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AYTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΓΕΩΡΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΛΑΣ 

Γεννήθηκε στην ενορία Χαρδακιώτισσα 

της Κυθραίας στις 3/11/1912, από 
πατέρα τον Γιαννάκη Κούλα και μητέρα 

την Χαρίκλεια Κωνσταντίνου. Νυμφεύ

τηκε την συγχωριανή μας Ξενού Κυμί

ση το έτος 1949 και απέκτησε τρία παι
διά. Τον Γιαννάκη, Μάρω και Κωστάκη. 

Από τα παιδιά του αξιώθηκε να χαρεί 

δέκα εγγόνια. Πέθανε στις 5/7/98, στο 
Συνοικισμό Αγίου Μάμο στην Κάτω 

Λακατάμια και τάφηκε στο Κοιμητήριο 

της Κάτω Λακατάμιας. 

Επικήδειο λόγω εκφώνησε ο κος 

Μιχαήλ Ανδρέου, Πρόεδρος του Αθλη

τικού Συλλόγου «Οι Χύτροι» Κυθραίας, 

του οποίου ο αείμνηστος Γεώργιος 

Κούλας ήταν ένας από τους ιδρυτές 

του. 

Στον επικήδειο του λόγο ο κος Μ. 

Ανδρέου αναφέρτηκε στον καλό, έντι-

μο, προσιτό και ευχάριστο χαρακτήρα 

που διέθετε ο μακαριστός Γιώρκος και 

στην προσφορά του για την οικογέ

νεια, εκκλησία, κοινωνία και ιδιαίτερα 

στον Αθλητικό Σύλλογο «Οι Χύτpοι, 

Κυθραίας, γι' αυτό και όπως είπε, έχαι

ρε εκτίμησης από τους κατοίκους και 

γενικά από όσους τον γνώρισαν. 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Γιώρ

κο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Ο Ανδρέας Δημητριάδης γεννήθηκε 

στην Κυθρέα, στις 23 Αυγούστου 

1926 από γονείς το Μιχάλη Δημη

τριάδη και τη Δέσποινα Ν. Κολλίτση. 

Μετά την αποφοίτησή του από το 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας γράφτηκε στην Ιδιωτική 

Σχολή Σαμουήλ στη Λευκωσία με 

Εμπορική και Λογιστική κατεύθυνση 

από την οποία απεφοίτησε σε ηλικία 

16 ετών. Προσλήφθηκε αμέσως στο 

Δασονομείο, όπου εργάστηκε για 3-4 

χρόνια. Στη συνέχεια προσλήφθηκε 

στην εταιρία Πετρελαιοειδών ως 

πωλητής. Στη διάρκεια της υπηρεσίας 

του παρακολούθησε διαρκώς σχετικά 

σεμινάρια σε διάφορες χώρες του 

κόσμου και κατώρθωσε να προαχθεί 
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στη θέση διευθυντή πωλήσεων της 

εταιρείας σε ηλικία 29 ετών. Το 1960 

- 61 μετατέθηκε στο Λονδίνο όπου 

μετοίκησε οικογενειακώς και υπηρέ

τησε στην ίδια εταιρία για 11/2 

χρόνο. Με την επιστροφή του στην 

Κύπρο συνέχισε τις υπηρεσίες του 

στην ίδια εταιρία με το όνομα Β.Ρ 

(British Petroleum). 

Νυμφεύτηκε την Ισμήνη Γαβριηλίδου 

από τη Λευκωσία όπου εγκαταστάθη

καν. Απέκτησαν μια θυγατέρα και 

δυο γυιους ( τη Λένια, το Μάμο και 

τον Κωνσταντίνο). Σπούδασαν και τα 

τρία τέκνα στα πανεπιστήμια του 

Λονδίνου και αποκαταστάθηκαν σε 

ζηλεuίές κοινωνικές θέσεις και χάρι~ 

σαν στους γονείς 5 εγγόνια.Αφυπη

ρέτησε το 1966 και έκτοτε συμμετεί

χε ως μέλος σε διάφορους Συνδέ

σμους. Αρχαιοτήτων, Κοινοπολιτείας 

Αυτοκινήτων, της Εταιρείας Φίλων 

Καζαντζάκη και άλλους. Παρακολου

θούσε συγχρόνους διαλέξεις Λαίκού 

Πανεπιστημίου, και άλλες καλλιτεχνι

κές, πολιτιστικές, εθνικές, θρησκευτι

κές, εκδηλώσεις. 

