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5. Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΡΑΓΙΟΥ 
Ο δρόμος Λευκωσίας-Κυθραίας-Λευκονοίκου 

Τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ou αιώνα 

Μπαίνοντας στη Κυθραία βρίσκεσαι στο Σε

ράγια. Πρώτα σπίτια στην είσοδο: το αρχοντι

κό του Πετράκη του Χατζηλούκα, που πήρε 

σύζυγο του τη πρωτότοκη θυγατέρα του Νικο

λάτζη του Καττάμη. ·Ε να ψηλό διώροφο σπίτι 

με μπαλκόνι όπου πλεκόταν ένα τεράστιο για

σεμί που ήταν φυτεμένο δίπλα στην εξώθυρα 

του ισογείου. Στην ίδια πλευρά του δρόμου 
στη συνέχεια, σαν δίδυμο, το διώροφο σπίτι 

που ήταν ο αστυνομικός σταθμός Κυθραίας. 

Στην άλλη πλευρά του δρόμου, πέραν από το 

γιοφύρι του ξεροποτάμου, το σπίτι του Αντώ

νη της Στρουθούς, ισόγειο τούτο. Στη συνέ
χεια το διώροφο σπίτι του Αντωνάτζη τοc: Γιο

σηφή, το διώροφο σπίτι της Ναρής (της Αρμε

νούς) και το πελώριο αρχοντικό του Αρ

τίνμπεη, πετρόκτιστο, που βλέπει στη Πλα

τεία. Στη γωνιά του δρόμου που προχωρεί 

προς τον Κεφαλόβρυσο το σπίτι του Ανδρέα 
του Μιχαλάτζη (Κολόβαττου) και στην άλλη 
γωνία, της πλατείας το σπίτι και το κατάστημα 
του Γιώρκου του Κολόβαττου, του Ποuλίκκα 
του Κολόβαττοu. ο καφενές του Στυλλn του 
Κελαντωνή και το σπίτι του. 

Στη συνέχεια στη βορεινή πλευρά της πλα

τείας το πανύψηλο Μέγαρο του ΣεραγιοίJ, που 

χρησίμευε επί Τουρκοκρατίας σαν Διοικητή

ριο και Προξενείο. (Αργότερα αγοράστηκε 

από τον Γιαννακό Αντρονίκου). Το καφενείο 
του Γιώργη του Χατζηκωσταντή, ψηλό - σαν 
εξέδρα - πλακοστρωμένο, με γιγάντιο κλήμα 
βέρικου σταφυλιού, στηριγμένο σε κολώνες 
στα άκρα της εξέδρας και σε σωλήνες που 
εκτείνονται σ' όλη τη Νότια και Ανατολική 

πλευρά, όπου βρίσκονται τα πέτρινα σκαλοπά

τια που οδηγούν στο μεγάλο ηλιακό (που σκιά
ζεται με τη πελώρια κληματαριά) και το ευρύ
χωρο καφενείο. Από τη βορεινή θύρα του κα
φενείου έμπαινες σε αυλή και ανιίJγεια δωμά
τια που στεγαζόταν το οδοντο"ίατρείο του Σο

φοκλή Φραγγίδη και αργότερα ο Αθλητικός 
Σύλλογος Α.Ε.Κ., Κυθραίας. Κάτω από τη βε

ράντα κυλούν τα νερά του ποταμού που προ
χωρεί με σήραγγα κάτω από το δρόμο του Σε
ραγιού, προς τον πελώριο πλάτανο της πλα
τείας και με πέτρινο αυλάκι στο λάκκο του 

νερόμυλου ΚΟΡΩΝΑ. 

Μεταγενέστερα κτίστηκαν στο δρόμο προς 

τη Πλατεία Σεραγίου στη νότια πλευρά του 
δρόμου, μόλις περάσουμε το γιοφύρι του Ξε
ροποτάμου σχεδόν απέναντι στον Αστυνομικό 
Σταθμό το σπίτι του κου Χατζηδά (δασκάλου) 
με πετρόκτιστη τη πρόσοψη με βεράντα, με 
μεγάλο ημιυπόγειο και στη βόρεια πλευρά του 

δρόμου το σπίτι του γιατρού Ευέλθοντα Ιακω
βίδη και στη συνέχεια το μεγάλο διώροφο οι
κοδόμημα του κ. Κανικλίδη με ευρύχωρο κα
φενείο με πιλιάρδο στο ισόγειο και ξενοδοχείο 
στο ανώγειο και το οδοντο·ίατρείο τοι' ~ύ
κου Ιακωβίδη. 

Μετά τη μεγάλη και ευρύχωρη πλατεία του 

Σεραγίου, που χρησίμευε για συγκεντρώσεις 

σε εθνικούς εορτασμούς και συλλαλητήρια 
κάτω από τη σκιά του γεροπλάτανου, κοντά 

στο πέτρινο βερκί του νερόμυλου Κορώνα, 
ήταν το κουρείο του Γιάγκου του Κολιού -
γαμπρού του καφετζή_ Στυλλή του Κελαντωνή. 

