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ΧΑ ΤΖΗΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑ ΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 

ένας διάσημος Κυθρεώτης ποιητάρης 

Ό ό1κούpαστος καΙ έξαί,ρετος έπισ1ήμωΥ 

Δρ Γιαγκοvλή-ς σωστά ταυτίζει στο τεUχος 

I τής Κ~pέας τόv ποιr;τι'ιv Σοψ<»<:λήv Νικο-· 
λάοu όπτό τι'Jv Κ'\ft)ρέα ΚQΙ( τον Χ ', Σοφο

κλι'ιv Χ'' Νικόλα ' αιrb ·την Κυ€tρέα, Ό Σ ο
φΟΟ<λ ης Νι;κολ<iοv κα:i δ Χ' ' Σ<>ψο1<λής Χ' ' 
Νικόλα εΤναι το Ιδ:ο.ι πρόσω.τrο·v, 

Ό Χ" .Σοφοκλής Χ" Νικόλα ήτο άτrο 

η'tν ένορίαν Σ vρyανιά τijς Κuθ,pέας ητο 

κο~μ:πάp::ις τ;:;Cι 1faτέρα μοv· 6 παrή!Ρ μοοJ 

-ιοϋ έ6ό:φ;τ ιqεv -rι\v κόpη -ι Du "Αννα χ.αί .:ι 

θεϊ:ος μοy τι'ιν κό,ρην τ.οJ Ζωήν- ι}τ::> οiκ::>

ΥΕ:"•'<-10:'~0) ψ>ί;λος καi τΟν έικοv6Θvτιαζα τα

κ~ικά· ~νε JfpO 10ετίας περί:ποv ε:ς 
ι'ιλ:κί~ι 86 i'.ως 90 έτ·wι. 

Ήτο ιJΙ.ός το;} Χ'' Νικόλα καi -π1ς Χ '' 

Θέκλας ό πaτ·iιΡ τοv έκ .των πρώτων 6ο

σκωv τ~ϊί ΙlιενταδακτίιλοV' ή μήτηρ ΤΟ\) η\~ 
μόιμμη. 'Α5ελφοί τοv ι'iταv ό Γ ιαwό:τζης 
Χ'' Ν;ι<ό?να, 6 Χριο1'οψής Χ ' ' Νιιώλα καi 

ή Άγyελ9ϋ Καλλή. 

Ό Χ'' Σοφσκλι].; <~ς έπiσης «.αi δvο 

&δελφο1 εψαλλαv χ>Χ>vια (τιi πφισσότεpa 

δώ;:.~άv) εΙς τaς έt<'Κλησίας Σuρy.αiιιάς καi 
ΧαρSaκίώτισσας. Με ,.ην ποiησιv ήσχολεί

το ό Χ'. Σοψά<λιϊς κ.σ:Ι ό Χ;::>ισ-τ::ιφϊς . Ό 

Χ. ' Σ οφοχ.λής έξετύτrι..-σεw apκετa ποιf]

μα-τα μόvος •ου καΙ tσu·ιε.::; yάσθη. καΙ μ /: 

&λλ:Χ.'ς 1rο:ητάς , Ό Χpισ,.οφιϊς 5(:.~ t ξέ5ω
σεν ποιήμα-τα ω.λi.ι. ήτο άριστος σοα ;σ •· 

απ .στΟ: σε ένα yάμον τα Μαλα.v μaζvv T<JJ 

I Ο fuομα καΙ &ει ήτ,.:\.θrtι<<ε. 'Ε11·ίσης fλα-

6ε μ4>ος σi: , έο~τάς κατακλυσ:μοϋ, τόσον 

αvτός qσ-ov καl ό Χ'' Σοψο!!<~rjς δ. δεVτr-:

p;:; Μ·ρ<,χSεύθ<η είς ΚιΦv<.ιαν τηρ.ό πολλων 
έτC>ν. Ό Χp:σ1cφ!;ς , κα; δ Γιαvv&rζης έτρα

y:wS.::ιϋσαν. ώραίοuς όiμmiS.ες . καΙ ώραί,α 

κ~ι«α τf'ΟΎGίιS : α. "Ε'\<\<Χ ~ό τa ποιή

ματ,α τοϋ )('' .ΣΟΦ~ ι'iτο ~ή Ψ'JΙ)(.η καΙ 

τό σ-C>μα»· 1'0 εΤ,χ,ε ~ χ~~ μ( τη.v εΙ-

ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ 

crδoλryv. Πφιέγ1ραφε •ο τr(;)ς χω.οίζ~αι . ή 

Ψ""'Χ·r1 άτrό τό σ:ωμα: Δι άλοΎΌς μεταξu w
x.fι;; καi σQμaοος. 

