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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑϊΔΗΣ 

Γεννnθnκε στnν Κυθρέα το Γενόρn του 

1906. Μετό τnν αποφοίτnσn του από το Δn
μοτικό Σχολεfο ακολούθnσε τnν τέχνn του 

επιπλοποιού και διέθετε μαγαζί στnν Κυθρέα 

με ευρεία πελτεrα και αρκετούς υπαλλnλους 

στους οποίους μετέδωσε τnν τέχνn του. 

Νυμφεύθnκε τnν Ευανθία, τn μοναχοκό

ρn του Στυλλn Γεωργίου, ενός καλού γαιο

κτnμονα τnς Κυθρέας και απέκτnσαν 10 παι
διό (6 κόρες και 4 γιούδες) που ανόδειξε και 
μόρφωσε και κατέχουν επfζnλες θέσεις σn

μερα στnν κοινωνία. 

Πέθανε στις 25/11/92 και τόφnκε στο 

Νέο Κοιμnτnριο Αγλαντζιός από τnν εκκλn

σία Αποστόλου Ανδρέα, στο Πλατύ Αγλαν

τζιός. 

Ζούσε πόντο με τ' όνειρο τnς επιστρο-

ιιlς. Η πλnγωμένn του καρδιό nταν διπλό 

κτυπnμένn, γιατr από τn μια εfχε χόσει σε δυ

στύχnμα το μικρότερο του γιο το 1974 και 
απ' τnν όλλn ακολούθnσε σε βραχύ χρονικό 

διόστnμα ο ασnκωτος ξεριζωμός. 

Ο κ. Χρ. Πέτσας είπε τον πιο κότω επικn

δειο: 

Πολύκλαυστε Ανδρέα. 

Ένας επιδέξιος τεχνίτnς και ένας ακού

ραστος εργότnς του χεριού, ένας σεμνός 

και όξιος οικογενειόρχnς με πολυμελιl οικο

γένεια, ένας εξαιρετικός όνθρωπος σε nθος 

και σε αρετn, ένας τίμιος και ειλικρινnς, γε

μότος ανθρωπιό και καλοσύνn σ' όλες του 

τις πρόξεις έχει από χθες εγκαταλείψει τα 

γnινα για να πετόξει n όδολn ψυχn του στα 

ουρόνια για να βρει ανόπαυσn στον τόπο 

τnς μακαριότnτας όπου οι δfκαιοι και οι όγιοι 

αναπαύονται. 

Είναι ο Ανδρέας του Κωνσταντίνου από 

τnν Κυθρέα το τελευταfο βλαστόρι τnς τέ

ταρτnς nλικίας τnς διακεκριμένnς οικογέ

νειας των Πιέραινων που πnρε το όνομα από 

τον ξακουστό εκείνο δόσκαλο τnς Κυθρέας 

τον Πιέρο που όφnσε τn σφραγfδα του στα 

εκπαιδευτικό τnς γενέτειρας του με τους 

εξαίρετους μαθnτές που ανέδειξε τόσο στα 

γρόμματα και στις γνώσεις, όσο σε nθος και 

αρετn, στn διόρκεια του προnγούμενου 

αιώνα και σε μερικό χρόνια στις αρχές του 

παρόντος. 

Έλκων λοιπόν ο Ανδρέας τnν καταγωγn 

από τέτοια οικογένεια nταν πολύ φυσικό να 

ακολουθnσει τnν οικογενειακn παρόδοσn και 

να τnν τιμnσει με το σεμνό και ενόρετο του 

βfο και με τα έργα και τις πρόξεις του σ' όλn 
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τnν μακρό του σταδιοδρομία. 

