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Η καρδιά της Κυθρέας κτυπούσε στο Σαράγειο! 
Μνημόσυνο για όλους εκείνους που το έζησαν 

και το αγάπησαν ... 

τnς Ανθιiς Σαββίδου·Πέτσα 

Μπορεί σε κάθε γειτονιά τnς Κυθρέας να λειτουργούσε και το συνοικιακό μπακάλι· 

κο για τnς ανάγκες τnς γειτονιάς και το συνοικιακό καφενείο για να εξυπnρετεί τους 

περίοικους όπως και τα διάφορα άλλα μικρομάγαζα και μικροεργαστnρια. όμως n 
καρδιά τnς Κυθρέας κτυπούσε στο ΣΑΡΑΓΕΙΟ! 

Μπορεί n Λευκωσία να είχε τnν οδό Ερμού και το ''Μακρύδρομο'' για τις εμπορικές 

και άλλες κοινωνικές δραστnριότnτες, όμως είχε και n Κυθρέα τον δικό τnς μακρύ· 
δρομο, που ξεκινούσε από το «έμπα" τnς κωμόπολnς και έφτανε μέχρι και το σινεμά 

«Απόλλων». 
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Σχετικά πλατύς ο δρόμος σε σύγκρισn με τους άλλους δρόμους που διασχίζουν τnν 

Κυθρέα, φιλοξενούσε ψnλά σπίτια με μπαλκόνια και γιασεμιά που συνυπιiρχαν και 

έσμιγαν αρμονικά με τα διάφορα μικρομάγαζα και τα άλλα εργαστιiρια. 

Όσο ζούσαμε στnν Κυθρέα, χωρίς να ψάχνω το γιατί, χωρίς να θέλω να το αναζnτιi

σω και να το δικαιολογιiσω, ιiξερα ότι ζούσα στnν πιο όμορΦn γειτονιά τnς! Με γοιi
τευαν τα γιασεμιά που κρέμονταν σχεδόν από όλα τα μπαλκόνια ιi ξεφύτρωναν από 

τις γλάστρες των νοικοκυριών. Με συνέπαιρνε n συνεχιiς κίνnσn, τα εναλλασσόμε
να δρώμενα ... , ρουφούσα και αποθιiκευα στα συρτάρια του νου μου ακριβιi περι

ουσία και αποσκευές πολύτιμες, που με ακολουθούν παντού και πάντα. 

Νότον άραγε ο ίδιος ο δρόμος που έκανε τnν διαφορά, νότον τα δυνατά Φώτα, ιi n 
διαρκιiς κίνnσn που δεν σταματούσε ούτε τn νύχτα; Ή μιiπως ιiταν τα τραγούδια 
από τα Juke Boχes και τα γραμμόφωνα που ζωιiρευαν τις νύχτες μας; Ήταν το 
πnγαιν-ελα των συγχωριανών, τα αυτοκίνnτα που τον διέσχιζαν, ιi n ενέργεια του 
περιβάλλοντα χώρου; 

Αν ξεκινιiσουμε τn νοεριi περιδιάβασn στnν καρδιά τnς Κυθρέας μας, n απάντnσn 
στα οποιαδιiποτε ερωτnματικά θα βγει αβίαστα ... 

Οι δυό συστοιχίες των κυπαρισσιών που δεσπόζουν του δρόμου στο «έμπα« τnς 

Κυθρέας σε προδιαθέτουν για τnν πυκνιi και ζωnριi βλάστnσn του χωριού και σε 

προϊδεάζουν για τον πλούτο, τόσο τnς γnς τnς όσο και των κατοίκων τnς. 

Πρώτος σταθμός το κέντρο «Παυσίλυπον» (στις μέρες του 1974 αφnμένο στο έλεος 
του χρόνοω μέσα σε ένα δροσερό περιβόλι από εσπεριδοειδιi, πρόσφερε στους 

κατοίκους ξεκούρασn και τους έδιωχνε τις όποιες λύπες τους ... Ιδιοκτιiτπς ο πατέ

ρας τnς Χλόπς Σαββίδου, ο Ζαχαριiς. 

Σε απόστασπ αναπνοιiς άλλο, νεώτερο, αναπαυτιiριο για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες ιi περαστικούς από τπν Κυθρέα, (στο διχάλι του δρόμο προς το Σαράγειο 

και του παρακαμπτιiριου προς τnν Αμμόχωστο μέσω Τζάους, το «bγ pass«), το κέντρο 
του Κύπρου Χατζπδnμπτρίου, κτισμένο τριγωνικά στο γωνιακό οικόπεδο, Φάνταζε 

σαν πλώρn πλοίου. Ακριβώς πίσω, και με πρόσβασπ και από το δρόμο προς τα τούρ

κικα χωριά και το Λευκόνοικο-Βαρώσι, λειτουργούσε ο δεύτερος στnν Κυθρέα σταθ

μός βενζίνnς που διαχειρίζετο ο Γιαννακός Ορφανός. 

