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ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΟΣ 
Χρ. Πέτσα 

Ένας Κυθρεώτης που ανόπτuξε πολυσχε
δή επαγγελματική δράση και συνέβαλε αξιό

λογα στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα. 

Γεννήθηκε στις 14 Σεπτέμβρη 1901 στην 
ενορία Αγίου Ανδρονίκου Κυθpέας από πατέ
ρα το Στυλιανό Μαλαό και μητέρα την Ελεγ
κού Χ· · Παύλου που είχαν κι οι δυο τις ρίζες 
τους από την ίδια ενορία. Ήταν το πέμπτο 

παιδί της οικογένειας ανάμεσα στα οκτώ του 

αδέλφια Κώστα, Ευρυδίκη, Παύλο, Χρυσταλ

λένη, Αριστόδημο, Λουκία, Κλεάνθη, Αρετή. 
Απ' αυτά ζουν σήμερα τα τρια, Παύλος, Αρι

στόδημος, Αρετή. Η Ευρυδίκη πέθανε 
πρόσφατα. 

Από τα αδέλφια του ο Κώστας νυμφεύθηκε 
την Αγάθη Παπανδρέου από το Βαρώσι και 

εγκατεστάθηκε εκεί. Η Ευρυδίκη παντρεύτη
κε το Δημήτρη Νικολάου Πογιατζή από το 
Πραστειό Μεσαορίας και εγκατεστάθηκε δί

πλα στο πατρικό σε νεόκτιστο σπίτι. Ο Παύλος 
μετανάστευσε στην Αμερική όπου νυμφεύθη

κε και έμεινε μόνιμα εκεί. Η Χρυσταλλένη 
παντρεύτηκε το Ματθαίο Νικόλα από τη Λάρ
νακα όπου εγκαταστάθηκε. Η Λουκία παν
τρεύτηκε---το--Χ-'-·- Κώστα- Στυλιανού· από· τηV 

Κυθρέα και κατοίκησε στον ·Α γιο Ανδρόνικο 

Κυθρέας. Ο Αριστόδημος νυμφεύθηκε τη Δέ

σποινα Μαρκαντώνη από την Αγία Μαρίνα Κυ

θρέας όπου εγκαταστάθηκε. Ο Κλεάνθης 
μετανάστευσε ενωρίς στο Κόγκο και με την 

επανοδό του στην Κύπρο εγκατεστάθηκε στη 
Λάρνακα. Η Αρετή παντρεύτηκε το Γεώργιο 

Πετάση όπου εγκαταστάθηκε στην ενορία 
Χαρδακιώτισσα της Κυθρέας. 

Μικρό παιδί ο Αριστόδημος φοίτησε στο 

Σχολείο του Αγίου Ανδρονίκου που βρίσκετο 

τότε στον περίβολο της ομώνυμης εκκλησίας 
και μόνο μερικές δεκάδες μέτρα απείχε από 

το σπίτι του. Ευτύχησε να 'χει δασκάλους του 
τους αείμνηστους Γεώργιο Κυριακίδη (Κολλί
τση), τον Παπαμιλτιάδη (ιερέα και δάσκαλο) 

και το Χρίστο Φραγκίδη, όλοι από την Κυθρέα. 
που υπηρέτησαν για σειρές χρόνια στο Σχο
λείο του Αγίου Ανδρονίκου και εδίδαξαν και 
διαπαιδαγώγησαν στο πέρασμα τους ολόκλη· 
ρες γενιές μαθητών της Κυθρέας. ·Ολοι τους 
ενθυμούνται τους aξέχαστους δασκάλους 
τους και με συγκίνσυση αναφέρουν τα ονόμα

τα τους γιατί πραγματικά κατέβαλαν aσύγκρι
τες προσπάθειες και aπαράμιλλους κόπους να 
μεταδώσουν σ' αυτούς τις στοιχειώδεις γνώ
σεις με τα πενιχρά εφόδια και τα aρχέγονα 
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εποπτικά μέσα που διέθεταν στην εποχή τους 
τις άφθαρτες αρετές της α6άνατης μας πί
στης και τα υψηλά ιδεώδη της ακατάλυτης Ελ
ληνικής φυλής μας. 
Αυτή τη στιγμή που ο κ. Αριστόδημος ανα

φέρει τους σεβαστούς του δασκάλους, τον 

παίρνει το παράπονο που δεν έμεινε να 
συμπληρώσει τις τάξεις του Δημοτικού Σχο
λείου, γιατί αναγκάστηκε να διακόψει τη φοί

τηση του στο μέσο της σχολικής χρονιάς, στην 

πέμπτη τάξη. 

Λόγος που ανάγκασε τον Αριστόδημο να 

βγει από το Δημοτικό Σχολείο στο μέσο της 

χρονιάς ήταν η σφοδρά επιθυμία του ιδίου και 

των γονιών του να μεταναστεύσει στην παιδt· 
κrΊ α υ τη ηλικία των 11 χρόνων στην ΑμερικrΊ με 
την προοπτική να συνεχίσει τη φοίτηση του 

εκεί τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο. 

Η εποχή που μιλάμε ήταν τέτοια που επικρα
τούσε το ρεύμα της μετανάστευσης ανάμεσα 

-στο Κuπριaκό-κόιVΟ γενΙΚά ΚΌϊέιδιΚό: 'άtηV KU~ 

θρέα που δεν έμεινε οικογένεια να μη ξενη

τεύσει στην πλούσια ήπειρο του Νέου Κόσμου 
ένα και δυο της παιδιά. Περνούσε τότε το νησί 
μας μια αφάνταση οικονομική κρίση και τα παι

διά το ι} αφού ξεπερνούσαν όλες τις δυσκολίες 
της μετανάστευσης (εξεύρεση χρημάτων, εγ

γύηση συγγενών εγκατεστημένων εκεί, πιστο· 
ποιητικά υγείας, καλής διαγωγής κ .λ.) μετανά

στευαν στη μακρυνή ήπειρο για εξεύρεση ερ
γασίας, ασφάλεια μελλοντικής σταδιοδρομίας 

και μ' ένα πόθο και μια καρδιά να επιστρέψουν 

σαν Αμερικάνοι μια μέρα στην προσφιλή τους 

πατρίδα για μόνιμη εγκατάσταση στη γενέτει

ρα τους Κυθρέα. 

Στην εποχή αυτή η Αμερική με πλούσιους 

ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους είχε 
ανάγκη εργατικού δυναμικού σ' όλους τους 

τομείς, γεωργία, βιομηχανία, εμπόριο. Γι' αυτό 

εδέχετο αιτήσεις απ' όλες τις χώρες για μετα· 

νάστευση για να εξασφαλίσει όσο το δυνατό 
περισσότερα εργατικά χέρια που τόσο είχε 

ανάγκη για τη δική της πρόοδο και ανέλιξη. 

Στις αιτήσεις αυτές εδίδετο προτεραιότητα 
σύμφωνα με την ημερομηνία που υποβάλλον

ταν. Γι' αυτό οι αιτητές αδημονούσαν καθημε

ρινά πότε να πάρουν την ειδοποίηση τους (να 
έρθει όπως έλεγαν το νούμερο τους) για ν' 
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αρχίσει η προετοιμασία για το πολυήμερο τα
ξίδι τους στη μακρυνή ήπειρο. 
Μόλις έπαιρνε το νούμερο του ένας μέλλων 

μετανάστης έπρεπε ν' αρχίσει σειρό διαδικα

σιών και διατυπώσεων που έπρεπε να προηγη
θούν της μετανάστευσης. ·ετσι και ο μικρός 

Αριστόδημος που εφλέγετο τότε οπό τον πό

θο της Αμερικής μόλις πήρε το νούμερο του 

άρχισε τις προετοιμασίες. Αρχικό nαpουσιόσ
θηκε στο γιατρό Φράγκο που ήταν επιτραμμέ

νος από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολι

τειών για πιστοποιητικό γενικής υγείας και πι
στοποιητικό υγιούς οράσεως. Ο Φρόγκος 

εκτός οπό τα καθήκοντα του αυτά ήταν και 
γιατρός στην Προτεσταντική εκκλησία. Για 

προπαγανδιστικούς λόγους οι Προτεστάντες 

είχαν γιατρούς που εξέταζαν τον κόσμο σχε

δόν δωρεάν (επίσκεψη ένα σελίνι με τα φάρ~ 
μακα που εδίδονταν στον άρρωστο). Η Προτε
σταντινή εκκλησία βρισκόταν σε εκτεταμένο 

περίβολο αντίκρυ της Παλιάς Ηλεκτρικής Λευ
κωσίας δίπλα στο δρόμο που πηγαίνει από το 

Παλιό Δημαρχείο στην Αρχιεπισκοπή προς το 

Παγκύπριο Γυμνάσιο. Κάθε Παρασκευή σ' αυ
τή προηγείτο λειτουργία κaι στη συνέχεια εξέ

ταση των ασθενών και παροχή φαρμάκων με 
πληρωμή ένα σελίνι 

Εύκολα ο Αριστόδημος εξασφάλισε τα πι
στοποtητικά ιΟUΎιατρού γιατί ήταν·παιδi·με 
υγεία και αρτιμέλεια που διατηρrί μέχρι σήμε

ρα χάρις στις προφυλάξεις και πρόνοιες που 

είχε σ' όλη του τη ζωή να διατηρήσει την υγεία 
που κληρονόμησε από τους γεννήτορες του. 

·Ε να ανυπέρβλητο εμπόδιο που συνάντησε 

ο Αριστόδημος στην προσπάθεια του να φύγει 

για την Αμερική ήταν σαν παιδί ανήλικο ο σχε

τικός νόμος της Αμερικής απαιτούσε να ·χει 

γονείς εγκατεστημένους εκεί να το παραλά
βουν στην άφιξη του και το σπουδαιότερο να 

φροντίσουν για την ανατροφή κaι τη μόρφωση 
του μέχρι της ενηλικίωσης του. Ο Αριστόδη

μος είχε εκεί το μεγαλύτερο του αδελφό Κώ

στα, που είχε μεταναστεύσει το 1912. Σε σχετι
κή αλληλογραφία που είχαν οι γονείς του με 

τον Κώστα αυτός τους συμβούλεψε για να 
υπερπηδηθεί το εμπόδιο της μετανάστευσης 

να κάμουν το πιο κάτω: 
Στην Αμερική είχε μεταναστεύσει προ λίγου 

καιρού ο συγχωριανός τους Κώστας Σπέτσιος 

ή Σπούτσιος. Αυτός είχε ένα γυιό που λεγόταν 
Γεώργιος, που προοριζόταν να πάει στον ίδιο 
καιρό κοντά στον πατέρα του. Με την ευκαιρία 
αυτή να εξασφαλίσουν ένα πιστοποιητικό πως 
αυτός και ο Αριστόδημος ήταν αδέλφια. Γεώρ
γιος 11 χρόνων και Αριστόδημος 12 χρόνων. 
· Ετσι και έγινε. Το πιστοποιητικό εύκολα εξα-
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σφαλiσθηκε και τη γνησιότητα του πιστοποίη
σε χωρίς υπόνοια και σοβαρότητα ο χωριανός 

του Γιαννακός Γιωργαλλή Περατίκας. 

Με την εξασφάλιση αυτή του πιστοποιητι

κού κάθε εμπόδιο ήταν πια ανύπαρκτο. 
συμπληρώθηκαν έτσι όλες οι προετοιμασίες 

για το ταξίδι και έκοψε και το aτμοπλοϊκό εισι

τήριο που στοίχιζε μόνο f?.SOO μιλς Αμμόχω
στος-Νέα Υόρκη. · Ετσι ο Αριστόδημος φθάνει 
στην Αμμόχωστο τη μέρα της αναχώρησης με 

άλλους 14 Κυθρεώτες. που όλοι έχουν πεθά
νει. Μόλις προ 3 μηνών είχε πεθάνει και ο 
τελευταίος συνταξιδιώτης Γιάννης Φιτιρίκ

κος. πατέρας του κ. Μιχάλη Φρειδερίκου που 
διατηρεί σήμερα τις ομώνυμες Ιδιωτικές Σχο

λές στη Λευκωσία. 

Ταξίδευσαν τότε με πλοiο που πέρασε από 

την Αλεξάνδρεια με κατεύθυνση στον Πει

ραιά. Εδώ όλοι οι ταξιδιώτες κάθησαν 8 μέρες 
για να εξασφαλισθεί uπερωκεάνειο για την 

Αμερική. Επι τέλους στο λιμάνι του Πειραιά 
προσήγγισε το μεγάλο βαπόρι "Θεμιστοκλής .. 
που έκανε τότε το πολυήμερο ταξίδι του 

Ατλαντικού Ωκεανού. Αμέσως άρχισε ο έλεγ

χος των διαβατηρίων όλων εκείνων που επρό

κειτο να ταξιδεύσουν με το "Θεμιστοκλή .. και 
μετά τη συμπλήρωση του παραδόθηκαν όλα 
τα διαβατήρια των επιβατών στον πλοίαρχο 

···του uπερωκεάνειου.·Το ταξίδι από Πεφαιό στο. 

Καστιγκόρι κρότησε 15 μέρες και ήταν πράγ
ματι κουραστικό και αφάνταστα εξαντλητικό 
για τους επιβάτες, ιδίως για τον Αριστόδημο. 

παιδί με τα 12 του ακόμη χρόνια. 
Στο Καστιγκάρι (ιδιαίτερος τόπος του μεγά

λου λιμανιού της Νέας Υόρκης) ο υπεύθυνος 

του ελέγχου των επιβατών μόλις αντίκρυσε τα 
δυο ανήλικα παιδιά Αριστόδημο και Γιώργο ζή

τησε να μάθει ποιός τους είχε εγγυηθεί να 

φθάσουν εκεί και υπό ποιά κηδεμονία θα έμε
ναν. ·Ε να ς χωριανός από τους συνταξιδιώτες 

του Αριστόδημου. ο Παναγής Χριστοδούλου 
ΚάκκΊτος (που ήταν γείτονας του Μαλαού) πα
ρουσιάσθηκε και βεβαίωσε τον υπεύθυνο του 

ελέγχου πως τα δυο παιδιά Γιώργος και Αρι
στόδημος ήταν αδέλφια και ταξίδευαν με τη 

δική του φροντίδα. Ο έλεγχος δεν είχε ακόμη 

συμπληρωθεί και κατέφθασε ο Κώστας Σπέ

τσιος που δηλώθηκε πως και τα δυο ανήλικα 

παιδιά ήταν γιούδες του. Εξετάσθηκε κατά πό

σο ήταν δικά του παιδιά και aυτός ομολόγησε 

πως ήταν πράγματι δικά του. 
Παρ' όλη όμως τη διαβεβαίωση του Κώστα 

Σπέτσιου ο υπεύθυνος του ελέγχου έφερε έν

σταση γιατί δεν ικανοποιήθηκε με την κηδεμο
νία του υποτιθέμενον πατέρα προβάλλοντας 

τον ισχυρισμό πως τα παιδιά σαν ανήλικα που 
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ήταν δεν ήταν αρκετή η κηδεμονία του πατέρα 
και έπρεπε να ·χουν κοντά τους και τη μητέρα 

τους που θα αναλάμβανε την διατροφή και 
περιποίηση τους (το ανάγιωμα τους). 

