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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

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. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣτΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1912-14 Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσοu 
1914-20 Δημοτικό Σχολείο ·Αγίου · Αμβρο
σίου (Κυρηνείας) 
1920-27 Δημοτικό Σχολείο Χαρδακιώτισ

σας (Κυθραίας) 
1927-34 Δημοτικό Σχολείο Λευκονοίκου 

(ύπό τή Διεύθυνση τού Μάρκου 

Χαραλάμπους) 
1934-46 Δημοτικό Σχολείο Κυθραίας (ύπό 

τή Διεύθυνση Φραγκ. Φραγκεσκίδη 34-36 καί 
σάν Διευθυντής 1936-46 
1946-51 Δημοτικό Σχολείο Βατυλης (Διευ

θυντής Α ) 
1951-53 Δημοτικό Σχολε1ο Άγρού (Διευ

θυντής Α") 
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Λαμπράκη στή Λευκωσία. "Ετσι ό κος Στ. Κυ

πραγόρας εχει ρεκόρ ύπηρεσίας σάν 'Εκπαι

δευτικού: Πενηντατρία όλόκληρα χρόνια 

στήν 'Έδρα! 

Σέ μιά όλόκληρη γενεά σκόρπιζε τό ΦΩΣ 

της ΓΝΩΣΗΣ καί της ΑΡΕΤΗΣ μέ ένθουσια

σμό καί πάθος ό άείμνηστος άκούραστος 
σκαπανέας τών ·Ελληνικών Γραμμάτων 

Σταύρος Κυπραγόρας! 

"Εζησα άπό κοντά τόν Σταύρο σάν συνερ
γάτης καί κοινωνός τών όραματιστών του καί 
βοηθός του γιά tξη κατά συνέχεια χρόνια 
στό Σχολε1ο της Τούμπας στήν Κυθραία, 
δπου Γjμουν έντεταλμένος κατόπιν ειδικών 
σειρών μαθημάτων νά διδάξω τά ·Αγγλικά, 

τή Γυμναστική καί τήν 'Επιστήμη καί Σχ. κη
πο, στή Ε· καί Στ· τάξη. Δίδασκα άκόμη τήν 
·Ιστορία καί Γεωγραφία στήν τάξη αύτή 

Δημοτικό Σχολείο Κυθρέας οπου ύπηρετοίίσε ό μ. Σταύρος Κυπραγόρας. 

Μετά τήν άφυπηρέτησή του έξακολου
θούσε νά έργάζεται μέ διορισμό άπό τό Γρα
φε1ο Παιδείας σάν «Προσωρινός» γιά aλλα 
έννιά χρόνια μέχρι τό 1962 στά σχολε1α Κλε
πίνης, Τρυπημένης, Χρυσίδας, Τρυπημένης. 

·Από τό 1962 μέχρι 1965 ύπηρέτησε σάν 
Καθηγητής (Βοηθητικών Μαθημάτων) στήν 
·Ιδιωτική Σχολή Μέσης Παιδείας τού κ. 

(συνδιδασκαλία) και ημουν ύπεύθυνος γιά 
τήν Δ· τάξη. (κύρια μαθήματα). 

Δέν μπορώ νά παρασιωπήσω fνa άνέκδοτο 
τού κ. Κυπραγόρα πού έκφράζει τή μεγάλη 

του φιλομάθεια, τήν θέληση κι έπιμονή του 

γιά τήν έπαγγελματική του κατάρτιση καί έν

ημέρωση, καί τή χιουμοριστική του διάθεση: 
-Η ταν τό 1932. Μετά τά ·Οκτωβριανά γ ε-
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γονότα τοϋ 31. Προσωρινός Διευθυντής στό 
Σχολείο Λευκονοίκου μετά τόν θάνατο τοϋ 

Δ/τοϋ Μάρκου Χαραλάμπους. ·Ο τότε Διευ

θυντής τής Παιδείας Mr. Cu!!en εφαρμόζον
τας τά άνθελληνικά σχέδια τής 'Αποικιοκρα

τίας ύποχρέωσε τούς δασκάλους νά περά

σουν τίς Κυβερνητικές ·Εξετάσεις Ordinary 
γιά νά μπορέσουν νά έπιτύχουν προαγωγή (ή 

διορισμό). 

·Ο κος Κυπραγόρας - περασμένος τά 40 
του - γράφτηκε στό High School τής Miss Co
nelli στό Σεράγια τής Λευκωσίας, γιά τό co
urse τών Ordinary. Φοιτούσαμε μαζί στό 'ίδιο 
τμήμα. 

Σέ κάποια στιγμή ή 'Εγγλέζα ρώτησε τόν 

κο Κυπραγόρα: 
How many Children haνe you Mr. Kypragoras;-

1 haνe two and one in the road! άπάντησε. Καί ή 
δασκάλα ξέσπασε σέ πλατύ γέλιο! 

('Έχω δυό κι έρχεται άκόμα ένα) t]θελε νά 

πεϊ. 