Το οίκημα τούτο συνδεόταν με τη πλατεία 
με ξύλινη βεράντα και ξύλινο γιοφίφι πάνω 

από το βερκi του μύλου. Εκεί. εκτός από τη 
χαλοδησιά τοιι πλατάνου που οδηγοίισε, κάτω 

από τη κούφια ρίζα του. στην υπόγεια σήραγγα 
κό.τω από τη πλατεία στα υποστατικά του Αρ
μένη και του Αντωνάτζη, ήταν και δεύτερη χα
λοδησιά από την οποία ξεχειλούσε το νερό 

σχηματίζοντας ρωμαντικό καταρράκτη στο 

δεύτερο "καταράντι, του μύλου. Λίγο πιο πά
νω, απέναντι από τη χαλοδησιά του Πλατάνου 

ήταν η "Τρύπα του Κορώνα", που άνοιγε κάθε 
Κυριακή, "ταξίμι, που εξανάγκαζε τον Κορώ

να σε .. Κυριακή Αργία. 

Στη συνέχεια, στη νότια πλευρά 10υ δρόμου 

του Σεραγιού ήταν το καφενείο του Αντώνη 

Βαφειάδη (Σιόρρη) που το ενοικίαζε και το ερ

γαζόταν ο Ζαχαρής ο καφετζής (με μεγάλη 
πλακοστρωμένη υπαίθρια αυλή. που γέμιζε με 

θαμώνες τα απογεύματα κάτω από τη σκιά του 

γεροπλάτανου). 

Μετά από τις αίθουσες του καφενείου του 
Σιόρρη ήταν το οίκημα της Π.Ε.Κ. και το κου

ρείο του Νίκου Σαββίδη, που ήταν και διανο

μέας των εφημερίδων και περιοδικών. Πιο κά
τω η ταβέρνα του Φασουλλά με τα ευτράπελα 
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χιουμοριστικά ανέκδοτα, ένα από τα οποία 

ήταν "η λίρα του Μάντη». 

Μετά από το γιοφύρι, κάτω από το οποίο 

περνούσε το Εμίρ Χαρά"ί ένας πλάγως δρόμος 

οδηγούσε στο συνοικισμό των Βερούδων και 

στη Καμάρα με το καφενείο του Δημοσθένη 

που ήταν και υπάλληλος - ζυγιστής - του 

Δημαρχείου. 

Στην γωνία αυτού του δρόμου, στη πλατεία, 

που ο δρόμος του Σεραγιού προχωρούσε προς 

τους Μοργιάννηδες, ήταν το σπίτι και το μαγα

ζί του Αντώνη Βαφειάδη (Αρτζιατή) και στην 

αυλή το κουπάρικο του Κυριλλά, που με ξεχω

ριστή τέχνη έφτιαχνε γλάστρες, κουρελλούς 

αλοιφτούς για χαλλούμια και λάδια και μπάτη

δες για νερό. 

Στη συνέχεια το ιατρείο του Δρα Κυριακού. 

που αργότερα έγινε το Γραφείο του Συνδέ

σμου Λεμονοπαραγωγών Κυθραίας και Περι

χώρων που διεύθυνε ο Γραμμετέας Κλεάνθης 

Νικολάου (δάσκαλός), γεμάτο ψεκαστήρες και 

φάρμακα για τους ψεκασμούς των λεμονο
δένδρων και ελαιοδένδρων. 

Πιο πέρα, στη συνέχεια το σπίτι και το εμπο

ροραφείο του κου Γιώργου Λουκαϊδη (Λεβέν

τη). Το κρεοπωλείο του Αριστόδημου Μαλαού 

και το σπίτι του Μαρκαντώνη, πενθερού του 

κου Αριστόδημου. Στη συνέχεια το Γραφείο 

του Γεωργικού Βοηθού το σιδηρουργείο του 

κου Λντρέα Πίττα. το Ιατρείο και η ονιί)γειος 

κατοικία του Δρα Κώστα Κολλίτοη (Κυριακίδη) 

και η κατοικία του Κωστή Μάντη· πιο πέρα 

(μεταγενέστερα) ο Κινηματογράφος Απόλ

λων. Στη συνέχεια η κατοικία του Γιωρκή του 

Φιλιππή και πιο πέρα ο συνοικισμός των 

Μοργιάννηδων. 

Στη νότια πλευρά του δρόμου- μετά το γιο

φύρι- η κατοικία του Κλείτα του Τσαγγάρη, το 

μαγαζί (τ:r.'ντοπωλείο) του Συμεού του Κλείτα 
Kuc il ;;c,, ,;cι,ίu του με το μοδιστράδικο της συ

ζύγου του κας Παντελίτσας. Ακολουθούσαν 

τα μαγαζιά του κου Αντώνη του Τσικκό, που τα 

εvοικία~ε σε τρίτους γιατί αυτός (πλούσιος 

μετανάστης) δούλευε την Εμπορική Λέσχη 

Λευκωσίας, έξω από την οποία. σε χώρο της 

Φανερωμένης, λειτουργούσε κάθε Παρα
σκευή το Γυναικοπάζαρο. Στο μαγαζιά του κο υ 

Αντώνη είχαν τα υ π ο δ η μ α τ ο π ο ι ε ία 

τους ο Κώστας της ΧοΊζηελέγκωςου Παναγιώ

τη Γιασεμίδη - ο Αντρέας του Χατζηχριστό

δουλου και ο Ανδρέας Ζαμπακκίδης (Ουστάς). 
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Στη γωνία, που αρχίζει ο δρόμος προς τη 
Χρυσίδα, ήταν το οινοπωλείο του Κώστα Μα
λαού - που ήταν και Μουκτάρης του Αγίου 
Ανδρονίκου. 

