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ΓΕΩΡΓΙΟΣ

KYPIAKOY

Ο καλλιτέχνης, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος
Το να σκιαγραφήσεις με λόγια ένα

Γεώργιος Κοκής

πορτραίτο ασφαλώς είναι δύσκολο
έργο. Μα τούτο γίνεται δυσκολότερο,

Βλάμη από τη Βώνη. Γεννήθηκε το
στο ακρότατο νότιο σπίτι της

όταν το πρόσωπο που προσπαθείς να

1880,

ζωντανέψεις και να παραδώσεις σ'

Χρυσίδας προς τη Βώνη. Σ' ένα χαρα

όσους σε παρακολουθούν είναι τόσο

κτηριστικό αγροτικό σπίτι της εποχής,

πολυσύνθετο, όπως ο αείμνηστος

με τον ηλιακό στο μέσο και από δυο

Δήμαρχος Κυθρέας ο Γεώργιος Κυρια

δίχωρα δωμάτια δεξιά και αριστερά με

κού. Αν ζούσε και μας άκουε τούτη τη

σιδηροδοκούς και καμάρες να υποβα

στιγμή να μιλούμε γι' αυτόν θα χαμή

στάζουν τα ξύλινα της στέγης δοκάρια

λωνε το βλέμμα με αμηχανία, θα στε

καί μεγάλη αυλή. Η εξώθυρα τόσο

νοχωριόταν από μετριοφροσύνη, όχι

μεγάλη, που χωρούσε αμάξι και αργό

γιατί ο ίδιος ένιωθε πως ήταν μετριότη

τερα μικρό αυτοκίνητο να μπαίνει στον

τα, αλλά η μεγαλοσύνη του δεν του

ηλιακό, μεγάλα παράθυρα με ξύλινα

επέτρεπε καμιά προβολή ούτε του

παραθυρόφυλλα, μερικά με τζάμια, και

άφηνε περιθώρια επίδειξης.

τα απαραίτητα ξύλινα προστατευτικά

Θυμάμαι, όταν η Αθηνά Ταρσούλη
έγραφε το μνημειώδες για την Κύπρο
έργο της ζήτησε απ' αυτόν ένα απλό
βιογραφικό σημείωμα, να το περιλάβει
στο βιβλίο της, κι εκείνος όχι αμέλησε
να της στείλει, αλλά απλά απέφυγε να

το πράξει, και η άρνησή του αυτή οφει

λόταν σ' ένα μεγαλειώδες αίσθημα
ταπεινοφροσύνης. Της ταπεινοφροσύ
νης που συναντούμε σ' όλους τους

μεγάλους άνδρες, όσους άφησαν

ζωντανά σημάδια στο πέρασμά τους
από την πρόσκαιρή μας ζωή και με τη

δική τους ζωή έγιναν ορόσημο φωτει
νό, παράδειγμα προς μίμηση και ζηλευ
τό υπόδειγμα.

Ο Γεώργιος Κυριακού ήταν ο πρωτότο
κος γιος από τα έξι παιδιά του Κυριά

κου ΧατζηΑθανάση από τη Χρυσίδα

Κυθρέας και της Χρυσταλλούς Γιάννη

κιγκλιδώματα, τα παρμάτζια. Δυτικά
του σπιτιού έκτισε ο Κυριάκος μικρό

εκκλησάκι,

πλινθόκτιστο,

τον

Άη

Λουκά. Στο σπίτι τούτο κυρά κι aρχό
ντισσα η Χρυσταλλού του Τζυρκάκου,
ν' ασχολείται με τη λάτρα του σπιτιού,
μα και να βοηθά τον άντρα της στις
αγροτικές του ασχολίες. Ο μικρός, μα

πολύ ζωηρός Γιώργος, πού να την
αφήσει ήσυχη! Προπαντός στο ζύμωμα
του ψωμιού και για να μπορέσει να το

πετύχει τον έδενε με μια ζώνη, τη
ζώστρα της βράκας του συζύγου της,
στην πλάτη και τέλειωνε τη δουλειά

της. Και μεγάλωσε ο Γιώργος.
Στη Χρυσίδα λειτουργούσε αλληλοδι
δακτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν

παιδιά όχι μόνο από τη Χρυσίδα μα και
την Κυθρέα και τα περίχωρα. Σ' αυτό

το σχολείο πήγε ο Γεώργιος Κυριακού,
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μα δεν αποφοίτησε. Διέκοψε τη φοίτη

