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3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ KYPIAKOY 1880-1976 

«Άνδρί:Jν έπιφανωv πάσα γη τάφος» ('Ε

πιτάφιος Περικλέους). "Εvας φ;ωχικος τά~ 

φος, χωρ1ς μαρμάρινη πλάκα, μέ ένα μαρ

μάρινο σταuρο με τήν έπιγραφή ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

KYPIAKOY- Δήμαρχος Κυθρέας-1880 

-1976. 
Σ το «Νέο Κοφφήριο Λευκωσίας», μα

ιφιά απο τσUς μεγαλοπρεπεί'ς- οlκοyενεια

κοuς ;ό:φοuς, στήν άνα-τολιΙ<ή ·πλευ-ρό: '!'OU 
κοιμητηρίου, έκε'i ποu θάπτονται οί «πρόσφυ

γες» μετά τήν Τουpκική Είσ6ολή, 6ρίσκεται 
ό άπέριττος τάφος έvός άπο τσUς πιο με

γάλους πvειιμαηκοuς &Υθρώποvc; τής Κu

θραίαc;. 

Γεννήθηκε στiΊ Χρuσίδα, ποu i'jταν το π~ 

λιτιστ:κό λίκνο η1ς περιοχi\c; Κυθραίαc; κα1 

το πνευ-ματικό φυτώριο έξαφεηκωv καλλιτε

χvωv-ξυλογλυπτων κα1 διανοουμένων. Πρi:J

τος έξάδερφοc; ό!ττό πα-τέρα μέ τον άείμvηστο 

Στέλιο 'Αθανασιάδη, γιό: τον δποiΌ έκαμα 

μνεία στο υροηyο&με:νο τεΟχος τοΟ περιοδι

κού. 

Α} Ο ΚΥΡ!ΑΚΟΥ ΣΑΝ «ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ» 

ΆφοΟ τέλειωσε το Δημοτι<κδ καΙ φοίτησε 

ΚΙ lνα χρόνο στό Γυμνάσιο, διά-κοψε για να 

έπιδοθεi στή ΞuλοyλuΊΠιΙ<ή, να γίνει «ταλια

δωρος». Μαθήτεοοε στοuς ό:δερφοίJι:; Ταλια

δώροuς Χ'' Άvδρέα, καΙ Χ''' Κωστί) -
'Π'οίι παντρεύτηκε τiΊv θεία του Χρυσταλλέ

νη (τα..\ιαδωροCι) κι' έyκαταστάθηκε στή 

ΧΡ'.ισlδα, καi -κυρίως στο Αοu<κδ: τόν Ταλια

δC:ιρο. 

ηροι·κισμένος μi: σπάνια δημιοuργικiΊ καλ

λιτεχνικi] φαντασία, μi: ίσχυρη θέληση καΙ 

ύπομοviΊ άνάλα:βε τήν κατασκευή των γλv

πτων εΙκονοστασίων στοuς iεροίις ναούς 'Α

γίου Γεωργίου Βώνης, τοΟ νΕξω Μετοχίοu, 

'Αγίου Άνδρονί•κοv Κυθραίας, τής Μι&ς Μη

λιάς, τοΟ w Α η Γιώργη τοΟ νεκροταφείοι.ι Κι.ι

θραίας, τοΟ ναοΟ τοΟ Άστρομερίτη, τί)ι:; Λα

κατό:μιας καΙ τf\ς Μονής Μαχαφδ:. 

Έκτοc άπο τά γλvπτα είκονοστάσισ: 

ΓfΗ~ΡΓΙΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΛΗ. 

(t;U'II't(l;ξιoόxou Αιδασt<άλοu) 

(τέμτrλη) κατασκώα-ζε καi ΔεσποτικΟύ<; 

Θρόνους, μi: σκαλιστά λιονταράκια στiΊ βά

ση, Ο:μ.6ωνες μέ τοuς δικέφαλους, Προσκυνη

τάρια καi σκαλιστά mιπλα, έpμι:):pια, ΚΟ\1• 

σόλες, σεντούκια, τραπεζαρίες γιά άρχοντό

σπrτα. Φορτώθηκε λεφτι:Χ κι ή φήμη του έ

φτασε στά: πέρατα τfις K&υpou. 

Μια λεΊΠομέρεια: 

"Οταν τέλειωσε το εΙκονοστάσιο τrμ; Μο

νi]ς Μαχαιρά καi το παράδωσε στο Διοικη

τικο Σuμ6ούλιο τήc; Μοντ1ς ( 1921) ήταν 

τόσος δ έvθοuσιασμος τοΟ Ήγουμέvοu καi 

τΟΝ ΜοναχΟΝ yιδ: τήν άριστοτεχνικήv έκτέ~ 

λεση τοίi ολου έργου· ποu άποφάσισαv δμό

φωvα καΙ τοίι πρόσφεραν σό:ν «φιλοδώρη

μα», πέραν τi\ς κατά συμφωνία aμοιδί)ς, τό 

πο·σον τ&.ι τριάκοντα λιpC:tv (πολu άξιδλογο 
κ ατό: τήν έποχή έι<είνη). 

τριάντα σχεδόν χρόνια ό:σχολήθηκε μέ τήν 

ξvλογλuπηκή. 

Κατa τδ καλοκαίρι τοΟ 1920 !i:γινε ό ό:

κόλουθος διάλογος μετο:ξu ΚupιακοΟ καΙ 'Α

θανασιάδη: 

'Ο 'Αθανασιάδης - ό:ριστοϊιχος ό:πδφοι

τος τοΟ Παyκ. Διδασκαλείου καΙ έπιθεωρη

τi'μ; τωv Δημοη-κων Σχολείων καί άρραι)ωvια

σμέvος. 

