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Τρεις γάμοι και δύο κηδείες στις αρχές του 1900
τηςΑνθήςΠέτσα-Σαββίδου

ΩςοΓάμοςτηςχρονιάςπρέπειναχαρακτηρίστηκετo 1906ηένωση
τωνδύο θαλερών υπάρξεων, του εν Αιγύπτω ευδοκίμως εμπορευομένου
κ. Κλεάνθους Χριστοφίδου μετά της σεμνής και επιχαρίτου δος Ειρήνης
Παπαχριστοδούλου, αφούόπωςπληροφορούμαστεαπότηνεφημερίδα
Κυπριακός Φύλαξ της2αςΣεπτεμβρίου1906,στηνεκκλησίατουΑγίου
ΑνδρονίκουτηςΚυθρέαςλόγωκαιτηςπαρουσίαςτουΜητροπολίτηΚιτίουσυνέρρευσεν άμετρον πλήθος εκ των περιχώρων και της Λευκωσίας
αποτελεσθείσης ούτω εκτάκτως πολυπληθούς πανηγύρεως.
Τομυστήριοτουγάμουέγινεαμέσωςμετάτοπέραςτηςθείαςλειτουργίας,στονιερόναότουΑγίουΑνδρονίκουαπότονΆγιοΚιτίου1 στη
μητροπολιτικήπεριφέρειατουοποίουοπατέραςτηςνύφηςυπηρέτησε
αργότεραωςιερέας2.ΑφούοΜητροπολίτηςεκήρυξεν τον θείον λόγον
…μετάιεροπρεπούς ρητορείας και σαφηνείας κατανύξας και ενθουσιάσας το πολυπληθέστατον εκκλησίασμα ένωσε στη συνέχεια με τα
δεσμά τουγάμουτονΚλεάνθηΧριστοφίδηκαιτηνΕιρήνηΠαπαχριστοδούλου,κόρητουκυθρεώτηΠαπαχριστόδουλουΜυρμήγκη.ΟΠαπαμυρμήγκης,όπωςτονήξερανοισύγχρονοίτουκαιόπωςτονακούγαμεκαι
εμείς,στησυνέχειαδιετέλεσεαρχικάεφημέριοςστηνεκκλησίατηςΑγίας
ΜαρίναςκαιτουΑγίουΑνδρονίκουκαιμετά,μέχριτοτέλοςτηςζωής
του,υπηρέτησεστηνεκκλησίατουΑγίουΛαζάρουστηΛάρνακα,όπου
καιβρίσκεταιοτάφοςτου.
Ευκατάστατοςογαμπρός,γι’αυτόκαιτονέοζευγάριέχειόλεςτις
προοπτικέςκαιταεχέγγυαγιαμιαευτυχισμένησυμβίωση…Μαζίμετις
χαρέςτουΚλεάνθηκαιτηςΕιρήνηςχαίρονταικαικαμαρώνουνκαιτα
αδέλφιατουγαμπρού,οπρωτότοκοςΧριστοφάκης3 μετηγυναίκατου

1
ΚύριλλοςΠαπαδόπουλοςγνωστόςωςΚυριλλάτσος.ΜητροπολίτηςΚιτίου(18931909), μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (1909-1916). Άντρου Παυλίδη Ιστορία της
Νήσου Κύπρου,εκδόσειςΦιλόκυπρος,τόμοςτέταρτοςσ.482
2
ΟΠαπαμυρμήγκηςεγκαταστάθηκεμετάτοθάνατοτουγαμπρούτουΚλεάνθηστη
ΛάρνακαγιαναέχειεύκοληπρόσβασηπροςτηνΑίγυπτο,όπουβρισκότανηκόρητου
καιοεγγονόςτου.ΣτηΛάρνακαεργάστηκεωςιερέας,εκείπέθανεκαιτάφηκε.
3

