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ο εκ Κυθρέας Χρυσόστομος χατζηκωνστάντινου Αθανασίου 

<Μυθιστορπματικn βιογραφία μέσα από ανέκδοτο έργο του εγγονού του 

Γλαύκου ΓεωργιάδπJ 

Μια Μπλιά - κυeρέα 

Στπ Μια Μπλιά το 1800, όταν ακόμα π Κύπρος στέναζε κάτω από το βάρος των Τούρ
κων, γεννnθπκε ο Χατζπγιωρκαλλrlς. Κάπως έτσι είναι π απαρχή τπς ιστορίας μας, 

ζοφερn και χωρίς πολλά στοιχεία στο ξεκίνπμά τπς ... Πnρε για σύζυγό του τπ ουγ

χωριανn του Ελεγκού και έκαμαν δυο γιους, τον Αρκυρό που γεννήθπκε το 1827 και 
τον Αθανάσπ που γεννnθπκε το 1830. Σαν ο Αθανάσπς έγινε δεκαπέντε χρόνων τους 
έστειλε μαζί με άλλους Μιαμπλιώτες νά πάνε να προοκυνnοουν τον τάφο του Χρι

στού στους Αγίους Τόπους, να βαπτισθούν στον Ιορδάνπ ποταμό, να γίνουν χατζn

δες. Σαν βαπτίστπκαν δεν επέστρεψαν στπν Κύπρο αμέσως όπως έκαμναν οι προ· 

σκυνπτές. Απαίτπσπ του πατέρα τους και οι δυο να μείνουν στπν Παλαιστίνπ για να 

διδαχτούν όσο το δυνατόν περισσότερα για τπν πίστπ τους, μια πίστn που θα τους 

συντρόφευε σε όλπ τους τπ ζωn και θα τους προστάτευε οπό τα χέρια των Τούρ

κων. Γράμματα ήξεραν, είχαν κάμει κι οι δυο 6 χρόνια στο Δπμοτικό τπς Μιάς 

Μπλιάς. Σαν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, ταξίδεψαν σε όλα τα μέρπ που πάτπσε το 

πόδι του ο Χριστός, προσκύνπσαν και έμαθαν για όλα τα μνπμεία τπς Χριστιανοσύ

νπς. Πήγαν στο Γολγοθά, στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, στο Σπrlλαιο και στπ 

Φάτνπ στπ Βπθλεέμ, στο όρος των Ελαιών, στον κnπο τπς Γεσθπμανn, στπ Βπθανία, 

τόπο ανάστασπς του Λαζάρου, στπ Ναζαρέτ και κατέλπξαν στον Ιορδάνπ ποταμό 

και βαφτίστπκαν. 

Επέστρεψαν στπν Κύπρο ύστερα από ένα ένα χρόνο περιπλάνπσπς στπν άγια γπ, 

Φύλαξαν στα σεντούκια τπς Ελεγκούς «το μίζαρο .. , το άσπρο ρούχο που φόρεσαν 
στπν βάφτισn τους για να το πάρουν όταν ο Θεός θα τους καλούσε μαζί του και γεμά· 

τοι ζήλΟ και ενθουσιασμό, με κίνδυνο τπς ζωnς τους αν έπεφταν στα χέρια των Τούρ

κων, άρχισαν να διδάσκουν όσα έμαθαν. Έκαναν περιοδείες στα γύρω χωριά όπου 

δίδασκαν μικρά παιδιά μα και μεγάλους. Πnγαιναν σε εκκλπσίες, σε καφενεία και 

άλλους χώρους συγκέντρωσπς. Σε περιοδεία τους στπν Κυθραία, π τύχπ τα έφερε να 

γνωρίσουν τον Χατζπμιχάλπ Μαλλουρn, πούχε το τσιφλίκι του στο Μπέπ Κιογιού. 

ο Χατζπμιχάλπς είχε πολλούς μισταρκούς, Έλλπνες και Τούρκους που έρχονταν από 

τα γύρω χωριά για να μπούν στπ δούλεψn του. Καλός και πονετικός καθώς ήταν 

φπμιζόταν για τπν aπλοχεριά του. Για να τους έχει ευχαριστπμένους, αλλά και σαν 

κίνπτρο για να δουλεύουν καλύτερα, nταν ευχαριστπμένος, τους άΦπνε να κτίσου

νε μικρές κάμαρες ώστε να μένουν όσο καιρό εργάζονταν στα κτnματά του και τους 
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έδινε μικρό κομμάτι γι'iς νια να το καλλιεργούν για τις ονάγκες της οικογένειάς τους. 

Με τον καιρό αυτοί ξεθάρρευαν, έφερναν τις οικογένειές τους και έμεναν στο τσι

Φλίκι, που έγινε ύστερα συνοικισμός ολόκληρος και που σιγά-σιγά δημιουργι'iθηκε το 

ομώνυμο Τούρκικο χωριό Μπέη Κιογιού. 

Η τύχη τάφερε και μια Κυριακι'i πολούτουρκα, που ο Χατζημιχάλης καθόταν στον 

καφενέ του Σαραγιού και απολάμβανε τον ναργιλέ του, σταμάτησαν για να ξαπο

στάσουν δυό ξενοχωρίτες. ο Χατζημιχάλης εντυπωσιάστηκε από την λεβέντικη κορ

μοστασιά τους, φαίνονταν νάνοι πατέρας και γιός, που αυθόρμητα μόλις απάντησε 

στο χαιρετισμό τους, φώναξε τον καφετζι'i να τους κεράσει και τους ίδιους να του 

κάμουν παρέα. Σε λίγη ώρα μιλούσαν και έδιναν τnν εντύπωση ότι γνωρίζονταν για 

χρόνια. Για να ξεκουραστούν ύστερα από τπν περιοδεία τους, ο Χατζημιχάλης 

κάλεσε τον Χατζnγιωρκαλλι'i και τον γιό του Χατζnαρκυρό στο τσιφλίκι του. Όμως 

είχε κι άλλα στο νού του, όντας πατέρας με όμορφη κόρη τnς παντρειάς ... 

το απόγευμα πράγματι οι δυό ταξιδιώτες απολάμβαναν τnν δροσιά του δειλινού 

κοντά στο αλακάτι στο Μπέη κιογιου. Ήταν μέρα σκόλης και π Χατζπμιχαιiλαινα μαζί 

με τπν κόρη τους, τn Μαριού, πι'iγαν σε συγγενείς τους στn Χρυσίδα ... Τους Φίλεψε 
αντελούνικα σύκα από τις συκιές του και έκοψε δυό κνιζιά σταφύλι από το κλι'iμα 

του. ο Χατζηγιωρκαλιiς μιλούσε με ενθουσιασμό για οποιοδι'iποτε Θέμα έφερνε η 

συζι'iτnσn και ο Χατζημιχάλης άκουε με μεγάλη nροσοχι'i και θαυμασμό τους δυο 

ιεροκι'iρυκες που μιλούσαν για τις εμπειρίες τους στην Παλαιστίνη. Σαν ξαπόστασαν 

σηκώθηκαν να φύγουν και ο Χατζημιχάλης τους κάλεσε να τον επισκεφτούν ξανά 

ελπίζοντας να γνωριστούν καλύτερα. Πραγματικά, με τον καιρό κατάφεραν να 

γίνουν Φίλοι έμπιστοι, αχώριστοι Φίλοι. 

Πέρασαν μόλις δυό μι'iνες, όταν τα δυό παιδιά του Χατζηγιωργαλλι'i, ο Χατζηαρκυ

ρός και ο Χατζηαθανάσης πιiραν σιτάρι για άλεσμα στους μύλους της Κυθρέας. 

Έμπα του χειμώνα και π μάνα τους ι'iθελε να έχει τα «ταιρκαστά» τnς για να ξεχει

μωνιάσουν. Ο Χατζπαρκυρός επέμενε να περάσουν να χαιρετίσουν το Φίλο τους στο 

τσιφλίκι, ι'iξερε το δρόμο και ιiταν ευκαιρία να μάθει και ο αδελφός του τον καλό 

τους Φίλο. Ήταν φαίνεται τα επουράνια ανοικτά όταν ο Χατζnμιχάλnς παρακαλού

σε για τπ Μαριού του... Στο κτι'iμα αυτι'i τn φορά βρίσκονταν π γυναίκα του Χατζn

μιχάλn και π κόρη του, η Μαριού. Καθισμένες έξω από τον ηλιακό τους, τσάκκιζαν 

ελnές πράσινες για το μπούκκωμα. 

Μόλις αντίκρισε τπ Μαριού, ο Χατζnαθανάσης σάστισε. Τέτοια ομορφιά δεν είχε 

ξαναδεί σε όσους τόπους και αν γύρισε. και π Μαριού στην αρχι'i σάστισε. Κοντο

στάθηκε όμως, δεν έτρεξε να κρυφτεί στο μαγειριά και αυθόρμητα όταν ο πατέρας 

της άρχισε να κουβεντιάζει με τους δυό ξένους, πι'iρε μέρος στις κουβέντες τους. 
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Δεν είχε συνιiθειά τnς να ξανοίγεται με περαστικούς, ούτε να παίρνει μέρος σε 

aντρικές συζnτιiσεις. Όμως αυτιi τn φορά άΦnσε κατά μέρος τις συστολές τnς. Μίλη

σαν κάμποσn ώρα. Μετέφεραν τα νέα του Χατζnγιωρκαλλιi, μίλnσαν για διάφορα 

θέματα, το χριστιανισμό, τnν πατρίδα και πως μπορούσαν να ζούν καλύτερα και άνε

τα, αν έφευγαν οι κατακτητές, αν ιiταν ελεύθεροι. Όμως τίποτε δεν χαρίζεται, έπρε

πε να πολεμιiσουν για να ελευθερώσουν τnν πατρίδα, που είναι το μέλλον τους. 

Η συζιiτnσn πιiρε τέλος και n Μαριού αποτραβιiχθnκε στο σπίτι, ο Χατζnαθανάσnς 
κατάλαβε πως ιiλθε n ώρα να φύγουν, θα το έκαμνε με βαρειά καρδιά. Δεν μπο

ρούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του γιατί γνώρισε.αυτό το μάλαμα, τn γοnτευτι

κιi αυτιi νέα που δεν ιiξερε μόνο από δουλειές του σπιτιού και του χωραφιού, δεν 

έβλεπε μόνο τον εαυτό τnς, αλλά είχε γνώμn για το κάθε τι και προ πάντων πόθο για 

τnν ελευθερία από τον τούρκικο ζυγό. 

Όταν τα δυο αδέλφια επέστρεψαν στn Μια Μnλιά πήγαν κατ' ευθείαν στο σπίτι. Η 

μάνα τους μόλις είχε ξεφουρνίσει φρέσκο ζεστό ψωμί και κουλούρια. Τους ετοίμασε 

ψωμί με τιτσιρίδες και μαύρες ελιές. Σαν αποτελείωσαν, ο Αθανάσnς τους διnγιiθn

κε πως όταν άλεααν το σιτάρι στο μύλο πιiγαν στο κτιiμα του Χατζnμιχαιiλ και πως 

γνώρισαν τnν κόρn του τnν Μαριού. Τους μίλnσε για τn νεαριi κόρn με τους ωραίους 

τnς τρόπους και τnν ομορφιά τnς ψυχιiς και του σώματος τnς. Όσn ώρα μιλούσε για 

τn Μαριού μια λάμψn φώτιζε το πρόσωπό του. Η μάνα του κατάλαβε πού το πιiγαι

νε: 

-Ήβρες το ταίρι που σου ταιρκάζει, άγγελε μου γρουσέ; 

-Ναι μανά, θέλω τnν για ταίρι μου, αλλά ίντα που να πει ο Χατζnμιχάλnς, ότι έβαλ-

λεμ με έσσω του για να nκιάω τnν κόρnν του; Εν ναιν αντροπιi που τούν' το καλόν 

πλάσμα, να του πω άξιππα πως θέλω τnν κόρnν του; 

-Ένναιν αντροπιi γιε μου, εν τζιαι ιiξερες ότι είσιεν κόρnν όμορφnν για άρμασμα 

όταν επιiαιννες έσσω του. Άρκον εν να στείλω τnν Ευτέρπn τnν προξενιiτρα να τον 

ξιΦκάλει. 

