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Φυσιογvωμίες 
Χαρδακιώτισσας 

Κυθρέας: 
Λουκάς Χριστοδοίιλου, 
Σωφρόvης Χριστοδοίιλου 

Στη συνέχεια της περιγραφής φυσιογνω

μιών των πρώτων δεκαετιών του αιώνα μας 

'στη Χαρδακιώτισσα της Κυθρέας δlδουpε 

ακόμη δυο των μακαρισμένων τώρα πια, 

Λούκα Χριστοδού~ου και Σωφρόνη Χριστο

δούλου, γραμμένες από το συνεργάτη μας 

Κώστα Χώπλαρο:-

Μ' όλο που τα ·επίθετα των περιγραφο

μένων συμπίπτουν δεν είχαν καμιά συγγέ

νεια ~κτός του ότι αν και μόνον τέλειωσαν 

και οι δυο το δημοτικό ήσαν τόσο ανε

mυγμένο. που μεσα στην αγραμματοσUνη 
της περιόδου που αναφερόμαστε ήταν δια

νοούμενοι 

Λουκάς Χριστοδούλου 

Ο Λουκάς Χριστοδούλου ήταν γ υιός του 

Τοουλή Πότσαλου που το σπίτι του ήταν 

κοντό στο καφένείο των Πεταλλουδιών 

στην πλατεία των καφενείων Συρκανιός. Ο 

Πάτσαλος ήταν αδελφός του Κλειτή, της 
Χ" Ελένης και της Ανέττας από τη Χαρδα

κιώτισσα που το σπίτι τους ήταν κοντά στην 
σχελουβάρτα. Η μητέρα του Λουκά πέθανε 

ενωρlς όταν αυτός και η μεγαλύτερη 
αδελφή του Ερμινιώ (Νικόλα Σκαρπάρη) 

ήσαν πολύ μικρο!. Ο πατέρας τους ξανα

παντρεύτηκε με νέον γυνα(κα και έκαμε 

άλλα δυο παιδιά, τον Μηνάν τον σκαρπά

ρην και τον Σάββα που πέθανε μικρός. 

Ο Λούκας που γεννήθηκε το 1893 όταν 
έμεινε ορφανός μετακόμισε, έζησε και 

αναγιώθηκε στο σπίτι των αδελφιών του 

πατέρα του στην Χαρδακιώτισσα. Από τα 

αδέλφια του πατέρα του ο Κλειτής έζησε 

ελεύθερος και πέθανε περlπου το 1924 σε 
ηλικlαν 110 χρόνων. Ήταν δε πολύ μορφω
μένος και ήταν δάσκαλος στο δημοτικό της 

Χαρδακιώτισσας για Πολλά χρόν!α. Ήταν_ 
γερός οργανισμός και όταν πέθανε εlχεν 

και τα 32 δόντια του. Το μόνο που τον πε{
ραζε ήταν ρευματισμοl στα πόδια γιατl τον 
θυμούμαι στα γηρατειά του να κάθεται 

πάντα σένα κρεβάτι και να κλώθει νήματα 
αγράκτι και την ανέμη για τον αργαλειό για 

να κερδlζει τα προς το ζην. Από τις αδελφές 

του η Χ" Ελένη έμεινε και πέθανε ελεύ

θερη και η Ανέττα, ήταν παντρεμένη με τον 

ξενοχωρίτην Νικόλα ν Πάκκον πούταν αγω

γιάτης με τα δυο γαδούρια του κι εργαζό

ταν στα καμίνια του ασβέστη. Δεν είχαν 

παιδιά. 

Ο Λούκας όταν μετακόμισε στο σπίτι των 

θειών Του ήταν κατά τούτο τυχερός γιοτ( 
εκτός από την αγάπην που βρήκε στο σπίτι 

των συγγενών του πατέρα του ο θείος του 

Κλειτής τον βοήθησε στην μόρφωσή του η 

οποlα ήταν πραγματικά πολύ υψηλή. Δια να 

αντιληφθεί ένας το ύψος 1 ης μόρφωσης 

του αναφέρω ότι όταν ο γράφων ήταν 

μαθητής στο γυμνάσιο Λευκωσlας και 

χρειαζόταν βοήθειαν στα αρχαlα Ελληνικά 

και προπαντός στην γραμματική του, ο 

Λουκάς ήταν ο πιο κατάλληλος και πρόθυ

μος βοηθός του. 

Έτσι ο Λούκας ανδρώθηκε και το 1922-
1923 όταν ιδρύθηκε η πρώτη συνεργατική 
του χωριού στην Χαρδακιώτισσα εδιορίσθη 

σαν γραμματέας της, που με την δική ν του 

δραστηριότητα η Εταιρεία προόδευσε 

γιαυτό και ο Λούκας ήταν γνωστός «Ο Λού

κας της Εταιρείας» εις την οποίαν εργαζό

ταν μέχρι τα χρόνια του Δεύτερου Παγκο

σμίου πολέμου οπότε η Εταιρεία συγχω

νεύθηκε με άλλην γενικήν συνεργατικήν 

για όλες τις ενορίες του χωριού. 

Ο θαυμασμός μου για την μόρφωση του 

Λουκά και τον χαρακτήρα του μεγάλωνε 

συνεχώς εφόσον μου εδίδετο η ευκαιρία να 

τον γνωρίσω καλύτερα στα χρόνια που ακο

λούθησαν. 