ΓιαχρόνιαΚοινοτάρχηςΑγίουΑνδρονίκουΚυθρέας.
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Ελενίτσα4 πούναισυνάμακαιπρώτηεξαδέλφητηςνύφης,οδευτερότοκοςΝικόλας-Κκόλας1878-1947,καιταυπόλοιπααδέλφια,ηΙουλία,ο
ΚωνσταντίνοςπούναιακόμαελεύθεροςκαιζειστοΚάιρο,ηΕλεγκούκαι
ηδεκαοκτάχρονηΑγάθη.Απόπλευράςτηςνύφηςπαρόντεςκαιοιδύο
αδελφοίτης,οΣάββαςκαιοΔημοσθένης.Καιμαζίπάμπολλαξαδέλφια
καισυγγενείςκαιαπότιςδύοπλευρές.
Ο γαμπρός είναι ο τρίτος στη σειρά γιος του Γιαννή Κολιού (του
Ττάττη)καιτηςΜυροφόρας,αδελφήςτουΧριστόδουλουΣεβέρη.
ΗνύμφηείναιεγγονήτουΠιέρουκαιτηςΕλένηςαπότηνκόρητους
Ευανθία.Ανμάλισταλάβουμευπόψητηναριθμητικήδύναμητωνδύο
οικογενειώντωνΚολιήδωνκαιτωνΠιέραινων,μπορούμεεύκολαναδικαιολογήσουμετονχαρακτηρισμότουγάμουαπότονΚυπριακό Φύλακα
ως«πολυπληθούς πανηγύρεως».
ΤοζευγάριεγκαταστάθηκεστοΚάϊροόπουζουνκαιάλλααδέλφια
τουΚλεάνθη.ΟχρόνοςπερνάκαιηΕιρήνημένειέγκυος.Δενχαίρεται
όμωςγιαπολύτησυζυγικήζωήμετονΚλεάνθηΧριστοφίδη.ΟΚλεάνθης
πεθαίνεισεηλικία33χρόνωνστις26.10.1909στηνΑθήνακαιαυτή
μένειχήραμεέναμωρόστηνκοιλιά.Αγόρι,πουπαίρνειτοόνοματου
πατέρατου:Κλεάνθης.ΠουπαίρνειόμωςτοεπίθετοΙωαννίδηςόπωςκαι
όλοιοιάλλοιγιοιτουΓιαννή,πουήτανμετανάστεςστηνΑίγυπτο.
ΚαιέτσιηΕιρήνηστοΚάιρομεγαλώνειμόνητηςκαιμετηβοήθεια
τηςπαπαδιάςμητέραςτηςτονΚλεάνθη,πότεστηΛάρνακαόπουκατοικεί ο παππούς Παπαμυρμήγκης μαζί με την παπαδιά του, πότε στο
Κάιρογιανααποκτήσειγαλλικήμόρφωση.
ΠουμετησειράτουπαντρεύεταιτηνκόρημεγαλοοικογένειαςτουΒαρωσιού,τηνΑναστασίαΓαλανού,καιαποκτάδυόπαιδιά.Τηγνωστήσε
όλουςγιατοπνευματικόέργοτηςΕιρέναΙωαννίδου-Αδαμίδουκαιτον
επιχειρηματίαΠάνοΙωαννίδη,ΠρόεδροτηςΚίνησηςγιαΕλευθερίακαι
ΔικαιοσύνηστηνΚύπρο.
ΤοόνοματουολιγόχρονουΚλεάνθησυνεχίζεικαιμετάτοθάνατότου
ναακούγεταιστηνΚυθρέα,στοσπίτιτουΤτάττη,αφούδύοαπότααδέλφιατουδίνουνσταπαιδιάτουςτοόνομάτου.Βαφτίζονταισεανάμνηση

4
Δύοπρώταεξαδέλφιαείχανπαντρευτείδύοαδέλφια.ΗΕλενίτσαείναιεγγονήτου
ΠιέρουαπότηνκόρητουΧρυσταλλούΧατζηπέτρουΠαπακωνσταντίνουκαιηΕιρήνη
επίσηςεγγονήτουαπότηνκόρητουΕύαΧριστόδουλουΠαπαμυρμήγκη.
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τουθείουΚλεάνθης(Κλινής)ογιoςτουΧριστοφάκηΚολιούκαιογιoς
τηςΙουλίαςΚωστήΦραγκούδηκαιοΚλίνοςτουΝικολάτζιηπουπέθανε
σεηλικία2χρονώνμερουσούδι(ιλαρά).
Τραγικήειρωνείαπουθαπρέπειναλεχθεί,ηΕιρήνηκαιοαδελφός
τουάντρατηςΚωνσταντίνοςπέθαναντηνίδιαημέρα…