Μάλιστα διάταξε να μη αποβιθαστούv και 
χωρίς αναβολή να στραφούν πίσω στην πατρί

δα τους κοντά στη μητέρα τους. rι· αυτό διά

ταξε τον Παvογιl Κάκκιτο v· αναλάβει τη φρον
τίδα της επιστροφής. ·Ετσι κι έγινε. Την επο

μένη με την επιστροφή του Θεμιστοκλή στον 

Πειραιά φώναξαν και τα παιδιά στο πλοίο για 
αναχώρηση. 

Μόλις πρόκαμε να ξεκινήσει το πλοίο κα

τέφθασε στο λιμάνι ο αδελφός του Αριστόδη
μου Κώστας που ήταν εγκατεστημένος στην 

Αμερική όπως έχει αναφερθεί προηγούμενα. 
Αυτός κατέθεσε γραπτή διαβεβαίωση στον 

υπεύθυνο πως μπορούσε v· αναλάβει την 

προστασiα των παιδιών και μάλιστα δήλωνε σ· 
αυτή και το όνομα της γυναίκας (Αμερικανί

δας) που είχε εξασφαλίσει τις φροντίδες της 

για τα παιδιό. 
·Η ταν όμως πια αρ',ιά γιατί το πλοίο είχε 

ξεκινήσει για τον Πειραιά. Ο ΚWστας στην 

προσπάθεια του να κρατήσει τον αδελφό του 
κοντό του ύστερα από τόσους κόπους και Εξο
δα σκέφτηκε πως έπρεπε να καίαβάλει και την 

τελευταία. 
Σκέφτηκε αμέσως το Γερόλεμο Βαρκάρη 

στον Πειραιά που η καταγωγή του ήταν από 
την Κύπρο και με προθυμία και χωρίς καμμιό 
βαρυγκόμηση παρείχε κάθε διευκόλυνση εκεί 

σε κάθε Κύπριο. Αμέσως στέλλει σ· αυτό επεί

γουσα επιστολή και τον παρακαλεί να προσπα

θήσει να περάσει τα επιστρέφοντα στον Πει

ραιά παιδιά μέσο του Καναδά. Ο Κώστας ήταν 
βέβαιος πως τούτο ήταν κατορθωτό για το Γε

ρόλεμο. γιατί είχε υπόψη του παρόμοιες περι

πτώσεις άλλων χωριανών όπως του Νικολή του 

Κωνστόντινου που τον έστειλε μέσω του Κα
ναδά και έφθασε στην Αμερική τελείως ανεξέ
λεγκτο παρ· όλο που ήταν ανήλικος. 

Ο Γερόλεμος πήρε την επιστολή αυτή του 
Κώστα και ήταν έτοιμος να εκτελέσει το σχέ

διο του αναμένοντας aνυπόμονα την επιστρο
φή του Θεμιστοκλή. Δυστυχώς όμως για τα 

υποτιθέμενα δυο αδέλφια το σχέδιο δεν πραγ
ματοποιήθηκε γιατί ο Κάκκιτος που είχε υπό 

την φροντίδα του τα παιδιά σ' όλη τη διαδρομή 
της επιστροφής τους στη Κύπρο, δεν δέχτηκε 

γιατί. φοβήθηκε μήπως - και τούτο το ταξίδι 

μέσο του Καναδά έχει τις ίδιες δυσάρεστες 
συνέπειες όπως το προηγούμενο μέχρι της 

Νέας Υόρκης. 
Έτσι από τον Πειραιά πήρανε πλοίο και οι 

τρεις τους (Κάκκιτος, Αριστόδημος, Γιώργος) 
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και φθάσανε χωρίς καθυστέρηση στην Κύπρο, 

χωρίς να κατορθώσουν να γνωρίσουν την 
πλούσια ήπειρο και ν' απολαύσουν την άνετη 

ζωή της. 
Η ματαίωση αυτή της εγκατάστασης στην 

Αμερική δυστυχώς δεν πήρε τέλος με την επά

νοδο και των τριών στην Κύπρο. Είχε συνέ
πειες οδυνηρές και προεκτάσεις περίπλοκες 

για κείνο που είχε εγγυηθεί και δηλώσει πως ο 
Γιώργος και Αριστόδημος ήταν αδέλφια. Για 

το Γιαννακό Γιωργαλλή Περατίκα που εγγυή
θηκε πως και τα δυο παιδιά ήταν γιούδες του 

Κώστα Σπέτσιου. Η υπόθεση καταγγέλθηκε 
στην Αστυνομία και η περίπτωση πήρε το δρό
μο στα δικαστήρια και μάλιστα κατέληξε στο 
Κακουργιοδικείο. ·Ε να ς χωριανός ο Π ιερής 

Γιασουμή, ένας ιδιόρρυθμος τύπος ανθρώ

που. ένας έξυπνος και διαστρεμμένος. κατήγ

γειλε τον Περατίκα για την ψευδrΊ εγγύηση 

που έκαμε πως δήθεν τα δυο παιδιά ήταν 

αδέλφια. 

Αφορμή της καταγγελίας αυτής ήταν γίατi ο 
Πιερής (aργόσχολος, καφενόβιος και άδου

λος καθημερινά) βυθίστηκα σε πολλά χρέη, 

χωρίς να έχει την οικονομική ευχέρεια να τα 

πληρώσει. Σοφίστηκε λοιπόν για να μη μπορέ
σουν οι δανειστές του να εισπράξουν τα δά

νεια τους αφού πωλήσουν το μοναδικό κτήμα 

που είχε ένα εκτεταμένο περβόλι αντiκρυ στο 
σπίτι του και δίπλα στο μύλο Στέφανο να το 

αποξενώσει στο όνομα του Περατίκα. 
Μετά την αποξένωση αυτή ο Πιερής ζητού

σε συχνά πυκνά μερικά χρήματα από τον Πε
ρατίκq που αυτός δεν του aρνείτο με την απώ
τερη σκέψη πως μ' αυτά θα ξοφλούσε το κτή

μα που του είχε μεταβιβάσει. Ο Πιερής όμως 

με το πέρασμα των χρόνων και αφού πέρασε 
αρκετό χρονικό διάστημα που τα χρέη του αυ

τόματα είχαν διαγραφεί (υπήρχε σχετικός νό

μος επί Αγγλοκρατίας, που διεγράφοντο αμε
λητέα χρέη που δεν ξοφλήθηκαν σε ορισμένο 
χρονικό διάστημα) ζητούσε από τον Περατί
καν να του επιστρέψει το περιβόλι. Ο Πεpατί

κας στην απαίτηση του Π ιερή aρνείτο επίμονα 

και όπου συναντιόνταν μάλλωναν για το επίδι

κο θέμα. 
Ο Πιερής μη μπορώντας να εξαναγκάσει νο

μικά τον Περατίκαν να του επιστρέψει το κτή
μα. σκέφτηκε για εκδίκηση να τον καταγγείλει 

για τη ψεύτικη εγγύηση και δήλωση που είχε 
προ καιρού κάμει πως ο Αριστόδημος και Γιώρ

γος ήταν αδέλφια. Η αστυνομία στην οποία 
γίνηκε η καταγγελία παρουσίασε την υπόθεση 

στο δικαστήριο και σαν τεκμήριο έφερε στη 
δίκη και τα διαβατήρια των δυο υποτιθεμένων 

αδελφών. 
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Ο Περατίκας την εποχή αυτή της καταγγε
λίας του ειργάζετο σαν δικολάβος στο δικηγο
ρικό γραφείο του Σταυρινάκη, ενός διάσημου 

και επίλεκτου δικηγόρου της Λευκωσίας. Σον 
κατηγορούμενος που βρέθηκε ασφαλώς δεν 

μπορούσε να βρει πιο κατάλληλο υπερασπι

στή της δίκης του από το μόστρα του, τον 

αείμνηστο Σταυριvάκη. Εκτός τούτου και λό

γοι φιλοτιμίας και αξιοπρέπειας επέβαλλαν να 

ζητήσει την υπεράσπιση του οπό τον Σταυρι

νάκη. 
Η δίκη έφθασε στο Κακουργιοδικείο μια μέ

ρα στο 1916, συνεχίστηκε όλο το πρωϊ με δια
κοπή το μεσημέρι για να συνεχιστεί και το από

γευμα. Μετά τη διακοπή της δίκης, ο δικηγό

ρος Σταuρινάκης από την όλη δίκη που έγινε 

το πρωϊ και τις μαρτυρίες που κατατέθηκαν 
σχημάτισε την ιδέα και είπε στον Περατiκα 

πως η ποινή του μπορεί να φθάσει τα 14 χρόνια 
φυλάκιση, με την επιφύλαξη όμως πως στο 

διάστημα της διακοπής θα μελετήσει πληρέ~ 
στερα τη δίκη και να βρει κόλπο που να με~ 

τριασθεί η ποινή του στα μισά χρόνια. 

Μετά τη διακοπή της δίκης περίλυποι και 
στενοχωρημένοι και οι τρεις (Περατίκας, Αρι~ 

στόδημος, Γιώργος) κατέληξαν για φαγί στο 
εστιατόριο του Πίττα που βρισκόταν στην Οδό 

Ερμού (σήμερα κατειλημμένη από τους Τούρ~ 

κους) κοντά στο σταυροπάζαρο (διασταύρωση 

της Ερμού με την Οδό Χρυσοχόων που βγαίνει 

στην Αγία Σοφία) ακριβώς δίπλα από το γωνια~ 

κό κατάστημα τότε του Τελεβάντου και αργό~ 

τερα του Αναστάση Πρόσφυγα. 

Σαν έτρωγαν το μεσημεριανό τους φαγητό 

και έχοντας στο νου όσα τους είπε ο Σταυρινά· 
κ ης για την κατάληξη της δίκης, φθάνει ανέλ~ 

πιστα ο δικηγόρος γελαστός και περίχαρος για 
να τους ανακοινώσει πως βρήκε το κόλπο που 

μπορούσε να μετριάσει στα επτά χρόνια την 

υποτιθέμενη φυλάκιση του Περατίκα, χωρίς 
όμως να το αποκαλύψει. Δεν πρόκαμε ν' ανα~ 

κοινώσει την πρώτη χαροποιά είδηση και σαν 

από μηχανής Θεός τού ήλθε μια άλλη σκέψη 
που θα χρησιμοποιούσε δεύτερο κόλπο για 

την πλήρη aπαλλαγή του Περοτίκα. 
· Ολος,χαρά και ανεκδιήγητη εσωτερικά ευ~ 

τυχία αποτεινόμενος ο Σταυρινάκης στον Πε· 

ρατίκα του λέγει: "Περατίκα, αυτή τη στιγμή 
βρήκα τρόπο να σε γλυτώσω ολότελα από τα 

δεσμά της φυλακής. Τρέχω τώρα να πάω στο 

γραφείο του Πρωτοκολλητή ... 
Πραγματικά χωρίς να χάσει καθόλου καιρό 

έφθασε βιαστικά στο γραφείο του Πρωτοκολ~ 
λητή. Εκεί έψαξε και βρήκε την κατάθεση που 

είχαν πάρει οπό τον κατηγορούμενο γραμμέ~ 
νη στ' Αγγλικά. Σ' αυτή βρήκε πάτημα σε κεί-
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νους που την έγραψαν ένας Τούρκος με 
· Αγγλο. Το απόγευμα συνεχίστηκε η δίκη και 
στην αγόρευση του ο αεiμνηστος Σταυρινά
κης στήριξε την υπεράσπιση του στην αγραμ

ματοσύνη του κατηγορούμενου Περατίκα. 

«Πως είναι δυνατό. κύριοι δικαστές" ανάφερε 

στην αγόρευση του «αυτός που μόνο την υπο
γραφή του ξέρει να βάζει στα Ελληνικά να 
υπογράψει κατάθεση που δεν μποροUσε να τη 

συλλάβει: Ο πελάτης μου ρωτήθηκε από τους 
διενεργήσαντες την κατάθεση μόνο αν γνώρι

ζε τα δυο πρόσωπα και αυτός απάντησε κατα
φατικά, ότι ήταν χωριανοί του και γείτονες του 

και τους ήξερε πολύ καλά. Αυτοί όμως παρε~ 
νόησαν τα λεγόμενα του και έγραψαν πως 

ήταν και αδέλφια". Ανάμεσα στους δικαστές 
που δίκαζαν την υπόθεση, ήταν και ο Τοlιρκος 
Φουάτ Μπέης, που αργότερα προήχθηκε σε 
εφέτη. Μετά την αφυπηρέτηση του εξασκού

σε το δικηγορικό επάγγελμα με καταπληκτι~ 

κήν επιτυχία σε σοβαρές και δύσκολες δίκες. 
Ο Φουάτ έκπληκτος μπροστά στο εύστροφο 
και επινοητικό μυαλό του Σταυρινόκη είπε: 
«Μας ξέφυγες, κύριε Σταυρινάκη, σαν το περ

δίκι οπό το κλουβί» και έδωσε σ' αυτό το θερ

μά του συγχαρητήρια για την επιτυχή έκβαση 
που οδήγησε τη δίκη. 

Με την πιο πάνω υπεράσπιση του Σταυρινά
κη η απόφαση των δικαστών ήταν η απαλλαγή 

του κατηγορούμενου. 

Η διένεξη όμως Πιερή και Περοτίκα είχε 
συνέχεια και μετά την αθωωτική απόφαση του 
δικαστηρίου. Ο Πιερής δεν μπορούσε να λη
σμονήσει την απάτη που είχε χρησιμοποιήσει 
ο Περατίκας στο περβόλι. Οικειοποιήθηκε ξέ
νη περιουσία χωρίς να πληρώσει την αξία της. 