-Ο Χατζnμιχάλnς εν άδρωπος δικός μας, εν μnορούμεν να στείλουμεν τnν προξενιi

τρα που εν τnν ξέρει να του ζnτιiσει τnν κόρπν του. Εν να πρέπει να πάω εγιώ με τnν 

μάνα σου να του τnν ζnτιiσουμεν. Αν δεχτούν, να πάρουμεν τζιαι τον δάακαλον τnν 

άλλn εβτομάδα, αν θέλει ο Θεός, να τα τελειώσουμεν. 

Φόρεσαν τα καλά τους ο Χατζnγιωρκαλλιiς και n Ελεγκού και πιiγαν στο τσιφλίκι του 
Χατζnμιχάλn και επίσnμα ζιiτnσαν τnν Μαριού για τον Αθανάσn. Άλλο που δεν ήθε

λε ο Χατζnμιχάλnς. Η κόρπ του θα έπαιρνε το γιό του Φίλου, τον καλό, τον ενάρε

το άνθρωπο. Σε ποιόν καλύτερο μπορούσε να εμπιστευτεί τn μονάκριβή του κόρπ, 
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ποιος καλύτερος θα πρόσεχε το τσιφλίτζι του, τnν περιουσία του, παρά ο καλότατος 

δάσκαλος, ο Χατζnαθανάσnς! Ωραίος άνδρας, δυνατός, «που γενnάς>>, με χριστιανικιi 

ψυχιi θα του έκαμνε καλούς aπογόνους! 

Χωρίς δεύτερη σκέψn, δέχτηκε ο Χατζnμιχάλnς ιiξερε ότι n Μαριού του δεν θα 
έφερνε αντίδραση στnν απόφασιi του. φώναξε τn γυναίκα του και τnν κόρn του να 

τους το ανακοινώσει. Η μάνα τnς αγκάλιασε τους συμπέθθερούς τnς τζιαι εΦίλnσέν 

τους, τζιαι σταυροκοπιiθnκε, γιατί βρέθnκε n τύχn τnς κόρnς τnς. Με Φανερι'i συγκί· 
νnσn n Μαριού έσκυψε και Φίλnσε το χέρι του πατέρα τnς και μετά τnς κυρίας Ελε
γκούς και του ΧΟτζnγιωρκαλιi και τους ζιiτnσε τnν ευχιi τους .. 

Σε λιγότερο από μια βδομάδα, έφτασε όλn n οικογένεια από τn Μια Μnλιά με τον 
παπά του χωριού νια να δώσει τnν ευλογία του για να στεριώσει το νέο aντρόγυνο. 

·ορισαν τnν nμερομnνία του γάμου και συμπλιiρωσαν και υπέγραψαν το προικοσύμ

φωνο. Συμφώνnσαν ο γάμος να γίνει σε 6 μιiνες για να μπορέσει n Μαριού να τελει
ώσει τα προικιά τnς. Ακολούθnαε μεγάλο ξεφάντωμα και από πόρτα σε πόρτα μετα

δόθηκε το νέο σε όλο τον κάμπο. Μαζεύτnκαν όλοι και άρχισε μεγάλο φαγοπότι. 

·ολοι ιiταν ευπρόσδεκτοι στις χαρές του Χατζnμιχάλn και τnς κόρnς του. <ψισταρκοί» 

και ναιοκτιiμονες που γλέντnσαν και ιinιαν άΦθονο κρασί εις υγείαν του νεαρού ζευ

γαριού. 

Στους 6 μιiνες, μιiνα Απρίλn και nμέρα Σάββατο, ο γαμπρός ντυμένος στα καλύτερά 
του, με όλn τn Μιά Μnλιά να τον συνοδεύει. έφτασε καμαρωτός πάνω στο άλογό 

του στο τσιφλίκι του Χατζnμιχάλn. Οι βιολάρnδες και οι λαουτάρnδες τον περίμεναν. 

Κατέβnκε από το άλογό του και έχοντας στο πλευρό του τn μάνα του και τον πατέ

ρα του, υποκλίθnκε στο μέλλοντα πενθερό του. Του Φίλnσε το χέρι. Ήταν το Σάβ

βατο του γάμου και έπρεπε να γεμίσουν πρίν το βούττnμα του ιiλιου το κρεββάτι. να 

χορέψουν τα προικιά τnς Μαριούς !οι περίεργοι να μετριiσουν τα σεντόνια, τις μαξι

λαροθιiκες, τα παπλώματα. τα κεντιiματαJ και να αρχίσει το γλέντι για το γάμο. Τnν 

Κυριακιi ο Χατζnμιχάλnς έζωσε τnν κόρn του με το κόκκινο μαντιiλι, το ίδιο και n 
γυναίκα του. Πίσω από το χατζnμιχάλn n Μαριού, έλαμπε στα νυφιάτικα ρούχα τnς 
και στο στιiθος κρεμασμένα δυό σειρές χρυσά Κωνσταντινάτο. Χαμηλοβλεπούσα και 

ταραγμένη ... Ξεκίνησε n πορεία nερπατnτιi με τους βιολάρnδες και τους λαουτάρη
δες και μέσα από τα χωράφια τnς Βώνnς έφτασαν στο ΤσιΦλικούδι κάτω από τn Χρυ

σίδα και κατέληξαν στnν εκκλησία του τίμιου Σταυρού τnς Χρυσίδας, όπου ο παπα· 

χριστόδουλος Χατζnπαπαγιάννnς τους ένωσε με τα δεσμά του γάμου. Όλο το χωριό 

ιiταν καλεσμένο στο φαγοπότι, όμως όσn και αν ιiταν n χαρά τους, τόσο τους έτρω
γε ο Φόβος που Φώλιαζε στα σωθικά τους, μιinως τn χαρά στο γάμο διαδέχονταν n 
θλίψn, αν οι τούρκοι «λιγουρεύονταν» τn νύφn. Ευτυχώς όλα πιiγαν καλά, οι κατα

κτnτές σεβάστnκαν τnν οικογένεια του Χατζnμιχάλn ... 
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Τα χρόνια πέρασαν γριiγορα. ο χατζnαθανάσnς, πολύ καλός γαμπρός, στάθnκε στο 

πλευρό του πεθερού του και με ζιiλσ εργάστnκαν μαζί στα κτιiματα τους, ανάατπ

σαν λιοχώρια και πορτοκαλιές, φύτευαν ρεντικά και κραμπερές, «πομιλορκές». Ζού

ααν άνετα αε σχέσπ με τn δυστυχία που μάστιζε τον τόπο και ας τσάκιζε τα κόκκα

λά τους και ας έσχιζε τα σωθικά τους n αγανόκτnσn, όταν ο τούρκος ερχόταν να 
απαιτιiσει το μερίδιο του κατακτnτιi, τn «δεκατία». Λες πως ακόμα και ο Θεός δεν 

ιiθελε τn μοιρασιά στα «γιωρκιiματα» του Χατζnαθανάσn, τα γεννιiματα aυγάτιζαν 

συνεχώς. 

το σπίτι τους, στnν Κάτω Χρυσίδα, κονάκι με ψnλιi καμαρόπορτα απέναντι από τnν 

εκκλnσία τnς Χρυσίδας - κοντά στο <ψονοκάμαρο» Δnμοτικό Σχολείο τnς - δέσποζε 

τnς περιοχιiς. Στο έμπα τnς καμαρόπορτας, δύο μεγάλες κάμαρες και στn συνέχεια 

μιά μεγάλn αυλιi, με «σιμιντιiρι" γύρω-γύρω, για να φυλάει από το κακό μάτι και από 

τα μάτια των κατακτnτών, που «λιγουρεύονταν« τις όμορφες κοπέλλες. Μια σκάλα 

οδnγούσε στο ανώϊ, με το καλό δωμάτιο και στn σειρά δυό μεγάλες δίχωρες για τnν 

οικογένειά τους. Στο κατώι το μαγειριά και οι σταύλοι για τα ζώα, οι αποθιiκες νια τα 

γεννιiματα, τα πιθάρια με τα λάδια και τα βαρέλια με τις ελιές. Και έξω-έξω το σιε

λωνάρι. 

ο χατζnαθανάσnς και n Μαριού έζnσαν πολύ αγαπnμένα και μοιράζονταν ίσα-μέσα 

τις χαρές και τις λύπες τnς ζωιiς. Η Μαριού αποδείχθnκε aντρογυναίκα, παρά τnν 

εύθραυστη ομορφιά τnς. Βοnθούσε το Χατζnαθανάσn σε όλα: στο αλώνισμα, στο 

έμπασμα στο σιελωνάρι, στο μάζεμα των ελιών, στο κοίμισμα των πομιλορκών, σε 

κάθε βιiμα του Χατζnαθανάσn ιiταν πάντα δίπλα του. Ευτυχισμένο ζευγάρι, έφερε 

στον κόσμο 9 aχώριστα παιδιά, καμάρι νια τους γονιούς τους: το Μιχαnλιά, το Γιωρ
κιi, τον Κυριάκο, τnν Αννέττα, τnν Ελένn, τn Χρυσταλλού, τn Μυροφόρα, τn Θεκλού 

και στερνοπαίδι τnν Καλλιόπn. 

Βαθειά θρnσκευόμενn οικογένεια, ποτέ δεν έχασαν τnν πίστn τους στο Θεό. Η 

Μαριού τόχτnκε να κτίσει παρεκκλιiσι. φτάνει νάχει ο Θεός καλά τα μωρά τnς. Το 

έκτισε σιγά σιγά σε κτιiμα τους λίγο πιο κάτω από το σπίτι τους, στn χάρn του Απο

στόλου Λουκά και αε όλες τις άγιες εικόνες ορμιiνεψε να γραφτεί πως ιiταν 'Δέn

σις τnς δαύλnς ταυ Θεού Μαρίας Μαλλαυριi' 

ο Χατζnγιωκαλλιiς και n Ελεγκαύ από τn Μιά Μnλιά καμάρωναν τα εγγόνια τους. 
Όταν τα πεθυμούσαν, καβαλλούσαν τα γαϊδούρι τους και πιiγαιναν στn Χρυσίδα έχο

ντας στα δισάκκι τους φρεσκαφουρνισμένο ψωμί και ό,τι άλλο είχαν στο σπίτι τους. 

Χαρές που γίνονταν τότε. Μαζεύονταν όλα γύρω από τnν ποδιά τnς Ελενκούς και 

άκουαν ιστορίες για τn Μιό Μnλιά και τα παιδικά χρόνια του πατέρα τους. Τα χρό

νια περνούσαν, τα παιδιά μεγάλωσαν, συνέχισαν το δρόμο των γονιών τους, καλοί 
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χριστιανοί, αγαπούσαν και βοηθούσαν όποιο διακονητή κτυπούσε την πόρτα τους για 

βοήθεια. 

Σχεδόν όλα τα παιδιά, σαν ξεπέταξαν λιγάκι, πήγαν στους Αγίους Τόπους και βαφτί· 

στηκαν στον Ιορδάνη ποταμό όπως είχε κάμει και ο δικός του κύρης. Με τn βάπτιση 

τους στον Ιορδάνη. δικαιωματικά καμάρωναν σαν τους αποκαλούσαν χατζήδες: 

Χατζnγιώρκnς, Χατζnαννέττα, Χατζnελένn, Χατζnχρυσταλλού, Χατζnθεκλού. τα 

εννιά αδέλφια πάντοτε αγαπημένα μοιράζονταν μαζί χαρές και λύπες της ζωής. 