Προσπερνούμε τα ένθεν και ένθεν του δρόμου σπίτια του Αντώνn του Αυστραλέζου, 

τnς Άννας και του Χρίστου Χριστίδn, τnς Ήβnς Ελευθερίου και Ελένnς τσικκά, τnς 

Φρόσας του πετράτζιn, για να βρούμε στα δεξιά το Συνεργατικό ταμιευτιiριο Κυθρέ

ας με τις μεγάλες αποθιiκες του, όπου οι συγχωριανοί εκτός του ότι μπορούσαν να 

εμπιστευτούν κάθε οικονομία τους στο Γραμματέα τnς Συνεργατικιiς Αντωνάκn 

ΛεμονοΦίδπ, μπορούσαν ακόμα να προμnθευτούν τα λιπάσματα και ό,τι άλλο χρει
άζονταν για τις διάφορες καλλιέργειές τους (Π. χ. πατατόσποροJ. Στις αποθιiκες το 
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Συνεργατικό συγκέντρωνε και τα σιτnρά τnς περιοχriς. 

Στα αριστερά, το βλέμμα σου αγκαλιάζει το διόροΦο κτίριο τnς Αστυνομίας τnς 

Κυθρέας και συνεχίζοντας τn πορεία μας βρίσκουμε ένα καθαρά οικιστικό κομμάτι 

του δρόμου με τα σπίτια ταυ δασκάλου Χαράλαμπου Χατζnδά ΙΚλίτσας Σάββα), του 

Παύλου και τnς Ελένnς Αντωνίου ΙΜελανθώς Γαβριr\λ Λουκαϊδn), κω των αδελφών 

Μιχαλιi και ΓιωσnΦri Κορέλλn, ενώ στα αριστερά πάντα κοιτώντας, το βλέμμα σου 

σταματά στο ωραίο νεοκλασσικό σπίτι του γιατρού Ευέλθοντα ιακωβίδn. Απέναντί 

του λειτουργούσε παλαιότερα, το μικρό συνοικιακό μπακάλικο του Νικολri του Κων

στάντινου για να ακολουθr\σει στnν ίδια πλευρά χωρίς ενδιάμεσο άδειο χώρο ένα 
μεγάλο γωνιακό σύμπλεγμα κτιρίων. τα γνωστά «σπίθκια του Χρυσανθri« που κατά 

καιρούς στον όροφο Φιλοξενιiθnκαν τα αθλnτικά σωματεία ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενώ στο 
ισόγειο λειτουργούσε το Συνεργατικό Παντοπωλείο με διαχειριστr\ τον Αντώνn Φρα

γκούδn, γνωστό ως ΚαλοΦωνάρn. 

Στnν ίδια σειρά μετά το σπίτι και ιατρείο του Ευ. ιακωβίδn, υψώνονται καταστήμα

τα στο ισόγειο και κατοικίες στον όροφο, τα γνωστά ως τα Σπίeκια του Κανικλίδn. 

Όταν διωγμένοι φεύγομε από τnν Κυθρέα, εκεί λειτουργουσε το καφενείο του 

Πετρουλλιl, ενώ στον όροφο βρισκόταν το οδοντιατρείο του Γλαύκου Ιακωβίδn. 

'Ένα από τα καταστriματα λειτουργούσε ως ταβέρνα, n ταβέρνα του Παναγιώτn 

Κανικλίδn. Στnν ίδια σειρά λειτουργούσε πριν από πολλά χρόνια το μπακάλικο του 
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Αντρέα του Μιχαλάτζιn και τnς Ευαλλούς στο ισόγειο του γωνιακού σπιτιού τους. 

Σαν φετεινιi φωτογραφία θυμούμαι να φαίνεται από τον π λιακό του σπιτιού τους 

ένα αυτοκίνητο αντίκα με τnν ωραία εντυπωσιακιi εξωτερικιi «πουρού», παρκαρι
σμένο στην αυλιi και για χρόνια παροπλισμένο, όταν πια σταμάτησε ο ιδιοκτιiτης του 

νσ το χρησιμοποιεί για την μεταφορά των συγχωριανών του στην Λευκωσία. Σnμ. 1 

Tn σειρά διακόπτει ο δρόμος προς τον κεφαλόβρυσο, με την καθοδηγπτικιi ταμπέλ
λα στηριγμένη στο τοίχο του σπιτιού του Γιώρκου του Κολόβαττου» «ΚεΦαλόβρυσος 

