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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τρεις διακεκριμένοι Κuθρεώτες Επιστήμονες 

Η uπουργοποίηση του κ. Ιόι<ωβοu Αριστει~ 

δοιι τελευταίως, ο οποίος ειvαι Κυθpεώ
της, έφερεν στο προσκήνιον, aπό 

τον νέον υπουργόν και όλλους δυο 
λαμπρούς επιστήμονες οι οποίοι όλοι μαζί 

τιμούν εκτός από τον εαυτόν τους και τις 

οικογένειες των, τιμούν και την 

γεvέτειpαν των. 

Οι τρεις επιστήμονες γόνοι της Κuθρέας 
και κυρ!ως των δύο πόνω ενοριών της 

Σuρκαvιός και Χαρδακιώτισσας είναι κατά 

σεφόν ηλικίας: 

(α} Ο Γιαβριι'jλ Μηνός, είναι ο σημερινός 

Λυκειόρχης του Λυκείου Ακροπόλεως 
Λευκωσίας. Είναι γυιός του Μηνά Χριστο
δούλου, ο οποίος ήταν υποδηματοποιός 

εις την Συρκανιό, παντρεμένος με την 

Άννα. κόρην του Παπά Γαβριr'ιλ που ήταν 
ο εφημέριος Σuρκανιάς για πολλά χρόνια 
μετά τον Παπά Γιώρκην, στις πρώτες 

δεκαετίες του αιώνα μας. 

Σπούδασε Ελληvικήν φιλολογίαν με υπο-

εις το πανεπιστήμιον Αθηνών και 
μετεκπαιδεύθη εις πανεπιστήμια των Ηνω
μένων Πολιτειών και της Βηρυτού εις την 
διοικητική πόλιν με υποτρο

φίες. Εδιορίστη εις τας σχολός Μέσης 
Παιδείας της επαρχίας Λευκωσίας, διε
κρίθη και είναι ο διακεκριμένος εκπαιδευτι

κός του οποίου εκτός των διδακτικών του 
ικανοτήτων και της ευρυμάθειας του, τα 

άρθρα του, πολιτικού και εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, όταν δημοσιεύονται εις 
τον καθημερινόν τύπον εντυπωσιάζουν 

και διαβάζονται με απληστlαν οπό το 
κοινό. 

(β) Ιάκωβος Αριστείδου. Ο σημερινός 

Υπουργός Εργασίας, Υπηρέτησεν ως 
κυβερνητικός υπάλληλος και οργάνωσε 
το γραφείον Προγραμματισμοu, του 

Οικονομικών, ως Γενικός Διε

υθυντής του για χρόνια , έτσι που με 
συνεχή μελέτην και αναπροσαρμογή κατη

ύθυνε την οικονομική πολιτικrΊ της νέας 

Δημοκρατίας με πενταετή σχέδια ανάπτυ-

ξης το οποίο υποβοήθησαν την νέον 
της Κόπρου να διοιιιοοΦώσει 
της &ΠI 

Ο κ. Υπουργός είναι γuιός του Αριστείδη 
(Αρεστή) Ιάκωβου Έλληνα από την Σuρκα
νιόν και της Ελένης, κόρης του rιαννόrζη 
Νηστικού, από την Χαρδακιώτισσαν. Ο 

ταυ ήταν ορχικά αγωγιάτης που 
τα καμίνια τοιJ 

Μεταγενέστερα "'""'"'"'""'" 
σιωφtρ 

τών εtς την • Λευκω
σιας. τ ο σπίτι της οικογένειας ήταν στον 
μικρόν σuνοικισμόν της Χαρδοκιώτισσας 
πούνοι γνωστός σαν "Χατζηπιερίδης" κτι
σμένο πάνω στην όχθην του δυτικού δια
κλαδώματος του ποταμού τοιι Κεφαλό
βρυσου. 

Ο κ. Υπουργός σπούδασεv 
φιλολογ!ο.ν στο με 
υποτρι::>φ!aν κaι μεταγενέστερα· πόλιν με 