- ΚuριαΙ<οΟ: «ΡΕ: Στέλιο, το 6ρίσκείς σω

στο va μήν ίiχει ή οiκογένειά μας εvα για

τρό; /fvα έπιστήμονα; Έσu ποu εΤσαι άτσΙ. 

δας στΟ: γρά-μματ-α, καΙ 'ΠτVχι-οΟχος, πρέπει 

vα π&ς να σποuδάσεις yι,ατρος στήv 'Αθή

να! 

- 'Αθανασιάδης:- 'Αγαπητέ -μου ξάδερ

φε, έyώ, οπου ι<αi v&σαι, «κρεμάζω τΙς τα

τσιές μου». Τδν έρχά'μενο χρόνο 'Παντρεύο

μω .... 'Εσu γιο:τ! δέv ;rάεις, τrσU εΤσαι καΙ 

σκάπουλλος (έργένης); 

- Κυριαι<οΟ:- Ρέ Σ-rέλιο, έyω δέv 

fχω οίίτε άπολιmlpιο Γυμνασίου. Μα ό:φοίi 



Ό Δρ. Κυριαι<οίί μετά τούς Βαλ
κανικοος πολέμους μ€ δΟΟ μετάλλια. 

δέv θέλεις ν& πάει ι:; έσύ, θδ: πάω έyώ! ΚαΙ 

θa μi: δεΙς μιa μέρα «γιατρό». 

Καί, περασμένος πιΟ: τα σαράντα του, 

ε6ο:λε πλώρη yιa τήv 'Μήνα. Έyκατεστά

θηκε στο «>Κλεινό άστυ». ΗΕκανε. έγγραφή, μέ 

πολλΟ: τρεχάματα, στή Γ' Γvμνασiοu. 

Στρώθηκ·ε crt!) με.λέτη. Πίlρε τό άπολuτήριο 

καί έκανε έγγραφή στήν Ί ατριΙGή Σ χολή τοίί 

Πανεπιστημίου. Έτrιστράτειισε δλη του τή 

γρανιτένια Θέληση, το πεΊσμα, τήv όξύvοια, 

τή δημιουργικη φανταaία του, τrou τον άvά
δειξε σΟ:v μιά ξεχωριστή φυσιογvωίiία στή 
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ΞυλογλυΠτική. Καl στα έξη χρόvια πiΊρε η) 

Πτυχίο τοu Γιατpοϋ. 'Έκανε ·καΙ ένα χρό

νο «εfδί·κευση» στήv Γvvαικολοyία--Μαιεuη

κή. 

Δf.v άποτελεΊ αLιτος δ άνθρωπος παρά.δειy

μα «iσχυρής θέλησης» κα1 δλοκληρωτικfjς ά

φwιώσεως ση'Jv έπί-rευξη ένοι; <<ώρισμένοv 

σκοπού;>> Ποu παραμερίζει τ1ς «άπολαίισεις 

τijς ζωf\ς» καΙ σΟ:v ίtvας «πvωμαηκος κα

λόγηρος» προχωρεί σταθερό; στήv δλσκλή

ρωση μιδ::ς ξεχωριστής Προσωπικότητας, ποu 

έχει τάξει γιΟ: σκοπο τf\ς ζωίΊς τήν avoδo τi'μ; 

τrολιτιστικijς στάθμης καΙ τή πvευματικij έ

ξίιψωση τijς Κοινωνίας, τfjς δποίας άτrοτε-

λε:'1 έπίλεκτο μέλος; Κα1 συλλογίζομαι: 'Αν 

ο:ιJτος δ άvθ_οlλ)ΠΟς, δ προικισμένος μΕ το 

έξαιρεηκο ι<αλλιτεχνικό «δαιμόνιο», fκαμνε 

έγγραφή στο Μετσό5ιο Πολuτεχvεϊο καΙ πα

ρακολοuθοΟσε «'Αρχιτεκτονική» δf:ν 9ά έξε

λ!σσετο 'ίσως σ' εvα Μιχα!]λ ΝΑγγελο τής 

σίιγχροvης 'Ελλάδας; 'Αλλa f.:ταξε γιa σκο

πό τής ζωijς του νό: γίνει «Γιατρός» yιa νa 

προσφέρει στ6 Κοινωvικο Σίιvολο &ί\τροu!στι

κά τίς έ:πιστημο\Ιικές του γνώσεις. 

6. Ο ΚΥΡ!λΚΟΥ ΣΑΝ Γ!ΑΤΡΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

Σ τ&: πρc7..'τα χρόνια -τi'jς Ιατρικfις σταδιο

δρομίας τοο όπηρέτησε σδ:ιι «Κv6ερνητικοι:; 

Γιατρος» στή Γιαλοίισα. Μα στa μάτια 

του βρισκόταν 'Πάv·τα το «οpαμα» τής γε

νέτειρας: Ό Κεφαλ66ρvσος μt τά παφλά

ζοντα κρυσταλλένια νερά. Ή πλατε'iα μi:., τά 

αίωνοοια πλατάνια. Τά πεpδόλια μέ τούς 

μοσχομυρισμένους άνθοvς. Το πανόραμα τfiς 

καταπράσινης λωρίδας ό:πο τή 6εράvτα τοu 

Δημοτικού Σχολείου τής «Τοόμ'Πας», πού 

θεμέλιωσε καΙ ξ\κτισε, σό:ν έpyολάf\ος τοΟ 

Γραφείου Παιδείας, δ &δερφός ·rov Γιάγκος 
Κ. Χρuσιδιώτης. το Σφάγιο μΕ: τή μεγάλη 

πλατεία τοv. Ή Χρι.;σίδα μc τή μικρή tκc. 