ματικά τις φωνές. Ρωτούσε επιτακτικά

σή του, όταν ήταν πια στην έκτη τάξη,

να

για τον εξής λόγο: Ο δάσκαλος, που

στη δουλειά του. Τρέμοντας από φόβο

πιθανότητα

πιθανής τιμωρίας ο Γιώργος, ομολόγη

ήταν ο φοιτήσας στην

του πουν ποιος τόλμησε ν' αγγίξει

Κωνσταντινούπολη στη μεγάλη του

σε πως αυτός δούλεψε εκεί και βλέπο

Γένους Σχολή Πιέρος, ξυλοφόρτωσε

ντας εξαγριωμένο τον μάστρο του ανέ

άγρια ένα μαθητή, συνηθισμένη τιμω

μενε τη δίκαιη τιμωρία του. Τότε έγινε

ρία τότε για αμελείς και aπειθάρχη

το θαύμα. Άλλαξε ύφος ο Αγαθοκλής

τους μαθητές, εκτός άλλων απαράδε

και του είπε: Από τώρα μπορείς

κτων σήμερα ποινών. Σαν το είδε ο

δουλεύεις στο πλάι μου. Μπράβο! Έκα

να

Γιώργος, έφυγε και δεν ξαναπήγε στο

μες καλή δουλειά. Έτσι ξεκίνησε να

σχολείο από φόβο. Έμεινε στο σπίτι

δουλεύει επιδέξια το ξύλο, να φτιάχνει

και βοηθούσε τον πατέρα του στις δου

έπιπλα εκκλησιών και οικιών, σωστά

λειές.

καλλιτεχνήματα και σαν έμαθε καλά

Η μάνα του καημό το είχε και λαχτάρα
να μάθει ο γιος της τέχνη, έτσι που να
μη βασανίζεται σαν τον πατέρα του

την τέχνη του ξυλογλύπτη, άνοιξε δικό
του μαγαζί, αφού συνεταιρίστηκε

πρώτα με τον Αγαθοκλή.

στα χωράφια, με τις τόσο aντίξοες

Θυμούμαι μια τεράστια ταμπέλα που

συνθήκες. Με το πες, πες τον έπεισε

απέμεινε από το μαγαζί του Γεώργιου

να πάει στη Χώρα, να μαθητέψει σε

Κυριακού, με διαστάσεις 11/2Χ21/2

γνωστό ταλιαδώρο, ξυλογλύπτη, πιθα

μέτρα περίπου πάνω σε τσίγκο και βρι

νώς κάποιον Αγαθοκλή, για να μάθει

σκόταν αναρτημένη στο βόρειο εσωτε

την ξυλογλυπτική τέχνη. Τότε τα τσι

ρικό τοίχο του ηλιακού στο σπίτι του το

ράκια έμεναν στο σπίτι του μάστρου

πατρικό στη Χρυσίδα. Είχε ορθογώνιο

τους, μα πού να

τον αφήσει αυτός ν'

σχήμα, γαλάζιο φόντο και σε σχήμα

αγγίξει τα εργαλεία του, για να φτιάξει

σταυρού άσπρες λωρίδες με τα γράμ

κάτι. Δουλειές αγγαρείες για το μικρό

ματα, έπιπλα εκκλησιών, οικιών, καλλι

μαθητευόμενο Γιώργο. Μα το μάτι του

τεχνικό ξυλογλυπτικJΊς

Γεώργιου

μαθητευόμενου πάντα ανοιχτό, συνε

Κυριακού, όλα κεφαλαία γράμματα

λάμβανε όλες τις χρήσιμες εικόνες και

στις τέσσερις άκρες και στη μέση εικό

το μυαλό του δούλευε ασταμάτητα κι

να

ολοένα έκλεβε τέχνη.

γύρω-γύρω τα γράμματα 'Ή Αγία Σοφία

Κάποια μέρα που έλειψε για λίγο από

της Αγίας Σοφίας σε κύκλο με

-Κατάστημα".

το μαγαζί ο Αγαθοκλής, πήρε τα εργα

Αμέτρητες είναι οι εκκλησίες των οποί

λεία και συνέχισε ο νεαρός τεχνίτης

ων το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι, τα

τη δουλειά πάνω στο ξύλο που επεξερ

προσκυνητάρια και οι δεσποτικοί θρό

γαζόταν ο μάστρος του. Φαίνεται πως

νοι φιλοτέχνησε ο Γιώργος Κυριακού.