Μετά την εγκατάσταση του αείμνηστου Κώ
στα Μαλαού στην Αμμόχωστο όπου είχε 
παντρεφτεί. το οινοπωλείο και παντοπωλείο 
περιήλθε στη διαχείριση του κου Αριστόδη
μου Μαλαού. Μετά τα μαγαζιά του Μαλαού, 
στην αρχή του δρόμου προς την Χρυσίδα ήταν 
το διπλόχωρο μαγαζί του κου Σάββα του Αλέ

τράρη. Στην αντίπεραν πλευρά του δρόμου 
προς τη Χρυσίδα, με πρόσοψη στο δρόμο του 

Σεραγιού προς το Λευκόνοικο ήταν το σπίτι 
του Παπά-Μακρή που περιήλθε στη κυριότητα 
του Αρτέμου του Λούκα, που είχε δημιουργή
σει λίγο πιο κάτω προς τον δρόμο της Χρυσί
δας και χ ο ι ρ ο σ τ ά σ ι ο και 

ελαιοπιεστήριο. 

Ακολουθούσε, στο κύριο δρόμο του Σερα
γιού -το σπίτι (ανώγειο) του δασκάλου Γιάγ
κου Κωνσταντινίδη, που είχε εγκατασταθεί 

αργότερα στην Αραδίππου, και το διώροφο 
σπίτι του Μιχάλη του Λεφτερουδιού που περι
ήλθε αργότερα στη κυριότητα του γαμβρού 
του κου Χριστόδουλου Πέτσα. 

«ΔΡΥΟΣ ΠΕΣΟΥΣΗΣ ΠΑΣΑ ΓΗ ΞΥΛΕΥΗΑI>> 

Μια άγρια χειμερινή νύκτα πριν από 
σαράντα-πενήντα χρόνια, ένας ανεμοστρόβι

λος. που ερχόταν από τα βόρειοδυτικά. βρί

σκοντας διέξοδο από το άνοιγμα της Πλα

τείας, έπεσε σαν σίφουνας πάνω στο ΓΕΡΟ
ΠΛΑ Τ ΑΝΟ και περιστρέφοντας τον, ξάπλωσε 

στη γη το μισό πλάτανο με ένα πρωτάκουστο 

γδούπο που ξύπνησε τρομαγμένους τους 
περίοικους. 

Την επόμενη πρωία άρχισε η ξύλευση από 
τους γείτονες που κατέφθαναν με aξίνες, 

κουνιές, φασούλες και κλαδευτήρια. Τη μερί
δα του Λεόντος την πήραν οι καφετζήδες. 
Ο άλλος μισός πλάτανος στεκόταν, θρηνο

λογώντας aπελπισμένος. Για να συμπληρώσει 
το κενό, ο Αντώνης ο Ανθούλης ο καφετζής 

φύτεψε μια... κ α ρ υ δ ι ά , που με τις περι
ποιήσεις του άπλωσε κλώνους και κλωνιά κα
λύπτοντας τη γύμνια της Πλατείας που άφησε 
ο μισός γεροπλάτανος. 

ΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΑτιΚΟ ΠΡΩϊΝΟ ΣτΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας -
σύμφωνα με τους ισχύοντες τότε κανονι-
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σμούς- όλα τα καφενεία ήταν κλειστά. Από τις 
δέκα η ώρα άρχιζαν να καταφθάνουν στη ΠΛΑ
ΤΕΙΑ του Σεραγιού και να διαμοιράζονται σ' 
όλα τα καφενεία οι θαμώνες από την ενορία 
της Αγίας Μαρίνας, της Θεοτόκου, της Καμά
ρας και της Χρυσίδας. Αλλά και από τα Περίχω
ρα (Νέο Χωριό, Τραχώνι, Βώνη, Παλαίκυθρο 
και · Εξω Μετόχι) και τις άλλες ενορίες της 
Κυθραίας (Άγιο Ανδρόνικο, Άγιο Γεώργιο, 
Χαρδακιώτισσα και Συρκανιά), είχαν εντευ
κτήριο στη Πλατεία Σεραγίου. Ήταν τόπος 
συγκεντρώσεως των χαρτοπαικτών. Τέτοιοι 
ήσαν ο Τσιαττές από το Νιόχωρκο, ο Κιουμα
μής από το Τραχώνι, ο Παναγιώτης Τσινώντας 
από το Παλαίκυθρο, ο Κωσταντής του Καρά
γιαννη από τη Βώνη (με φέσι) και άλλοι. 

Παιγνίδια τους ήταν η πρέφα (απλή-τόπου
ζος-και Ρωσσική), το 66 και το σκαμπίλι. Οι 
νεώτεροι ασχολούνταν με το ... ραμί και το πό
κερ. Αργότερα με τον κουγκά. Στου Κανικλίδη 
με τον μπιλιάρδο και σε κάποιο ανώγειο δωμά
τιο με το ... ζάρι (μπαρπούτι). 

Η πλατεία του Σεραγιού ήταν κοσμοπολίτικο 
Κέντρο κατά τις Κυριακές (και τις μεγάλες 
γιορτές) όπου συγκεντρώνονταν οι διανοού
μενοι (δασκάλοι, καθηγητές, κυβερνητικοί 
υπάλληλοι γιατροί) και συζητούσαν καθ' ομά
δες διάφορα φλέγοντα θέματα τοπικού και γε
νικότερου ενδιαφέροντος. 