εις την 

καυγόν τον μαχαφ<i.Ισει, α 

Γιακοuμής πιο όπως τα 

κατάφερε και μαχαίρωσε ο iδιος τον επι-

τιθέμενον ο οποίος και απέθα-
vεν. Για να από την 

και την καταδίωξη έφuγεν ~.ωστικό από 

την Κύπρο, πρώτα στην Μικράν 

Αοίαv και από εκει εις την Ελλάδα από 
όπου μετά οπό χρόνια, όταν η 



Κύπρος κατελήφθη από τους Άγγλους και 

το επεισόδιο. Επειδή δε έζησε 
πολλά χρόνια στην Ελλόδα γι' αυτό και 

πήρε το επίθετον Έλληνας. Η οικογένεια 

του Γιακουμή Έλληνα κατοικούσε στην 

Συρκανιά και ήταν γνωστή σαν η οικογέ
νεια των "Πάκκων". Είχεν αδέλφια τον 

Λό"ίζον, τονΧατζηγιάννην (γνωστόν σαν 
Κοuτσοχάτζην) και ένα τρίτον αδελφόν 

τον Κώσταν ο οποίος ήταν τυφλός. Είχε 
ακόμη δύο αδελφές την Ειρηνούν (γuναί

καν του Γιώργου Κόλοκοu) και την Κα 
Ανδριανήν (γυναίκαν του Χαράλαμπου 

Χώπλαρου). Ειναι γνωστό πως ο τυφλός 

αδελφός δεν παντρεύτηκε και πέθανε 

σχετικά νέος, εζούσε δε μέσα στα σπ!τια 

των αδελφιών τοιJ, που τους εξυπηρε

τούσε, περιποιούμενος τα ζώα των, 
κυρίως γαδούρια, γιατί όλοι ήσαν αγωγιά

τες, είναι γνωστόν επίσης το εξής επεισό

διο για τον τυφλόν Κώστα. Ένας aπό τα 
αδέλφια είχε ένα γαδούpι του οποίου η 

aπόδοσις δεν ήταν ικανοποιητική και το 
οποίον ειχε μια μικρή πληγή στο κάτω 
μέρος της κοιλιάς τοu. Κατά συμβουλήν 

του τυφλού αδελφοu το ελαπωματικό 
γαδούρι πωλήθηκε στο "γc:Ιίδοuροn:όζα-

κοντά στην πύλη Κupήνεισς στη λεu

κωσιαν. Σε ένα χρόνο, όταν aποφάσισαν 

ν' αγοράσουν νέον ζώον το αγόρασαν 

από το πανηγύρι του Άί Αναστάση στην 

Περιστεpωνοπηγήν της Μεσαορ!ας. Όταν 
το γαδούρι ήλθε στο χωριό και ο τυφλός 

Κώστας το περιποιήθη επρόσεξεν ότι αν 
και ήταν βσϊλισμένο είχεν την ιδιαν 

πληγήν στο !διον μέρος που είχεν το 
προηγούμενον που επωλr)θη. Υποψιά
στηκε ότι ήταν το Ιδιο και διό να βεβαιωθεί 

πήρε το στον ποταμό για να το ποτι

σει. Όταν το ζώον ήπιεν νερόν το άφησεν 

ελεύθερο για να δει που θα πήγαινεν. Το 
γαδούρι τότε μόνον του πήγεν στον σταύ

λον που ήταν σuνηθισμένον παλαιότερα 

και έτσι επιβεβαlωσε την uποψ!aν του 

τυφλού Κιί.}στα ο οποίος βέβαια έκαμε τις 

σχετικές παρατηρήσεις στα αδέλφια του, 

γιατι αγόρασαν το lδιον ζώο που τους 
σίιστησε ναπαλλαγούν. 
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(γ) Ο τρίτος και νεώτερος επιστήμονας 
μας είναι ο Χρuοούλλης Νικόλα Χριστοφή. 

Αυτό<~ είναι ο σημερινός διευθυντής 

ιατρός του ουρολογικού Τμήματος του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Είναι 

γuιος του Νικόλα Χριστοφή aπό την Σuρ

κανιάν και της Καλλούς κόρης του Γιαννα

κού Φελλά από την Χcφδακιώτιοσαν. Το 
σπίτι της οικογtνι:;ιας ήταν στην Χαρδα

κιώτισσαv στην μικρήv συνοικίαν στα 

βορειοανατολικά της ενορίας όπου ήταν 

τα σπίτια του Παπά Βασ!λη, του Ττοουλή 
του Στρaτοuρό, τοu Χριστόδουλου Γρίβα, 
του Φρογκεσκή, τοu Γιαννότζη Σαμοuρή, 

του Τοοuλή Ττούμπα και βέβαΙα του Γιαν
νaκού Φελλό. 

Σπούδασε με urτοτροφιαν στην Μόσχαν 
Ρωσσίας οuρολογίαν και είχεν μετεκπαί

δεuσην πόλιν με uποτροφιαν στην 

Ελλάδα στην ίδια ειδικότητα. Δυστυχώς ο 
πατέρας του είν.Jι αγνοούμενος σήμερα 

αλλά είναι βέβαιον ότι δολοφονήθηκε από 
τα Τ οupκικα στρατεόματα εισβολής το 
197 4 όταν κατέλςιβαν την Κιιθρέαν τον 
Αύγουστον του 1974. 

Και τα 

Κuθρέας στην των 
στα μςιθήμςιτα και το των εις το 

δημοηκόν του χωριού σύμφωνα με τον 

σuνταξιοuχον διδόσκαλον κ. Χρίστο 1\ογ
γίνοu του oπotou και οι τρεις ήσαν μαθη

τα! του. Μάλιστα ο κ ΛΟΎΥίνος μοv εκμu
στηρεύθη ότι τον κ. Μηνάν έκαμε την 
σκέψιν ένεκεν της εξαφετικής τσu εηlδο-

. σης νσ του δώσει <:ιπό την 

πέμπτη ν rάξιv -rou δημοτικού, αλλά ωριμό
τερη σκέψις απέκλεισε το τό.;tψημα από 

τον φόβι)ν κυρώσεων. Και οι τρεις 

σαν εις την σημερινή των ζηλεuτήν θέσιν 

αφού κσι οι τρεις σποόδασαν σε πανεπι

στήμια τοu εξωτερικού με υποτροφίες και 
αυτό γιατί και οι τρεις προέρχονταν από 
πτωχές οικογένειες. 

Κ. Γ. Χώπλαρος 