ο Χατζnαθανάσης κάθε αυγή, σαν έπιανε το δρόμο για τα χωράφια, έκαμνε τον 

σταυρό του έξω από την πόρτα του τίμιου Σταυρού και ανέπνεε λεύτερα τον πρωϊ

νό αέρα και ευχαριστούσε τον Θεό για το μεγάλο δώρο που του πρόσφερε, που 

αξιώθηκε στα 48 του χρόνια να ζήσει την απελευθέρωση τnς Κύπρου από τους 
Τούρκους... Μέχρι να φτάσει στη Συκά, σε κάθε δρασκελιά σαν φωτογραφική μηχα

νή έρχονταν στο νου του τα βάσανα που τράβηξαν από τους Τούρκους. Όμως ξανα

ζωντάνευε τα βriματά του και απόδιωχνε τις άσχημες σκέψεις. Τώρα οι ελπίδες για 

ένωση με την Ελλάδα, τn μητέρα πατρίδα, αναπτερώθηκαν. 

Με τους Εγγλέζους, η ζωή έγινε πιο άνετη, χωρίς κανένα φόβο νια τn ζωή τους. 

Μπορούσε τώρα άνετα να κάθεται στον καφενέ του Πλάτανου και να πίνει τον ναρ

γιλέ του, να συζητά για τα πολιτικά και για όποιο θέμα γούσταρε, χωρίς να φοβάται 

τους εΦέντnδες. Η ζωή πήρε κανονικούς ρυθμούς, ξεθάρρεψε ο τόπος.... Η οικο

γένεια μεγάλωνε και προόδευε. Με τον καιρό, όλα τα παιδιά παντρεύτηκαν και 

έκαμε ο καθένας τn δική του οικογένεια. Ο Χατζnαθανάσnς και n Μαριού καμάρωναν 
τα αμέτρητα εγγόνια τους. Τα αρσενικά τnς οικογένειας έκτισαν τα δικά τους σπίτια 

σε απόσταση αναπνοής από το πατρικό τους. Σε κάθε στενό τnς Χρυσίδας έπαιζαν 

αμέριμνα τα εγγόνια τους. Και n Κάτω Χρυσίδα του Χατζnαθανάσn μεγάλωνε. 

Το ένατο παιδί του χατζnαθανάσn και τnς Μαριούς, n Καλλιόπη ήταν n μάνα του 
ήρωα τnς ιστορίας μας, του Χρυσόστομου Χατζnκωνστάντινου. 

Καλλιόπη-Χατζnκωνστάντινος 

το στερνοπαίδι του Χατζnαθανάσn, n Καλλιόπη, παντρεύτηκε τον Κωστή χατζnκων
στάντινο, ένα αξιαγάπnτο παλικάρι, χρηστό μέλος τnς κοινωνίας, μέλος τnς επιτρο

πής τnς εκκλησίας τnς Αγίας Μαρίνας τnς Κυθρέας. 

Η Καλλιόπη πήγε «σώνυΦΦn» στην Καμάρα και μαζί με τον Κωστή δnμούργnσαν 

οικογένεια και ζούσαν ευτυχισμένοι με τα τρία παιδιά τους. το Χρυσόστομο, τn 

Μαριτσού, τον Τζυρκαλλή. Η Καλλιόπη όμως στην τέταρτη και τελευταία τnς γέννα 

δεν τα κατάφερε. Μόλις έφερε στο κόσμο το μωρό, τον Αθανάση, πέθανε. αφήνο-



31 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ντας στα χέρια του Κωστιi και των γονιών του τα ορφανά. ο Κωστιiς από το μαράζι 

του σε σύντομο χρονικό διάστnμα πέθανε κι αυτός. Τα τέσσερα μωρά έμειναν πεντάρ

φανα στα χέρια των παππούδων και στnν καλιi διάθεσn των θείων τους. Ο Χρυσόστο

μος, μωρό ακόμα, στnν οικογένεια του όμως το πιο μεγάλο παιδί, αναγκάστnκε να 

σταματιiσει το σχολείο στnν πρώτn μόλις τάξn για να πάει να δουλέψει. 

Με το χαμό και των δύο γονιών τα παιδιά δυοκολεύτnκαν πολύ. ο Χρυσόστομος ιiταν 

τότε έξn με εφτά χρονών αλλά είχε τnν αίσθnσn του μεγάλου αδερφού, του προ

στάτn τnς οικογένειάς του. Έπρεπε να εργαστεί. Βριiκε δουλειά στο μύλο Τρινάλ· 

λn. Η Κυθρέα ιiταν ξοκουστιi και για τα καμίνια του ασβέστn του Πενταδάκτυλου 

αλλά και για τους μύλους τnς που κινούνταν με το νερό του κεφαλόβρυσου. Κυρα

τζιιiδες από όλn τn Μεσαριά και από τα Καρπάσια, έφερναν στους μύλους γομάρια 

από σιτάρι για άλεσμα. Κοθnμερινά τnν Κυθρέα όργωναν καττάρια από καμιiλες που 

κινούσαν προϊόντα από και προς τους κάμπους τnς Μεσαορίας. Ευτυχώς δουλειά 

μπόλικn για όποιον είχε όρεξn. ο Χρυσόστομος ιiταν από σόι που είχαν φιiμn για τnν 

τιμιότnτα και τnν εργατικότnτά του. Γριiγορα κέρδισε τnν συμπάθεια του μάστρου 

του και ο μυλωνάς του έβαζε κάθε βρόδυ στn βούρκο αλεύρι για τα ορφανά... Δεν 

έφτανε όμως το στεγνό μεροκάματο για τα τέσσερα στόματα του Χρυσόστομου. 

Έτσι έκαμνε κουτσοδούλια σε διάφορα κτιiματα αλλά παρά τις προσπάθειές του δεν 

έβγαζε αρκετά για να ζιiσουν αυτός και τα αδέλφια του. 

Οι συνθιiκες τότε δεν έδιναν το περιθώριο, αλλά ούτε κι αυτός ιiθελε να επιβαρύνει 

κανένα από τους θείους του που είχαν κι αυτοί μεγάλες οικογένειες να θρέψουν. 

Συζnτούσε όμως μ' αυτούς και πάντοτε άκουε και σεβόταν τn γνώμn τους. Έπρεπε 

να ξενιτευτεί, να βρεί καλύτερο μεροκάματο, να στέλλει περισσότερα στn γιαγιά που 

μεγάλωνε τα αδέλφια του. ο θειός του ο Χατζnγιώρκnς ο άντρας τnς θειάς τους τnς 

Χοτζnελένnς, που κατοικούσε στο Καϊμακλί, με τις διάφορες γνωριμίες του στn 

«Χώρα» του βριiκε δουλειά σε μπακάλικο στn Λευκωσία. 

Έπλυνε n γιαγιά τις βράκες, δίπλωσε τα ζουμπούνια. Μάζεψε και αυτός τα λιγοστά 
πράγματά του, έβαλε σε ένα «μποξά» όλα τα υπάρχοντά του και ετοιμάστnκε. Μάτω

νε n ψυχιi του γιατί θα άΦnνε μόνα τα αδέλφια του. Όμως έπρεπε να το κάμει, για 
να μπορούν να ζιiσουν χωρίς να επιβαρύνουν τους θειούς τους. Το επόμενn το πρωί, 

με το χάραγμα του Φού Θα ξεκινούσε για τn χώρα. Ξεκίνnσε να πάει να αποχαιρετιi· 

σει τους δικούς τους. κατέβnκε στn Κάτω Χρυσίδα, να δει τn νούνα και θεία του, 

τnν «Τζυρκάτζιαινα» στο τελευταίο σπίτι του χωριού. Η Τζυρκάτζιαινα καταγόταν από 

τn Βώνn και ιiταν παντρεμένn με το θείο του τον Κυριάκο. Ζούσαν δίπλα από το 

οικογενειακό παρεκκλιiσι. Πολλές φορές n γιαγιά του n Μοριού τον κυλούσε πάνω 
στn Θαυματουργιi πλάκα έξω από τnν πόρτα του παρεκκλnσιού για να του φύγει n 
ζάλn και ο πονοκέφαλος. 
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Μπιiκε στο μικρό εκκλnσάκι, άνσψε το κερί του, Φίλnσε τα γραφόμενα 'Δέnσις τnς 

δούλnς του Θεού Μαρίας ΜαλλΟυριi' λες και με αυτό τον τρόπο φιλούσε τον παπ

πού και τn γιαγιά που αναπαύονταν λίγο πιο κάτω, στο προαύλιο του τιμίου Σταυρού. 

Παρακάλεσε τον Άγιο να Φυλάει τις ψυχές των αγαπnμένων του νεκρών. Στο ίδιο 

στενό , μαζεμένο σχεδόν όλο του το σόι. Άρχισε να μπαίνει από πόρτα σε πάρτα, να 
αποχαιρετά και να παίρνει τις ευχές τους: ο θείος ο Μιχαnλιάς με τn γυναίκα του τn 

Χρυσταλλού του Κσνόμου, n ΧατζnΧρυσταλλού n Ταλιαδωρού με τον άντρα τnς τον 
Κωστιi από τnν Αθnαίνσυ, π χατζnαννέττα με το Μιχάλn το Ζαμπάκκο. 

Φεύγοντας στο δρόμο τnς επιστροφιiς, χίλια δυό πράγματα περνούσαν από το μυα

λό του. τον έπνιγε n συγκίνnσn αλλά και ο φόβος για το αύριο. Σαν έφτασε έξω 

από το σπίτι του παπάμακρn, έσκυψε στο αυλάκι και ιiπιε κρύα νερό του κεφαλό

βρυσου. Βάδισε για τελευταία φορά στο Σαράγειο με το ψnλά σπίτια, προσπέρασε 

τα σπίτια του Λογιότατου με τnν χαραιi του Εμίρ χαράι και έφτσσε έξω από τnν 

εκκλnσιά τnς Αγίας Μαρίνας, κάτω από τον Πλάτανο τnς Φανερωμένnς. Έστριψε τότε 

δεξιά, στο δρόμο για τnν Καμάρα. Κοιμιiθnκε ανιiσυχος. Προτού χαράξει το φώς, βρι

σκόταν στο ξωπόρτι, έτοιμος για το μεγάλο δρόμο ... 

Κσντοστάθnκε για λίγο στnν πόρτα του σπιτιού τους αγκάλιασε με το βλέμμα του το 

μεγάλο πλάτανο που με τους κλώνους του προστάτευε το σπίτι τους. Προσπαθούσε 

να κρύψει τn λύπn του, όταν αγκάλιασε και Φίλnσε τα αδέλφια του. Έκλεισε ύστε

ρα δυνατά τπν πόρτα και χωρίς να κοιτάξει πίσω του, αΦσύ δεν το είχε για καλό, έπια

σε περπατnτός τον δρόμο νια τn Λευκωσία. 

Κατάκοπος και ταλαιπωρnμένος, έφτασε τα ξnμερώματα τnν πόρτα τnς Αμμσχώστου 

και κατέλnξε στο χάνι του Κωστιi όπου θα τον περίμενε ο θείος του ο Χατζnγιώρκnς. 

Τον είδε που μιλούσε με κάποιο Φίλο του που ύστερα τον καλογνώρισε και ο ίδιος, 

τον Οθωνιi Γαλανό που δούλευε στο χάνι. του κέρασαν κρύο νερό και κουλούρι και 

τον άφπσαν να ξεκουραστεί. Μετά ο Χρυσόστομος με το θείο του μαζί τράβnξαν για 

το μπακάλικο. Και άρχισε έτσι από εκεfνn τn στιγμιi για το Χρυσόστομο μια ζωιi 

άγνωστn σε μιά πόλn άγνωστn. Οι δυσκολίες τους πρώτους καιρούς μεγάλες. Βίω

σε τnν ξενιτειά και τnν απόρριψn. Αβάσταχτn n ζωr\ στnν πόλn. Όμως ο Χρυσό
στομος έβαλε όλn τn δύναμιi του, πείσμωσε και υποσχέθnκε στον εαυτό του να 

πετύχει. 