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ καί 

ΟΙ ΟΡΑΜΑΥ!ΣΜΟΙ τοίί κ. ΚΥΠΡΑΓΟΡΑ 

Ήταν ό μεγάλος έραστής τοϋ Πρασίνου. 
'Επηρεασμένος άπό τό όσύγκριτο μεγαλείο 

τής καταπράσινης λωρίδας, πού ποτίζει καί 

καρπίζει ό Κεφαλόβρυσος μέ τά κρυστάλλι

να νερά του, Ο.κουε μέσα του μυστικές φω

νές νά τόν καλούν καί νά τόγ παρορμοϋν νά 

γίνει ό μεγάλος ίεραπόστολος τής πιό πολιτι

σμένης κι εύγενικιaς έκστρατείας γιά τήν 

έξάπλωση τοϋ πρασίνου: 

ΦΥτΕΨΤΕ ΔΕΝΤΡΑ ήταν ό τίτλος τοϋ ποιή
ματος πού έγραψε καί μελοποίησε ό 'ίδιος καί 

τραγουδιέται σάν έμβατήριο στή γιορτή τοϋ 

δέντρου όπό τούς μικρούς μαθητές, πού 

κρατώντας στά χέρια τίς γλάστρες μέ τό 

δεντρύλλια, πορεύονται πρός τό φύτεμα: 

1. ' Εμπρός δλοι μ' ένα ζήλο. 
έμπρός δλοι μας παιδιά 

νά φυτέψουμε δεντράκια 
μέ χαρούμενη καρδιά! 

2. Νά όμορφίσουμε τό μέρος 
νά στολίσουμε τή γή 
μέ γλυκύ πράσινο χρώμα 

μέ μοναδική στολή! 

Καί ϋστερα όπό έννιά όλλες στροφές 
καταλήγει: 

Καί ή Κύπρος μας σάν θά 'χει 

δέντρα, δάση καί νερό 

«μακαρία» θά τήν λένε 

δπως τόν παλιό καιρό! 

Δούλευε τό ποίημα τοϋτο δταν εΊμαστε 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μαθητές τού Σχολείου Κυθρtας tρyαζόμενοι εΙς 
τό Σχολικό τούς Δάσος. 

Λεκάνες πού fxouν axiiμa ήμισtληνον tμποδi
ζουν τήν διάβρωση τού tδόφους καί συγκρατούν 

τό νερό τijς 6ροχijς τό χειμώνα κσί μπορούν νό 

χρησιμοποιηθούν yιό πότισμα τό καλοκαίρι (Σχο-

λικό Δάσος Κυθρtας). 

μαζί στό Σχολείο Κuθραίας τό 36. 
Σέ μιά στιγμή (τή μεσημβρινή διακοπή μέ

ναμε στό Σχολείο) μέ φωνάζει καί μοϋ άπαγ
γέλλει τή δεύτερη στροφή, καί μέ ρωτa: 
Γιώργο μου, πές μου, σέ παρακαλώ, νά βάλω 
μέ «γλυκύ πράσινο χρώμα ή μέ βαθύ πράσινο 
χρώμα; Τοϋ λέω: Τό «γλυκύ» έκφράζει τήν 
όπαλότητα τοϋ πρασίνου, τό βαθύ έκφράζει 
τή ζωηρότητα, τήν καθολικότητα τοϋ 
πράσινου ... 



ΕΛΕγΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ 

-Θέλω, μού είπε, τό ποίημά μου τούτο νά 
ψάλλεται όπό τά παιδιά σάν έμβατήριο, σάν 

θούριο· δπως τό θούριο τοϋ όρχαίου ποιητή 

Τυρταίου «τί τιμή στό παλληκάρι, δταν πρώ

το στή φωτιά, σκοτωθεί γιά τή πατρίδα, μέ τή 
σπάθη στή δεξιά: 'Ή τού Ρήγα: Καλύτερα 

μιδ.ς &ρας έλεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρό
νια σκλαβιά καί φυλακή. Είναι δλλωστε καί τό 
μέτρο πού χρησιμοποιώ τό 'ίδιο μέ τά έμβατή

ρια αύτά ... 'Έχω έτοιμη καί τή μουσική του: 
Σάν τό ναυτόπουλο: Μέ καράβι στά ταξίδια 

τό ναυτόπουλο γυρνδ.. Καί όρχίζει νά μού 

ψάλλει τό ναυτόπουλο καί τό δικό του ποίη
μα ... καί μού λέει: 

Πδ.με νά όπολαύσουμε τό πανόραμα τού 

πράσινου όπό τή βεράντα. 

Είναι, πράγματι, πανοραματική ή θέα τού 
καταπράσινου τοπίου, πού όπλώνεται κάτω 

άπό τό Σχολείο σέ έκταση τριών τετραγωνι

κών μιλίων στή Καμάρα, στό Σεράγια, Χρυσί

δα, Νέο Χωριό, Τραχώνι, Βώνη, Παλαίκυθρο 
καί 'Έξω Μετόχι. 

'Ύστερα όπό λίγο μού λέει κοιτάζοντας 

πρός τά βορειοανατολικά όλόγυρα βουνά. 