Από παιδικnς nλικίας μετά τnν αποφοί

τnσn του από το δnμοτικό τράπnκε στο 

επάγγελμα του επιπλοποιού. Η κλίσn που είχε 

n γενιά του στnν επιδεξιότnτα του χεριού τον 
ανέδειξε ένα εξαιρετικό μαραγκό που τα έπι

πλα του τα διόκρινε n λεπτότnτα με το πολυ
σύνθετο του σχεδίου που παρουσιάζονταν 

αλnθινό αριστουργnματα τέχνnς. Εργόσθn

κε για σειρά χρόνια με εργαστnρι το τότε πα

τρικό σπίτι και στο πέρασμα τnς καριέρας 

του μετέδωσε στο ακέραιο τn χορταστικn 

του τέχνn σε πλείστους μαθnτές από τnν Κυ

θρέα και τα περίχωρα. 

Με τnν έναρξn όμως του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου παρατnρnθnκε κρίσn και στασιμ6-

τnτα των τεχνιτών, εξαιτίας οικονομικnς κρί

σεως και εισαγωγnς ΤU!ν σχετικών υλικών, 

οπότε όπως πολλοί τεχνίτες εγκατέλειψαν το 

επάγγελμά τους έτσι και ο ΑντρειΊς έκλεισε 

το μαγαζί και εργοδοτnθnκε στα αμυντικό 

έργα, που n τότε αποικιακn κυβέρνnσn όρχι
σε στnν Κύπρο με το φόβο τnς εισβολιlς των 

Γερμανών. 

Με τον τερματισμό του πολέμου έκλει

σαν και τα αμυντικό έργα, άεργος πια ο Αν

δρεnς δεν εμπορούσε να επάνέλθει στο κυ
ρίως επάγγελμα, γιατί έχασε τnν πελατεία. 

Στn δύσκολn τούτn περίστασn τρόπnκε σ' 

άλλα επαγγέλματα εργαζόταν σαν χαρά

κτnς λιθαριών των νερομύλων, τέχνn που 

έμαθε εκ πείρας, χάρις στnν επιδεξιότnτα 

του χεριού. Παρόλλnλα καλλιεργούσε και τα 

περιορισμένα κτnματό του και συγχρόνως 

επαγγέλετο τον ποτιστn των χωραφιών περι

ζnτnτος για τnν εποχn εξαιτίας του μεγάλου 

κόπου που εχρειαζόταν. Πέρασε καιρός που 

πότιζε ολόκλnρn τn νύχτα στο χωράφι και 

χωρίς καθόλου ξεκούρασn συνέχιζε τnν 
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όλλn μέρα τnν απασχόλnσn του στους μύ

λους. 

Με τnν παρακμn όμως των νερομύλων 

και τnν εγκατόλειψn τους εξαιτίας τnς εισα

γωγnς πετρελαιοκινnτων μnχανών και βρα

δύτερο των μnχανnμότων με κύλινδρο που 

εγι:αθίσταντο μεγάλα αλευροποιεία, βρί

σκουμε τον αείμνnστο Ανδρέα να επιδιορΘώ

νει βαρέλια. επάγγελμα ασυναγώνιστο που 

εχρnσιμοποιούνταν για το αλάτισμα των 

μαύρων ελιών που n Κυθρέα σnμείωνε 

ρεκόρ στn γεωργικn τούτn παραγωγn. 

Ολόκλnρn n ζωn σου, αείμνnστε, Αν
δρέα, υπnρξε μια συνεχnς πόλn με τn δου

λειά. Υπιlρξες aξιέπαινος να αναγιώσεις και 

να μορφώσεις 6 γιούδες και 4 κόρες από τα 
δυο σο~ στιβαρό χέρια. Ήταν πραγματικό 

άθλος για σένα που πολύ λίγοι τον κατορθώ

νουν. Σε τούτο υπεβοnθnσε σίγουρα και n 
πιστn και αφοσιωμένn σου σύζυγος Ευανθία 

που στόθnκε στο πολύμοχθο σου έργο αλn

θινός σύντροφος και βοnθός. 