Ì
ΣτηνΕκκλησίατηςΑγίαςΜαρίναςστις12τουΟκτώβρητου1908η
ώρα2.30μ.μ.έγινανοιγάμοιτουΣτυλιανούΧατζηγεωργίουαπότοδιπλανόμικρόχωριότηςΧρυσίδαςκαιτηςΑγιαμαρινιώτισσαςΕυανθίας
Χατζηλούκα.
Το«ΠροσκλητήριονΓάμου»δημοσιεύθηκεστηνεφημερίδαΚυπριακός
Φύλαξ της11ης τουΟκτώβρη1908,μιαμόλιςμέραπριναπότογάμο.Η
πρόσκλησηείχεπαραλήπτητονάρρενααρχηγότηςοικογένειας,καιτον
παρακαλούσενα τιμήσητε διά της ευγενούς παρουσίας υμών μετά της
αξιοτίμου οικογενείας σας. Ηπρόσκλησηλειτουργούσεωςυπενθύμιση
γιατουςεπικείμενουςγάμουςκαισίγουρααπόμέρεςπρινθαείχανπροσκληθείοισυγχωριανοί,οιφίλοικαιοισυγγενείςτωνδυοοικογενειών.
Ηνύφηκαταγόταναπόμεγάληπαπαδοοικογένεια.Παππούςτηςο
Παπαπέτρος(1790-1870),πουυπήρξειερέαςτουΑγίουΑνδρονίκουΚυθρέαςμεακόμαδύογιουςκαιέναγαμπρόστηνυπηρεσίατηςεκκλησίας
στηνΚυθρέα.ΤονΠαπακωνστάντινοπουλειτουργούσεστηνεκκλησία
τουΑγίουΑνδρονίκου,διαδεχόμενοςτονπατέρατου,τονΠαπαγιώργη
(1820-1880)πουαπότο1861λειτουργούσεστηνεκκλησίατηςΑγίας
ΜαρίναςκαιτονΠαπαζωγράφο,παντρεμένομετηνκόρητουΖωίτσα.Ο
Παπαζωγράφοςτο1907λειτουργούσεστηνεκκλησίατουΝέουΧωρίου
Κυθρέας5.
ΗνύμφηΕυανθίαΧατζηλούκαήτανκόρητουΛούκαΠαπαπέτρουκαι
τηςΑννετούςΧατζηλούκααπότηνενορίατηςΑγίαςΜαρίνας.Αδέλφια
τηςΕυανθίαςογνωστόςσεόλουςμαςμεγαλοκτηματίαςτηςΚυθρέας
ΠέτροςΧατζηλούκας-οΠετράτζης,ηΔέσποινα(στουςΑγίουςΟμολογητές)καιηΧρυσταλλένη,παντρεμένημετονΚύπρο(Κυπρούδι)Σαββίδη.
ΟΧρυσιδιώτηςγαμπρόςΣτυλιανόςΧατζηγεωργίουήτανγνωστόςανάμεσαστουςχωριανούςτουςωςΧατζηστυλλήςτουΧατζηγιώρκη.Απότο

5

ΕφημερίδαΠατρίς,19/2.7.1907.
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προσκλητήριοπληροφορούμαστεγιατουςγονείςτου,ΧατζηγεώργηΧατζηπέτρουκαιΕυφροσύνη.
ΟΧατζηστυλλήςείναιαπόγονοςτουΓερόλεμου,πενθερούτουθρυλικούΠελλόπαπααπότηΒώνη.ΟΧατζηγιώρκηςκαιηΕυφροσύνηείχαν
τοσπίτιτους6 στηγειτονιάτωνΣταυρακούδων.ΤοζεύγοςΧατζηγιώρκη
είχεκαιμιακόρη,τηδασκάλαΠαναγιώταΧατζηγεωργίου-Κουσουμίδου.
Το«ευτυχέςζεύγος»έκαμεέναγιο,τονΓεώργιοΓεωργιάδηπουεμείς
τονξέραμεσανΓιώρκοτονΓραμματικό.ΕργαζότανστοΔημαρχείοΚυθρέαςωςΔημοτικόςΓραμματέας,πρόσωπο έμπειρο και γνώστης των
προβλημάτων του Δήμου έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο την εβδομάδα της
Διακαινησίμου του 1966 και πέθανε7.΄ΗτανπαντρεμένοςμετηνΑννίκα
6

ΤοσπίτιαγοράστηκεαπότονΑνδρέαΖαμπακκίδη(Ουστά).

7

ΣάββαΠ.Χριστίδη,Κυθραία, η πράσινη μας Κοιλάδα,Λευκωσία,2003,σ.38
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ΓιαννάτζιηαπότηΧαρδακιώτισσακαικατοικούσανστηνΑγίαΜαρίνα,
δίπλααπότοσπίτιτηςΧρυσταλλένης8 (μετέπειτακατοικίαΒασιλάκη
Λαμπίρη).