Βλέπεις τούτα τά γύρω βουνά, τά κατάξε

ρα, πού καταλήγουν στήν γυμνή ρεματιά πού 

τή σκάβουν καί όλοένα πιό βαθιά τά νερά τής 

βροχής τού χειμώνα; 

ΘΕΛΩ Ύ: όλλάξουν όψη! "Εκαμα, fiδη τά 
διαβήματά μου στή Σχολική · Εφορεία καί όρ
χίζει σέ λίγο ή διασωλήνωση νερού μέχρι τή 
ρεματιά. Ζήτησα καί όπό τό Δασονομείο νά 
μδ.ς παραχωρήσει δεντρύλλια εύκαλύπτων 
καί πεύκων νά γεμίσουμε φέτος τή ρεματιά! 
·Η έκστρατεία θά άρχίσει tπίσημα τή μέρα 
τής γιορτής τού Δέντρου. Προσκάλεσα καί 
τόν Συντηρητή τών Δασών κο τΣΙΑΠΜΑΝ, καί 
θά παραστεί μαζί μέ δλλους ύπαλλήλους στή 
γιορτή καί θά γίνει ή έναρξη τού φυτέματος 
τού ΣΧΟΛΙΚΟγ ΔΑΣΟγΣ ... 
Ήταν άξιοθαύμαστος αύτός ό όμορ

φάνθρωπος, ένθουσιώδης δάσκαλος Σταύ
ρος Κυπραγόρας, πού ψοφούσε γιά ... έπιδεί
ξεις καί εύγενικές δραστηριότητες. 

"Αρχισε ή προεργασία. ·Η έπιτόπια μελέτη 

τής ρεματιδ.ς· ό σχεδιασμός τών άντιδιαβρω
τικών άναχωμάτων καί τό άνοιγμα τών λάκ
κων στίς κανονικές άποστάσεις. 

"Εκαμε προπαρασκευαστικές όμιλίες στά 
παιδιά. Καί μέ τήν χαρακτηριστική εύπροση
γορία του καί τήν εύστροφία τής σκέψης του 
μπόρεσε νά έπικοινωνήσει μέ τίς παιδικές 
ψυχές καί νά κάμει τά παιδιά νά νοιώσουν 
πώς τό έργο πού άναλαμβάνουν τό έπιδοκι
μάζουν δλοι οί aνθρωποι καί τό εύλογεϊ ό 
Θεός! Καί μιά μέρα θά νοιώθουν περήφανοι 
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πώς τό σχολικό δάσος είναι δημιούργημα δι
κό τους. 

"Ετσι έξασφάλισε τή πρόθυμη συνεργασία 
τών μικρών πιτσιρίκων πού άναλαμβάνουν τό 

έργο μέ αύθόρμητη προθυμία καί όρεξη. Πο

τέ τους δέν ένοιωσαν πώς έκαμναν ... όγγα
ρεία. ·Η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη πού 
δέν ένοιωθαν κούραση! 
Δέν θέλησε νά όναθέσει σέ έργάτες καμιά 

δουλειά· οϋτε τό aνοιγμα τών λάκκων, οϋτε 

τά όντιδιαβρωτικά αύλάκια γιατί τότε δέν θά 

ήταν «ΣΧΟΛΙΚΟ» δάσος. 'Ήξερε νά όργανώ

νει κάθε δραστηριότητα. Μέ μέθοδο καί όπο
τελεσματικότητα. "Η ξερε νά ένθουσιάζει καί 

νά μεταδίδει τήν έμφυτη αισιοδοξία του. 
"Η ξερε πότε νά όρχίζει πώς νά προχωρήσει 

καί πότε νά σταματήσει. 

"Εφτασε έπί τέλους ή πολυπόθητος ή μέρα 
τής ΓΙΟΡΤΗΣΤΟγ ΔΕΝΤΡΟγ 30τοϋ Γενάρη

Τών Τριών 'Ιεραρχών. 

'Ώρα 10π.μ. 

"Ολοι οί έπίσημοι παρόντες: Ό Συντηρη

τής τών Δασών κος Chamρan καί όνώτεροι 

ύπάλληλοι τού Γεωργικού Τμήματος καί τού 
Δασονομείου. Τά μέλη τής Σχολικής · Εφο
ρείας, τό ίερατεϊον καί πλήθος κόσμου. Στήν 

άνατολική βεράντα τού σχολείου στήθηκε ή 

έξέδρα καί τό τραπέζι μέ τό κεντημένο τρα
πεζομάντηλο καί τή κούπα τού άγιασμού. 
«Εύλογητός ό Θεός ήμών πάντοτε, νύν καί 

άεί καί είς τούς αίώνας τών αίώνων» όπαγ

γέλλει ό έντεταλμένος ίερέας. 
'Όλοι σηκώνονται όρθιοι, καί ό ίερέας 

βοηθούμενος όπό τούς ψάλτες τελεϊ τόν 

άγιασμόν. Οί έπίσημοι κάθονται. Τά παιδιά 

είναι παρατεταγμένα κάτω άπό τήν βεράντα 
μέ τήν έπίβλεψη τών δασκάλων τους. 