Μια μέρα ο Περατίκας καθόταν στο καφε

νείο του Στυλή του Κελαντωνή στο Σεράγια 
κάτω από την πυκνή σκιά του γέρικου πλάτα
νου και απολάμΒανε αμέριμνα το ναργιλέ του. 

Τη στιγμή αυτή περνούσε από κοντά του ο 
Π ιερής καβαλλάρης στο γαϊδούρι του και με το 
μπαστούνι στο χέρι. Μόλις ο Π ιερής πλησίασε 
τον αμέριμνο Περατίκαν άρχισε να τον κτυπά 
στο κεφάλι με το μπαστούνι σε τρόπο που το 
ξέσχισε και το αίμα άφθονο έτρεχε. Μόλις 

συμπλήρωσε το εκδικητικό του έργο ο Π ιερής 

είπε στο γα'ίδούρι του:"· Α ντε γαϊδαρε τράβα 
και άλλο γαϊδαρο έχω ξυλοκοπήσει". 
Η υπόθεση φυσικά καταγγέλθηκε στην 

Αστυνομία και Τούρκος αστυνομικός του πήρε 
κατάθεση και όταν του τη διάΒασε, τού πρό
τεινε να την υπογράψει. Ο Πιερής όμως αντί 

να βάλει την υπογραφή του έγραψε στο 
κάτω της μέρος «Να χ .... που τα έγραψε και 
που εν να τα διαβάσει». Για τη φράση αυτή και 
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γιο το ξυλοκόπημα που είχε κάμει aνίδεο στον 
Περοτίκο. παρουσιάσθηκε στο δικαστήριο. Δι

καιολογώντας ο Πιερής και τις δυο του κατη

γορίες είπε πως συνήθιζε να πίνει και ίσως το 
κονιάκ τον έφερε σε θέση να κάμει ό ,τι έκαμε. 

Το δικαστήριο όμως τον καταδίκασε σε 15 μέ
ρες φυλάκιση. 
Κάναμε την παρέκβαση aυτή aπό το θέμα 

για να εξιστορήσουμε τα επακόλουθα μιας 
ψεύτικης δήλωσης που είχε κάμει συνειδητό ο 
Πcρaτίκας που ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας της 

σε υπέρτατο Οαθμn και κινδύνεψε να καταδι
κασθεί σε πολλά χρόνια φυλάκωη εόν το ευ
φές και δημιουργικό μυαλό του αείμνηστου 

Σταυρινόκη δεν επινοούσε το τέχνασμα που 
κατέληξε στην αθώωση του κατηγορου
μένου . 

Καιρός όμως. μού φαίνεται να επανέλθουμε 
στο κυρίως θέμα και να εξιστορησουμε τι ν · 
aπόγινε ο Αριστόδημος ύστερα από την απο

τυχία της μετανάστευσης του στην Αμερική 
κeιι της μόνιμης πια εγκατάστασης του στην 
Κύπρο. 
Ο Αριστόδημος που διψούσε όσο κανένας 

άλλος τη δουλειά. δεν ήταν δυνατό με την 
επάνοδο του στη γενέτειρα του να καθήοει με 
σταυρωμένα χέρια και να περιμένει τη συντή

ρηση του από τους γονείς. Σκέφτηκε λοιπόν 
να μπει στην τέχνη μιας και τα χρόνια του 

πέρασαν και δεν μπορούσε να επανέλθει στις 
τάξεις του σχολείου. Κατέφυγε στην τέχνη 
του μαραγκού και μαθήτευσε μόνο ένα χρόνο 
στο μάστορα Σάββα Ποποίωάννου (του Πα
πάκκιονου) που διατηρούσε αξιόλογο επιπλο
ποιείο στον · Α η Γιώργη και δίπλα στο σπίτι του 
Περδίου (Πελό) Είχε αρκετή πελατεία όχι μο
νάχα από την Κυθρέο αλλά και από το 
περίχωρα. 

Η εργασία όμως του μαρογκου δεν ικανο
ποιούσε τον Αριστόδημο γιατί όλο του το με
ράκι ήταν στο εμπόριο. Τον ευχαριστούσε να 
μπαίνει και να βγαίνει στην κοινωνία. να συν
διαλλάττεται . να κάμνει γνωστούς και φίλους 
ν αγοράζει και να πσυλεί διάφορα εμπορεύμα

τα . να δίδει και να παίρνει χρήματα. ήταν το 
ιδιαίτερο του ενδιαφέρο. Κάθε στατικη και 
περιορισμένη εργασία δεν τη συμπαθούσε 
οσα κέρδη και απολαβές είχε aπ · αυτή. Μανία 
πολλή είχε στο κόρρο. · Η θελε μ αυτό να περι

φέρεται στα χωριό ν · αγοράζει στον καιρό δια
φορο γεννήματα να τα μεταφέρει στις πολεις 
Λευκωσία. Λάρνακα και Αμμόχωστο να τα εμ

πορεύεται κερδίζοντας έτσι ικανοποιητικά. 

· Αλλωστε στον καιρό του οι κάτοικοι της Κάτω 
Κυθρέaς aυτό το επάγγελμα · εξασκούσαν. 

· Η ταν κερατζήδες. Ξεκινούσαν με τα κόρρο 
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τους περιήρχοντο τα χωριά της Μεσαορίος 

μέχρι το Τρίκωμο και τα Λιμνόσερκο και αγό
ραζαν διάφορα γεννήματα σιτηρά. βαμβάκι. 
σησάμι. ρόβι . φαβέπα . αρτυσιά και γενικά ό.τι 
εύρισκαν στη διαδρομή τους και επαγγέλον
ταν το μεταπράτη κερδίζοντας σημαντικά. 
Το ίδιο επάγγελμα εξασκούσε και ο πατέρας 

του σε περιορισμένο όμως βαθμό γιατί συντη

ρούσε μόνο άλογο μεταφέροντας τα εμπο
ρεύματα στη ράχη του από τα πλησιόχωρα της 
Κυθρέας. Ο Αριστόδημος, μικρό παιδί τον ακο
λουθούσε σ· όλες τις εξορμήσεις του στα 
χωριό. 
Ο Αριστόδημος για να ικανοποιήσει την κλί

ση του και διεξάγει καλύτερο το εμπόριο που 

από μικρό τον είχε μυήσει ο πατέρας του. πρώ

τη του δουλειά ήταν να παραγγείλει ένα κόρ
ρο στο Χοίρο οπό το Λευκόνικο. ένα επιδέξιο 
τεχνίτη που του στοίχσε μόνο S:14 χωρίς το 
άλογο γιατί αυτό το συντηρούσε προηγου
μένως. 

Με το κόρρο αυτό αρχίζει τη σταδιοδρομία 

του ο Αριστόδημος στο εμπόριο. αρχικό με τη 

μεταφορά σιταριού και κριθαριού γιο αλευρο
ποίηση στους μύλους της Κυθρέας. Περιερχό
μενος με το κάρρο του στην εποχή των αλω
νιών τα χωριό της Μεσαορίος αγόραζε μεγά
λες ποσότητες σιτηρών που τα μετάφερε στην 
Κυθρέο και το εναποθήκευε. Στη συνέχεια το 

όλεθε στους μύλους της Κυθρέος και μετέφε
ρε το αλεύρι στους ψωμάδες της Λευκωσίας 

γιο την καταοι<ευή ψωμιού . 
Ο πρώτος ψωμάς που γνωρίστηκε ο Αριστό

δημος ήταν ένας Τούρκος οπό τη Λευκωσία 
που λεγόταν Σουλεϊμάν Μουσταφά . Αυτός εί
χε το αρτοποιείο του στο δρόμο που πηγα ίνει 

από την Αγία Σοφία στην Πλατεία των δικαστη
ρίων Ο Σουλεϊμάν στη συμφωνία τους απάνω 
για να εξασφαλίσει τακτικιi και ικανοποιητική 
προμήθεια αλεύρου για τις ανάγκες του αρτο
ποιείου του υποχρέωσε τον Αριστόδημο να 
του καταβάλει σον μόνιμη προκαταβολή το 
ποσό των !:15. Σε περίπτωση καθυστέρησης να 
προμηθεύσει τα συμφωνηθέντα αλεύρια για 
τις ανάγκες του φούρνου του ν ' αφαιρούνται 
από την προκαταβολή αυτή η ζημιά που είχε ο 
φούρνος από την καθυστέρηση . 
Ο Σουλεϊμάν με τον εκτεταμένο κύκλο ερ

γασιών που είχε ο φούρνος του είχε και ένα 
άλλο προμηθευτή αλεύρων το χωριανό μας 
Χρίστο του Γιαννώ (Κόκκινο). 

Ετσι οι δυο προμηθευτές του Σουλεϊμάν 
Χριστος και Αριστοδημος φθάσονε στη Λευ

κωσιa μια μέρα με φορτωμένο το κάρρο τους 

με ολευρια. Παρουσιάσθηκαν στον πελάτη 
τους Σουλεϊμάν και η απαίτηση και των δυο 
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ήταν με το κοτεβοσμο και το ζυγισμα των 
αλεύρων να εξοφληθούν γιατί είχαν απόλυτη 

ονογκη χρημάτων και δεν μπορούσαν να με
νουν καθυστερημένα. Ο Σουλεϊμάν δέχτηκε 
την απαίτηση τους αλλά η παραλαβή να γίνει 

το απογευμο μετά τις 3 η ωρα. 
Σταθμεύσονε σ· ένα διπλανό χα νι στο φούρ· 

νο του ΣουλεΊμάν και περιμεναν μέχρι τις 3 
αλλά ο Σουλείμάν δεν παρουοιάσθηκε στο 
ι~ουρνο να τα παραλοβει. · Ετσι ο Αριστοδη

μος με το Χρίστο αναγκάστηκαν να το γυρε

ψουν από το σπίτι του που riταν πιο κάτω από 
το φουρνο. στη Τουρκογειτονιά που ήταν ανα
ιιεσο στους δυο δρόμους που ξεκινούσαν ο 
μεν ένας οπό την Α γιο Σοφία κι ο ολλος οπό το 

Πολιό Γυνοικοποζορο και κατέληγαν και οι 
δυο τους στην Πλατεία των δικαστηρίων. Κτυ

πησονε επανειλημμένο τη θυρο αλλα απόκρι
ση κομμιο Ο Χριστος εκνευρισμένος γιο την 
ονορμοστη ου τη συμπεριφορά του Σουλείμάν 

εσπρωξε βιαιο τη θύρα και οταν aυτή άνοιξε το 

βρηκον κρυμμενο ανάμεσα στο θρουμπιο που 
διατηρούσαν όλοι οι ψωμάδες τότε στο σπιτι 

τους σαν προσοναμμο του φούρνου. Σε παρα
τηρηση τους γιατι δεν παρουσιάστηκε στο 

φουρνο να παραλάβει τα αλεύρια αυτός δι

καιολογήθηκε πως δεν είχε μούτρο γιατί δεν 
μπόρεσε να εξασφαλίσει το ποσό γιο την απο

πληρωμή των αλευριών. Είχαν όμως στη πιστη 

του Σουλεϊμάν την πάγια προκαταβολή των 
1:15 ο καθένας και στην άθλια οικονομική 

κατάσταση που είχε φθάσει αδυνατούσε να το 

επιστρέψει. Κατέφυγαν λοιπόν στο δικηγορι
κό γραφείο του Κώστα Ζαννετίδη που ήταν 
λίγο πιο πάνω οπό το φούρνο του Σουλειμάν 
με σκοπό να κινήσουν αγωγή και οι δυο τους 

γιο είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. 
Ο Κώστας Ζοννετίδης διακεκριμένος τότε 

δικηγόρος (αργότερο διορίστηκε δικαστής) με 

μαζική πελατεία οπό την Κυθρέα δεν δυσκο
λεύθηκε να εξακριβώσει ύστερα από σύντομη 

εξέταση που έκαμε στο δικαστήριο πως ο Σου
λειμον ήταν χρεωκοπημένος και μάλιστα 
προηγούντο δυο άλλοι δανειστές που με αγω

γή έβγαλαν μεμοράντο στο φούρνο και ανέμε
ναν το σχετικό ριτ για να πουλήσουν τα υπο

στατικά του φούρνου για είσπραξη των δα
νείων. Τούτο απογοήτευσε το Χρίστο και Αρι

στόδημο και παραιτήθηκαν κάθε προσπάθε ιας 
για είσπραξη του ποσού που τους χρωστούσε 
ο Σουλεϊμάν. 
Το κάρρο παρέμειναν και το δυο φορτωμένο 

με αλεύρια. 
Ο ήλιος κόντευε να βασιλέψει και δεν ήταν 

φρόνιμο να στραφούν πίσω στην Κυθρέα χω
ρίς να διοθεσουν τα αλεύρια τους. rι · αυτο 
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κατεφυγαν σ· άλλο ψωμά τον Πλούταρχο 
Νεάρχου απο τα Λογουδερά που είχε το φουρ
νο του ακριβως αντίκρυ της μικρής τζαμης 

που βρισκεται κοντο στην εκκλησιά της Φανε
ρωμενης . Αυτός ειχε εκτεταμένο κύκλο εργα
σιών και δέχτηκε να παραλάβει κα ι τα δυο 
φορτωμοτu των κόρρων (450 οκ . το καθενα 

προς 70 παροδες την οκα . Το γρόσι είχε 40 
ποραδες. το σελίνι ειχε 9 γρόσια και η λίρα 20 
σελινιο η 180 γρόσια) . 

Συμφωνήθηκε κατόπι να καταθέσει καθένας 
1:15 σαν πάγια προκαταβολη κα ι να εινοι και οι 
δυο τους τακτικοί προμηθευτές αλευρων στο 
Νεάρχου. 

