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ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ. 

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού
μας δημοσ1εύσαμεν τις φυσιογνωμίες του 

Παπά Βασίλη και του Χ' ' Γιαννάκη Φι
άκκου, όπως ης ενθυμάτο ο συνεργάτης 

μας ΚιίJστας Χώπλαρος. Σriμερα σα συνέ
χεια δίδουμε ακόμη δυο φυσιογνωμίες 

από τον ίδιο συνεργάτη μας. 

Οι δυο φυσιογνωμίες που θα περιγρά
ψω όπως ης θυμάμαι είναι δυο κρασοπα
τέρες της Χαρδωκιώτισσας. Ο πρώτος 

απ' αυτούς ήταν ο Φώτης του Κούντου

ρου και η δεύτερη, γιατί αυτή ήταν γυναί

κα, Ιiταν η Και<ουλλού του Κωμοδρόμου. 

Α. Ο Φωτής του Κούντουρου: Από τη 

φύση του ήταν αδύνατος και τσωφισμέ

νος (πούζης) και ανίκανος για δουλειά. 
· Οσο καιρό ζούσε ο πατέρας του το συν
τηρούσε και μεταγενέστερα όταν πέθα
ναν οι γονιοi του, έμενε με τη χι]ρα αδελ

Φιi του και τα δυο αγόρια της. 

Ο Φωτής βρήκε τωηικrι ενασχόληση, 

πηγαίνοντας 2-3 φορές την βδομάδα 
αrιό την Χαρδιακιώτισσα τ' αrιογεύματα 

σης κάτω ενορίες του χωριού που ερχό

ταν το ταχυδρομείο για όλο το χωριό από 

την Λευκωσία. Επωρνε τα γράμματα 

που απευθύνονταν σε κατοίκους των δυο 
πάνω ενοριών και τα έκαμνε ο ίδιος δια

νομή από σπίτι εισπράττοντας δια τον κό

πο του δεκάρες ή καμιάν πινιά4φασi ή 
καΙ τα δυο μαζi. Σιγά σιγά συνιΊθισε το 

κρασί και τον έβλεπες σχεδόν πάντα με
θυσμένο μέσα στα καφενεία. Ουδέποτε 

ήταν ι:νοχλητικός αλλά πC!ντα διασκεδα
σηκός. Τον θυμάμαι όταν καμιά φορά εί

χε γάμο ιωι οι νέοι χ'όρευαν και ο Φωτής 
έβγωvε να δώσει τον γυρόν του ιωι να 

τραγουδά. ·Ε να από τα συνηθισμένα 
τραγούδια του ήταν: <<'Γώρα ποu αποφά

σωα να σώσω την ψυχrJ μου εμ μ' αφivει 

ο πελάς που έχω στο βρακίν μου». 

·Ολοι οι χωριανοί που έφευγαν από το 

χωριό κω ζούσαν αλλού, όταν στρεφ6ν
τουσαν στο χωριό για ι:πiσκι:ψη στουc; δι
κούς τους, συναντο\)σαν πάντα το Φωηi 

στο καφενείο και ήταν μέσα στις υποχρε

ώσι:ις τους να τον κεράσουν ένα κρασί ή 
να τον πλουμίσουν με κανένα γρόσι, γιατί 
με την αποuσία τοuς, όπως έλεγε, έχανε 
τα δικαιώματα του από την διανομιi του 
. ταχυδρομείου. 
Β. Η Κακουλλού του Κωμοδρόμου: Η 
γριά Κακουλλού όπως τη θυμάμαι μαυ· 
ροντuμένη και σκουφωμέvη, έμεινε νωρiς 

στο γάμο της χήρα κω ζούσε στο σπίτι 

της παντρεμένης μόνης κόρης της, η 

οποία τη συντηρούσc, στη συνοικία των 
Χ'' Πιερίδων. Το σπίη τους που έμεναν· 

ήταν βολη'ό και έτσι πάντα την Λαμπρόν 
ήταν το μέρος που στήνονταν οι «οούσες» 

και όλοι οι νέοι και οι vέες συναθροίζον
ταν γω vα «σουστούν>> Ο γαμβρός της 
γριάς 1-<tψουλλούς, ιiντρας της κόρης 
της, ο Κωστής της Διαμαντούς, i:vας κα

λοκάγαθος άνθρωπος, που ήταν κriστηι; 

για τα καμ!vια του ασβέστη, iμαν και ο 

ειδικός για να Ι<άμνει τα βερκά με τα 
οποία έπιαναν πουλιά. 'Ηταν ι:.τιiσης δει
νός παίχτης στο σκαμπίλι ν. 'Οταν το 
απογεύματα σχόλαζαν από τις δουλι:ιές 
τους οι χωρωvοi, όλοι κατέβαιναν στα 

καφι:νεiα για να -πάρουν τον καφέ τους 
ι<αι για να περνούν την ώρα τους έπαιζαν 
χαρτιά συνήθως το «σκαμτιiλιν». Ο Κω
στής της Διαμαvτούς ήταν πάντα ο αρχη

γός της μιας ομάδας από 3 παίχτες που 
έπαιζαν ι<αι όλοι κάθονταν γύρω από το 

τραπέζι του παιχνιδιού γ1α να διασκεδά· 
σουν με το παιχνίδι, προπαντός αν ο aν
τίπαλος αρχηγός της δεύτερης τριάδας 
ήταν ο Λούκας ο Τσαγκάρης. Στο παιχνί
δι αν η μιο ομάδα πετύχαινε να καρφώσει 

τ·ην βι:ρτiναν (το δέκα) με τον άσσον, τότε 
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