
Σιλουέτες της Κυθρέας

Χατζηκώστας Στυλιανού Κούτσουρου (1895-1978)

του †Σωτήρη Καλλή

Το σχεδόν καθημερινό μου συναπά-
ντημα με τον άνθρωπο που τώρα θα προ-
σπαθήσω να σκιαγραφήσω άρχισε πριν εξή-
ντα περίπου χρόνια, τότε που σαν μαθητής
του δημοτικού είχα συνεχή παρουσία στη
γειτονιά που γεννήθηκα, την Καμάρα.
Όμως σαν τέλειωσα το σχολείο μετακόμισα
στην Αγλαντζιά, για να βρίσκομαι πιο κοντά
στο Γυμνάσιο όπου άρχισα να φοιτώ. Έτσι
η επαφή μου με τους γείτονες δεν ήταν και
τόσο συχνή. Θα μιλήσω λοιπόν για τον Χα-
τζηκώστα στηριζόμενος σε όσα μπόρεσε να
καταγράψει η μνήμη ενός παιδιού, από τότε
που μπορούσε να θυμάται μέχρι και την
ηλικία των δώδεκα. Είχα βέβαια και μετά
επαφή με τη γειτονιά, μαζί και κάποιες
μνήμες απ’ αυτή, αλλά όχι ιδιαίτερες. Επέ-
στρεφα κυρίως Σαββατοκύριακα στο χωριό
για να βλέπω τους γονιούς μου κι ο λίγος
χρόνος αυτών των επισκέψεων δεν μου επέ-
τρεπε να βλέπω και να ακούω όλα τα συμβαίνοντα. Μιλάμε πάντα για τη δεκα-
ετία του ’50 και τα πρώτα χρόνια αυτής του ’60.

Ήταν γιος του Στυλλή του Κούτσουρου και της Ελενίτσας ο Χατζηκώστας.
Ήταν ένα από τα δέκα παιδιά της οικογένειας που κατάφεραν να επιζήσουν ξε-
περνώντας τους κινδύνους της αυξημένης τον τότε καιρό παιδικής θνησιμότη-
τας. Αυτό λεγότανε γιατί έτυχε να γεννηθούν κι άλλα αδέρφια του που όμως χά-
θηκαν πολύ νωρίς. Στο χωριό έμειναν κι έφτιαξαν οικογένειες εκτός από τον
Χατζηκώστα , ο Μιχάλης, ο Σάββας, ο Κύπρος, η Ανδρονίκη, η Αθηνά κι η Χρυ-
σταλλού. Ο Γιάγκος, δάσκαλος με το επίθετο Κωνσταντινίδης, έζησε και στην
Αραδίππου. Δυο αδερφοί, ο Αντρέας κι ο Αντώνης μετανάστευσαν στην Αμερική.
Μικρό παιδί ο Χατζηκώστας ταξίδεψε με τον νονό του στους Αγίους Τόπους
όπου βαφτίστηκε και στον Ιορδάνη ποταμό. Ήταν κάτι που φαίνεται πως συνη-
θιζόταν τον τότε καιρό αφού κι άλλοι συγχωριανοί δέχτηκαν από πολύ μικροί
το «χατζή» σαν πρώτο συνθετικό του ονόματός τους. Όλα τα πιο πάνω δεν τα
έζησα προσωπικά. Εγώ απλώς καταγράφω αυτά που άκουα από τους μεγαλύ-
τερους, συγγενείς και μη της οικογένειας. Γνώριζα όμως, άλλους λίγο κι άλλους
περισσότερο, τους αδερφούς και τις αδερφές του Χατζηκώστα που έζησαν στην
Κυθρέα.
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Για κάποια χρόνια, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί αποκλειστικά με την γε-
ωργία, ο Χατζηκώστας διατηρούσε αρτοποιείο στη Λάρνακα. Ήταν ήδη νυμφευ-
μένος. Είχε μαζί του και τα δύο αδέρφια του, τον Μιχάλη και τον Σάββα. Όπως
με πληροφόρησε η κόρη του η Μαρούλλα, ο φούρνος του δούλευε από Δευτέρα
μέχρι Σάββατο ψήνοντας ψωμιά και την Κυριακή ήταν αποκλειστικά στη διάθεση
των πελατών του για να ψήνουν δωρεάν τα ψητά τους.

