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τρεύτηκε το

76

1950, τον Ζαχαρία Γιαννό από

παιδιά. U μικρότερος Κώστας έχει τελειώ

την Κuθρέα και από το γόμο τους απέκτη

σει

σαν δυο τέκνα, τον Αντρέα και τον Κώστα.

Μετσόβιο

Η Ευανθία ήταν εγκατεστημένη στην Χρυ

μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος

Πολυτεχνε!ο.

Εργάζεται

το

στο

Γυμνάσιο Ζωγράφου με τον τίτλο του υπο

σίδα και ζούσε μέχρι την β' εισβολή του

διευθυντή.

Αττlλα εξαιτίας της οποίας εκτοπίστηκε,

Διαμαντfδου που ε!ναι κρατική υπάλληλος
και από το γόμο τους απέκτησαν μια θυγα

όπως και όλοι οι χωριανοί της και γενικό
τερα όλοι οι κάτοικοι του κατειλημμένου
τμήματος της Βόρειας Κύπρου, και παρέ
μεινε πρόσφυγας στην Καλαβασό για μερι
κούς μήνες.
Ο σύζυγος της είχε την ατυχία να παρα

μείνει στην Κυθρέα και να φονευθεί εν
ψυχρώ από περιοίκους Τουρκοκυπρίους,
που εισήλασαν στο σπιτι του για ν' αρπό

ξουν ό,τι βρήκαν μπροστό τους. Μετό το
θάνατο του συζύγου της τα δυο τέκνα της,
που σπούδαζαν τότε στην Αθήνα προσπά

θησαν και την έπεισαν να εγκατασταθεί
στην Αθήνα και να περόσει μαζί τους το
υπόλοιπο μέρος της ζωής της μέχρι του
θανότου της.

Νυμφεύθηκε

τη

Σταυρούλα

τΡ.Ωπ

Η Ευανβία υπήρξε μια καλοκόγαθη και
αξιοπρεπής κυρία, μια ψυχή αθώα και αμνη
σίκακη,

μια εργατική και προσπαθητική

γυναίκα και έχαιρε εξαιρετικής εκτίμησης
και aπαράμιλλου σεβασμού σ' όλο το ευρύ
κοινό της περιοχής Κυθρέας. Προσέφερε

πολύτιμες

εκδουλεύσεις

σε

γεωργικές

εργασίες στην πατρική της οικογένεια~ και
παρέσχε πολύτιμες υπηρεσfες otoV · αεl
μνηστο σύζυγο της που κατόρθωσε να
αξιοποιήσει

τεράστιες

απομακρυσμένες

περιοχές με ελαιόδενδρα που η αξιοποίηση

τους ήταν πολύ προβληματική.
Είχε βαθειό ριζωμένη στην καρδιό της τα
ιδανικό της θεόπνευστης χριστιανικής μας

Ευτύχησε να δει τα τέκνα της επιστήμο

πίστης και ανελλιπώς παρακολουθούσε τη

νες και αποκατεστημένους στην Αθήνα. Ο

θεία λειτουργία, τα ιερό μυστήρια και τις

Αντρέας τέλειωσε τη Φυσικομαθηματική

λοιπές λειτουργικές τελετές στην εκκλη

Σχολή

σία

του

Πανεπιστημίου

Αθηνών

και

του

προσλήφθηκε έκτοτε στο ίδιο πανεπιστή

μηνύματα

μιο, όπου υπηρετει με τον τίτλο του λέκτο
ρα, εξαιτίας της υψηλής επίδοσης, που
ειχε στις σπουδές του. Νυμφεύθηκε την
Ανθούλα Δημήρκου, που εlναι χημικός και
εργόζεται στην κρατική υπηρεαlα στην
'Αθήνα, Από το γόμο τους απέκτησαν δυο

Αθήνα

Τιμίου
που

Σταυρού
μας

Χρuσίδας.

έρχονταν

μας βεβαlωναν πως

περισσότερα

από

δώδεκα

από

Τα
την

κι εκεί στα

χρόνια

που

έζησε συνέχισε την ίδια προσήλωση στα
θρησκευτικό της καθήκοντα.
Είθε η μνήμη της να παραμείνει αιωνία.

XR. Πέτσας

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στην ενορία Χρυσlδα της
Κυθρέας

στις

ΟκτωΒρίου

στο τέλος της τρlτης τάξης και να ασχολη·

απ6

θεl με γεωργικές εργασίες Βοηθώντας την

πατέρα τον Σταύρο Θεοχάρη και μητέρα

πολυμελή οικογένεια του (οκτώ παιδιά),

την Ελένη Ι. Κολιού.

της οποlας ήταν το πρωτότοκο παιδl.

2

1905,

Μετά την gποψο{τηση του από το δημο

Το

1932

έγινε κοινοτάρχης Χρυσlδας,

τικό σχολε{p, αav άριστος μαθητής που

θέση την oπola διετήρησε μέχρι το

ήταν, γράφτη~ε (/1'0 Παγκύπριο Γυμνάσιο.

δηλαδή υπηρέτησε την κοινότητα του για

Αναγκάστηκε 9μως, λόγω οικογενειακών

52 χρόνια.

