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Αυτοί που φεύγουν 

ΑΝΔΡΕΑΣΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

Γεννήθηκε στη Χαρδακιώτισσα της Κυ~ 
θρέας στις 6.1.1913 από γονείς τον Κυριάκο 
Καλογήρου και την Ελένη Κυριάκου το γένος 
Χ· · Μιχαήλ Κουσιή κι οι δυο τους από τη 

Χαρδακιώτισσα. 

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο της Χαρδα
κιώτισσας και μετά την συμπλήρωση του 

γράφτηκε στην Εμπορική Σχολή Σαμουήλ απ' 

όπου αποφοίτησε. Στη συνέχεια γράφτηκε 
στην Αγγλική Σχολή Νιούχαμ στη Λευκωσία 
όπου αποφοίτησε το 1932. 
Μετά την αποφοίτηση του ασχολήθηκε με 

το εμπόριο και διηύθυνε ένα πλούσιο εμπορι
κό κατάστημα στη δικη του ενορία στη 

Χαρδακιώτισσα. 
Νυμφεύθηκε το έτος 1948 τη Μαρία Νικο

λαϊδου, το γένος Γεωργίου Χ' Νικόλα (γνω

στός Γιώρκος της Χατζηvούς) από την Αγία 
Μαρίνα της Κυθpέας. Απέκτησε από το γάμο 
δυο κόρες την Ελένη και τη Φωτεινή και δυο Κυθρέας και ανέδειξες αυτή σ' όλο το κοινωνι

γιούδες το Γεώργιο και τον Κυριάκο. Μόρφω- ... κ.ό:. 91fΡ.f~1J(ιψ:>λt;u:ΗQ.ΠtΡ:Ρ..JWν . .ΟJκογενεια-_ 
·σεκαιτστέσσερtί t6ίiΊ1dί0ιά μέ:'Π6VέΠί0τiiί.ιΊQ: κών της Παραδόσεων. Μετουσίωσες πραγμα
κή μόρφωση. τικά αρετές σε βίωμα και πράξεις και κέρδισες 
Πέθανε στις 15 του Νοεμβρίου 1983 και τά- την αγάπη και εκτίμηση όλων των συνανθρώ

φηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας από την πων σου. 

εκκλησιά των Αγίων. Κωνσταντίνου και Ελένης. · Ελκων την καταγωγή από οικογένεια προε-
0 Πρόεδρος του Σωματίου «Ελεύθερη Κυ- στών και πλουσίων της Κυθρέας, έτυχες επι

θρέα" κ. Χ ρ. Πέτσας είπε τον πιο κάτω μελημένης ανατροφήq και δεν υστέρησες κα
επικήδειο: θόλου της παράδοσης που έχει η Κυθρέα στην 

Πολύκλαυστε Ανδpέα, 

·Ε να απρόοπτο τροχαίο ήλθε χθες ν' αποκό
ψει της ζωής σου το νήμα, για να μεταφερθεί η 

αθώα και πάναγνη ψυχή σου στις αιώνιες μο
νές της μακαριότητας, όπου οι άγιοι και δί
καιοι αναπαύονται · Ηλθε ο τραγικός σου θά
νατος να βυθίσει σε ανέκφραστη θλίψη και 

βαρύτατο πένθος ολόκληρη την οικογένεια 
σου και κατ' επέκταση όλη την Κοινότητα της 
Κωμόπολης μας, ανάμεσα στην οποίαν ξεχώρι
ζες για τις έμφυτες αρετές με τις οποίες ήσο 

πεπροικισμένος. 
· Ησουν πλάσμα αθώο και αμνησίκακο, πράο 

και μειλίχιο, γεμάτος ανθρωπιά και καλωσύνη, 

ευγένεια και αξιο·πρέπεια, χαρίσματα που σε 
στόλιζαν σ' όλο τον επίγειο βίο σου. Ειλικρινά 

