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Επιστρέφοντας στην Κύπρο εργάστηκε με απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για να χειριστεί για μια τριετία θέματα της Προδnμοτικής Εκπαίδευ

σης. Με την προαγωγή τnς στn θέσn διευθύντριας, διηύθυνε πρώτα το νηπιαγω

γείο ΜΑΝΑ και αργότερα το Α' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, το οποίο δημι

ούργησε από μηδενική βάση. Λόγω προσόντων, αξίας και αποτελεσματικότητας 

στην εργασία προήχθη σε Επιθεωρήτρια Νηπιαγωγείων και υπηρέτησε στις επαρ

χίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου. 

Η Παναγιώτα Θεοφιλfδου διακρίθηκε για το ήθος, την εργατικότητα, τnν εμπει

ρογνωμοσύνη της σε θέματα προδημοτικής εκπαίδευσης και την αποτελεσματι

κότητά τnς ως συμβούλου των νηπιαγωγών. Κατά τnν αφunnρέτnσn τnς οι συνά

δελφοί τnς την τίμησαν με εκδηλώσεις αγάnnς. 

Η Παναγιώτα καταξιώθηκε ως άνθρωπος, ως σύζυγος, ως μητέρα, ως αδελφn και 

ως θεία. Λίαν αγαπητή από Φίλους και συνεργάτες, έζησε ηθικά και τίμια, εργά

στηκε με ανιδιοτέλεια, ανέθρεψε δυο ενάρετα παιδιά και άΦnσε πίσω της άριστο 

παράδειγμα φιλοξενίας και aρχόντισσας στο σπίτι της. 

Κοιμήθηκε στις 8 Ιουνίου 2010. ηττημένη από τον καρκίνο, για να αναπαυθεί 
στον οικογενειακό τάφο, δίπλα στο εξοχικό τnς σπίτι στον Λουβαρά τnς επαρχίας 

Λεμεσού. Tn συνοδεύει αιώνια το βιβλίο που ετοίμασε ο σύζυγός της Χρήστος με 
τίτλο «Αθέατη. αλλά παρούσα. Παναγιώτα». 

Ανδρέας r. Φιλιnnfδnς 
19.11.1919-4.8.2010 

Γεννήθηκε στην Κυθpαfα στnν ενορία Αγιας Μαρίνας, στις 

19 Νοεμβρίου 1919. Ήταν το τρίτο παιδί του Γεώργιου και 
τnς Ζωής Φιλιππίδπ. Αδέλφια του ο δάσκαλος Νίκος που 

παντρεύτηκε τnν Στέλλα ΑκαθJώτου, n Μαρίτσα, γυναίκα 
του Κώστα Χρuσάνθου και π Αναστασία που παντρεύτηκε 

τον Χρίστο Κανικλίδn. παιδιά μιας αγροτικής, αλλά καθ' 

όλα τίμιας, απλής, ταπεινής και αξιοπρεπούς οικογένειας. 

Τελείωσε Δημοτικό στnν Κυθραία και μετά από τριετή Φοί

τnσn στο nαγκύπριο Γυμνάσιο, φοίτησε στπ νεοϊδρυθείσα 

Αγγλική Σχολr'ι Τελειώνοντας εργάστηκε για λίγο στο 

Κτηματολόγιο και αμέσως μετά στην Οθωμανική - μετέ

πειτα Grindleγ's και τώρα Λαϊκή Popular Bank από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. 

Εργάστηκε για 38 περίπου χρόνια δημιουργικά και ήταν αγαπητός, σεβαστός από 
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όλους τους συναδέλφους του και το ευρύ κοινό. Ανέπτυξε εξαιρετικό ενδιαφέ

ρον και δραστηριότητα και εργάστηκε με πάθος νια τα· δικαιώματα του Τραπεζι

κού κόσμου. Πρωτοστάτησε για την ίδρυση της Τραπεζικής Οργάνωσης Ε.Τ.Υ.Κ. 