τα κατάφερε καλά. Μα δε γλίτωσε τις

Όλοι είχαν χαρακτηριστικό γνώρισμα

φωνές. Σαν γύρισε ο μάστρος κω είδε

μια γνήσια βuζαvηvή τεχνοτροπία. Μα

τι έγινε στη δουλειά του, έβαλε πραγ-

και σε πολλά σπίτια της πρωτεύουσας
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φιλοτέχνησε έπιπλα με uφαιότατα

ρία. Από τη συμμετοχή τους στους

σκαλίσματα. Δυστυχώς οι πάμπολες

aπελευθερωτικούς εκείνους αγώνες τα

φωτογραφίες που τον παρουσιάζουν

παράσημα που πήραν από τις μάχες

να φιλοτεχνεί έργα του, δεν υπάρχουν

του Κιλκίς και της Δοιράνης κι ευτυχώς

πια, γιατί παρέμειναν κι αυτές εγκλωβι

διασώθηκαν από τη λαίλαπα της τουρ

σμένες, όπως και ο ίδιος για λίγο

κικής εισβολής στο νησί μας. Με το

καιρό, στην Κυθρέα και ποιος ξέρει τι

τέλος του πολέμου, παρέμεινε ο φιλο

να απέγιναν. Μαζί μ' αυτές χάθηκαν κι

πρόοδος καλλιτέχνης στην Αθήνα για

όλες οι άλλες που τον παρουσίαζαν

να πάρει μαθήματα και ιδέες σχετιf(ό

φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και

με τη ξυλογλυπτική τέχνη. Από τη ζωή

γιατρό έπειτα. Μπροστά μου τι~ρα

του τότε διηγόταν το εξής:

βλέπω φωτογραφία να τον παρουσιά
ζει σαν σκάλισε το προσκυνητCΙpt του

Άη Σάββα στη Λευκωσία, να το παοαδί
νει στον παπά, στους επιτρόπους ενώ
πλήθος πιστών να παρακολουθ:cί.
Το πρι;πο του

έργο είναι το μισό εικο

Μου ανάθεσαν να φτιάξω τριαντάφυλ

λο σε ξuλο. Τα δούλεψα υπομονετικά.
Μα δεν άρεσαν στον καθηγητrΊ. Πcφα
τήρησε πως ήταν χοντροδουλειά. τότε
ο Γιώργος πήρε το ρουκάκι, έκομε
'VΓ\\tϊ"r.C.,....
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νοστάσι της Αγίας Βαρβάρας Καιμακλί

σχήμα ροδοπέταλου και τις συναρμο

ου. Φιλοτέχvησε εκείνο της Βώνης,

λόγησε επικολλώντας τες σε ξύλινο

στο οποίο τοποθέτησε τις εικόνες σε

μίσχο. Ήταν ένα λεπτεπίλεπτο υτ-ι~ρο

κάποιο βάθος. Έτσι ήταν κάπως δύσκο

χο τριαντάφυλλο από το οποίο η μυρω

λο σε χαμηλόσωμο να προσκυνήσει

διά μόνο έλειπε. Βλέποντάς το ο καθη

άνετα.

γητής της τέχνης του είπε:

Βέβαια τούτο δε στερούσε το όλο έργο

- Μπράβο! Τούτη είναι δουλειά. Είναι

από μαστοριά, γούστο και ομορφιά,

υπέροχη δουλειά.

που εντυπωσίαζε τους πιστούς. Αντίθε

τα, το φόντο εκείνο του έδινε ένα ιδιαί
τερο χαρακτηριστικό τόνο.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του

-

Ναι. Μα στον χρόνο δεν αντέχει,

παρατήρησε ο Γιώργος. Με το παραμι

κρό καταστρέφεται. Είναι φυλλοβόλο.

1912-13 τον

βρήκαν τριαντάχρονο νέο στη Λευκω

σία. Πολλοί τότε κατατάγηκαν εθελο
ντές στον ελληνικό στρατό, να πολε
μήσουν για την απελευθέρωση των
σκλαβωμένων ελληνικών εδαφών.
Ανάμεσά τους και τα δυο αδέλφια,

Το προηγούμενο όμως με τίποτε δε
χάνει. Είναι αειθαλές.

Σαν πήρε από την Αθήνα αυτά που
χρειαζόταν και πλούτισε στην τέχνη
τις γνώσεις του, γύρισε στη Λευκωσία
για να συνεχίσει τη δουλειά του.