Η περιπέτεια αυτή που ειχον Χρίστος και 
Αριστόδημος στη διάθεση των αλεύρων τους 
συνεβαλε να φθάσουν πολύ οργά στο σπίτια 
τους στην Κυθρέο και οι οικογένειες τους πε
ροσαν aνήσυχες ωρες αναμένοντας την αφιξη 
των αγαπημένων τους 

Η π ρω τη αυτή προσέγγιση και των δυο με το 
Νεάρχου άφησε πολύ ικανοποιημένους πωλη
τες και αγοροστη και συνετεινε να γεννηθει 

ανάμεσα τους αμοιβαία εμπιστοσυνη που δι· 
καιολογημένο καθένας απο τους προμηΟευ
τές υπελόγιζε πως δεν θα ειχαν το ίδια rρεχα
μοτα με το Σουλειμάν που τελικά σφετερισθη
κε το ποσό της προκαταβολriς. 
Δυστυχώς όμως η ομοιβαιο αυτή εμπιστοσυ

νη δεν κρατήθηκε για πόντο και οι προμηθευ
τές διαψεύσθηκαν στους υπολογισμούς τους . 
γιοτι ο Νέορχου αρχισε να χρησιμοποιει δόλο 
στο βάρος των ψωμιών κάμνοντας λιποβαρή 
ψωμιά γιο να προσπορισθεί αθεμιτο κέρδος. 
Το Δημαρχειο υπεύθυνο στα χρόνια αυτο για 
τέτοιου είδους παραβάσεις κοτέσχε 1-2 φο
ρές ολο το λιποβορή ψωμιά στην προσπάθεια 
του να προστατευσει το κοινό οπό κάθε παρά
νομη και δολιο εκμετάλλευση. Ούτε η κατα

σχεση των ψωμιών από το Δημαρχείο. ουτε οι 
επανειλημμένες παρατηρήσεις του Χριστου 
και του Αριστόδημου στάθηκαν ικανα να σω
φρονίσουν τον πανούργο Νεάρχου και να 
παραιτηθεί από το άνομο και δόλιο έργο του. 
Μαθημένος στο αισχρό κέρδος. ύστερα από 
5-6 φορες που συνελήφθηκε με λιποβαρή ψω
μιο όχι μόνο κατασχέθηκαν αλλά κατακρατή
θηκε και η άδεια της λειτουργίας του φούρνου 
γιο να κλείσει για πάντα κα ι ο κάτοχος του να 
μεινει χωρίς δουλειά. · Ετσι Χρίστος και Αρι
στοδημος όχι μόνο έχασαν τον αγοραστή των 
αλεύρων τους αλλά έχασαν και την προκατα
βολή των 1:15 γιατί ο Νεάρχου έμεινε εκτεθει
μενος χωρις δουλειά και δεν μπορούσε να 
πληρωσει κάθε οφειλή. 

Είναι η δεύτερη απάτη που παρουσιάζεται 
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στον Αριστόδημο μέχρι τώρα στη σταδιοδρο

μία του σαν προμηθευτή αλεύρων στους aρτο

ποιούς Λευκωσίας. 

Οποία aντίθεση μεταξύ των Κυθρεωτώv και 

των δυο αρτοποιών. Αυτοί ειλικρινείς και τίμιοι 
στις συναλλαγές τους ενώ εκείνοι δόλιοι και 

σφετεριστες. Γιατί τόσο ο Αριστόδημος όσο 

και ο Χριστος σ· όλο το μακρό στάδιο της ζωής 

τους εδειξαν ανθρωπιά και καλωσύνη προκο
πή και εντιμότητα. Απέφευγαν κάθε αθέμιτο 

κερδος και περιορίζονταν αποκλειστικά στα 

κέρδη που ήταν καρπός της εργατικότητας 
του μόχθου και του ιδρώτα. 

Ο Νεάρχου μετά το άδοξο τέλος που ειχε η 
περιπέτεια του φούρνου του αναγκάσθηκε να 
ζητήσει τόπο ξένο για να ζήσει γιατί έχασε την 

εμπιστοσύνη και τη φερεγγυότητα που είχε 
ανάμεσα στο κοινό της πρωτεύουσας και κατ· 

επέκταση σ· όλο το κοινό της Κύπρου μας. 
-Εκαμε όλες τις ετοιμασίες που εχρειάζοντο 
για το μακρυνό ταξίδι της Αμερικής και πριν 

ξεκινήσει ήλθε ν· αποχαιρετήσει τον Αριστό

δημο και να τον ευχαριστήσει για την ειλικρί

νεια που έδειξε σ· όλο το διάστημα της συνερ

γασίας τους. Τον διαβεβαίωσε ακόμη πως όλο 

το ποσό που τού οφείλει θα φρόντιζε να του το 
στείλει μόλις εξασφάλιζε δουλειά στη μεγάλη 

ήπειρο του Νέου Κόσμου. 
__ Πρργμg:rικ_9 Q_πwς εinε ... έτσ:ι κaιέκαμε. Μετά 
από 1 V2 χρόνο από τη μετανάστευση του το 
ποσό που όφειλε στον Αριστόδημο ο Νεάρχου 

τού το έστειλε με τον ακόλουθο τρόπο: 
Μια μέρα που πήγε ο Αριστόδημος στη Λευ

κωσία. σον περπατούσε στην Οδό Ερμού πη

γαινάμεν6ς στο Παντοπωλείο (κατειλημμένο 
από τους Τούρκους από το 1958) και περνούσε 
ακριβώς δίπλα από το κατάστημα Γαβριηλίδη. 
γνωστοίι για τα εκλεκτά ζαχαρωτό του στην 

εποχή εκείνη, άκουσε μια φωνή να τον φωνά
ζει. · Ηταν ο διπλανός του Γαβριηλίδη Νικόλας 
από τα Λαγουδερά. Σαν μπήκε στο κατάστημα 

του. ο Νικόλας ρώτησε τον Αριστόδημο: 
" ·Ε χεις τίποτε χρήματα να παίρνεις απο τον 
Πλούταρχο Νεάρχου;" Ο Αριστόδημος ανάφε

ρε πως τού χρωστά ί:15. Ο Νικόλας παίρνοντας 

το λόγο ανάφερε πως τού τα είχε στείλει (γιατί 

ο Νικόλας ήταν θείος του Νεάρχου) και βγά

ζοντας τα χρήματα από την τζέπη του το παρά

δωσε στον Αριστόδημο. Ο Αριστόδημος περί

χαρος και γεμάτος ικανοποίηση πήρε τα χρη

ματα, ευχαρίστησε τόσο το Νικόλα. όσο και το 

Νεάρχου που έδειξε τόση τιμιότητα να πληρώ
σει το χρέος του ύστερα από τόσο καιρό και 

μάλιστα να το θυμηθεi στη μακρμνή ξενητειά. 
Μετά τη λήξη της συνεργασίας που είχε ο 

Αριστόδημος με το Νεάρχου εξαιτίας του κλει-
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αίματος του φούρνου του. για να συνεχισει το 
εμπόριο του αλευριού έπρεπε να βρει άλλο 

ψωμά για να τον προμηθεύει με αλεύρι. 
Κατtφυγε λοιπόν στο ΒαρWσι και ύστερα 

από επισκέψεις και διερευνήσεις που έκαμε 

σε ψωμάδες μπόρεσε να εξασφαλίσει τη συν
εργασία κάποιου Τούρκου ψωμά του Χασόν 

Ε κρεμ. Το ψωμάδικο του βρισκόταν κοντά στο 
μtρος που κτίσθηκε αργότερα η Νέα Δημοτική 

Αγορά Βαρωσίων. 

Το Βαρώσι αυτή την εποχή προμηθευόταν 

τα αλεύρια για παρασκευή ψωμιών οπό την 

Κυθρέα. Οι ΚυθρεWτες κερατζήδες αγόραζαν 

το σιτάρι από τα χωριά της Μεσαορiας, το άλε
θαν στους μύλους της Κυθρέας και στη συνέ

χεια μεγάλες ποσότητες αλεύρων προμή
θευαν και τους ψωμάδες της Αμμοχώστου. Η 

μεταφορά γινόταν ως επί το πλείστο με τα 

κάρρα αλλά και σε έκτακτες προμήθειες που 

εiχαν ανάγκη οι ψωμάδες των Βαρωσίων οι 
Κυθρεώτες τους έστελλαν με το τραίνο. Το 

μετάφεραν στο σιδηροδρομικό σταθμό Τρα
χωνιού εκαμναν σχετική φορτωτική στ' όνομα 

τους και έτσι χωρίς κόπους και δυσκολίες τα 
παραλάμβαναν οι ψωμάδες και η αποπληρωμή 

γινόταν όταν έφθαναν οι κερατζήδες στο Βα
ρώσι με τα κάρρα. -Αλλωστε με τη συνεργασία 
που είχαν ψωμάδες και κερατζήδες γεννάτο 

__ qγόμεQα .. τοuς. αμωβaiα .. εμπιστοσύνη .. και δεν. 
αμφέβαλλαν καθόλου πως τα χρήματα κινδύ

νευαν να μη εισπραχθούν. Η κοινωνία της Κύ

πρου μας στα χρόνια αυτά ήταν aπονήρευτος 

κόσμος και δεν ήθελε ένας να καταχρασθεί 

εκείνο που ανήκε στον άλλο και δεν ήταν δικό 

του. 

Έτσι και ο Αριστόδημος μετά τη γνωριμία 

του με τον Εκρέμ του Βαρωσιού. τού προμrΊ

θευε τα αλεύρια μεταφέροντας τα με το κάρ

ρο ή στέλλοντας τα με το σιδηρόδρομο μέσω 

Τραχωνιού. Η συνεργασία τους κράτησε δυο 

χρόνια και στο διόστημα αυτό καμμιά ανωμα
λία δεν σημειώθηκε στις συναλλαγές τους για

τί και οι δυο ήταν άνθρωποι aξιοπρεπείς και 

τίμιοι και τους χαρακτήριζε η αμοιβαία ευθίι

τητα και εμπιστοσύνη. 
Το εμπόδιο που στάθηκε να διακοπεί η αρ

μονική αυτή συνεργασία ήταν η διατίμηση που 

είχε βάλει η Κυβέρνηση στην Περίοδο του Α· 

Παγκόσμιου Πόλεμου 1914-1918 και η εξείΊρε
ση σιτηρών από τα σιτοπαραγωγικά χωριά της 

Μεσαορίας έγινε δύσκολος και προβληματική 
σε μεγάλο βαθμό. Η Κυβέρνηση στην πολεμι

κή αυτή εποχή διατίμησε το σιτάρι προς 4 σελi
νια το κοιλό (κάθε κοιλό 22 οκάδες) και οι 
γεωργοί aρνούντο να πουλούν το σιτάρι τους 

στους κερατζήδες στη τιμή της διατίμησης 
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γιοτι το πουλούσαν στην μούρη ογορο προς 4 
1/2-5 σελ. το κοιλό. Ανάλογη διατίμηση έβαλε 
και στο ψωμί και οι ψωμάδες δεν μπορουσον 
να το πουλούν πιο ψηλά οπό τη διατίμηση. 

Στη δύσκολη aυτή πολεμική εποχη ο Αρι
στόδημος έκαμε μια εξόρμηση στα χωριά της 
Μεσαορίος για αγορά σιταριού και έφθασε νυ

κτa στο Τρίκωμο. Σταμάτησε το κάρρο του και 
κάθησε σ· ένα καφενείο και σε λίγο ανακοίνω
σε στους θαμώνες το σκοπό της επίσκεψης 

τοι· αλλά κονενος δεν προθυμοποιήθηκε νο 
ταν προμηθεύσει με σιτάρι. Όλοι ηταν επιφυ
λακτικοί γιaτι προκειμένου να πουλήσουν ζη
τούσαν πιο ψηλά από τη διατίμηση. Και το 
σπουδαιότερο μήπως aποκαλυφθεί το οισχρο 

τους κέρδος. ο δε νόμος της διατίμησης aυ
στηρός οπως ιiτον επέβαλλε ποινή φυλα
κισης. 

Εκεί που ο Αριστόδημος καθόταν στο καφε
νείο σκεπτικός και περίλυπος τον πλησιοζει 
κάποιος κύριος που λεγόταν Φίλιππος. για
τρός το επάγγελμα. τον τραβά παράμερο και 

μυστικο τού λεγει : .. Ένας καλός γεωργος. ο 
Χριστόφας Λούτσιος έχει αρκετό σιτάρι στην 
aποθήκη του και μπορεί να σε προμηθεύσει 
όσο θελεις και η τιμή που ζητά εινοι 4 1/2 σελ. 
το κοιλο δηλαδή μισό σελίνι πιο πέρα οπό τη 
διοτιμηση. Θα πορολομβάνεις το σιτάρι τη νυ
χτο και θα το μεταφέρεις ολονυκτίς στην Κυ

θρέο. Εον δεχεσοι aυτούς τους όρους τότε 

μπορω να σε οδηγήσω σ' aυτόν να συμφωνή
σετε και να προσέξεις να κρατηθεί μυστική η 

συμφωνία σας". 
Ο Αριστόδημος δέχθηκε πρόθυμο τη σύστα

ση του γιατρού και τον διaβεβοιωσε πως θα 
φανει aντάξιος της εμπιστοσύνης του . Ξεκινη 

σον και οι δυο τους τη νύχτα εκείνη και φθάσο
νε στο σπίτι του Λούτσιου. Ο γιατρός σύστησε 

τον Αριστόδημο στο Λουτσιο και χωρις πολλά 
λόγιο φανέρωσε το σκοπό της επίσκεψης του . 
Ο Λούτσιος φαινόταν διστακτικός και δεν ήθε
λε να προμηθεύσει τον Αριστόδημο με σιτάρι. 

Φοβότον το νόμο της διατίμησης και την δομο
κλειο σπάθη του που κρέμα το στη κεφαλή κο
θ ε παραβάτη . Ο Αριστόδημος με πaροκλητικο 
τρόπο διοβεβοιωνε και τους δυο πως δεν 
έχουν να φοβηθούν τιποτε με τη πωληση του 

σιταριού και να μη περνά οπό το μυαλό τους 
καμιά υπόνοια γιοτι μοναδικός του σκοπός ει

ναι η εξασφάλιση σιταριού για να κροτήσει 

πελατεία και συνεχισει το εμπορικό του επογ
γελμο. Τελικά ο Λούτσιος με την προτροπη και 

του Φίλιππου δέχτηκε την πώληση σ ιταριού 

στον Αρισόδημο. 
Οι αποθήκες του Λούτσιου ήταν γεμάτες 

οπο γεννήματα νιοτι εκτός οπο το σιτποιi r.ι-
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χον και άλλα ειδη. έτσι που ο Αριστόδημος 
χρειοσθηκε χρονικό διαστημα 4-5 μηνων για 
να τις αδειάσει. 
Ο χωριανός του Αριστόδημου Γεωργιος Συ

καλλίδης που εμπορεύετο και aυτός το σιτορι 
με το κόρρο όπως και ο Αριστόδημος. βλεπον

τας τοσες προμήθειες σιταριού που έκαμνε . 
σε εποχή μάλιστα δυσκολη . να εξοσφολιοει 
σιτηρά τον πλησιασε και πληροφορήθηκε τις 

πηγές προμήθειας. Τον παροκαλεσε μάλιστα 
να τον συστήσει και aυτό στο Λούσιο σον οξιο 

καθε εμπιστοσύνης στην αγορά σιταριού γιοτι 
δεν μπόρεσε γιο πολύ καιρό να βρει σιτάρι και 
παραμένει χωρίς δουλειο . 