Ì
Τοεπόμενοψαλίδισματηςπρώτηδεκαετίαςτου1900αφοράτηνίδια
οικογένεια.ΕκείνητουΓιαννήΚολιού(τουΤτάττη)απότηνΚαμάρα.Ένα
χρόνο μετά την απώλεια της κόρης τους Αγάθης (για την κηδεία της
οποίας θα αναφερθούμε πιο κάτω) ο Γιαννής και η Μυροφόρα παντρεύουντοΓενάρητου1909τονξενητεμένογιοτους.ΤονΚωνσταντίνο
πουζεικαιαυτόςστοΚάιροτηςΑιγύπτου.Αυτήτηφοράόμωςόχιστην
Εκκλησιάτους,στονΆγιοΑνδρόνικο,αλλάεκείμακριάστοΚάιρο.
ΣτογάμοπαρούσαόληηΚυπριακήΑδελφότητακαιηΕλληνικήπαροικία.Δενμπορούμεναξέρουμεανοιγονείςήμέλητηςοικογένειας
τουγαμπρούήτανπαρόντεςστουςγάμους…
ΝύφηηΜαρίαΣ.Ζωγράφου,ωραιοτάτη όπωςηεφημερίδαμαςπληροφορεί,απότηΛευκωσία. Κατάτοελληνικόέθιμοταστεφάνιααντήλλαξε…οπαρεπιδημών έγκριτος9 κ.Κωνσταντίνος Μηλίδης, εξάδελφος
του γαμπρού.
ΟΚωνσταντίνοςκαιηΜαρία(Μαρή)έκαμαν3παιδιά.Δύοκόρεςκαι
έναγιο.ΤηνΗλέκτραΒαρλαάμ(τηςγνωστήςοικογένειαςυφασματεμπόρων) την Γιαννούλα που παντρεύτηκε τον Πρόδρομο και τον Ανδρέα
ΙωαννίδηπουκατοίκησεστηΛεμεσό.Καιοιδυόκόρεςτουςπέθαναν
νέες.ΤοοικογενειακόσπίτιτουςβρισκότανκοντάστηνΑρχιεπισκοπή,
δίπλααπότοβιβλιοπωλείοτουσυγχωριανούμαςΚωστάκηΝ.Κανικλίδη.
ΗοικογένειαΚολιούείχεπάρεδώσεμετηνΑίγυπτο,αφούβρίσκουμε
ότι εκτός από τα δύο αδέλφια Κλεάνθη Χριστοφίδη και Κωνσταντίνο
ΙωαννίδηπουέζησανστηνΑίγυπτοκαιο(Νικόλας)Κκόλαςνέος ασχολήθηκε με το εμπόριο ημιόνων και πηγαινοερχόταν στην Αίγυπτο10. Επί8
ΆνδραςτηςοΚύπροςΣαββίδης,τογνωστοΚυπρούδι,πουδιατέλεσεκοινοτάρχης
ΑγίαςΜαρίνας.
9

ΟγνωστόςευεργέτηςτηςΚυθραίας.Δώρισεποσό1000λιρώνπερίπουστημνήμη
τηςκόρηςτουΜαρίκαςδιά την εκ του Κεφαλοβρύσου διά σιδηρών σωλήνων διοχέτευσιν
του ύδατος εις τας διαφόρους συνοικίας της κωμοπόλεως μετά της κατασκευής κρηνών
εις τα διάφορα αυτής κέντρα διά την εύκολον ύδρευσιν απάντων των κατοίκων. ΕφημερίδαΦωνή της Κύπρου 1921.
10

ΓιάννηΟρφανίδη,Κυθρέα ο τόπος μου, σ.30.
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σηςοΠέτροςκαιοΚλεάνθηςτουΧριστοφάκηΚολιού,οι γιοιτηςΙουλίας
Κολιού(Φραγκούδη)ΓιώρκοςκαιΜελήςΦραγκούδης,έζησανκαιαυτοί
στηνΑίγυπτο.

Ì
Ο εντοπισμόςστηνεφημερίδα«Κύπριος»της17ης Φεβρουαρίουτου
1907τηςείδησηςότιετελέσθη την 2 μ.μ. της παρελθούσης Κυριακής η
κηδεία του Ιωάννου Ζαχαριάδου, εν ηλικία 71 ετών εκμετρήσαντος το
ζην περί την μεσημβρίαν του Σαββάτου καιηπαρουσίαανάμεσαστους
50καταθέτεςστεφάνωνστησορότουμεταστάντος,τηςεκκλησίαςτου
ΑγίουΑνδρονίκουΚυθρέας,τουκυθρεώτηΚυριάκουΛεμονοφίδηκαιτης
οικογένειαςΣεβέρη,μουκέντρισαντηνπεριέργειααλλάκαιτοενδιαφέρον
καιμεέσπρωξανναερευνήσωτηζωήκαιτοέργοτουΖαχαριάδημέσα
απότιςεφημερίδεςπουκυκλοφορούσανεκείνητηνεποχήκαιπαράλληλα
νααναζητήσωαπόάλλεςπηγέςτιςρίζεςτουστηνΚυθρέα.
Οθάνατοςκαιηκηδείατουαπασχόλησανευρύτατατοντύπο,σχολιάσθηκεμάλισταπωςμετά την κηδείαν του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου,
αύτη εγένετο πάνδημος ως προς το πλήθος των πολιτών και το αξίωμα
των παραστασών επιστημοτήτων.ΜάλισταηΑ.Ε.οΜ.Αρμοστής διέπεμψε θερμόν συλλυπητήριον γράμμα προς τον γαμβρόν επί θυγατρί του
μεταστάντος κ. Χρ. Σώζον.11
Μαθαίνουμεακόμαπως εκ των μελών της Κυβερνήσεως συνώδευσαν
την Κηδείαν οΑρχιγραμματεύςκοςΚλώσσον,οΔικηγόροςτουΣτέμματος
11