κλησΊΟ: τοϋ Τιμίου Σταυροίi. Η> έρημις,;ο σπι

τάκι τοο. 

ΤΟ: νοσταλγο0σε ολα αότά, ΚΙ ελεyε στον 

έαu~ό του: 'Εγω σπούlδασα yιατροι; yιό: νa 
προσφέρω τ1ς ιΊτrηρεσίες μcu ση) κοινωνία 

τοϋ χωριοϋ τrou μέ γέννησε. Κα!. ιΊτrό6αλε τήν 

παραίτηση τοu άπο «Κv6ερνηη·κός;ι. γιά va 
έyκα-rαστο:θεi μόνιμα σττΊν γενέτειρα. 

I ,_ 
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Στο μεταζu σηΊ Κυθραία ε!χαν έγκα

τα:σταθεϊ σ&:v «Iδιωτικοί» γιατροί: 

1 ) Ό Εόέλθων Μ. '! ακωδίδης, πτvχιοΟ

χος άτrόφοιτος τής φημισμένης Ιστορικίjς 'i
ατρικfiς Σχολής Μομπ.ελιέ η1ι:; Γαλλlας. "Έ

καμνε πάντα «σωστή διάγνωση» καΙ έφά.ρμο· 

ζε τιΊv όρθή θεραπεία φάρμακα ποu προ

μήθευε δ ίδιος στΟν άρρωστο - δ.ιατηr-.'00-

σε δ 'ίδιος το φι:φμαιcεiΌ του - κα1 trτι·r»<·τn

σε μεγάλη φήμη κα1 πλατειά: «πελατεία:~>. 

Τώρα ίδιωτείιει - σaν ά:πόμαχος για

τρός - στή Λεμεσό, oτrou !Εχει έγκαταστα

θεϊ μετΟ: η'Jv Τοupκvκή Εlσ5ολή. (Γι' αότον 

θό: γράψω σέ άλλο τεΟχος τοCι περιοοικοΟ). 

2) Ό Κώστας Κυριακίδης (Κολλίτσης), 

ποί:ι διατηροΟσε ΙατρεΊο ση'J διώροφη κατοι

κία του στο Σερό:γιο. •Νταν πτuχιοΟχος τf\ς 

Ίατρικίjς Σχολής τοίi Παvεπ.ιστημίου 'Αθη

νών καi ύπηρέτησε ::ιάν στρατιωτικοι; για

τροι:; στb Βαλκαvικο Μέτωπο τοu Πρώτου 

ΓJαγ.κοσμίου Πολέμου. 'Υ"Ιtrj,ρξε σκληρδς άν~ 

ταγωνισμος μεταξύ Κυριακίδη κα1 Ίακωδί

δη. Ό καθένας όμως εΤχε τή δική του "11'!

λατεiα "ltOV στηριζόταν στ!ς δuό μεγάλες οi
κογένειές τοvς. 

ΠρέΉει νΟ: σημειώσω πώς -n)ν έποχή έκεί

νη ο1 παθολόγοι για'!'pοi ήταν κα1 yuvαικο

λόγοι-μαιεvrijρες ( μό:μμοι) στ1ς άγpοηκέι; 
"ltι:pιφέρειες, ε1~%κεtJ·οη πού &ποκτοΟσαν με

-ι·ά τό τrτυχlο το() Παθολόγου εiδικfι t
ξό:ο;ι.;η.ση στJς Πανετηστημιακές Κ;λ.ιvικές, καi 

ήταν έφοδιασμένοι μf: τά ά:παpαiτητα cέp

γαλε"iα» yιa "11ς «γένvες:ι>. 

Ό Δρ Κυριακού, δ «ΓIΑΤΡΑ:ΚΟΣ» κατ' 

εόφημισμ6, δταν έγκαταστάθηκε στη γεvέ

τεφά του κα1 άνι:;ιξε «lατρείΌ» στο Σεράyιο 

άvτιλήφ(}η·κε οη χρειαζόταν μεγάλη προσπά

θεια γιΟ: νά tτrικρατήσει καi <rnιο:στεi' σαν 

γιατρός» στiΊ περιοχι'j Κυθραίας δπου άν

ταγωνίζοvταν μέ τrεϊσμα οί δυο άλλοι για

τροί. Κα! τήv έτrοχιΊ έκείvη η 'Πληρωμή τοv 
yιατpοίι γιΟι τΙς «δίζιτες» κα! τή ,«{1ερα

τrι:ίω ά:πο τούς Φάγρότες» γινόταν μόνο τή 

καλοκαιpιWj 'Περίοδο, τrov οΙ yεωργοi ·rrου

λοiJσαν τό «μαξούλι» τοvς (σιτό;.ρι, κριθάρι, 

ρό6ι, κουκκιά). ΗΕτσι aποφάσισε vα έγκα

ταστο:θεί' στή Λάρνακα, &που ίδρυσε Ια

τρε'iο μf: τi'jv έ1τιγραφή: 

Dr. Κvριακο(ί: Παθολόγος- Γυναικολόγος
Μαιεvτήρ. 

Ό «. Κιιριακοi/ σάv φοιτητής 
τίjς Ιατρι'Κίjς. 

I Α ΤΡΕ I Ο: «0 ΣΩτ!-\.Ρ» καΙ τήν ύποση

μείωση: 

ΕΚΑΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ 

ΔΩΡΕΑΝ. Δεϊyμα κι' αύτο τής μεγάλης ά

φιλοκέpδειας κο:! τι:.w άλ·ιρουϊστικωv αίσθη

μάτων τοu Δρα Κι1pιακοu. 