Ευτυχισμένος όμως που έζnσες και απ6-

λαυσες τnν ευδαιμονία όλων σου των τέκνων 

που παραστέκουν σnμερα στnν κnδεία σου 

μαζί με παιδιά και εγγόνια. Απευθύνω τα ειλι

κρινn μου συλλυπnτnρια σ' όλn τnν οικογέ

νεια και εύχομαι ελαφρύ να είναι το χώμα 

που θα σκεπάσει το τιμnμένο σου λείψανο. 

Αιωνία σου n μνnμn 
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ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

Γεννnθnκε στις 24.8.24 στnν ενορία 

Αγίας Μαρίνας Κυθρέας. Μετά τnν αποφοί

τnσn του από το Δnμοτικό Σχολείο γρόφτπκε 

στnν Ιδιωτικn Εμπορικn Σχολrl Σαμουrlλ που 

λειτουργούσε στπ Λευκωσία. 

Μετά τn συμπλι'φωσn των τάξεων τnς 

Σχολrlς εργόσθnκε για λίγα χρόνια στο πε

ριοδικό τime of Cyprυs και στπ συνέχεια εξα

σφάλισε εργασία στnν Αρχn Ηλεκτρισμού Κύ

πρου, όπου αφυππρέτnσε το 1984. 

Νυμφεύθπκε τπ Μαρούλα Αθανασίου, 

από τπ Βώνπ και εγκαταστόθnκε στπν Κυ

θρέα, δίπλα στο πατρικό του σπίτι. Απέκτπ

σαν δυο γιούς το Γιώργο 22 χρόνων και το 
Χρυσόστομο 20 χρονών. 

Πέθανε στις 31.7.1992 και τόφnκε στο 

Νέο Κοιμnτnριο Λευκωσίας από τπν εκκλnσία 

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένnς. 

Ο κ. Χριστόδους Πέτσας είπε τον πιο 

κάτω επικείδιο . 

Πολύκλαυστε Στέλιο, 

Όλως ξαφνικό είχα πλnροφορnθεί από 

τnλεφώνου τον αδόκnτο θάνατό σου που 

έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία και πολύ με 

κατεσυγκίνnσε, γιατί τόσο απρόσμενα εγκα

τέλειψες προσφιλrl πρόσωπα, οικογένεια 

συγγενείς και φίλους. 

Αφnνεις πίσω σου άριστες εντυπώσεις 

γιατί είχες επίκτπτα το εξαιρετικό χάρισμα ν' 

αγαπάς μ' όλπ τπ δύναμπ τnς καρδιάς το 

συνάνθρωπό σου και ποτέ δε θέλπσες να πι

κράνεις n να τον απογοπτεύσεις. 

Ευγενικός και ευπροσnγορος, πλέκτρι

ζες πραγματικό το συνάνθρωπο σου και 

κοντό σ' αυτό με το μειλίχιο σου τρόπο το 

ππγαίο και αυθόρμπτο σου φέρσιμο και τπν 

απέραντπ σου αγόππ κέρδιζες πόντο τπν 

εκτίμπσn και το σεβασμό του συνομιλπτn 

σου. 

Η καλοκάγαθπ ψυχn σου, τα aπαράμιλ

λα συναισθnματό σου για τον πλnσίον σου 

εξεδnλώνονταν με τον πιο έμπρακτο τρόπο 

στnν καθπμερινότπτα του βίου και σκοπό 

είχαν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο σε 

στιγμές δοκιμασίας. 

Όσοι είχαμε τnν τύχπ να σε γνωρίσουμε 

από κοντό είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως σε 

καμιά περίπτωσπ δεν είχες βλάψει κανένα 

ούτε με λόγια ούτε με έργα μα κανένα από 

τον περίγι ιρό σου. 

Είχες κλnρονομnσει αρχές αναλλοίωτες 

από τους ευσεβείς γονείς σου που είχαν βα

θειές τις ρίζες τους στπν ευαίσθnτn ψυχn 

σου που με τn σειρά σου μετέδωσες και 

στους δυο λατρευτούς σου γιούδες το Γιώρ

γο και το Χρυσόστομο. 