2 μίλια». Στο σπίτι αυτό ο άντρας της Ολυμπικκούς είχε πριν πολλά χρόνια μπακά

λικο. γnιiρχε μετά, χρόνια πολλά πίσω, το μπακάλικο του πουλλίκα, πιθανόν στο 
χώρο του σπιτιού του.rnμ.2 Ακολουθεί το καφενείο του Αντώνη του Ανθούλη με την 

υπηρεσία του ταχυδρομείου και απέναντι στη μεγάλη πλατεία με τους πελώριους 

πλάτανους το κόκκινο κουβούκλιο με το δημόσιο τηλέφωνο. το καφενείο του 
Ανθούλη ιiταν ένα από τα πρώτα καφενεία που έφερε τηλεόραση και τότε n πελα
τεία μεγάλωσε, αφού όλοι τρέχαμε, μικροί-μεγάλοι, να παρακολουθιiσουμε τις 

ενδιαφέρουσες aσπρόμαυρες ελληνικές ταινίες Ιβλ. Γκόλφω, ο Αγαπητικός της 

Βοσκοπούλας!. 

Πάνω από το καφενείο, το σπίτι του Ανθούλn και τnς Παναγιώτας και στn συνέχεια 

το σπίτι του Νίκου και της Δώρος Ρούσου. Στο περίγυρο τnς πλατείας βρισκόταν πριν 

από δεκαετίες το κουρείο του Γιάγκου του Κολιού και λίγο πιο πέρα βρίσκεται ο 
Μύλος του Κορώνα !του Μιχαλιi του Καρέλλη! με την αίθουσα που κατά καιρούς 

στεγάστηκαν οι Λαϊκές Οργανώσεις Κυθρέας, ο ΠΑΟΚ Κυθρέας και στη δεκαετία του 

1970 τάξεις του Γυμνασίου Κυθρέας που τότε άρχιζε τη λειτουργία του. 

Η πλατεία του Σαραγειού έζησε ανεπανάληπτες στιγμές στο πέρασμα των χρόνων. ο 

Γ. Κορέλλης γράφει σε κείμενό του ιπερ. Ελεύθερη Κυθρέα Καλοκαιριάτικα Φεννα

ρόλουστα βράδια στην πλατεία Σεραγιού- αρ. τεύχους 15 Σεπτ.-Δεκ.19821 πως <ψια 
ομάδα από 8-10 διανοούμενους, δασκάλους και αποφοίτους Σχολών Μέσης Παιδεί
ας με αρχnγό τον ευπαίδευτο γιατρό δρα Ευ. Ιακωβίδn μαζεύονταν στο καφενείο 

του Πλάτανου στο Σεράγιο για να απολαύσουν το βαρύγλυκο τους και να αρχίσουν 

Φιλολογικιi συζιiτnσn πάνω στn Νεοελλnνικιi και τnν παγκόσμια λογοτεχνία. Για το 
Ταξίδι του Ψυχάρη, τους Ελεύθερους Πολιορκnμένους το Σολωμού, τnν Ποίnση του 

Λόρδου Βύρωνα, το Δωδεκάλογο του Γύφτου, για τον Κάλβο, τον Πολυλά, τον Καβά

Φn. Δροσίνη, Παnαδιαμάντn, τον Ουγκώ, τον Γκαίτε, τον Ντοστογιέφσκι, και όχι μόνο. 
Και όταν πλησίαζαν τα μεσάνυχτα και ο καφετζιiς ιiθελε να ετοιμάσει για τnν επό

μενn μέρα το καφενείο του», άρχιζαν οι βόλτες στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς 

το γεφύρι του σγαφτού περνώντας από το Κέντρο του Ζαχαριi. Στο γυρισμό του τρα

γουδούσαν καντάδες nου ιiταν τότε τnς μόδας ... 

Φιλοξένnσε στις μέρες μας στο χώρο της συγχωριανούς και ξένους που συναθροί

ζονταν για να γιορτάσουν με ομιλίες και χορούς, εθνικές επετείους ιi θρησκευτικές 
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γιορτές. Στο «μακρύδρομο» τnς Κυθρέας χαριlκαμε ακόμα παρελάσεις από τπν πολι· 

τοφυλακιi του 1964·65 και μαθnτικές παρελάσεις στnν δεκαετία του 1970. 

Νεότερο κτίριο στnν ίδια σειρά στέγαζε το οίκnμα τnς ΟΧΕΝ, το οίκnμα των «Φίλων 
του Παιδιού» !ιδιοκτnσία του Αντώνn ΑνθούλnJ και αργότερα το Γυμνάσιο Κυθρέας, 

ενώ ακριβώς δίπλα βρίσκεται το καφενείο του Αντώνn Βαφειάδn !ΣιόρρnJ που ενοι· 
κιαζόταν από τα διάφορα Αθλnτικά Σωματεία τnς Κυθρέας. 