'Α\λ&, ό-πως avό!φερα καΙ π ιό μπροστά, 

ό ΚuριακοίΊ ε!χε τrάντα στραμμένο το νοCι καΙ 
τή σκέψη τοu στή γενέτειρα. Ή 5μορφη Κιι

θραία τα κρυστάλλινα νερά της, το κα

τcrπράσινο τοπίο τηι;, ό Κεφαλ66ρuσος κα1 

ή πλατεία Σεραγιοϋ τον τpαδοCισαv σάv μα

γνήτης. Κα1 άφοϋ δ~ εΤχε δημιοv.ργΥjσει δι

κη του οίκογέvεια, μεη:Χ ένα χρόνο έγκατα

λείπει ηΊ Λάρνακα καΙ ξαναγupfζει στή γε

νέτειρα, οτrου συνεχίζει άλτροu'i&rικά τήν έ-

1τ!'στημοvικiΊ 'Προοψοpά τι:;u. 

Ό Δp. ΚupιακοΟ σΦι yιστρΟς εΤχε πολ

λ(ς «διαγvωσηκές» έ'Πιτuχίει:;. 'Αναφέρω μιά 

ποu έχω άμεση έμπειρία: Άρχtς τοϋ 1943 
στή σύζυγό μοu παpοuσιαζό-rαν ένας 'Παρά~ 

δοξος, 'Πολu fvτονος, πόνος στή κοιλιακή )(4.
ρα, δεξιά Ήροι; τήν περιοχή τfις μήτρας. Πή

γαμε σε πολλοuς Ιδιωτι.κοi:ις καi κυ,6ερvητι

κοvς είδικα'ις γwαικολόγοuς γιατρούς. Ε!μα-
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στε παvτρεμέvοι άπό το 35 κα1 εΤχαμε -
παιδιΟ: άκόμη - τa τρία πρώτα παιδιά 
μας. Μερικοi ύποψιαζόντcκισαν τiς σάλπιγ
γες τijς μήτρας. Κά~εσα τ6τε καi τόν Κυρι
ακοv, δ δπο'ίος άφοΟ τήν έξέτασε έπιστα

μένα κατέληξε στό συμπέρασμα πως ήταν 
μιΟ: «~ρονία σκωληκοtιδίτις». λuριο, τijς 

λέγει, θά ρθώ πρωί να σε πάρω στόν κ. 
θ. Δέρβη, στι'ι Λευι<ωαία. Συζήτησαν τ!)ν 
περίπτωση οΙ δυό γιατpοi ίίστερα άπο έπι
σταμένη έξέταση τοv κόυ Δέρβη. Τι'ιν fδαλε 
στό άκτινολογικό μηχάνημα καi διαπιστώθη
κε οτι ήταν το «τυΦλό» της. ΣΕ: λίγες μέρες 
τήν πftρα στή χειρουρyικιΊ κλινική τοv κου 
Τοφαρίδη (Μάρτης τοΟ 43 μέ χιόνια!) -Ε
γινε ή χειρουργική έ1tέμ6αση άπό τόν κ. Το
φαρίδη. "Ηταν π~γμcχτι τό τυφλδ καi τό 
άφαίρεσε. "Ηταv δμως στραμμένο πρΟς τι) 
μήτρα, πράγμα πού 1tαρα1rλάvησε τούς «ΕI
δικούς» κι άπέδιδαν τ~ πάθηση καi τόν πό
νο στή σάλπιγγα. -ετσι ή φήμη τοv Κυρι
ακοv σαν γιατροv μέ «σωστές διαγνωστικες 
Ικανότητες» στερεώθηκε στήν 1rεριοχή. 

Ο Δ:Ρ. KYPIAKOY ΣΑΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ (1953-1961) 

·οταν τό 19&3 έληξε ή τετραετής Δη
μαρχεία τοv κ .• Μανασιάδη κα1 θέλησε ν' ά
ποχωρήσει, διεξήχθηκαν νέες δημαρχειακέc; έ

κλογές. ΣχηματίσΘηκαν δύο άvτίπαλοι συν

δυασμοί: Ό fνας μέ άρχηγό τόν κ. 'Αντώ

νη Λεμονοφίδη - δεξιό έθνικόφρονα- καi 

δ άλλος μέ ckpχηγό τόν Δρα Κυριακοv -
ύπερδεξιό - 1toU ίιποστηρίχτηκε άπο το 
cκόμμα τών Καττάμηδων», πού βρίσκονταν 
άπό παλιότι,pc j(pόνια σέ άvτίθεση μέ τούς 

Λεμονοφίδες, ktt1 μΕ: ίιποστήριξη καi τ&w cά
ριστερών» έ1f~.p6τησε. -Ετσι δήμαρχος Κυ
θραίας 1rέτυ)(έ 6 κ. Κυριακοv. ΣΟ:ν δήμαρ
χος παρέμεινε ιtό:i τήν έπόμεvη τετραετία 

( 1957-61 ) χωpiς έκλc>γές. ( ΕΤχαν καταρ
γηθεί κατά τή διάpκεια τοϋ άπελευθερωτικοv 

άγώνα, άπο τι'ιν Άποικιc>κρατία). 

ΚατΟ: τι'ι διάρκεια τί]ς όκταετίας πού εΤχε 

ίιπηρετήσει σaν ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΡΑΙΑΣ 

δ Δρ Κιιριακοϋ εΤχεν άφοσιω&εί cφuχij τε 

καi σώματι» στήν δελτίωση τ·&w κοινωνικών 

συνθηκών kαi τήν άvοδο τijς «Πολιτιστικής 
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στάt)μης» τijς κωμΟ'Πόλεως. Τήν ΊατρικιΊ τήv 

εΤχε πιΟ: σΟ:ν C1tάρεργο». 