Εργαζόταν όλn μέρα και τn νύκτα όταν κατάκοπος επέστρεφε στn κάμαρn που κοι

μόταν, άναβε ένα «λαμπί» νια να βλέπει να διαβάζει, γιατί ιiξερε ότι θα άνοιγε με τn 

γνώσn νέους ορίζοντες. ο μισθός του τρία γρόσια τnν εβδομάδα. τα δυόμισn γρόσια 

τα έστελλε τnς αδελφιiς του. Τnς ορμιiνεψε να ξοδεύουν το ένα γρόσι για τn ζιiσn 

τους και τα υπόλοιπα να αγοράζει <φεντικό» και να γυρίζει να τα πουλά. Μόλις Φυλό-
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ξει αρκετά, τnς παράγγειλε, να αγοράσει ένα πρόβατο που θα τους έδινε γάλα. 

Σιγά-σιγά με τn σκλnρn δουλειά και τnν προκοπn και των δύο αδερφιών, n Μαριτσού 
αγόρασε το πρόβατο και μετά από λίγο καιρό αγόρασε γαϊδούρι για τn μεταφορά των 

προϊόντων που πουλούσε. Ευτυχώς είχαν άφθονα «μαξούλια», αφού n ευλογnμένn 
πnγn του κεφαλόβρυσου έκαμνε τnν γn τnς Κυθρέας εύφορn: σύκα άσπρα, μαύρα 

και αντελούνικα, κραμπιά και ελιές. Κάθε Παρασκευn, φόρτωνε το γαϊδούρι με μολο

χία, αγαπnτό φαγnτό για τους τούρκους τnς Κύπρου που aφθονούσε στα πότιμα 

χωράφια τnς Κυθρέας, και το έπαιρνε περπατnτn ατο γυναικοπάζαρο τnς Λευκωσίας. 

Σαν ξεπουλούσε από τnν πραμάτεια τnς, n Μαριτσού περνούσε από το μαγαζί που 
εργαζόταν ο Χρυσόστομος. Περνούσαν λίγn ώρα μαζί, κουβέντιαζαν τα δικά τους 

και ο Χρυσόστομος μάθαινε τα νέα τnς φαμίλιας του. Φεύγοντας τnς έδινε τις οικο

νομίες του και τότε αυτn καβάλα στο γαιδουράκι έπιανε το δρόμο του γυρισμού για · 
τπν Κυθρέα. 

ο Χρυσόστομος όμως δεν άντεξε για πολύ τn δουλειά στπ Λευκωσία. Βίωνε συνε

χώς τnν απόρριψn από τον περίγυρο του μαγαζάτορα. Η πεθερά δεν nταν κaλrl μαζί 

του και συχνά και αναίτια τον έδερνε. Όταν τα βράδυα έβλεπε το «λαμπί» στn 

κάμαρn του αναμμένο, αυτn πnγαινε και του το έσβnνε, αφnνοντάς τον στο σκοτά

δι ανιiμπορο να συνεχίσει το διάβασμα. Μια μέρα ο μάστρος του τον έστειλε να 

πάρει μαζί με τις άλλες παραγγελιές και ένα μεγάλο καρπούζι σε ένα aρχοντόσπιτο 

κοντά στπν Αρχιεπισκοπn. ο Χρυσόστομος δεν το κρατούσε καλά, όπως nταν μάλι

στα φορτωμένος με τις άλλες παραγγελιές και του έφυγε από τα χέρια του, έπεσε 

χάμω με αποτέλεσμα να γίνει χίλια κομμάτια. Η προσβολrl και οι αγριοφωνάρες που 

τον υποδέχτnκαν στnν επιστροφn, δεν του άΦnναν όλλα περιθώρια ... 

Το ίδιο κιόλας βράδι, με ακόμα μια ασnμαντn αφορμn - δεν είχε βάλει αρκετό άχυ

ρο στο άλογο πούχαν στο σταύλο, n κακιά πεθερά τον κτύπnσε βάναυσα και του 
μαύρισε το μάτι. ο Χρυσόστομος δεν παραπονέθnκε. ούτε αντέδρασε. Αποτραβn

χθnκε σκυφτός στο σώσπιτό του. Πnρε τnν απόΦασn του, με τnν πρώτn ευκαιρία 

να φύγει. Σαν πnγε συμπτωματικά σε λίγες μέρες ο θείος του ο Χατζnγιώρκnς στn 

Λευκωσία για μια δουλειά του και πέρασε να βεβαιωθεί ότι nταν καλά και τον είδε 

με μαυρισμένο, σχεδόν κλειστό το ένα του μάτι, θύμωσε τόσο πολύ που λογόφερε 

με τον παντοπώλn και τnν πενθερά του. Πnρε το μικρό Χρυσόστομο από το χέρι, 

τον καβάλλnσε στο γαϊδούρι και τον πnρε στο σπίτι του στο Καϊμακλί και τnν άλλn 

μέρα τον έστειλε να πάει πίσω στο σπίτι του, στnν Κυθραία. 

Χαρές πολλές για το Χρυσόστομο, αγωνίες όμως για το μέλλον τnς οικογένειάς του. 

Δουλειές στn Κυθραία υπnρχαν αλλά δεν έβγαζαν χρnματα. Ξανάρχισε και τα «Κου

τσοδούλια», και έτσι κατάφερνε να έχουν τα μωρά το φαί τους. Έπρεπε όμως να 
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ξοΦλιlσει τις υποχρεώσεις που μαζεύτnκαν με τnν απουσία του στn χώρα. το γαΊ

δούρι που αγόρασε η Μαριτσού το χρωστούσαν. αλλά δεν ι'iθελε. ούτε έπρεπε να 

το χάσουν. Έπιασε ξανά δουλειά στους μύλους, όπου ι'iταν καλοδεχούμενος, αλλά 

μετά δυσκολίας κατάφερνε να βγαίνει ο επιούσιος. 

Βρισκόμαστε κάπου στο 1889 και n πόλn που μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες σε 
όποιον είχε όρεξn, ι'iταν n Σκάλα με τα κονσουλάτα και το λιμάνι τnς. Πολλοί ι'iταν 
οι έμποροι, ντόπιοι και ξένοι που είχαν τις δουλειές τους εκεί. Κοσμοπολίτικο περι

βάλλον. άνετn ζωι'i, μπορούσε να ζι'iσει n Σκάλα κόσμο και κοσμάκη. Τόχε ακούσει 
να το λένε και στη χώρα που δούλευε. αλλά και στις συζnτι'iσεις στο χωριό του. 

Πι'iρε μόνος του. με βαρειά καρδιά τnν απόφασn να φύγει με προορισμό τη Σκάλα. 

το εκμυστnρεύτnκε στο θειό του τον Μιχαnλιά και στn γυναίκα του τn Χρυσταλλού 

και αυτός συμφώνnσε με τnν απόφασι'i του και βρι'iκε τρόπο να τον στείλει στη Σκά

λα χωρίς να αναγκαστεί να κάμει το δρόμο με τα πόδια. Ούτε βέβαια και με τn πολυ

τέλεια τnς άμαξας. Ήξερε ο Μιχαnλιάς πως ο Φίλος του ο Σωφρονι'iς από τn Συρ

κανιά ι'iθελε να μεταφέρει γαΊδούρια στη Σκάλα για να δουλέψουν στnν αλυκι'i και 

τον έπεισε να εμπιστευτεί ένα απο τα γαιδούρια του να του το μεταφέρει ο αδελ· 

Φότεχνός του ο Χρυσόστομος. Έτσι ξεκίνησε, με την πολυτέλεια νάνοι καβσλάρnς 

σε τετράποδο, για τις νέες του αναζητι'iσεις. Έβαλε όλες τους τις δυνάμεις, παρα

μέρισε το φόβο ενός τέτοιου μακρινού και πολυι'iμερου ταξιδιού και ξεκίνnσε. 

Σαν Φάνnκε στο μάτια του n Σκάλα, τότε μόνο σταμάτnσε το γαΊδούρι, κατέβnκε και 
κάθισε κάτω από ένα δέντρο να πάρει «τον αέρα του». Πι'iρε ανάσα, ξαλάφρωσε. 

Έφτασε σχεδόν στον προορισμό του. Ήθελε να ξαποστάσει, να μαζέψει τις δυνάμεις 

του και τn σκέψn του και να αποφασίσε πού θα κινnθεί. το μόνο σίγουρο μέχρι στιγ

μι'iς ι'iταν n παράδοσn του ζωντανού. Έβγαλε από τn βούρκο του ψωμί και ελιές και 
το νεροκολόκυθο με το νερό, που είχε πάρει μαζί του. Άρχισε να τρώει όταν αντι· 

λι'iΦθnκε πως ένας ακόμα καβαλάρnς σε γαΊδούρι ερχόταν προς το μέρος τους. 

Ήταν ένας σωματώδης άνδρας, καταταλαιπωρπμένος και σκονισμένος, με μακριά 

άσπρα γένια. Σαν κόντεψε, του ζι'iτnσε λίγο ψωμί από το ψωμί του και νερό από το 

νερό του. ο Χρυσόστομος άπλωσε το ένα χέρι με όσο ψωμί του απέμεινε ενώ στο 

άλλο έβαλε όλες τις ελιές του. 

-'Κατέβα να ξαποστάσεις, γέρο. Να, φάε εσύ που είσαι πεινασμένος, εγώ έφαγα το 

μεσnμέρι. Γέμισε πρώτα το στομάχι σου και μετά θα σου δώκω νερό να πιείς, χωνευ

τικό από το χωριό μου. 

-'Παιδί μου' του λέει ο γέρος, 'πεινώ πολύ αλλά δεν θα σου τα στερι'iσω. Θα κάτσω 

μαζί σου. μα να τα μοιραστούμε. Το όνομά μου είναι Χατζnδnμnτρός και είμαι από 

το Κολόσσι. Πάω να δω το γιό μου στnν Σκάλα, να του βοηθι'iσω στο μαγαζί του. 
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Μοιράστnκαν το φτωχικό φαγnτό. Με τnν κουβέντα ούτε που το πιlραν είδnσn πως 

πέρασε n ώρα. Ξανσκαβάλπσαν κι αι δυο και ξεκίνnσαν αντάμα. Σαν έφτασαν στn 
Σκάλο είχε σαυραυπώσει για καλά. Μπρός ο γέρος και πίσω α Χρυσόστομος, έφτα

σαν στο χάνι κοντά στον τεκκέ για να παραδώσει το τετράποδα σύντροφό του. ο 

γέρας ταν περίμενε υπομονετικά και σε λίγα, ξεπέζεψαν στα σπίτι ταυ Χρίστου παυ 

τους υπαδέχτnκε με χαρά και καλασύνn. ο χατζnδnμnτρός μίλnσε στα γιό ταυ με τα 

καλύτερα λόγια για τα Χρυσόστομο: πώς έγινε n γνωριμία τους και τn δύσκαλn θέσn 
παυ Πταν α μικρός βιαπαλαιστnς, πώς είχε κάμει το ταξίδι αναζnτώντας καλύτερn 

ζιlσn. ο Χρίστος χωρίς να τα σκεφτεί πρότεινε στο Χρυσόστομο να αρχίσει δουλειά 

στα μαγαζί ταυ, μια κι αυτός nθελε βαιlθεια και ζnταύσε να πάρει κάποια βαnθό. 

-'Χρυσόστομε', ταυ είπε α Χρίστος, 'θα μένεις εδώ στα ανωγιαύδι, θα δουλεύεις, θα 

τρως, θα πίνεις και θα παίρνεις για τον κόπο σου ό,τι μπορώ να σου δίνω ανάλογα 

με τις δουλειές ταυ μπακάλικου για να στέλνεις στους δικούς σου. Αν θέλεις, aρχί

ζεις από αύριο .. Αν δεν θέλεις, μείνε στο ανωγιαύδι εδώ όσα καιρό χρειάζεται 

ώσπου να βρεις δουλειά που να σου αρέσκει". Θα κάμνεις τζιαι παρέα ταυ γέρου 

μαυ. Εγώ έχω πολλές δουλειές τωρά naυ εν να στείλαυμεν τnν αντιπρασωπείαν μας 

στnν Αγγλία με ταν Αρχιεπίσκαπαν Σωφρόνια .. 

