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Σήμερα ακόμπ και ο ουρανός συννέφιασε όπως και οι καρδιές μας, γιατί αδύναμοι πονού

με. Ο Θεός όμως ξέρει καλύτερα γιατί αε παίρνει κοντά του αυτά τα Χριστούγεννα. Να 

προσεύχεσαι να μας φωτίζει ο Θεός να είμαστε καλά και να είμαστε καλοί άνθρωποι όπως 

εσύ. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα στον πεθερό μου και θα προσπαθήσουμε να τον φροντί

ζουμε όπως και εσύ, σαν να ήταν το πέμπτο σου παιδί. 

Να ξέρεις ότι για μας δεν έφυγες. Θα ζεις πάντοτε στις καρδιές μας, ξέρουμε ότι θα είσαι 

δίπλα μας όπως και πριν. Καλό σου ταξίδι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. 

παπα Χρίστος κ. Έλληνας 

1.1.1914- 17.6.2006 

«Κύριε, ώσπερ επί τπς γnς εv τn Εκκflnσία σου Λει

τουργόv αυτόv κατέσrnσας, ούτω και εv τω ουρα

vίω θυσιαστnρίω αvάδειξοv αυτόv" 

Ασκπτική μορφή, ψπλή, λιπόσαρκπ, επιβλητική, λες 

και «ζωντάνεψε» μέσα από έργο του ζωγράφου 

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ευθυτενής, ευπροσήγο

ρος, καταδεκτικός, εξέπεμπε τέτοιο μαγνητισμό που 

προκαλούσε «ιερό δέος». Η παρουσία του και μόνο 

σε έκανε να σκύψεις για να του φιλήσεις το χέρι και 

να πάρεις τnν ευλογία του. Αυτός ήταν ο παπάς τπς 

ενορίας μας, ο αγαπημένος «Ο ποπός ο Καμπίτπς». 

Γεννήθηκε τnν 1n Ιανουαρίου του 1914 στnν Ενορία 
του Αγίου Ανδρονίκου τnς Κυθρέας. Πέθανε πρόσφυγας στπ Λεμεσό, στις 17 Ιουνίου 
2006, με τον καnμό τnς επιστροφής στnν αγαπnμένn μας Κυθρέα. Ήτο γιός του 

Κυριάκου Χατζπ κακουλλή και τπς Δέσποινας Έλλnνα το γένος Χατζn Νικολάτζιn. 

Είχε 2 αδελφές τnν Φραγκούλα ιπαυλίδουJ και τnν Χρυστάλλα (Ρούσοω και ένα 

αδελΦό, τον Αντρέα ικαμπίτnJ. Σε nλικία 1 χρόνου μένει ορφανός από μπτέρα. 

Μετά τπ στοιχειώδη μόρφωσή του στο Δημοτικά Σχολείο στnν Κυθρέα φοίτησε στο 

Παγκύπριο Γυμνάσιο μέχρι τnν τρίτn τάξn, οnάτε για οικονομικούς λόγους διέκοψε 
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τη φοίτησή του. Ασχολείτο με την γεωργία και σε ηλικία 25 χρόνων διορίστηκε επι
θεωρητnς στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία στο Μιτσερό. Το 1946 νυμφεύτη
κε τη Θάλεια από την Καλαβασό, που του χάρισε τρία παιδιά, ένα γιό, τον Κυριάκο 

και δύο κόρες, τη Δέσπω και τη Μαργαρίτα, που με τη σειρά τους του χάρισαν έξι 

εγγόνια. Το 1950 Φοίτnσε στη Ιερατική Σχολή Λευκωσίας και το 1952 χειροτονήθηκε 
διάκονος στnν Εκκλnσία τnς Παναγίας του Τράχωνα. Το 1953 χειροτονήθηκε ιερέας 
στnν Εκκλnσία τnς Αγίας Άννας στn ενορία Συρκανιά και το 1958 μετατέθnκε στnν 
εκκλnσία τnς Αγίας Μαρίνας στnν Κυθρέα. το 1954 ο τότε Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνας 
Γεννάδιος τον χειροθέτnσε πνευματικό-εξομολόγο. 

