
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

μάθεις γράμματα την τρυφερή μαθη

τιώσα νεολαία της Κύπρου μας. 

Συγκαταλέγεσαι ανάμεσα στην 

παλιά εκείνη φάλαγγα των δασκά

λων που aσπάσθηκαν το έργο του 

δασκάλου όχι σαν βιοποριστικό 

επάγγελμα αλλά σαν ιερή αποστο

λή και προσπαθούσαν όχι μόνο να 

μεταδώσουν ξηρές γνώσεις αλλά 

προπαντός να καλλιεργήσουν στην 

ψυχή τους τα άφθαστα ελληνοχρι

στιανικά ιδεώδη και τις πανανθρώπι

νες οικουμενικές αρχές. 

Επί σειράν ετών δίδαξες αλησμόνη

τη Ειρήνη, στις κοινότητες Λιμνιά 

και Άγιο Σέργιο κι άφηκες ανεξίτηλη 

τη σφραγίδα σ' αυτές. Πέραν από τα 

σχολικά σου καθήκοντα οργάνωνες 

και εξωσχολικές δραστηριότητες 

για τις νεάνιδες και δίδασκες ράψι

μο, κέντημα, πιπίλες και άλλα κομ

ψοτεχνήματα στα οποία ειδικεύθη

κες παράλληλα με τη φοίτησή σου 
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λισσών. Εργατική, προσηνής, ευγε

νικιά σ' όλες αγάπησες και αγαπήθη

κες από τις μεγάλες σου μαθήτριες. 

Στην κατάλληλη νεανική σου ηλικία 

ένωσες την τύχη σου με τον προ

σφιλή σου σύζυγο Ανδρέα από την 

Κυθρέα, ένα εργατικό και τίμιο οικο

κυραίο άνδρα. Αρμονικο και ταιρια

στό ζευγάρι που περάσατε το βίο 

που θα το ζήλευε και το πιο αρμονι

κό ανδρόγυνο στο Καιμακλί. Απο

κτήσατε δυο τέκνα τη Μαρία και το 

Χρίστο. Σπουδάσατε και τα δυο με 

πανεπιστημιακή μόρφωση και κατέ

χουν σήμερα επίζηλες κοινωνικές 

θέσεις. 

Κοιμήσου, αείμνηστη Ειρήνη, τον 

μακάριο σου ύπνο στις αιώνιες 

μονές του Παραδείσου, με ήσυχη τη 

συνείδηση πως επετέλεσες στο 

ακέραιο το καθήκο στην οικογένεια, 

στην κοινωνία και την πατρίδα. 

Αιωνία σου η μνήμη 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ 

Γεννήθηκε στη Χρυσίδα Κυθρέας την 

1 η Ιουνίου 1914 το γένος Ταλιαδώ
ρων. 

Πέθανε στις 12.7.1999 και τάφηκε την 
επομένη στο Κοιμητήριο Καιμακλίου 

από την εκκλησία Αγίας Βαρβάρας 

Καίμακλίοu. 

Ο κ. Χριστόδου

λος Πέτσας 

είπε τον πιο 

κάτω επικήδειο: 

Αγαπητέ κου

μπάρε Ανδρέα, 

Δεν συμπληρώ-



θηκε ακόμη το τεσσαρακονθήμερο 

θρησκευτικό μνημόσυνο της προσφι

λούς σου Ειρήνης και βιάσθηκες να 

την ακολουθήσεις στο αγύριστο εκεί

νο ταξίδι της αιωνιότητας. Τούτο δεί

χνει την αμοιβαία σας αγάπη και την 

αρμονική συζυγική ζωή που ζήσατε 

στη μακρόχρονη επίγεια ζωή σας. Και 

οι δυο σας στη ζωή. Και οι δυο σας 

στο θάνατο. 

Ειλικρινά πολύκλαυστε Ανδρέα υπήρ

ξες ένας σεμνός και ενάρετος 

άνδρας, γεμάτος ανθρωπιά και καλο

σύνη. Είχες γνώμονα της ζωής να 

διαπράττεις πάντοτε το καλό και 

ωφέλιμο στο συνάνθρωπο και απε

στρέφεσο μ' όλη τη δύναμη της 

ψυχής σου το κακό και ευτελές, το 

ανάρμοστο και ανώφελο. Ήσουν ειλι

κρινής και τίμιος στις συναλλαγές 

σου και απολάμβανες σεβασμού όχι 

μόνο από το στενό συγγενικό και 

φιλικό σου περιβάλλον αλλά και από 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Συναναστρέφεσο, όχι μόνο με τα λαι

κά στρώματα αλλά και με ανώτερα 

στρώματα με πνευματική και ανώτε

ρη μόρφωση. Απέκτησες έτσι μια κοι

νωνική μόρφωση την οποία συνεδύα

ζες με το μειλίχιο και ευπροσήγορο 

του χαρακτήρα σου έτσι που έθελγες 

και ευχαριστούσες το συνομιλητή. 

Τέκνο πολυμελούς οικογένειας της 

πατριαρχικής εκείνης οικογένειας 
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των Ταλιαδώρων της Κυθρέας μετά 

την αποφοίτησή σου από το δημοτικό 

σχολείο ακολούθησες την τέχνη του 

υποδηματοποιού. Μαθήτευσες σε 

καλούς τεχνίτες της Λευκωσίας και 

ανεδείχθηκες τέλειος τεχνίτης. Μα 

στα χέρια σου ανέδειξες και αναβάθ

μισες σε ψηλότερο βαθμό την τέχνη. 

Γι' αυτό είχες αρκετή πελατεία και 

στο εργαστήριο σου στην Κυθρέα και 

σ' εκείνο της Λευκωσίας όταν είχες 

εγκατασταθεί στο Καίμακλί. 

Ασύγκριτες προσπάθειες κατέβαλες, 

αλησμόνητε Ανδρέα, για την ανατρο

φή και ανάδειξη των δυο προσφιλών 

σου τέκνων της Μαρίας και του Χρί

στου. Το δικό σου παράδειγμα, οι 

αναλλοίωτες αρχές που στόλιζαν και 

σέμνυναν το δικό σου βίο επέδρασαν 

και στα δυο σου τέκνα. Αναθρέψατε 

και τα δυο εν παιδεία και νουθεσία 

Κυρίου. Βγήκαν προκομμένα σπούδα

σαν σε πανεπιστήμια και κατέχουν 

σήμερα ζηλευτές κοινωνικές θέσεις. 

Δεν παραλείπω ν' αναφέρω και την 

προσήλωσή σου στην ορθόδοξη μας 

πίστη. Είχες βαθιά ριζωμένα τα δόγ

ματα και τις χριστιανικές αρετές και 

δεν παρέλιπες να εκκλησιάζεσαι 

τακτικά ακολουθώντας την προγονι

κή κληρονομιά. 

Φεύγεις αείμνηστε, Ανδρέα από τα 

γήινα με τη συνείδησή σου ήσυχη 

πως επιτέλεσες στο ακέραιο το καθή-