Κυπριακός Φύλαξ 17.2.1907.
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κοςΡηςΔάιβιςοΑρχιδικαστήςκοςΤάιζερ,οΕπαρχιακόςΚαδήςΧ’’ΧαβούςΖιαήεφ.,o ΔερβίςΠασάςκαιπολλοίάλλοιοθωμανοί.
Είναιενδιαφέροννασταθούμεγιαλίγοστηνκηδείαπουέγινεστον
ιερόναόΤρυπιώτουκαιγιατηνοποίαγράφτηκεπωςσπανίως η πρωτεύουσα είδε τόσο μεγαλοπρεπή και επιβάλλουσαν κηδείαν12.
Τασχόλιαστοντύποτόσογιατονίδιοόσοκαιγιατηνκηδείαπάμπολλα.Όλαδενααναφέρονταιστομέγεθοςτουανδρός,καιστας περικοσμούσας αυτόν αρετάς.Τιμιώτατος εις τας εμπορικάς συναλλαγάς του,
ευθύς τον χαρακτήρα, πράος, χριστιανικότατος, φιλάνθρωπος φιλόξενος,
ευγενής και προσηνέστατος προς όλους, μικρούς και μεγάλους13.
Ηκοινωνικήτουδράσηπολυσχιδήςκαιπολυδιάστατη.Υπήρξεμέλος
διοικητικών και δημοτικών συμβουλίων, εκκλησιαστικών επιτροπών,
εφοριών,εκπαιδευτηρίων,συμβουλίωνταμιευτηρίωνκαιαναγνωστηρίων
ειςταοποίαπάντοτε παρέσχε πολυτίμους υπηρεσίας διά της μεγάλης
του πείρας και συνέσεως…ανύψωσε την εμπορίαν της Κύπρου και δι΄
όλου του ακανθώδους αλλά πάντοτε ευδοκίμου εμπορικού σταδίου του
επιδειξαμένου παραδειγματικήν χρηστότητα και τιμήν εν ταις συναλλαγαίς και ως συνεταίρου διατελέσαντος σπουδαίου και τα μάλιστα
χρηστού παράγοντος και ιθύντορος της προαγωγής και ακμής των συνεταιρικών εργασιών14.
Πριναπότηνκηδεία,πολίτεςαπόόλεςτιςκοινωνικέςτάξειςπήγαιναν
ομαδικάστοσπίτιτουνεκρούγιανασυλλυπηθούντηνοικογένειάτου.
Ηεξώπορταήτανκαλυμμένημεμαύρορούχο(πέπλος) ωςένδειξηπένθους.Έξωαπότηνκατοικίαδύοσειρέςπαιδιώνκρατούσανπάνωσεκοντάρια(επί κοντών)τα50περίπουστεφάνιαπουθακατατίθεντοστην
νεκρικήσωρόμετάτοπέραςτηςνεκρώσιμηςακολουθίας.Στοχώροτης
κηδείαςγινόταντοαδιαχώρητο.ΗεκκλησίατηςΧρυσαλινιώτισσαςείχε
γεμίσειαπόκόσμομέχρι ασφυξίας, οιδιαδρόμοίτηςυπερεπληρώθησαν
όπωςκαιοδρόμοςμπροστάαπότοναό.Κατάτηδιάρκειατηςκηδείας
η «Εμπορική Λέσχη» και η Λέσχη «Αθήναιον» των οποίου ο εκλιπών
υπήρξεμέλοςτωνδιοικητικώντουςσυμβουλίωνείχον κλείσει τας πύλας
εις ένδειξιν τιμής προς αυτόν. ΚατάτηνκηδείαχοροστατούσεοΜητροπολίτηςΚιτίουόστις εξεφώνησε τον επικήδειον εξιστορήσας τον βίον
του αοιδίμου ανδρός.

12

ΕφημερίδαΕλευθερία, 17/2.3.1907.

13

ΕφημερίδαΕλευθερία,ό.π.