ΣυνελήΦθn από τους Άγγλους κΌτά τον απελευθερωτικό αγώνα τnς ΕΟΚΑ 1955-59, 
που ήταν ενεργό μέλος τnς. Στnν εκκλnσία τnς Αγίας Μαρίνας υπnρέτnσε μέχρι τn 

μαύρn εκείνn μέρα τnς τούρκικnς εισβολής και τnς βίαιnς προσφυγοποίnσής του 

που έγινε γι' αυτόν τραγικότερn, αφού τα χσρόματα της πρώτnς nμέρας τnς εισβο

λής του Αττίλα έχασε το γαμπρό του Χριστάκn ΧριστοΦίδη, σύζυγο τnς κόρnς του 

Δέσπως. 

Πρόσφυγας και aποκομμένος από το ποίμνιό του καταφεύγει στn γενέτειρα τnς 

συζύγου του Καλαβασό το 1975 όπου και λειτουργεί στnν εκεί εκκλησία για 1 χρό
νο και το 1976-77 τοποθετείται στnν εκκλnσία τnς Αγίας Μαρίνας στnν κοινότnτα 

τnς Αλάμπρας. 

Τnν 1 n Ιουλίου 1982 διορίζεται στnν εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρας, 

στο συνοικισμό Ανθούπολης, εκτελώντας και χρέη εξομολόγου. Η υπηρεσία του 

συνεχίζεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 1994, οπότε υποβάλλει την παραίτnσή του · 
λόγω ηλικίας και πιο συγκεκριμένα γιατί δεν τον βοnθούσε η όρασn του. Έκτοτε 

εκκλησιάζεται και συμμετέχει στη Θεία Μετάληψη στην Εκκλησία των Αγίων Ομολο

γητών, ενορία στnν οποία διέμενε μαζί με τα παιδιά του. Στους Αγίους Ομολογητές 

παραμένει για τρία χρόνια, συμπαριστάμενος στη σύζυγό του πρεσβυτέρα Θάλεια -
η οποία λόγω προβλήματος υγείας διανύει το δικό της γολγοθά - μέχρι τον Αύγου

στο του 1997, οπότε αυτή εκδημεί εις Κύριον. Στη συνέχεια το 1998 ο Παπα Χρίστος 
ζει κοντά στην οικογένεια της κόρnς του, στη Λεμεσό, όπου και περνά τα υπόλοι

πα χρόνια της επίγειας ζωής του· συνεχίζει νσ εκκλησιάζεται στnν εκκλnσίσ της 

Αγίας Ζώνnς. Δύσκολες πραγματικά γι αυτόν μέρες, αφού το φως του τον εγκατα

λείπει τελείως. πάντοτε όμως με υπομονή, αγόγγυστα κσι αθόρυβα μέχρι το Σάβ

βατο, 17 Ιουνίου 2006, που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κατέβnκε στη γη για να συνοδέ
ψει την ψυχή του αγαθού Λευίτη Παπα Χρίστου Έλληνα στο ουράνιο θυσιαστήριο. 

Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του σκορπίστηκε αμέσως από στόμα σε στόμα σ' 

όλους τους Κυθρεώτες, στο χριστεπώνυμο κοινό όλων των άλλων ενοριών στις 
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οποίες υππρέτποε μετά τnν προοΦυγιά και στους απανταχού εκτιμnτές του έργου 

του. Ιδιαίτερn αίσθnσn προκάλεσε ο θάνατός του ατο συνοικισμό τnς Ανθούπολnς. 

Με το άγγελμα του θανάτου του οι σnμαίες στnν Εκκλπσία τnς Μεταμορφώσεως 

του Σωτnρος στο συνοικισμό τnς Ανθούπολnς υψώθnκαν μεσίστιες. 