Έπi τijC; Δη·μαρχείας τοv άείμνηστου 'Αν

τώνη Άτταλίδη (δικηγόροιι ι<αi 6ικαστij) -
I 940-44) - εΤχαν διαχωρισθε·Ι τa σχο

λεία Χαρδακιώτισσας - Συρκανιaς σέ ξε

χωριστό πλijρες έξατάξφ Δημ. Σχολείο :Β' 

τάξεως, γιατί μέ τήν «:έκι<ένωση» τijς Λευκω

σίας ( 1 940-4 I ) εΤχαν έyt<ατασταθεί 11"ολ

λες οΙκογένειες στΙς δυο άνω ένορίες τίjς 'Κυ

θραίας. ΕΤχε κτιστεί καi καινούργιο Σχολι

κό κτίριο στή Χαρδακιώτισσα. ·ετσι τά 1ται

δι0: τωv δvό τελευταίων τάξεων τοϋ δημοτι

κοί) σταμάτησαν vO: φοιτοVν στο Άρρενα

γωγεϊο Κuθραίας στι'ι cΤούμπα:.. 

Στό μεταξύ τό ΆρρεναyωγΕιο εΤχε γί

νει «μικτό», καταργήθηκε τό Παρθεναγωγεϊο 

'Αγίας Μαρίνας, καi όλα τΟ: παιδιά.- d:
γόρια καi κορίτσια - τί]ς Κάτω Κuθραί

ας φοιτοϋσο:ν στό σχολείο τijc; cΤοvμπας:., 

1rού έγινε έξο:διιδάσκαλο. Χρειάστηκαν δυο 

αίθουσες άκόμα καi ένοικιάστηκε μιΟ: άπό 

τόν κ. Κώστα Αiμιλιανίδη (παραπλεύρως 

τοv Σχολείου) καi μι Ο: άλλη διαμορφώθηκε 

μέ σέλλοτε~ στό μεγάλο ήλιακό τοϋ σχολι

κοv κτιρίου. Ή άvάyκη προσθήκης τρι<':>ν και

νούργιων αl&ουσων στό 1rίσω μέρος τοϋ 

Σχολείου έγινε πιο "Πιεστική. 

·ετσι κατά τή δημαρχεία τοίi Δρα Κυρια

κοv fγινε η 1τροσθήκη τών τρι&w καιvοιJ.ργιων 

σχολικών αlθουσωv στό Δημ. Σχολείο Κυ

θραίας. Με ένέρyειες τοϊτ κ. Κυριακοu καi 

τί]» Χωρι.τικής 'Αρχής τijς Χρuσίδο:ς κτίστη

κε καΙ τό καινούργιο ιλονοτάξιο Δημ. Σχ. 
Χρυσίδας. 

Μέσα στά cfρyω τοϊτ Δρα Κυριακού, σΟ:ν 

Δημάρχου, 1τpέπει νά 1τεpιληφθοVν άκόμα: 

ο:) Ή έτrέκταση τοίί άσφαλτοστρωμένου 

όδικοiί δικτύου, πού έ1rεξετάθηκε καί στή 

Χρuσίδα καi νέο: έπίστρωση στό κεντρικό 

δρόμο πρός τόν Κεφαλόβρυσο καi τήν «Κα

μάρα». 

v) Ή κατ' οΤκον διανομή τοv πόσιμου νε

ροv. 

γ) Ό fιλa<τρ<>φωτισμός. 

δ) Ή ένίσχvση τής νοσοκομειακijς καi ύ

γειονομικί]ς Μονάδας. 

ε) Ή δημιουργία γηπέδου γιΟ: ποδοσφαι

ρικές συναντήσεις κα1 άθλητικtς έκδηλώσεις 
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Φωτογpαψία τοίί Δρ. Kvpιaι<oo στό Παpσλίμνι γύρω στο 1948. 

(μ€ συνεργασία τC:w ΆθλητικCJΙι Σωματείων) 

κσντδ; στό έφτό: μίλι τοΟ δρόμου Λευκωσίας. 

στ) Ή καθιέρωση τfις i!Ιέπαμειδδμεvηι:; 

ό:σπίδας» γιΟ: τοuς περιφερειακοuς σχολικούς 

άγώvες στίδοu των Δημι.Υrικωr.ι Σχολείων Πε

ριφέρειας Κuθpαίας. 

Έκτός άπ' αότό: εΤχε ένεργό συμμετοχή 

στΙς 6ιάφοpες Συλλογικές Δραστηριότητες 

(Έθνικ οΙ 'Εορτασμοί, Άρδεuηκο1 Σύνδε

σμοι καΙ έπέκταση π·ετραuλάκων, Σύνδεσμος 

Λιψοvοπαραγωγών •κα1 ψεκασμοί). 

Ή λαίλαπα τής Τουρκικής Εiσδολfιι; τον 

δρf\κε lξασθεvημέvο με τα δαθειa του γερά

ματα στο άvώγειο σπιτάκι του στή Χριισί

δα καi μέ δαρειa καρδιa καΙ δαθειό: θλίψη 

έγκατέλειψε τή γενέτειρά άφοϋ ύπέστη τά 

βάσανα τοG έγκλω6ισμο0 στη Βώνη, ι<ι' έγ

κατεσταιlηκε ατή Λευκωσία γιΟ: νά -ταξιδέψει 

στό αίώνιο καΙ άγύριστο ταξίδι μετa δυο 

χρόνια καΙ νά ταφεΊ' μέ τιμi:ς στοv ό:πέριπο 

τάφο του στό νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας σέ 

ήλικίσ: 96 χρόvωv. Λυπήθηκα ποί'.ι δΕ:v μπό

ρεσα νό: παρεuρΘθω σηΊ πάνδημη κηδεία του 

γιατί είχα έy.κcrτασταθεΊ μετά τήv εΙσΒολή 

στήν 'Αθήνα, όπου σπούδαζε γιατρος ό μι

κρότερος μου yιδς. 