Με τη γυναίκα του τη Λουκία, από την οικογένεια Μαλαού, απέκτησε τέσ-
σερα παιδιά ο Χατζηκώστας. Ήταν η Ελλού, ο Στέλιος, ο Αντρίκος και η Μα-
ρούλλα. Τους θυμάμαι όλους να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι τους ανεβοκατεβαί-
νοντας τα τσιμεντένια σκαλιά που άρχιζαν από κάτω στο δρόμο και περνούσαν
διαμέσου των ψηλών καρυδιών, των αμυγδαλιών και κάτω από την κληματαριά
μπροστά στην είσοδο του ηλιακού. Το αυλάκι με το Βωνιάτικο, μπροστά στο
σπίτι και κατά μήκος της στράτας, ήταν αυτό που συνέτεινε στην ανάπτυξη των
μεγάλων δέντρων εκεί γύρω.

Ο Χατζηκώστας με την άμεση οικογένειά του ζούσαν σχεδόν δίπλα στο δικό
μας σπίτι. Ήταν λίγο πιο πάνω, απέναντι από τον καφενέ του Παντρή και το
σπίτι του Κωστή του Σπέτσιου. Τα σπίτια των οικογενειών μας συνόρευαν στο
πίσω τους μέρος. Από εκεί εκτεινόταν προς βορρά και το λιοχώραφο του Χα-
τζηκώστα. Κατά μήκος του ανατολικού του συνόρου, δίπλα στο αυλάκι του Το-
ψιού, υπήρχαν στη σειρά μερικοί θεόρατοι ευκάλυπτοι, μια συκιά αντελούνα
και δυο-τρεις ιτιές μαζί και μια-δυο λεύκες. Ήταν όλα τους δέντρα με ζωντάνια
αντλώντας ικμάδα από τις βρεγμένες όχθες του διπλανού αυλακιού, ιδιαίτερα
την περίοδο πριν από το τσιμέντωμά του. Κάτω από τις μεγάλες ελιές αυτού του
χωραφιού ο Χατζηκώστας συνήθιζε να δένει τα βόδια του όταν ο καιρός του επέ-
τρεπε να τα βγάζει έξω από το διπλανό στάβλο τους. Εκεί έμεινε εγκαταλειμμένο
για πάρα πολλά χρόνια μετά το τελευταίο του ταξίδι το 1953 το παλιό Σεβρολέτ
αυτοκίνητο της οικογένειας. Ήμουνα επιβάτης αυτού του αυτοκινήτου στο τε-
λευταίο του ταξίδι. Το είχε δανειστεί ο αδερφός μου ο Αντρέας και με πήρε μαζί
του να πάμε στη Σκαρίνου να φέρουμε κάποιο φίλο του πατέρα μας για να πα-
ρευρεθεί στο γάμο της αδερφής μας της Χρυστάλλας. Γέρικο το αυτοκίνητο, μας
πήρε μέχρι τη Μια Μηλιά όπου μείναμε κι από λάστιχο. Μεταφέρθηκε στο χωριό
αργότερα αλλά δεν θυμάμαι να ξανακύλησε.

