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Η Παλιά Λtuκωσiα 

'Εχει καιρόν που θέλω να δώσω μιαν 

εικόνα τηc: παλιός εκείνnς εποχής της 

πόλης της Λευκωσίας πως ήτο τα παλιό 

ειρηνικά χρόνια η Λευκωσία και πώς την 

6λέπωσήμερα. 

Όταν λέω παλιά χρόνια εννοώ όταν rφω

τοήλθα από τον Καραβά aπό την τετάρτη 

του Δημοτικού δηλαδή κάπου το 191 Ο και 
τέλειωσα το διδασκαλείον το 1920. Τώρα 
θα γράψω εν συντομία γιατί ήλθα από την 

τετάρτη τάξη στη Λευκωσία και τέλειωσα 

το δημοτικόν. ΕlμεΘα δύο αδελφές η μεγα

λύτερη μου αδελφή Χρυσταλλένη 

τελείωσε το δημοτικόν και θα ήρχετο εδώ 

για να πάει στην πριiηην Ελληνικοι,J εβδόμη 

τάξη όπως την λέγαμε. Ίότε την ηκολοι)

θησα κι εγώ για να 'μαστε συvτροφιασμέ

νες. Είχαμε σπίτι εδώ στην Λευκωσία δικό 

μας. 

Η μητέρα μου Λευκωσιάτισσα και 

παντρεύτηκε στον Καραβά με τον Κώστα Χ" 

Αλεξάνδρου ιατρόν. Εδώ μέναμε με τον 

παππού μας Χ" rιαννακό Μαρκ!δην και 

τον θείον μας αδελφόν της μητέρας μας 

nαναγιώτην Μαρκίδην ο οποίος εργόζετο 

εις το Κuπριακόν ταμιευτήριον. Ο παππούς 

ήτο μόνος, δεν οικογένεια από μας τα 

παιδιά του τάλλα πέθαναν ενωρίς κι' έτσι 

μας αγαπούσε και μας περιποιείτο ηολίι, 

ήρχετο και η μητέρα μου συχνά και μας 

επέβλεπε. 

Έδωσα αυτό το σημείωμα, γιατί δεν 

θέλησα να' φήσω τον αvαγνώστην να διε

ρωτηθεί γιατί να' ρθω τόσο νωρίς εδώ και 

δεν έμεινα τα τελειώσω το δημοτικόν στον 

τόπο μου. 

Τιίφα Θα' ρχίσω τις εντunώσεις μου, Ο 

φωτισμός της Λευκωσίας εγένετο με 

πετρέλαιον· υπήρχαν στους τοlχοuς 

φανάρια τοποθετημένα ψηλό και ορισμέ~ 

νην ώραν περνούσε άνθρωπος του δημαρ

χείου και τα γέμιζε και τα άναβε. Και στα 

σπίτια με λάμπες πετρελαίου περνούσαμε, 

με λάμπα πετρελαίου διαβάζαμε τα μαθή

ματά μας. 

Ύστερα φάνηκε ο ηλεκτρισμός' κατ' 

αρχάς ηλεκτροφωτίστηκαν οι δρόμοι και 

σιγά σιγά άρχισαν και όσοι μπορούσQν ν<:J. 

βόζοuν και στ<:J. σπίτια τους ηλεκτρικά. 

συγκοινωνία εγίνετο με άμαξες τις 

οποίες έgιφαν 2 άλογα υπήρχαν και τα 
αμάξια τα οποία εχρησιμοποιούντο για 

μεταφορά μεγάλων αντικειμένων π.χ. επί

πλων, ξύλων κ. α. Ήσαν τα λεγόμενα αμάξια 

τα έσυρε ένα μόνον άλογο, τα λεγόμε

νο κάρα· και τα σκουπίδια aπό τα σπίτια 

με κόρον τα μάξευε το Δημαρχείον. Τους 

καλοκαιρινούς μήνες υπήρχε και αμάξι του 

Δημαρχείου το οποίον ράντιζε τους δρό

μους με νερό και δροσιζόμεθα. 

Η παιδεία ήτο αρκετά καλή. Υπήρχε το 

Παγκύπριον Γυμνάσιον αρρένων πλησίον 

της Αρχιεπισκοηής διηρείτο σε κλασσικόν 

και Διδασκαλείον. Στο Κλασσικόν φοιτού

σαν τα παιδιά τα οπο!α θα πήγαιναν στο 

εξωτερικόν για ανώτερες σπουδές και στο 

διδαοκαλείον όσοι ήθελαν να εξασκήσουν 

το διδασκαλικό επάγγελμα. Το παρθεναγω

γείον Φανερωμένης στο οποίον εστεγά

ζετο το Δημοτικόν και το ανώτερον 3. τάξεις 
Ελληνικό και 3 τάξεις διδασκαλείον. Δημο
τικόν Αγίου Αvτωνίου, Δημοτικό Αγίου 

Κασσιανού. Δημοτικόν Αγίου Σόββα. 

