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Guarda e Passa -
Φτϋσε καί πέρνα 

'Ο Σέρ 'Ίαν Γκίλμουρ 

προσγείωσε καί τούς έλάχιστους 
μετριοπαθεϊς θεράποντες 

της πολιτικής της έσπερίας. 

Κυνικός, ώμός 

πάτησε πάνω 

στό σαρανταπληγιασμένο σώμα της πατρίδας 

εσκωψε τό δράμα της 

μυκτήρισε τήν άγωνία της 

χλεύασε τούς νεκρούς της. 

Ποιός είπε πώς οί Τοϋρκοι 
είσέβαλαν στή γη της; 

οίΤοϋρκοιάπλώς 
στήν Κύπρο ήλθαν! 

Πόσο στήν κυνικότητα 

ή φωνή τοϋ Γκίλμουρ 

συνταιριάζει 
μέ τή φωνή τοϋ Χόπκιvσον 

πού έναυλη άκόμα 
-μόλο τό τέταρτο τοϋ αίώνα-άντηχεϊ: 

«είναι λαοί 
σάν τό λαό της Κύπρου 
πού δέν σκοπεύουμε 

τό λεύτερο νά δώσουμε 
γιά πάντα». 

Τό δαντικό στίχο 

χτές άναθυμήθηκαν 

οί κάτοικοι τοϋ τόπου: 
Γκουάρντα ε πάσα ... 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Δεκέμβρης 1979 ΠΠΡΟΣΠΥΛΙΑΝΟΥ 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Παπαχριστόφορος Νικολάου 
(ιϊ Παπαττοφαλλής) 

18 Αύγούστου 1837-18 Αύγούστου 1922 

Γεννήθηκε στήν Κυθραία στίς 18 Αύγού
στου 1837, άπό γονεΙς εύσεβεΙς, τόν Νικόλα 
καί τήν Μαρουδιά. ·Η μητέρα του ήταν μονα

χοκόρη τού Παπαπαύλου καί τής 'Ελένης 

καί είχε τρεΙς άδελφούς ίερεΙς, τόν Παπαχρι
στόδουλον, τόν Παπαντώνη καί τόν 

Παπαγιάννη. 

·Η Μαρουδιά είχε μονάχα δυό παιδιά, τόν 
Χριστόφορο καί τήν ·Ελένη καί έμεινε χήρα 

μέ μικρά τά παιδιά της. 
Στήν άνατροφή τους τής έβοήθησαν τά 

τρία άδέλφια της (οί τρεΙς ίερεΙς). ·Ο Χριστό
φορος (η Ττοφαλής δπως τόν έλεγαν) ήταν ό 

πιό μικρός, δταν έμεινε 6ρφανός άπό πατέ

ρα, μόλις ένάμισυ χρόνων. ·Η μητέρα του, 

παρ' δλο πού ήταν άγράμματη έγνώριζε άπέ
ξω πολλά εύαγγέλια καί άποστηθούσε τήν 
'Οκτώηχο καί τό Ψαλτήρι. 
'Ο Χριστόφορος άπό πολύ μικρός έβοη

θούσε τούς θείους του στήν έκκλησία καί 

έτσι κατεΙχε τήν λειτουργίαν καί δλες τίς ίε
ρές άκολουθίες. 

'Όταν έμεγάλωσεν, παρ' δλο πού ήταν 
φτωχός παντρεύτηκε τήν 'Ελένη · Ιωσήφ 
Κουρελλή (Καρέλλη), πού λεγόταν έτσι γιά 

τό ώραΙο κόκκινο χρώμα του. Αύτή ήταν 
πλου σία καί έξαδέλφη τού ·Αχιλλέα Λιασίδη, 

δημάρχου τής Λευκωσίας. 

·Απέκτησαν τέσσερεις γιούς, τόν Νικόλα, 
τόν Γιώργο καί τόν Κώστα καί ένα πού πέθα
νε μικρός. 

'Όταν πέθανε 6 ίερέας τής έκκλησίας 
τους δλοι οί κάτοικοι τής κοινότητας είχαν 

ύποδείξει τόν Χριστόφορο γιά νά τόν 
άντικαταστήσει. 

Αuτός δ.ν καί πολύ νέος τότε, μόλις εικο
σιεmά χρόνων, δέχθηκε καί άσπάστηκε τό 
ίερατικό άξίωμα, άφού είχε γαλουχηθεϊ, άπό 
τήν οικογένειά του μέ δλα τά χριστιανικά 
διδάγματα, ποu άπαιτούντο γιά τόν σκοπό 
αύτό. Χειροτονήθηκε διάκονος καί ίερέας 
τήν 'ίδια μέρα άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο 
Σωφρόνιο. 