ο Χρυσόστομος δεν είχε ανάγκn να το σκεφτεί. Άλλα παυ δεν ιlθελε. Μιά στέγn 

πάνω από τα κεΦάλι ταυ και ασφάλεια σε έναν άγνωστα τόπο. ο προορισμός ταυ 

Πταν να πάει στα λιμάνι, αλλά αφού ταυ είχε προσφέρει δουλειά αυτός α συμπαθn

τικός άνθρωπος, γιατί να τρέχει να βρει κάτι άλλα; Κι αν σε άλλα αΦέντn δεν περ

νούσε καλά; Θα μείνει εδώ και θα βάλει τα δυνατά του να έχει ευχαριστnμένα με τn 

δουλειά του τον κύρια Χρίστο παυ τον πnρε στn δαύλεψn του. Εκείνο τα βράδυ επι

τέλους καιμιiθnκε ύστερα από δυο μέρες δρόμο, κάτω από στέγn πάνω σε ένα ψάθι

να χαλί για κρεβάτι, αλλά ένιωθε καλά. Τα χάραμα ξύπνnσε, έβαλε τα σταυρό ταυ 

και ξεκίνnσε. 

Μnnκε στα μπακάλικα μπροστά από τα σπίτι. ο κύριας Χρίστος ταυ nταν εκεί και ταν 

υπαδέχτnκε με καφέ και χαλλαύμι. Να φάμε πρώτα, ταυ λέει, πριν αρχίσουν να 

έρχονται οι πελάτες. Ταυ εξιiγnσε για τους πελάτες ταυ και τις ιδιοτροπίες τους 

και πώς έπρεπε να τους αντιμετωπίζει. Μετά το μπούκωμα α κύριος Χρίστος παρά

τnσε για λίγα τα ρόλο ταυ μπακάλn και φουριόζας έφυγε για να πάει στn Μnτρόπα

λn που ταν περίμεναν. 

ο Χρυσόστομος άρχισε να εξερευνά τα μαγαζί. Είδε naυ βρισκόταν τα κάθε τι. τα 

κουτιά με τις ελιές, αι ρέγγες. τα ψωμιά, τα χαλούμια, αι αναράδες, τα φασόλια, το 

λουβί και τα άλλα φαγώσιμα. Άνοιξε τα δεφτέρια με τα βερεσιέδια, είδε τις τιμές 

του κάθε είδους και παιαί nταν αι πελάτες. Ποιας πλnρωνε έγκαιρα τα χρέn του, παι-
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ος δεν πλιiρωνε. Προσπάθnσε να μάθει τους πελάτες και από αυτιi τπν άποψπ. Πρό· 

σεξε πως το μαγαζί είχε και τούρκους πελάτες. Ένας κόμπος ιiλθε στο λαρύγγι του. 

Τι θα έκανε αν ερχόταν Τούρκος πελάτπς στο μαγαζί τώρα; Πώς θα το χειριστεί; Τι θα 

πει. πώς θα συμπεριφερτεί; και σαν σκεφτόταν όλα αυτά, έφτασε ο μάντζιπας με 

μιά κοφίνα γεμάτπ ψωμιά. 

ο Χρυσόστομος τα πιiρε και έγραψε σε ένα χαρτί πόσα ψωμιά παρέλαβε για να τα 

ελέγξει ο κ. Χρίστος. Σαν έφυγε ο Φώτπς ο μάντζιπας, να σου στπν πόρτα του μαγα

ζιού και ο πρώτος πελάτπς. 

-·ποιος είσαι εσύ πε'; 

ο Χρυσόστομος τα έχασε. Σιγά-σιγά ξεδέθπκε π γλώσσα και απάντπσε με όλπ τπν 

καλοσύνπ που τον χαρακτιiριζε: 

·'Καλπμέρα σου. Είμαι ο Χρυσόστομος και είμαι ο μισταρκός του κυρ-Χρίστου'. 

· Ά μπράβο, μιλάς π ε; Είμαστε καλοί φίλοι με μάστρο σου. Είμαι Χασσάν. Μεινίσκω 

πιο κάτω που σοκκάτζιν σας. Θέλω μισόν ψουμfν τζιαι μιαν οντζιάν ελιές'. 

του έδωσε ο Χρυσόστομος μισό ψωμί και μιαν «οντζιάν» ελιές. Τον πλιiρωσε ο Χασ

σάν και βγιiκε από το μαγαζί. Σταμάτπσε λίγο έξω από τπν πόρτα και κάθισε διπλο· 

πόδι στn σκιά του σιμιντπριού που έκρυβε το περιβόλι του κυρ Χρίστου. Άνοιξε τες 

ελιές, άρχισε να τρώει. Σαν από το πουθενά Φάνπκε ξαφνικά στον δρόμο ένας 

βοσκός με το κοπάδι του που πιiγε και σταμάτπσε ακριβώς έξω από το μαγαζί για 

να μιλιiσει στον κο Χρίστο, αΦιiνοντας το κοπάδι να προχωρεί μόνο του. Στο αναπά· 

ντεχο πέρασμα του κοπαδιού. ο Χασσάν ξαΦνιάστnκε και του έπεσαν οι ελιές με 

απατέλεσμα να τις τσαλαπατιiσουν τα πρόβατα. 

Σαν πέρασε το κοπάδι, ο Χασσάν μάζεψε τις ελιές του και συνέχισε να τις τρώει αφού 

π φτώχεια δεν του επέτρεπε να τις πετάξει για να αγοράσει άλλες. 

-·nε Κρυσόστομε, ελιές σου εννεν καλές' φωνάζει στο Χρυσόστομο χασκογελώντας. 

Ελιά-ελιά εσιει κοκκόνι. ελιά-ελιά εν έσιει'! 

ο Χρυσόστομος ο βοσκός και ο ίδιος ο Χασάν έβαλαν τα γέλια! 

Η μέρα και π ζωιi του Χρυσόστομου οτn νέα του «πατρίδα» άρχισαν πολύ καλά! 

Συνεταιρισμός Χρυσόστομου -Χρίστου 

Πέρασαν τα χρόνια κι ο Χρυσόστομος, με τπν εργατικότnτα και αφοσίωσπ στον 

άνθρωπο που του έδειξε εμπιστοσύνπ. έγινε γνωστός και αγαππτός σε όλn τπ Σκά· 

λα. Πάντα πιστός στπν αποστολιi του. βοnθούσε τα αδέλφια του αλλά και όλους 

τους συνανθρώπους του. Με αγωνία περίμενε να μάθει νέα τους και πετούσε από τn 
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χαρά του κάθε φορά που κάποιο από τα αδέλφια του ερχόταν να τον επισκεφτεί. 

Τότε nτανε γιορτn για το Χρυσόστομο ... Αναπολούσαν μαζί τπ ζωn τους στnν 
Κυθρέα, όσο δύσκολn και φτωχικn και αν ιiταν. 

Λίγα χρόνια μετά, ο κος Χρίστος,ευχαριστnμένος για τnν αφοσίωσn του και τnν αγά

πn του για αυτόν και τn γυναίκα του Ερατώ, του πρότεινε να συνεταιρέψουν. ο ίδιος 

είχε πια μεγαλώσει πάρα πολύ για να τα βγάζει πέρα μόνος. Παιδιά δικά του δεν είχε, 

έτσι κι αλλιώς όλο του το βιός θα το άφnνε στο Χρυσόστομο όταν θα ερχόταν ο και

ρός να κλείσει τα μάτια αυτός και n γυναίκα του. τον αγαπούσε σαν δικά του παιδί 
διότι τον έζnσε, είδε το ι1θος του, τnν καλοσύνn και τnν ανθρωπιά του. 

ο Χρυσόστομος πέρασε τπν εΦnβεία, ανδρώθnκε, έγινε όμορφος άντρας. Το ένιωθε 

όταν περνούσε από τα στενά τnς Σκάλας τις Κυριακές και στn σκάλπ του, πώς ζωιl

ρευε το βλέμμα των κοπελλούδων που συναντούσε στο δρόμο του. Όταν το επέ

τρεπε το φτωχό του βαλάντιο, καθότανε στn παραλία τnς Σκάλας, το Στράντ όπως 

το είχαν ονομάσει οι Εγγλέζοι κατακτnτές, στα ωραία κέντρα τnς παραλίας και απο

λάμβανε τον καΦέ του. 

ο κυρ Χρίστος τον καμάρωνε. Ονειρευόταν τnν ώρα που ο Χρυσόστομος θα του 

έφερνε στο σπίτι μιά καλιl «Κορού» καρπερn που θα του γέμιζε το άδειο του σπίτι με 

παιδικές φωνούλες. Ήξερε ότι ο Θεός τού τον είχε στείλει για να του απαλύνει τον 

πόνο τnς μοναξιάς τους και να τους συμπαρασταθεί σαν δικό του παιδί. Όμως και ο 

Χρυσόστομος τον αγαπούσε, και τον ευγνωμονούσε. Περνούσαν αρκετές ώρες 

μαζί, έτσι δnμιουργnθnκε μιά σχέσn πατέρα -γιού και δεν μπορούσε να ζnσει ο ένας 

χωρίς τον άλλο. Χωρίς πολύ δισταγμό, δέχτnκε τnν πρότασn του προστάτn του, 

συνεταίρεψαν. Τώρα ο Χρυσόστομος εργαζόταν με περισσότερο ζιlλο και στο πέρα

σμα του χρόνου άνοιξαν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο μπακάλικο σε άλλους 

μαχαλάδες τnς Σκάλας. 

Ζούσε ο Χρυσόστομος σαν μέσα σε παραμύθι. Οι δουλειές τους πιiγαιναν πολύ καλά. 

Νοσταλγούσε όμως τους δικούς του, τα αδέλφια του, μα πιο πολύ τον Αθανάσn, που 

ιlξερε πως είχε τnν ανάγκn του. Πιiρε τnν απόΦασn, τώρα που όλα πιiγαιναν καλά 

και έφερε τον Αθανάσn για να εργαστεί κοντά του, στο ίδιο μπακάλικο. 

Είχε τώρα μαζί του ένα δικό του άνθρωπο. Σιγά-σιγά με τις οικονομίες έκαμε γερό 

κομπόδεμα και στράφnκε προς τnν απόκτnσn γnς. Μπασμένος στο παζάρι και με τnν 

εκτίμnσn που απολάμβανε από τους Σκαλιώτες, είχε τις διασυνδέσεις του και ιlξερε 

ποιός πουλεί και ποιός γοράζει. Άρχισε έτσι να ξανοίγεται, να αγοράζει κτιiματα, μα 

κυρίως εποΦθαλμιούσε τα κτιiματα των Τούρκων. Ήθελε να κάμει δικn του τn γn 

που διαφέντευαν μέχρι τότε οι Τούρκοι. Δεν nθελε με κανένα τρόπο να τα διαΦε· 

ντεύουν οι άνθρωποι που για τόσα χρόνια δυνάστευαν τον τόπο του ... Ήξερε να 
εκτιμά τn γn, nξερε ότι όσο τπν υπnρετεις, τόσο εκείνn σου το aνταποδίδει. 
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Η φήμη του καλού αγοραστιi απλώθηκε γρήγορα και πολλοί ήταν αυτοί που ήθελαν 

να του πουλήσουν ποντάροντας στον πόθο του να αγοράζει γή, ζητώντας όμως να 

επωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότερα λεΦτά. Στο χορό της αγοράς μπήκαν 

και Φίλοι του, με τους οποίους μοιράστηκε την επιθυμία του. τους έπεισε να σρχί· 

σουν και αυτοί να αγοράζουν και όταν αυτοί τα έβρισκαν σκούρα, έτρεχαν στο Χρυ

σόστομο να τους ξελασπώσει. Σε πολλούς έδινε λεφτά, σε άλλους έμπαινε εyγυη

τής νια να πάρουν δάνειο. Πολλοί επιτιiδειοι τον πιiραν χαμπάρι και προσπαθούσαν 

να τον κατακλέψουν. και τα κατάφερναν. Δέχτηκε πολλά κτυπήματα αλλά ποτέ δεν 

υποχωρούσε, τον στήριζε το Κυθρεώτικο γινάτι για να πετύχει. .. 

