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Ιωάννης Κυπριανού 

Βιογραφικό σημείωμα, επικήδειος από το δήμαρχο Κuθρέας 

Ιωάwnς Κυπριανού 

Γεννnenκε στnν ενορία Αγίου Λουκά, 

στn Λευκωσία, στις 15.10.1925 από 
γονείς τον Κύπρο Κυπριανού και μnτέ

ρα τn Λουκία. 

Στnν nλικία των 8 χρόνων έχασε τον 
πατέρα του και αναγκάσθnκε να διακό

ψει το σχολείο στnν τετάρτn τάξn. 

Mnr'iκε στnν τέχνn του οικοδόμου. 

τυχαίως ο κτίστnς rΊταν μακρινός συγ

γενnς του πατέρα του, γι' αυτό τον 

προωθούσε στnν τέχνn κω σε λίγο και

ρό του πλιΊρωνε και μεροκάματο. Απ' 

τα μεροκάματό του έδιδε στn μnτέρα 

του ένα μισθό για να θρέψει άλλα έξn 

άτομα. 

Λυnnθnκε πολύ που εγκατέλειψε το 

σχολείο και σκέφτnκε να διαθέτει ένα 

μικρό ποσό για να nλnρώνει και να 

παίρνει ιδιαίτερα μαθnματα. Βρnκε και 

τον Σταύρο Κυπραγόρα, δάσκαλο πρό-

θυμο να τον διδάσκει. Ο Κυπραγόρας 

για αρκετό καιρό τον δίδασκε και μπό

ρεσε να αποκτr'iσει όλες τις γνώσεις 

που έπαιρνε ένας μαθnτr'iς του Δnμοτι

κού, στnν έκτn τάξn. 

Εν τω μεταξύ με τnν πάροδο του χρό

νου έμαθε πλr'iρως τnν τέχνn του οικο

δόμου και πλnρωνόταν υψnλό μεροκά

ματο, αλλά αργότερα αναλάμβανε 

δικές του εργολαβίες και κέρδιζε πολ

λά. 

Νέος αναμίχθnκε στις συντεχνίες των 

οικοδόμων και έγινε ένας φανατικός 

συνδικαλιστr'iς που έπαιρνε μέρες στις 

απεργίες και όλοι τον σέβονταν για τn 

μαχnτικότnτα του. Νέος συνέδεσε τnν 

τύχn του με τn λατρευτn του σύζυγο 

Μαρία. Αnέκτnσαν 4 θυγατέρες, τnν 
Αντρούλα, Λουκία, Χρυσούλα, Κυπρού

λα. Έδωσαν σ· αυτές μόρφωσn και 

κατέχουν σnμερα ζnλευτές θέσεις 

στnν κοινωνία. Μετέβn κατά τnν προ

σφυγιά στον Καναδά και μετά από 

παραμονr'i του εκεί για 5 χρόνια επέ
στρεψε, γιατί άρχισαν να παρουσιάζο

νται σοβαρά προβλrΊματα υγείας <δυο 

φορές εγχειριΊσεις καρδίας> μέχρις 

ότου επr'iλθε το μοιραίο. Πέθανε στις 

26 Αυγούστου 2004. Η κnδεία του έγι
νε στnν εκκλnσΓα των Αγίων Κωνστα

ντίνου και Ελένnς και τάφnκε στο Νέο 

κοιμnτnριο Λευκωσίας. 

Χρ. Πέr:σας 



Αξέχαστε Γιάννn. 

Συγκεντρωθr'iκαμε σr'iμερα στον ιερό 

αυτό χώρο n σύζυγος, τα παιδιά και 

εγγόνια σου. συγγενείς και Φίλοι για να 

δώσουμε τον ύστατο αποχαιρετισμό 

και να σε κατευοδώσουμε στnν τελευ

ταία σου κατοικία. 

Στέκω σrΊμερα δίπλα στο σεπτό σου 

λείψανο να πω λίγα λόγια στnν αιώνια 

μνr'iμn σου. λίγα λόγια για να σε συνο

δεύσουν στnν έξοδο σου από τα επί

γεια. 

Δεν θα σκιαγραφrΊσω τn ζωrΊ σου. αξέ

χαστε Γιάννn. Ήσουν σε όλους γνω

στός ιδιαίτερα στους κατοίκους των 

κάτω ενοριών τnς κωμόπολr'iς μας. 

Γόνος πολυμελούς οικογένειας ρίχτn

κες πολύ γρr'iγορα στn βιοπάλn τnς 

ζωnς γιατί τα χρόνια τότε r'iταν πολύ 

δύσκολα. 

Γεννr'iθπκες τον Οκτώβρn του 1926 και 
σε νεαρrΊ nλικία ένωσες τn τύχn σου με 

τn Μαρία το γένος Παπάνδρεα Κωνστα

ντίνου από τn Χρυσίδα, με τnν οποία 

ευτύχnσες να αποκτrΊσεις 4 παιδιά που 
σου χάρισαν 6 εγγόνια. 

Οι καιροί έγιναν δυσκολότεροι για σένα 

μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 με 
τnν εισβολr'i του βάρβαρου Αττίλα και 

τnν κατάλπψn τnς όμορφnς κωμόπο

λrΊς μας από τους τούρκους εισβολείς. 

Σε κάποιο χρόνο αναγκάστnκες να ξενι

τευτείς για 6 χρόνια στον Καναδά για 
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ένα καλύτερο μέλλον. όμως n 
νοσταλγία για τnν πατρίδα σε φέρνει 

πίσω για μόνιμn επανεγκατάστασn. 

ΥπrΊρξες, αγαπnτέ Γιάννn. ένας ακού

ραστος εργάτnς στn ζωrΊ. Δραστr'iριος 

στn δουλειά αλλά και δραστrΊριος στnν 

κοινωνία με τn συμμετοχrΊ σου σε 

συντεχνιακά δρώμενα. Εκείνο όμως 

που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ είναι n 
απίστευτn αγάππ σου για το κυνr'iγι. Οι 

περισσότερες κουβέντες σου περι

στρέφονταν πάντοτε γύρω από το 

αγαπnτό σου αυτό χόμπυ. 

ΥπrΊρξες γενικά ένας δnμοκρατικός και 

δίκαιος άνθρωπος, ειλικρινr'iς και ολι

γόλογος. ΑΦrΊνεις σε όλους μας μνr'i

μες αγαθές και μέσα στnν ψυχn μας θα 

κρατούμε για πάντα τnν εικόνα ενός 

πραγματικού ανθρώπου. 

Φεύγεις με το παράπονο που δεν αξιώ

θnκες τnν επιστροφr'i στn κατεχόμενn 

yn μας. Η γπ που θα σε δεχτεί σε λίγο 
θα είναι άγνωστn για σένα, δεν θα είναι 

n γνώριμn νπ τnς τουρκοκρατούμενnς 
κωμόπολrΊς μας. 

Ελαφρύ να είναι το χώμα που θα σε 

σκεπάσει. αξέχαστε Γιάννn Κυπριανού. 

Μιχαflάκnς Σάββα 

Διfμαρχος Κυθρέας 