Ο Αριστόδημος στην πορακληση ουτη του 
Συκολλίδη έκαμε τις κοταλληλες εξηγήσεις 
και συστάσεις γιο aυτό στο Λούτσιο και αυτός 
το δέχτηκε σον νεο αγοραστη του σιταριού 
του Αλλωστε όπως αναφέρομε προηγουμε

να η αγορά και μετοφορο του σιταριου εγινετο 
τη νυκτα μια διαδρομή 20-23 μίλια και ο Αρι
στοδημος χρειαζόταν ενο συνοδοιπορο γιατί 
στην εποχή οuτη ανάμεσα στο χωρια της δια
δρομης υπήρχαν κλέφτες που συχνα έκαμναν 
επιθεοεις στους κεροτζήδες που μετεφερον 
χρήματα. 
Μια φορο που νυκτώθηκε στη Γύψου . ο Αρι

στοδημος αναγκαστικά διανυκτέρευσε στο 

σπίτι του Μιχάλη Κωμοδρόμου . Τη νύχτα ου τη 
σχεδιασθηκε επίθεση γιο να του πορουν τα 
χρήματα. Ματαιώθηκε όμως χάρις στην επεμ
βαση του τότε Μουχτάρη της Γύψου . Μορφη 
Κουμα. ενός μουχτάρη δυναμικου με πυγμη 
και επιβολή που πάντα στεκόταν ενάντια στα 
σχέδιο της εκεί σπειρας κλεφτων και προστά
τευε κάθε ξένο από τις επιθέσεις τους. 
Σον κοιμόταν ο Αριστόδημος στο σπίτι του 

Μιχάλη . ήλθε ο Μορφής και το ρωτησε αν κρο
τεί χρήματα. Ο Αριστόδημος τού είπε πως τα 
είχε δωσει στο Μιχάλη για φύλαξη. Ο Μορφής 
τού είπε πως ακριβώς γι · aυτό ήλθε. ον το 
κρατούσε να του το δώσει να του το φυλάξει 
για κάθε ενδεχόμενο. 
Από τη στιγμή αυ:rή ο Αριστόδημος όλη τη 

νύχτα καθόλου δεν κοιμήθηκε . Την επομένη 
που πηγε στο καφενείο του Μορφή αυτός του 

εκμυστηρεύθηκε πως κάποιοι βοσκοί μεθυ
σμένοι σχεδίασαν να του πάρουν τα χρήματα. 
Μετά 2-3 χρόνια ένας από τους βοσκούς 

αυτούς. ο Πατοούκκος έτυχε να εργάζεται 
σαν βοσκός στην Κυθρέα στην υπηρεσια του 

Νικολάτζη Κολιού (Κκόλα). Ο Αριστόδημος 
περίεργος να μάθει για την επίθεση που σχε
διοσθηκε τότε εναντίον του στη Γύψου τον 

ρώτησε τι εσκόπευαν να του κάμουν. Αυτός 
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του ειπε πως σκοπός τους ήταν να του πα ρουν 
το χρήματα χωρίς να τον κακοποιήσουν. 
Ο Αριστοδημος με το Συκαλλίδη συνεργά

στηκαν μεχρις ότου οι προμήθειες του Λού
τσιου εξαντλήθηκαν. Σταθμίζοντας σωστά την 

κατασταση διεπίστωσε πως ήταν ορκετο δύσ

κολο να εξασφαλίσει πλέον άλλες ποσοτητες 
σιτοριου και σκεφτηκε να στρέψει το εμπόριο 

στην αγορά βαμβακιού που οφθονουαε την 

εποχή aυτή στο χωριά της Κεντρικής Μεσαο
ρίος. Πραστειο. Περιστερωνοπηγή. Πυρκα. 
Γοιδουρο . Στυλλους. Ο Πηδιάς που πότιζε όλη 

την περιοχιi της πεδιάδας aυτής καθιστούσε 
τη γη της παραγωγική και εύφορη . Το χωράφια 

αυτά καλλιεργούνταν δυο φορές το χρόνο. Οι 
εργοτικοι γεωργοί της με το σιδερένια τους 
οροτρο το καλλιεργούσαν 2·3 φορές και το 
'βγαζαν δίβολa. Συγκρατείτο έτσι η υγρασία 

του χειμωνα και τον Απριλη το έσπερναν με 
βaμβακι aνυδρο. Μεγάλωνε ικανοποιητικά και 

απεδιδε 100-150 οκaδες τη σκολα. Το Σε· 

πτι::μβρη που άνοιγαν οι κάψες των λεμονιων 
εβλεπες τον κaμπο με εκτεταμένες σκaλες 

ολόασπρο. Υπήρχαν παραγωγοί που έφθαναν 
μεχρι τις 1 Ο χιλ . οκάδες την κάθε χρονιά. 

Ο Αριστόδημος με το δραστήριο και ενεργη

τικσ του εμπορικό πνεύμα επιλήφθηκε της εμ
ποριας αυτής του βαμβακιού και κέρδιζε ση

μαντικά και μάλιστα με πιο λιγες φροντίδες και 
τρεχάματα που είχε με τα σιτηρά. Βρήκε εμπο
ρο στη Σκολο. το Μοντζούρο και συμφώνησαν 

να του προμηθεύει καθημερινό στην εποχη 
όσες ποσότητες μπορούσε να εξασφολίσει. 
Ο Μαντζούρας είχε δική του εκκοκκιστικη 

μηχανή που ξεχώριζε το καθαρό βαμβάκι από 
το σπόρο και στη συνέχεια το βαμβάκι στέλλε· 

το σε μεγάλες μπάλες (χόσιες) στο νηματουρ· 
γεια της Αγγλίος να γίνει νημα και κατοπι στο 
υφαντήριο να γίνει βαμβακερό υφάσματα. 

Ο Αριστόδημος αγόραζε οπό το χωριό aυτά 
το βαμβάκι και οι κομηλόρηδες της Βώνης Νι· 

κολης και Δημήτρης Κιουζέλης που μετέφε
ραν aσβέστη οπό το ασβεστοκάμινο της Κυ· 

θρέας στο χωριό αυτό ανελάμβαναν το μπολό
ρισμα του βαμβακιού σε μπάλες και κοτοπι το 

μετέφεραν στη Λάρνακα. 
Μαζί με το εμπόριο του βαμβακιού οπό το 

χωριό αυτό διεξήγε και το εμπόριο των ξηρών 

δερμάτων. Τα προμήθευε όλα στο δερματέμ
πορο Στaυρή Χ · · Στaυρή που είχε το εμπορι
κό του κατάστημα στη Λευκωσία στην Οδό Ερ

μού ακριβώς aντίκρυ στα σκαλιά της νότιας 
εισόδου του Παντοπωλείου (σήμερα είναι όλα 
κατειλημμένο οπό τους Τούρκους). 

Με την αλλαγή των ειδών του εμποριου ο 
Αριστόδημος υποχρεωτικό σταμάτησε και την 
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προμήθεια αλεύρου στον τελευταίο aρτοποιό 
της Αμμοχώστου Χασάν Εκρέμ. Αυτός όμως. 
παρ' όλο που οι συναλλαγές του σ' όλη την 

περίοδο ήταν άψογες, μετά την διακοπή ορ· 
νείτο επίμονο να επιστρέψει τις Ε15 που ο Αρι
στόδημος τις είχε καταθέσει σον προκατα

βολή . 
Γι ' aυτό ο Αριστόδημος κατέφυγε σε κάποιο 

δικηγόρο από το Μαραθόβουνο που διατη

ρουσε δικηγορικό γραφείο στο Βαρώσι. Ο δι· 

κηγόρος πήρε σαν αμοιβή δυο σελίνια από τον 

Αριστόδημο και πήγε και συνάντησε τον 
Εκρέμ. Το φοβέρισε πως θα του κινήσει αγωγή 
παρουσιάζοντας και όλες τις aποδείξεις που 
έπαιρνε aπ· aυτό ο Αριστόδημος όταν επλη· 
ρωνετο τις ποσότητες του αλεύρου . Ο Εκρέμ 

μπροστά στο αποδεικτικά αυτά ευρέθηκε 
στην ανάγκη να παραδώσει τις 1:15 στο δικηγό· 
ρο ο οποίος κατόπι τις παράδωσε στον 

Αριστόδημο. 
Ο Αριστόδημος ύστερα από τόσες κοπιαστι· 

κές δουλειές που έκαμνε με το κάρρο και το 
κινητο εμπόριο που εξάσκησε επί τόσο χρόνια 

κουρόσθηκε και απέκομε πια. Γι ' αυτό σκέφτη· 
κε ν· ανοίξει καφενείο σε συνδυασμό με μπα· 
κόλικο. δουλειά μονότοπη και χωρίς πολλά 
τρεχάματα. Σαν τόπο διάλεξε τη συνοικία n1ς 
Καμάρας στην ενορία της Αγίας Μαρίνος στην 

Κυθρέa. Ηταν μια μεγάλη συνοικία και επί 
τοσο χρόνιο στερείτο και των δυο αυτών κατα

στημάτων και έτσι πρόβλεπε καλές προοmι

κές στη νέο του ασχολία . Το οίκημα που θα 
εστεγάζετο ήταν της θείος του Κατερίνας Χ· · 
Πουλοu . συζύγου του Χρίστου της · Αννος, 
αδελφής της μητέρας του Αριστοδήμου και 

του Αντώνη Χ · · Παύλου (του Καλά). 
Μαζί με το καφενείο και το μπακάλικο ο Αρι

στόδημος διατηρούσε και το κάρρο γιο δου
λειες αποκλειστικά δικές του και της οικογέ
νειας του. Συνέπεσε η εποχή που άνοιξε το 

καφενείο. να aρραβωνιάσουν την αδελφή 
τους Ευρυδίκη με το Δημήτρη Πογιοτζή οπό 
το Προστείο Μεσοορίας. Βάλθηκαν να κτί

σουν σπίτι γιο το νέο ανδρόγυνο στη θέση. 

δίπλα που ήταν το πατρικό. Δίπλα οπό το οικό
πεδο αυτό περνούσε ο Ποταμός Ξεροπόταμος 
με αρκετό βάθος που χρησίμευε να διοχε

τεύοντα ι το όμβριο νερά έξω οπό την Κυθρέο 
και να ποτίζουν το σιτηρά του εκτεταμένου 
κόμπου και ν · aποφεύγονται έτσι πλήμμυρες 
στις συνοικίες της Κυθρέος. 

Γιο ν' aποφευχθεί κάθε υγρασία στο σπίτι 

που θα κτιζόταν, εξαιτίας του ποταμού οι οδη· 
γίες που δόθηκαν ήταν να κτισθεί ένας μεγά
λος πέτρινος τοίχος σ· όλη την πλευρά του 

οικοπέδου οπό την κοίτη του ποταμού μέχρι 
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την επιφάνεια του οικοπέδου ύψους 20 πόδια. 
·Ο λες οι πέτρες που χρειάσθηκαν για το 

κτlσιμο αυτό μεταφέρθηκαν από το γειτονικό 
λόφο του Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Κυ
θρέας από τη τοποθεσία "Bίva της Αγίας Μα
ρίνας" που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. 
· Ηταν από τις πιο κατάλληλες για οικοδομή 
γιατί ήταν σκληρές και στην περίπτωση της 
υγρασίας γίνονταν σκληρότερες. · Ενας κτί
στης, ο Θεμιστοκλής Βάσου από την ενορία 
Αγίου Γεωργίου Κυθρέας ανέλαβε το κόψιμο 

της βίνας και το βγάλσιμο της Πέτρας προς 3 
γρόσια το κάρρο. Ο ίδιος ακόμη χωρίς άλλη 
πληρωμή σχεδίασε το χάραγμα του δρόμου 

μέχρι της κορυψτ)ς για να μπορεί εύκολα το 
κάρρο να προσεγγίζει τις πέτρες. 

Τα 150 κάρρα της πέτρας που χρειάσθηκαν 
για το χτίσιμο του τοίχου αντιστήριξης μετα

φέρθηκαν από τη βίνα της Αγίας Μαρίνας μέ~ 
χρι την οικοδομή από τον Αριστόδημο. Αυτός 

έκλειε το καφενείο σε ώρες που η πελατεία 
του ήταν αραιή και άρχιζε με το κάρrο του το 

βαρύ και κοπιαστικό αυτό έργο. 

Το χτίσιμο της πέτρας ανέλαβε ο ειδικός 
κτίστης Χ' ' Παναγής Χ· · Σάββα με μεροκάμα
το ένα σελίνι. Λίγοι κτιστάδες ήταν επιδέξιοι 
στο κτίσιμο πέτρας, γιατί όλοι κτίζανε με πλι

θάρι. Τα πορτοπαράθυρα του σπιτιού ανέλαβε 
ο Αvτωνής.αΠελεκάνος aπό τη.Βώvη .με.8οη---. 

θό το γυιό του Πετρή Καραβά με μεροκάματο 

ένα σελίνι ο πατέρας και 3 γρόσια ο γυιός. 
Πρόβλημα παρουσιάστηκε με την εξεύρεση 

ξυλείας. Εποχή του Α· Παγκόσμιου Πολέμου 

(1914-18) και η ξυλεία κακόβρετη και προ παν
τός πανάκριβη. Ο Αριστόδημος και Αντωνής 

Πελεκάνος γυρίσανε τα ξυλεμπορικά της Λευ

κωσίας ξετρυπώσανε μερική, αλλά ήταν πολU 
ακριβή. 

Ο Αριστόδημος τότε σκέφτηκε να πάει στο 
Βαρώσι όπου σίγουρα θα βρίσκανε πιο φτηνή 

από τη Λευκωσία. Ο Γεώργιος Μουξιούρης πε

λεκάνος, μαραγκός, είχε το ξυλουργείο του 

στον -Α γιο Ανδρόνικο Κυθρέας πήγαινε τακτι

κά στο Βαρώσι και προμήθευε ξυλεία για τις 

ανάγες του ξυλουργείου του. 

