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εστερούνταν και τα πιο στοιχειώδη αγαθά 

της ζωής. Ο Χ·· Βραχiμης λοιπόν στα χρό

νια τούτα της δυστυχίας συνήθιζε σης γιορ
τές των Χριστουγέννων και της Λαμπρός να 

σφάζει αρκετά ζώα είτε από τα δικά του είτε 
άλλα που αγόραζε από βοσκούς κω να τα 
πουλεi στις φτωχές οικογένειες της ενορίας 
του στη μισή τιμή που πουλιόταν συνήθως 
το κρέας. Με τη χειpονομiα του αυτή aπά

λυνε τον πόνο πολλών οικογενειών στις κο
σμοσωτήριες αυτές γιορτές και τους έδιδε 

την ευκαιρία να τις γιορτάσουν πιο χαρού
μενα και·εuτυχισμένα. 

διάφορες δραστηριότητες τους και στα λο· 

γής ψουνίσματα τους, γιατί απέφευγαν τους 
τοκογλύφους που ήταν τότε πολλοί στην 

ενορiα μας. 

Η πιο μεγάλη του όμως ευεργεσία που 

έκαμε και στις δυο άνω ενορrες της Κυθρέας, 
Χαρδακιώτισσα και Σuρκανιά, ήταν η ίδρυ
ση στην ενορία του της Συvεpγαηκής Πιστωτι

κής Εταφεiας περί το 1920-22. Νομiζω πως 
ήταν η δεύτερη Συνεργατική τέτοια που ιδρύ~ 
θηκε στην Κύπρο, μετά την πρώτη εκεiνη 
του ΛευκονC>iκου _ Η Συνεργατική τούτη βοή
θησε τις π; .Jχότερες rδiως οικογένειες σης 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Χ·· 

Βραχiμης, αφού παραχώρησε το οικογενει
ακό του σπίτι στο γrό του Χρίστο, έκτισε ένα 
μικρό σπίτι στο ψηλότερο μέρος της συνοι· 

κiας τwν Χ·· Πrερίδων, όπου ζούσε μόνος. 
Εκεί τον παραμόνευε ο δολοφόνος που τον 
σκότωσε το 1945. Τ σ έγκλημα έμεινε ανεξι
χνiσστον και οι υποψίες κατευθύνονταν 
ενάντια κάποιου συνεργάτη του σε επιχειρή
σεις, ο οποίος επειδή παρατράβησε από τις 
εισπράξεις, τον ξΈκαθάρισε, καταστρέφον
τας ταυτόχρονα με το φόνο και ης σημειώ
σεις των διαφόρων λογαριασμών για να μη 
μείνει οrαδήπστε μαρτυρία που θα ενοχο

ποιούσε τον άγνωστο δολοφΟνο. 

ΠΟΣΟ Μ' ΑΡΕΣΟΥΝ 
flόσο μ· αρέσουν ρε παιδιά 
τούν της Τζιυρκάς τα Μέρη, 

του Παλαικύθρου 10 νερό 
του Τραχωνιού τ' Αγέρι. 

Δεξιά .ο Κεφαλόβρυσος 

κι· αντίκρυ το Φιλλέρι, 

οι κάμποι και τα λούλουδα 

οι πλάτανοι κι· οι πευκοι. 

ΌΕ\•τεκα χρόνια πέρασαν 

χαρκουμαι πως κοιμούμαι 

θε να χαράξει μια αυγή 

και πίσω να στραφούμε. 

Κυθρέα κάμε υπομονή 

μην βαριαναστενάζεις 
σύντομα θάσαι λειJτερη 

και πάλι θα γιορτάζεις. 

Με του θεού το θέλημα 

και την βοι1θειά του 
Κυθρέα θα επιστρέψουμε 

στ' άγια χό)ματά σου. 
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