Αργότερα κτίσθηκε και το Ελένιον στην 

έξω Λεuκωσίαν. 

Υπήρχε επίσης η Εμπορική Σχολή 

Σαμουήλ, η Αμερικάνικη Ακαδημία Θηλέων 

στην οποία εδιδ()σκετο η Γαλλική γλώσσα. 

Δουλειές δεν υπήρχαν αρκετές γι' αυτό οι 

κάτοικοι ηναγκάζοντο να μεταναστεύουν 

και στο εξωτερικόν: στο Λονδίνον, Ην. 

Πολιτείες Αμερικής, Αίγυπτον,εδιορίζοντο 

και κυβερνητικοί υπάλληλοι όσοι γνώριζαν 

καλά την Αγγλικήν γλώσσα εηί αγγλοκρα· 

τίας. Υπήρχαν και αρκετά καταστήματα 

κάτω στην αγοράν εμπορικά με τους υπαλ
λήλους των βέβαια, αλλά η κατάσταση δεν 
ήτο όπως σήμερα ούτε βιομηχανία 

υπήρχε όπως σήμερα για να απασχολούν

ται και οι γυναίκες. Οι ασχολίες των γυναι· 

κών τότε ήτο το ράψιμο. Πολλά κορίτσια 

πήγαιναν σε ράπτριες και εξασκούντο 

εις την ραπτικήν για ένα χρονικόν διά

στημα πλήρωναν ένα ορισμένο ποσόν και 

εξασκούσαν κι' αυτές την ραπτικιΊν και με 

το μεροκάμα-ιον σε σπίτια και με ιδιωτικήν 

δουλειάν στα σπίτια των. Πολλές εδιδό

Λ;οντο και κατασκεύαζαν και κεντήματα 

στην ραπτομηχανή και τα πωλοίισαν. 
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Όσες τελείωναν διδασκάλισσες διορί

ζοντο και εδώ και στην uπαιθρον, όπου τις 

έστελλε το Γραφείο Παιδείας όπως λεγό

ταν τότε επί αννλοκρα~!ας η αρμόδια Αρχή 

Παιδείας. Οι μισθό! ήταν μηδαμινοί. Πολλες 
κατεγίνοντο και με δικό τους εργόχειρα 

στο σπίτι τους και έκαναν την προίκα τους. 

Η νοικοκυρά το φθινόπωρο είχε πολλές 

δουλειές να εκτελέσει· θα έπλενε σιτάρι 

και να ψήσει πουργούρι το οποίον θα αλέ

θετο όταν το εχρειάζετο εις τον χειρόμυ
λον. Στο σπίτι επίσης στο χερομύλι έπρεπε 

να αλεσθεί και το ά~ας το χοντρό, η φακή, η 

λουβόνα αυτά που ανέφερα πάρα πάνω δεν 

ευρίσκοντα στην αγορά να τ' αγοράσεις 

αλεσμένα. Επίσης ο καφές έπρεπε να 

καβουρδισθεί στο σπίτι και να αλεσθεί με 

ειδικόν μύλον του καφέ. Αυτά όλα έπρεπε 

να περάσουν από το χέρι της νοικοκυράς. 

Ψυγεία δεν υπήρχαν. Για να έχουμε νερόν 

κρύον έπρεπε να 6άζουμε από το βράδυ 

την κούζα έξω στην δροσιά και με τη νοτιά 

της νύχτας κρύωνε και διατηρόταν όλη την 

ημέραν κρύο να πίνωμε. (γστερα φάνηκαν 

οι παγωνιέρες και μετά τα ψυγεία. Τα 

έγραψα αυτό όλ.α για να δουν οι νεώτεροι 
και νεώτερες πόσες δυσκολίες υπήρχαν 

πριν στην ζωή και πόσες ευκολίες έχουμε 

σήμερον. 

Ψυχαγωγίες υπήρχαν πολύ λίγες. Ήτο ο 

κινηματογράφος που πηγαίναμε με συνο

δό, ουδέποτε μόνες. Όταν είμαστε μαθή

τριες και υπήρχε καλόν έργον μας έπαιρ

ναν τα σχολεία ομαδικά με μια διδασκά

λισσα συνοδό αφού πληρώναμε βέβαια 

το εισιτήριο μας. Πηγαίναμε σχεδόν κάθε 

Κυριακή και στην εκκλησία κατά διαταγή 

του σχολείου μας. Τα παιδιά ήσαν υπάκουα 

εις τους γονείς και εις τους διδασκάλους 

τους. Όσες δυσκολίες και αν υπήρχαν με 

την συνεργασία όλων στο σπίτι υπήρχε οι

κογενειακή αρμονία και γαλήνη. Παντοπω-
. λεία στις γειτονιές δεν υπήρχαν πολλά 
qπως τώρα ούτε φθαρ~ά δεν εύρισκες στις 
γξ:.Ιτονιές που υττήρχαν μικρά παντοπωλεία. 

