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ιστορίες του καφενέ του Ανθούλn τις δεκαετίες
του

'60

και

'70

(όπως τις έζnσα και άλλες όπως μου τις διnγliθnκε ο πατέρας μου Αντώνnς Ανθούλnςι

του Άντη Ανθούλη
<Αφιερωμένο στη μνιiμη του Αντώνη Ανθούλn. του Ανδρέα Κελεnέσιπ, του Στέλιου
Ροδούλη, του nετρουλλιi, του Νίκου Ιγνατίου και του Αντρέα Κοιλιόρηι

1.

Πρωί μιας Δευτέρας και οι Φίλοι-παρέα στο καφενείο αποφόσισαν να κόμουν

πλάκα σε ένα μέλος της παρέας τους που εκείνη τπν ώρα απουσίαζε. Συμφώνη
σαν να πουν ψέματα στον Κελεπέσιη ότι την επόμενη Παρασκευή θα ερχόταν
στην Κυθρέα υπάλληλος από το Γεωργικό Τμήμα, ο οποίος θα αγόραζε ζίζιρους
μισό σελίνι τον ένα, διότι καταστρέφουν οι ζίζιροι την γεωργία και με αυτό τον
τρόπο θα εξολοθρεύονταν. Δήθεν για να μην το ακούσει ο Κελεπέσιης μιλούσαν
μεταξύ τους χαμηλόφωνα με τη δικαιολογία να μη μαθευτεί και πάνε πολλοί να
μαζέψουν ζίζιρους και μάλιστα τόσο ακριβούς για την εποχή εκείνη. Ο Κελεnέ·
σιης προσποιήθηκε πως δεν άκουσε τα τεκταινόμενα. όμως μόλις ήπιε τον καφέ
του, εξαφανίστηκε. Ύστερα οι πλακατζι'iδες Φίλοι του και θαμώνες του καφενεί·
ου μας έμαθαν ότι ο Κελεπέσιπς επιστράτευσε και τους γιούς και τους υπαλλή·
λους στο μαγαζί του (διατηρούσε πελεκανιό Ι από το πρωί μέχρι το βράδι να

μαζεύουν ζίζιpους, ώστε να μαζέψουν αυτοί τους πιο πολλούς. Εξαφανισμένος
όλες τις μέρες της εβδομάδας οπό το καφενείο του οποίου ήταν καθημερινός
θαμώνας, εμφανίζεται την Παρασκευή το πρωί με δύο τσάντες γεμάτες ζίζιρους.

Ρώτησε πότε θα έρθει ο υπάλληλος του Γεωργικού Τμήματος νια να αγοράσει
τους ζίζιρους μισό σελίνι τον ένα. Φαντάζεστε το τι έγινε με τους φίλους του
μόλις είδαν τον Κελεπέσιη να καταφθάνει με δυό τσάντες ζίζιρους. Πιο πολύ
όμως γέλασαν όταν ο Κελεπέσιης ζητούσε επίμονα να εμφανιστεί ο άνθρωπος
του Γεωργικού Τμήματος νια να αγοράσει τους ζίζιρους που μάζεψε.

2.

Καλοκαίρι στο καφενείο, περίπου μεσημέρι, και ήταν τρία άτομα μέσα στο

καφενείο για πι λόττο και όχι

4 όπως απαιτεί το

παιγνίδι, για να μπορέσουν να παί

ξουν. Εγώ δεν ήξερα και καλά την πιλόττα, αλλά και οι τρεις τους με παρακάλε·
σαν να τους κάμω τον τέταρτο. Έπαιζα με σύντροφο τον Κελεπέσιη. Θέλαμε
στους

1501

πόντους τους

60

για να νικήσουμε και οι αντίπαλοί μας τους

200.

Έπαιζε ο Κελεπέσιης πρώτος και ο aντίπαλός μας μας ανακοίνωσε ότι έχει εκα
τοστάρι. Εάν έπαιρναν οι αντίπαλοι μας σύνολο με το κατοστάρι πιο πολλούς
πόντους από μας «το εχάναμε» και μας κέρδιζαν το παιχνίδι. Ο Κελεπέσιης μου
είπε «βάστα καλά και μη φοβάσαι». Επαιζε πρώτος. Έμεινε η τελευταία πάζα και
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nιο κρίσιμn όπου ο Κελεπέσιnς νόμιζε από το παίξιμό μου ότι βαστούσα τον

όσσο κούπα και θα τους ε παίρναμε μόλιστα και καπό. Αλλό δυστυχώς επειδή δεν
ήξερα να παίζω πιλόττα, τους 'τόϊσα' τn δέκα κούπα και οι αντίπαλοι βαστούσαν
τον όσσο κούπα και έτσι χόσαμε κσι το παιχνίδι. ο Κελεπέσιnς τότε γυρίζει προς
εμένα λέγοντας «Και συρ' τnν ολόν, εν νό τnν πόρεις έσσω σου;» Επανέλαβε τnν