Πέθανε στις 25 Αυγούστου 1998 και 

τάφηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκω

σίας από την εκκλησία Αγίων Κων

σταντίου και Ελένης. 

Πολύκλαυστε Ανδρέα, 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο. 

Ένας γίγαντας με το ευθυτενές σωμα

τικό ανάστημα, ένας γίγαντας στην 

ψυχή στολισμένη με ό,τι ωραίο και 

υψηλό με ό,τι ευγενές και ιδανικό, 
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γεμάτος ανθρωπιά και καλοσύνη έχει 

από την π. Κυριακή εγκαταλείψει τα 

γήινα για να μεταφερθεί η πάναγνη 

ψυχτ'] του από τα αγγελικά τάγματα 

στις αιώνιες μονές του παραδείσου 

όπου η μόνιμη κατοικία όλων των 

αγίων και των δικαίων ανθρώπων. 

Είναι ο Ανδρέας Δημητριάδης από την 

Κυθρέα. Υπήρξες αγαπητέ Ανδρέα σ' 

όλο το μακρό στάδιο της ζωής σου 

ψυχή αθώα και αμνησίκακη, πράος και 

μειχίλιος, ειλικρινής και φιλάνθρωπος, 

σοβαρός και ολιγόλογος. Γι' αυτό έχαι

ρες εξαιρετικού σεβασμού και εκτίμη

σης, σ' όλα τα κοινωνικά στρώματα της 

κυπριακής πολιτείας. Έτρεψες απόλυτη 

αγάπη στο συνάνθρωπο σου και ουδέ

ποτε διενοήθης τα άτοπο και ευτελές, 

ούτε έβλαψες κανένα, είτε με λόγια 

είτε με έργα γιατί ο συναισθηματικός 

σου κόσμος δεν σου επέτρεπε ένα 

τέτοιο κατάντημα. Είλκες την καταγω

γή από δυο πατριαρχικές οικογένειας 

της Κυθρέας των Δημητριάδιδων και 

των Κολίτσιδων που είχαν παράδοση 

στα γράμματα και διάπρεψαν στον επι

στημονικό κλάδο. Ετίμησες επάξια 

οικογένειες και γενέτειρα με το σεμνό 

και ενάρετο σου βίο και με τις διάφο

ρες δραστηριότητες σου που πάντοτε 

απέβλεπαν προς παραδειγματισμό για 

μια κοινωνία προς επικράτηση οικουμε

νικών αρχών και χριστιανικών aρετών. 

Μετά την αποφοίτησή σου από το 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας γράφτηκες και απεφοίτησες 

την Ιδιωτική Σχολή Σαμουήλ στη Λευ

κωσία με εμπορική και λογιστική κατεύ

θυνση. Μεγάλη τότε οικονομική κρίση 

στην Κύπρο μας στην μεσοπολεμική 



αυτή περίοδο. Εν τούτοις εξασφάλισες 

θέση στο Δασονομείο, όπου εργάσθηκες 

για λίγα μόνο χρόνια και μεταπήδησες 

κατόπι στην Εταιρεία Shell πετρελαωει
δών, όπου εργάσθηκες μέχρι την αφυ

πηρέτηση σου δείχνοντας όλες τις ικα

νότητες σου πέρασες όλες τις βαθμίδες 

της ιεραρχίας και έφθασες την ανωτάτη 

του διευθυντή πωλήσεων. Νέος ένωσες 

την τύχη σου με τη λατρευτή σου σύζυ

γο, Ισμήνη, γόνος εγκρίτου οικογένειας 

των Γαβριηλίδων της Πρωτεύουσας. 

