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ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

'Έvα από εκείνα τα παιδιά τnς Κυθρέας που 

ζαύv και εργάζονται στα εξωτερικό και για τα 

οπαία ως Κυθρεώτες είμαστε υπεριίφαvαι. 

ο Αντρέας γεννιiθnκε στn Κυθρέα στις 

7/10/1949. Γονείς του ο ΝίκοςΦιλιππίδnς και n 
Στέλλα Φιλιππίδου, το γένος Ακαθιώτn και 

μικρότερα αδέλφια του n Θέτις και ο Γιώργος. 
Φοίτnσε στο Δnμστικό Σχολείο Κυθρέας και στn 

συνέχεια στο nαγκύπριο Γυμνάσιο στn Λευκω

σία. Σπούδασε <1972-19761 με υποτροφία στο 
Αμερικάνικο nανεπιστιiμιο τnς Βnρυτού και 

κατάφερε να αποφοιτιiσει το 1976 μέσα από 
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δύσκολες συνθιiκες λόγω του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο και τnς βάρβαρnς 

τούρκικnς εισβολιiς στnν Κύπρο. Πνεύμα ανιiσυχο με δίψα για μάθnσn, αφιέρωσε το 

μεγαλύτερο μέρος τnς επίγειας ζωιiς του στnν απόκτnσn γνώσεων. Επόμενος στό

χος, n απόκτnσn διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά. Φεύγει για τnν Αμερικιi 
και ύστερα από εγγραφιi στο διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστnμίου του 

connecticut, το 1994 του απονεμιiθnκε ο τίτλος του Διδάκτορα. 

κατά τn διάρκεια των σπουδών του γνώρισε και παντρεύτnκε τnν Dr. Judith Fifield 
με τn οποία απόκτnσε το 1988 μια κόρn, τnν Αλεξάνδρα. Εργαζόταν ως καθnγnτιiς 
στο Post Uniνersitγ και στο Uniνersitγ of Connecticut στο Master's in Business 
Administration Programme. 

Η αγάnn του για τnν Κύπρο και οι στενοί δεσμοί με τnν οικογένεια και τους φίλους 

δεν αταμάτnσαν παρά μόνο με το θάνατό του. Κάθε καλοκαίρι βρισκόταν για λίγες 

μέρες στnν Κύπρο και για όλους, γνωστούς, φίλους και συμμαθnτές είχε μια καλιi 

κουβέντα και σ' όλους χάριζε απλόχερα εκείνο «το πλατύ γλυκό χαμόγελο» που τον 

χαρακτιiριζε από τότε που είμασταν μικρά παιδιά ... 

Έφυγε πολύ νωρίς ύστερα από σύντομn ασθένεια, στις 29/10/2006, μόλις 59 χρο
νών. 

Στnν κnδεία του, που έγινε στις 2.11.06 στnν Αμερικιi στnν παρουσία τnς μnτέρας 
και των 2 αδελΦών του, ο πρώτος εξάδελφός του Στέλιος Αντρέα Φιλιππίδnς τον 

αποχαιρέτnσε με τα πιο κάτω λόγια: 
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«Υπιiρχαν 2 απμαντικές πτυχές τπς ζωιiς του Αντρέα που πρέπει να επισπμανθσύν. 
Πρώτον και πιο σπμαντικό π άσβεστπ δίψα του για τπν γvώσπ και μόρφωσπ. Δεύτε

ρον, π ικανότπτα του να συνδέεται και να επικοινωνεί με όfla ανεξαρτιiτως τα άτο

μα. Ο Αντρέας είχε ένα φυσικό χάρισμα να κάνει Φιflίες με όποιο άτομο συναντούσε. 

ο Αντρέας μεγάtιωσε στπ Κύπρο σε δύσκσtιες εποχές που χσρακrπρίζσνται από τις 

προσπάθειες του Κυπριακού tιασύ να αποτινάξει τον Άγγtισ απσικισκράτπ στπ δεκα

ετία του 1950 και τον ανταγωνισμό μεταξύ του εflflπνσκυπριακσύ πtιπθυσμσύ και 

του τουρκοκυπριακού που απστεtισύσε μεισνότπτα. Κατά τπν διάρκεια τπς τσύρκικπς 

εισβσtιιiς στπν Κύπρο το 1974, π οικογένεια του Αντρέα έχασε όflπ τπν περιουσία τπς 

συμπεριtιαμβανσμένσυ και του πατρικού τους σπιτιού. Παρ' όflσ ότι σι πόροι τπς 

οικογένειας είχαν εξαντflπθεί, π δίψα για μόρφωσπ του Αντρέα nταν αστείρευτπ. 