Απέναντι από τα καφενεία του Σιόρρn το θεόρατο σπίτι τnς Χρυσούλλας. Κάτω από 

το ανώγειο σπίτι τnς Χρυσούλλας, σε μια υπερυψωμένn βεράντα με τn χαρακτnρι

στικιi κυπριακr\ καμάρα που περιέκλειε δύο αίθουσες !παλαιότερα χρnσιμοποιού· 

νταν ως απσθr\κες από τον συγχωριανό μας έμπορο Θεμιστό, ως πελεκανιό ύστερα 

του Χριστόδουλου Κουννιi από τnν Βώνn και στις μέρες μας ως κατοικία του Γιαν
νακό και τnς Θεανώς Αντρονίκοω βλέπω ξανά τον Μιχαλάκn nισσά, τα πρώτα χρό

νια τnς νεοσύστατnς Δnμοκρατίας μας, να εκφωνεί «Πύρινους λόγους, πιθανόν σε 

προεκλογικιi περίοδο, με όλους τους χωριανούς μαζεμένους στο δρόμο να τον 

ακούουν ... 

Σε συνέχεια των σπιτιών τnς Χρυσούλλας, εφαπτόμενα τα «καφενεία του Γιαλλού· 

ρn» με τελευταίο ιδιοκτr\τn τον άντρα τnς, Αντρέα του Παυλr\ που τα νοικίαζε στο 

Σωματείο ΠΑΟΚ Κυθρέας. Στο ίδιο κτίριο είχε το κουρείο του ο Πέτρος ο Κωνσταντι· 

νίδnς. Χρόνια πρίν, πίσω ακριβώς από το καφενείο, λειτουργουσε το Ιοrρείο του για

τρού Φραγκίδn ως τnν nμέρα που ο γιατρός εργοδοτιiθnκε από το δnμόσιο. Σε ουτά 

τα πίσω δωμάτια μόλις πρωτοϊδρύθnκαν στεγάστnκαν και n ΑΕΚ !1950J και ο ΠΑΟΚ 
(1962). 

Στn σκιά ενός πελώριου δέντρου, όταν r\μαστε μικροί «στρατοπέδευε» το αυτοκίνn· 

το του Κώστα Χρίστου ικωστάκnJ το οποίο συνέδεε τnν Κυθρέα με τnν Λευκωσία. Γιο 

να ταξιδέψεις έπρεπε και να κρατιiσεις τn θέσn σου από προnγουμένως και να βρί· 

σκεσαι ακριβώς στnν ώρα σου. '""·' 

Ακριβώς απένοντι από το καφενείο του Γιαλλούρn βρισκότον το εφnμεριδοπωλείο 

και κουρείο του Νίκου Σαββίδn·του Νικολr\ του Παρπέρn-ενώ στnν ίδια σειρά με το 
κουρείο βρισκόταν ένα μαγαζί που αρχικά r\ταν n ταβέρνα του Αντρέα, γαμπρού του 
Φασουλλά, ύστερα λειτούργnσε ως κρεοπωλείο με το γνωστό «Σιnλά» και τον Γιώρ· 

γn του Σαβr\ και πριν από τnν εισβολιi ιiταν το ροφείο του Δnμr\τρn Χατζnδnμnrρί· 

ου από τnν συνοικία Μοργιάνnδες τnς Χρυσίδας. 

κατnφορίζοντας το δρόμο, σε διώροφο κτίριο, βρίσκεται το μπακάλικο του Συμεού 

Συμεωνίδn και το Ραφείο με τnν σχολιi ραπτικιiς τnς γυναίκας του Παντελίτσας. 

Μετά το μπακάλικο, στο ίδιο οικοδόμnμα, το Φαρμακείο του Ανδρέα παπαγιώργn, 

που τnν δεκαετία του 1960 μεταΦέρθnκε στn Λευκωσία. 

Σε μια σειρά από μαγαζιά, πάντα μιλώντας για τn δεξιά πλευρά του δρόμου, μετέ· 
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φεραν τις επαγγελματικές δραστπριότnτές τους διάφοροι συγχωριανοί. Κατά και

ρούς λειτούργnσαν ως υποδnματοποιείο <Ανδρέας Ζαμπακκίδnς-Ουοτάς), ως μαγαζί 

του Μακινίστρn και ως nελεκανιό <Λοτηiς). 