'Υπηρέτησε τήν έκκλησία της κοινότητάς 

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
tyyoν(J τού Παπαχριστόφορου 

Ιυνταξιοϋχος δασκάλα 

του έπί έξή ντα 6λόκληρα χρόνια, μέ ζiΊλο καί 
αύταπάρνηση. 

Σάν ίερέας, δέν περιοριζόταν μόνο ατά 
έκκλησιαστικά του καθήκοντα, άλλά έραβε 

ίερά δ.μφια καί έθεράπευε πολλούς άσθενεϊς 
διαβάζοντας σ' αύτούς ώρισμένες εύχές καί 
εύαγγέλια. 

'Η φήμη του γιά τίς θεραπευτικές του ίκα
νότητες είχεν έξαπλωθεϊ παντού. 
Καθημερινά τό σπίτι του, γέμιζε άπό άρρώ

στους πού ύπόφεραν άπό πονοκεφάλους, 
ήμικρανίες, 6φθαλμίαν καί δλλα. Μέ τήν άνά

γνωση Εύαγγελικών περικοπών καί εύχών 
έγίνοντο καλά. 

Οί γιατροί τότε ήσαν σπάνιοι. ·Ο κόσμος 
πίστευε aτόν Θεό καί δχι στήν έπιστήμη. 

'Όχι μόνο άπό τήν Κυθραία καί τά γύρω χω
ριά, άλλά καί άπό τήν Λευκωσία, τό Καϊμακλί, 
τήν Μιά Μηλιά κατάφευγαν δρρωστοι καί 
έθεραπεύοντο. 

Πολλοί πού έπαθαν άφασία (δέν μιλούσαν) 
λόγω ήμιπληγίας η σπασμwν καί δ.λλων έγκε
φαλικών έπεισοδίων, έκαλούσαν ατό σπίτι 

τους τόν Παπαχριστόφορον η Παπάττοφαλ

λη δπως τόν έλεγαν καί τοlις έκανε άγιασμό, 
διαβάζοντας τό «Τετραυάγγελο" δηλ. καί 
τούς τέσσερεις εύαγγελιστές καί έμιλούσαν. 

Στό Παλαίκυθρο, διοικητής τότε ήταν 6 
Χατζητταχήραγας. Είχε μιά κόρη πού έπαθε 
άφασία άπό σπασμούς. 'Έμεινε τρία χρόνια 
βουβή. Ττϊς γύρισε δλους τούς γιατρούς έδώ 
καί ατό έξωτερικό - Κωνσταντινούπολη καί 
·Αγγλία. Καμμιά θεραπεία δέν βρηκε. 'Όλοι 

οί χωριανοί του τότε-" Ελληνες καί Τούρκοι
τόν παρακίνησαν νά καλέση τόν Παπαχρι
στόφορον άπό τήν Κυθρέα καί θά τήν κάμη 
καλά μέ άγιασμό. 

Τόν ειδοποίησε μέ άπαλέτες χωριανούς 
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του, νά πάη στό σπίτι του γιά τόν άγιασμό. 'Ο 

ίερέας δμως έδίσταζε, γιατί ήταν τούρκικο 
σπίτι. Οί προύχοντες της Κυθρέας (δπως Θε

μιστός 6 πατέρας τού Εύριπίδη Θεμιστού 
τού δiκαστοΟ καί τής Δέσποινας Λεμονοφί

δου καί δλλοι) τόν συμβούλευαν νά πάη. Αύ

τός δμως τού άπάντησε δτι θά τόν είδοποιή

ση σχετικά, άφού πάρη τήν άδεια τού 

'Αρχιεπισκόπου. 

