
ΑvτΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

109 

Σοφοκλής Ακαθιώτnς 
26.7.1926-8.7.2007 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τnς Αvθnς Πέrσα Σαββίδου 

Όποτε ο Σοφοκλής Ακοθιώτnς επιστρέφει στο μυαλό μου, επιστρέφει πάντα παρέα 

με το αυτοκίνnτό του, πάντα ευρισκόμενος σε 
κίνnσπ, «γρnγορών» και ουδέποτε «εφnσυχάζων». 

Αεικίνnτος, δnμιουργικός, προικισμένος με επιχει

ρnματικό μυαλό, αξιοποίπσε τnν οικογενειακή 

επιχείρnσn με τnν ικανότπτά του να ενστερνίζεται 
μοντέρνες μεθόδους διαχείριαπς επιχειρήσεων, 

συνεισφέροντας ταυτόχρονα στπν οικονομία τnς 

περιοχής με τnν απασχόλπσπ συγχωριανών μας 

και ατόμων τπς περιοχής στις διάφορες επιχειρή

σεις του. 

Γεννήθπκε τον Ιούλn του 1926 στπν Κυθρέα από 
γονείς τον Αντώνπ Ακαθιώτn και τn Δέσποινα Χρι

στοδούλου Λιπέρτου. ΑδέλΦια του ο Αντρέας 
ΙΛόντοςΙ που είναι εγκαταστπμένος στnν Αγγλία 

και n Φρόσω, παντρεμένπ με το Νίκο Γεωργίου 
Νικολαϊδπ επίσπς από τnν Κυθρέα. Ένωσε τnν 

τύχπ του με τn συγχωριανή μας Κική Γεωργιάδπ και απέκτnσαν 4 παιδιά: τn Μαρία, 
τπν Αντωνία, τπ Δέσπω και το Χάρn. 

Στο ενεργnτικό του n σύγχρονn αλευροβιομπχανία που διατπρούσε στnν Κυθρέα, n 
δnμιουργία των Ηνωμένων τουβλοποιείων «Κεραμικός» και μετά τnν εισβολή ο 

Αλευρόμυλος στn Λάρνακα. 

Όμως Σοφοκλής δεν ήταν το «μονόχνωτο» άτομο, το μονόπλευρα προσnλωμένο 

στις επιχειρήσεις του. Ήξερε να ανοίγει απλόχερα τον εαυτό του στους φίλους του, 

να διασκεδάζει, να φιλοξενεί, να είναι το επίκεντρο τnς παρέας. Νομίζω πως στα 
αυτιά κάποιων από εμάς ίσως αντnχεί ακόμα το γέλιο του Σοφοκλή, όταν με τnν 

παρέα του διασκέδαζε στις μικροταβέρνες τnς Κυθρέας ή στο κέντρο του Λούκα στο 

Σαράγειο ... 

Πέθανε στις 8 του Ιούλπ του 2007 και τάφπκε στο κοιμnτήριο των Αγίων Κωνστα
ντίνου και Ελένnς στπ Λευκωσία. Το Σοφοκλή αποχαιρέτπσε εκ μέρους τπς οικογέ

νειάς του ο αδελφός τnς γυναίκας του δρ. Χρίστος Γεωργι(Jδπς, ο οποίος αναφέρθπ-
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κε, μεταφέροντας εικόνες, ατn ζωιi και το έργο του: 

«Χρέος επιτακτικό μας άθροισε αrfμερα, για να απατίσσυμε τον σΦειflόμενσ φόρο 

τιμrfς και να απστείνσυμε το ύστατο χαίρε, σ' ένα άρχοντα Κυθραιωτπ , τον αείμνπ
αrσ Σσφσκflιi Ακαθιώτπ. Θflιβερό και πρόωρο το άγγεflμα του θανάτου σου, αείμνπ

αrε Σσφσκflιi. Ως προχτές έσφυζες από δρααrπριότπτα και ζωντάνια. Με επισκέφτπ

κες rις πρσάflflες στπν ΠάΦσ , παρέα με τους Φίflσυς σου - ως εκεί έφτανες- aρχο

ντάνθρωπος και νσικσκύρπς- για να ψωνίσεις ό,τι καflύτερσ για τπν οικογένειά σου -
χαflσύμια παφιτικα και ρίφι του Ακόμα. Αυτός ιiσσυν και γι αυτό συγκflσνιστιiκαμε 

αrσ μιiνυμα ότι flύγιαες. 