πρώτα ο Γιάγκος Κυριάκου Χρυσιδιώ

Πολλά έργα του στόλισαν εκκλησίες

της και ακολούθως ο Γεώργιος Κυρια

στην επαρχία της Λευκωσίας

και

κού ξυλογλύπτης. Απτή απόδειξη φιλο

κυρίως της Λεμεσού. Το επιστέγασμα

πατρίας και αγάπης προς την Ελευθε-

όμως της καλλιτεχνικής του προσφο-
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ράς στον ίόπο του, μα και κύκνειο

Η άρνηση του να δεχθεί την πρόταση

άσμα του στην τέχνη είναι το ξυλόγλυ

τούτη, γιατί είχε κι εκείνος την ίδια με

πτο εικοvοστό.σι της Ιεράς Μονής της

το Γιώργο ηλικία, συνέβαλε ώστε να

Παναγίας του Μαχαιρά. Το έργο εκείνο

οριστικοποιήσει την απόφασή του ο

ήταν αποτέλεσμα πανελλήνιου διαγω

Γιώργος. Τα

του χρόνια δεν τα θεω

42

νισμού, στον οποίο υπέβαλε τα δικά

ρούσε σαν εμπόδια στην πραγματοποί

του σχέδια και επάξια το κέρδισε.

ηση του ονείρου του, ούτε το γεγονός

Στρώθηκε στη δουλειά, εδώ στη Λευ

ότι εστερείτο απολυτηρίου σχολής

κωσία και σαν τη συμπλήρωσε, τη

Μέσης Παιδείας. Ο ίδιος πίστευε στη

μετάφερε κομμάτι, κομμάτι με ζώα,

δια βίου εκπαίδευση. Και το απόδειξε

ακολουθώντας την κοίτη του ποταμού.

έμπρακτα.

Πιδιά στο μοναστηρι, όπου συναρμολό
γησε το τελειωμένο πια εικονοστάσι.

Γtα το έργο εκείνο το

1922

πήρε

680

χρυσές λίρες. Με την αποπεράτωση
όμως του έργου και τις εντυπώσεις
που άφησε ο ξυλογλύπτης Γεώργιος

Κυριακού πήρε χρηματικό έπαθλο

30

λιρών μαζί με θερμή ευχαριστήρια επι
στολή του τότε ηγουμένου της Μονής.

Έτσι πήγε στη Αθήνα. Αξίζει ν' αναφέ
ρω όη:

όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα,

μπορούσε κάλλιστα να γίνει

έμπορος

ξυλείας. μια και του έδειξε το δρόμο

μια απλή πράξη που έκαμε τότε. Η
πώληση της ξυλείας ποu απόμεινε από
το δούλεμα του εικονοστασίου του

απέφερε περισσότερα
όσα ξόδεψε

χρήματα από

για να προμηθευτεί ολό

Ο καημός και η λαχτάρα όμως του

κληρη την ποσότητα ξύλου. Μα δεν

ξυλογλύπτη ηταν να σπουδάσει. Φαίνε

ήταν στα χρήματα που απέβλεπε.

ται ότι τον καιρό που έμεινε στο μονα

Ήθελε όπως έφτιαχνε τις ανθρώπινες

στήρι, γνώρισε το ιατροσοφικό έργο

μορφές στο ξύλο να τις aποθεραπεύει

που υπάρχει εκεί και πήρε την απόφα

στη ζωή. Έφτασε στην Αθήνα Οκτώβρη

ση να γίνει γιατρός. Όπως μου διηγή

μήνα του

θηκε ο συνάδελφος κ. Χριστόδουλος

Γυμνάσιο. Σαν πήγε για εγγραφή, ο

Πέτσας, την πρόθεσή του για σπουδές

Γυμνασιάρχης του είπε:

τη μετάθεσε στον εξάδελφο του αεί
μνηστο Στυλιανό Αθανασιάδη, που
ήταν τότε επιθεωρητής στοιχειώδους
εκπαίδευσης, με την προτροπή:

-

Εσύ, Στέλιο, έχεις τα φόντα να γίνεις

γιατρός. Έχω

1500

-

1923.

Ζήτησε να εγγραφεί σε

Αν και έχουν κλείσει οι εγγραφές και

τα μαθήματα άρχισαν ήδη, περάστε
αύριο με το μικρό σας και θα τον
εγγράψουμε.

Όταν δε άκουσε:

λίρες. Θα σου τις

Μα εγώ θα εγγραφώ και ήταν τότε

δώσω να καλύψεις τα έξοδα σου και

-

όταν γυρίσεις μου τα επιστρέφεις

ώριμος μυστακοφόρος άνδρας ο υπο

χωρίς καμιά επιβάρυνση, γιατί είναι

ψήφιος μαθητής.

τιμητικό να είναι ένας από την οικογέ

Τον κοίταξε ο Γυμνασιάρχης από πάνω

νειά μας γιατρός.