Στο μεταξύ, σε πολύ μικρή ηλικία, π αδελφή του Χρυσόστομου π Μαριτσού παντρεύ

τηκε με τις ευλογίες των πιο μεγάλων αδελΦιών της το συγχωριανό της Κωστή του 

Ζαμπά. Η Μαριτσού απέκτησε έτσι ένα νέο προστάτη, ξαλαφρώνοντας τους ώμους 

του Τζυρκαλλη, του Χρυστόστομου και του Αθανάση. Η ζωή της τώρα ήταν πιο εύκο

λη, τα αδέλφια της της έδωσαν προίκα το σπίτι των γονιών τους. Η Μαριτσού και ο 

Κωστής ευτύχησαν να γεννιiσουν την Καλλιόπη που της έδωσαν το όνομα της μακα

ρίτισσας της μάνας της, το Στέλιο, τη Βασιλού, την Ελένη, την Παναγιώτα, τη Μυρο

φόρα, τον Παύλο και την Αγάθη. 

Ο άλλος αδελφός τους, ο Τζυρκαλλής, νυμφεύτηκε την Αθηνά, γειτονοπούλα τους 

στην Καμάρα, εννονή του ξακουστού δασκάλου του Πιέρου και της Ελένης, κάρη 

της Χατζημαρίτσας και του Χριστάδουλου Διάκου. Από αυτό το γάμο έγιναν έξη παι

διά: η Μαρίτσα, η Καλλιόπη, η Χρυσταλλού, η Κατίνα, η Ασπασία και ο Κώστας. 

ο μικρός αδελφός του Χρυσόστομου, ο Αθανάσης, με τον πέρασμα του χρόνου 

εγκλιματίστηκε στη Σκάλα, έκαμε παρέες. τα δυό αδέλφια είχαν καλό όνομα στη 

Σκάλα, το όνομα τους συζητιότανε σε σκαλιώτικες συνάξεις, έχαιραν εκτίμησης από 

πολλούς νοικοκυραίους που επιδίωκαν να κάμουν γαμπρό τους τον Αθανάση. ο 

έρωτας όμως ήταν έξω από την πόρτα του, και στόχευσε τον Αθανάση και την Σκα

λιωτού δασκάλα την Κατίνα που ζούσε με τις αδελφές της Ελένη και Σταυρούλα απέ

ναντι από το μπακάλικο του Αθανάση. ο Θεός δεν τους χάρισε aπογόνους, αλλά χαί

ρονταν με τα αδελΦοτέχνια του που τον είχαν σαν πατέρα. Ήθελε και πρότεινε να 

δώσει την περιουσία του στην Λούλλα, αλλά ο Νίκος δεν ιiθελε να αναμιχτεί σε κάτι 

που δεν του ανήκε. Στο άκουσμα αυτό βρέθηκε η Κατίνα που ιiταν η βαφτιστικιά του 

Αθανάση, ήλθε με τον άνδρα της και εγκαταστάθηκε στο σπίτι και μαγαζί του Αθα

νάση παίρνοντας την περιουσία του. 

Χρυσόστομος και Θέκλα 

Ο Χρυσόστομος και ο Αθανάσης τέλειωσαν τη δουλειά τους νωρίς εκείνο το από

γευμα. Σκέφτηκαν να παν για φαγητό σε μια ταβερνούλα του Γιαννή κοντά στην 
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εκκλπσία του Απ Γιάννπ. Δεν σύχναζαν σε ταβέρνες n σε λέσχες, αλλά απόψε nθε
λαν να ξεσκάσουν. Στο δρόμο συνάντπσαν τον Χριστόφορο ΧατζπΦάνπ. Αυτός 

ντράππκε που τους είδε γιατί νόμιζε πως έρχονταν κοντά του για να του ζπτιiσουν 

τα χριlματα που τους χρωστούσε. Προσπάθπσε να ξεστρατίσει για να τους αποφύ

γει αλλά δεν μπόρεσε, γι' αυτό περπάτπσαν μαζί όλο το δρόμο που έφτανε μέχρι το 

σπίτι του Χριστόφορου. στπν οδό nερσεφόνπς. 

ο Χριστόφορος ΧατζπΦάνπς ιiταν ο μοναχογιός του ΘεοΦάνπ και τπς Θέκλας. Γεννn

θπκε το 1868, σπούδασε αρχιτέι<τονας και ιiταν από τους πιο σπουδαίους τπς επο
χnς. Ανάμεσα στα κτίσματα του Χριστόφορου είναι το φτωχοκομείο στπ Λάρνακα. το 

Σαν Χωλ. το Δπμοτικό τπς Ακρόπολπς στπ Λάρνακα. το Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο 

και οικοτροφείο, π Αμερικανικn Ακαδπμία, το σχολείο στα Λεύκαρα, το Δπμοτικό σχο

λείο Αραδίππου. Έκαμε επίσπς αναστπλώσεις στις καμάρες, και στο Τεκκέ. κοντά 

στπν Αλυκn τπς Σκάλας. 

Το 1888 ο Χριστόφορος πιiγε εθελοντιiς στπν Ελλάδα. τότε που υnιlρχε αναταραχn 
ανάμεσα στους Έλλπνες και τους Βούλγαρους εξ αιτίας του Μακεδονικού. Ήταν 

θερμότατος υποστπρικτnς του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Βενιζελικού Μπτροπο

λίτπ Κιτίου Μεταξάκπ, που αργότερα έγινε οικουμενικός πατριάρχπς. Η δράσπ και οι 

δραστπριότπτές του εκτιμιiθπκαν από όλους τους Λαρνακείς, εξ ού και διετέλεσε 

δπμοτικός Σύμβουλος τπς Λάρνακας 

Έξω από το σπίτι του στεκόταν π γυναίκα του Σταυρούλα που κρατούσε στπν αγκα-
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λιά τnς το νεογέννnτο Παύλο και n κόρn τους n Θέκλα που nταν τότε μόλις δεκα
τριών χρόνων. Κουβέντιαζαν με τnν κόρn τnς γειτόνισσας. τnν Αυγούστα του χατζn

φόραδου. Η γλυκειά οικοδέσποινα Σταυρούλα μόλις τους είδε να πλnσιάζουν, 

τους κάλεσε να μπουν μέσα νια ένα γλυκό. Μόλις είχε φτιάξει περίφnμο καρυδά

κι που περnφανευόταν να λέει πως nταν μαστόρισσα στο φτιάξιμό του. Καλάρεσε 

στn Σταυρού λ λα ο λεβεντόκορμος Χρυσόστομος. τον φαντάστnκε κιόλας γαμπρό 

τnς. Ψnλός με ολόστnτn κορμοστασιά. Οι κοπέλλες μπnκον μέσα να ετοιμάσουν 

τα τρατταρίσματα ενώ οι άνδρες συνέχισαν τn κουβέντα τους. ο Χριστόφορος από 

τnν μιά το είχε. από τnν άλλn το έπαιρνε. μέχρι που γύρισε τnν κουβέντα στα χρω

στιμιά: 

-Χρυσόστομε μου, ξέρεις πόσο εκτιμώ τnν βοnθεια που μου προσφέρεις. Μα, νιε 

μου. τούτα ούλλα που σου χρωστώ εν νομίζω να καταφέρω να σου τα ξεχρεώσω 

σύντομα. 

-Κύριε Χριστόφορε, κάμε λίγn υπομονn τζιαι ο Θεός εν βοnθός. Εγώ εν σου τα ζι'iτn

σα. όποτε θέλεις πλnρώνεις με. Δόξα σοι ο Θεός, εν τα χρειάστnκα ακόμα. 

-Ναι Χρυσόστομε, ξέρω το, αλλά τζιαι εγιώ δαμαί που έμπλεξα εν δύσκολο να 

ξεμπλέξω. 

-Κάμε λλίnν υπομονn τζι ο Θεός εν άξιος. ·οποτε έβρεις τα πόθκια σου διάς μου τα, 

ξέρω ότι εν θα μου τα Φάεις. 

-·οϊ Χρυσόστομε, εσκέφτnκα το καλά, εμίλnσα τζιαι τnς Σταυρούλας τζιαι αποφασί

σαμεν αν θέλεις να σου πουλιlσουμεν το σπίτι μας για να σε ξεχρεώσουμεν. Έχου

μεν αλλά 'να σπιτούιν πιο πάνω τζιε πnαίννουμεν τζιαμαί εμείς. 

·Ούτε να το σκεφτείς ότι εν να σου πκιάσω το σπίτι σου για μερικές μπακκίρες που 

μου χρωστάς, τζιαι σε παρακαλώ να μεν το ξαναπείς. 

Εκείνn τn στιγμn ξαναεμΦανίστnκε n Θέκλα κρατώντας το δίσκο με τα γλυκά και τον 
κυπριακό καφέ. Με ένα γλυκό χαμόγελο πρόσφερε γλυκό στους ξένους τnς πρώ

τα και μετά στους γονείς τnς. Περίμενε. με χαμnλωμένα τα μάτια, κρατώντας το 

δίσκο μέχρι πού όλοι έφαγαν το γλυκό τους και έβαλαν τα πnρουνάκι πίσω στον 

δίσκο. χαιρέτισε και βγnκε αθόρυβα από τn σάλα. Η Σταυρούλα νια να τους κρατr'ί· 

σει ακόμα λίγο τους προτεινε να πιούν καφέ απο τα χεράκια τnς κόρnς τnς. Οι δυο 

νεαροί από ευγένεια δεν αρνήθnκαν, nπιαν τον καϊμακκιτικο μυρωδάτο καφέ, μίλn

σαν νια ακόμα λίγο με τους νοικοκυραίους, χαιρέτισαν ευγενικά και έφυγαν. 

·οταν βγι'iκαy έξω, ο Χρυσόστομος πnρε βαθειά ανάσα. Ένοιωθε να του έλειπε ο 

αέρας, του κόπnκε n αναπνοn. Δεν είχε όρεξn πια να πάει στnν ταβερνούλα. Δεν 

είχε όρεξn ούτε για Φανnτό. το είπε στον Αθανάσn, που κάτι «έπιασε, στον αέρα από 
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τn συμπεριφορά του αδελφού του. Αφού δεν γινόταν αλλοιώς, πήγαν στο σπίτι και 

έφαγαν ψωμί και τιτσιρίδες από το κουζί που τους έστειλε n Μαριτσού, για να χορ

τάσουν τnν πείνα τους. Ήπιαν και από μια πινιά κρασί- nρεμιστικό για τον ανήσυ

χο Χρυσόστομο και με τnν κουβέντα τούς πnρε ο ύπνος. 

Ξύπνnσαν και οι δυό πολύ πρωί και πήραν δρόμο, πού αλλού, για το μαγαζί. Ο Χρυ

σόστομος ήταν ακόμα πολύ σκεφτικός. Σκεφτόταν τn συνάντnσn με τnν οικογένεια 

του Χριστόφορου ΧατζnΦάνn. Τnν πρότασn του ΧατζnΦάνn, πως ένιωθε από τnν 

πρώτn μέρα που γνώρισε αυτn τnν οικογένεια. Πόσο καλιl ήταν n κυρία Σταυρούλα, 
πόσο του είχε συμπαρασταθεί ο ΧατζnΦάνnς.στα δύσκολα, όταν έπιασε δουλειά 

στο μαγαζί του κυρ Χρίστου. 

