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4. ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΚΥΠΡΑΓΟΡΑΣ (1892-1980) 

·Ο μεγάλος έραστής καί ύμνητής 

τοϋ πρασίνου 

Σ' ένα ρω μαντικό φτωχόσπιτο, άνάμεσα σέ 
όργιαστική βλάστηση, σέ μιά άνηφοριά τοΟ 

κεντρικού δρόμου πρός τόν Κεφαλόβρυσο, 
κοντά στό νερόμυλο «Μαρρή" στήν ένορία 

της ·Αγίας Μαρίνας, άκούστηκε τό πρωτο 

κλάμα τοΟ νεογέννητου άγοριοΟ πού τό συν

όδευαν τά γλυκά τερετίσματα των πουλιων 

τοΟ περβολιοΟ καί τό κελάρυσμα τοΟ νεροΟ 

πού κυλοΟσε στό μικρό πέτρινο αύλάκι .. 
Πατέρας του ό Μιχαήλης ό Κέκκος, πού 

πέρασε όλόκερη τή ζωή του σάν μυλωνάς 

στό γειτονικό μύλο. Μητέρα του η 'Αναστα

σία τοΟ Γιοσιφη τοΟ Κουρελη. Περιουσία 
τους τό σπίτι καί τό ;;ερβόλι πού είχε προνο

μιακά έλεύθερο πότισμα άπό τό νερό τοΟ 

νερόμυλου. ΠλοΟτος τους τά παιδιά - έφτά 
στή σειρά, τέσσερα άγόρια καί τρία κορίτσια

μέ πρωτότοκο τόν ΣταΟρο. 
"Ακουσε τά πρωτα γράμματα στό άρρενα

γωγεϊο 'Αγίου 'Ανδρονίκου άπό έξαίρετους 

δασκάλους της έποχης των: τόν Κωνσταντϊ
νο Πανταζη (πού σπούδασε άργότερα για

τρός) τόν Χρίστο Φρnνκίδη καi τόv 

Παπαμιλ τιάδη. 

'Όταν παρουσιάστηκε μέ τό άπολυτήριο 

τοΟ ΔημοτικοΟ γιά έγγραφή στό Παγκύπριο 
Γυμνάσιο ό μικρός ΣταΟρος Κέκκος, - τό 

δμορφο άγόρι- όκούοντας τό έπώνυμο Κέκ

κος ό τότε γυμνασιάρχης Μ. Βολανάκης, πού 

παρακολουθοΟσε τίς έγγραφές, κοιτάζον

τας τό στρογγυλοπρόσωπο ξανθό άγόρι 

εΙπε: 
τί; Κέκκος; δχιΙ Κυπραγόρας (άγόρι της 

Κύπρου) νά γραφτεϊ. ('Ήτανε ξένος, 'Ελλα

δίτης ό Γυμνασιάρχης). Καί γράφτηκε 

Κυπραγόρας. 

Στό Παγκύπριο Γυμνάσιο καί Διδασκαλεϊο 

έμποτίστηκε μέ τά νάματα της έλληνικης Σο

φίας καί γαλουχήθηκε μέ τά διδάγματα της 
Χριστιανικης 'Αρετης. "Εμειναν βαθειά χα

ραγμένα στη ψυχή του τά πρότυπα των άεί

μνηστων καθηγητων Βολανάκη, Αύγουστί
νου, Γλυκύ, Παντάκη καί Σπυριδάκι Σπυρίδω

να καί προσπαθοΟσε νά τούς μοιάσει στήν 

εκπαιδευτική του σταδιοδρομία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΟΡΕΛΛΗ 

Σuνταξιούχοu Δασκάλου 

Ξεχωριστή έπίδραση εΙχε στή ψυχή τοΟ 
ονειροπόλου έφηβου η άσκητική μορφή τοΟ 
πρωτοψάλτη καί καθηγητη της Βυζαντινης 
Μουσικης Στ. Χουρμούζιου στό 
Διδασκαλεϊο. 

Μέ τό πτυχίο το Ο δασκάλου στό χέρι καί μέ 
τό ξεχωριστό προσόν το Ο γνώστη της Βυζαν
τινης Μουσικης πηρε διορισμό τό 1912 όπό 
τήν Κοινοτική 'Αρχή στό σχολεϊο τοΟ Ριζο
κάρπασου. 'Η πολυμελής οίκογένεια τοΟ Μι-

χαήλη Κέκκου πανηγύριζε γιά τό γεγονός. 
Μετά δυό χρόνια οί δυό άδερφοί του 

Μπέης καί Παπαης (Κώστας καί Χρίστος) 

φεύγουν μέ ό.λλους χωριανούς γιά τήν ·Αμέ

ρικα γιά όναζήτηση καλύτερης τύχης. 
·Εκεί, ϋστερα άπό πολλές στερήσεις καί 

περιπέτειες, πέτυχαν νά έπιβιώσουν καί νά 

εuδοκιμήσουν όργανώνοντας φτουτεμπορι

κό κατάστημα στή Φλώριδα (Kekkos Bross) 
καί νά βοηθήσουν στήν άποκατάστη των 

τριων άδερφών τους · Ελενίτσας, Βικτωροϋς 
καί Δέσποινας καi νά πάρουν κοντά τους καί 

τόν μικρότερο όδερφό τους Γιωργο. 