υποχρεώσεων να διακόψει τη φοίτηση του

Παντρεύτηκε την

711111943

1984,

την Πανα-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

77
γιωτα Ι. Κωμοδρόμου από την Χρυσ{δα.

εκκλησιαστικής επιτροπής, όσο και σαν

Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γεώργιο

κοινοτάρχης._

την Σταυρούλλα,

την Ανθούλα και τον

Εμερίμνησε για τη δημιουργία εξαταξlου

Σταύρο. Στα τρία παιδιά του πρόσφερε

δημοτικοή σχολείου στην κοινότητα του,

Πανεπιστημιακή μόρΦωσπ

(δυο καθηγη-

6πως επίσης και την επιδιόρθωση και ανα
καlνιση

παρεκκλησlου

του

Ευαγγελιστή

Λουκά. Πήρε ενεργά μέρος στον απελευ
θερωτικά αγώνα του 55-59.
Υπήρξε ιδρυτικό και δραστήριο μέλος
τηςΠΕΚ.
Στην ιδιωτική του ζωή, υποδειγματικός
οικογενειάρχης, έκανε το καλύτερο για τα
παιδιά του, προσφέροντας τους πανεπι
στημιακή μόρφωση.
Η

τουρκική

εισΒολή

6μως

κτύπησε

σκληρά την οικογένεια του. Ο μικρότερος
του γιος Σταύρος έπεσε μαχόμενος στο
Τζιάος, σε ηλικία

20 ετών.

Τα τρlα του αδέλφια εγκλωθlστηκανστην
Κυθρέa και ακολούθως σκοτώθηκαν απ6

τους Τούρκους.

Κυπριανός Σταυρόκης

Τέσσερα παιδιά αυτών των αδελφών,

τές) και μια γεωπόνος), ενώ ο μικρότερος
του γιος έπεσε μαχόμενος την

1974

κατά

τη

διάρκεια

εισθολής, σε ηλικία

Διετέλεσε

της

22

/ouλfou

Τουρκικής

20 ετών.

κατά

καιρούς

μέλος

της

εκκλησιαστικής επιτροπής του ιερού ναού
Τιμlου Σταυρού Χρυσίδας, άλλοτε ως πρόε

δρος και άλλοτε ως ταμlας.

άλλα σκοτώθηκαν και άλλα εfναι αγνοούμε
να.

Ακολούθησε το δρ6μο της προσφυγιάς
με συντριμμένη την καρδιά. Πως ναχωρlσει
ο νους του την τόση καταστροφή! Εγκεφα

λικό επεισόδιο το 1983 τον αφήνει για τέσ
σερα σχεδόν χρόνια ανάπηρο σε μια καρέ

Η 6λη του ζωή υπήρξε μια συνεχής και
ποικιλότροπή προσφορά στην κοινότητα

κλα. Για να έλθει τελικά στις 22 Μaρτfου
1987 το τtλος. Μακριά από της γη του που
τ6σο την αγαπούσε. Με την πfκρα και την

του, τόσο και τη θέση του σαν μέλονς της

μοναξιά της προσφυγιάς.

στοργικού πατέρα, ενός επιδέξιου αντι
προσωπευτικού παρόγοντα της κοινότ-η
τας Χρυσίδας, ενός προοδευτικού γεωρ

ο κ. Χ ρ. Πέτσας εiπε το πιο κάτω επικήδειο.

γού, ενός ζηλωτή των δημοσlων υποθέ
σεων,

ενός

κοινωνικού

εργότου

που

εμπνέετο πόντοτε από δημόσιο πνεύμα,
Πολύκλαυστε Κύπρο,

ενός πατέρα του οποίου ο γυιός έπεσε

Μαζευτήκαμε όλοι μας στον ιερό τούτο
χώρο

για

να

παρακολουθήσουμε

νεκρώσιμη ακολουθία

τη

μαχόμενος uπερασπlζοντας την προσφιλή
πατρ(δα του.

και να συνοδεύ

Το τέκνο τούτο της φιλοπρόοδης Κωμό

σουμε την εκφορό μέχρι της τελευταίας

πολης της Κυθρέας που από χθες έχει

του κατοικfας ενός πιστού συζύγου και

εγκαταλείψει τα γήϊνα είναι ο Κυπριανός
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Σταυράκη που στο μακρό στάδιο της ζωής

τέκνων σας. Διψασμένος εσύ για μάθηση

του έχει επιδείξει πλούσια οικογενειακή

γιατί εγκατέλειψες τα γράμματα, βάλθηκες

και κοινωνική δράση.

με πόθος να δώσεις σ' αυτό ολοκληρωμένη

Τα

εγκύκλια

μαθήματα

ο

Κυπριανός

διδάχθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσίδας
στο λίκνο τούτο των μουσών που ανέδειξε
αξιόλογους εκπαιδευτικούς που κατόρθω~

μόρφωση και να επιτύχουν όλα τους να'
γίνουν επιστήμονες.
Αεfμνηστε

Κύπρο

το

ανήσυχο

σου

πνεύμα δεν ήταν δυνατό να περιορισθεl

σαν ν' ανεβούν σε ψηλές θέσεις της εκπαι

μόνο

δευτικής ιεραρχίας.