Εξήγηθηκε λοιπόν ο Αριστόδημος να πάει 

μαζί του μια μέρα να προμηθευτεi την απαι
τούμενη ξυλεία από το Βαρώσι Ταξιδέψανε με 
το τραίνο και καταλήξανε στο εμπορικό κατά
στημα του Παναγιώτη Ιωάννου. Ο Μουξιούρης 

διάλεξε τα ξύλα, σανίδια τσάππες και λοιπά 

χρειώδη των πορτοπαραθύρων που χρειάζε

τουν ο Αριστόδημος, διάλεξε κι ο ίδιος για τις 

ανάγκες του ξυλουργείου του και στοιχίσανε 
όλα f.7 .500 μιλς με τη συμφωνία να μεταφερ
θούν όλα στο σταθμό του σιδηροδρόμου στο 
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Βαρώσι όπου γέμισε ένα βαγόνι και βγάλανε 

φορτωτική για το Τραχιί1νι. Σαν φθάσανε στο 
Τραχώνι ξεχωρίσανε ο καθένας τα δικά του και 

ο Αριστόδημος με το κάρρο του τα κουβάλησε 
στην Κυθρέα βοηθούμενος από το Μουξιού

ρη. Γεμίσανε 4-5 κάρρα και πληρώσανε από ί:4 
ο καθένας. 

Με την προμήθεια της ξυλείας ο Αντωνής ο 

Πελεκάνος άρχισε την κατασκευή των πορτο

παραθύρων και με την εφαρμογή τους το σπίτι 

συμπληρώθηκε που στοίχισε συνολικά ί:200. 

Στο καφενείο ο Αριστόδημος εφγάζετο μό

νο τα απογεύματα και τη νύχτα. Τοπρω"ίπήγαι
νε στην Αγκαστίνα και Μαραθόβουνο και αγό

ραζε σιτάρι και κριθάρι. Σε κάθε χωριό απ' αυ

τά είχε και τον αντιπρόσωπο του που το βοη

θούσε τόσο στην εξεύρεση και αγορά όσο και 
στη μέτρηση και φόρτωση. Στην Αγκαστίνα εί

χε το Νικόλα Κύκιλλο και στο Μαραθόβουνο 

είχε το Πανατσιά Καφφά. Μαζί με τα σιτηρά 

αγόραζε και μαλλιά και δέρματα. Τα μαλλιά 
προμήθευε στον έμπορο της Λευκωσίας 

Γεωργαλλίδη που είχε τα καταστήματα του 
στην Πύλη της Πάφου. Τα μαλλιά πουλιόνταν 

με τη λίτρα (2 1/2 οκάδες) 28-30 γρόσια την 
κάθε μια. Τα δέρματα προμήθευε στο Χ· 

Σταυρή στη Λευκωσία όπως έχουμε αναφέρει 
προηγουμένως. 

. Μια μέρα σταέτος .1930.έφθασε απ: έξω ποu .. 
το καφενείο του με καπρισλέ ένας πλανόδιος 

προμηθευτής διαφόρων ειδών. Εξέζευξε το 

άλογο αντίκρυ του καφενείου και αφού το τα

κτοποίησε να φόγει κάθησε στο καφενείο. 

·Η ταν προμηθευτης διαφόρων ειδών λουκου

μιών, σουμάδων, λεμονάδων, τριανταφύλλων, 

σαπουνιών. Ζήτησε από τον Αριστόδημο να 

του ετοιμάσει κάποιο πρόχειρο φαγητό. Αμέ
σως ο Αριστόδημος πρόσταξε τον υπάλληλο 

του Βασίλη από την Πλατανιστάσα να πάρει 

αυγά και χαλλούμι στη γειτόνισσα τους Μα

ρισύ Κλεάνθη με την παράκληση να τα τηγανί

σει και να του τα φέρει. Ο ξένος κάθησε και 
άρχισε να τρώγει οπότε ο Αριστόδημος του 

πρόσφερε και μια ποτίλια κρασί. Μόλις ο Αλή 
Μπέης (έτσι ονομαζόταν ο ξένος} κατανόλωσε 

το μισό ποτό της ποτίλιας άρχισε να τραγουδά 
το εθνικό τραγούδι «ΤΟ ιερό και κοφτερό σπα

θί» «Εσείς το Τούρκο σφάξετε το τύραννο 

πετάξετε ... ". 
Σε παρατήρηση του Αριστόδημου, Τούρκος 

που ήταν γιατi να τραγουδά πατριωτικά τρα

γούδια και μόλιστα τέτοια που στρέφονταν 
ενάντια στο δικό του μιλλέτι, αυτός όμως αν~ 

τέδρασε και είπε πως δεν είναι Οθωμανός, αλ~ 

λά · Ελληνας Χριστιανός και έβγαλε κι έδειξε 
το σταυρό που είχε στο λαιμό του. Στη συvέ~ 

,, 
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χεια πρσσθεσε πως είχε διαβάσει τη Σολωμο
νική, τον Ιωάννη το Βαπτιστή, τη Βό.πτιση και 

τα -Α για Πάθη του Χριστού. 

Ο Αλή Μπέης μετά που έφαγε διάταξε κι ένα 
ναργιλέ. Ο Αριστόδημος αυτή την ώρα είχε 

επείγουσα δουλειά και φεύγοντας από το κα

φενείο έδωσε εντολή στο Βασίλη να μη πάρει 
λεφτά από το ξένο για όλη την περιποίηση που 

του έγινε. «Να του πεις, πρόσθεσε ο Αριστό
δημος "πως είναι όλα δωρεόν από το μάστο

ΡΟ>>. Αυτό κι έγινε· ο Αλή Μπέης φεύγοντας 
ζήτησε να πληρώσει την περιποίηση που του 
έγινε, αλλά ο Βασίλης αποποιήθηκε να δεχθεί 

χρήματα τονίζοντας πως είναι προσφορά του 
κυρiου του. Ο Αλή Μπέης όμως, βγαίνοντας 
από το καφενείο έβαλε σ· ένα τραπέζι 2 οκά
δες περίπου σαπούνι πληρώνοντας έτσι από 

φιλοτιμία τη φιλοξενία που έτυχε. 
Ο Αριστόδημος σαν στράφηκε πίσω στο κα

φενείο και βρήκε το σαπούνι στο τραπέζι έκα
με αυστηρές παρατηρήσεις στο βοηθό του 

γιατί να δεχθεί το σαπούνι τη στιγμή που τού 

τόνισε να μη πληρωθεί από το ξένο. 

Μετά 22 μέρες έφθασε πάλι ο Αλή Μπέης 
στο καφενείο. Ο Αριστόδημος αμέσως έκαμε 

παρατήρηση σ' αυτό με τον πιο ευγενικό τρό

πο. γιατί ν' αφήσει το σαπούνι για πληρωμή και 
πρόσθεσε πως θα επαναληφθεί πάλι το ίδιο. 

"Θα φόεις. θα πιείς και να πάεις στο καλό, 
··Μχωptς·vd·rtλf"(j)ώ"ΟΈΊ(ΚbθδλόιJ λ"f:ψfQ;,_ ... 

Πραγματικά και τη μέρα αυτή επαναλήφθη
κε το ίδιο φαγοπότι και όταν ο Αλή Μπέης 

ριί>τησε για πληρωμή, ο Αριστόδημος φιλο
φρονητικά του απαντά: "Να πάεις στο καλό". 
Ο Αλή Μπέης με ευγνωμοσύνη προσθέτει: 
«Είσαι ειλικρινά ένας καλός και φιλότιμος κύ

ριος, όπως είμαι κι εγώ ένας καλός τεχνίτης. 
Για τη ευγένεια και καλοσύνη σου θα σου μά
θω αρκετές τέχνες που ξεύρω, γιατί αφήνουν 

όλες αρκετά λεφτά. Θα σε μάθω να κάμνεις 
λουκούμια, σαπούνια, σουμάδες, λεμονάδες, 

τριαντάφυλλο. Να στήσεις ένα καζάνι και θα 

σου γράψω να φέρεις και τα υλικά που χρειά

ζονται. Η πρώτη δουλειά που θα σου μάθω 
είναι να κάμνεις λουκούμια". 
Ο Αριστόδημος στη προσφορά του αυτή, με 

προθυμία και ικανοποίηση πήρε λεπτομερή 

σημείωση όλων των υλικών που χωρίς χρονο
τριβή τα προμηθεύτηκε όλα. Αγόρασε ακόμη 

και το καζάνι που στήθηκε σε κτιστή νιστιά σε 

υπόστεγο στον παρακείμενο ελιόμυλο γνω
στός με το όνομα .. Ελιόμυλος του Χρήστου 
της · Αννας". 
Μετά 15 μέρες ο Αλή Μπέης όπως είχε υπο

σχεθεί έφθασε πάλι στο καφενείο. Διάταξε να 

μπει στο καζάνι η σχετική αναλογία νερού και 
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ζάχαρης. Η φωτιά άναψε κάτω από το καζάνι 

και σε λίγη ώρα το ζυμαρικό ψήθηκε και μπήκε 
στο καλούπι Παράδοξα όμως σε λίγη ώρα έπη

ξε και έγινε σκληρό σαν πέτρα. Ο Αριστόδημος 
στην αιφνίδια σκλήρυνση του ζυμαριού μένει 
κατάπληκτος γιατί δεν μπορεί να το εξηγήσει. 

Ο Αλή Μπέης όμως τον καθησυχάζει και του 
λέγει πως δεν είναι τίποτε και δικαιcλογεί το 

απότομο πήξιμο του ζυμαριού πως οφειλόταν 

στο ελαφρό νερό του Κεφαλόβρυσου, γι' αυτό 

έπρεπε να μπουν 1 1/2-2 οκάδες νερό περισ
σότερο σε σύγκριση με το νερό της Λευκω

σίας, όπου έκαμνε ο Αλή Μπέης τα λουκούμια. 
Αμέσως για να δοκιμασθεί η αναλογία του 

νερού της Κυθρέας έγινε δεύτερη καζανιά με 

διαφορετική αναλογία νερού όπως έδειξε η 
πείρα του πρώτου ζυμαριού, οπότε πραγματι

κά άμα ρίχτηκε το ψημένο ζυμάρι στο καλούπι 

Ογήκε ζυμάρι τέλειο. Κόπηκε κατόπι σε λου
κούμια και προσφέρθηκαν σ' όλους τους πα

ρευρισκόμενους θαμώνες του καφενείου, που 
έμειναν κατάπληκτοι για την τόση επιτυχία 

των λουκουμιών. 
Μετά την επιτυχία αυτή με προθυμία aνυπό

κριτη ο Αλή Μπέης εκμυστηρεύθηκε ένα προς 
ένα όλα τα μυστικά της κατασκευής και τα 
συμπτώματα που μπορούσαν να παρουσια

στούν. Λ.χ. το ζυμάρι όταν το τραβάς με τα 
χέρια _κφ λα,g:ιιχάpξ:!. χ().φίςΛι.α. Κό6.εται .τότε 
·είVΟΊΚΟλά ψημένο. Άλλως αν κόβεται στο 
λαστιχάρισμα (τράβηγμα) χρειάζεται ακόμη 
ψήσιμο. Υπέδειξε με αt<ρίβεια την αναλογία 

των υλικών και ο Αριστόδημος την κατέγραψε: 

16 οκάδες νερό, 16 οκάδες ζάχαρη 1 1/2 οκ. 
νισιαcΠό (αλεύρι που χρησιμοποιείται για το 
μαχαλλεπί) 1 1/2 δράμι λεμόντουζο {όχι παρα
πάνω γιατί τότε νεροστρέφει το λουκούμι) και 
μισή οκά κούννα αμυγδάλου ή καρυδιού 
κομμένη. 

Με τις δυο αυτές πρόβες που έγιναν και με 

όλες τις συστάσεις που έδωσε ο Αλή Μπέης 
σχετικά με τα μυστικά και τα μέρη της αναλο

γίας ο Αριστόδημος είχε πια γίνει κάτοχος της 
τέχνης της κατασκευής λουκουμιών. 
Το κόψιμο των λουκουμιών εγίνετο με κοφ

τερό μαχαίρι σε σχήμα κανονικού ορθογώνιου 

και είχαν τέτοιο βάρος που έμπαιναν 25-30 
στην οκά. Μετά το ψήσιμο και το κόψιμο τα 

λουκούμια ετυλ!γονταν σε αλεσμένη ζάχαρη 
(αγοράζετο έτοιμη) και ύστερα περιτυλίγον

ταν σε λεπτό άσπρο χαρτί και στο ένα του 
πρόσωπο εκολλάτο η ετικέττα του κατασκευα

στή: «Αριστόδημος Σ. Μαλαός εκ Κυθρέας -
λίζα, σουμάδες, λεμονάδες, τριαντάφυλλο 

υπό την επωνυμία- Η ΣΥΡΟΣ». 