Ό Χ" Σ ΟΦ9'κιλiίς ί'iτο έyιςι.ικλοπαιδικ:'χ 

μορφ-ωμένος άνθρωrτrος, έχα,ραΊ<mηρiζε•\) y ι.α 
τiιv τt!μιό1'η1'α .κ:αί άιιθ.?(JΠιάν τοv καi ,.ην 

τrαλληκQ;p·ιό:ν τοv σ-τa νει,ά;τα του . Oi Τοίιp
κ~ι τον fφεμι::ιν. Έγvώριζε πολλές iα-το

.ρ!ες κ.α1 πολλ.α ά;pχαιαλογικΟ: τrjς πφ.ιc:>

χi\ς Κι.ιθpέας.'Ησχολήθη κ.αi όλ!γοv μέ ,,η,, 

'Αχα;ολοyiα>v. 'Επίσης δ ιάβασε σ-τη,, νεα

vιι<Jr'ι του ήλικίαν μαντικό:: 5ι6λία τα δποlα 

cίι<Sέπrοτε έχpr,::;ιμοποi.ησ.ε,v λ(;ιyω τi}ς' 5α

€'είας θ!pψκεvτr"'fΊς εόλα6ίας 'I'QV, δ:όf ι · ε
λεyεv &τι ~Τvω σο:ταιιικa '( δοvιλειες. τοi! σα · 

ταvά) · &ποu &πά:Ρ'J(Ει στα'-\ΡΟς, συνήθιζε v:Jι 

λέγει, δ(v πιότ.ιοvν oi ·μαγιέi; -roil σα:ταv&. 

Έγvώp:ζ;ι::ν τ<Qν άy~yyελcw καί μοϋ 

τον itλ~yεv. Έπiσ-τεvε μέ.)Gpι τόv 20· αiώvα 

κ.ατασ'fροφι'yv τi\ς Τοupκίας καί κα-τάληψi v 

τής 'Επ-rαλόφοv, &πως ;r)v eλιεyεν -ri(v Κ ω"Ι· 

σταvηvούπ·cλη. 'Επίσης i]ξφε τόν χpοvο

φ.pάφον καtl έξ.ηyωσε τα y4)άμματα . πο.J 

6;>!j.ι«χι σ-τοLις τάφου;; τC>.ι Αύτοκρατόpων. 

ΉσχολεΊτο μέ τer μελτ&μια yι.Ο: τΟ: άσ-τρα, 

'"(0 φεγγάρι καΙ yεvι·κά μi: τaς καιpικ.&ς 

σv\Ιθ-'ίκας. ΜετΘ6η καΙ εiς Άμερικe']ν περί

τrοv το 1916 η 1920 καΙ tξέδωaε καΙ. t 
κεί πο!ημα. 

Μέχρι τού θανάτου ήy~ο: τryv aκκλf'/σίάν 

καi ryτo παφ:ώτης καΙ αvθpω-τrος λοyι><.ό

τατος. Τά λόγ;α ·το:.J μ.έχρι τό τ&v.--ς ' -,ou 

ήσαν σοφά. 

Πσρα\1έτω &α άτr.Ο τα ησιαπίό-·iι=α) 

τοv: 

«Μαυ-ρομιματοίi -ri\ς Σvpκαιιιάς καί •iΊς 

Τζι.φκάς ι«:Qμάjpιν 

ώcrrπo'J iiv τα μά.θκια μοv άι~οιχη'Σ ποι'ός 

άλλος θα σε· 'f'!'ά.ρει; » 