και εκτιμήθη και ετιμήθη δεόντως για τη συμμετοχή και προσφορά του. Ακούρα

στος, με πλήρη διαύγεια πνεύματος, λες και δεν τον είχε αγγίξει ο χρόνος, εξα

κολούθησε να εργάζεται στα γραφεία του λογιστικού γραφείου του νιού του, 

μέχρι 2 μήνες πριν το τέλος του. 

Νυμφεύθηκε την επίσης Κυθρεώτισσα Ευδοκία <το γένος Στυλιανού Αθανασιάδη> 

και απέκτησε τρία παιδιά, τον Στυλιανό, μόνιμο κάτοικο στο Readiηg Πενσυλβα

νίας Αμερική~ και άριστο επιχειρηματία,.τον Γιώργο Φιλιππίδη, πετυχημένο εγκε

κριμένο· λογιστή στη Λευκωσία και την Άρτεμη Εισοδίου που κατέχει ανώτερη 

θέση στην Τράπεζα Κύπρου. Έδωσε την αρμόζουσα και αξιόλογη μόρφωση στα 

παιδιά του και ήταν υπερήφανος για τη σταδιοδρομία τους. 

Χαρίσματα του Ανδρέα η ευγένεια, ο πράος και ήρεμος χαρακτήρας του, η εξυ

πηρέτηση όλων, η τιμιότητα. η ειλικρίνεια, η ανιδιοτέλεια και η αστείρευτη 

αγάπη για όλους. Πρότυπο συζύγου, στοργικού πατέρα και άριστου οικογενειάρ· 

χη ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και άφησε σ· όλους που τον γνώρισαν άριστες εντυ-

πώσεις και εκτίμηση. 

Πέθανε μετα από σύντομη ασθένεια στις 4 Αυγούστου του 2010 και τάφηκε στο 
κοιμητήριο των Αγίων κωσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. 

τον Ανδρέα αποχαιρέτησε ο εγγονός του Ανδρέας Εισοδίου: «Αγαππμένε μου παπ
πού, Νιώθω τ6σο συγκινπμένος και i'Ιυππμένος που βρίσκομαι αυτn τπ στιγμn μπροστά 

στnν τ6σο αγαπnμένn και αξέχαστn μορφn σου. Είναι τ6σο δύσκοi'Ιο να σου εξnγnσω τα 

συναισθnματα που υπάρχουν μέσα στnν ψυχn μου, ιδιαίτερα το γεγονός άτι νοιώθω τ6σο 

άσχπμα που δεν μπορούσα να σε αντικρύσω και να σε ακαflιάσω τις τεi'Ιευταίες μέρες 

σου και να έχω έτσι μαζί μου μια τεi'Ιευταία σου ανάμνnσn ... 

Θυμάμαι άτι απ6 παιδάκι 3 χρονών, σε περίμενα καθπμερινά με τον Μάρκο να μας παρα
flάβεις απ6 το Νnπιαγωγείο, μετά απ6 το Δnμοτικ6 και το Γυμνάσιο για να μας οδnγnσεις 

σπίτι. Και nσουν πάντα εκεί με το γνωστά και καi'Ιοκάγαθο χαμόγεf16 σου, και τnν αστεί- ~ 

ρευτπ πρεμία σου . Έπαιρνες αμέτρnτn ευχαρίστπσπ να μας εξυπnρετείς, να μας παίρνεις 1. 
άπου έπρεπε και να μας φροντιζεις με τn γιαγιά μέχρι να επιστρέψουν σπίτι οι γονείς μας. ! 

Με τnν ίδια αγάπn φρόντιζες 6i'Ιους γύρω σου και σκόρπιζες απf16χερα καi'Ιοαύνn, στn 

γιαγιά που i'Ιάτρεψες, τα ποδιά σου που aποθέωνες aflflά και τους συwενείς, συvαδεi'Ι-

φους και 6i'Ιους ανεξαιρέτως. 