Μετά έφερε στο νού του τα δυο ~ου αδέλφια οτnν Κυθραία. τι να κάνει άραγε n 
Μαριτσού και ο Τζυρκαλλιlς; Πόσο τους είχε πεθυμnσει! Δεν φτάνει που έχασαν 

τους γονείς, ξανεμίστnκαν και αυτοί. Τώρα έπρεπε να τους έχει δίπλα του. Ευτυχώς 

που αυτές τις δύσκολες στιγμές του είχε δίπλα του κάποιο δικό του για να μιλnσει, 

να του πει τις σκέψεις του. Στα πολλά δεν άντεξε. Εκμυστnρεύτnκε στον Αθανάσn 

τον πόνο του: του άρεσε πολύ n Θέκλα του Χριστόφορου και τnν nθελε για γυναίκα 
του, αλλά πώς να πάει στον ΧατζnΦάνn να του τnν ζnτnσει; Η Θέκλα είχε τα μισά του 

χρόνια. Δεν nταν παράλογn απαίτnσή του αυτή; Η ίδια n Θέκλα, θα δεχόταν να τον 
πάρει; ο Αθανάσnς διασκέδασε τους Φόβους του και τις αμφιβολίες του και τούδω

οε κουράγιο. 

-Είσαι φρόνιμος, εργατικός, καλός άνθρωπος. Αγαπάς τον κόσμο άλο, ακόμα και 

αυτούς που προσπαθούν να σου κάμουν κακό, να σε κατακλέψουν. Πώς να μn σε 

θέλει για γαμπρό του ο οποιοσδιlποτε; Πώς να μn σε θέλει για γαμπρό του ο Χατζn

Φάνnς; Συμφωνώ ότι είναι απά πολύ καλή γενιά αλλά και n δικn μας γενιά δεν πάει 
πίσω. ο άνθρωπος χρωστά σου και μιαν περιουσία, εν να χαρεί να σε κάμει γαμπρόν 

του. ο Θεός έθελε να πάρει τους δικούς μας κοντά του πρόωρα, αλλά χάρn σε σένα, 

αδελφέ μου, nβραμεν τα πόθκια μας. Η Μαριτοού μας επαντρεύτnν, εν ευχαριστn

μένn, ευτυχισμένn με το άνδραν τnς. Δεν έχεις άλλnν υποχρέωσn παρά μόνο στον 

εαυτό σου. Από μικρό μωρό δουλεύεις για να μας μεγαλώσεις. 

Η μέρα nταν δύσκολn για το Χρυσόστομο. το βράδυ σαν μαζεύτnκαν στnν καμα

ρούλα, το ίδιο τροπάρι στο μυαλό του. 

Με τn συζnτnσn πέρασε πάλι n ώρα, νύοταξαν. έσβnσαν τn λάμπα και πnγαν για 

ύπνο. ο Χρυσόστομος στριφογυρνούσε χωρίς να τον παίρνει ο ύπνος. Πnρε όμως τnν 

απόφασn του. Θα κάμει γυναίκα του τn Θέκλα. 

τnν άλλn μέρα κιόλας ο Χρυσόστομος έστειλε με τn γυναίκα του κυρ-Χρίστου, τnν 

κυρία Ερατώ, προξενιό στο Χριστόφορο και τn Σταυρούλα ΧατζnΦάνn. τους ζnτού-
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σε με τnν ευχιi τους το χέρι τnς κόρnς τους, τnς ακριβιiς τους Θέκλας. Η χαρά των 

Χατζnφάνnδων ιiταν απερίγραπτη. Δεν χρειαζόταν σκέψη. Το θεώρnααν τιμιi τους 

να κάμουν γαμπρό τους το Χρυσόστομο. και n Θέκλα όταν το άκουσε, πετούσε από 
τn χαρά τnς ... Του μιiνυσαν ότι ιiταν δεκτοί και τον προσκάλεσαν μαζί με όλn του τnν 
οικογένεια στο πατρικό τους σπίτι ατον Άn Γιάννη τnν Κυριακιi για να τα τελειώσουν. 

Προσκάλεσαν και παπά για να τους ευλογιiσει. Έφτασε το χαμπάρι στnν Κυθραία και 

ετοιμάστηκαν όλοι για το ταξίδι στn Σκάλα για τα λογιάσματα του Χρυσόστομου. 

Ήρθαν με τα κόρα από τn Χρυσίδα ο θείος του Χρυσόστομου σ Μιχαnλιάς με τn 

γυναίκα του Χρυσταλλού και οι δυό τους κόρες με τους αντράδες τους, n Μαριάν
θn με τον Χατζnπετρή Πέτσα και n Ελεγκού με τον άντρα τnς τον Αντωνάτζιn Κου
ρελλή . Από τnν Κυθρέα σε άλλο κάρο ο Τζυρκαλλής και n Μαριτσού με τον άνδρα 
τnς τον Κωστή Ζαμπά. τα παιδιά τους τα είχαν αφήσει στnν Κυθραία με τnν θεία 

τους τnν Χατζnελένn. Ξεπέζεψαν στο ανωγιούδι ατου Χρυσόστομου για να ξεκου

ραστούν και να ετοιμαστούν για τn συνάντnαn με τους συμπέθθερους. Φόρεσαν 

καθαρά ρούχα και πιΊγαν στους ΧατζnΦάνnδες γύρω στις 12 το μεσημέρι. ο Χριστό
φορος, n Σταυρούλα, n Θέκλα, ο Γιώργος και ο μικρός Παύλος τους περίμεναν στο 
κατώφλι χαρούμενοι. Η περιποίηση των ΧατζnΦάνnδων πλουσιοπάροχη. 

Έφαγαν, ήπιαν, μίλησαν για διάφορα θέματα, τους μίλησαν για τον κεφαλόβρυσο 

κσι τnν Κυθρέα, έπαιξαν με το μωρό και τους προσκάλεσαν να πάνε να γνωρίσουν 

όλn τnν οικογένεια. το απόγευμα στnν ώρα του ήλθε, αΦού ήταν μιλημένος, ο 

παπάς τnς ενορίας, και μαζί όρισαν τnν ημερομηνία του γάμου και οι μελλόνυμφοι 

υπέγραψαν το προικοσύμφωνο. ο Χριστόφορος θα έδινε προίκα στnν κόρn του το 

αρχοντικό του σπίτι. ο Χρυσόστομος επέμενε να γράψουν ότι όλα τα χρέn του Χρι

στόφορου προς το Χρυσόστομο διαγράφονται. 

Στις 29 του Οκτώβρη 1905 n Σταυρούλα και n Θέκλα πήγαν στον Άn Γιώρκn, όπως 
ήταν n συνήθεια, και άΦnσαν κερί στους τάφους των αγαπημένων νεκρών, προσκα
λώντας τις ψυχές τους να παραστούν στο γάμο. 

Τnν Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 1905, στις δύο μετά το μεσημέρι, ο Χρυσόστομος που 
ήταν τότε 28 χρόνων περίπου και n Θέκλα που ήταν 14 χρόνων παντρεύτηκαν. Το 
1906 n Θέκλα γέννησε τnν Καλλισθένn !Καλλίστα>. Λίγους μιiνες μετά τnν γέννnσn 
τnς Καλλισθένης n μάνα τnς Θέκλας n Σταυρούλα γέννησε το Φάνn. Λες και n μάνα 
Σταυρούλα με τnν κόρn Θέκλα βάλθηκαν να παραβγαίνουν στις γέννες. Το 1908 n 
Θέκλα γέννησε τον Κώστα και n Σταυρούλα τον Ιάσωνα, το 1910 γεννήθηκε από τn 
Θέκλα n Σταυρούλα που όμως πέθανε βρέφος, και από τn Σταυρούλα ΧατζnΦάνn ο 
Πολυδεύκης, το 1912 n Θέκλα γέννησε τn Λούλα και n Σταυρούλα τn Θεσσαλονί

κη. Εδώ ο αγώνας δρόμου πήρε τέλος, με τn Θέκλα να συνεχίζει μόνn πλέον να 
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γεμίζει το σπίτι του Χρυσόστομου με παιδικά κλά

ματα. Στπν οικογένεια του Χρυσόστομου προστέ

θπκαν το 1914 n Δέσπω το 1916 n Μαρούλα, το 
1917 ο Δnμnτράκnς που πέθανε μωρό, το 1919 n 
Κιούλα, το 1921 ο Τάκης, το 1926 ο Ρίκκος, το 
1929 n Έλλη. 

Εν τω μεταξύ ο Χρυσόστομος συνεχώς πρόκοβε. 

Αυτό του έδινε δύναμη να προχωρήσει· και να 

ξανοιχτεί και σε διάφορες άλλες δουλειές. 

Άνοιξε και άλλα μπακάλικα σε άλλους μαχαλλά

δες της Σκάλαςκαι έβαλε δικούς του ανθρώπους, 

έμπιστους να τα δουλεύουν. Ασχολήθηκε με την 

κτηνοτροφία και για να μήν ενοχλεί με τα κοπά

δια του άλλους γαιοκτήμονες, αγόρασε και τα 

βοσκοτόπια, έξω από τη Σκάλα για να βόσκουν τα 

δικά του ζωντανά. Αγόρασε καμήλες που τις νοί

κιαζε στον Βικεντιi τον καμnλάρn. Αγόρασε πολ

λές εκατοντάδες αίγες και πρόβατα και είχε 
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βοσκούς που του τα πρόσεχαν. Αγόρασε βόδια που τον βοηθούσαν στο όργωμα. 

Επίσης αγόρασε μερικά άλογα και αρκετά γαϊδούρια που τα χρησιμοποιούσε νια τις 

μεταφορές των προϊόντων του. Πολλές φορές ενοικίαζε τα γαϊδούρια του που έκα

μναν εμπόριο σε όλη την Κύπρο. τα βόδια του τα έκλεβαν οι Τούρκοι και μετά του 

ζητούσαν λύτρα για να του τα επιστρέψουν. 

ο Χρυσόστομος έφερε μαζί του από τnν Κυθρέα την αγάπη και την αφοσίωσή του 

στην γη. Φύτευε στα διάφορα χωράφια του καρπούζια, βαμβάκι, κολότζια, κρεμμύ

δια. Όταν θα έσπερνε το κανάρι, φόρτωνε το φορτηγό του, έβαζε και το ποδιiλα

το του μέσα και μαζί με τον οδηγό πήγαιναν προς το λιβάδι. Μισόστρατα, σταμα

τούσε τον οδηγό, κατέβαζε το ποδιiλατο του και συνέχιζε τη διαδρομιl του «το 

ποδιiλατο μου εν πιο καλό που τούντα φορτηγά. Όποτε θέλεις σταματάς, στέκεσαι, 

ξεκουράζεσαι τζιαι πάλαι. Εν το αλλάσσω με τίποτε» κατέληγε. 

Ασχολείτο με την γεωργία, φύτευε αγγινάρες, βαμβάκι και σπαρτά. το 1912 έφερε 
το πρώτο φορτηγό αυτοκίνητο στην Κύπρο, αλλά αΦού δεν ιlξερε να το οδηγεί ο 

ίδιος εξαρτώταν από διάφορους οδηγούς να τον εξυπηρετούν, κι έτσι έχασε πολλά 

λεφτά από αυτn την πράξη. Ανάμεσα στις άλλες ασχολίες που μετnλθε nταν και 

αυτό της κατσσκευnς και πώλησης nλινθαριών για το κτίσιμο σπιτιών. Καλύτεροί 

του πελάτες nταν ο πεθερός του και οι κουνιάδοι του, οι οποίοι ασχολούνταν με τα 

κτίσματα. 
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Ο Χρυσόστομος και η Θέκλα, και οι δυο πολύ Θριiσκοι, μεγάλωσαν την οικογένειά 

τους μέσα στη θρησκεία και την εκκλησία. Νιiστευαν σαρανταιiμερα, πενηνταιiμε

ρα, γιορτές. Την πίστη τους προσπάθησαν να μεταδώσουν σε όλα τα παιδιά τους. ο 

Χρυσόστομος λόγω της πρόωρης ορφάνιας του δεν είχε φοιτιiσει σε σχολείο παρά 

μόνο ένα χρόνο. Η Θέκλα έπρεπε αναγκαστικά να εγκαταλείψει το σχολείο μετά τον 

αρραβώνα της με το Χρυσόστομο. και οι δυο το είχαν μεγάλο καημό που δεν μπό

ρεσαν να μάθουν γράμματα. Η αγάπη τους για τn μόρφωση και τnν πρόοδο ιiταν 

τόσο μεγάλη, που ιiθελαν όλα τα παιδιά τους να μορφωθούν. 