Δσύtιεψε σκtιπρά, στεριiθπκε και κατάφερε να εξασΦαtιίσει με τπν αξία του υποτρο

φία για το Αμερικάνικο Πανεπιστιiμισ τπς Βπρυτσύ το 1972. Ενόσω ιiταν στπ Βnρυ

τό, π δίψα του για μάθπσπ διακόππκε tιόγω του εμφυtιίσυ πσtιέμσυ στο Λίβανο πράγ

μα το οποίο δεν τον αναχαίτισε όμως, και απσΦσίτπσε τεtιικά το 1976. 

Έθεσε κατόπιν ένα ακόμα πιο μεγαflεπιiβσflσ και ψπflό στόχο σ οποίος διαμόρφωσε 

και καθόρισε τπ ζωιi του για τα επόμενα 20 χρόνια και αυτό ιiταν π απόκrπσπ του 

διδακτορικού διπtιώματσς στα Οικονομικά. Το 1977 ιiflθε στις Η.Π.Α. !χωρίς σικσνσμι

κιi στnριξπ και πάflιJ aflflά εφοδιασμένος με πσflflά όνειρα και ακατάπαυστπ δίψα για 

μάθπσπ. Εγγράφπκε στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Πανεπιστπμίσυ του 

Cσππecticut. 

Κατά τπν διάρκεια τπς φσίτπσι1ς του, γνώρισε τπ μεflflσντικι1 και αγαππμένπ σύζυγο 

του Jυdith π οποία υπιiρξε π αστείρευτπ ππγιi στι1ριξπς και έμπνευσπς του Αντρέα. 

το 1988 π ευrυχία του ζευγαριού συμπflπρώθπκε με τπ γέwπσπ τπς αγαππμένπς 

τους θυγατέρας Αflεξάντρας. Με τπ συνεχι1 πθικιi στι1ριξπ τπς Jυdith σ Αντρέας 

πέτυχε το πσflύ ψπflό στόχο που είχε θέσει να απσκrι1σει το διδακτορικό του δίπflω· 

μα το 1994. 

ο Αντρέας είχε το έκδπflσ χάρισμα και ικανότπτα να ενδιαφέρεται για όtισυς όσους 

συναντούσε. Δεν τον ενδιέφερε καθόtισυ τι οικονομικό ι1 κοινωνικό βάθρο και υπό

στασπ είχε σ συνσμιtιπτι1ς του. Συχνά τον άκουα να flέει ότι θα μπορούσε να aflflά· 

ξει π ζωιi αν aπflά έδιδε ς σε κάποιο άflflσ άτομο χρόνο και ενδιαφέρον,. Είναι ακρι

βώς αυτά τα σπάνια χαρίσματα που ανέδειξαν τον Αντρέα σε ένα εξαιρετικό καθπ· 

γπτιi, υπέροχο ερμπνευτιi τπς ζωιiς και ένα συνεχιi ερευνπτιi. 

Παρακαtιώ επιτρέψετε μου, να μοιραστώ μαζί σας κάποιες αναμνιiσεις ιi και γεγσνό-
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τα, που θυμάμαι από τον πιο αγαππμένο και στενό μου εξάδεf!Φο. Μεγαflώσαμε μαζί 

στο σγαππμένο μας χωριό τπν Κυθρέσ Ι π οποία τώρα βρίσκεται υπό κατοχfι από το 

τούρκικα στρατεύματα) και είμαστε οι δύο πρωτότοκοι υιοί, δύο αξιοπρεπέστατων 

και εργαrικών αδεfΙΦών του Νικόflα και Αντρέα Φιflιππίδπ οι οποίοι έχαιραν μεγάflπς 

εκτίμπσπς. 

ο εξάδεflφός μου Α ντρέας, πέντε χρόνια μεγαflύτερος μου fιταν ο μέντορας μου, και 

ο μεγαflύτερος αδεflφ6ς που δεν είχα. Αντιδρούσε πάντοτε βάζοντας με κάτω από 

τις φτερούγες του και οπωσδfιποτε θέτοντας το πιο καf/6 παράδειγμα για μένα. Η 

αγάππ και εκrίμπσπ που υπfιρχε πάντοτε. ανάμεσα μας δεν είχε άρια. Δεν θα υπάρ

χουν πflέον μακροσκεflείς συζπτfισεις μέχρι τις 3 π ώρα το πρωί για να αναflύσουμε 
και επιflύσουμε τα προβflfιματα του παγκόσμιου • Δεν θα υπάρξουν απflές ανθρώπι
νες στιγμές, όπως το να ξεσπούμε σε ξεκαρδιστικά γέflια ενόσω παρακοflουθούμε 

κωμωδίες στπν τπflεόρασπ. Και οπωσδιiποτε ούτε περίπατοι στις αμμουδιές τπς 

Κύπρου μας, και στις ακrές του New Jerseγ, στο εξοχικά. Δεν θα υπάρχουν ούτε παρ
τίδες ποδοσφαίρου στα χωράφια τπς Κυθρέας μας ούτε απογευματινοί ύπνοι στους 