Αποκτήσατε δύο γιούς και μια κόρη που 

αναθρέψατε επιμελώς και εσπουδάσατε 

όλους με πανεπιστημιακή μόρφωση. 

Ευτυχήσατε να τα δείτε όλα πλήρως 

αποκατεστημένα με aξιοζήλευτες κοι

νωνικές θέσεις. Αξιωθήκαπ να χαρείτε 

και πέντε εγγόνια. 

Παράλληλα με την επαγγελματική και 

οικογενειακή σου δραστηριότητα 

ήσουν και ένα ζωντανό κύτταρο που 

παρακολουθούσες κάθε πνευματική 

κίνηση στη Λευκωσία διαλέξεις, εκθέ

σεις, κοινωνικές, θρησκευτικές, εθνι

κές, aντικατοχικές εκδηλώσεις, σ' όλες 

έδιδες το παρόν με ενεργό συμμετοχή. 

Αξέχαστη παραμένει σ' όλους εμάς 

που σε γνωρίσαμε από κοντά η τακτική 

και ανελλιπής παρουσία σου στις δια

λέξεις του ΛαΊκού Πανεπιστημίου. Δια

κριτικά τονίζω τις ερωτήσεις που υπέ

βαλλες στο τέλος κόθε ομιλίας, τις 

εποικοδομητικές σκέψεις και εισηγή

σεις. Αποτελούσες παράδειγμα προς 

μίμηση για την αποκομιδή σύγχρονων 

σκέψεων και κρίσεων. Θα ήταν παρά

λειψη από μένα αν δεν ανέφερα και 

την πλούσια συλλογή σου σε αρχαία 

αγγεία, νομίσματα, βιβλία που αγόρα-
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ζες σ' όλη σου τη ζωή. Όλες οι αίθου

σες του σπιτιού σου είναι γεμάτες με 

τα αντικείμενα αυτά που αποτελούν 

σήμερα την πρώτη συλλογή στην 

Κύπρο και είναι ανεκτιμήτου αξίας. 

Πέραν των άνω δραστηριοτήτων είχες 

και την ικανότητα να γράφεις άρθρα, 

μελέτες, χρονογραφήματα που δημοσί

ευες συχνά στον ημερήσιο τύπο και σε 

περιοδικά. Τακτικά δημοσίευες χρονο

γραφήματα στο περιοδικό «Ελεύθερη 

Κυθρέα». Όλα επίκαιρα, φιλοσοφημέ

να, κτυπητά στα κακώς έχοντα και με 

επωδό και υπόδειξη προς την ορθή 

κατεύθυνση. 

Δυσανασχετούσες πάντοτε κατά του 

Τούρκου εισβολέα για το μοίρασμα της 

Κuπροu μας, γιο τη στυγνή και άκα

μπτη αδιαλλαξία του και για την απρο

θυμία των Μεγάλων Δυνάμεων να επι

βάλουν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση με 

μια Κύπρο ενιαία και την επικράτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ' όλη 

την Κυπριακή Επικράτεια. 

Αξέχαστε, Ανδρέα, φεύγεις από τα 

γήινα με ήσυχη τη συνείδηση πως επι

τέλεσες στο ακέραιο το καθήκο σου 

στην οικογένεια στην κοινωνία τη θρη

σκεία. Κοιμήσου ήσυχα τον αιώνιο σου 

ύπνο, γιατί aφήνεις aντάξιους διαδό

χους που ωρισμένως θα συνεχίσουν τη 

δική σου πορεία. 

Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητή

ρια σ' όλη την οικογένεια και είθε να 

είναι ελαφρό το χώμα που θα σκεπάσει 

το σεπτό σου σκήνωμα. 

Υπήρξες φίλος καρδιακός και συνεργά

της aξιαγάπητος. Θα μείνεις για πάντα 

στις καρδιές όλων μας. 

Αιωνία σου η μνήμη . 




