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Βραχίμηι; Χ 
• v 

Χριστοδούλου 
ο σοσιαίlιιηή~; της Χαρδακιώησσας 

Στη συνέχεια της περιγραφής φυσιογνω
μιών της Χαρδακιιi.ηισσας Κuθρέας, στις 

πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, δίδουμε 
σήμερα την περιγραφil μιας ξεχωριστι)ς 
φυσιογνωμίας του χ·· Βραχίμη χ·· Χρι

στοδούλου, που πολλοί τον περιγράφουν 
σα το σοσιαλιστή της Κωμοπόλεώς μας. 

Γεννήθηκε περί το 1870 και δολοφονή
θηκε την 25.8.1945. Ηταv ο πριiπος γιος 
του χ·· Χριστοδούλου που κατοικούσε με 

τα παρακλάδια του στην συνοικία τους Χ·· 
Πιερίδες και είχε αδέλφια το Σοφόκλη (πατέ
ρα των Σιόρηδων) τον Κωvοτάντιvο (πατΕρα 
του Γιώργκου της Εταιρείας) το ΓιιίJpκο 
(πάππο του γράφοντος) την Παναγιωτοι) 
(Κωστή Μακρr)) τη Μαριαvvού (τατταρι)} 
καt την Χρυσταλλού (Κυρτίνα). 

Η οικογένΕΙα του πατέρα του ι)ταν πλού
σια με πολλή κτηματrκη nερrοuοία. Ο ίδιος, 
εκτός της σημαντικr)ς nεριοuσiας nou κλη
ρονόμησε από τους γονείς του, εργαζόμενος 
σκληρά κατόρθωσε να πολλαπλαάrάσεr την 

περJΟυσiα του και εκτός από τα περιβόλια 
και λιοχώρrα που είχε στην ενορία του είχε 
εκτΕταμένη γεωργικr) γη στον «Κοκκινόκρε 

μο» και προπαντός στο «Βούλκαρη», μrα πα
ραθαλάσσια περιοχή πίσω από τον Πενταδά
κτυλο, δίπλα στην nεριοχr) της Χάρ1ζιας. 

Παντρεύτηκε, ενωρίς με τη Μαρί τσα κόρη 

του γέρο ΒαρΕλλα και απέκτησαν 7 παιδιά: 
Τον Ηλία, Σάββα, Ξενή, Χρίσω, Μιχάλη, 

Κώστα και Δημr)τρη, που όλοι έχουν το επί

θετο Αβρααμiδης. Φrλομαθriς και φιλοπρό

οδος σ χ·· Βραχίμης, παράλληλα και εχόμε

νος, έστελλε τα παιδιά του μόλις απ9φοιτού

σαν από το Δημοτικό και σε Σχολές Μέσης 

Παιδείας. Ο Ηλίας ϊέλειωσε το rεροδrδα
σκαλείο Λάρνακας, αλλCι δεν διορίστηκε 

δημοδιδάσκαλος αλλά συvΕχισε τη μόρφω

σή του στην Αγγλική Σχολr) Λευκωσίας κα

τορθώσας μετά την αποφοίτηση του να δι

ορισθεί καθηγητής των ΕλληνικιiJv και Αγ
γλικών στην τότε Κυβερνητική Σχολή Μιτσή 

στη Λεμύθου. Τελικά λίγα χρόνια προ του 

Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μετανά

στευσε στην Αγγλία όπου παντρεύτηκε και 

έζησ~ εκεί μΕχρr το θάνατο Ίου που Εγινε 
πριν λίγα χρόνια. 

Ο δεύτερος γιος του Σάββας σπούδασε κι 
αυτός στην Αγγλικιi Σχολή Λευκωσίας και 
μετά την αποφοίτηση του εργάσθηκε υπάλ
ληλος στα μεταλλεία Αμιάντου για πολλά 
χρόνια και αφού παντρεύτηκε με χωριανή 
μας μετανάστευσε κι αυτός αρχικά στην Αγ
γλία και αργότερο στην Αμερική. Εδώ ο iδιος 
nΕθανε, ζουν όμως οήμερο τα παιδιά του με 
τη γυναίκα του στην Καλιφόρνια. 

Από τα άλλα nσιδιά του ο Ξενής και ο 
Κu"Jσως πέθαναν με λέπρα. Η ταν παράξενο 
πως η λέπρα κτύπησε αυτή την οικογένεια, 

γιατί rΊrαν γνωστό πως δεν υπήρχαν άλλοι 
λεπροί στις δυο τους οικογένειες τόσο του 
πcηέρα όσο και της μητέρας. Μια αρκετά 
διαδεδομένη φήμη στο χωριό τότε, ήταν 
πως η λΕπρα κτύπησε τον Ξενή, γιατί ο πατέ
ρας και η μητέρα ι"lλθαν σε συνουσία όταν η 
μητέρα βρισκόταν σε έμμηνη της περίοδο 
και ο δεύτερος ο Κώστας c(κόλλησε» από τον 
πρώτο. 

Από τα άλλα παιδιά του, ο Χρίστος που 
είναι γνωστόςμε το παράνομα (cΚιασιουλής» 
πέθανε τελευταία στην προσφυγιά στη Λ ευ~ 
κωσία, δεν πr)γε σε ανιiπερο σχολείο, αλλά 
έμεινε στα κτιiματα της οικογένειας του και 
επιδόθηκε στη γεωργία. Ο Μιχάλης σπού
δασε κι αυτός στην Αγγλική Σχολή Λευκω
σίας, διορίστηκε κυβερνητικός υπάλληλος 
και μετCJ την συνταξιοδότηση του ζεi ακόμη 
σr)μερα στη Λευκωσία. Ο μικρότερος γιος 
Δημήτρης μετανάστευσε και αυτός στην 
Αγγλία σϊη δεκαετία του 30, αλλά χάθηκαν 
τα ίχνη του και κανΕνας δεν ξεύρει τι απέγινε. 

Ο Χ'· Βραχίμης βασικά ήταν γεωργός, 
αλλά τα ενδιαφέροντα του ήταν πολλά και η 
κοινωνrκri του δράση πολύ πλατειά. Τον χα
ρακrr)ρrζαν όπως ανάφερα στην αρχή σαν 
τον σοσιαλιστή της Κωμοπόλεως μας, γιατί 
ανάμεσα στις πολλές του δραστηριότητες 
αναλάμβανrο και πράξεις ευεργεσίας των 

πτωχιίJV συνανθριiJπων του της δικής του 
ενορίας. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμι
ου Πολέμου και στη μεταπολεμική περίοδο 
που ακολούθησε μέχρι τη δεκαετία του 30 
υπriρχι μια παγκόσμια οικονομική κρίση, 
πολλΕς φτωχές οικογένειες στην ενορία 


