
Ο Σπύρος Χατζηγιακοuμήc; 
της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου 

Ο ηρωομάρτυρας Σπύρος Χατζηγιακουμής γεννήθηκε στη 

Συρκανιά της Κυθρέας το 1932 και πέθανε από βασανιστήρια 
των Άγγλων ανακριτών στις 16.10.1958. Γονείς του ο συρ
κανίτης Κωνσταντίνος Χατζηγιακουμής και η Ελένη από τον 

Άγιο Αμβρόσιο. Ετεροθαλή αδέλφια του οι Αννίκα, Νικόλας, 

Ανδρέας, Ελένη, Αντώνης, Γιακουμής, Θέκλα και αδέλφια του 

οι Μαρίτσα, Γεώργιος, Παύλος και Παρασκευή. 

Ο Σπύρος τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και ήταν ήταν βοσκός 

στον Πενταδάκτυλο. Το 1953 παντρεύτηκε την Ειρήνη Ζησί
μου από τον Λάρνακα της Λαπήθου και εγκαταστάθηκαν στην 

Συρκανιά. 

Ο πρωτότοκος γιος τους Ανδρέας, γέννημα το 1954, πολίτης
εθελοντής της Εθνικής Φρουράς το 197 4 βρισκόταν μέχρι το 
2007 στον μακρύ κατάλογο των αγνοουμένων. Τα οστά του 
τάφηκαν με τιμές ήρωα στις 19.8.2007. Άλλα παιδιά του 

Σπύρου και της Ειρήνης οι: Κώσταc;; (21.9.1955) παντρεμένος με την Παναγιώτα Μιχαήλ 
από το Νέο Χωρίο Κυθρέας Παιδιά τους: Αντρέας (σύζυγος Σοφία Αγαθαγγέλου από Κυθρέα 

-παιδί Κωνσταντίνος), Σπύρος (σύζυγος Παυλίνα Αποστόλου από Μενεού), Άγγελος (Στέφανη 

Χριστοδούλου από Λευκωσία), και η Ειρήνη. Σπύρο<;; (βαφτισμένος Ιωάννης πήρε μετά το 

θάνατο του Σπύρου, το όνομά του) (25.2.1957). Γυναίκα του η Κατερίνα Αβραάμ από την 
Τύμπου. Παιδιά Μαρίνα και Ραφαήλ Χρuστάλλα (20.3.1958) Σύζυγος Πέτρος Καμπούρης 
από την Αγία Βαρβάρα. Παιδιά: Σταύρος (σύζυγος Κωνσταντίνα Λεμονάρη από τη Λευκωσία 

-παιδιά Πέτρος καιΈφη) Ανδρέας (σύζυγος Ηλέκτρα Χατζηπαύλου από την Αγία Βαρβάρα -
παιδιά Μαρία και Χρυσταλλένη), Σπύρος (μνηστή Σάβια Ορφανίδου από τη Νήσου) και Ει

ρήνη (σύζυγος Διονύσης Διακόπουλος από Ελλάδα). 

Στις 16 Οκτωβρίου 1958 επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός στην Κυθpέα οι δε Άγγλοι είχε μαζί τους 
προδότη κουιωυλοφόpο. Αφού μάζeyαν τους άνδρες στον Κεφαλόβρυσο άρχισαν οι έρευνες στα σπίτια. 

Όλοι οι άνδρες περνούσαν μπροστά από τον κουιωυλοφόpο ο οποίος υποδείκνυε τους αγωνιστές. Συνε

λήφθησαν τριάντα άτομα, μεταξύ τους και ο Σπύρος. Αφού τον ανέκριναν μεταφέρθηκε σε αποθήιcη 

έξω από το χωριό για περαιτέρω αναιφίσεις και από εκεί στη Λευκωσία, όπου υποβλήθηκε σε βασανι

στήρια. 

Ο κατ' οίκον περιορισμός κράτησε οκτώ μέρες. Την όγδοη μέρα οι στρατιώτες μετέφεραν στο χωριό 

νεκρό το Σπύρο για να τον πάρουν στο νειφοταφeίο για ταφή. Οι κάτοιιcοι του χωριού, που αντιλήφθη

καν τις προθέσεις των Άγγλων να τον θάyουν, όρμησαν στους δρόμους αγνοώντας τον περιορισμό. απέ

σπασαν το νειcpό από τα χέρια τους και τον μετέφεραν στην εκκλησία. Τα πόδια του ήταν διάτρητα 

και το κεφάλι του θρυμματισμένο. 

Στην ταφή του, που έγινε υπό την απειλή των όπλων, b ιερέας σκόπιμα δεν έριξε χώμα στο φέρετρο για 
να γίνει βράδυ εκταφή του νεκρού για νεκροyία, την οποία οι Άγγλοι δεν είχαν διενεργήσει όπως προ

βλεπόταν. 

Ο τάφος όμως φρουρείτο τόσο από στρατιώτες όσο και από ελικόπτερο για αρκετές μέρες και τι εκταφή 

ήταν αδύνατη. Οι δικοί του κατέφυγαν τότε στο δικαστήριο, αλλά οι Άγγλοι δεν επέτpεyαν την εκταφή. 

Και ο λόγος είναι αυτονόητος. 1 

Επειδή και λόγω κατοχής και γιατί η στήλη προς τιμή του στον Κεφαλόβρυσο έχει καταστρα

φεί, κάθε χρόνο μετά το εθνικό μνημόσυνο γίνεται τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στην 

προτομή του ήρωα στην Αγία Βαρβάρα και τιμάται ο «άξιος» άνδρας που γέννησε η Κυθρέα 

μας. 
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