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AYTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΌΥΝ 

Άννα Δήμου ΝικολαΤδου 

Στις 13 Αυγούστου του 1913 η 

Ελένη Στυλιανού Κανικλίδη, το 

γένος Ακαθιώτη έφερε στο φως το 

δέκατο της παιδί, την Άννα. Η Άννα 

φοίτησε στο Παρθεναγωγείο Αγίας 

Μαρίνας μέχρι την πέμπτη τάξη, μια 

και τα κορίτσια τότε διάκοπταν τη 

φοίτησή τους στο σχολείο, για να 

βοηθούν στις οικιακές και αγροτικές 

εργασίες. 

Σε ηλικία δεκαεννέα ετών, το 1932 
aρραβωνιάστηκε τον Δήμο 

Κωνσταν- τίνου ΝικολαΤδη και το 

1934 τέλεσαν το γάμο τους. 

Απέκτησαν τρία παιδιά, τον Στέλιο, 

τηy Κωστάντα και τη Μαίρη. 

Από πλευράς Στέλιου και Μαίρη 

Σταύρου απέκτησε τρία εγγόνια, 

τον Σταύρο, Δήμο και Χριστιάννα, 

από πλευράς Κωστάντας και 

Γεώργιου Κακή τέσσερα, την Μαρία, 

Ελένη, Δήμο και Χρίστο και από 

αυτά οκτώ δισέγγονα και από πλευ

ράς Μαίρης και Πρόδρομου Βασιλεί 

ου το Στέλιο. 

Λίγο μετά την εισβολή και τον εκτο

πισμό έχασε τον σύζυγό της Δήμο 

και ζώντας για εικοσιπέντε χρόνια 

με τον πόνο και την πίκρα του εκτο

πισμένου, αλλά διατηρώντας aσίγα

στο τον πόθο της επιστροφής, απε

βίωσε την 1 η Mdioυ 1999. 

Ο κύριος 

Γεώργιος 

Κακής είπε 

τον πιο κάτω 

επικήδειο: 

Μακαριώτατε 

Εξαιτούμαι της 

δικής σας 

ευλογίας, να 

με δυναμώσει, μη μου θολώσουν τα 

μάτια και δεν θα μπορώ να δω, μη 

μου πνιγεί η φωνή στο λαιμό και δεν 

μπορεί να ακουστεί ώστε να τα κατα

φέρω μέχρι το τέλος να πω αυτά που 

θέλω που πρέπει και που ταιριάζει να 

πω,. γι αυτήν που τώρα ψεύγειμακριά 

μας. Με τη βοήθεια όλων πιστεύω 

πως θα υπερνικήσω την ψυχική φόρ

τιση που με πνίγει, γιατί βαρύ νιώθω 

το χρέος και μεγάλη οφειλή προς 

αυτήν, που προ ολίγου απο μας εξε

δήμησε προς τον Κύριον. 

Γυναίκα σεμνή, σύζυγός πιστή, μητέ

ρα στοργική, γιαγια τρυφερή, χρι

στιανή ευλαβής, ψυχή ευαίσθητη, 

καρδιά πονετική, μυαλό τετραγωνικό, 

ορθολογιστικό, άνθρωπος σωστός, 

μια και συγκέντρωνε σε ένα σώμα 

όλου του κόσμου τις αρετές. Για 

τούτο ήταν σ' όλους όσοι τη γνώρι

σαν τόσο αγαπητή και για τούτο οι 



δικοί της άνθρωποι την καμάρωναν, 

την χαίρονταν, σεμνύνονταν γι' 

αυτήν, περηφανεύονταν που την 

είχαν μητέρα, γιαγιά, αδελφή και 

συγγενή τους και ποθούσαν να της 

μοιάσουν σε όλα. Γιατί δεν έχει αλη

θινά τίποτε το aξιόμεμπτο. 

Πραγματικά κυρία, κέρδισε επάξια 

την προσφώνηση τούτη. "Κυρία 

Άννα", έλεγαν οι γνωστοί, με έναν 

ιδιαίτερο τόνο στην φωνή που φανέ

ρωνε αγάπη, στοργή και εκτίμηση, 

γιατί ήταν ευγενική, τρυφερή και δια

κριτική, γιατί είχε πονετική ψυχή και 

πάντα ένα καλό λόγο στο στόμα για 

τον καθένα γύρω της. Πάντα μιλούσε 

με εκτίμηση για όλους τους άλλους 

και ταπεινοφροσύνη για τον εαυτό 

της. Όταν άλλοι, με αλόγιστη συμπε

ριφορά την πλήγωναν, έστω και 

άθελα τους, δεν τους καταδίκαζε, 

ούτε είπε ποτέ γι' αυτούς ένα αταί

ριαστο κακό λόγο, η Άννα Δήμου 

Νικολαϊδη από την Κυθρέα, η aξιοσέ

βαστη δέσποινα, που μας καλεί να τη 

συνοδεύσουμε, αφού της δώσουμε 

τον ύστατο χαιρετισμό στην τελευ

ταία της μα όχι μόνιμη κατοικία, γιατί 

τούτη βρίσκεται εκεί στην Κυθρέα, 

όπου θα την πάμε μαζί μας, να την 

εναποθέσουμε στο κοιμητήριο του 

Αγίου Γεωργίου για να αναπαυθεί 

μόνιμα στων γονιών της τους 

τάφους. Και τούτο το κάνουμε με 
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συντετριμμένη καρδιά, με άφατο 