άνετους καναπέδες των βιβflιοπωflείων Β & Nobles !που τόσο συχνά επισκεπτόμα
σταν αναζπτώντας με δίψα βιβflία και πflπροΦ6ρπσπJ. Δεν θα υπάρξουν ούτε χαρές 

και γιορτές τις παραμονές τπς Πρωτοχρονιάς που πάντοτε περνούσαμε με τις 

οικογένειες μας. ευτυχώς όμως Αντρέα μου πια δεν θα υπάρχει ούτε πόνος». 

«ΕΛΑΦΡγ ΝΑ Ε/ΝΑΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΑΖΕ/» 

ΑΝΠΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΕΞΑΔΕΛΦΕ! 

Οι σελίδες αυτές είναι αφιερωμένες σε αγαπημένα 

πρόσωπα από την Κυθρέα και την ευρύτερη περιοχή της, 

που εγκαταλείπουν τα εγκόσμια. 

Θερμή παράκληση του περιοδικού είναι όπως, μαζί με μια 

φωτογραφία αποστέλλεται και σχετικό βιογραφικό - άλλες 

πληροφορίες καθώς και επικήδειοι έγκαιρα στη διεύθυνση του περιοδικού. 

Το σχετικό υλικό θα επιστρέφεται μετά τη δημοσίευσή του. 
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Νέοι Συνδρομητές 

Γλαύκος Γ. Γεωργιάδης Λευκωσία 

Σταύρος Γ. Γεωργιάδης, Λευκωσία 

Αγγέλικα Γ. Γεωργιάδου, Λευκωσία 

Αγγέλα Χατζηγιάννη, Λάρνακα 

Ανδρέας Ανδρέου, Λευκωσία 

Αντώνης Φερεκύδης,Λευκωσία 

Αντώνης+ Έλλη Σάρδου, Λάρνακα 

Γαλάτεια Πρέντζα Κερκύδη, Λευκωσία 

Γιώργος Ανδρέου, Λευκωσία 

Γιώργος Γ. Γεωργιάδης, Λευκωσία 

Δέσnω τσινίκολα, Λάρνακα 

Ειρήνη Ανδρέου, Λευκωσία 

Ελευθερία Δημητρίου, Λάρνακα 

Ηλέκτρα Φανοnούλου !3!, Λευκωσία 

Θέκλα !σαάκ, Παραλίμνι 

Θέκλα Ντεϊβις, Αγγλία 

Μάριος Γ. Γεωργιάδης, Αγγλία 

Μάριος τσινίκολας, Λάρνακα 

Μάρω Πρέντζα, Λευκωσία 

Μάρω Ρούσου !3! Λευκωσία 

Μυριάνθnς+Αγνιi κατσούρη, Ορμιiδεια 

ΝεΦέλη Ανδρέου, Λευκωσία 

Νικόλας Ρ. Πρέντζας, Λευκωσία 

Νικόλας Ρούσος, Λευκωσία 

ΠάτροκλΟς Χρυσοστόμου, Λάρνακα 

Παύλος πασιουρτfδης !3! Λάρνακα 

Πέτρος Χρυσοστόμου, Λάρνακα 

Ρίτα Μουγιi, Λευκωσία 

Σωτήρης Ανδρέου, Λευκωσία 

Φοίβος Γ. Γεωργιάδης, Λάρνακα 

Φωτούλα Ερωτοκρίτου. Λάρνακα 

Χρίστος Γ. Γεωργιάδης, Λευκωσία 

Χρύσω Κονιi !3! Λευκωσία 

Χρύσω Χριστοφιi !5! Λάρνακα 

Νίκος Αβρααμίδnς !2! Λευκωσία 

Ρίτα ΧριστοΦόρου Λευκωσία 

Αντρέας Χατζηκυριάκος, Λεμεσός 

Χρυσούλλα Α. Ελευθερίου, Λευκωσία 

Νούλλα Σωτηριάδου, Λευκωσία 

Κώστας Κωνσταντινίδης, Λευκωσία 

Αχιλλέας Γ. Πέτσας, Λευκωσία 

Βασιλική ΒαΦειάδου · Περικλέους, 

Λευκωσία 

Μάρω Πέτρου, ΨημολόΦου 

Χρυστάλλα Αντ. Κορέλλη, Λευκωσία 

Νίκος Κ. Μάντης, Λευκωσία 

Κώστας Λ. Αδσμίδης, Λευκωσία 

Φωτεινιi Μιχαηλίδου, Λευκωσία 

Κώστας Α. Τσικκάς, Λευκωσία 