·Ο κος Κυπραγόρας έκφωνεϊ τόν γλαφυ

ρόν λόγον του άναφερόμενος στίς πολλα
πλές ώφέλιμες τών δέντρων καί τή μαγεία 

τού πρασίνου. ·Ακολουθούν δυό άπαγγελίες 

άπό άγόρια τής ΣΓ ταξ.: «Τά καλά τών 

δέντρων», στή Κυπριακή διάλεκτο, τού λαϊ

κού ποιητή Καρνέρα πού άρχίζει: Θέλεις νά 
δείς yfiν όμορφην πούναι παδκιά τζαί λίρα, 

έβκα στούς κάμπους, στά βουνά τζαιί στά

θου, παρατήρα ... 
Κατόπιν τό ποίημα τού κου Κυπραγόρα: 

'Εμπρός δλοι μ' ένα ζήλο ... Καί ή ίεροτελε
στίά συνεχίζεται στή ρεματιά πού άρχίζει τό 
φύτεμα τών δενδρυλλίων τού ΣΧΟΛΙΚΟγ ΔΑ

ΣΟγΣ. Τά παιδιά μέ τίς γλάστρες στό χέρι 

ψάλλουν τό έμβατήριο «έμπρός δλοι μ' ένα 

ζήλο». Μέ τήν καθοδήγηση τών δασκάλων 

φτάνουν στή ρεματιά, πού δλα είναι έτοιμα 
άπό τίς προηγούμενες μέρες. 
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Δημοτικόν Σχολεiον Λευκονοiκου όπου ύπηρετοίισε ό μ, Σταίιρος 
Κυπραγόρας. 
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Οί έπίσημοι φυτεύουν άναμνηστικά άπό 

εν α δεδράκι καί άποχωρούν. Οί μαθητές συν
εχίζουν τήν καλά όργανωμένη δουλειά τους, 

πού μέ τόν κατάλληλο καταμερισμό διεξάγε

ται μέ πολλή εUχέρεια. 
Κατ· έντολή τού κου Κυπραγόρα άπό τήν 

προηγούμενη μέρα κάθε άγόρι tφερε άπό 

δυό μικρά καλαμάκια (γιά τό στήριγμα των 

δενδρυλλίων) και τά παιδιά των τεσσάρων 

μεγάλων τάξεων άπό ενα κηπουρικό έργα

λεiο (φτυάρι, ξινάρι η σκαλιστήρι η σίκλα) 

όπό τά σπίτια των (μέ έτικέττες). Μετέφεραν 

καί 270 γλάστρες μέ εύκαλύmους, καζουαρί
νες καί κυπαρίσσια άπό τόν Σχολικό τους 

Κήπο, πέρα ατή ρεματιά δπου ήταν έτοιμοι οΙ 
λάκκοι καί τοποθέτησαν μιά γλάστρα κοντά 
σέ κάθε λάκκο. 
Τό δυσκολότερο μέρος τής δλης προσπά

θειας ήταν τό πότισμα. Βλέπω άκόμα μπρο
στά μου τόν κο Κυπραγόρα μέ τό ... γιλέκο 
του καί τό χαρούμενο γελαστό του πρόσωπο 

νά τοποθετεi στή γραμμή σέ δύο σειρές (γιά 

τήν έπιστροφή τwν όδειων σίκλων) στίς κα

νονικές γιά μικρά παιδιά aποστάσεις - τούς 
μαθητές πού θό μετέφεραν ό ενας στόν aλ

λο τή σίκλα μέ τό νερό γιά νά πάει στό νοστο

φυτεμένα "δεντράκια" γιό νά ποτιστούν καί 
vά δροσιστούν καί νά ριζώσουν. Μετά τή 

συμπλήρωση τής ολης έργασίας, φύτεμα -
στήριγμα καί πότισμα καί των 270 δενδρυλ
λίων, πού, μέ τόν έξοχο καταμερισμό καί τήν 

έ.πιδέξια όργόνωση τού κου Κυπραγόρα, 

κράτησε συνολικά μόνο 50 λεπτά, ολα τά παι
διά πού έργάστηκαν πήραν σάν άμοιβή καί 

ένθάρρυνση άπό μιά κιτρομηλιά, μιά όμυ

γδαλιό κι ένα κυπαρισσάκι άπό τό φυτ<i.φιο 

τού Σχολικού Κήπου γιά νά τά φυτέψουν στίς 

αύλές των σπιτιwν τους. 

Καί ή διασωλήνωση τού νερού άνέβαινε 

άπό χρόνο σt. χρόνο καί πιό ψηλά. 

Δέκα χρόνια κράτησε αύτός ό άγώνας- μέ

ΧΡΙ πού έφτασε σ ο λες τίς πλαγιές των γύρω 

βουνών μέχρι τίς κορυφές στά δυτικά καί 

στά βόρεια καί τά άνατολικά καί έντυσε τό 

μέρος μέ τό "γλυκύ πράσινο χρwμα" σέ 

εκταση 60 σκάλες. 
'Όταν έμπαινες - πρίν άπό τήν είσβολή -

στή Κυθραία άπό τή τοποθεσία "Σγαφτός" 

μέχρι τόν άστυνομικό σταθμό , σέ άπόσταση 
μισού χιλιομέτρου, συναντούσες μιά πυκνή 

δεντροστοιχία άπό θεόρατους εύκαλύπτους 

καί καταπράσινα κυπαρίσσια. Ήταν κι· αύτά 

«φύτεμα" τού άξέχαστου Σταύρου Κυπρα

γόραΙ Καί στά πλευρά τού "ποταμού" φύ

τευε ευκαλύπτους, οπου μπορούσε. Καί στά 

πλευρά τού "γηπέδου" τής Κυθραίας, κοντά 
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στό έφτά μίλι φύτεψε εuκαλuπτους καί κυ
παρίσσια μά - χωρίς προστασία - κατεστρά
φησανάπότάκοπάδια. 