ως κάτω και παρατήρησε:
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Δεν πας, άνθρωπέ μου, να βρεις μια

δωρεάν. Και μένω σ' αυτή τη μεγάλη

δουλίτσα, να βγάζεις το ψωμάκι σου,

φράση. Τους απόρους εκάστην Δευτέ

παρά θέλεις να μου καθήσεις στο θρα

ραν δωρεάν. Και η κάθε μέρα ήταν γι'

-

αυτούς Δευτέρα. Αφού εργάστηκε εκεί

νίο; Άντε στο καλό.
Ευτυχώς για τον μέλλοντα γιατρό,
βρέθηκε ένας Λεμεσιανός καθηγητής,

ο οποίος τον βοήθησε στην εγγραφή,
με το επιχείρημα ότι δικαιούται αυτή
την εγγραφή ως εθελοντής των πολέ

μων του

12-13.

Έτσι άρχισε ένα νέο

στάδιο για το Γιώργο. Εκείνη του μαθη
τή. Τέλειωσε το Γυμνάσιο και πήγε
πενηντάρης σχεδόν στο Πανεπιστήμιο,

στη σχολή ιατρικής. Έτυχε να δω

για ένα χρόνο, ήρθε στη Λευκωσία,
στον Άγιο Κασιανό, όπου άνοιξε κοντά
στην εκκλησία το ιατρείο του, με την
ίδια πινακίδα. Αφού εργάστηκε κι εδώ
για ένα χρόνο, πήγε σαν κυβερνητικός
γιατρός στη Γιαλούσα. Υπηρέτησε εκεί
σαν προσωρινός για ένα χρόνο κι
έφτασε ο καιρός της μονιμοποίησης.
Μιας μονομοποίησης που δεν έγινε,
γιατί είχε πια ξεπεράσει το 55ο έτος
ηλικίας και ήταν τούτο αξεπέραστο

βιβλία που χρησιμοποιούσε τότε, γιατί

εμπόδιο. Έτσι γύρισε στην Κυθρέα

κι εγώ τα χρειάστηκα, ιδίως των ελλη

όπου ασκούσε πια μόνιμα το επάγγλε

νικών μια και φοιτούσα στο γυμνάσιο

μα του γιατρού, που τόσο πολύ αγάπη

τον καιρό του πολέμου, του

που

σε ώστε να μη θεωρήσει το προκεχω

ήσαν δυσεύρετα, κι έβλεπα σημειώσεις

ρημένο της ηλικίας σαν ανυπέρβλητο

του στα περιθώρια με ρητά: "Δια της

εμπόδιο για να το πετύχει.

40,

επιμονής και υπομονής τα πάντα κτώ
νται. Μελέτη το παν. Ο επιμένων νικά.
Αγώνας μέχρι τέλους". Ο καθένας
κατανοεί τη σημασία που είχαν για τον
ενήλικα μαθητή αυτές οι φράσεις και
ατο κουράγιο και τη δύναμη που πρό
σφεραν.

Άνοιξε ιατρείο στο Σεράγια της Κυθρέ

ας, αλλά έβλεπε αρρώστους και στο
πατρικό του σπίτι στη Χρυσίδα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι
Έλληνες και Τούρκοι από τα γύρω
χωριά, που έρχονταν για θεραπεία δε

φημίζονταν για την οικονομική τους

Έδωσε επιτυχώς τον όρκο του Ιππο

ευχέρεια. Αντίθετα, ήσαν αρκετά φτω

κράτη και το

γύρισε γιατρός στον

χοί, τόσο που ο γιατρός όχι μόνο την

τόπο του. Άνοιξε ιατρείο στη Λάρνακα,

επίσκεψη δεν πληρωνόταν, αλλά και

1932

όπου διέμεναν συγγενείς του. Θυμού

φάρμακα έδινε δωρεάν. Συνηθισμένος

μαι τη μεγάλη φωτεινή επιγραφή στην

ήταν ο διάλογος:

είσοδο του σπιτιού, του οποίου μια ισό
γεια αίθουσα χρησίμευε σαν ιατρείο
"Ιατρείον ο Σωτήρ. Γεώργιος Κυριακού.

-

Καλά γιατρέ. Τουλάχιστο να πληρω

θείς τα φάρμακα που μου έδωσες.
Πήγαινε στο καλό. Εσύ τώρα να

Παθολόγος-Γυναικολόγος-Μαιε υτή ρ".

-

Και με μικρότερα γράμματα στην εξώ

γίνεις καλά και δεν πειράζει. Ύστερα

θυρα: Δέχεται ασθενείς καθ' εκάστην.

πληρώνεις με.

Τους απόρους εκάστην Δευτέραν

Και πραγματικά! Αρκετές φορές αντα-
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πέδιδαν την ευεργεσία της θεραπείας
σε είδος από τη γεωργική τους παρα-

νια χωρίς επισκευή, πέτυχε να θεωρη

θεί ο κύριος δρόμος από το Σεράγια
μέχρι τον Κεφαλόβρυσο

σαν υπερα

στικός και σαν τέτοιος ν' αναλάβουν τη
τους.