πόνο και απέραντη θλίψη, αλλά και 

με παρήγορη σκέψη, ότι δεν μπορεί 

μια τέτοια σεβάσμια γυναίκα να μην 

καταταγεί σε σκηνές αγίων, πλάι 

στου Παντοκράτορα τον ουράνιο 

θρόνο. 

Δέκτηκε με ιώβειο υπομονή αναπά

ντεχα της μοίρας χτυπήματα και με 

εγκαρτέρηση χριστιανική aντεπε

ξήλθε στις δύσκολες που βρέθηκε 

καταστάσεις, όταν για μήνες και 

χρόνια και δεκαετίες ολόκληρες είχε 

να φροντίση και να περιποιηθεί πρό

θυμα και αγόγγυστα τον προσφιλέ

στατο της σύζυγό και τον δικό μας 

αλησμόνητο πατέρα, καθηλωμένο 

στην αναπηρική του καρέκλα και για 

χρόνια ξαπλωμένο σε πόνου κρεβά

τι, τον αείμνηστο Δήμο, που τον 

συνόδευσε στον εκτοπισμό και ήπιε 

μαζί του της προσφυγιάς το πικρό 

φαρμάκι. 

Πρόθυμη να προσφέρει πάντα, κόπο 

και μόχθο,αγάπη και στοργή σ' όλους 

όσοι βρίσκονταν γύρω της, όχι από 

ιδιοτέλεια και προσδοκία σε ανταπό

δοση, αλλά γιατί έτσι απλά το ένιωθε, 

φυσικά έπραττε αυτό που της επέ

βαλλε μια ευγενής εσωτερική 

παρόρμηση, μια πραγματικά χριστια

νική αρετή, αξιοζήλευτη και αξιοθαύ

μαστη. 
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Αλήθεια όταν μας αφήνουν τέτοιοι 

άνθρωποι νιώθουμε πολύ μόνοι,η 

απώλεια είναι μεγάλη και δυσανα

πλήρωτο το κενό που δημιουργείται. 

Μια θέση τώρα θα μένει κενή σ' όλες 

τις λειτουργίες, σ' όλες τις ακολου

θίες, σ' όλες τις τελετές που θα ψάλ

λονται στον ιερό ναό Αγίων 

Ομολογητών, όπου σύχναζε και 

εκκλησιαζόταν αδιαλείπτως μέχρι 

πρίν απο οχτώ μέρες. 

Εύχομαι τη θέση τούτη να την πλη

ρώσει κάποια άλλη ευγενική ψυχή, 

ισάξια της λατρευτής μας μητέρας, 

γιαγιάς και αδελφής, της κυρίας 

Άννας της Κυθρεώτισσας. 

Πτωχότερη απο σήμερα η κοινότητα 

της Κυθρέας, πενθεί το χcψό σου. 

μητέρα, άξια οικοκυρά και ελληνίδα 

αγωνίστρια, γιατί και εσύ έδωσες το 

δικό σου παρόν στον απελευθερωτι

κό μας αγώνα, σιωπηλά και ταπεινά, 

όπως ταίριαζε στο δικό σου σεμνό 

χαρακτήρα, παρέχουσα προστασία 

και άσυλο στους θαρραλέους αγωνι

στές σ' όσους τύχαινε να βρεθούν 

στην Κυθρέα, εκεί στον Άγιο 

Ανδρόνικο. 

Στρωμένος με λεμονανθούς και λου

λούδια πρέπει να είναι ο δρόμος, που 

πορεύεσαι σήμερα, γιατί αυτά σου 

ταιριάζουν, μια και τόσο τ' αγαπού

σες και τα φρόντιζες ακόμα και στο 
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μπαλκόνι του διαμερίσματος που 

έμενες και με aτίμητο μύρο λουσμέ

νος ο αγέρας, σαν αντιστάθμισμα του 

ιδρώτα, που στης ζωής το μόχθο 

σπάταλα έχυσες. 

Άνθρωπός ωσεί χόρτος αι ημέραι 

αυτού, ωσεί άνθος του αγρού ούτως 

εξανθήσει, ψάλλει της εκκλησίας ο 

υμνωδός. Και συ, λατρευτή μας μητέ

ρα εξήνθησες τη μέρα της γιορτής 

των λουλουδιών, αφού aξιώθηκες να 

γίνεις όχι απλά χόρτος αλλά ιτιά 

αιωνόβια με πλούσια γύρω σου θαλε

ρά παράρριζα,τα τρία σου παιδιά, που 

τα έκαμε έξι, τα οκτώ σου εγγόνια 

και τα οκτώ σου δισέγγονα δίνοντας 

έτσι συνέχεια στη δική σου ζωή. 