Πολύ πρωί, πηρε τόν δρόμο γιά τήν 'Αρχιε
πισκοπή, περπατητός βέβαια, γιατί ζwο δέν 

είχε, αύτοκίνητα δέν ύπηρχαν. Μέ τήν προσ

ευχή σέ μιάμισυ wρα έ:φθασε. Μόλις τόν εΙδε 
6 'Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος καί έ:μαθε τόν 
σκοπό πού πηγε, τόν περιποιήθηκε καί τού 

είπε:«' Αφού σέ προίκισε 6 Θεός μέ αύτό τό 
χάρισμα, νά πάης Παπαχριστόφορε, καί αύτό 

σημαίνει πώς πιστεύουν δτι μόνο ή δύναμη 

τού Θεού θά τήν θεραπεύση όπό τήν όνίατη 

αύτή άρρώστεια. Πήγαινε στό καλό καί ό 

Θεός μαζί σου." 
'Η χαρά του ιlταν τόσο μεγάλη, πού όπα

χαιρέτησε τόν ·Αρχιεπίσκοπο καί σέ μιά μό

νο wρα γύρισε στήν Κυθρέα. Είδοποίησε τόν 

Χατζητταχήραγα μέ τούς όπαλέτες καί τού 

εστειλε στήν Κυθρέα, πρωί, δυό σείζηδες 

(φρουρούς) καί δ.λογα γιά νά τόν μεταφέ

ρουν στό Παλαίκυθρο. 
Οί γονεΙς της κόρης, πού ηταν τότε δεκα

τριwν χρόνων, τόν ύποδέχτηκαν μέ δάκρυα 

στά μάτια καί τόν παρακάλεσαν νά τούς τήν 

θεραπεύση. 'ο ίεpέας τούς εδειξε τόν οuρα

νό καί τούς είπε, πώς μόνο 'ΕκεΙνος θά τήν 

κάμη καλά. 

Τού έ:δωσαν μιά λεκάνη γιά τόν όγιασμό 

καί έκεΙνοι έ:μειναν σέ άλλο δωμάτιο, όπέ

ναντι. 'Η κόρη μόνο έ:βλεπε μέ πίστη καί 

περιέργεια τί θά γίνη. 
"Αρχισε τήν όνάγνωση τού «Τετραυάγγε

λου, καί τόν σταυρό μέ τό "τίμιο ξύλο, μέσα 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

στή λεκάνη μέ τό νερό. 

· Οταν διάβαζε τόν τρίτο Εύαγγελιστή, τόν 
Λουκά, στό εύαγγέλιο της κόρης τού · Ιαεί
ρου, ή κόρη μίλησε καί τού είπε «Κάτσε παπ
πού, καί ό 'ίδιος είχε συγκινηθεΊ καί εκλαψε, 

άλλά καί οί γονεΙς της κόρης ξέσπασαν σέ 
κλάματα καί τού φιλούσαν τά χέρια καί τά 
ράσα του. 

Τότε τούς είπε καί εδωσαν στό παιδί φαγη
τό καί γιά νερό τούς συμβούλεψε καί τού 
εδιναν άγιασμό. 

Ξεκουράστηκε καί ό 'ίδιος λίγο, παίρνοντας 
τόν καφέ καί τόν ναργιλέ του καί συνέχισε. 
Τό μεσημέρι τού πρόσφεραν πλούσιο γεύμα. 
'Όταν γλύτωσε, πλησίαζε 6 ijλιος νά δύση. 
Τότε 6 Χατζητταχήραγας, ή γυναίκα καί ή 

κόρη του, πού μιλούσε πιά, εστω καί μέ δυσ
κολία, τόν όποχαιρέτησαν φιλώντας τά χέρια 
καί τά ράσα του καί τού πρόσφεραν τρία χρυ
σά νομίσματα (μετσίτικα) καί δύο ζwα φορτω
μένα δwρα (σιτάρι τραχανά, χαλλούμια 
κ.λ.π.). 

Οί δυό σεΤζηδες τόν συνώδευσαν στήν Κυ
θρέα καί ολοι οί ένοριάτες περίμεναν στό 

καφενεΙο νά όκούσουν τό όποτέλεσμα μέ με
γάλη άγωνία. 

'Όλοι τότε έδάκρυσαν καί τού έ:λεγαν «Νά 
ζήσης δάσκαλε, νά θεραπεύης τόν κόσμο. 
Πέθανε σέ ήλικία 85 χρόνων στίς 18 Αuγού

στου, ήμερομηνία πού γεννήθηκε τό 1922. 
Χιλιάδες όπό τά γύρω χωριά καί όπό όλη τήν 
Κυθρέα τόν συνώδεψαν στήν τελευταία του 
κατοικία. 

Οί πληροφορίες μοϋ tδόθησaν άπό τόν 
πατέρα μου, τόν γιό του δηλ. Νικόλαο Παnα
χριστοφόρου στήν Κυθρέα, όταν ζούσε. 
Φωτογραφiα δυστυχώς. δέν tχω, γιατι εΙ

ναι στά κατεχόμενα, δπως και δλα τά σχετικά 
βι6λiα κ.λ.π. 