συντήρησή του τα Δημόσια Έργα. Εξοι

Πολλές φορές έκανε τη διάγνωση του

κονόμησε έτσι αρκετά χρήματα και

ακούγοντας το ιστορικό του αρρώστου

συμπληρώνοντας με δάνειο, πέτυχε

και τα συμπτώματα που ένιωθε κι όταν

την ολοκλήρωση του έργου. Για να

αυτός απορώντας ρωτούσε:- Μα καλά

διευρύνει, ισοπεδώσει και εξωραίσει

γιατρέ. Πώς κατάλαβες τι έχω χωρίς

την πλατεία Σεράγιου, δε δίστασε να

να με εξετάσεις, χωρίς ν' αγγίξεις

πάρει αυτός πρώτος τσάπα και φτυάρι.

πάνω μου;

Όπως δε δίσταζε να ηγείται εκδηλώσε

- Από

όσα μου είπες εκατάλαβα.

ων και διαδηλώσεων κατά την περίοδο

του ένοπλου ελευθερωτικού αγώνα

Κι όταν καταλάμβαινε πως η πάθηση

του

ήταν ψυχική και τα σωματικά συμπτώ

Πολιτικής Επιτροπής του Κυπριακού

ματα φανταστικά, ώρες ολόκληρες
κουβέvηαζε με τον άρρωστο μέχρι να
τον κάμει να νιώθει καλά, αφού αποβά
λει την ιδέα και του έδινε κάποιο αθώο
φάρμακο απλά να τον στηρίζει

55-59

ως μέλος της Π.Ε.Κ.Α της

Αγώνα, μαζί με τον άλλοτε δήμαρχο
Κυθρέας Ευέλθοντα Ιακωβίδη και τον
Αντώνη Λεμονοφίδη. Σε μια διαδήλωση
για τις

25

του Μάρτη που πραγματο

ποιήθηκε παρά την απαγόρευση της

ετών, με aνθυποψή

aποικιακής κυβέρνησης, κτυπήθηκε

φιο τον Αντώνη Λεμονοφίδη αναδεί

από Άγγλους στρατιώτες και επικουρι

Το

1953

ηλικία

73

χθηκε δήμαρχος Κυθρέας, αφού υπερ

κούς που φρουρούσαν τον αστυνομικό

ψηφίστηκε από τους συνδημότες του.

σταθμό Κυθρέας που δε σεβάστηκαν

Από τη θέση του δημάρχου υπηρέτησε

την ηλικία και τη θέση του.

με αφοσίωση για μια δεκαετία. Παρά

το προκεχωρημένο της ηλικίας του
ήταν αεικίνητος. Εργαζόταν με ζήλο κι
ένιωθε τα κοινά προβλήματα σα δικά
του, μια κι ο ίδιος δεν είχε δική του
οικογένεια. Ως δήμαρχος πέτυχε να
ασφαλ τοστρώσει και ηλεκτροφωτίσει
όλους τους δρόμους της Κυθρέας
παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά του

δήμου ήσαν πενιχρά. Διέθετε τόσα
χρήματα όσα χρειάζονταν για την επι

σκευή των χωμάτινων δρόμων κάθε
χρόνο. Εφάρμοσε τούτο το σχέδιο.
Άφησε τους δρόμους για δυο-τρία χρό-

Το περπάτημα ήταν η ζωή του. Πολλές
φορές σαν τέλειωνε τη δουλειά του
στη Λευκωσία, αντί να περιμένει την
ώρα που θα ξεκινούσε το αυτοκίνητο

για την Κυθρέα, έλεγε στον οδηγό: Θα
περπατώ μέχρι να με φτάσεις στο

δρόμο. Αρκετές φορές έφτασε μέχρι
τη Μια Μηλιά. Το ίδιο έκανε και στην
Κυθρέα. Άν και είχε δικό του αυτοκίνη
το, προτιμούσε να το αφήσει κάπου κι
αυτός να διασχίζει το χωριό από τη μια
ως την άλλη άκρη, πάντα με γοργό
βήμα, αλλά και πολλές στάσεις, για να
ακούσει τυχόν προβλήματα των δημο-
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μ.μ. δίπλα στην υπογραφή Γεώρ

τών. Και τους παραστεκόταν με κάθε

11/2

τρόπο. Όπου κι αν βρίσκονταν. Αξίζει

γιος Κυριακού

να αναφέρω τακτική αλληλογραφία

δή αγαπούσε τους νέους και γνώριζε

που διατηρούσε με πολιτικούς κρατού

του κινδύνους που τους απειλούν,

μενους στην Κοκκινοτριμιθιά και πολιτι

φρόντιζε για την ενημέρωσή τους σχε

1923.