Η πρωτότοκη κόρη τους, η Καλλίστα ιiταν άριστη μαθιiτρια. Όταν έγινε δεκαέξι χρό

νων γράφτηκε στο Διδασκαλείο Φανερωμένης στn Λευκωσία για να γίνει δασκάλα. 

Το είχαν παράδοση στην οικογένεια το διδασκαλικό επάγγελμα. ο πρώτος ξάδελφος 

του πατέρα τους, ο Στυλιανός του Μιχαnλιά, ιiταν δάσκαλος, ο γυιός τnς ξαδέλφης 

του της Μαριάνθnς του Μιχαηλιά, ο Αθανάσnς, δάσκαλος, ο γιός τnς Ελεγκούς και 

του Αντωνότζn, ο Γιώρκος, και εκείνος δάσκαλος. Σαν τέλειωσε ο πρώτος χρόνος, 

n Καλλίστα δεν ιiθελε να συνεχίσει εκεί. ο τατάς τnς ο Χατζηιωάννου που ζούσε 

τότε στην Αθιiνα, τnν ιiθελε να κάμει αίτnσn στο Αρσάκειο και της υποσχέθηκε ότι 

θα τn βοηθούσε στις σπουδές τnς. Πράγματι τn βοιiθnσε, αλλά ο ξάδελΦός τnς ο 

Στέλιος ιiταν εκείνος που τnς έστελλε χριiματα για τn ζιiσn της στην Αθιiνα. 

Έτσι ο Χρυσόστομος και n Θέκλα aποχωρίστηκαν τnν πρωτότοκη αγαπnμένn κόρη 
τους για τα ξένα. Πιiγαινε στην μητρόπολη του έθνους, στην αγαπημένη πατρίδα, 

στην Αθιiνα. Η Καλλίστα μπιiκε στο Αρσάκειο, σπούδασε δασκάλα και πάλιν aρί

στευσε. Η διευθύντριά τnς τnν αγαπούσε και την εκτιμούσε, μα πιο πολύ τnς είχε 

εμπιστοσύνη στην κρίση τnς, σε σημείο που ζητούσε τn γνώμη τnς για το ποιες αιτιi

τριες να εισαχθούν στn σχολιi. 

Στα δεκαοχτώ τnς n Καλλίστα ιiταν κιόλας δασκάλα. Γυρνώντας πίσω στην Κύnρο, 

με χίλια όνειρα στις βαλίτσες τnς, βριiκε τους γονείς τnς σε πολύ κακn οικονομικιi 

κατάσταση. Δεν μπορούσαν να θρέψουν τα παιδιά. Πώς κατάφερε ο άξιος πατέρας 

τnς να έλθει σε τόση οικονομική ανέχεια; Ήταν άξιον απορίας. Όμως υπnρχε εξήγη

ση. ο Χρυσόστομος δεν ήθελε να πουλήσει ούτε κομμάτι από την τεράστια περιου

σία που με τόσους κόπους δημιούργησε, αν και τα έξοδα που είχε η πολυμελής 

οικογένεια ήταν πάρα πολλά. Στάθηκε τότε η Καλλίστα δίπλα ταυ να τον ξαλα

φρώσει. Όλα της τα χρήματα πnγαιναν στην οικογένεια. Να μεγαλώσουν τα παι

διά, να μορφωθούν. 

Όμως οι υποχρεώσεις του Χρυσόστομου ήταν αμετρητες. ΚαλΟπροαίρετος, όπως 

ήταν, έδινε εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που στο τέλος της ημέρας δεν άξιζαν. Έτσι 

τώρα αναγκαζόταν να ξεπληρώνει ξένα χρέη. Έπρεπε να βρεί χριlματα για να 
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ξοφληθούν τα χρέη άλλων, που ο Χρυσόστομος είχε εγγυηθεί ότι ήταν aξιόχρεοι. 

πιεζόταν από παντού. Ήταν αδύνατο να αντεπεξέλθει. Έπρεπε να πουληθεί γή, να 

ανασάνει από το βάρος των χρεών, δικών του και ξένων ... το τσιφλίκι των χιλίων 

σκαλών στην Πύλο που αγόρασε με τον τίμιο ιδρώτα του προσώπου του δεν μπό

ρεσε να σωθεί. Ήλθαν κάποιοι Εβραίοι και τα ιiθελαν και ο Χρυσόστομος με βαρειά 

καρδιά το έδωσε για εφτακόσιες λίρες, όσα 

χρειάζονταν ίσα-ίσα για να ξοφληθούν τα 

χρέη. 

Όλα τα παιδιά πραγματοποίησαν το όνειρο των 

γονιών τους και μορφώθηκαν. Όπως η Καλλί

οτα έτσι και η Δέσπω διάλεξε το επάγγελμα της 

δασκάλας. Δίδαξε οτη rιαλούσα, Λεμεσό, 

Λύση, Λάρνακα, Τρίκωμο, Η Μαρούλα σπούδα

σε λογιστική και εργάστηκε για χρόνια στου 

Λυσιώτη, η Κιούλα, σύζυγος του συνδικαλιστή 

μ. Αντρέα Ζιαρτίδη, φαρμακοποιός. Μόνο η 

Λούλα, μητέρα του μ. Ρένου Πρέντζα, δεν 

σπούδασε. Έμεινε και κρατούσε το σπίτι, 

φούρνιζε για την οικογένεια, μαγείρευε, έκα

μνε παρέα στους γέρους. 

ο Χρυσόστομος ευτύχησε να δει όλα του τα 

παιδιά αγαπημένα. Όλοι εκτός του Τάκη 

παντρεύτηκαν και του γέμισαν την αυλή εγγο-

νάκια. Αυτός τους έβλεπε όλους μαζί και τους 

καμάρωνε και ευχαριστούσε το Θεό. το μόνο που τον στενοχωρούσε ήταν η απου

σία του Τάκη που δεν παντρεύτηκε και ζούσε στην Αγγλία, και του Κώστα που ζού

σε στην Αμερικn. Όμως μερίμνησε και γι'αυτούς και άφησε αρκετή περιουσία για 

όλους. Εργαζόταν μέχρι το τέλος της ζωriς του. Στις 17 του Γεννάρη, ξημερώματα, 
άφηνε την τελευταία του πνοή. Λίγες ώρες ηροηγουμένως, η Καλλίστα του έλεγε ότι 

θα ερχόταν ο Κώστας ... Της χαμογέλασε και της ψιθύρισε, «ευχαριστώ, κόρη μου, 
ξέρω πως είναι ψέμα, αλλά μου έδωσες μεγάλη χαρά.» 
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΟ ΜΕΛΑ ΘΡΟ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 
ΔΩ ΡΕΑ ΔΕ·ΣΠ ΩΣ.ΚΑΙ ΓΙ ΩΡΓΟΥ ΤΣΙΝΙΚΟΛΑ 

Περιοιιί Δροσιάς- Ενορία Αyίου Νικο~άου 

Συμβο~ή Οδ<οv Τήνου- Επιδαύρου 

τηη. 24 656322 
Αάρvακα 

e-mail: gglafkos@spidernet.com.cy 

"Οι Γέροντες δεν είναι το επαχθές φορτίο του κοινωνικού σώματος, 

αλλά τα τίμια και aξιοσέβαστα πρόσωπα, που παρέδωσαν ήδπ τη σκυτάλη 
της προσφοράς". 

Από το 1999 λειτουργεί οτnν περιοχιi Δροσιάς στn Λάρνακα ένα ίδρυμα αγάπnς και 
προστασίας, για τους κουρασμένους οδοιπόρους τnς ζωιiς τnς Λάρνακας, ώστε να 

μn νιώθουν αποκομμένοι από τnν κοινωνία, το "Χρυσοοτόμειο Μέλαθρον Ευγnρίας". 

ο χώρος, καθώς επίσnς και τα έξοδα ανέγερσnς τnς πρώτnς Φάσnς του έργου χρn· 

ματοδοτιiθnκαν από το ζεύγος Δέσπως και Γεωργίου Τσινίκολα από τn Λάρνακα και 

το Τρίκωμο αντίστοιχα. το ζεύγος τσινίκολα. διωγμένο από τον Τούρκο κατακτnτιi τις 

τραγικές μέρες του Αυγούστου 1974, βρέθnκε στn Λάρνακα. γενέτειρα τnς δωριi· 
τριας κ. Δέσπως Χρυσοστόμου-τσινίκολα. 

Εκείνες τις δύσκολες μέρες, βλέποντας τους άστεγους γέροντες, τους ηλικιωμένους 

γονείς γεμάτους απόγνωσn, έκαμαν τnν πρώτn σκέψn για δnμιουργία του Μελάθρου 

Ευγnρίας σε ιδιόκτnτο χώρο που ο πατέρας τnς Δέσπως Τσινίκολα, ο εκ Κυθρέας Χρυ

σόστομος Χατζnκωνσταντιi Αθανασίου τους κλnροδότπσε. Θέλnσαν με αυτό τον 

τρόπο να απαμβλύνουν. στο μέτρο των δυνατοτιiτων τους, τον ανθρώπινο πόνο με 

τnν προσφορά στέγnς σε άπορα ηλικιωμένα άτομα. το όνειρο τους έγινε τρόπος 

ζωιiς και έγινε τελικά πραγματικότnτα. 

ο Θεμέλιος λίθος του "Χρυσοστόμειου Μελάθρου Ευγnρία~" κατατέθnκε στις 4 Μαϊ· 
ου 1996 από το Μnτροπολίτn Κιτίου κ. κ. Χρυσόστομο, τον Υπουργό Εργασίας και Και· 
νωνικών Ασφαλίσεων κο Ανδρέα Μουσιούττα. και το Διiμαρχο Λάρνακας κο Γεώργιο 

Λυκούργο. 

Στο Μέλαθρα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα αδελΦικιiς και χριοτιανικιiς αγάπnς, βρίσκουν 

καθημερινό συντροφιά και Φανnτό aπόμαχοι τnς ζωιiς. Συντηρείται από τις δωρεές 
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των Φιλανθρώπων και δέχεται κάθε είδους ενίσχυση είτε σε χρnμα, είτε σε είδος, 

είτε σε προσφορά υπηρεσιών. 

Όμως η Δέσπω τσινίκολα, που μετά το θάνατο του συζύγου της στις 23 Σεπτεμβρί
ου 1992 ανέλαβε την συνέχιση του θεάρεστου αυτού έργου, δεν επαναπαύεται. 

Θέλει να καταφέρει, με τη συνδρομn εκτιμητών του έργου της αλλά και ευαισθητο

ποιημένων ατόμων/συνόλων της κυπριακnς κοινωνίας, να πραγματοποιnσει τον 

κύριο στόχο της, το όνειρο που μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο άρχισαν να πραγ

ματοποιούν: να προσφέρει μόνιμη διαμονn σε ηλικιωμένα άτομα που δεν έχουν ίδια 

στέγη, προσφέροντας αγάπη και στοργn ενάντια στην ανασφάλεια, τη μοναξιά και 

την απομόνωση στο τελευταίο στάδιο της ζωιlς ... 

Η δεύτερη φάση ταυ Μελάθρου, θα περατωθεί μόλις εξευρεθούν οι απαραίτητοι 

οικονομικοί πόροι. 

το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δεκαπέντε μέλn 

και περιλαμβάνει τον εκάστοτε Διlμαρχο και Αντιδιlμαρχο τπς Λάρνακας και τη 

δωρnτρια Δέσπω ταιvίκολα. 