Ό Δρ. ΚυριακοG δέν ι:Τχε άποξεvω&εΊ δ

λότελα άπό τήv «Ξυλοyλuτrηκή» του. Σκάλι

ζε μΕ: πολλi'} τέχvη καi φαντασία στΙς ώρες 

τί]ς ό:vαπαίlσεως καi άvαψυχijς του διάφορα 

καλλιτεχvήματα, σέ διαλεκτδ ξίlλο καρυ

διάς, ιiιό: θαuμάσια κεφο:λτ) τοΟ Ίωάvνη τοί/ 

Βαπτιστij, τήv δική του προσωπογραφία κα1 

άλλα πολλά λεπτουργήματα ποί'.ι 6ρίσκονται 

στfιν Ιδιωτική συλλογή τοu δασκάλου Γ. Κο

κfι, ποο εΤvαι. ΎΙΟς τijς άδερφη του. 

Γ. Α. ΚΟΡΕλλΗΣ 

ΣΗΜ. Ό άείμvηστος ΚvριακοΟ πfjρε μέ

ρος σάν «έθελοvτής» στούς Βαλκανικοuς πο

λέμους 1912--13, στοuς δποίους καi δια

κρίθηκε ( φωτογραφία). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: 

Η ΧΡΥΣΙΔΑ ΣΑΝ ΠΟΛΙτΙΣτΙΚΟ ΛΙΚΝΟ 

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑτΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ: 

Ή Χρι.ισiδα εΤναι μιa '!fεριοχi'ι πού βρίσκε
ται στο Νοτιοανατολικό άκρο τfιι:; Κυθpαίας, 

ποu έικτείvεται άπό τό Σεpάyιο, κάτω όιτrο 

τον δρόμο Κuθpαίας ·- Λεuκοvοίκου, μέχρι 

το «Τσιφλικοίιδι» ποu είναι μιι:Χ Τοuρκικfι 

συνοικία στΟ: άvατολικά τοϋ Νέου Χωρίου. 

Κέντρο τfjς Χρuσίδας ε1,ναι ή έκκλησία το() 

Τιμίου ΣταυροΟ καi το παλιο Κοινοτικό 

Σχολεϊο - μιό: δiχωρη αίθουσα μt <~.καμά

ρα» -- κοντα στη κεντρική πλατεία, άπέ

ναντι όιτrο τι'ιν Θκκλησιά. 

Το κοινοτικό σχολε'iΌ λειτουρyοΟσε καi 
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πρiν άτrο τήν 'Αγγλική Κατοχή στή περίοδο 

τi\ς Τουρκοκρατίας. Σ' αύτό -άκουσαν. τ<Χ 

πρCyrα γράμματα πολλοi 'Π'Υευματικοi άν

θρωποι τi\c; περιοχi\c;. 

Έκτός άπό τσUς 'Π'Υευμσ:τικσUc; άνθρώπους, 

yιa τοιJc; δποίους fyινε λεπτομερής άναφο

ρcΧ στό προηγούμενο καi στό παρόν τεϋχοc; 

τi\c; «'Ελεύθειρηc; Κvθρέα9 (Σ τυλιανο 'Αθα

νασιάδη, 'Ελένη Χρίστου καi Γεώργιο Κυρι

ακοίί) 'Πρέ'Πει ν' άναφέρω καi τσUς άκόλου

θουc;: 

1. Γεώργιος Χρίστου (άβερφΟς τi\ς 'Ελέ

νης Χρίστου) δάσκαλος, πού tyκατεστάθηκε 

στή Γύψου. 

2. ΧρΊστος 'Ανtδρεάδηc;, δάσκαλος 'ΠοU ty
κατεστάθηκε στή Λάρνακα. 

3. Γεωρyιοc; Γεωργιάδης, δάσκαλος (τοϋ 

Κεπέ ΤΟουλi\) 'ΠοU έγκατεστάθηκε ατή Λευ
κωσία. 

4. Σταίίροc; Μελίδηc;, δάσκαλος, πσU tyκα
τεστάθηκε στο Καϊμακλ!. 

5. Χρυσταλλένη Γεωρyιάδου..Μητσtδη, δα
σκάλα ·,.ου έyκσ:τεστάθηκε. στή Μιa Μηλιά. 

6. Μιχαήλ 'Ανtδρόνικοc;, δάσκαλος καi έπι• 
θεωρητής τών Δημ. Σχολείων πσU έyκατε
στάθηκε ατή Κvθpαία. 

7. Χρίστος Τ σιyώνης, δάσκαλος, ποu πα
ρέμεινε «έρyένης:.. 

·ολοι οΙ πιό πάνω δέv 6ρί01<ονται σήμε

ρα C"τή ζωή. 

·ΟΙ έπόμενοι βρίσκονται Φ<όμα ατή ζωή: 

8. Εύyένιοc; Άνtδρονίκου, δάσκαλος. 

9. Άlι6ρέας Άδαμίδης, δάσκαλος, πσU ty-
κσ:τεστάθηκε στή Ι<υθ.ραία. . . 

1 Ο. 'ΑθανάσΙος Πtτσαc;, δάάκαλος κai Δι
ευθυντής cλ:., πο\ι έγκατεστάθηκε στή .Λευ
κωσfa. · · 

11 . Χριστόδουλος Πέτσας, δάσκαλος καΙ 
Διεuθuντήc; cA:., ποίι έyκσ:τεστάθηκε ατό Σε
ράyιο. 