Αuτή ή μεγάλη άγάπη του, ό έρωτας του, 

γιά τό πράσινο δέν ήταν έπίκτητη. Δέν γεν

νήθηκε άπό τό πανοραματικό θέαμα τής βε

ράντας τού σχολείου τf]ς Τζιουμαγιaς Κυ

θραίας. 'Η ταν έμφυτη μέσα του καί τού έγι

νε βίωμα άπό τά παιδικά του χρόνια, οταν 

έπαιζε μέ όλλα παιδιά στά καταπράσινα περ
βόλια καί μάζευε καβούρια στά κρύα νερά, 

κάτω άπό τίς λυγερές ίτιές, στό γειτονικό 

ποταμό. "Έτσι, άπό τά πρώτα χρόνια τής δι

δασκαλικf]ς του σταδιοδρομίας έγινε μέλος 

τού Φιλοδασικού Συνδέσμου, έγινε συνδρο

μητής στούς «Δασικούς Θησαυρούς", περιο

δικού τού Τμήματος Δασών, οπου δημοσίευε 
όρθρο του καί έκαμε γνωριμίες μέ τό Συντη

ρητή των Δασών καί όλλους λειτουργούς. 

"'Ιδρυσε Σχολικούς Κήπους, πού βρα
βεύονταν μέ πρώτο βραβεiο, έκαμε δεντρο

φυτεlες, σ ολα τά χωριά πού ύπηρέτησε σέ 
πλατεiες. σέ δρόμους, σέ κοιμητήρια, στίς 
αuλές έκκλησιwν. σέ γήπεδα. Μά τό άποκο

ρύφωμα τής έμπρακτης έκδήλωσης τf]ς όγά

πης του πρός τό πράσινο ήταν ή τιτανική 

δημιουργία τού άπέραντου Σχολικού Δά

σους Κυθραία'ς. 

Η ΘΡΗΣΚΕΥτΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ κου ΚΥΠΡΑΓΟΡΑ 

·Ο πατέρας του, δπως άνάφερα πιό μπρο

στά, ήταν μυλωνάς στό γειτονικό νερόμυλο 

"Μαρρή". 

Κάθε Κυριακή είχε καταναγκαστική όργία. 
·Ο μύλος του δέν μπορούσε νό "γυρίσει" 

γιατί κάθε Κυριακή όνοιγε ή "τρύπα τού 

Μαρρή", πού ροφούσε πάνω όπά τό μισό νε

ρό πού χρειαζόταν νό γεμίσει ό λάκκος καί νά 
λειτουργήσει ό μύλος. 'Η ταν ένα άπό τά Κυ

ριακάτικα "ταξίμια" νερού μέ τίτλο, πάνω 

στό νερό τής Πηγής τού Κεφαλοβρύσου. 

.. Ετσι κάθε Κυριακή, ό μικρός Σταύρος όκο
λουθώντας τόν πατέρα του πήγαινε γιά 

έκκλησιασμό στήν έκκλησία τής Αγίας Μαρί

νας, καί κρατούσε «'ίσο" ατό δεξιό ψάλτη. 
· Οταν ήταν μαθητής στό Γυμνάσιο, στή 

διάρκεια τής λειτουργίας, έλεγε καί τόν 
·Απόστολο. 

'Όταν τέλειωσε δάσκαλος- μέ τά μουσικά 

του - έκανε καί τόν ψάλτη. Είχε aποκτήσει 

προνομιακό δικαίωμα νά aπαγγέλλει τό «Πι

στεύω". Αύτό τό δικαίωμα τό έξασκούσε οχι 

μόνο στήν έκκλησία τής ·Αγίας Μαρίνας όλ-
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λά καί σέ κάθε έκκλησιά πού τύγχανε νά 

έκκλησιάζεται. 

Τόν θυμόμαι σέ μιά πανηγυρίζουσα έκκλη

σία, (τόν "Αη Γιώργη τής Βώνης) πού στεκό

μαστε μαζί, άνάμεσα στό πυκνό έκκλησίασμα 

στό μέσο τού ναού. Μόλις άκούστηκε άπό τό 
ίερό ή φράση τού ίερέα «Τάς θύρας, τάς θύ

ρας, έν σοφία πρόσχωμεν .. , νά ύψώνει έλα
φρά πρός τά aνω τό κεφάλι καί ν' άρχίζει μέ 

στόμφο: «Πιστεύω είς ένα Θεόν». 'Όλοι 

έμειναν καθηλωμένοι, άκίνητοι, άμίλητοι, 
μέχρι πού τελείωσε ή άπαγγελία τού Συμβό
λου σέ μιά κατανυκτική άτμόσφαιρα. 