Σουμάδα: Στη συνέχεια ο Αλή Μπέης υπέ-
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δειξε την κατασκευή της σουμάδας. Κατα
σκευαζόταν με αμύγδαλα, ζάχαρη και νερό με 
την ακόλουθη αναλογία : Σε 8 οκάδες έμπαι
ναν 12 οκάδες ζάχαρη. Μισή οκά αμύγδαλα 
βράζονταν σε νερό για να ξεφυλλιστούν. Κο
τόπι περνούσαν από ειδική μηχανή που επιέ
ζονταν και γίνονταν χυμός. Κατόπιν ο χυμός 
εκουλιάζετο με λεmό πανί για να ξεχωρίσει 
τελείως η ψίχα. · γστερο εσφίγγετο ορκετες 
φορές για ν' αφαιρεθεί όλη η ουσία του αμυ
γδάλου. Τα υλικά αυτά ύστερα βράζονταν (όχι 
να χογλάσουν) μέχρις ότου έλυωνε όλη η ζά
χαρη. · Οταν σταματούσε το βράσιμο προστί
θετο στο μείγμα 50 δράμια ροδόσταγμα. 
Το υλικό όταν κρύωνε έμπαινε σε ποτίλιες 

της μισής οκάς μαύρες ή άσπρες. Οι ποτίλιες 
εκλείοντο με φελλό και στο άνω μέρος aυτού 
έμπαινε η ετικέπα του κατασκευαστή όπως 
εγίνετο και στα λουκούμια. 
Λεμονάδα : Για την κατασκευή της έμπαιναν 

στο καζάνι 12 οκάδες ζάχαρη και 8 οκάδες 
νερό. Το μείγμα βραζόταν μέχρι να λυώσει η 
ζάχαρη. Στη διάρκεια που βραζόταν προστί
θεντο στο μείγμα 50 δράμια λεμόντουζο. Σαν 
κατέβαινε το μείγμα aπό τη φωτιά προστίθεν
το και μερικές σταγόνες εσάνς (τεχνητός χυ
μός λεμονιού) για να δώσει τη σχετική γεύση. 
Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζετο με γνήσιο 
χυμό λεμονιού οπότε η λεμονάδα ήταν πολύ 
εύγεοτη και είχε μεγάλη προτίμηση. 
Τριαντάφυλλο : Με τον ίδιο τρόπο που ανα

φέρθηκε προηγούμενα κατασκευαζόταν και 
το τριαντάφυλλο με μόνη τη διαφορά πως τώ
ρα στο μείγμα προστίθεντο εσάνς τριaντα
φύλλου για να δώσει τη σχετική μυρωδιά και 
σκόνη τριaντaφύλλου για να δώσει το ανάλο
γο χρώμα. 
Ο Αριστόδημος κάτοχος πια της τέχνης 

όλων των πιο πάνω ειδών κατασκεύαζε κάθε 
εβδομάδα 70 οκάδες λουκούμια και 120 ποτί
λιες της μισής οκάς aπ· όλα το άλλα είδη. 
· Η ταν όλα εξαιρετικής ποιότητας και είχαν 
παντού μεγάλη προτίμηση. Αυτή την εποχή 
που άρχισε την κατασκευή τους ο Αριστόδη
μος είχε συνεταιρέψει με τον αδελφό του Κώ
στα που διατηρούσε κατάστημα στο Σεράγια 
με οινοπνευματώδη ποτά, μπακάλικο, ζωοτρο
φές, σιτηρά και λοιπά είδη. Βρισκόταν στο πέ
ρασμα όλων των aυτοκινήτων που πήγαιναν 
οπό το χωριά τους στη Λευκωσία. Γι ' αυτό ο 
Αριστόδημος διοχέτευε το είδη της δικής του 

κατασκευής στο κατάστημα του αδελφού του 
και οι σιωφέρηδες των χωριών στην επιστρο

φή τους τα αγόραζαν για να τα προμηθεύσουν 
στο καφενεία τους. Μεγάλες ποσότητες προ
μήθευε και στον Αναστάση Πρόσφυγα που εί-
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χε το κατάστημα του στο στaυροποζαρο στη 
Λευκωσία. Αυτός τροφοδοτουσε τα κεντρο 
και το καφενεία της πρωτευουσaς. · Εστελλε 
ακόμη σ · όλο το καφενεία των γυρω χωριών 
της Κυθρέας και στο γαμβρό του Ματθαίο Μι
χαήλ στη Σκάλα που προμηθευε το εκει 
κέντρα και κοφενειο . Παντού έγιναν γνωστο 
και ειχαν καλή προτίμηση . 
Από την κατασκευri των ειδών αυτων ο Αρι

στόδημος είχε ενα καθαρό κέρδος !:6-7 την 
εβδομάδα. · Η τον σημαντικο κέρδος για την 
εποχή. αν αναλογισθούμε πως το μεροκάματο 
του τεχνίτη κυμaινότον το 2-3 σελινια . του 
εργάτη 1 1/2-2 σελ. Μισθός την εποχη ουτη 
που υπερέβαινε τις !:1 Ο το μη να εθεωρείτο 
υψηλός. 
Σαπούνι: Η κατασκευή του σαπουνιού aφέ

θηκε σ ' άλλη επίσκεψη του Αλή Μπέη yιa να 
δοθει καιρός στον Αριστόδημο να ετοιμασει 
τα υλικά κυρίως να προμηθευθεί το κατάλλη
λο λάδι. Γιο την προμήθεια αυτή περιήλθε το 
σπίτια και εύκολα κατόρθωσε να βρει λοδι κα
τώτερης ποιότητος (πηχτό ή θολό) κα ι σε τιμή 
πολυ συγκατοβοτική. 
Στην ορισμένη ημερομηνία έφθασε ο Αλή 

Μπέης. · Ε βαλε στο καζονι το λα δι. το ν ε ρο. τη 
καυστική σόδα στην αναλογία τους. Η φωτιά 
άναψε και το υλικά άρχισαν να βράζουν. Ο Αλή 
Μπέης πρόσεχε τη θερμοκρασία να μη υπερ
βεί τους 14° βαθμούς Κελσιου. Σ ' αυτri τη θερ
μοκρασία κατέβασε το μείγμα οπό τη φωτιά 

και πρόσθεσε σ· αυτο ανάλογη οκονη που θα 
έδινε το χρώμα στο σαπούνι. Παρατηρήθηκε 
τότε πως η οκaθορσίο του λαδιού καταστάλα
ξε στον πυθμένα και έμεινε το καθορο aπό
σταγμα. Τούτο ο Αλη Μπέης άρχισε να το πaιρ
νει με βαθουλή κουτάλα και να το χύνει στο 

καλούπια. Σε λίγη ώρα το μείγμα έσφιξε και με 
κατάλληλο μαχαίρι άρχισε να το κόπτει σε τε
μάχιο κυβικά ή ορθογώνιο πορολληλογρομμα. 
Οι πλάκες κατόπιν ξηραίνονταν στον αέρα και 
ήταν έτοιμες γιο πούληση. 
Οι πλάκες ήταν ακανόνιστες χωρίς καλοισ

θητικη εμφάνιση και εστερούντο της σχετικής 
σφραγίδας του κατασκευαστή γιατί δεν περ
νουσαν από πρέσα όπου θα εγίνετο η οποτυ
πωση. Παρ· όλο ομως το μειονεκτriματο τους 

δεν έπαυαν να είναι γνήσιο σαπούνια και ν· 
αποδίδουν άφθονη σοπουναδο γιο τη μπουγά 
δα και είχαν καλή προτίμηση στη γύρω περιο
χη. Η κοτοσκευή κυμαινόταν 50-60 οκάδες το 
μήνα και πουλιόνταν 1 σελ. την οκά ν και άφη
ναν καθορο κέρδος στον aγοροστη !:2 το μη
να. 

Η κατασκευή των σαπουνιών διάρκεσε 5·6 
χρόνια στην περίοδο 1932-1937 και στaμοτησε 

ι , 
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γιοτι η εξευρεση καταλληλων και φθηνων λα
διων για την κατaσκευη τους εγινε προβλημa
τικη . Η κaτaσκευη λαυκουμιων και ολλων ει

δων ποτων διάρκεσαν 20 χρονια στην περιαδο 
1930-50. Στaματησε η κατασκευη των εξαιτιας 
της κaτaσκευης και πλατειας κατανάλωσης 

των αναψυκτικων ποτων με πρωταρχικη την 

Κοκα-Κόλα . 
Ο Αριστοδημος ταυτοχρονο με την κοτο

σκευη των λουκουμιών ασχοληθηκε και με τη 

σηροτροφιο (1932-1950). Ηταν μια εποχιοκη 

ασχολία που δεν διαρκουσε παραπανω απο 50 
μtρεςκαιαφηνεαρκετοκερδη. Παρολληλομε 
τους άλλους σηροτροφους της Κυθρέας Αν
τωνη Φρaγκούδη. Κυριάκο Λεμονοφιδη. Χρι
στοδουλο Παυλιδη. Ανδρεα Παυλιδη (ποτερα 
και γιο). Ι<υπρο Σαββα προστtθηκε και ο Αρι

στοδημος Μαλαος που συνετεινε με τις δρα
στηριες ενtργειες του να επεκταθεί η πωληση 

του εκκολαπτομενου σκουληκιού στην Κυ
θρεα εκτος της γυρω περιοχής και στο χωριό 

της Επαρχιας της Κερύνειας · Α για Αμβρόσιο 

και Χάρτζια. Κλεπινη και Καλορκά. στην Αμμό-
χωστο και τη Λευκωσία. • 
Ο Αριστόδημος είχε κάποια κλίση και επιθυ

μια στην εκτροφή του σκουληκιού από τα παι
δικά ταυ χρόνια γιατί το έτρεφαν και το περι

ποιούνταν στο σπιτι οι γονείς του . Στην οσχα· 
λια αυτή τον παρώτρυνε και ο θείος του Αντώ
νης Χ · · Παύλου (Κολός) που είχε αρκετες εμ
πειρικες γνώσεις στην εκκόλαψη όσο και στη 

περιποιηση του σκουληκιού και του υποσχε
θηκε κάθε βοήθεια . 

Ο Αριστοδημος αν και ειχε τόσες aσχολίες 
στην περιοδο aυτη . εντούτοις σαν aνθρωπος 

δραστήριος που επιλομβaνετο κάθε ευκαι

ρίας που του άφηνε κέρδη. πείσθηκε στις πρσ
τροπtς του θείου του και ανάλαβε και αυτη 
την aπασχόληση ενθaρρυνομενος από τα κέρ
δη που θα του άφηνε και το σύντομα χρονικό 
διάστημα που απαιτούσε 
Αγόρασε λοιπόν ένα βιβλιο οδηγου της εκ

κολαψης και διατροφής του μεταξοσκώληκα. 

Με τις μελετες που έκαμε σ αυτο με την εμ
πειρία του που ειχε και τις συμβουλες που του 
έδιδε ο θείος του εξελίχθηκε σ· ένα τέλειο 
εκκολαπτή και σηροτροφο και μ· aυτή την 
ασχολία ασχολήθηκε για 20 χρόνια. 
Λόγος που διtκοψε την ασχολία αυτήν ηταν 

η μεταπολεμική Περιοδος του Β · Πογκοσμιου 

Πολέμου μεσα στην οποίαν δημιουργήθηκαν 
πλείστες ασχολίες στις πόλεις (οικοδομικη 
βιομηχανία , εργοστασια. ζητηση ιδιωτικων και 

κυβερνητικών υπαλλήλων) και η νεα γενιά εγ
κατέλειπε τις δύσκολες γεωργικές εργασίες 
και ανάμεσα σ· αυτές την σηροτροφία) και ζη-
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τού σε πιο άνετη δουλεια στις πολεις. 
· Αλλος λογος που συνέβαλε στη διακοπη 

της απασχολήσεως. από τον Αριστόδημο. γιατί 
εγκαταλειφθηκε η σηροτροφία εξαιτίας της 

επικρότησης των υφασμaτων τεχνητής μετα

ξας (ραιγόν νόϋλον κλπ. ) που πουλιόνταν πο
λύ φθηνό και συναγωνίσθηκαν το μετάξι που 

ητcιν πολύ ακριβο. 
Το 1960 ο Αριστόδημος αγόρασε ενα μικρό 

αυτοκινητο σχήματος βαν που χωρουοε 5 
περιπου επιβάτες. Να πως tτυχε να το αγορά
σει. Το αυτοκίνητο αυτό βρισκόταν στην κατο

χή κάποιου Παναγή Σιωφέρη από τον ·Α γιο 
Αμβρόσιο της Κερύνειας και εκτελούσε το 

δρομολογιο του χωριου του με τη Λευκωσία . 

Γνωστός ο Παναγής στον Αριστόδημο όταν 
συναντιώνταν τού εξέφραζε την επιθυμία να 
πουλήσει το αυτοκίνητο γιο ν' αγοράσει μεγο

λυτερο για καλυτερη εξυπηρέτηση και παρώ
τρυνε τον Αριστόδημο να τ· αγοράσει. 

Επί τέλους μια μέρα που βρέθηκαν στη Λευ

κωσία οι δυο τους. Παναγής και Αριστόδημος. 
συμφώνησαν το αυτοκίνητο U336 για 1:450 στο 
χα νι του Αγίου Αντωνίου. Στην παράκληση του 

Αριστόδημου να το οδηγησει και να το πορο

δωσει στην Κυθρέα αυτός αρνήθηκε γιατί 
έπρεπε να πάει με τη συγκοινωνια στο χωριό 
του . Υστερα από την άρνηση του Παναγή ο 

Αριστόδημος tψαξε γιο κανένα οδηγό να του 
το μεταφέρει στην Κυθρέα αλλά δεν βρήκε και 

παρακάλεσε τον Παναγη να του δείξει τις τα
χυτητες και το στόπερ και να ξεκινήσουν για 
λιγη αποσταση μαζί ν· αντιληφθεί καλό το χει

ρισμό τους. 

Τούτο και έγινε. Κάλυψαν την απόσταση 

απο το Χάνι Αγίου Αντωνίου μέσο του κατα
στηματος Πηλοκουτα έφθασαν έξω απο την 
Πύλη Αμμοχώστου. Ο Παναγής κατέβηκε κι ο 
Αριστόδημος ξεκινηοε με την τρίτη ταχύτητα 

οιγα και προσεκτικό και έφθασε ακολουθών

τας το δρόμο Κυθρέας μέχρι το ένα μιλι 
(Κέντρο Ηράκλειο) όπου βρίσκεται το Πρατή

ριο Βενζίνης του Αντρέα Τσιόρτα. Εκεί πατηοε 

το στόπερ και το αυτοκίνητο σταμάτησε. Κον
τά του έτρεξε ο υπάλληλος στο Πρατήριο 
Γεώργιος Μακρής που αργότερα γίνηκε πα

πάς. Απόρησε όταν είδε τον Αριστόδημο να 
οδηγά αυτοκίνητο. Ο Αριστόδημος τον παρα

κάλεσε να το συνοδεύσει στο αυτοκίνητο για 

μια ορισμένη απόσταση για καθοδήγηση. Ο 
Γεώργιος δέχτηκε να μπει να οδηγήσει το αυ
τοκίνητο και να δίδει συνεχώς συμβουλές 
στον Αριστόδημο. Τον καθοδήγησε να κρατεί 
την αριστερή μεριά πάντοτε του δρόμου και 
να προχωρεί χωρίς ν ' ολλάσει ταχύτητα. 

· Οταν έφθασαν στο 2 μίλι και συγκεκριμένα 
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εκεί που δίπλα σ· ένα χωράφι είναι φυτευμένοι 

πυκνοί ευκάλυmοι. σταμάτησαν κατέβηκε ο 
Γεώργιος και ξεκίνησε μόνος ο Αριστόδημος. 