Στn συνέχεια σε τρία μεγάλα μαγαζιά στεγαζόταν το μπακάλικο με τα μεγάλα κρα

σοβάρελλα των αδελφών Κώστα και Αριοτάδnμου Μαλαού που σαν σε όνειρο 

θυμούμαι ότι το τελευταίο από αυτά λειτουργούσε ως ταβέρνα, ενώ πριν τnν εισβο

λri ο ένας από τους δύο αδελφούς, ο Αριοτόδnμος, εκτός από το μπακάλικο, εμπο

ρευόταν και άλλα είδn ως μικρογραφία υπεραγοράς <παπούτσια, παντούφλες, ακό

μα και οικιακό εξοπλισμό, κουζίνες γκαζιού κλπ.). Στnν πάροδο προς τnν Χρυσίδα 

βρισκόταν το εργαστriρι του Σάββα του Αλετράρn, σπουδαίου τεχνίτn τον οποίο με 

θαυμασμό παρακολουθούσαμε να κατασκευάζει κάρα και να τα μπογιατίζει με το 
χαρακτnριστικό μπλέ χρώμα. και ενώ τα χέρια του Σάββα έπλαθαν το ξύλο, n γλώσ
σα του γαλουχούσε τους πιτσιρίκους τnς γειτονιάς με τα νάματα τnς ελλnνικriς 

λεβεντιάς, εξιστορώντας τα κατορθώματα του Αθανάσιου Διάκου και των άλλων 

nρώων τnς ελλnνικriς επανάστασnς του 1821. 

Ξαναπιάνοντας τα νriματα από εκεί που σταματriσαμε στnν αριστερri πλευρά του 

δρόμου, συναντούμε το γωνιακό σπίτι του Αντώνn Βαφειάδn με τn μεγάλn εσωτε

ρικri αυλri, που κάποτε λειτουργούσε ως χάνι, το χάνι του Αρτζιαηi, για τους κυρα

τζriδες και τους διάφορους αγωγιάτες που κατέλπγαν οτnν Κυθρέα και στn συνέχεια 
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μέρος του χρnοιμοποιιiθnκε ως μπακάλικο που λειτουργούσε ο ίδιος ο ιδιοκτriτnς. 

Εφαπτόμενο στο κτίριο, ένα μαγαζί που λειτουργούσε άλλοτε ως Υποδnματοποιείο 

του Αντρέα του χατζnχριστόδουλου <ταλιαδώροω και μετά του Ανδρέα zαμπακκίδn 

<Ουστά> rnμ. • και ύστερα ενοικιάστηκε από τον Αρδευτικό Σύνδεσμο «ΚεΦαλόβρυ

σος» και τον Σύνδεσμο Εσπεριδοκαλλιεργnτών Κυθρέας. Στnν ίδια σειρά μετά το σπί

τι του Μιοιέλλn πετρίδn και τnς Φωτεινriς, το ραφείο του Γιώρκου και τnς Δέσποι

νας Λεβέντn στο ισόγειο του σπιτιού τους και το Κρεοπωλείο του Αριστόδημου 

Μαλαού. Το χώρο για κάποιο χρονικό διάστnμα ενοικίαζε ο Αντρέας Ζαμπακκίδnς 

<Ουστάς> και το λειτουργούσε ως υποδnματοποιείο. Παλαιότερα αυτά τα καταστri
ματα ο Αριστόδημος Μαλαός χρnσιμοποιούσε ως εργαστriρι νια τnν παρασκευri 

λουκουμιών, σουμάδων, λεμονάδων και σαπουνιού ri ως χώρους εκκόλαψnς του 
μεταξοσκώληκα, τον οποίο εμπορευόταν. τα προϊόντα του, με τnν επωνυμία «Η 

Σύρος», κυκλοφορούσαν στπν αγορά και το μπακάλικό του στnν απέναντι μεριά του 

δρόμου, riταν κέντρο πώλnσnς των προϊόντων του. '"" s 

Μετά το σπίτι του Αριστόδημου και τnς Γαλατούς και Αντρέα Χατζnδnμnτρίου, στε

γαζόταν το Γραφείο του Γεωργικου Τμriματος, όπου γεωπόνος από το Υπουργείο 

Γεωργίας βοnθούσε τους καλλιεργητές και γεωργούς τnς περιοχriς που riθελαν τα 

επιστημονικά φώτα του. Οι μικροί Κυθρεώτες riξεραν πολύ καλά αυτό το Γραφείο, 

αφού αγόραζε τους «σΦriκουδους" που μάζευαν σε πολύ καλri τιμri! 

Πιο κάτω, το αιδnρουργείο παλαιότερα του Γιακουμri τnς Μελανriς (πενθερού του 

Κύπρου Σταυράκn>, και στn συνέχεια του Γιώρκου του τσιγγάνου από τnν Χρυσίδα 

(θυμάμαι ότι στn διάρκεια τnς διακοινοτικών ταραχών του 1964 στο μηχανουργείο του 
κατασκευάστηκε «στρατιωτικό τάνκ» για τις ανάγκες τnς τότε πολιτοφυλακriς> με 

τελευταίο ιδιοκτriτn το οιδnρουργό Αντρέα Πίττα και πάλι από τn Χρυσίδα. '"" ' 