Σάν δάσκαλος - Διευθυντής καθιέρωσε 

τήν καθημερινή «πρωϊνή προσευχή». Δέκα 

λεmά πρίν άπό τήν έναρξη τών μαθημάτων 

κτυπούσε τό κουδούνι νά μαζευτούν δλα τά 

παιδιά στό μεγάλο χώλ τού σχολείου σέ 
γραμμές, κατά τάξεις. 'Ένας μαθητής έλεγε 

τήν προσευχή καί άμέσως ή χορωδία - κατό
πιν άπό δική του διδασκαλία - έψαλλε τόν 

Τριαδικόν "Ύμνο "· Υμνήσωμεν πάντες θεο
πρεπώς ..... Καί μετά άπό τίς κατάλληλες νου
θεσίες άκολουθούσε ή ε'ίσοδος στίς τάξεις, 
προπορευομένου τού δασκάλου. 

« ·Ο δάσκαλος πρέπει νά μπαίνει πρώτος 
στήν αϊθουσα τής διδασκαλίας καί νά βγαίνει 

τελευταίος γιά ν' άποφεύγωνται οί φωνές ο\ 

άσχημίες καί οί διαπληκτισμοί άπό τά μικρά 
«διαβολάκια.. έλεγε συχνά ό κος 

Κυπραγόρας. 

· Επεδίωκε μέ έπιμονή τόν έκκλησιασμό 
τών μαθητών. Κάθε Κυριακή έπρεπε κάποιος 
δάσκαλος νά παρευρίσκεται σέ μιά έκκλησιά 
γιά τή τάξη κι εύπρέπεια τών μαθητών. 

Κάθε μήνα έκαμνε «κοινό έκκλησιασμό» 

άπό τίς τρείς άνώτερες τάξεις σέ μιά άπό τίς 

έκκλησίες έκ περιτροπής, μέ τήν παρουσία 

του καί ένός Qλλου βοηθού δασκάλου, πού 

όδηγούσαν μέ γραμμή τά παιδιά στό ναό 
περπατώντας στίς μύτες τών ποδιών τους. 

·Οργάνωσε άκόμη καί «Κατηχητικό» στό 

Σχολείο στά παιδιά τών τριών άνωτέρων τά

ξεων, πού δίδασκε ό 'ίδιος. "Εκαμνε έρμηνεία 

τής Εύαγγελικής Περικοπής κάθε Σάββατο 

στά παιδιά τής Ε-Στ τάξ. πού περιλαμβανό

ταν στό άναλυτικό καί ώρολόγιο Πρόγραμμα 

τών Δημ. Σχολείων. 

·Η πίστη του στό Θεό καί στή Θεία Πρόνοια 

ήταν βαθειά χαραγμένη στή ψυχή του. Ήταν 
ζωντανό μέλος τής ·Εκκλησίας. Ζούσε έντο

να τή μυστηριακή ζωή καί τήν έκανε βίωμά 
του. 'Ένοιωθε άπέραντη άγάπη στό συν

άνθρωπό του. Προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο 

νά άνακουφίσει τή θλίψη, τήν άνέχεια, τή 

δυστυχία. 
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Ήταν μειλίχιος, εύπροσήγορος, πράος, 
άνεξίκακος, aκακος. Κτυπημένος ό 'ίδιος άπό 

τή Μοίρα- δσο κανένας aλλος- είχε χαλυ
βδώσει τήν ύπομονή του - σάν τόν ·Ιώβ- καί 

ποτέ τοu δέ βλαστήμησε, δέ καταράστηκε. 

Τό χαμόγελο άνθούσε πάντα στά μάγουλά 

του. 

Δέν aφηνε ποτέ του τόν aλλο- τόν συνομι
λητή του νά ύποψιαστεί πώς πίσω άπό τή 

γλυκειά έκφραση τού προσώπου του κρυβό

ταν ένα δράμα, μιά τραγωδία. Τόν πόνο τόν 

κρατούσε πάντα γιά τόν έαυτό του στίς ώρες 
πού μόνος βυθιζόταν στή δική του 

τραγωδία .... 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ 

Κάποια μέρα τρύπησε τό ποδήλατό μου 

κοντά στό σπίτι τού δημοτικού γραμματέα Γ. 

Γεωργιάδη. (Πήγαινα κάθε μέρα μέ ποδήλα
το άπό τό Νέο Χωριό στό Σχολείο στήν 

Κυθραία). 

·Εγκατέλειψα τό ποδήλατο στή βεράντα 

τού μ. Γεωργιάδη καί προχώρησα πεζός (ξε

κινούσα πάντοτε πολύ πρωί). Πενήντα μέτρα 

πιό πάνω ήταν τό σπίτι τού κ. Κυπραγόρα, 
κτισμένο σέ ϋψωμα. 

·Ανέβηκα τό άνηφορικό δρομάκι γιά νά 

φωνάξω τόν κο Σταύρο νά πόμε μαζί στό σχο
λείο, άκολουθώντας τόν σύντομο δρομίσκο 

πού έβγαζε στό σπίτι τού μ. Λεμονοφίδη. 