φρόσn δυο τρεις φορές πριν πόρε ι το ποδriλατό του, δεν το καβαλλίκεψε, αλλά
φεύγοντας το έσπρωχνε θυμωμένα σιγοψιθυρίζοντας. Το ίδιο απόγευμα πtiγα

στn γειτόνισσά του, τn θεία μου τnν Ελένn του πασιαρδή, που με υποδέχτηκε
λέγοντας «σήμερα το μεσnμέρι έχασες τον Κελεπέσιn μέσα στον λάλλαρο, νσ
κρατά το ποδriλατο με το ένα του το χέρι αντί να το καβαλλικεύει και με το άλλο
του το χέρι το οποίο έδειχνε ότι κάτι έπρεπε να πετάξει, μονολογούσε λέγοντας

«και σύρ τnν ολάν εν νό τnν πάρεις έσσω σου; και σύρ' τnν ολάν, εν νά τnν
πάρεις έσσω σου;» Αναγκάστηκα τότε να ομολογήσω στn θεία μου ότι ήμουν εγώ
ο αίτιος του παραλnρtiματος του Κελεπέσιn!!!

3.

Αργά το απόγευμα τnς ίδιας μέρας και ο δάσκαλος ο Στέλιος ο Ροδούλnς πλn·

σιάζει στο «Ουτζιάκκι» που έψnνε ο ποπός μου τους καΦέδες και του λέει «ε

Ανθούλn, θα παίξουμε πιλόττα με τον Κελεπέσιn και θα μας φέρεις άμα τελειώ
σουμε 4 ποτtiρια, τα 3 να έχουν Seνen υp τα οποία θα πιάσουμε πρώτοι εμείς και
ένα τέταρτο ποτήρι που αντί να έχει Seνen υp να βάλεις νερό για τον Κελεπέσιn,
να δούμε τnν αντίδρασn του. Εόν παρ' ελπίδα ο Κελεπέσιnς διατάξει λίζο πες
του λυπούμαι, αλλά ο,τι θέλουν οι πολλοί. και οι πολλοί θέλουν Seνen up» .
Ηταν n εποχti που μόλις κυκλοΦόρnσε n Seνen up. Επίσnς πρέπει να πούμε ότι
μόλις τέλειωνε τnν πιλόττα του ο Κελεπέσιnς συνήθιζε να παραγγέλλει πρώτος
λίζο <λοκούμι>. Μόλις τελείωσε λοιπόν n πιλόττα πρώτος ο Κελεπέσιnς παράγ
γειλε λίζο και οι τρεις άλλοι Seνen

up.

ο ποπός μου του είπε «έχουμε δημοκρα

τία και θα φέρω ο,τι θέλουν οι πολλοί». τους παίρνει λοιπόν ο πατέρας μου τον
δίσκο με τα τέσσαρα ποτtiρια και τοποθετεί το ποτήρι με το νερό προς το μέρος
του Κελεπέσιn. Άρπαξαν βιαστικά οι τρεις τnν Seνen

up και ο Κελεπέσιnς το
up μπροστά στο στόμα

ποτήρι με το νερό. Οι τρεις είχαν τα ποτtiρια με τnν Seνen

τους για να μn δώσουν υποψία στον Κελεπέσιn και παρακολουθούσαν τnν αντί
δρασή του. ο Κελεπέσιnς έβλεπε το ποτήρι με το νερό και κουνώντας το κεΦό·
λ ι του προς τον ένα ώμο του και μετό προς τον άλλο, φαινόταν σκεφτικός <ίσως
σκεφτόταν πόσο πολύ έμοιαζε
Seνen

up

n

seνen

up

με το νερό>.

·

«Πιές, Κελεπέσιn, τn

σου» τον παρότρυναν οι άλλοι. Για μια στιγμή ο Κελεπέσιnς βάζει τnν

άκρn τnς γλώσσας του μέσα στο ποτήρι με το νερό και λέει: «Τούτn μοιάζει
τέλεια με το νερό». οι άλλοι όμως επέμεναν «πιες Κελεπέσιn τn Seνen

up

και

σταμάτα τα κόλπα, μόνο το λίζο σου αρέσκει; Τότε ο Κελεπέσιnς tiπιε χωρίς
ανάσα όλο το ποτήρι με το νερό και με δύναμn νικnτή τεντώνει το χέρι του που
βαστούσε το ποτήρι και το προσγείωσε με φόρα μέσα στον άδειο δίσκο λέγοντας
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«σαν τn Seνen

4.

up
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εν έσιει!!»