:επρεπε να πας κάτω στην κεντρική αγορά 
. vα .βρεις φρούτα και λαχανικά υπήρχαν 
.Qμf.Uς μερικά περβόλια αιτό τα οποία προμη
~είίοντο. οι κάτοικοι της περιοχής μερικά 
χορταρικά π.χ. εδώ κΌντά στο όχι υπήρχε 

. το περβόλι του Παϊρακτόρη το οποίον εξυ-
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πηρετούσε κάπως την yειτον!~· Υπήρχαν 

και άλλα περβόλια εις τις κατω ενορίες 

όπως η περ6όλα του Μαύρου όπως ελέ

γετο υπήρχε και γυναικοπάζαρον κοντό 

στην εκκλησίαν Φανερωμένης, το οποίον 

λειτουργούσε κάθε Παρασκευή πρωί. 

Ήρχοντο γυναίκες και χριστιανές και 

τούρκισσες και έφεραν πανιά τα οποία 

ύφαιναν οι ίδιες και διάφορα άλλα κεντή

ματα. Εκόθοντο γύρω σε κύκλοv όλες. 

Βαστούσαν και τον πήχυν στο χέρι και ο 

πελάτης περνούσε και αγόραζε ότι εχρειά

ζετο. Υπήρχαν αλατζιές πετσέπες της 

κουζίνας και πολλά άλλα. Ήρχοντο στο 

γυναικοπάζαρο και από τα πιτσιλοχώρια ιφι 

έφερναν ξηρούς καρπούς, σύκα, καρύδια, 

αμύγδαλα κ.τ.λ. Τα υφασματοπωλε!α κάτω 

στην αγοράν ήταν ανάμεικτα Έλληνες, 

Τούρκοι, Αμένιοι. Οπόθεν ήθελε κανείς 

εψώνιζε χωρίς καμμιά παρεξήγηση. 

Ενορίας η Λευκωσία είχε την ενορία Τρυ

πιι!ηη, Αγίου Σάββα, Φανερωμένης, Αγίου 

Αντωνlου, Χρυσαλινιωτίσσας, Αγίου Κασ

σιανού, Αγίου Λουκά και Αγίων Ομολογη

τών. Οι Άγιοι Ομολογηταί ήταν προάστειον 

την παλιά εποχή έπειτα έγινε ενορία της 
Λευιι:ωσίας. Προάστια η Λευκωσία είχε τον 

Στρόβολον, Παλουργιώτισσα, Αγλαντζιά, 

Καϊμακλl, Τράχωνα, Νεάπολη. Τα δυο 

τελευταία περιήλθαν εις χείρας των Τούρ

κων. Η ενορία Αγίου Λουκά είχε πολλούς 

Τούρκους και ολίγους Χριστιανούς. Εγί

νετο μεγάλη πανήγυρη κάθε χρόνο την 

ημέρα του, στις 18 του Οκτώβρη, διαρ
κούσε 3 μέρες. Πηγαίναμε σχεδόν κόθε 
χρόνο και προσκυνούσαμε στην χάριν του, 

αγοράζαμε και ωοαία νλυκίσματα απιΊ τοι•--: 

Τουρκοκυπριους μιιακλαοι .. .ίες, κατεΙφι, 
λοκμόδες κ.λ. Όλως αναιτίως οι Τούρκοι 

μιαν ωραίαν πρωίαν έδιωξαν τους χριστια

νούς από την ενορίαν, έβαλαν φωτιάν στην 

ε~κλησίαν και οι Χριστιανοί κατόρθωσαν 

και γλύτωσαν την εικόνα του Αγίου μισοκα

μένην και την έφεραν εις την εκκλησίαν 

του Αγίου Σπυρίδωνος, παλαιού κοιμητη

ρίου της Λευκωσίας και γίνεται τακτικά 

κάθε χρόνο η πανήγυρη εκεί μεταξύ των 

χριστιανών το ίδιον έκαμαν και την εκκλη

σίαν του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου η 

οποία εβρίσκετο στην πράσινη γραμμή ήτο 

ανοικτή \(αι διερχόμενος απ' εκεί έμπαινες 

και προσκυνούσες αν ήθελες, ήτο μια 