το ιατρείο και σπίτι του γιατρού Κώστα Κυριακίδn·Κολλίτσn, ο οποίος χωρίς διακρί

σεις πρόσφερε τις υπnρεσίες του σε ελλnνοκύπριους και τουρκοκύπριους και έχαιρε 

εκτίμnσnς από τnν ευρύτερn περιοχri, βρισκόταν αμέσως μετά, ενώ δίπλα. ο γνω

στός σε όλn τnν Κύπρο ταλιαδώρος, ακαλιστriς Κώστας Χατζnχριστοδούλου-Ταλια
δώρος είχε μέχρι τnν nμέρα τnς εισβολriς το εργαστnρι του. Ένας χώρος γεμάτος 

περίτεχνες εκκλησιαστικές κατασκευές. '""' · 

Στnν ίδια σειρά, το σπίτι του Λούκα Αδαμίδn και το κέντρο διασκέδασης του ίδιου 

(Κέντρο του Μάντn, ύστερα «του Κωσταρά») με τα μεγάφωνα στn διαπασών και τις 

λαϊκές φωνές του Καζαντζίδη και του Μενιδιάτn να ταξιδεύουν στn γύρω περιοχri 

ενώ μπερδεύονταν από δίπλα. με τn μουσικri που εξέπεμπαν τα μεγάφωνα του σινε-

μά «στου γιαλού τα βοτσαλάκια, κάθονται δυό καβουράκια ...... και όμως, εμάς τους 
περίοικους όλος αυτός ο σαματάς , «χάϊδευε« ... από συνriθεια τα αυτιά μας. 

Στο χώρο του Κέντρου γίνονταν τους καλοκαιρινούς μriνες ως επί το πλείστον, οι 
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χοροί των αθλnτικών σωματείων ενώ στο διπλανό σινεμά ανεβάζονταν καλλιτεχνι

κές παραστάσεις και θεατρικά έργα από τους συλλόγους, τα σχολεία, ri από καλλι
τεχνικά σχιiματα που επισκέπτονταν τnν Κυθρέα. Μπορώ να θυμnθώ ακόμα και 

καθόλου ευχάριστες στιγμές στο χώρο του υπαίθριου τότε σινεμά, όταν στnν διάρ

κεια «κατΌίκον περιορισμού» ικέρΦιοω τον Οκτώβρn του 1956, οι Άγγλοι μάζευαν 
τους άνδρες τnς περιοχιiς και με τnν βοιiθεια μασκοφόρου ξεχώριζαν αυτούς που θα 

μετέφεραν στα κρατnτιiρια. Το σινεμά «Απόλλων», λειτούργnσε το 1947 στnν αρχιi 
ως υπαίθριο, λειτουργούσε καθnμερινά μάλιστα δε πριν τις διακοινοτικές ταραχές 

παρουσίαζε μια φορά τnν εβδομάδα, ινδικιi ri τουρκικιi ταινία και προσιiλκυε πολ

λούς θεατές από τα γύρω χωριά και από τα τουρκοχώρια. Ακόμα, για σκοπούς ... 
marketing κάθε Πέμπτn n είσοδος για τις γυναίκες ιiταν δωρεάν. 

Στnν δεξιό μεριά του δρόμου, στο διόροφο σπίτι του Μιχόλn Ελευθερίου - μετέ

πειτα σπίτι του Χρ. Πέτσα - τρίτο στn σειρά μετά τα σπίτια του παπάμακρn και τnς 
παπαδιάς τnς Γιωρκούς ωστερα του Αρτέμου του Λούκα> του Γιάγκου του Κωνστα

ντινίδn (ύστερα Αθnνούλλας του Γερούδn!, λειτουργούσε ο ιδιοκτιiτnς το ραφείο 

του όταν επέστρεψε από τnν Αμερικιi. Νεώτερα κτίσματα στn συνέχεια, τα δύο σπί

τια των θυγατέρων του Αδάμου Αδαμίδn, τnς Μάρως και τnς Άννας. 

Κομμάτι τnς ζωnς του Σαραγειού οι Κυριακάτικες βόλτες στο by pass που άρχιζε από 
το «Τριγωνάκι» και σταματούσε στο Σινεμά. οι Κυθρεώτες και Κυθpεώτισσες των 65 
χρόνων και πάνω, θα θυμούνται το αδιάκοπο πnγαινε έλα, ένα νυφοπάζαρο τnς τότε 

εποχnς με τους δικούς τnς αυστnρούς κανόνες. Ένα χαμόγελο, μια ματιά, ένα νόn

μα ... Η βόλτα άρχιζε από τnν nμέρα τnς Λαμπρnς και μετά κάθε Κυριακn που ο και
ρός nταν καλός. Ήταν ο περίπατος των νέων, όχι μόνο τnς Κυθρέας αλλά και των 

νέων των περιχώρων τnς Κυθρέας. Συγκεντρώνονταν περίπου 300-400 νέοι και βόλ
ταραν σε μια βόλτα που συναγωνίζετο τους περιπάτους των πρωτευουσιάνων στον 

Μακρύδρομο τnς Λευκωσίας ... ». rnμ.s 

Στο σινεμά σταματά ο μακρύδρομος τnς Κυθρέα του χθές. 