Είχε διάφορα κτήματα ο Χατζηκώστας, τόσο κοντά στη γειτονιά όσο κι έξω
από το χωριό ανατολικά, στις περιοχές του Αγίου Δημητριανού και του γεφυριού
της Καμάρας. Πιο κάτω, ανατολικότερα στην τοποθεσία Δέκα Μίλι, δίπλα στο
δρόμο μετά το Μπέη Κιογιού, είχε μεγάλη έκταση φυτεμένη με πολλές ελιές αλλά
και με άλλα, λιγότερα δέντρα. Όλα αυτά τα χωράφια τα επισκεπτόταν ταχτικά,
τα φρόντιζε ο ίδιος ή μίσθωνε κι άλλους για να τα κοιτάζουν. Τον θυμάμαι κά-
ποιες φορές που πηγαινοερχόταν σ’ αυτά με την καρρέττα του. Η γη που καλ-
λιεργούσε στην περιοχή του Αγίου Δημητριανού ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν γύρω
στις εκατό σκάλες κι ήταν ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής απ’ όπου την ενοικίαζε
για απεριόριστο χρόνο έναντι χαμηλού ενοικίου. Εκεί ο Χατζηκώστας έσπερνε
κυρίως σιτάρι και κριθάρι. Είχε πολύ πιο πριν δοκιμάσει να καλλιεργήσει ελιές,
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ακόμη κι αμπέλι αλλά όπως έλεγε μετά το έδαφος δεν ήταν πρόσφορο κι έτσι
εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ελάχιστα δείγματα αυτών των δέντρων άντεξαν
στο χρόνο, σκόρπια πάνω στη μεγάλη αυτή έκταση. 

Σαν γεωργός ο Χατζηκώστας είχε καινοτόμες και τολμηρές ιδέες που κάποιες
φορές αντιμετωπίζονταν με σκεπτικισμό ή προκαλούσαν ειρωνικά σχόλια από
μερικούς παραδοσιακούς καλλιεργητές. Χαρακτηριστικά αναφερόταν η πρωτο-
βουλία του να καλλιεργήσει για πρώτη φορά στην Κυθρέα τα μικρότερα σε μέ-
γεθος κραμπιά και τούτο κόντρα στην προτίμηση των συγχωριανών μας να καλ-
λιεργούν την άλλη, τη γνωστή μας ποικιλία αυτού του λαχανικού. Το Κυθρεώ-
τικο κραμπί μέχρι σήμερα θεωρείται καλύτερης ποιότητας, αλλά ίσως ο Χατζη-
κώστας θα είχε προσέξει πως στην αγορά της Χώρας πουλιόταν και το άλλο είδος
κι έτσι θέλησε να το δοκιμάσει. Λεγόταν ακόμα πως αυτός πρωτοπόρησε και
στον τρόπο σποράς των κουκιών. Ο παραδοσιακός τρόπος ήθελε το ζευγάρι με
τα βόδια να πηγαινοέρχεται στο χωράφι σύροντας το ξυλάλετρο κι από πίσω του
να το ακολουθεί κατά πόδας άλλο άτομο που να αφήνει ένα-ένα, σε μικρές, ίσες
μεταξύ τους αποστάσεις, τα κουκιά. Ο Χατζηκώστας ακολούθησε τη μέθοδο του
σιταριού. Πηγαινοερχόμενος στο χωράφι με το ζεμπίλι στον αγκώνα έσπερνε
ρυθμικά τα κουκιά κατά τρόπο που εξασφαλιζόταν η σωστή διασπορά τους πάνω
στην ακάμωτη επιφάνεια που μετά ερχόταν να την αυλακώσει με το αλέτρι το
ζευγάρι των βοδιών. Ήταν σαφώς λιγότερο χρονοβόρα αυτή η μέθοδος σποράς.