12. Γεώργιος Κοκf\ς, δάσκαλος, Διεuθuν~ 
τfις Α, 'Π'οU έρyάζεται άκόμα καi ποιJ έyκα

τεστάθηκε ατή ιΚυθραία. 

13. Χρίστος Σ. Ροδούληc;, έπιστήμοναc; 

'γιατρός το& Πανεπιστημίου 'Αθηνών καi cεl..: 
δικός παιδίατρος:. 'l'i\ς 'Αγγλίας ποιJ έγκα

fεστάθ.ηkε ατή Λεuκωσία. 

14. Ρίτσα Ροδούλη-Ζα6ροu, καθηγήτρια 
οlκοκυρlf<ών 'ΠοU έγκατεστάθηκε στfι Λεμε

σό. 
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15. Γεώρyιοι; Κόπρου Σταυράκης καθηγη
τής-φυσιοyΥώστης ατή Λευκωσία. 

16. Σταυρούλα .Κ. ΣταυράκrJι καθηγήτρια, 
ατή Λευκωσία. 

17. Μελ ανθώ Κ. Σ ταυ ράκη, γεωπόνος. 
18. 'Ανδρέας Εύαγγέλου, Οiκονομολόγος
-Λογιστής. 

19. Στέλλα Kύ'l!'poiJ Κούτσουρου, καθ.η

yήτρια. 

20. ·ελειvα Κ. Κούτσουρου, καθηγήτρια. 
21. Γιωρyούλα Πέτρου Φραyκούδη, ταχυ-

δρομικός δπάλληλοc;. · 
21. Κώστας Ίακώ6ου Ίyνατίοv, καθηγη

τής. 

·ολοι οΙ πιο πάνω άνθρωποι τών Γραμ

μάτων καi των Έπιστημωv μέ άνωτtραν κα1 
Άνωτάτην ('Πανε'Π'ιστημισκήν) μόρφωση, μα

ζ! μέ τόν Χρϊστο Σ. Ζαμπακίδη, πσU πέθανε 

λίγα χρόνια πρό τ!Ίς Τουρκικi\ς ε!σδολi\ί; (ά

πόφοιτο Γυμνασίου καi ιάσφαλιστικό πρά

κτορα) ήταν «Υ έ ν ν η μ α καi θ ρ έ μ

μ ω τοίί γόνψου λειμώνα τi\ς μικρίjς · Χρυ
σίδα-;. 

«Γέννημα καi βρέμμα» τi\ς μικρi\ς αύτijς 

yωνιδ:ς τi\ς Κuθραiαc; ήταν καi έξαιρετικόi 

τεχνίτες-καλλιτέχνες μt πλσ:τει<Χ φήμη κι ά

ναyνώριση. 

Ό Γιάγκος Κuριακοίί Χρυσιδιώτηc;, άρχι

τέκτονας-έργολάδος Σ~λικων Κτιρίων τοίί 

Γραφείου Παιδείας. Αότός fκτισε, έκτος άλ

λων πολλωv, καi τό 'Αρpεναγωyεϊον 'Αγίου 

Γεωργίου Κu&ραiας (Σχολείον τi\c; Τούμ
πας). 

ΟΙ τρείς τεχνίτες-σιδηρουρyοl (κωμοδρό
μοι)' Γιακοuμής Xprστoφfi καi οΙ μαβητές του 
Γεώργιος Τ σιγyάνος ( yεννήθήκε ατό Μαρα~ 
θό6οιίνο κι' έγκατεστάθη~ε μικρός στήν Χρυ
σίδα) καi Άντρέάς Πήττq:ς. 

ΟΙ δυό τελtυταϊοι ·τεχνίτες διατηροϋσαν 
cκωμοδρομικά» dτοΣέράyιό. '"Ηταv Προικι

σμένοι μέ έξαιρετι.κή δεξιοτεχνία στό δού

λεμό: τοίί πυρακτωμένου σίδερου, καJ καλλι

τεχνική φαντασία στή κατασκευή στο .cάμό

ν;» ιςλειδι~ ιςαl κλειδαριών (κωμοδρομίσι
μων) . Κατασκεύαζαν 6 ίδες, άλuσίδες, ι:Ίνιa 

γι<Χ ξύλινα καi σιδερένια άλέτρια. ΤσάπΠiς, 
σκαλιστήρια, φτυάρια, σιφούνια, φτεΡωτές 

καi μυλοχαράyια yιa τούς νερόμυλους. ·ο

σα χρήσιμα καi τrαράξενα Εψτιαχνε δ ΓΥ
ΦΤΟ Σ τοϋ ΠΑΛΑΜΑ στό «Δουλευτή» ' ένα 
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CaτO τc,Uς ι\.δγοuς ~roC: μεy<:Ξtλου έτηκσλuρ1J<ΟV 

ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ. (Γι' αιfrο 

ό ε-"'ας πήοε τ6 

'Επιδιόρθωναν 

xαtρ~cn> 

ψτερωτΕe; καΙ κ(Χδους γ1ό: τά μαγy(rνοτrfιγο:

δα., κ:σ:τι)•,::χμάδες 

γιΟ: ·H"k κάρ~χχ 

ν:lματα ποU ήθελο:v έτπσli'~ε.u?:ς, ό:τ!'C~ rιδ: γUρc1:ι 

χ(..)ριό: -ιης ·rrεpιoxfiς ~:α~ '1-ης 

ι)l ~rρε?ς καλλ~τέχvcς ι)τrΩδηματηπtΗΟ~ 
~ . ~~ ~ 

tσκα .. ρπαpηc,c~ς;: 

Φc.-::1-τ~i-ς Ι.. J.':,αμτ~Ο:%•:iΜ· 

δης ( Οιιστάς) κο:i δ Άντρέας Χατζηχριςrτο· 

δοlιλου, ηΌU ά.μιλλ6νταv τ:οtός νΟ: κατασr.<ευά-

σει τΟ τηΔ ~~καλλιτεχ·ι.'tκό» παπού-τσι {(.-Ί:νδρt·· 

κΟ -η γιJναικεί'σ). 