14

ΕφημερίδαΕλευθερία,ό.π.
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ΔυστυχώςλεπτομέρειεςγιατηστενήοικογένειάτουστηνΚυθρέαδεν
έγινεκατορθωτόναεντοπιστούν.Όσααναφέρονταιεδώγιατηζωήκαιτη
δράσητουπεριορίζονταιστιςειδήσειςπουείδαντοφωςτης δημοσιότητας
στον τύπο εκείνης της εποχής και στο Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων
(1800-1920) τουφίλουιστοριοδίφηκαιερευνητήΑριστείδηΚουδουνάρη.15
Πολλοί Κυθρεώτες θυμούνται την χήρα κόρη του Ερμιόνη να επισκέπτεται την Κυθρέα καλοντυμένη και πάντοτε με την ανάλογητσάντανα
συμπληρώνειτοντύσιμότης.Γι’αυτόκαιστηνΚυθρέασυχνά-πυκνά
αποκαλούσαντηνκαλοντυμένηΚυθρεώτισσαως«ΚυρίαΣώζαινα».
ΓεννημένοςστηνΚυθρέα-μεβάσητηνηλικίακατάτηνημερομηνία
θανάτουτου-το1836οΙωάννηςΖαχαριάδηςυπήρξεσημαίνονμέλος
τηςΛευκωσιάτικηςκοινωνίαςστηνοποίααφήκεεμφανέςτοστίγματου
τόσοστονοικογενειακό,όσοκαιστονκοινωνικοεπαγγελματικόκαιπολιτικότομέα.
Αυτοδημιούργητος,δημιουργήσας μόνος διά της τιμιότητος και της
φιλοπονίας την εν τη κοινωνία επίζηλον θέσιν του ανήλθεν επαξίως
πάσας τας κοινωνικάς βαθμίδας.16 Νεαρότατος,σεηλικίαμόλις19χρόνωνγίνεταισυνεταίροςμετονεπίσηςΚυθρεώτηπρώτοεξάδελφότου
ΧριστόδουλοΣεβέρητουΧριστοφή17 καιιδρύουντονΟίκοΧρ.Σεβέρη
καιΣία(1855).
Οσυνεταιρισμόςαυτόςδιαλύθηκετο1893(εφ.Φωνή της Κύπρου το
23/4/7/1893).ΌπωςόμωςσυμπεραίνεταιαπότηναναφοράστιςεπαγγελματικέςδραστηριότητεςτουΖαχαριάδηστονεπικήδειοπουεξεφώνησεοΜητροπολίτηςΚιτίου,ομεταστάςμέχριτουθανάτουτουδιηύθυνε
την γνωστήν και ευεργετικήν εν Κυρηνεία Εταιρείαν Ζαχαριάδη-Σεβέρη18και ταδύοπρώταξαδέλφιασυνέχισαντιςαπόκοινούεμπορικές
δραστηριότητέςτουμετηδημιουργίαννέαςεταιρείας.Τούτοάλλωστε
επιβεβαιώνουνκαιοιδύοεγκύκλιοιπουδημοσιεύτηκανστις30.6.1907
στηνεφημερίδαΚυπριακός Φύλαξ μετάτονθάνατοτουΖαχαριάδημε
τηνοποίεςγνωστοποιείταιηδιάλυσητηςεταιρείαςΣεβέρηςκαιΖαχαριάδηςκαιηανάληψητωνυποχρεώσεωνκαιδικαιωμάτωντηςεταιρείας
απότονΔημοσθένηΧρ.Σεβέρη.
15

ΑριστείδηΚουδουνάρηΣεβέρηςΧριστόδουλοςτουΧριστοφήσ.542.

16

ΕφημερίδαΕλευθερία, 17/2.3.1907.

17

ΧριστόδουλοςΣεβέρηςτουΧριστοφή1834-1900εκΚυθραίας.ΓυναίκατουηΜαρίτσαΙωάννουΕυαγγελίδη,μεγαλεμπόρου.
18