Στο μεγάλο κτήμα του με τις πολλές ελιές εκεί στο Δέκα Μίλι είχε και τη δυ-
νατότητα να καλλιεργεί και διάφορα κηπευτικά. Καλλιεργούσε μεταξύ άλλων
κραμπιά, κουκιά, κρεμμύδια και πατάτες θυμάμαι. Η γη εκεί ήταν εύφορη αλλά
η απόστασή από το χωριό συνεπαγόταν δυσκολίες στην άρδευσή της. Εκτός από
τον χρόνο που χρειαζόταν το νερό του Κεφαλόβρυσου για να φτάσει εκεί κάτω
ήταν και η καθ’ οδόν απώλειά του. Μεγάλη η απόσταση, δυο με τρία χιλιόμετρα,
χωματένια τα αυλάκια κι ο όγκος του νερού που είχε στη διάθεσή του μειωμέ-
νος. Ήταν αυτοί αρκετοί λόγοι για να ωθήσουν τον Χατζηκώστα στο να δοκιμά-
σει, με διάτρηση εκεί, να αναζητήσει πρόσθετο νερό. Ήταν τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του ‘60 όταν κατάφερε να βρει σημαντική ποσότητα και μάλιστα με
συνεχή ροή. Βρήκε τέσσερις ίντζες νερό που ήταν υπεραρκετό για τις δικές του
ανάγκες, οπόταν θα μπορούσε να διαθέτει και το μεγάλο πλεόνασμα σε άλλους
καλλιεργητές. Τότε σκέφτηκε και πρότεινε σε κάποιους συγχωριανούς που είχαν
χωράφια πιο κοντά στο χωριό, να μπουν συνέταιροι και να συνδράμουν τη δα-
πάνη διασωλήνωσης και μεταφοράς του νερού μέχρι την άκρη της Καμάρας,
στα ανατολικά της γειτονιάς. Εκεί το νερό θα ριχνόταν στο αυλάκι που ερχόταν
από τον Κεφαλόβρυσο και θα εμπλούτιζε εκείνο που σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα ήταν στη δικαιοδοσία άλλων ενδιαφερομένων καλλιεργητών. Η
άντληση από τη διάτρηση γινόταν μόνο για το χρόνο που ο κάθε ενδιαφερόμενος
ήθελε κι ήταν διατεθειμένος να πληρώσει. Δυστυχώς όμως αυτή η επιτυχημένη
προσπάθεια δεν διάρκεσε πολύ γιατί η διάτρηση έπεσε θύμα της διακοινοτικής
διαμάχης και η γειτνίασή της με το τούρκικο χωριό Μπέη Κιογιού την κατέστησε
απροσπέλαστη, όπως απροσπέλαστο έμεινε και το μεγάλο κτήμα μέσα στο οποίο
βρισκόταν.
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Οι θύμησές μου τώρα θα στραφούν προς τους χώρους της άμεσης γειτονιάς
μας για να μου επιτρέψουν να αφηγηθώ δυο-τρία πράγματα που τα κουβαλώ
μέσα μου από μικρό παιδί και για τον ένα ή τον άλλο λόγο είτε με σημάδεψαν
είτε απλώς μου έκαναν εντύπωση.

Όταν ο καιρός το επέτρεπε οι θαμώνες του καφενέ του Παντρή καθόντουσαν
απ’ έξω, κατά μήκος των δυο πλευρών της στράτας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
βρίσκανε κι οι μικροί της γειτονιάς την ευκαιρία να βλέπουν και να ακούνε τους
μεγάλους που πίνοντας τον καφέ τους ή παίζοντας χαρτιά ανταλλάζανε μεταξύ
τους κουβέντες. Εκεί τύγχανε να βλέπω κι εγώ τον Χατζηκώστα όταν επέστρεφε
από τα χωράφια και σταματούσε για να ξεκουραστεί. Προτιμούσε να κάθεται
δίπλα στην πόρτα της μικρής αποθήκης όπου ο Παντρής φύλαγε τα κάρβουνα
που εμπορευόταν. Στον καφέ του ο Χατζηκώστας ήθελε τον καφετζή να του ρί-
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χνει και μια πρέζα ωμό καφέ από πάνω, έτσι που πίνοντάς τον να αισθάνεται
καλύτερα την γεύση και τ’ άρωμά του. Προτού κάτσει, έχοντας ακόμα το μπα-
στούνι του οριζόντια πίσω χαμηλά στην πλάτη και τραβώντας το μπροστά με
τους αγκώνες, έστριβε δεξιά κι αριστερά για να πει τα δικά του με τους παρευ-
ρισκόμενους. Είχε το δικό του τρόπο να αναφέρεται στον όποιον συναντούσε
και στο τι έλεγαν μεταξύ τους: « Έτο έρκουμουν που την Καμάραν τζιαι τζιαμαί
στο χωράφιν του τίθκιου έδωκα πας τον τίθκιον…». Ποιοι ήταν οι δυο τίθκιοι
(τέτοιοι/τάδε) ο συνομιλητής του Χατζηκώστα δεν δυσκολευόταν να καταλάβει
από τα συμφραζόμενα στη συνέχεια! 

