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Βραχίμης Xv Χριστοδούλου 
ο σοσιαλιστήG της Χαρδακιώτισσαι; 

Στη συνέχεια της περιγραφής φυσιογνω

μιών της Χαρδaκιώτισσας Κυθρέας, στις 
πρώτες δεκαετiες του αιώνα μας, δίδουμε 
σήμερα την περιγραφή μιας ξεχωριστής 
φuσιογνωμiας του χ·· Βραχiμη χ·· Χρι

στοδούλου, που πολλοi τον περιγράφουν 
σα το σοσιαλιστή της Κωμοnόλεώς μας. 

Γεννήθηκε περi το 1870 και δολοφονή
θηκε την 25.8.1 945. Ηταv ο πρώτος γιος 
του χ·· Χριστοδούλου που κατοικούσε με 
τα παρακλάδια του στην σuνοικiα τους Χ· · 
Πιφiδες και ε! χε αδέλφια το Σοφόκλη (πατέ
ρα των Σιόρηδων) τον Κωvστάντινο (πατέρα 
1ου Γιώργκου της Εταιρεiος) το Γ1ώpκο 

την Παvαγιωτοό 
(Κωστή τη Μαριαvνοίι (τοτταpr]} 

ιcαι την Χpuσταλλού (Κυρτiνα)" 

Η οικογένεια του πατέρα του i]τσν πλού
σια με πολλή κτημαηκιi περΙουσία. Ο iδιος, 
εκτός της σημαντικής περιουσίας που κλη
ρονόμησε από τους γονείς του, εργαζόμενος 
σκληρά κατόρθωσε να πολλαrιλαdΙάσΙΞΙ την 
περιουσία του και εκτός από τα τιεριβόλια 
και λιοχώρΙα που εiχε στην ενορία του εiχε 
εκτεταμένη γεωργική γη στον «Κοκκιvόκρε 

μο» και προπαντός στο «Βούλκαρη», μΙα πα
ραθαλάσσια ηεp;οχή rriσω από τον Πεvταδι'!~ 
οιτuλο, δίπλα στην περιοχr1 της Χάρτζισς. 

Παντρεύτηκε, ενωρίς με τη Μαρί τσα κι.'ιρη 

του γ'έρο Βαpέλλα καΙ ι/:ιπέκτησαν 7 παιδιά: 
Τον Ηλiσ, Σάββα, Ξεvή, Χρiστο, Μιχάλη, 
Κώστα καΙ Δημήτρη. που όλοι έχουν το εηi

θ<το Αβρααμiδης. Φιλομαθi'jς και φιλοπρό
οδος ο Χ· · Βραχiμης, παράλληλα και εχόμε·· 
νσς, έστελλε τα παιδιά του 
σαν από το Δημοτικό καΙ σε 
Παιδεiας. Ο Ηλiας τέλειωσε το ιεροδιδα-

σκαλεiο Λάρνακος, αλλά δεν διορiστηκε 
αλλά συνέχισc τη μόρφω

σή του στην Αγγλικr] Σχολή Λευκωσiας κα

τορθώσας μετά την αποφοίτηση του να δι
ορισθεi καθηγrμι"]ς των Ελληνικι)Jν και Αγ

γλι-Κών στην τότε ΚuβερvητικiΊ Σχολι) Μιτσr] 
στη Λεμι)θοu. Τελικί< λίγα χρόνια προ τοu 
Δεύτερου Παγκόσμιοu Πολέμου μεταvό

στευρε στην Αγγλία όπου παντρεύτηκε και 
έζησε εκεi μέχρι το θιΊvατο του που έγινε 

πριν λiγα χρόνια. 

Ο δεύτερος γιος του Σάββας σπούδασε κι 
αυτός στην Αγγλική Σχολή Λεuκωσiσς και 
μετά την αποφοίτηση του εργάσθηκε υπάλ
ληλος στα μεταλλεία Αμιάντου για πολλά 
χρόνια και αφού rιαντρεύτηκε με χωριανή 
μας μετανάστευσε κι αυτός αρχικό στην Αγ

γλία και αργότερο στην Αμερική. Εδώ ο Ιδιος 
πέθανε, ζουν όμως σήμερο τα παιδιά του με 
τη γυναίκα του στην Καλιφόρνια, 

Από τα (Ιλλα rταιδιά του ο Ξεvής και ο 
Κιί.Jστσς πέθαναν με λέπρα. Ηταv παράξενο 
πως η λέπρα κτύπησε αυτή την οικογένεια, 

γιατi ήταν γνωστό πως δεν υπήρχαν άλλοι 
λεπροί στις δυο τους οικογένειες τόσο του 
πατέρα όσο και της μητέρας. Μια αρκετό 
διαδεδομένη φήμη στο χωριό τότε, ήταν 
πως η λέπρα κτύπησε τον Ξεvή, γιατi ο πατέ-
ρας και η μητέρα ήλθαν σε συνουσία όταν η 

βρισκόταν σε έμμηνη της περiσδο 
και σ ο Κώστας «κόλλησε» από τον 
πρι.Ιηο, 

Αnό τα άλλα παιδΙά του, ο Χρiσrος που 
εivOi γvωστόςμε το παράνομα 
rιέθαvε τελευταία στην προσφυγιό στη 
κωσiο, δεν πfJyE σε ανι.iιτερο σχολείο, αλλά 
έμεινε στα κη']ματα της οικογένΕΙας τοu και 
εrηδόθηκε στη γεωργία. Ο ΜΙχάλης σπού
δασε ΚΙ αυτός στην Αγγλική Σχολή Λευκω
σίας, διορίστηκε κυβερνητικός ιιπάλληλος 
κω μετά την συνταξιοδότηση του ζεί ακόμη 
σήμερα στη Λευκωσία. Ο μιΙφότερος γιος 
Δημrιτρης μετανάστευσε και αυτός στην 
Αγγλiα στη δεκαετiα του 30, αλλά χάθηκαν 
τα iχνη του και κανένας δεν ξεύρει τι απέγινε. 

Ο Χ· Βραχiμης βασικό fιταν γεωργός, 
αλλά τα ενδιαφέροντα του ήταν πολλά και η 
κοιvων;κή του δράση πολύ πλατΘό. Τον χα
ρσκτήρ:ζαv Cιπως ανάι:jΗ:ρα στην αρχή σαν 
τον σοσ;αλισηi της μας, γιατi 

ανάμεσα στις πολλές του 

καΙ πρόξε;ς ηιεργεσlας των 

συνοvθριίπrων του της δικrις του 
ενορίας. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμι
ου Πσλeμοu και στη μεταπολεμική περiοδο 
που ακολοι)θησε μέχρι τη δεκαετία του 30 
υπήρχε μια παγκόσμΙα οικονομική κρίση, 
πολλές φτωχές οικογένειες στην ενορία 