Μας έχεις μάθει σιωπnρά με τον παραδειγματικά και τον αξιοπρεπn σου βίο και χαρα

κτnρα πώς να συμπεριφερόμαστε. να αποφεύγουμε τις ακρ6τnτες, να είμαστε πρώτα απ' 

6fla ανθρωποι με Α κεφαi'Ιαίο, να είμαστε υπομονετικοί, να αγαπάμε τους γύρω μας και 
να είμαστε τίμιοι και aξιοπρεπείς. 
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Ακόμn και στις τεfiευταίες σου μέρες ιiσουν αθόρυβος, διακριτικός και αξιοπρεπιiς. 

Πονούσες afifiά δεν διαμαρτυρόσουν, υπέφερες στωικά για ένα μιiνα και δε σταματού
σες να σκορπι'ζεις το aχνό χαμόγεfiό σου στn γιαγιά που στεκόταν σαν φρουρός δίπfiα 

σου και στους αγαnnμένους σου Στέfiιο, Γιώργο και Άρτεμn. 

Ano όfiouς εμάς τα εwόνια σου, αγαπnμένε μας παππού, τον Αflέξανδρο, Ανδρέα, 
Πaύfio, Μάρκο, Νικόflα, Άντρεα και το μικρό Στέφανο, ένα μεγάfiο ευχαριστώ για τα ψnfiά 

πρότυπα που έθεσες στn ζωιi μας και μfa υπόσχεσn εκ μέρους μας ότι θα προσπαθιi· 

σουμε να τα τnριiσουμε. 

Ας είναι εfiαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.» 

Για το παππού του ο εγγονός του Nick nou ζεί στnν Αμερική, έγραψε: 

ιove ιanguage 

Being such a great distance awaγ, Ιet me emphasίze - ι hope to speak ιn the most 
sincere of tones; and to conνeγ only feelings of objectivitγ. 

Papous, your spirίt is draping me, neνer escaping me; ι am happγ to haνe had γοu in mv 
past. And honored knowing that you - the beauty you exuded - will foreνer walk with 
me. 

How can ι explicate? Το understand a man Oceans away is no easy task. Language, biases, 
po!itics, and geography are daunting, arιd often veil such humb!e intentions. And 
admittedly, after quitting Oreek School, ι thought mv refationshiρ with my grandfather 
wou/d be the next victίm; another bond that ·cou!d haνe been.' 

"Nikotas weιcome! fkissesJ How are you? Hand me your bag. Όχι, όχι; that Ιooks νerγ 
heaνγ, ι will take it for yoU!" 

Trivial as it sounds, the greeting in 2004 - his wίde smife, kisses on each cheek, and 
strength ι had neνer seen in aπ 85-, 86 γear old- moved me. Maybe ι had matured since 
the preνious visίt, becomίng more aware of emotions and such. Maybe f am 
oνeranalyzing the occurrence. But ι felt him - hίs toνe transcended any and aιι 

boundaries. Whether he had shook mv hand as is typίcal in the United States, or bowed 
like the Japanese, his feelings would not haνe been hindered. 

He was dear to eνervorιe who knew him, because he gave us; he radiated the ιove and 
respect forgone in so many other retations we - at ιeast Ι - take for granted. το thls day 
as ι speak with family members and coworkers at mv father's business, the verγ mention 
of my grandfather's name evokes that same smile. τruly, it is unmistakable. Hearing and 
seeίng individuaιs recall so fondly a man whom they could conνerse wίth only the most 
rudimentary English is his truest testimony. Α ρortrait of a friend; of a father who 
treated all as he did his children; of a man who taught me, beyond the confines of 
words, · a Ιesson ι wi/1 not soon forget: 

That the Ιanguage of Ιove cannot be trans!ated. 

Aug. 05, 2010 