Μόλις μπήκα στό σπίτι τού κο υ Κυπραγόρα 

(εϊμαστε πρώτα έξάδερφα) τόν βλέπω μέ τό 

πουκάμισο, άνασκουμπωμένο μπροστά ατή 

σκάφη νά ... ζυμώνει! 
-τί κάνεις κύριε Σταύρο τού λέγω. 
-Ζυμώνω, Γιώργο μου, δπως βλέπεις. Τώρα 

τέλειωσα. Σέ δυό λεmά φεύγουμε. Σκέπασε 
τή σκάφη έλαφρά, έβαλε τό γιλέκο καί τή 

γραβάτα καί τό σακκάκι του καί ξεκινήσαμε 

γιά τό σχολεlο. 

Τό καλάθι μέ τά τρόφιμα τό είχαν πάρει τά 
παιδιά του στό σχολείο. Περπατούσαμε βια

στικά, άμίλητοι. 
Σέ κάποια στιγμή μού λέει: Βλέπεις, Γιώρ

κο μου, βάσανα πού έχει ή ζωή ... ·Εγώ δέν 
είμαι μόνο πατέρας. Είμαι καί μητέρα! Καί 
συνεχίζουμε άμίλητοι τή πορεία μας, βυθι
σμένοι ό καθένας στούς στοχασμούς του. 

. ο θαυμασμός μου γι' αύτόν τόν aνθρωπο 
γινόταν όλοένα πιό βαθύς, πιό μεγάλος. 

Θαύμαζα τό κουράγιο του, τήν προσγείωσή 

του στή στυγνή πραγματικότητα. Τή ρεαλι
στική άντίκρυση τής συμφορός του. 

·Η σύζυγος του, ή ώραία "Αννα, μέ τήν 

όποία άποτελοϋσε ένα ταιριαστό καί άξιοζή-
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λευτο ζευγάρι καί τού είχε χαρίσει τρία όγο
ράκια, τόν 'Ανδρεά, τό Κώστα καί τόν Μιχα
λάκη - είχε προσβληθει όπό όνίατη ψυχική 
όρρώqτεια. 

-Νά ξαναπαντρευτεις, κύριε Σταύρο, τού 
είπα έκείνη τήν ημέρα πού πηγαίναμε σιωπη
λοί, μέ τά πόδια ατό σχολειο. · Αφού δέν 
ύπάρχει καμιά έλπίδα θεραπείας,- δπως επα
νειλημμένα σέ διαβεβαίωσαν οί γιατροί τού 

ψυχιατρείου, δέν πρέπει νά καταστρέψεις τή 
ζωή σου. ·Αρκετά ύπόφερες, έτρεξες παν

τού, κατέφυγες ατά φωτα της ·Επιστήμης 
καί σέ βεβαίωσαν πώς δέν ύπάρχει καμιά θε
ραπεία, καμιά έλπίδα. Σκέψου τά παιδιά σου. 
Χρειάζονται τό χάδι καί τίς περιποιήσεις μιδ.ς 
μάνας. 

Καί πείστηκε. ·· Εκαμε δεύτερο γάμο μέ τή 
Χρυσταλλού Σ ταυ ράκη, όδερφή τού μουκτά
ρη τής Χρυσίδας (1939). 
Μέ τή δεύτερή του σύζυγο όπόκτησε μιά 

θυγατέρα. Τήν · Αντρούλα, πού τή σπούδασε 
φιλόλογο ατή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπι
στημίου · Αθηνων. Παντρεύτηκε ατή Λεμεσό 
μέ τόν Νίκο Πετρίδη, όπόκτησε δυό παιδιά, 
τήν Τατιάνα καί τόν Κώστα. 'Εργάζεται κα
θηγήτρια σέ Γυμνάσιο τής Λεμεσού. 

·Ο γιός του ·Ανδρέας τέλειωσε τό Παγκύ
πριο Γυμνάσιο, γράφτηκε όστυνομικός, 
προήχθηκε σέ ύπαστυνόμο καί ύπηρετει ατό 
· Αργηχειο τής ·Αστυνομίας ατή Λευκωσία. 
Παντρέυτηκε τή δασκάλα Μαργαρίτα Κυ

πραγόρα, πού ύπηρετει σάν Διευθύντρια ατό 
Α· Δημοτικό Σχολειο Παλλουριώτισσας. 

·Απόκτησαν δυό παιδιά: Τόν Σταύρο πού 

σπούδασε όρχιτέκτονας καί τή Νίκη πού 
σπούδασε πολιτικός μηχανικός. 

·Ο δεύτερος γ ιός του Κώστας τέλειωσε τό 
Παγκύπριο Γυμνάσιο καί τό Διδασκαλικό 
Κολλέγιο καί διορίστηκε δάσκαλος. 

·Ο τρίτος γ ιός τέλειωσε κι αύτός τό Γυ
μνάσιο, παντρεύτηκε καί ζει ατή Νότια 
· Αφρική. 
Πόσα οικογενειακά πλήγματα δέκτηκε αύ

τός ό όλησμόνητος Σταύρος Κυπραγόρας! 

Καί δμως παρέμεινε πρότυπο 
οικογενειάρχη. 

Δέκτηκε τά κτυπήματα της Μοίρας μέ 

καταπλησσουσα ύπομονή, μέ αύτοσυγκρά
τηση, μέ φιλοσοφική σκέψη, μέ Χριστιανική 
καρτερία, πιστεύοντας όκράδαντα πώς όπο
τελούν έκδήλωση καί δοκιμασία τής Θείας 
Συγκατάβασης. 