Μια πολύ χαρακτηριστική λεπτομ~ρεια σιu 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΠΡΩϊΝΑ του Σεραγιού, που όλα 
τα καφενεία και τα άκρα του ασφαλτοστρωμέ
νου δρόμου ήταν κατάμεστα από θαμώνες, 

ντόπιους και ξένους από τα περίχωρα και την 
Λευκωσία, ήταν η εμφάνιση μικρών παιδιών 
του Δημοτικού, όπου περιφέρονταν στη ΠΛΑ
ΤΕΙΑ κρατώντας στα χέρια τους ορμαθούς από 
καβούρια δεμένα με γδέρματα της συ καμιάς ή 
σπόγγους και τα διαλαλούσαν για πώληση. 

Οι ξένοι επισκέπτες, προΠαντός οι χωραϊ
τες, τα αγόραζαν με πολλή όρεξη και προθυ
μία, προσφέροντα~ στους πιτσιρίκους ένα
δυό τριαράκια τη tfλωστή! 

·Ε τ σι αμείβονταν τα παιδάκια, που ξυπόλυ
τα και με ανασκουμπωμένα πάνω από τα γόνα
τα τα παντελόνια και μέχρι τους ώμους τα που
κάμισα ασχολούνταν με το μάζεμα των καβου

ριών μπήγοντας τα χέρια τους στις καβουρό
τρυπες, (προτού να κατασκευαστούν τα τσι

μεντένια αυλάκια). 

· Αλλοι - οι δειλότεροι και μικρότεροι - έκο-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

βαν ένα καλάμι το ξύζανε και άφηναν μόνο την 

κορυφή δένοντας την κόμπο και τοποθετών
τας την άκρη του καλαμιού με τον κόμπο κον
τά στη καβουρότρυπα σφύριζαν για να βγει ο 
κρυμμένος κάβουρας, να δαγκάσει με τις δαγ
κάνες του το κόμπο για να τον τραβήξει στη 

τρύπα του. Τότε το παιδί με μια απότομη κίνη
ση τινάζοντας το καλάμι έφερνε το κάβουρα 
κοντά του στην άλλη όχτη του ποταμού και με 
προφύλαξη τον τσάκωναν και τον έδεναν στον 

ορμαθό· με τον τρόπο αυτό τσάκωναν μεγάλα 
καβούρια ... 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕ ΡΑ ΓΙΟΥ 

Α. Ο ΠΑΝΑΗΣ Ο ΟΥτΣΕΝΚΕΣ 

· Ενας λεπτοκαμωμένος βρακοφόρος, μι

κρόσωμος, μα με δυνατή και διαπεραστική φω
νή - ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΑΛΗΤΗΣ (τΕΛΛΑΛΗΣ). 
Τον βλέπω ακόμα μπροστά μου να διασχίζει 
τον κεντρικό δρόμο του Σεραγιού, από του 

Γιώρκου του Κολόβαττου μέχρι του Γιώργη 

του Χατζηκωσταντή, να υψώνει τη φωνή του 

ρυθμικά και να ειδοποιεί τους ενδιαφερόμε

νους θαμώνες των καφενείων, πως πρόκειται 

να ενοικιαστούν την ερχόμενη Κυριακή, στο 
καφενείο της ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (του Π αυλή του 
Λεφτέρη) από την Επιτροπεία του ΙεροίJ Ναού 
της Φανερωμένης (Λευκωσίας) τα νερά (χαρά

για) της Φανερωμένης. ·Η τα νερά του Αγίου 

Ανδρονίκου (σε άλλη Κυριακή) στο καφενείο 
του Χρίστου της Χαραλάμπαινας.. Ή ότι θα 
πουληθούν σε δημόσιο πλειστηριασμό στο κα

φενείο του Σιόρρη, στο Σεράγια, τα κτήματα 

του τάδε από τον εντεταλμένο Κτηματολογι
κό Υπάλληλο, που ήταν υποθήκη στο δείνα 
έμπορο (τοκογλύφο) ... ·Η ότι θα επισκεπτόταν 
τη κωμόπολη ο Κυβ. εισπράκτορας για την είσ
πραξη των κτηματικών φόρων. 

Β. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΛΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΣΟΥΜΗ 

(τΟ ΠΡΟΣΑΥΓΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ) 

· Ενας μικρόσωμος, κοκκαλιάρης, που στα 
νεανικά του χρόνια υπηρέτησε και δάσκαλος 
(άνευ προσόντων) στη Χάρτζια. Εκει γνωρί

στηκε με την πλούσια οικογένεια του Τσαγγά
ρογλου και κατάφερε να γίνει γαμπρός του 

Τ σαγγάρογ λ ου. 

Λέγεται πως ο κος Πιερής του Γιασεμή για 

να πείσει τον κο Τσαγγάρογλου να του δώσει 
την κόρη του τον προσκάλεσε ένα Σαββατοκυ
ρίακο στη Κυθραία να γνωρίσει και το σπίτι 

του. 
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Ταξίδεψαν από τη Χάρτζια στη Κυθραία με 
γα'ίδούρια. 'Οταν μπήκανε στη καταπράσινη 
Κυθραία με τα περβόλια της και τα νερά τα 
τρεχάτα του Κεφαλοβρύσου και πέρασαν την 

ενορία του Αγίου Ανδρονίκου και μπήκανε 
στην ενορία της Αγίας Μαρίνας, όπου ήταν και 
το σπίτι του δασκάλου, δείχνοντας με το χέρι 
του ο κος Πιέρος ένα μεγάλο περβόλι είπε 
στον μέλλοντα πενθερό του: Πούτου πενίμ τιρ 