Ο Κελεnέσιnς όταν τέλειωνε το παιγνίδι τnς πιλόπας, ήταν τόσο απορροφπ

μένος και δοσμένος στο παιχνίδια που έδειχνε πως ήταν τελείως αφnρπμένος.
Στο καφενείο ερχόταν με το ποδήλατο, όπως και οι περισσότεροι χωριανοί γιατί
οι αποστάσεις ήταν μακρινές. τα ποδήλατα τα πάρκαραν έξω από το καφενείο,
εξ ού και από τα ποδήλατα που ήταν παρκαρισμένα ήξερες ποιοι ήταν στο μαγα

ζί μέσα. Συνήθιζε μάλιστα πάνω στο τιμόνι του ποδηλάτου του να έχει κρεμα
σμένη μία ρούχινn τσάντα για το ψώνισμα. Ο παπάς μου νια να του κάμει πλάκα,
ξεκρέμασε τnν τσάντα του από το ποδήλατό του και τnν κρέμασε πάνω στο
ποδήλατο του δασκάλου του Ροδούλπ, το οποίο και έβαλε στn θέση που ο Κελε
πέσιπς πάρκαρε το ποδήλατό του. Έκρυψε μάλιστα το ποδήλατο του Κελεπέσιn
κάτω από το κτίριο τnς ΟΧΕΝ, απέναντι από το καφενείο μας. Ο Κελεπέσιπς
τελείωσε τnν πιλόττα του. και έπιασε το ποδήλατο που ήταν κρεμασμένη

n ρού

χινη τσάντα του νομίζοντάς το για δικό του <ενώ ήταν του δασκάλου του Ροδού
λη>, και έφυγε. Ο δάσκαλος ο Ροδούλης αναγκάστηκε να πάει περπατητός στο
σπίτι του στn Χρυσίδα. Το επόμενο πρωί εννέα πάρα δέκα, φτάνει ο Κελεπέσιης
με το ποδήλατο του Ροδούλη στο καφενείο. Ο παπάς μου τον περίμενε, και τον

ρώτησε «Κελεπέσιη, έμαθες τα νέα με το ποδήλατο του Ροδούλη; το έκλεψαν
και εάν μέχρι τις εννέα το πρωί δεν είναι έξω από το σπίτι του θα κάμει καταγ
γελία για κλεψιά στην αστυνομία». Ο Κελεπέσιης ρωτά απορημένος τον παπά
μου «γιατί μου τα λαλείς εμένα τούτα; Εγώ χθες πήρα το δικό μου ποδήλατο που

ήταν και η τσάντα μου κρεμασμένη πάνω». Ο παπάς μου όμως επέμενε «είσαι
σίγουρος ότι είναι το ποδήλατο σου που επήρες χθές;» Μπήκαν αμφιβολίες στα
μυαλό του Κελεπέσιη, γι' αυτό και πήγε να εξακριβώσει εάν είναι το ποδήλατό
του. Μόλις το κατάλαβε πως δεν ήταν το δικό του αλλά του δασκάλου του
Ροδούλη, σάστισμένος φώναξε κρατώντας το κεΦάλι του «ου. ου ... » και κοιτάζο
ντας το ρολόι του, πήδηξε πάνω στο ποδήλατο για να πάει στη Χρυσίδα να προ
λάβει τον δάσκαλο το Ροδούλη να μη πάει για καταγγελία στην αστυνομία. Μετά
από

15

λεπτά ήρθε αγκομαχώντας από την Χρυσίδα και ζητούσε από τον παπά

μου το ποδήλατο διότι θεωρούσε τον παπά μου ως τον αίτιο. Ο παπάς μου έπαι

ζε πελλό και ο Κελεπέσιnς τράβnσε για τnν αστυνομία για να καταγγείλει την
κλεψιά του δικού του ποδηλάτου. ΤηλεΦώνησε εν τω μεταξύ ο παπάς μου στην

αστυνομία και τους είπε πως κάνανε πλάκα στον Κελεπέσιη και ότι το ποδήλατο
του είναι ακουμπισμένο στην μεγάλη καρυδιά τπς πλατείας και να τον στείλουν
πίσω νια να το παραλάβει.

5.

Όταν ακόμα ο τηλεφωνικός θάλαμος της κοινότητας ήταν μέσα στο καφενείο

μας και προτού ακόμα μετακινηθεί έξω στπν πλατεία, ο πολύ αγαπητός και άκα

κος Νίκος ιvνατίου βρισκόταν μέσα στο θάλαμο και μιλόύσε με κάποιον από τη