Μιας βδομάδας αρρώστεια στάθηκε 

αρκετή για να εξαϋλώσει το σώμα 

σου και να παραδώσει στην όψη σου 

την γαλήνη και τη γλυκύτητα βυζα

ντινής εικόνας και σαν τέτοια, με τον 

αγιοταφίτικο σου σταυρό, που φέρεις 

στο στήθος σε ασπαζόμεθα. 

Με την συνείδηση ήσυχη ότι εκπλή

ρωσες σωστά επί γης .το καθήκον 

σου, αναπαύου εν ειρήνη, λατρευτή 

μας μητέρα και πρέσβευε υπέρ ημών 

εκεί στην ουράνια που βρίσκεσαι 

τώρα κατοικία, στον Πανάγαθο 

Κύριο. 

Ελαφρύ το χώμα, που σε λίγο θα σε 

σκεπάσει, ας είναι για πάντα και 



αωνία στην σκέψη μας ας παραμείνει 

η δική σου η μνήμη. 

Ο κύριος Χριστόδουλος Πέτσας είπε 

τον πιο κάτω επικήδειο: 

Μια σεβαστή και αξιοπρεπής κυρία 

της Κυθρέας, μια αρχοντοαναγιωμέ

νη οικοκυρά, με άνωτερο ήθος μητέ

ρα με πλούσια κοινωνική συμπεριφο

ρά, έχει από τις πρώτες πρωινές 

ώρες του περασμένου Σαββάτου 

εγκαταλείψει τα γήινα, για να μετα

φερθρεί η άκακη ψυχή της από τα 

αγγελικά τάγματα στις αιώνιες μονές 

του παραδείσου , όπου η χορεία των 
αγίων, και όλων των δικαίων ανθρώ

πων αναπαύονται. 

Ειλικρινά, αείμνηστη Άννα, υπήρξες 

σ' ολο το μακpο στόδιο της επίγειας 

ζωής σου, ψυχή αθώα και αμνησίκα

κη, σπλαχνική και φιλάνθρωπη. 

Γνώμονα της ζωής σου είχες να δια

πράττεις το καλό και ωφέλιμο στο 

συνάνθρωπο σου, και απεστρέφεσο 

με όλη τη δύναμη της ψυχής σου το 

κακό το ευτελές και ανάρμοστο. 

Κατανοούσες εύκολα το συνάνθρω

πο σου και σε στιγμές δοκιμασίας 

προσπαθούσες ν' aπαλύνεις τον 

πόνο και τη δυστυχία και με λόγια και 

με έργα. Γι' αυτό έχαιρες σεβασμού 

και εκτίμησης απ' όλα τα κοινωνικά 

στρώματα. 

78 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Είλκες την καταγωγή από δύο διακε

κριμένες οικογένειες της Κυθρέας 

των Κανικλίδηδων και των Ακαθιωτών 

και ετίμησες επάξια τούτες με το 

σεμνό και ενάρετο βίο εγκαταλείπο

ντας φωτεινό παράδειγμα στις μετα

γενέστερες γενεές. 

Νέα, συνέδεσες την τύχη σου, με τον 

προσφιλή σου σύζυγο το Δήμο, ένα 

τέκνο της Κυθρέας όπου άφησε πίσω 

του υποδειγματική εργατικότητα και 

τιμιότητα σ' όλες του τις πράξεις. 

Ατυχώς όμως περιέπεσε σε ατύχημα 

με παράλυση των άκρων που βάστα

ξε στη ζωή για πολλά χρόνια. Φάνηκε 

τότε η αξιοσύνη σου, αξέχαστη Άννα 

να επιδείξεις υπέρμετρη σύνεση, και 

ιώβειο υπομονή για την αντιμετώπιση 

της dkλήpάς δοκιμασίας. Αποκτήσατε 

τρία τέκνα, το Στέλιο, την Κωνστάντα 

και τη Μαίρη. Αναγιώσατε και τα τρία 

εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και 

μορφώσατε με γυμνασιακή μόρφωση 

υπό δύσκολες aντιξοότητες. 

Προκομμένα όπως βγήκαν κατέχουν 

σήμερα επίζηλες κοινωνικές θέσεις 

και aξιωθήκατε ν' απολαύσετε 8 
εγγόνια. 

Ανάμεσα στις τόσες σου αρετές, αεί

μνηστη Άννα, θα ήταν μεγάλη περά

λειψη για μένα αν δεν ανέφερα και 

την εξαιρετική σου προσήλωση στη 

θρησκεία. Εκκλησιαζόσουν ανελλι-