Η κnδεία του έγινε τn Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2006, ατnν Εκκλnσία των Αγίων Ομολο
γnτών, στn Λευκωσία. Τέασερεις ιερείς και δύο διάκονοι. θρέμματα τnς Ενορίας του 

Σωτnρος, συνόδευσαν τον προϊστάμενο του Ναού Οικονόμο Μιχαήλ Ευθυμίου στnν 

εξόδιο ακολουθία. το Θεοφιλέστατο Χωρεnίσκοnο Τριμυθούντος κο Βασίλειο που 

απουσίαζε στο εξωτερικό αντιπροσώπευσε ο Αρχιμανδρίτnς τnς Ιεράς Αρχιεπισκο

πnς π. Γρnγόριος χατζnουρανίου. Πnραν μέρος οι Πρωτοπρ. Λουκάς ΠαπαδόπουλΟς, 

οικον. Μιχαnλ Ευθυμίου, Οικον. Άνθιμος παπαπέτρου, Οικον. Ανδρέας Γαβριι1λ, 

Παπα Γεώργιος Μακρnς, παπα Ανδρέας Σπυρίδnς, Παπα παναγιώτnς Κώστα, Παπα 

Ιωάwnς Κάn, Παπα Ανδρέας Ζορπάς και οι διάκονοι Παναγιώτnς Καϊμακλιώτnς και 

Χρυσόστομος κυκκώτnς <Παπα ΘωμάJ. 

Στεφάνια στn σεπτn σωρό του κατέθεσαν εκπρόσωποι Πολιτικών Κομμάτων του 

τόπου μας, το Σωματείο Ελεύθερn Κυθρέα, ο Όμιλος Γυναικών Περιοχnς Κυθρέας, ο 

Δnμος Κυθρέας, n ΑΕΚ Κυθρέας, ο ΠΑΟΚ Κυθρέας, οι Χύτροι Κυθρέας και n Εκκλn

σιαστικιi Επιτροπn τnς Μεταμορφώσεως του Σωτnρος του Συνοικισμού Ανθούπολnς. 

Σύντομους λόγους εξεΦώνnσαν ο Αρχιμ. Γρnγόριος, ο Οικον. Μιχαnλ Ευθυμίου, ο 

Δnμαρχος Κυθρέας κος Μ. Σάββα, ο Πρόεδρος του Σωματείου ΠΑΟΚ κος Λ. ΟρΦανί

δnς και ο Πρόεδρος, τnς Σχολικnς Εφορείας Κυθραίας κος Γ. Κοκnς. 

Στον αποχαιρετιστnριο λόγο του ο Δnμαρχος Κυθρέας εκφράζοντας τα συναισθnμα

τα όλων των κατοίκων τnς Κυθρέας, ανέφερε μεταξύ άλλων «... Ένα θα είναι το 

παράπονό σου. αζέχαστε παπαχρίστο. που δεν αζιώθπκες τπν επιστροφn στπν αγα

ππμένπ σου Κυθρέα που όtιοι αγαπούμε και σκεφτόμαστε. Τπν Κυθρέα που αγάππ

σες μέχρι τπν ώρα που φτερούγισε π ψυχn σου στα ουράνια, τπν Κυθρέα μας που 

δοκιμάστπκε τόσο βίαια εκείνο τον αζέχαστο θερμό Αύγουστο του 1974 από τπν 
Ασιατικιf πtιπμμυρίδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά τπς αΦnνοντας πίσω ερεί

πια, νεκρούς και αγνοούμενους. 

ΑΦnνεις σε όtιους μας μνnμες αγαθές και μέσα στπν ψυχn μας θα κρατnσουμε για 

πάντα τπν εικόνα ενός σεβάσμιου tιεβίτπ, ενός πραγματικού ανθρώπου που εκrέtιε

σε στο ακέραιο το καθnκον στπν οικογένεια, στπν κοινωνία, στπ θρπσκεία και τπν 

πατρίδα. 