ΕφημερίδαΚυπριακός Φύλαξ, 17.2.1907.
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ΑπόεγκυκλίουςδεπουδημοσιεύτηκανστονΚυπριακό Φύλακα της
9ης Ιουνίου1907σχετικάμετακληρονομικάτουαποβιώσαντος,φαίνεται
ότιοΖαχαριάδηςδιατηρούσεκαικατάστημαμετηνεπωνυμίαΙ.Μ.Ζαχαριάδης.
Ο Ιωάννης Ζαχαριάδης ήταν παντρεμένος με την Ασπασία (18401928),μιααπότιςκόρεςτουΛευκωσιάτημεγαλεμπόρουΙωάννηΕυαγγελίδη.ΠαιδιάτουςοΜιχαήλΖαχαριάδης,οΕυάγγελοςΖαχαριάδης,19
οΖήνωναςΖαχαριάδης,ηΕλένη-πουπαντρεύτηκετονΕλλαδίτηιατρό
ΝικόλαοΘ.Δέρβη20 (1861-1937),καιηΕρμιόνη21 -πουπαντρεύτηκετον
ΧριστόδουλοΣώζο22 (1872-1912).
ΤογιοτουΖήνωναΙ.ΖαχαριάδηβρίσκουμεανάμεσαστουςΓενικούς
ΑντιπροσώπουςστοΤμήμαΚυθρέαςγιατηνεκλογήΑρχιεπισκόπου23 και
ωςμέλοςτουΕκπαιδευτικούΣυμβουλίουεκλεγμένοαπότηνΕπιτροπή
ΕκπαιδευτικήςΕπιτροπής24.
ΗκατοικίατηςοικογένειαςΖαχαριάδηβρισκότανστηνοδόΙπποκράτουςστηνεντόςτωντειχώνΛευκωσία.Τοκτίριοπουσήμεραστεγάζει
μέροςτουΛεβέντειουΔημοτικούΜουσείουΛευκωσίαςκτίστηκεαπότον
έμποροΙωάννηΖαχαριάδητο1892γιατηνκόρητουΕλένηπουόπως
αναφέρθηκεπαντρεύτηκετονγιατρόΝικόλαοΔέρβη.Αργότεραεγκαταστάθηκεσεαυτόκαιογιοςτους,γιατρόςκαιεπίεικοσιοκτώχρόνιαΔή-

19
ΕυάγγελοςΖαχαριάδηςΑπεβίωσενενΓαλλίακαθάτηλεγραφικώςηγγέλθηεκείθεν,
γένοςμιάςτωνεγκριτωτέρωνπαρ’ημίνοικογενειώνοΕυάγγελοςΙ.Ζαχαριάδης.ΕφημερίδαΠατρίς 5/18.6.1907.
20

ΕγεννήθηειςΠλάκαΑθηνών.ΠατέραςτουγνωστούδημάρχουΛευκωσίαςκαιΠολιτικούΘεμιστοκλήΔέρβη.ΠροσέφερεμεγάλεςυπηρεσίεςστηνΚύπροκαιιδιαίτεραστη
Λευκωσία.ΥπήρξεπρόεδροςτουΙατρικούΣυλλόγουΛευκωσίας.Παρασημοφορήθηκε
απότηνΕλληνικήνΚυβέρνησημετονΑργυρόΣταυρότωνΙπποτώντουΤάγματοςτουΣωτήρος.
21
ΜήτηρΖήνωνοςΣώζουβαρύταταπενθήσαενζωήτουθανάτουσυζύγουκαιτέκνου,
ετών85θανούσατη25η Αυγούστου1959.Επιτύμβιαπλάκα,ΚοιμητήριοΑγίωνΚωνσταντίνουκαιΕλένης,Λευκωσίας.
22

Δικηγόρος,βουλευτήςΛεμεσού-ΠάφουκαιΔήμαρχοςΛεμεσούπουέπεσεηρωϊκώς
μαχόμενοςστοΜπιζάνιστις6.12.1912σεηλικία43χρόνων.
23
ΓενικοίαντιπρόσωποιΚυθρέας:αιδεσιμότατοςΠαπαχριστόδουλοςΜυρμήγκης,και
οι Ζήνων Ι. Ζαχαριάδης και Δημ. Σεβέρης, δικηγόρος εφημερίδα Κυπριακός Φύλαξ
4.4.1909.
24

ΕφημερίδαΚυπριακός Φύλαξ, 22.12.1907.
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μαρχοςτηςΛευκωσίαςΘεμιστοκλήςΔέρβης(1894-1968).Στοίδιοκτίριο
εγκατέστησετοιατρείοτουκαιταγραφείατουΚυπριακούΕθνικούΚόμματος(ΚΕΚ)τουοποίουηγείτο(1943-1960).
Εδώθαήτανκαλόνααναφερθείπωςαμέσωςμετάτηντούρκικηεισβολήκαιτονξεσπιτωμό,ηκαΚάτιαΔέρβη25 παραχώρησεδωρεάντη
μέχριτότεκλειστήκαιακατοίκητηκατοικίατωνΖαχαριάδηδωνσεπρόσφυγεςαπότηνΆσσια.
Άξιζετονκόποηέρευναγιατηζωή,τιςδραστηριότητεςκαιτηνοικογένειατουΙωάννηΜ.Ζαχαριάδη,αφούμεαυτήφωτίστηκανπτυχέςτης
ζωήςτουπουδικαίωςτονκατατάσσουνμεταξύτωνΚυθρεωτώνπουδιακρίθηκανγιατοεπίγειοέργοτους,τηνπροσφοράκαιτιςυπηρεσίεςτους
στηνΚυπριακήκοινωνία.
Μεαυτότοσκεπτικό,στονκατάλογοτωνΚυθρεωτώνπουτίμησαντην
καταγωγήτουςαλλάκαιόσουςέλκουντηνκαταγωγήτουςαπότηνΚυθρέαθαπρέπειναπεριληφθούντόσοοίδιοςόσοκαιοεγγονόςτουαπό
τηνκόρητουΕλενίτσα,ΘεμιστοκλήςΔέρβης.