Δέν όποξενώθηκε όπό τίς γνωριμίες των 

φίλων, δέν έχασε τήν κοινωνικότητά του, 
δέν όπώλεσε τό πηγαιο χιούμορ του, δέν έγ
κατέλειψε τίς όθωες καί πολιτισμένες δια-
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σκεδάσεις του. 

Γεμάτος πάντα μέ όπέραντη καλωσύνη 
λάμβανε μέρος στίς δημόσιες συγκεντρώ

σεις καί στίς συζητήσεις πάνω σέ κοινοτικά, 
θρησκευτικά καί ·Εθνικά θέματα κάτω όπό 

τή δροσερή σκιά τού γεροπλάτανου τής Πλα

τείας τού Σεραγιού ... 
·Από τό 1965 έγκατεστάθηκε μέ τή σύζυγό 

του Χρυστάλλα ατή Λεμεσό, ατή κόρη τους 
· Ανδρούλα. 
Δέν έζησε τό μεγάλο δράμα της Τούρκικης 

Εισβολής τού 74. Δέν είδε τή λαίλαπα της 
έρήμωσης καί της καταστροφής. Δέ δέκτηκε 
τήν ότίμωση τού έγκλωβισμού ατά κρατητή
ρια της Βώνης. Τά Ciκουε δμως ατό ραδιόφω
νο καί τά διάβαζε στίς έφη μερίδες. Κι' η ψυχή 

του πονούσε κι η καρδιά του μάτωνε. Καί 

προσευχόταν νά έπιβλέψει ό Κύριος έξ Ού

ρανού, νά ιδει καί έπισκεφθει τήν Ciμπελο 

ταύτην, νά τήν καταρτίσει καί νά τή σώσει 
όπό τά χέρια τού · Αγαρηνού, γιά νά μπορέ
σει νά ξαναπάει ατή πανώρια γενέτειρα, νά 
δεϊ τά περβόλια του πού δημιούργησε μέ τά 

Ίδια τά χέρια του, νά ξαναδει τό ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΔΑΣΟΣ του, νά όπολαύσει τό πανόραμα όπό 
τή βεράντα τού σχολείου, νά βουτήξει τά 

χέρια του καί νά πιει νερό όπό τήν κρυσταλ
λένια βρύση τού Κεφαλόβρυσου καί νά ξε

κουραστει ατή πυκνή σκιά των αιωνόβιων 

πλατάνων ... 
Μά η Μοiρα τού έδωσε καί τό τελευταlο 

της κτύπημα. Στά τελευταια χρόνια τής ζωής 
του, μετά τήν Τούρκικη ΕΙσβολή, έκει κάτω 

ατή Λεμεσό, παρά τίς έγχειρήσεις καί τίς 

φροντίδες των ειδικων γιατρών έχασε τό 
φως του. 

Δέχτηκε καί τό τελευταιο τούτο κτύπημα 

μέ · Ιώβειο ύπομονή χωρίς νά μεμψιμοιρίσει, 
χωρίς νά έξουθενωθει, έχοντας κατά νούν 
«δν όγαπδ. Κύριος παιδεύει» ... 

Καί μιά σημαδιακή μέρα, στίς 30 τού Γενά
ρη τού 80, γιορτή των Τριων 'Ιεραρχων, πού 
πάντοτε σ' δλη τή διδασκαλική του σταδιο

δρομία τιμούσε μέ ένδοσχολικούς έορτα
σμούς σάν τή ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 

έκλεισε γιά πάντα τά μάτια του σέ ηλικία 88 
χρόνων γιά νά ταφει ατή ΞΕΝΗ, μακρυά όπό 
τή γενέτειρα, πού τόσο πολύ όγάπησε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΡΕΛΛΗΣ 

Συμπλήρωμα: 

·Εκτός όπό άρθρα του πού δημοσίευσε 

aτούς «Δασικόυς Θησαυρούς» καί σέ Ciλλα 
περιοδικά κι' έφημερίδες, όσχολήθηκε συ-
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στηματικότερα μέ τήν Ποίηση. Είχε πηγαία 
ποιητική φλέβα. 

"Εγραψε ποιήματα γ ίά τά δέντρα, γιά τήν 
πατρίδα, γιά τή θρησκεία, γιά τόν ερωτα .. 
Πολλά άπ' αύτά είναι άνέκδοτα. Μερικά δη

μοσιέυτηκαν στό "·Αναπηρικό Βημα" τεύ

χος 23 (.Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1976) οπως 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τό " . Ας φυτεύσουμε ολοι δένδρα", " Α γα
πότε τά δάση μας ολοι", "Στήν έξοχή", ".Ο 
Μάης", ~ιά τά 150 χρόνια τού Παγκυπρίου 
Γυμνασίου", "·Η Πατρίδα μας". Είναι ό 
σύγχρονος Βάρδος τού νησιοι::ι μας. 

Γ.Α.Κ. 

Συνοδεύει μαθήτριες τής σχολής Λαμπράκη (όπου έρyάζετ-;,ι οάν καθηγητής μετά τήν ουντοξιοδότηοή 

του) στήν πορελαοη rιjς 25ης Μαρτίου 1963. 