Σnμερα, αυτός ο δρόμος, αυτn n διαδρομn, αυτός ο τόπος ο γεμάτος ζωn, δεν είναι 
πια ο ίδιος. Πολλά από τα κτίρια δεν υπάρχουν, τα μικρομάγαζα παραμένουν κλει

στά, εγκαταλειμμένα από το χρόνο και τους ανθρώπους τnς... Το σκnνικό μπορεί 

να παραμένει κάπου-κάπου αναλλοίωτο θυμίζοντάς σου κάποιες παλιές δόξες του, 

ποτέ όμως δεν είναι, ούτε θα γίνει όπως παλιά .... 

ο μακρύδρομος τnς Κυθρέας δεν λειτουργεί, n καρδιά τnς Κυθρέας δεν κτυπά στους 
ίδιους ρυθμούς ... τnς λείπουν οι άνθρωποί τnς ... 

Γιατί ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι Ο ΤΟΠΟΣ ... 
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Σημ.1 Κάθε σrωφέρ είχε την avτfλnψn πως έπρεπε να δωσει ένα όνομα στο αυτοκίνητό του που έγραφε με 

μεγάλα γράμματα σε πινακίδα που στερέωνε στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Έτσι ο Αντρέας του Μιχα
λότζn του έδωσε το όνομα «Η κοταστροφrΊ της Κύπρου•. το όνομα τράβηξε την προσοχή όnμοοιογράφου που 

έγραψε σχετικό χροvογpάφπμο σε καθπμεpιvrΊ εφημερίδα της Λευκωσίας και χαρακτιipισε την ονομασία τούτη 
πολύ επιτυχnμένn, γιατί n νοοτροπfα που επικρατούσε τότε σ' όλο το κυπριακό κοινό με την εισαγωγfι αυτοκι· 
vrΊτων. εξορτπμότων. λοστίχων, καυσίμων κλπ. ιiτav όη θα εγίνετο ανεξέλεγκτα μεγάλη εξαγωγή συναλλάγ
ματος και π Κύπρος θα έχανε την οικονομική ευρωστία τnς. Χριστόδουλου Πέτσα - τα μέσα συγκΟJνωvfας στην 
περιοχΠ Κυθρέας. Περιοδικό ·Ελεύθερη Κυθρέα• τεύχος 20-21 Μάης-Δεκέμβρης 1984. 

Σπμ.2 Ο Πολύδωρος ιnουλίκκαςJ Μιχαηλίδης διατηρούσε μπακάλικο στο Σεράγιο και Γιταν ο πρώτος που έφε

ρε καπριολέ στην Κυθρέα, κ01 το χρησιμοποιούσε νια μεταφορά εμπορευμάτων οπό τη Λευκωσία για τροφο
δότηση του κaτοστrΊμοτός του. Παρόλλnλα όμως μετέφερε κι επιβάτες, το δε αγώγιο πηγαιμού-ερχομού στη 
Λευκωσfa ήταν 1 σελίνι ....... το 1924 ειοιiγογε ιδιωτικό aυτοκίνητο σε αντικατάσταση του καπριολέ.. (Χριστό-
δουλου πέτσα -τα μέσα συγκοινωνίας στην περJΟχή Κuθρέας. Περιοδικό •Ελεύθερη Κuθρέα• τεύχος 20-21 Μάης 
Δεκέμβρης 1984J 

Σημ.3 Ο Κωστάκης είχε ένα μικρό δωδεκαθέσrο αυτοκίνητο Αμερικανικιiς προέλευσης με κάσιαν ευρωnαϊκrΊ. Αυτός 
είχε καθιερώσει την ημιαργία στο ταξfδr Κυθρέας-Λευκωσfας. Είχε την αντίληψη πως 4·5 ώρες πaραμονΠ στη Λευ
κωσία Πταv αρκετή να κάμει όσες δουλειές και αν είχε ο επιβάτης και να στραφεί πίσω στο onίn του να φάει κω 
να ξεκουραστεί ... · Γι αυτό καθιέρωσε το ξεκίνημα στις 8 το πρωί από την Κυθρέο κaι στη 1 μ.μ ξεκίνημα από τη 
Λευκωσία. αριστόδουλου Πέτσα -Τα μέσο σuνκοινωνfας στην περιοχn Κυθρέας. Περιοδικό •Ελεύθερη κυθρέα• 
τεύχος 20-21 Μάης Δεκέμβρης 1984) 