Ως γιατρός, επει

κούς κατάδικους που εξέτιαν την ποινή

τικά μ' αυτούς, ιδιαίτερα τα αφροδίσια

τους τόσο στις φυλακές της Κύπρου

νοσήματα. Με δική του επιμέλεια νέοι

όσο και της Αγγλίας, ιδιαίτερα με τους

της Κυθρέας ανέβασαν το θεατρικό

Κυθρεώτες Πέτρο Στυλιανού και Θάσο

έργο "το φιλί του θανάτου" και η τραγι

Σοφοκλέους.

κή ειρωνεία, ο πρωταγωνιστής δε διέ

Ο Γεώργιος Κυριάκου αγαπούσε τη

μελέτη. Ξυλογλύπτης ακόμα είχε τη
δική του βιβλιοθήκη, την οποία πλούτι

ζε συνέχεια, προπαντός με εγκυκλο
παιδικά περιοδικά, όπως ο Ήλιος. Διέ
σωσα μερικά απ' αυτά τα βιβλία. Αρκε
τά χάθηκαν λόγω δανεισμού σε φίλους
και

συγγενείς.

Αναφέρω

τίτλους

βιβλίων που εκδόθηκαν στα τέλη του

περασμένου αιώνα και τις αρχές του
τωρινού και φυλλάσσονταν στη βιβλιο

θήκη του. Άθλιοι του Βίκτωρα Ουγκό, ο
Αγών της Κρήτης, Κατοχή και Έξωση,
του πρώτου της Ελλάδας βασιλιά

Όθωνα, Ο γέρος του Μοριά Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης, Λάμπρος Κατσώνης,

εννεάτομο Λεξικόν Ιστορίας-Γεωγρα
φίας Βουτυρά

1888,

από τις εκδόσεις

Φέξη-Πλάτωνος έργα, Αριστοτέλους

έργα, Λουκιανού διάλογοι, Ιλιάδα,
Οδύσσεια, έργα των τραγικών ποιητών
Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη με ιδιαί
τερη αγάπη στον Προμηθέα δεσμώτη,
τον Οιδίποδα τύραννο, τις Τρωάδες,

φυγε το θανάσιμο κίνδυνο.

Εφάρμοζε με επιτυχία θεραπεία του
εκζέματος και αιμορροιδων και δημοσί

ευσε στον ημερήσια τύπο, την Ελευθε
ρία τότε, τη μέθοδο που χρησιμοποιού
σε, δείγμα και τούτο μιας αλτρουιστι
κής διάθεσης και της επιθυμίας να γνω
ρίσουν και εφαρμόσουν άλλοι συνά

δελφοι του τον τρόπο aποθεραπείας
αυτών των νοσημάτων. Τολμώ να πω,
χωρίς κίνδυνο να διαψευσθώ, ότι προ

πορευόταν κατά πολύ της εποχής του.
Αυτός πρώτα φόρεσε κοντό πανωφόρι
όταν όλοι οι άλλοι το είχαν μέχρι τον
αστράγαλο, συνέλαβε την ιδέα του
καουτσούκ στα παπούτσια βάζοντας

σόλα από ελαστικό αυτοκινήτου,
έφτιαξε αέρινο στρώμα ενώνοντας για
το σκοπό τούτο σε σχήμα κρεβατιού

ελαστικά ποδηλάτου, έφτιαξε σα μηχα

νολόγος μηχανικός αλωνιστική-ανεμι
στική μηχανή, σαν πολιτικός μηχανικός
τα σχέδια του σπιτιού του στη Χρυσί
δα, αφού απέρριψε εκείνα που ετοίμα
σε γι' αυτόν φίλος του αρχιτέκτονας.

Ελληνική Μυθολογία, που τη γνώριζε

Δε δίστασε να κάμει το σιδερά και τον

με πολλές λεπτομέρειες. Από τα βιβλία

εργολάβο για την ανέγερση αυτού του

ιατρικής διέσωσα την Ανατομική του

σπιτιού με έντονο χρώμα το βυζαντινό

Σκλαβούνου με αυτόγραφο του συγ

ρυθμό και θυμήθηκε στα

γραφέα στις

να πάρει ξανά στα γεροντικά μα στιβα

6.6.22,

και την πληροφο

ρία: τελευταία εξέτασις

15.7.1932

ώρα

90

του χρόνια

ρά του χέρια του ξυλογλύπτη τα εργα-
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λεία, για να φτιάξει σαν καλλιτέχνης

νη του Προδρόμου στο δικό μου σπίτι

της Αναγέννησης ή σα νέος Γιαννού

και μια πολύμορφη σύνθεση οι Γάμοι

λης Χαλεπάς, τη δική του προτομή,

του ΜεγΑλέξανδρου στο σπίτι του ανι

που παρέμεινε κι αυτή στο σπίτι του

ψιού του Νίκου Σ. Ακαθιώτη στο Σικάγο

στη Χρυσίδα, όπως άλλωστε παρέμεινε

Αμερικής.