απλώθηκε και στον κοινωνικό τομέά. Ακο

στην

οικογενειακή

δράση

αλλά

Στη συνέχεια γράφτηκε στο Παγκύπριο

λούθησες το παράδειγμα του αξιομνημό

Γυμνάσιο, που φοίτησε μόνο για τρία χρό

νευστου πατέρα σου που για σειρά χρόνια

νια, υπερπηδώντας μια με την όλλη τις

ήταν κοινοτάρχης στη μικρή μας κοινότητα

τάξεις του με άριστη επίδοση στα μαθή

Χρυσίδας. Τον αντικατέστησες στα γερά

ματα του. Μα δεν στάθηκε τυχερό να ολο

ματά του και εξυπηρέτησες τα κοινό πάνω

κληρώσει τη γυμναστική του μόρφωση,

από

γιατί υπήρχε μέσα του η παρόρμηση στη

πάθειες σου απέκτησε ξεχωριστό Δημο

γη. Κρυφόναβε διαρκώς μέσα του ο σπιν

50

χρόνια. Με τις ακατάβλητες προσ

τικό σχολείο, για τι ήταν σύμπλεγμα με την

θήρας που τον έσπρωχνε στο γεωργικό

Κυθρέα και .οι μαθητές εταλαιπωρούντο

επάγγελμα. Τον τραβούσαν. από τα γρόμ

αφάνταστα εξαιτίας της απόστάσεως ·και

ματα, η _καλλιέργειο των δένδρων, οι επο

του

χιακές

καθημερινό. Όταν μετά χρόνια το τότε

καλλιέργειες,

η

. περιποίηση

των

ζώων, γιατί ανάμεσα σ' αυτές έζησε κι ανα

ΥιώθηΚε και δε Υ τον όψηναν Va τις εγκατα
λείψει-. Ήσουν Κύπρο το μεγαλύτερQ παιδi

aνηφορικού

δρόμου -nόυ

διάνυαν

Γ ραφείο Παιδείας ζήτησε εΠίμονα την επα

νένωση των δυο σΧολείων για εκπαιδευτι
κούς και οικονομικούς λόγους, άντέδρα

της πολυμελούς σας οικογένειας και δεν

σες σθεναρό σε τούτη τη Vέα προσπάθεια

μπορούσες να ησυχάσεις να βλέπεις τον

και όταν ο πρώτος επιθεωρητής τρυ Γ ρα

πατέρα σου να βασανίζεται στις βαρετές

φείου Παιδείας κ. Κώστας Λάπας στάληκε

εργασfες της γεωργίας, εσύ δε να περνάς

να σε πείσει, υποχώρησε.όπρακτος, γιατί

ήσυχη τη ζωή σου στο διδασκαλικό επάγ

αντιλήφθηκε το αμετάπειστο των προσπα

γελμα, όπως ήταν ο προορισμός όλων που

θειών του.

ακολουθούσαν την ανθρωπιστική κλασσική
μόρφωση στην εποχή εκείνη.
Γι' αυτ9 εγκατέλειψες το σχολείο και
αφοσιώθηκες με ζήλο στη γεωργία κι ανα
δείχθηκες ένας εξαίρετος γεωργός, ένας

Επί της θητείας σου έγινε η διασωλή
νωση νερού από τη δημόσια φαντόνα που
προϋπήρχε, στα σn[τια που διευκόλυνε την

ύδρευση των κατοίκΟΟν και την καθαριό
τητα και τον ευπρεπισμό της κοινότητας.

φιλοπρόοδος παραγωγός που οι καλλιέρ

Υπηρέτησες ακόμη για χρόνια την κοι

γειες σου ήταν πρότυπο ανάμεσα στους

νότητα σαν επίτροπος στην εκκλησία του

γεωργούς της περιοχής. Εκτός από τις

Τιμίου

εποχιακές καλλιέργειc:ς ανόστησες ελαιό

θυμούμαι

δενδρα σε εκτεταμένη κλ[μακα και μάλιστα

πατέρα μου που ήταν ταμίας και εσύ γραμ

σε απομακρυσμένη περιοχή που η αξιο

ματέας. Με πόση φειδώ και σύνεση διαχει

ποίηση της ήταν πολύ προβληματική.

Σταυρού Χρυσ{δας.
συνεργάτης

Ήσουν τότε

του

μακαρίτη

ρίζεσθο τα οικονομικά της εκκλησίας που
προκαλούσε το θαυμασμό του τότε ελεγ

Νέος ένωσες την τύχη σου με την προσ

κτή της

I. Αρχιεπισκοπής,

αείμνηστου Κυρ

φιλή σου σύζυγο Παναγιώτα, που στάθηκε

μίτση. Αξέχαστη μου έμεινε η καρποφόρα

πολύτιμη σύντροφος. Ενώσετε από κοινού

και αγαστή συνεργασία σας για ευπρεπισμό

δυνάμεις για την ανόθpε.ψη των τεσσάρων

και ανακαίνιση της εκκλησίας. Τότε βόλ-