Σημ.4 Φώτης Αδαμίδης, Αντρέας Σ. Ζaμπακκfδης ιουστάςJ και ο Αντpέας Χατζηχριστσδούλου. που αμrλλόvταν nοι

ός να κατασκευάσει το πιο •Καλλιτεχνικό• παπούτσι (ανδρικό ή γυνaικεfοJ.Γεωργίου Καρέλλη Άνθρωποι της 
Κυθρέας. Περιοδικό •Ελεύθερη Κυθρέα• τεύχος αρ. 10, Ιανουάριος· Απρίλιος 1981. 

rnμ. 5 Η ετικέπα του κατασκευαστr'ί •Αριστόδημος Σ. Μαλαός εκ Κυθρέας - λfζα, σουμάδες, λεμονάδες, τριαντά
φυλλο υπό την επωνυμία "Η Σύρος». Χρ. Πέτσα •Ο Αριστόδημος Μαλαόςn, ΠεριΟδικό Ελεύθερη Κυθρέα, τεύχος 
16-17, Γεν.-Αύγ. 1983. 

rnμ. 6 Οι τρείς τεχνίτες-σιδηρουργοί <κωμοδρόμοιJ ΓrακουμΠς Χριστοφιi και οι μαθητές του Γεώργιος Τσιγγάνος 
ιγεννrΊθηκε στο Μαραθόβουνο κι εγκαταστάθηκε μικρός στη ΧρυσίδαJ και Αντρέα ς Πr'ίπας. 

Οι δυό τελευταίοι τεχνίτες διατηρούσαν •κωμοδρομικά• στο Σεράγιο. Ήταν προικισμένοι με εξαιρετικr'ί δεξιοτε

χνία στο δούλεμα του πυρακτωμένου σίδερου. και καλλιτεχνική φαντασία στπν κατασκευπ στο •αμόνι• κλειδιών 
και κλειδαριών ικωμοδρομίσιμων}. κατασκεύαζαν βίδες, αλυσίδες. υνιά για ξύλινα και σιδερένιο αλέτρια. 

Τσάnπες. σκαλιστΠριο. φτυόρια, σιφούνια. φτερωτές και μυλοχαρόγrα για τους νερόμυλους. Όσα χρr'ίσιμα κω 

παράξενα έφτιαχνε ο ΓΥΦΤΟΣ του ΠΑΛΑΜΑ στο ~Δσυλευτr'i~. ένα από τους Λόγους του μεγάλου επικολυρικού 

Δωδεκάλσγου του Γύφτου. fΓΙ αυτό και ο ένας πriρε το επώνυμο uΤσιγyάνος"J. 

Επιδιόρθωναν κω κατασκεύαζαν εξαρτιiματα μπχανών των αυτοκινιiτων. των τράκτοpς καr των κομπάϊνς. Κατα
σκεύαζαν •μαχαίρια• των ζωοκίνητων θεριστικών μηχανών. φτερωτές και κάδΟυς νια τα μαγγανοπr'Ιγαδα. Κατα

σκεύαζαν άξονες και καπλαμάδες νια τα κάρρα και ης •καρρέττες• και cιΑωνιστικές μηχανές. Έξω οπό τα κωμο
δρομικά τους έκαμναν ουρές οι μηχανές και τα μηχανιlματα που Πθελαν επισκευές, οπό τα γύρω χωριά της περrο

χriς και τnς Μεσαορίας. ffδrα πηyriJ. 

Σnμ.7 ΞεχωριστΠ θέση στους τεχνίτες «Καλλιτέχνες" κατέχει ο διάδοχος του Κυριακού, του Αλέξσντpσυ και του 

Φυλακτr'ί (Ο τελευταίος από την Ομορφίτο• στην ξυλογλυnτικr'ί, ο Κώστας Χατζnχριστοδούλου, που είναι fσως σ 
μοναδικός που εξακολουθεί να •σκαλfζειn το ξύλο. Μαθriτεψε στο Φυλακτr'ί. κατασκεύαζε με πολλn διεξrοτεχία 
εικονοστάοrα σε πολλές εκκλησίες τnς Κύπρου, προοκυνnτάρια, δεσποτικούς θρόνους, άμβωνες κaι άλλα σκαλι
στά λεπτσυργr\ματα ιστπ Συρκανιά, Τραχώνι, Παλαίκυθρο, Πωμό, Πηγαfνια. Αnλίκι. Πέλλα-πάrς, nαλουριώτισσa 

(Γυμνάσιο ΘnλέωνJ και αλλού. Γεωργίου Καρέλλη άνθρωποι της Κυθρέας. Περιοδικό Ελεύθερη Κυθρέας, τεύχος 
10, Ιανουάριος. Απρίλιος 1994. 

Σnμ. 8. ΔΓιμαpχσς Κυθρέας, Μιχ. Σάββα, Προφορική αφήγηση. 