(τουρκιστί): Τούτο είναι δικό μου! Προχωρών
τας πιο κάτω έδειξε άλλο περβόλι λέγοντας: 

Ότα πενίμτιρΙ (Κι εκείνο δικό μου!) Πιο κάτω 
δείχνει με το δάκτυλο άλλο μεγάλο λέγοντας: 
Ότα πενίμτιρΙ (Ο κος Τσαγγάρογλου παλιός 
πρόσφυγας της Μικράς Ασίας χρησιμοποιού
σε πιο άνετα τα Τούρκικα). Στη πραγματικότη
τα είχε ένα μικρό περβόλι δικό του, κοντά στο 
σπίτι του στη περιοχή του νερόμυλου «Στέφα
νου,. ·Ε τ σι έγινε το συνοικέσιο. · Οταν 
παντρέφτηκε σταμάτησε και το δασκαλίκι. 

Ο κος Π ιερής ήταν και. .. χιουμορίστας χαρ
τοπαίκτης. Το αγαπητό του παιγνίδι ήταν το 
66. · Επαιζε συνήθως με ξένους, Χριστιανούς 
και Τούρκους που ερχόντουσαν να αλέσουν 
στους μύλους του Σεραγιού (Κορώνα ή Στέφα
νο). Σαν «γραμματιζούμενος, έκαμνε και 

τον ... γραμματικό στο παιγνίδι, που το έπαιζαν 
για ένα κεραστικό, για να περάσουν την ώρα 

τους ... · Οταν κάποιος θεατής καθόταν κοντά 
του για να παρακολουθήσει το παιγνίδι ο κος 

Πιέρος τού έλεγε: «Βλέπε και μη μιλάς, Ι γιατί 

ο Πιέρος αν δεν βγαίνει με το χαρτί, βγαίνει 
με ... το κοντύλι' (Στα χρόνια εκείνα χρησιμο
ποιούσαν για γράψιμο- ακόμη και στα σχολεία 
την πλάκα (αβάκιο( και το κοντύλι). 

· Ηταν και ετοιμόλογος ... ευφυολόγος! Μια 
μέρα περνούσε από το Σεράγια καβαλλάρης σ' 
ένα γα'ίδούρι. Είχε «Προηγούμενα, με κάποιο 

θαμώνα του καφενείου του Στυλλή, που καθό

ταν στην άκρη του δρόμου ... στη λιακάδα. 
Πλησίασε αρκετά κοντά στον άνθρωπο που 

ήθελε να εκδικηθεί. Σήκωσε το καμσίκι που 
κρατούσε στο χέρι και το κατέβασε με δύναμη 

στο ""'ψcλι -:-ου εχθρού του! Και συνέχισε το 
δρόμο του καβάλλα στο γα'ίδούρι του. Ο 

άνθρωπος που κτυπήθηκε πήγε αμέσως στην 

αστυνομία και υπέβαλε μήνυση κατά του 

Π ιέ ρου. 

Ο αστυνομικός που συνάντησε σε λίγο τον 

κατηγορούμενο του ανέφερε για το παράπονο 

του μηνυτή. Ο Πλέρος είπε τότε στον αστυνο

μικό: «Γάδαρα ήθελα να κτυπήσω (εννοώντας 

το ζώο που ήταν καβαλλάρης) και γάδαρο 
εκτύπησα»! κύριε Τεουφήκ εφέντη! Και το 
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επεισόδιο έληξε με την επέμβαση του καφετ

ζή και άλλων θαμώνων ... 

Γ. Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

(ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΟΥ) ΜΕτΑΝΑΗΗΣ 

· Ηταν ο ... επίσημος ξεναγός Ι Περιφερόταν 
στο Σεράγια - όπου ήταν και η κατοικία του -
από καφενέ σε καφενέ, όταν γύριζε από την 
ασχολία του· ήταν περβολάρης· είχε ελαιόκη
πους και λεμονόκηπους, όπου καλλιεργούσε 
κραμπιά, κουνουπίδια, ντομάτες, πάμιες, κο
λοκυθιές, κρεμμύδια, κουκιά και άλλα κηπευ
τικά. Μια ξεχωριστή και επιτυχεμένη απασχό
ληση του ήταν τα ... σπορόφυτα (λασάνια) ντο
μάτας, κραμπιών, κουνουπιδιών, μελιντζάνες, 

για δικές του καλλιέργειες, αλλά και για πώλη
ση σε κηπουρούς της Μεσαορίας · Ελληνες 
και Τούρκους. Είχε συνάψει φιλικές σχέσεις 
με όλους αυτούς και τους κερνούσε πάντα 
στα καφενεία ή στις ταβέρνες. ·Η ταν και ο 

μεσίτης στις αγοροπωλησίες ζώων (βωδιών, 

δαμαλιών και αιγοπροβάτων) για σφαγή από 

τους χασάπηδες της Λευκωσίας. Γνωρίστηκε 
με πολλούς ξένους και έγινε ο καλύτερος και 
προθυμότατος πληροφοριοδότης και ξεναγός 
και πρόσφερε φιλοξενία και φιλία σε πολλούς 
επισκέπτες ο αείμνηστος Κυριάκος του 

Λούκα. 