και ο ίδιος εγκλωβισμένος. Πιστεύο

Προσπάθησα

ντας στην ανθρώπινη αγαθοσύνη, που

παρουσιάσω ανάγλυφη τη μορφή του

με όσα ανέφερα να

επιβάλλει ανταπόκριση ευγνωμοσύνης

ανθρώπου, του επιστήμονα και καλλι

για προσφερθείσα ευεργασία είχε την

τέχνη Γεώργιου Κυριακού από τη Χρυ

πεποίθηση πως δε θα του έκαναν κακό

σίδα Κυθρέας, αποφεύγοντας

οι Τούρκοι, γιατί πολλοί κατέφυγαν

δητά οποιουσδήποτε δικούς μου χαρα

συνει

κοντά του και κέρδισαν τη θεραπεία

κτηρισμούς παρά μόνο παραθέτοντας

τους. Επιπρόσθετα, και γιατί δε γνώρι

απλά όσα για το θέμα τούτο γνώρισα

ζε των εισβολέων τη βαρβαρότητα,

και θυμούμαι. Κατά πόσο το πέτυχα,

που την ένιωσε επώδυνα, όταν σερνό

μένει στην κρίση σας, ιδιαίτερα την

ταν εγκλωβισμένος μαζί με την αδελ

αυστηρή κρίση εκείνων που τον γνώρι

φή

σαν και γι' αυτό το λόγο επικαλούμαι

του,

την

Ελένη

Κυριάκου

ΧατζηΑ.θανάση, η οποία με περηφάνεια
το λέω είναι η μητέρα μου, από τη Χρυ

σίδα μέχρι το Νέο Χωρίο και αργότερα
στη Βώνη, όπου παρέμειναν δοκψαζό
μενοι ένας στην εκκλησία του Άη Γιώρ

γη και άλλος στο Δημοτικό Σχολείο,
μέχρι που μέσω του Ερυθρού Σταυρού
αφέθηκαν ελεύθεροι. Δυστυχώς όμως
με κλονισμένη αθεράπευτα την υγεία
του.

Έτσι σε λίγο καιρό, με τον καημό του
γυρισμού και την ελπίδα της επιστρο

φής άφησε την τελευταία του πνοή
μακρυά

από

Κυθρέα στα

96

την

αγαπημένη

του

του χρόνια.

Από τα ξυλόγλυπτα έργα του δυο
παρέμειναν στη Χρυσίδα, λες και είναι
συμβολικό τούτο το γεγονός, δυο προ

τ6μές, μια ενός αγγέλου κι άλλη η δική
του, ενώ διασώθηκαν στις ελεύθερες
περιοχές η θυσία του Αβραάμ στο σπίτι
του Γιώργου και Μαρίας Αντωνίου, η

Αποκαθήλωση στο σπίτι του Τάσου και
Ελένης Γρηγορίου, η κεφαλή του Ιωάν-

τη συμπάθειά σας.
Αλλά προτού αφήσω το βήμα, επιτρέ

ψατέ μου να αναφέρω. συμπερασματι
κά τούτο:

Μια και ο κάποτε για μια δεκαετία πρώ
τος δημότης Κυθρέας κατάφερε να
πραγματοποιήσει το

φαινομενικά

ανθρωπίνως αδύνατον να ενσαρκωθεί
όνειρό του, παραδειγματιζόμενοι από
αυτόν, σίγουρα θα πετύχουμε κι εμείς
αγωνιζόμενοι σωστά και αδιάλειπτα μ'
όλες μας τις δυνάμεις, να υλοποιήσου

με το δικό μας όνειρο, που δεν είναι

άλλο από εκείνο της επιστροφής στην
αγαπημένη μας κωμόπολη, τη λατρευ

τή μας Κυθρέα. Μαζί μας τότε θα
πάρουμε και θα εναποθέσουμε τα άγια
λείψανα όσων αναπαύθηκαν στην προ
σφυγιά προσφιλών μας προσώπων
στους πατρογονικούς τους τάφους.

Μέχρι τότε όμως παραμένουμε ακοίμη
τοι φρουροί στις επάλξεις.

