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Ο Παπα Χρίστος υπfιρξε ένας 

ακούραστος εργάτης στον αμπε

λώνα του Κυρίου. Πράος. ταπει
νός, υπομονετικός. φιλάνθρωπος, 

εργατικός ποτέ και σε κανένα 

δεν αρνήθηκε κάτι, γινόταν rιτα 

πάντα τοις πάσιι, και ως καλός 

ποιμένας έσπευδε όπου τον 
'\ καλούσε η ανάγκη. 1 Ασκητική 

μορφή, λές και ζωντάνεψε μέσα 

από έργο του Δομήνικου Θεοτο

κόπουλου. Ευθυτενής, ευπροσή

γορος, εξέπεμπε τέτοιο μαγνη

τισμό που προκαλούσε «ιερό 

δέος». Αυτός ήταν ο παπα Καμπίτης, όπως εμείς οι Κυθρέωτες τον ξέραμε. 

Γιος του Κυριάκου Χατζηκακουλλή και της Δέσποινας Έλληνα το γένος Χατζη

νικολάτζιη, γεννήθηκε στην ενορία του Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας. Αδέλφια του η 

Φραγκούλα (Παυλίδη), η Χρυστάλλα (Ρούσου) και ο Αντρέας (Καμπίτης). Ορφάνεψε από 
μητέρα μόλις σε ηλικία ενός χρόνου. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Κυθρέας και μέχρι 

την τρίτη τάξη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. οπότε για οικονομικούς λόγούς διέκοψε τη 
φοίτησή του και ασχολήθηκε με τη γεωργία ενώ στη συνέχεια διορίστηκε στο Μιτσερό 

επιθεωρητής στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία. Το 1950 φοίτησε στην Ιερατική Σχολή 
Λευκωσίας και το 1952 χειροτονήθηκε διάκονος στην Εκκλησία της Παναγίας του 
Τράχωνα. Το 1953 χειροτονήθηκε ιερέας στην εκκλησία της Αγίας Άννας Συρκανιάς και 
το 1958 μετατέθηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας όπου υπηρέτησε το ποίμνιό του 
μέχρι την ημέρα της εισβολής. Μετά την προσφυγιά υπηρετεί στην Καλαβασό, στην 

Αλάμπρα και στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρας στο συνοικισμό Ανθού

πολης. Το 1994 λόγω γήρατος υποβάλλει την παραίτησή του και περιορίζεται στο να 
εκκλησιάζεται και να συμμετέχει στη Θεία Μετάληψη στην εκκλησία των Αγίων 

Ομολογητών όπου και η κατοικία του. Εγκατέλειψε τα εγκόσμια στις 17.6.2006. 
Για τη πλούσια δράση του ο αγαθός λευίτης τιμήθηκε με την ευκαιρία των 25χροvων 

της Αρχιερατείας του από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α' με την ειδική τιμητική 
διάκριση. Ο Όμιλος Γυναικών Περιοχής Κυθρέας τον τίμησε επίσης με ειδική τιμητική 

εκδήλωση αφιερωμένη στους ιερείς της κοινότητας και της περιοχής Κυθρέας. Τιμήθηκε 
επίσης από την εκκλησία της Μεταμορφώσεως της Σωτήρας στην Ανθούπολη το 1996 με 
την ευκαιρία των εγκαινίων της νέας εκκλησίας. Η ίδια εκκλησία αναγνωρίζοντας το έργο 

που πρόσφερε κατέγραψε το όνομά του στα κατάστιχα της Εκκλησίας ως λειτουργού και 

κτήτορα του Ναού και αποφάσισε την τέλεση των καθιερωμένων μνημοσύνων του. 

Ο Παπα Χρίστος ήταν παντρεμένος με τη Θάλεια Αβερκίου από την Καλαβασό και 
κατοικούσαν στην ενορία του Αγίου Ανδρονίκου. Έκαμαν 3 παιδιά: 

Τη Δέσπω που παντρεύτηκε τον Χριστάκη Χριστοφίδη2 από τη Νατά Πάφου. Παιδιά 
τους ο Γιώργος (σύζυγος Κυπριανή Σταυρινάκη, παιδιά Χρίστος καιΛεύκια) και ο Θαλής. 

Τον Κυριάκο (Κούλλη). Αντιδήμαρχο Κυθρέας, παντρεμένο με τη Χρυστάλλα Λειβα

διώτου από τη Λευκωσία. Παιδιά: Χρίστος και Μαριάννα. 

Τη Μαργαρίτα παντρεμένη με τον Πέτρο Πεταλλίδη από την Καλαβασό. Παδιά: Θάλεια 

(σύζυγος Βασίλης Κουλούρης (Αθήνα), παιδιά Κωνσταντίνα και Μαργαρίτα), Κυριάκος. 

l. Ενημερωτικό έντυπο «Μεταμόρφωσrι« ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος συνοικισμού Αvθού
πο'λης, Ιούνιος 2006 

2. Αστυνομικός, που έχασε τη ζωή του άδικα την πρώτη ημέρα της τούρκικης εισβολής μέσα στο 
στρατόπεδο Σπύρου Χατζηγιακοuμή στην Κυθρέα. 