Ì
Τώ π. Σαββάτω απεδήμησε προώρως προς Κύριος ανθηροτάτη και
αγγελική ύπαρξις η Αγάθη Ιωάννου εν Κυθραίας, είκοσι μόλις αρωματώδεις ανοίξεις φέρουσα.26
ΟαδόκητοςθάνατοςτηςΑγάθης,κόρηςτουΓιαννήΚολιούκαιτης
Μυροφόραςστηνηλικίατων20χρόνωνσκόρπισεβαθύτατηθλίψησεολόκληρητηνκοινότητα,πολύδεπερισσότερογιατίβρισκότανσεεκείνοτο
στάδιοτηςζωήςτηςόπουέκαμνεσχέδιαγιατομέλλονκαιονειρευόταν
ναανοίξειτοδικότηςσπιτικόμετά χρηστού και εναρέτου προκρίτου της
κοινότητος του κ. Γιάγκου Θ. Ιωαννίδου27 μετονοποίοήταν διά μνήστρων ελπιδοφόρων συνδεδεμένη και αντί των παρασκευαζομένων

25

ΚαταλίνΘ.Δέρβη(Κάτια)1919-1999,Οικογ.τάφοςΔέρβη,ΚοιμητήριοΑγίωνΚωνσταντίνουκαιΕλένης,Λευκωσία.
26
27

ΕφημερίδαΚυπριακός Φύλαξ, 12.1.1908

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Μόλις εσβέσθησαν αι λαμπάδες του υμεναίου της πρεσβυτέρας θυγατρός και ευτυχούς οίκου του κ. Χ΄΄ Νικολάου ανήφθησαν άλλαι ίνα φωτίσωσι τους
αισίους αρραβώνας της νεωτέρας ΄Αννης μετά του εκ Κυθραίας κ. Γιάγκου Θεμιστού
εκ των προκρίτων της γείτονος κωμοπόλεως ούς ηυλόγησεν η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος.
ΕφημερίδαΚυπριακός Φύλαξ, 13.6.1909.
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δάδων του Υμεναίου και των γαμηλίων στεφάνων οδηγήθηκεεις την
εσχάτην κατοικίαν αυτής.
ΣτηντριετίααπότονΣεπτέμβρητου1906μέχρικαιτοΣεπτέμβρητου
1909στοσπίτιτουΓιαννήκαιτηςΜυροφόραςημεγάληχαράεναλλάσσεται,μετηνάκρατηλύπη.ΤονΣεπτέμβρητου1906παντρεύουντον
Κλεάνθη,τοΓενάρητου1908κηδεύουντηνεικοσάχρονηΑγάθη,τοΓενάρητουεπόμενουχρόνου1909παντρεύουντονΚωνσταντίνοκαιτον
ΣεπτέμβρητουιδίουχρόνουχάνουντονΚλεάνθη…
Θλιμμένηγιατομεγάλοκακό,η κωμόπολις πάσα εν βαθεί πένθει εκήδευσε μετά νεκρικών στεφάνων και λαμπάδων προπέμψασα εις την εσχάτην
κατοικίαν αυτής με την
ευχήνεις την πολυδάκρυτον νεκράν κούφην την
καλύψασαν γην.
Και στη γειτονιά της
Αγάθηςξεπετάγονταινέα
βλαστάριαμετοόνομαΑγάθη-Αγαθονίκη - Νίκη
(η αδελφή μου), η Αγάθη
του Ζαμπά, η Αγάθη της
Ελεγκούς (Σταυράκη), η
Αγάθη της Ιουλίας (Φραγκούδη), η Αγάθη του Καραβού, η Αγάθη της Πηλούσας, η Αγάθη του Κοιλιάρη, η Αγάθη του Πατουνά… Πρώτα εσαϊτίζαν,
εβκάλλαν ούλλοι τα ονόματα των πεθαμμένων,
των συγγενών τους, των
γειτόνων τους…28
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ΠροφορικήαφήγησηΑγνήςΜαζαράκη,εγγονήςτουΓιάννηΚολιού.