Η πορεία τπς ζωιiς σου, αγαππμένε μου Σσφσκflιi, πορεία μσναδικιi, πορεία εργατι

κότπτας, δπμισυργίας και προόδου. Καflσσύνπ, αθωότπτα και αρχοντιά ιiταν τα χαρί

σματά σου. 

Σε γνώρισα από κοντά, παιδί 10-12 χρονών, όταν εσύ, γόνος οικογένειας εκflεκτnς 
και εύπσρπς, νυμφεύεσαι γόνο άflflπς αριαrσκρατικιiς οικογένειας, τπν ωραιότατπ 

και πσflύξερπ νύμφπ, τπν αδεfΙΦιi μου Κικιi. Θυμούμαι το γάμο σας στον οποίο 

παρευρέθπκε σflόκflπρπ π Κυθρέα και π μισιi Λευκωσία. Θυμούμαι τις rριιiμερες δια

σκεδάσεις, τπν αρχοντιά. 

Ανάflαβες νεαρός τπν επιχείρπσπ του πατέρα σου, του αείμνπαrσυ προύχοντα Αντώ
νπ Ακαeιώτπ και σε εflάχιαrσ χρόνο τπ μετέτρεψες σε μια σύγχρσνπ αflευρσβισμπ

χανία , σ' ένα από τους πρώτους και μεγαflύτερσυς κυflινδρόμυflους τπς Κύπρου, 
rρσφσδστώντας τπ Λευκωσία με πάσπς φύσεως προϊόντα αflεύρσυ. Σύντομα στρέ

φεσαι και σε άflflσυς τομείς και το εργοστάσιο τσυβflσποιϊας Κεραμικός αrσ δρόμο 

Λευκωσίας Αμμσχώαrσυ, το μεγαflύτερο τπς Κύπρου , υπrίρξε έμπνευσπ και δπμι
ούργπμά σου. Η τσύρκικπ εισβοflιi και π απώflεια περιουσίας εκατομμυρίων δεν σε 

flύγισε και δραστπρισπσιείσαι και στους δυο τομείς, δσυflεύσντας σκflπρά μέρα και 

νύκτα. 

Δεν υαrέρπσες ωστόσο, αεfμνπαrε ΣσΦσκflιi, και στπν εκπflιiρωσπ και του προς τπν 
πατρίδα χρέους και το γνωρίζω πσflύ καflά. 

Χρπματσδστείς και rρσφσδστείς τον αγώνα πflσυαισπάρσχα. Συflflαμβάνεααι από 

τους Άγνflσυς. Σου κάνουν σι Άγνflσι οικονομικό πόflεμσ. Φσρτία σflόκflπρα σιταριού 

που προορίζονται για τπν αflευρσβισμπχανία σου αδειάζονται στα χώματα αrσ γιiπε

δσ τπς Κυθρέας, ποδοπατώντας τα για ανεύρεσπ όπflων. Ο οδπγός σου Νίκος Ρσυ

αιάς συflflαμβάνεται. 

Οι πσflflές σου επαwεrιμαrικές δραστπρι6τπτες δεν σε εμποδίζουν ωστόσο από του 
να είσαι κι ένας εξαίρετος οικογενειάρχπς. Λατρεύεις τπν οικογένειά σου όσο κανείς. 

Κσυβαflπτnς και νσικσκύρπς. Ανσικτσχέρπς και χσυβαρδάς μέχρι πρσβflιiματσς. Άρχο-