Ήλθε ο καιρός για να παντρευτεί και εγί

νετο λόγος ','Ια την μόνη·! κόρην του Παπά 

Βασίλη. Ακριβώς λίγο πριν κλείσει το συνοι

κέσιο όταν μια μέρα μπήκα, περν(i)ντας έξω 

από το ξωκλήσι του Άγιου Γιώργη τους 

Μάντηδες, για να προσκυνήσω, βρήκα τον 

Λουκά γονατιστό μπροστά στην εικόνα του 

Άνιου Γιώργη να προσεύχεται και να παρα-
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καλεί τον όγιον να τον φωτίσει και να τον 
βοηθήσει για τον γόμο ν που προσπαθούσε 

να συνάψει. 

Ευρυμαθής με αδαμάντινον χαρακτήρα 

και με γενικήν κοινωνικήν και εκκλησιαστι

κήν δραστηριότητα στην ενορίαν, ενδια

φέρετο τότε στα δύσκολα χρόνια της πε

ριόδου της Μικρασιατικής καταστροφής 

του 1922 και παρακολουθούσε τα νέα αγο
ράζοντας τότε συνεχώς την Αθηναϊκήν ε

φημερίδα το «Βήμα" από την οποίαν και 

μεις διαβάζοντας αρχίσαμε να μπαίνουμε 

στο νόημα της πολιτικής της διχόνοιας 

στην Ελλάδα η οποία είχεν σαν αποτέλε

σμα την απώλεια ν της Μικράς Ασίας για τον 

Ελληνισμόν. 

Ο Λούκας Χριστοδούλου που πέθανε το 

1968 με τον γάμο ν του απέκτησε 7 παιδιά, 4 
κορίτσια και 3 αγόρια που με την προσφu
γιάν ζουν όλοι με την μητέρα τους στη Λευ

κωσία. 

Σωφρόνης Χριστοδούλου 

Ο Σωφρόνης Χριστοδούλου ήταν ο μό

νος γυιός του Τοοuλή Πίτσιλλου που τα 

σπiτια τους ήταν στην περιοχή των σπιτιών 

των Καραολιόδων στη ψηλότερη ανατολική 

γειτονιά της Χαρδακιώτισσας. Ο Τοουλής 

ηταν κtiστης στα -καμivια του ασβέστη αλλά 

και κυνηγός πούταν και πολύ ομιλητικός 

σαν τέτοιος. Τον θυμάμαι ότciv πολλοί κυ

νηγοί του χωριού στο καφενείο συζητού
σαν και περιέγραφαν τις επιτυχίες τους να 

περιγράφει μιαν δικήν του ·επιτυχlα όταν 

κάποτε κυνηγούσε στο βουνό και πετάκτη

κε μια λαγίνα με 5-6 μικρά λαγουδάκια, τα 
μικρά της, και έτρεχε να φύγει. Σημάδεψε 

την προπορευομένην λaγiva και με κίνηση 

του όπλου του προς την πλευρά που ακο
λουθούσαντα λαγουδάκια τα πέτυχε ν όλα. 

Ο Σωψρόνης που γεννήθηκε το 1897 και 
πέθανε στην προσφυγιά στη Λευκωσία την 
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15.6.1983 ήταν τσαγγάρης το επάγγελμα 
και μεταξάς για να βγάζει το μετάξιν στην 

περίοδο που το καματερό (μεταξοσκώλη

κες) tΊταν πλατειά διαδεδομένον στο χω~ 
ριό. Παντρεύτηκε όταν ήταν νέος με τη Σο

φιαν την μεγάλην κόρην του Καμαή και έ

χουν 5 κόρες και έναν γυιόν. Οι κόρες είναι 
όλες αποκατεστημένες στη Λευκωσία και ο 
γυιός είναι εγκατεστημένος στην Αυστρα

λlα, όπου μετανάστευσε όταν fιταν νέος. 

Ο Σωφρόνης είχε ν εξαιρετικό καλό χαρα

κτήρα, ενδιαφερόταν για τα κοινό στην ε

νορ[αν αλλά προπαντός αγαπούσε τα 

γράμματα και θα τον έβλεπες συνεχώς να 

διαβάζει εlτε εφημερlδες ή περιοδικά όταν 
καθόταν στο καφενε{ον γιπ να περάσει την 

ώρα του. Έγινεν ο ειδtκ6 rερος στην λύση 

σταυρολέξων οιασδήποτε μορφής. Απέ

κτησε επιπροσθέτως ειδικότητα εις τα κτη

ματολογικό και οι χωργιανοί χρησιμοποι

ούσαν τις γνώσεις του σε κτηματικές υπο

θέσεις τους και σε συνοριακές διαφορές 

στα κτfιματα των. Όταν με την πρόοδον 

στην κοινωνίαν οι τσακαρήσιμες ποδίνες 

έχασαν την αποκλειστικήν χρήσιν των και η 

δουλειό του Σωφρόνη ως Τσαγγάρη εlχεν 

ύφέση, διορίστηκε γραμματέας_ σ' έναν 
πλούσιον της_ ενορίας ο οποίος έζησε για 

χρόνια στην Αίγυπτον και όταν επέστρεψε 

δημιούργησε επιχειρήσεις. 

Θυμάμαι τον μακαρισμένον τώρα Σω

φρόνη όταν κάποτε μετά την προσφυγιά 

τον συναντούσα σε μιαν λέσχη στην Πλα

τεlαν Ελευθερίας στη Λευκωσία, όπου σύ
χναζε και παίρναμε μαζί τον καφέ μας νόχει 

στο τραπεζάκι του όλες τις εφημερίδες και 

το περιοδικά της λέσχης και να διαβάζει ή 

να προσπαθεί να λύσει κάποιο στραυρόλε

ξο κι αυτό πάντοτε με επιτυχία ν. 

Κ.Χώπλαρος 




