαία που υπάρχουν στn συλλογn του 

Desmond Morris αγορόστnκαν εκείνους 

τους καιρούς, που δεν υπnρχε νομοθεσία, 

μεταξύ των ετών 1963-1974 μας είπε ο κ. 
Δnμnτριόδnς. Όπως αγόραζα εγώ από 

τους Τούρκους, το ίδιο Έκαναν και πολ

λοί ξένοι. Πιστεύω συγκεκριμένα πως ορι

σμένα κομμάτια από τn συλλογn του 

Morris, κάποια κόκκινα γeωμετρικό πρέ
πει να είναι από τnν περιοχn του Λιμνίτπ 

και αρκετό άλλα από τnν περιοχn τπς 

Έγκωμnς. 

Συμπυκνώσαμε τnν έγνοια μας στο χαμένο παιδί μας 

κι αγνοούμε ό,τι όλ!:-ο γίνεται γύρω μας. 

Δε μας εγγίζει n ζέστn, το κρύο, τα βάσανα 

n τραγικότnτα των στιγμών που περνούμε 

δε μας φτάνει ο αντίλαλος κανενός γεγονότος 

μια κι αναλλοίωτn κι αμετόθετn n έγνοια μας. 

Κρατάμε σφιχτό τn φωτογραφία στον κόρφο μας 

κι επωάζουμε το κλούβιο αυγό μας μιας ελπίδας 

που δε θα καταλrlξει- το ξέρουμε- ποτέ στnν εκκόλαψn 

έτσι ανεκκόλαπτο θα το πάρουμε μαζί μας. 

Τόκnς Νικολα1δnς 