Όπως σχεδόν όλοι οι μικροί στο χωριό κυνηγούσανε πουλιά με τα λάστιχα
έτσι κι εγώ. Παραδέχομαι όμως πως δεν ήμουν καθόλου εύστοχος και δεν θυ-
μάμαι να κατάφερα να σκοτώσω παραπάνω από τρία με τέσσερα πουλιά σ’ όλη
την αυτού του τύπου κυνηγετική μου καριέρα! Ένα από αυτά τα θύματά μου
που ήταν χελιδόνι, έτυχε να το σκοτώσω μπροστά στα μάτια του Χατζηκώστα.
Θα ήμουνα περίπου δεκάχρονος τότε. Το τι ακολούθησε μου μένει αξέχαστο και
θα το πάρω μαζί μου. Ήταν εκεί δίπλα στο σημείο όπου συνήθιζε να παίρνει τον
καφέ του ο Χατζηκώστας που το πουλί καθότανε ψηλά πάνω σ’ ένα ξερό κλαδί
του διπλανού δέντρου. Ειλικρινά όταν του έριχνα δεν πίστευα πως θα το πετύ-
χαινα. Όμως κατά κακή μου τύχη το χελιδόνι έπεσε νεκρό μπροστά στα πόδια
του και τότε… τι δεν μου φώναξε! Αν έλεγα ότι άκουσα τον εξάψαλμο θα υπο-
βάθμιζα τη βαρύτητα των επιθέτων με τα οποία με «κόσμησε»! Να αναφέρω όμως
την κατηγορία που μου είχε προσάψει:… «Εσκότωσες το πουλί της Παναγίας»!
Η αλήθεια είναι πως από τότε άρχισα να κοιτάζω με μεγαλύτερη συμπάθεια όλα
τα πουλιά!

Ήταν όμως και η Λουκία που άνκαι διαρκώς απασχολημένη με τις δουλειές
μέσα και έξω από το σπίτι είχε και τη δυνατότητα να βλέπει ποιοι περνούσαν
από την στράτα μπροστά στα σκαλιά του σπιτιού της. Ήταν τότε που μου κλη-
ροδοτήθηκε από τον αδερφό μου το Νίκο το ποδήλατό του, μετά που ο ίδιος
απέκτησε μοτοσυκλέτα. Παιδί τότε, μετά που έμαθα να οδηγώ το ποδήλατο από
πάνω, από τη σέλα, πηγαινορχόμουν για ώρες από τα σπίτια του Πιττάκα μέχρι
τον καφενέ του Ιάκωβου. Ίσως τη μέρα που η Λουκία μου έκανε την παρατήρηση
να πέρασα από μπροστά της πάνω από είκοσι φορές! Όπως ο Χατζηκώστας μου
άλλαξε τα φώτα μετά που σκότωσα το «πουλί της Παναγίας» έτσι κι η Λουκία
μου διέκοψε την ποδηλατική μου διασκέδαση φωνάζοντας από το κεφαλόσκαλο
όπου σκούπιζε: «Κανεί γιε μου,… σταμάτα τζιαι λλίον τζιαι ννα συγκάψεις». 

Αυτά τα λίγα είμαι σε θέση να εξιστορήσω για τον Χατζηκώστα. Σαν παιδί
δεν ήμουνα σε θέση να καταλάβω και να κρίνω τον άνθρωπο στο βαθμό που θα
μπορούσε να το πράξει κάποιος συνομήλικός του. Σίγουρα όμως ο αείμνηστος
γείτονας των παιδικών μου χρόνων ήταν ένας γεωργός με πνεύμα ανήσυχο, και-
νοτόμος και πρωτοπόρος σε μια εποχή που οι πατροπαράδοτες μέθοδοι καλ-
λιέργειας της γης ήταν κανόνες απαράβατοι. Το πέρασμα του Χατζηκώστα από
την Καμάρα άφησε πολλά για να τα θυμούμαστε όσοι νεότεροι έτυχε να τον γνω-
ρίσουμε.

64 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

112-113 ELEFTHERH KYTHREAcorect:Layout 1  3/7/19  3:39 PM  Page 64