·Η ταν πολύ πονόψυχος άνθρωπος. Παν
τρέφτηκε την Μαρίτσα, την τέταρτη θυγατέρα 
του Αντωνάτζή του Γιοσηφή. Δεν έκαμε δικά 

του παιδιά. Πήρε αναγιωτή- και την υιοθέτησε 
- την Νελλίτσα, κόρη της κουνιάδας του Θεα
νώς του Γιαννακού Ανδρονίκου, την οποία 
προίκισε και προικοδότησε και πάντρεψε με 
τον κο Νίκο Ζαχαρία Καλλή. 

Στα εξηντατρία του χρόνια ο αείμνηστος Κυ
ριάκος αρρώστησε με ένα πονοκέφαλο 
απροσδιόριστης αιτίας και κατά συνέπεια προ
βληματικής θεραπείας. 'Επαιρνε ορισμένα 
χάπια· προσεβλήθηκε από μια αθεράπευτη με
λαγχολία και περιόρισε τις επισκέψεις_21α κα
φενεία και στη πλατεία του Σεραγιού. Αυτός 
που ήταν ο πανταχού παρών, όλος κέφι και 
ευθυμία, γεμάτος χιούμορ κι αισιοδοξία, περι
οριζόταν ώρες ολόκληρες στο σπίτι του, σκεφ
τικός και περίλυπος, αποφεύγοντας να παίρ
νει και αυτά τα χάπια του. Αυτή η μελαγχολία 
και στενοχώρια, ο περιορισμός και η απομόνω
ση, στάθηκαν ικανά να καταλήξει στο μοιραίο 
μια Κυριακή του Μάρτη στα 69 του χρόνια. 
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Δ. ΟΙ ΔΡΑΚΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

· Ηταν τα παλιά εκείνα χρόνια, (οι πρώτες 

δεκαετίες του αιώνα μας) που έβρεχε μερόνυ

χτα στη διάρκεια του χειμώνα και τροφοδο

τούνταν αδιάκοπα οι υπόγειες δεξαμενές του 

Πενταδακτύλου με τα σβεστολιθικά πετρώμα

τα, που σαν σφογγάρι aπορροφούσαν τις 
βροχές. 

Ο Κεφαλόβρυσος της Κυθραίας άφησε τα 

παφλάζοντα, πλούσια κρυσταλλένια νερά της 

Πηγής να κατρακυλούν με ορμή στα χωματέ

νια αυλάκια και στις πλακόστρωτες χαραγιά

δες, να μπαίνουν στα πετρόκτιστα βερκά, να 

γεμίζουν τους λάκκους και να γυρίζουν τους 

νερόμυλους. Να ξεχειλούν από τις χαλοδη

σιές σχηματί~οντας μικρούς, ρωμαντικούς 

καταρράκτες, να προχωρούν στη κοίτη του 
ποταμού κελαρύζοντας πάνω στα πέτρινα χα
λίκια της, ανάμεσα στα καλάμια, στις λεύκες, 
τα πλατάνια και τα περβόλια ... 

Στις πλακόστρωτες χαραγιάδες χωρίζονταν 

τα χαράγια (νομές). 
«Η πρώτη χαραή - το τραππερκό - μετά το 

νερόμυλο «Γιατρό>>. Εδώ γινόταν η συγ

κέντρωση όλων των νερών του Κεφαλοβρύ

σου, για να αρδεύουν τα περβόλια της Συρκα

νιάς και της Χαρδακιώτισσας και να γυρίζουν 

τους μύλους στην ανατολική και τη δυτική 

πλευρά. Από τη πηγή μέχρι το μύλο Γιατρό 
όλοι οι κήποι είχαν Π ρ ο ν ο μ ι α κ ό δ ι

καίω μ α να ποτίζουν δωρεάν τα περβόλια 

τους όποτε ήθελαν και με όση ποσότητα νε

ρού ήθελαν 

Μέχρι το Τ ρ α π π ε ρ κ ό είχαν δικαίωμα 

φρουρήσεως του ποταμού και των χαραγιών οι 
ιδιοκτήτες τους. Οι καλύτεροι φρουροί του 
ποταμού ήταν οι μυλωνάδες που φρόντιζαν να 

έχουν τους λάκκους των μύλων τους γεμά

τους για τη κανονική τους απόδοση. 

Οι καταχρήσεις που έκαμναν οι ιδιοκτήτες ή 
και ενοικιαστές των διαφόρων ταξιμιών της 

Κάτω Κυθραίας- Ταψιού Ξυλευρίτικο Εμίρ χα

ρά"ί, Βωνιάτικο (της Ανατολικής Διακλάδωσης) 

και τρύπα του Συρκαλέ, τρύπα του Καράμεμέ

τη, τρύπα του Μαρρή και τρύπα του Κορώ

να (της Δυτικής Διακλάδωσης) -σε βάρος του 
π ο τ α μ ο ύ του Παλαικύθρου, ήταν τόσο με

γάλες και αυθαίρετες που έγιναν αφορμή να 

ξεφυτρώσουν μερικοί τολμηροί, σφικτοδεμέ
νοι ><Ο' οωuαλέοι άντρες που αναλάμβαναν να 

κανονίζουν και περιορίζουr τις καταχρήσεις 
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σε βάρος άλλων χαραγιών και του ποταμού 
του Παλαικύθρου. Αυτοί βέβαια πληρώνονταν 

από τους κατόχους των διαφόρων ταξιμιών και 
του ποταμού του Παλαικύθρου. 