Η νπ που θα σε δεχτεί σε tιίγο θα είναι άγνωστπ για σένα. δεν θα είναι π γνώριμπ γπ 

τπς τουρκοκρατούμενπς κωμόποflιiς μας. Σου δίνουμε όtιοι εμείς μια υπόσχεσπ: Θα 

ι;ανάρθουμε σύντομα μόtιις κrυπnσουν οι καμπάνες τπς tιευτεριάς και ειδικότερα 
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αυτn της Αγίας Μαρίνας, για να σε μεταφέρουμε πίσω στη γνώριμη γη της Κυθρέας.» 

Η ταφn έγινε στο Κοιμητnριο Στροβόλου στον ίδιο τάφο όπου αναπαύεται η αγαπη

μένη του Θάλεια. Το ενημερωτικό έντυπο της ενορίας Μεταμορφώσεως της Σωτn

ρος του συνοικισμού της Ανθούπολης «Μεταμόρφωση» αναφέρει χαρακτηριστικά 

στην έκδοσn του, Ιούνιος 2006, η οποία nταν αφιερωμένη στην εκδημία του: ... 
«Ο παπα Χρίστος υπnρξε ένας ακούραστος εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου. Πρά

ος, ταπεινός, υπομονετικός, φιλάνθρωπος, εργατικός. Ποτέ και σε κανένα δεν αρνn

θηκε κάτι. Γινόταν «τα πάντα τοις πάσι» και σαν καλός Ποιμένας έσπευδε όπου τον 

καλούσε η ανάγκη. Στο σχολείο, στα σπίτια των ασθενών, στο Γηροκομείο ... Για εξο
μολόγηση. για μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, για παρηγοριά ... Φρόντιζε με ιδιαίτε
ρn στοργn «τους αδελΦούς του Κυρίου τους ελαχίστους». Και όταν οι δυνάμεις του 

άρχισαν να τον εγκαταλείπουν ι .. δεν βλέπω πάτερ Μιχάλπ, έλεγε τον τελευταίο 
χρόνο τnς διpκονίας του>, ταπεινά και nσυχα υπέβαλε την παραίτnσn του και αφο

σιώθηκε στnν πρεσβυτέρα του. τα παιδιά και τα εγγόνια του. χωρίς να διακόψει όμως 

επικοινωνία με τα πνευματικά του παιδιά.» 

ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος τίμησε τον παπα Χρίστο στις 13 Νοεμβρί
ου 1993 με την ειδικn τιμnτικn διάκρισπ με τnν ευκαιρία των 25χρονων της Αρχιε

ρατείας του. 

Ο Όμιλος Γυναικών Περιοχnς Κυθρέας τον τίμnσε σε ειδικn τιμητικn εκδrlλωση αφιε

ρωμένη στους ιερείς της κοινότητας και της περιοχnς τnς. 

Η Ενορία τnς Μεταμορφώσεως του Σωτnρος στnν Ανθούπολη τον τίμnσε τον Οκτώ

βριο του 1996 με την ευκαιρία των εγκαινίων της Νέας Εκκλησίας (για την οποία και 
ο ίδιος πολύ έργο πρόσφερε και καταξιώθηκε να λειτουργnσει και σ· αυτnνJ. και το 

2003 με τnν ευκαιρία των δεκάχρονων από της λειτουργίας της. Ιδιαίτερn όμως τιμn 

θα προσφέρεται αιώνια από την ενορία της Μεταμορφώσεως του Σωτnρος στnν 

Ανθουπολn στον αγαθό λευίτη. αφού το όνομά του είναι καταγραμμένο στα κατά

στιχα της Εκκλnσίας ως λειτουργού και κτnτορα του Ναού. 

Ως ελάχιστο φόρο τιμnς στη μνιlμη του n Εκκλησία της Μεταμορφώσεως αποφάσι
σε: την τέλεση των καθιερωμένων μνnμοσύνων του. την ανάρτnσn στο Γραφείο τnς 

Εκκλnσίας της Μεταμορφώσεως του Σωτnρος τnς φωτογραφίας του. τα βραβεία εκ 

μέρους της Εκκλnσίας στους άριστους από θρησκευτικnς απόψεως μαθητές του 

Γυμνασίου Ανθούπολης να αφιερωθούν στn μνnμn του. 