με τον αγνό σου χριστιανικό βίο τίμησες την 

πατριαρχική οικογένεια των Καλογήρων της 

ιδιαίτερη αγάπη στα γράμματα. 
Ηκολούθησες μετά την συμπλήρωση των 

εγκυκλίων μαθημάτων στο σχολείο της Χαρ

δακιώτισσας Κυθρέας μαθήματα στην Εμπορι
κή Σχολή Σαμουήλ και μετά την αποφοίτηση 
σου γράφτηκες στην Αγγλική Σχολή Νιούχαμ, 

περιώνυμη τότε για την Αγγλική μόρφωση που 

έδιδε στους τροφίμους της. Μετά την αποφοί
τηση ενώ μπορούσες εύκολα με τα εφόδια που 

πήρες να εξφασφαλίσεις ανάλογη Κυβερνητι

κή θέση χάρις στην εύνοια που είχε στους 
αποφοίτους της Σχολής η απελθούσα Αποικια
κή Κυβέρνηση, εν τούτοις προτίμησες το 

ελεύθερο επάγγελμα και τράπηκε ς στο εμπό
ριο. · Εγινες έμπορας με τα θεμιτά και νόμιμα 
κέρδη γιατί το αισχρό κέρδος δεν συμθιθόζε
το με το ακέραιο χαρακτήρα σου και με την 
εντιμότητα της ευγενικιάς ψυχής σου. 

Νέος ένωσες τη τύχη με την προσφιλή σου 
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σύζυγο Μαρία κόρη ·διακεκριμένης οικογέ
νειας της Κυθρέας. · Εκτοτε αρχiσετε την ανο
δική πορεία της ζωής και χέρι με χέρι κατεβά
λετε aσύγκριτους κόπους και aπαράμιλλες 
προσπάθειες για την ανατροφή και ανάδειξη 
των 4 προσφιλών σας τέκνων. Φθάσετε αίσια 
στο τέρμα και καρποφόρησαν κόποι και μόχ

θοι, γιατί ευτύχησες ν' aπολαύσεις την aποκα
τάσταση τους και να κατέχουν αξιοζήλευτη 
θέση στην κοινωνία. 
Μα εκεί που έπλεε ολότελα η ευτυχία ανά

μεσα σ' όλη την οικογένεια σας ήλθε το ανα
πάντεχο κακό, το ποτάμι της καταστροφής 
της βάρβαρης Τούρκικης εισβολής. · Ηλθε το 
ξερρίζωμα από τα σπίτια και τα πατρογονικά 
μας εδάφη για να οδηγηθείτε μ' όλους τους 
κατοίκους της Κωμόπολης μας και μ' όλους 
του Βορινού Τμήματος της Κύπρου στην 
Προσφυγιά. 

Μα και στην ξένη γη το ανήσυχο και δραστή

ριο σου πνεύμα δεν απέκαμε, αλλό από τις 
πρώτες μέρες ζήτησες να ζήσεις με αξιοπρέ· 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

πεια όπως ήσουν μαθημένος από μικρός. 
Εξασφάλισες δουλειά για να ζεις με το τίμιο 

κόπο σου, για να μην γίνεις βάρος ούτε στο 
κράτος ούτε σε συγγενείς και φίλους. Δού
λευες σκληρά μέχρι που ήλθε το απροσδόκη
το μοιραίο. 

Πεθαίνεις αλησμόνητε Ανδρέα με την ικα
νοποίηση πως έκαμες το χρέος σου σαν 
άνθρωπος, σαν χριστιανός, σαν πατέρας και 
σύζυγος. Κοιμήσου ήσυχος τον αιώνιο σου 
ύπνο γιατί aφήνεις πίσω σου διαδόχους που θ' 
ακολουθήσουν την δική σου πορεία, το δρόμο 
της τιμής και της αξιοπρέπειας, το δρόμο της 
Χριστιανικής aρετής. 
Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σκεπάσει το 

νιόσκαφτο τάφο σου. 

Αιωνία σου η μνήμη 

αξέχαστε μας Ανδρέα 

αιωνία σου η μνήμη 
αιωνία σου η μνήμη. 