·Η ταν οι δ ρ ά κ ο ι τ ο υ ν ε ρ ο ύ όπως 

τους aπεκάλεσα πιο πάνω. Αυτοί ήταν: 1. Ο 
Νικολάτζης του Κολόβαττου. Ψηλός, σφικτο

δεμένος, γεμάτος δύναμη και νεύρα. Ο χασά
πης του Σεραγιού. Είχε τον πάγκο του και τα 

τσιγκέλια κάτω από τον γεροπλάτανο. · Ηταν 
φρουρός για το Εμιρ Χαράϊ- για τη τρύπα της 

χολέτρας, κοντά στο κορμό που ενίσχυε το 
Εμίρ Χαρά"ί. Αργότερα τη θέση του την πήρε ο 
Μιχαλής του Ταζέτικου, κι' αυτός ένας ρωμα

λέος άντρας. 

2. Ο Κωστής ο Μάντης. Ψηλός κι αυτός, ροδο
κόκκινος, μυώδης, τολμηρός ήταν ο φρουρός 
του Ποταμού του Παλαικύθρου. Πληρωνόταν 
από τους Παλαικυθρίτες (Χ· · Μιχαήλ του Κο
νόμου, Βαρνάβας ο δάσκαλος και άλλοι). 

3. Ο Κουτσοκλιάθης είχε, προνομιακά, αναδει
κτεί ο νεροφύλακας του Βωνιάτικου, καθότι 
διέμενε στη Καμάρα, που ήταν κοντά στη 
Τσαγγαρίνα- τη χαραή που χωριζόταν το Βω

νιάτικο. Φρόντιζε να τοποθετεί μια-δυο πέ
τρες με πηλό στην υποδιαίρεση που προοριζό
ταν για τον ποταμό με τον οποίο θα ενώνετο 

λίγο πιο κάτω, πριν από το νερόμυλο Στέφανο. 

Αν κανένας κάτοχος του Βωνιάτικου πλήρω
νε πιο γενναιόδωρα τον Κουτσοκλεάθη ενί

σχυε ακόμα πιο πολύ το χαράϊ του ανοίγοντας 

τη «Βρομιά" λίγο πιο πάνω από τη Τσαγγαρίνα. 
Από τη Βρομιά είχαν δικαίωμα αρδεύσεως με
ρικοί ελαιώνες στη περιοχή. 

4. Ο Καπεζιός. · Ηταν φύλακας του ξυλευρίτι
κου, το οποίο ενίσχυε από το οήμμα του Ξερο
ποτάμου -πριν από το Καράμεμέτη - και με τη 

τρυπού του Καράμεμέτη. 

Αυτούς τους πιο πάνω τέσσερις νεροφύλα

κες τους aποκάλεσα «Δράκους του Νερού" 

γιατί αν κανένας ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής κά
ποιου ταξιμιού aρνείτο να πληρώσει δ ι -
κ α ι ώ μ α τ α φρουρήσεως στους πιο πάνω 

νεροφύλακες δεν θα π ό τ ι ζ ε τις ρέντες του 

γιατί ο δ ρ ά κ ο ς θα τού έκοβε το χαρά"ί από 
κάποια δησιά, διοχετεύοντας το στο ποταμό ή 

σε άλλα περβόλια. · Ετσι πλήρωναν ένα είδος 
χαράτσι για να είναι βέβαιοι πως θα πήγαινε το 

νερό στο περβόλι ή στο χωράφι τους. Οι ως 
άνω νεροφύλακες αποτέλεσαν ένα είδος 
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σ υ ν δ ι κ ά τ ο υ και κανόνιζαν μεταξύ τους 
τον τρόπο φρουρήσεως των ταξιμιών και του 
π ο τ α μ ο ύ προς αμοιβαίο όφελος. 

Ε. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑτΙΚΑ ΦΕΓΓΑΡΟΛΟΥΗΑ 

ΒΡΑΔΙΑ ΣτΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΡ Α ΓΙΟΥ 

α) Συγκέντρωση στη πλατεία. Φιλολογικές συ
ζητήσεις και υπαίθριες διαλέξεις χωρίς 
προγραμματισμό. 

Μια ομάδα από οκτώ-δέκα δ ι α ν ο ο ύ μ ε

ν ο υ ς , δασκάλους και αποφοίτους Σχολών 
Μέσης Παιδείας με αρχηγούς τον ευπαίδευ
τον γιατρόν, Δόκτορα Ευέλθοντα Ιακωβίδην, 
μαζεύονταν στο καφενείο του Πλατάνου στο 
Σεράγια τα βράδια του καλοκαιριού για να 
απολαύσουν τον βαρύγλυκο τους ή το αναψυ
κτικό τους. Λίγο πιο πέρα ο άλλος γιατρός Δρ. 
Κώστας Κολλίτσης απολάμβανε ηδονικά τον .. 
ναργιλέ του κι έκλειε τα βλέφαρα βυθισμένος 
σε μια γλυκύτατη νιρβάνα. 

Οι διανοούμενοι άρχιζαν φιλολογική συζή
τηση πάνω στη Νεολληνική και τη παγκόσμια 
λογοτεχνία: Για το ΤΑΞΙΔΙ του Ψυχάρη και 
τους αγώνες του για τη Δημοτική Γλώσσα, για 
τον Εθνικό μας Ποιητή Διονύσιο Σολωμό και 

τους ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ του. 
για τον ΛόρΙSο Βίφωνα και την Ποίηση του και 
ι ην αγάπη του για την ΕλλcΊδα και τη Κλασσική 
Αρχαιότητα και τη θυσία του στο Μεοολι'Jγψ .. 

