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καλοδεχούμενοι. Όποιος δεν είχε πού να πάει για να τα γιορτάσει, ήξερε ότι θα έβρισκε 

μια θέση στο φιλόξενο χώρο του κέντρου. 

Γλέντι τρικούβερτο που το συνόδευε η μουσική παλαιότερα από το γραμμόφωνο και στη 

δεκαετία του 60 από το juke box. Και όταν το κέφι έφτανε στο απόγειό του, άρχιζαν με 

πρωταγωνιστιi τον μ, Αντρέα Αδαμίδη <Καραπίννα) οι γυροβολιές σε μια τσιμεντένια 

τετραγωνισμένη πίστα που την πλαισίωναν καλοσχηματισμένοι, δροσεροί καταπράσινοι 

ιJΚΟύΚΟJι> ... 

Κωστής Νικολάου Μάντης και Ελενίτσα Μιχάλη Κέκκου 

της Ανθής Πέτσα - Σαββίδου 

ο Κωστής ο Μάντης. Ψηλός, ροδοκόκκινος, μυώδης, με χαρακτηριστικά μεγάλα αυτιά. 

Τολμηρός, διασκεδαστικός, ετοιμόλογος, ευχάριστος στην παρέα του. Η γυναίκα του Ελε

νίτσα <αδελΦή του Σταύρου Κυπραγόρα) κόρη του Μαάλη Κέκκου και της Αναστασίας Γιω

σήφ κουρελλή, που κατοικούσαν στην ενορία της αγίας Μαρίνας δίπλα από το σπίτι της 

Μάχης και του Αδάμου Αδαμίδη. Γεννημένη το 1900, χωρίς ημερομηνία Θανάτου, αφου 
μέχρι σιiμερα δεν βρέθηκαν τα οστό της, ούτε οποιαδιiποτε μαρτυρία σχετική με το 

Θάνατό της. Αγνοούμενη από τον Αύγουστο του 1974 ... Μικροκαμωμένη, αεικίνητη, 
λεπτεπίλεπτη λες και π «ζωή της ιiταν μια σταλιά», χαμογελαστή, καλωσυνάτη, φιλόξενη, 

κοινωνική. 

ο Κωστής ήταν γιος του Νικόλα Μάντη και της Καλλισθένης. Γεννιiθηκε στην Κυθρέα στη 

γειτονιά των Βερούδων όπου και το πατρικό του σπίτι, το 1885 και πέθανε το 1965. Σε μια 
προσπάθεια να έχει η πολυμελής οικογένειά του μια υποφερτή ζωή, μετήλθε διάφορα 

επαγγέλματα: 

Σκαρπάρης αρχικά, διατηρούσε μαγαζί στο Σαράγειο, στα μαγαζιά του Αντώνη Τσικκά. 

Μέχρι και από την ΠάΦο έφταναν πελάτες στο μαγαζί του για να τους κάμει ποδίνες. 

Μυλωνάς, στο Μύλο του Κορώνα, στην καρδιά του Σαραγειού, που τον νοίκιαζε από τον 

Αντωνάτζιη. 

Μεμούρης, εισπράκτορας δηλαδιi της φορολογίας 10% πάνω στα γεννιiματα των κατοί
κων της Κύπρου. της γνωστιiς Δεκατίας. 

Τέλος Νεροφόρος, φρουρός δηλαδιi του ποταμού του Παλαικύθρου, ώστε το νερό να 

φτάνει στους νόμιμους ιδιοκτιiτες του. 

Ο Κωστής και η Ελενίτσα έκτισαν το σπιτικό τους γύρω στο 1925, στη περιοχή που Σινεμά 
στο Σαράγειο. το 1925 σε εκείνη την γειτονιά υπήρχαν μόνο το σπίτι της παπαδιάς και του 
παπάμακρη, το σπίτι της Αννικκούς του Χατζηπαναγή και το σιδηρουργείο του Γιακουμή 
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τnς Μελανής. Σε δική τους 

έκταοn ακριβώς δίπλα από 

το σπίτι ταυς λειτούργnσε 

αργότερα το Κέντρο του 

Μάντn όπως και ο συνεταιρι

σμός του κινnματογράφου 

Απόλλων, μεταξύ Μαλαού

Ζαμπακκίδn και Πίτσιαλου. 

Έκαμαν 11 παιδιά από τα 

οποία έζnσαν τα 8: Μικρο

παντρεμένn n Ελενίτσα, 

σε nλικία 16 χρονών γέν
νnαε τον Νίκο <+Παναγιώ

τα Ζαμπακκίδn>. Ακολού

θnσαν ο Μιχαλής <Πίτσια

λος> (+Αντρίκn Ιγνατίου>, 

ο Αντρέας (Σhιnρίκκος> 

(+Παναγιώτα Ιορδάνου>. n 
Λυγία (+Λούκας Αδαμί

δnς>, ο Τάκnς <+ Κλίτσα 

πετρωνά>, ο Φάκnς 

<+Ευδοκία Σώζου>, ο rιωρ

καλλάς <+Ξένια Σοφοκλή 

>. ο Αντωνάκnς <+Σοφού λ
λα Περικλέους>. ο πανα

γιώτnς και ο Σωτήρnς απέ

θαναν σε παιδική nλικία 

όταν προσβλήθnκαν από 

ιλαρά, ενώ ακόμα ένα παι

δί τους πέθανε λόγω 

aσφυξίας προτού ακόμα 

γεννnθεί. 
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Μόνrn-Αδαμίδn! 