::.cχωpιστή στο\ις τεχνiτες «καλλιτt-

χvες" κατέχει C, διάδοχος 

'Λλi:ξαvτροu >:α1 τοu 

~rα'iΌι Ο:πc) τήν Ό μοpφ!·~~α) 

6 Κώστας 

τυϋ Kuptαι<ou, τοu 

(ο i δuό τελευ
σηΊ Ξυλοyλιηη"'~'Ι, 

11ol.• εΤvαr Τ-· 

σως ι' μοvαδο<Ος που i:ξακαλι::ηJΘt~ νι-1 <<σκα

λ\ζει» τι'> ξύλο. Μαθήτεψε στο Φυλακτή. Κα .. 
τασ~<ε(Jασε μi: πολλή δεξιοτεχνία εlκονaσ·Η5:~~ 

σια σf έ:κκληςriες τής ΚιJ-προv. προ~ 

(;·κuνητάρια, δεσπστι•<οlις Ηpόνοι)ς1 &μ6ωvες 
καi άλλα σκι.:χλ•στό: λεπτουργήματα. (Σ τ~ 

Σιιpιω:νιcι, ΤραχciΜ, Παλαlκuθρο, Πωμό, Πη

γαivια, Πέλλα-παίς, ΠαλουριC:ηιο

σα (Γυμνάσιο Θηλέων) καΙ άλλοίι. 

'Εκτός άπο τοvς ΠΙΟ πάνω ό:vθρώποιις τιiιν 

Γραμμάτ<;.)V •Ι<αi των Τεχνιi'>ν ΠOll ήταν «yέv· 

νημα κα! θρέμμα» τi}ς Χρuσίδαr; πρέπει v' 
&vαφέρω κα1 τοt)ς πιο κάτω ποv i:χουν τΙς 

«ρίζες» τους στήv ίδια γόνιμη κοιτίδα: 

1. ~lωαvvίδου4 
Παyκύπριας 

γιαγιά τηι;). 

2. Σ. 

Διευθv~Fτpια τijς 

Θηλέων ( άπό η'Jv 

γιατρός - είδι-

κος χειροltργος γυναικολόγος "toU 

Πανπηστημiου 'Λθηvl:ΗΙ - στο Κυβερvητιrκο 

Νοσοκομε'i'rJ Λευκ(..χrίας ({i"Ιrό τrατέ{Jοα)., 

3. Χαp{λαος ~):ν~>-ιερος 

η κ οι; 

4. 
(άπΟ ~πατέρα). 

t"Χνt:ιτερος ίι

(.άπ(, ιτατέ-

ρα). 

·'Αvδρονίκου ~--·-·· (·η·1ν;<ΙσVχος 

~~~εΙJθιΝηΊς ·rοϋ Κ,(). Τ, ( &.δεpφός 
<oiJ πpοη'{οvμέvοιι), 

6. 'Ανδρέας ΆfJ. Πέτσας, γωcφος τrαθο·· 

λfχγος ~pΑ,θην(Ζιν εiδtκός καpδιι)λt1γος 

μίi 4 χρδνια ι:iδiκευση rκαρδισλογiα ατή 

Βαλημ.6pη και χρδνΙα σ;ο ι\~άΊt'iμι τ(~ιν 

1/_J-+vι:vμένv.)ν Πολ.Ιτει.ων (δια-τηρε'i O"rr~ 

nατέ.ρα) ~ 

Ί. Φοιv!t<α Α.. Πέτσα Κουτουpούαιη, 

νι:.~τr:.pη 

(.ι:~πο πατέρα), 

8, Άνθοvλα Χρ. ύπάλ-

στο Τμijμα Λψέvων (άπc'ι πατέρα). 

Χρ. Πέτσας, μηχανολόγος τοΟ 

-τών Η.Π.Α. (ό:πο 

πα-τέρα), 

1 Ο. Πιf:rpος Χρ. Πέ'!σας, 

ΠαvεπισΙημ'ί.σv ' 

τrατέρα:). 

το() 

1 I Μαρία Άνδρέα Ταλιαδώρου, τοΟ M'i:· 
·ισοδείου Πολυτε:χνεiου ρΑ.ΘηvW·νι όyρονόμος~ 

τοποyρό:φος-μηχcη':κος στο Τμήμσ 'Αvαδα· 

σμοCι ( &πο πο:ϊέpα). 

12. Γξωpγiου----<Παπαλεοντ(οu, δα-

σκάλα (ό:πο 

J 3. Κωστό:ντα Γεωργίου, 
αη]ν Άμεp1κή (c'χπ6 μ;)τέρα). 

14 Τ1έιρος Σ τυλΙανοΟ, 
ρα Ύ φυποuρyος Έοω'!εpικών (&π() 

15. Κλεάνθης Γιασεμίδης, σuvτ. 

λος, τώρα ση]v 'Ελλάδα (ά:πο 

'Απο μητέρα !Εχει τJς ρίζες 

κοιτίδα κα! b vττοφαινόμενος 

Κορέλλης. 

τώρα 

Δάσκα-

ίδια 

Α 