Για το Δωδεκάλογο του Γύφτου και τη Φλο
γέρα του Βασιλιά του άλλου μεγάλου Εθνικού 
Ποιητή Κωστή Παλαμά που μεσουρανούσε τό
τε στις τρεις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. 

Για τον Κάλβο. τον Πολυλά. τον Καβάφη, το 
Δροσίνη, τον Παπαδιαμάντη, τον Καρκαβίτσα. 
τον Γρυπάρη, τον Σικελιανό .. 

Για τον Ουγκώ, τον Γκαίτε, τον Ντοστο
γιέφσκυ, τον Τολστόι .. Εισηγητής και συντο
νιστής ο πλατειά μορφωμένος Δρ. Ιακωβίδης. 
Κάτοχος βαθύς και μύστης της Ιατρικής ο κοc; 
Ευέλθων aρέσκετο εκτός από τις φιλολογικές 
uυζηη1σεις να κάμνει σωστές διαλέξεις για 
ε ι δ ι κ ά I α τ ρ ι κ ά θέματα και τη λειτουργία 

των διαφόρων οργάνων του ανθρωπίνου σώ
ματοc: και το έργον που επιτελούν. Για τους 

ηνεύμονεc:.;. τη καρδιά. τη χοληδόχο, το 

πάγκρεας. τη σπλήνα, τους αδένες, το στομά
χι, τα έντερα. · Ηταν πολύ ομιλητικός και δει
νός συζητητής ο κος Ευέλθων. 
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· Ετσι περνούσαν οι ώρες κάτω από τη δρο
σιά του πλατάνου και το μουρμουρητό του 

νερού του ποταμού, που ξεχειλούσε κελαρύ

ζοντας από τη χαλοδησιά. 

Πλησίαζαν τα μεσάνυχτα. Ο καφετζής άρπα
ζε τη σκούπα για να σαρίσει. Εμείς σηκωνόμα
στε για νυχτερινό περίπατο στον ασφαλτο

στρωμένο δρόμο προς το γιοφύρι του σγαφ

τού, αφήνοντας στη πλατεία τον άλλο γιατρό. 

τον Δρα Κώστα Κυριακίδη να φουμάρει ηδονι

κά τον ναργιλέ του μαζί με το γέρο-Τσιαττέ. 

τον Πετρή τον Νιοχωρίτη και δυο τρεις 
άλλους. 

Προχωρούσαμε στη φεγγαρόλουστη βρα

διά. Περνούσαμε από το Κέντρο του Ζαχαρή. 

φτάναμε στο δίστρατο προς το Νιόχωρκο

Τραχώνι. Εδώ μάς καληνυκτούσε ο μακαρίτης 

τr.iφα Γιώργος Χαραλαμπίδης, ο προοδευτικός 
και πολύ μελετημένος εγκυκλοπαιδικά δάσκα

λος που τραβούσε για το Τραχώνι, το χωριό 

του. (Κρίμα που μάς έφυγε τόσο πρόωρα). 

Εμείς οι άλλοι - ο Εuέλθωv, ο Ζήvωvας, ο 
Καττάμης, ο Βατάκης, ο Στυλιανίδης, ο Γιασε
μίδης, ο Παύλος Παυλίδης - ο επιλεγόμενος 
Κκιρής - προχωρούσαμε προς το Κέντρο του 
Αντώνη του Λόϊζου και φτάναμε στο γιοφύρι 
του Σγαφτού. όπου καθόμαστε να ξεκουρα
στούμε και ακούαμε τα χιουμοριστικά, δασκα
Λικά ονr:κl\οτα του ευφυολόγου Στυλιανίδη .. 

rv1ετό: ίΟ ξεi<οι.Ίραομα στις πλάκες τοu γιο

φυριού, aρχίζαμε το διασκεδαστικό παιγνίδι 

του ZIZIPOY στο οποίο πρωτοστατούσε ο αεί
μνηστος (πέθανε τελευταία) Κκιρής, γεμάτος 
κέφι και λεπτό χιούμορ ... · Ετσι περνούσαν ευ
χάριmΌ οι φεγγαρόλουmες και αστροφώτι
στες καλοκαιριάτικες βραδιές. 

Στο γυρισμό μας τραγουδοίJσαμε- σε διφω
νία - με τη διεύθυνση του αειμνήστου τώρα 
Στέλιου Στυλιανίδη, που ήταν και καλλίφωνος 
ιεροψάλτης- καντάδες που ήταν τότε της μό

δας, σαν το ... "τίναξα την aνθισμένη αμυγδα
λιά," Τον κατάδικο" (Μέσα στα σίδερα της φυ
λακής το βό.θοc;) "Το νερωμένο κρασί" (του 
Χ·· Αποστόλου), και τα λαϊκά: "Το ζάππειο•·. 

"Το γελεκκάκι" του Μπάρμπα Γιάννη και άλλα 
της τότε εποχής (δεκαετία του 20 και του 30). 
Φτάναμε στο σπίτι του κου Ευέλθου. και δια
λυόμαστε στο Σεράγια, ο καθένας για το σπίτι 
του. ικανοποιημένοι για την ευχάριστη συν

τροφιά, τις μεταμεσονύκτιες εκrίνες ώρες .. 