Ετσι κρατώντας τη αριστερή μεριά χωρίς 
αλλαγή της ταχύτητας έφθασε μέχρι της Κυ
θρέας. ακολούθησε τη παρακαμπτήριο οδό κι 
έφθασε όπου δίπλα ήταν ο ελιόμυλος του Αρ
τέμου του Λουκά Με μια στροφή του τιμονιού 
αριστερά έφθασε δίπλα στο κατάστημα του 
ι<C. · γιο να πάρει τον δρόμο που διέρχεται απο 
το Σεράγια επειδη ο δρόμος ήταν κάπως aνη
φορ ικός. το αυτοκινητο σταμάτησε και παρ 
όλες τις προσπάθειες του Αριστόδημου έμει
νε ακινητο γιατί επρεπε ν αλλαξει ταχυτητα 

πραγμα που ο Αριστόδημος δεν μπορουσε να 

το κάμει. Αντίκρυ στο ψηλό καφενείο της κω
μοπολης. γνωστό καφενείο του Γιώργη Χ · 
Κuνσταντή που ήταν ιδιοκτησια του Αντρεα 
Παυλη Ελευθεριου. καθόταν ο εξάδελφος του 
Αριστόδημου Κωστάκης Χριστου της Αννος 
και διάκρινε πως μέσα στο αυτοκίνητο βρισκο
τον ο Αριστόδημος καταβάλλοντας aπεγνω

σμένες προσπάθειες να οδηγήσει το αυτοκί
νητο στο παρακειμενο κατοστημα του . 

Ο Κωστάκης χωρίς να χάσει καιρό έφθασε 
κοντό του και aπόρησε βλέποντας τον Αριστο· 
δημο να οδηγεί aυτοκίνητο. Κατέβηκε τότε ο 
Αριστόδημος από το αυτοκίνητο και ο Κωστά
κης πολύπειρος οιωφέρ οδήγησε ro αυτοκίνη
το άνετο στον προορισμό του . · Ο ταν του διη
γήθηκε όλη την ιστορία της αγοράς του αυτο· 
κ ινήτου και τη μεταφορά από τη Λευκωσία 
στην Κυθρέα από τον ίδιο πραγματικά θαύμα
σε την τόλμη και επιδεξιότητα του που λίγοι 
άνθρωποι θα αναλάμβαναν μια τέτοια πράξη 
χωρίς να ήταν σιωφέρηδες. 
Μετά την αγορά του aυτοκινήτου έκαμε 

πολλές πρόβες οδηγού ο Αριστόδημος και 

έμαθε καλό τη τέχνη του σιωφέρη χωρίς να 
κάμει έστω και το παραμικρό κτύπημα. 
Το αυτοκίνητο έκτοτε εξυπηρετούσε τον 

Αριστόδημο σ· όλες του τις δουλειές. Περιό
δευε μ· αυτό στα χωριά της Μεσαορίος γιο την 
αγορά διαφόρων προϊόντων, πήγαινε μ· αυτό 
στη Λευκωσία και μετέφερε πλείστα εμπορεύ
ματα για το μπακάλικο και το καφενείο. Μετέ
φερε ακόμη γεωργικό προϊόντα δικής του 
παραγωγής (ελιές. λεμόνια. πορτοκάλια κλπ. ) 
από το χωράφι στο σπίτι . Του ήταν πολύτιμο 
για εξυπηρέτηση του κινηματογράφου (μετα
φορά ταινιών οπό τη Λευκωσία). (μετάβαση 
στα γύρω χωριά για διαφήμιση έργων που θα 
προβάλλονταν κλ.) . Με το αυτοκίνητο αυτό 
έμαθαν και τα 4 παιδιά τη τέχνη του οδηγείν 
και για 10 χρόνια τον εξυπηρετούσε πάντοτε 
σ · όλες του τις δουλειές. Το διατήρησε μέχρι 
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το 70 οπότε το πούλησε γιο 1:37 λίρες . 
Το 1940 εκλέγηκε επίτροπος στην εκκλησία 

της Αγίας Μαρίνος όπου με φειδώ και με σύνε
ση διαχειρίστηκε μαζί με τους άλλους συνά
δελφους του το οικονομικά της. Φρόντισε 
ακόμη για τον ευπρεπισμό της και η)ν ανάδει
ξε ανάμεσα στις εκκλησίες των άλλων ενο
ριών. 
Κατά το 1945 επρόκειτο να φθάσει στην Κύ· 

προ μας το Τσίρκουλο της Ευρώπης που ήταν 
ένα οπό το μεγαλύτερα τσίρκουλα του 
κόσμου. 
Τη μεταφορά αυτού του Τσίρκουλου ανάλα

βε ο κ. Τσιρίλλης, διευθυντής του κινηματο

γράφου Παλλός στη Λευκωσία και σήμερα 
αντιπρόσωπος των Λατίνων στη Βουλή. Με 
την άφιξη τέτοιου μεγάλου Τσίρκουλου της 
Ευρώπης ο Τσιρίλλης σκέφτηκε να ζητήσει τη 
βοηθεια του Αριστοδημου που ήταν φιλος και 
γνωστος του πριν απο χρονια. 

Η εξυπηρέτηση που του ανέθεσε ήταν ν· 
αγοράσει γηραλέα ζώα ανίκανα για εργασία 
που να χρησιμεύσουν σαν τροφή στα θηρία 

που αποτελούσαν το Τσίρκουλο. Ο κ. Αριστό
δημος πολύ γνωστός στην Περιοχή ονολοβε 

πρόθυμα την αγορά τέτοιων ζώων μέσω μεοι
τάδων. · Ετσι σε λίγες μέρες μπόρεσε να συγ
κεντρώσει 50 γαϊδάρους. 47 ίππους. μούλες 
που στοίχισαν στον Αριστόδημο 1:65. 
Μετά την συγκέντρωση τωv ζώων μήνυσε 

στο κ. Τσιρίλλην να έρθει να παραλάβει όλα τα 
ζώα που μπόρεσε να συγκεντρώσει. Ο κ. Τσι
ρίλλης όμως απάντησε πως ματαιώθηκε η άφι
ξη του Τσίρκουλου στην Κύπρο. γιατί η αποι
κιακή Κυβέρνηση δεν είχε επιτρέψει την κά
θοδο τέτοιου μεγάλου Τσίρκουλου στη νήσο 
μας. Συμβούλεψε έτσι τον κ. Αριστόδημο να 
προσπαθήσει να ξεκάμει το ζώα όπως μπορού

σε και πως θα αναλάμβανε να του πληρώσει τα 
χρήματα που είχε βάλει από μέρους του γιο 
την αγορά τους. 

· Ετσι ο κ. Αριστόδημος δώρισε αρκετό σε 
φίλους και γνωστούς του κι άλλα άφησε ελεύ
θερα στην περιοχή Αγίου Δημητριανού και 15 
περίπου έστειλε στον χωριανό του κ. Γεώργιο 
Συκαλλίδη που κατοικούσε στη 

Παλλουριώτισσα. 
Μετά τη διασκόρπιση των ζώων ο κ. Αριστό

δημος παρουσίασε το λογαριασμό της αγοράς 

και ο κ . Τσιρίλλης τού πλήρωσε τις 1:65 που 
είχαν στοιχίσει τα ζώα . 
Το 1978 ο κ. Αριστόδημος διορίστηκε από 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας Μουχτάρης 

(Κοινοτάρχης) ενορίας Αγίας Μαρίνας Κυ
θρέας σε αντικατάσταση του αποθανόντος 
Γιαννακού Ανδρονίκου και εξακολουθεί οπό 



ΕΛΕγΘΕΡΗ κγΘΡΕΑ 

το αξίωμα αυτό να προσφέρει κάθε διευκόλυν
ση σ· όλους τους κατοίκους ομοενοριάτες του 

μέχρι σήμερα. 
Κατά το 1938 τέλεσε τους γάμους του με τη 

Δέσποινα Μαρκαντώνη από την ενορία Αγίας 
Μαρίνας Κυθρέας όπου εγκαταστάθηκε στο 
σπίτι που πήρε από τον πενθερό του . 
Απέκτησε 4 παιδιά τον Αντώνη. το Στέλιο. 

τον Ανδρέα και τη Νίκη. 
Ο Αντώνης κατέχει σήμερα ανώτερη θέση 

στο Τμήμα Προγραμματισμού . Πανrρεύτηκε 

με κόρη από την Αγγλία που οι γονείς της 
κατάγονται aπό την Κύπρο. 

Ο Στέλιος εργάζεται στο Γραφείο Επάρχου 
Λευκωσίας (Τμήμα · Εκδοσης Πιστοποιητικών 
Γεννήσεων) και είναι παντρεμένος και εγκατε

στημένος στην Ομορφίτα. Ο Ανδρέας παν
τρεύτηκε με Αγγλίδα και αφού έζησε κάμποσα 

χρόνια στην Αγγλία τελευταία επέστρεψε κι 

εγκατεστάθηκε μόνιμα στην Κύπρο. 
Η Νίκη παντρεύτηκε προ της εισβολής τον 

Πολύβιο Μαλλούππα από τη Ζώδια όπου εγκa· 

τεστόθηκε και μετά τον εκτοπισμό ήλθε και 

εγκατεστάθηκε στη Λευκωσία. 
Ο Αριστόδημος που μού έδωσε όλες τις nλη· 

ροφορίες που σχετίζονται με τη ζωή του με 

παρεκάλεσε ν' αναφέρω στο όλο ιστορικό ου· 

το σημείωμα και μερικές αναμνήσεις οπό τα 
παιδικό του χρόνια . 

Παρέμεινε στη μνήμη του η γιαγιά του Αρε
τή . μια εύρωστη και ζωηρή γυναίκα. ροδοκόκ

κινη και παχουλή. με μέτριο ανάστημα που 
πέθανε σε διάστημα 5-6 μήνες από την εποχή 
της θύμησης στην ηλικία των 90 χρόνων. 
Δεν είχαν περάσει μερικοί μήνες aπό το θά· 

νατο της γιαγιάς του και πέθανε και ο θείος 
του Κώστας Χ · · Παύλου στην ηλικία των 30 
χρόνων άγαμος. Τον θυμάται να 'ταν μεμού
ρης στην Κυβέρνηση. Στην εποχή των αλω
νιών. μετά το ανέμισμα και αρβάλισμα των οι

τηρών μετρούσε όλο το γέννημα και ξεχώριζε 
σε οακκιά τη δεκaτία που ήταν υποχρεωμένος 
ο γεωργός να παραδώσει στις αποθήκες της 
Κυβέρνησης. Τού έμεινε αλησμόνητη η κολλι· 

γρaφίa του που φαινόταν σ· όλα το χειρόγρα

φα που άφησε μετά θάνατο. 
Θυμάται ακόμη όταν ήταν μαθητής στο Δη· 

μοτικά Σχολείο στις διακοπές του καλοκαιριού 
πήγαινε με τον πατέρα του στα χωριά της Με· 

οaορίας και πουλούσαν ελιές και αγόραζαν 
σιτάρι που το άλεθαν στους μύλους της Κυ· 
θρέας και προμήθευαν με αλεύρι τους aρτο
ποιούς της Λευκωσίας. Μια εμπειρία της ζωής 
του aυτής ήταν μια φορά που πήγαν στην Κα· 
λοψίδα και άλλαξαν ελιές με χέλια της Χαβού
ζας των Κουκλιών που έπιαναν οι γύρω κότσι· 
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κοι . Τα χέλια αυτά όταν τα μετέφεραν στην 
Κυθρέα τα πούλησαν 70 παράδες την οκά. 

Θυμάται στο έτος 1909 κάποιο Τοουλή Στρα

τουρά που κατοικούσε στο φραγκομαχαλά της 
Κυθρέaς (γειτονιά που εκτείνεται από το κα
φενείο του Γρηγόρη μέχρι το μύλο Συρκόνο. 
μύλος του Αντωνή Ακαθιώτη). Ο Στρατουράς 
αυτός μέσα στο διάστημα των θερινών διακο
πών της χρονιάς γύρισε όλες τις ενορίες της 
Κυθρέας και με φωνή τελλaλίσιμη εξάγγελλε : 

"·Ο σο παιδιά του σχολείου που τώρα κάθον
ται (εξαιτίας των διακοπών του καλοκαιριού ) 

μπορούν να πάνε να εργασθούν στο δρόμο 
Κερύνειaς-Αγίου Αμβροσίου να κουβαλούν 

τσιακκίλι με πληρωμή 100 παράδες (2 1/2 γρό
σια) τη μέρα .. . Με την εξαγγελία αυτή του 
Στρατουρά βρέθηκαν 40 παιδιά aπ· όλες τις 
ενορίες της Κυθρέας που πήγαν. Ανάμεσα σ' 

aυτά ήταν και ο Αριστόδημος. Εργάσθηκαν 
συνολικά 2 λίστες, 15 μέρες η καθεμιά. 
Ο Στρατσυράς αυτός είχε ανολάβει την τρο

φοδότηση των εργατών του δρόμου και δια· 
τάχθηκε aπό τον επιστάτη του να του εξεύρει 
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου που αναλάμ
βαναν εργασία στο δρόμο. 
Η πείρα της ζωής και οι πολλές aσχολίες που 

καταπιάσθηκε στο στάδιο της μακρόχρονης 

ζωής του τον έκαμαν γνώστη και ειδικό στο πιο 
κάτω: 
1) Γνώστης γιο καλό σιτάρι, καλό αλεύρι και 
καλό ψωμί. 

2) Αγορά εμπορεύσιμων δερμάτων προβά
του. 

3) Αγορά βαμβακιού και προβατίσιων μαλ-
λιών. 
4) Γνώστης πολλών ειδών μαραγκοσύνης. 
5) Κάτοχος της ειδικότητος του κρεοπώλη. 
6) Ειδικός στις aσχολίες ελaιοπιεστηρίου . 

7) Επιδέξιος στην κατασκευή λουκουμιών , 
σουμάδων . λεμονάδων. μπανάνας, βιολέπaς. 

τριαντάφυλλου. 

8) Ειδικός στην κατασκευή σαπουνιών. 

9) Ειδικότης στην εκκόλαψη και εκτροφή 

μεταξοσκώληκα. 
10) Ειδικότης σε καφενείο και μπακάλικο. 

11 ) Οδηγός αυτοκινήτου 
12) Οπερατέρ κινηματογράφου . 

Πέραν aπό τα πιο πάνω που απέκτησε ειδι

κότητα με την εμπειρία της aπασχολήσεως εί
χε το εξαιρετικό χάρισμα να εμνέετaι και να 
στιχουργεί εκ του προχείρου. Η μνήμη της κα

τεχόμενης Κυθρέaς και ο διακαής πόθος της 

επιστροφής. τον ενέπνευσε και μου απάγγει
λε τα πιο κάτω ποιήματα που δεν μπορώ να μη 
τα περιλάβω στο παρό ιστορικό βιογραφικό 

του σημείωμα. 




