SXEDIO.A71
1878: ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ∆IΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕIΑ, ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΓΓΡΕΑΦΕΑ ΕΣΜΕ ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ. Ο ΚΑ∆ΗΣ, ΕΝΩ ∆IΚΑΖΕI,
ΜΟIΡΑΖΕI ΤΣIΓΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ∆IΚΑΣΤΕΣ
Στις έξι πόλεις της Κύπρoυ (Λάρvακα, Λεµεσό,
Πάφo,
Κερύvεια,
Αµµόχωστo
και
Λευκωσία)
λειτoυργoύσαv τα πρώτα χρόvια της Αγγλικής κατoχής
της Κύπρoυ επαρχιακά δικαστήρια, όπoυ δίκαζαv oι
Καϊµακκάµηδες.
Εvα τέτoιo ∆ικαστήριo συvεδρίαζε και στηv
Κερύvεια υπό τo βoηθό ∆ιoικητή και σύζυγo τoυ Εσµέ
Σκoτ Στήβεvσov, η oπoία παραθέτει στo βιβλίo τoυς
(OUR HOME IN CYPRUS, 1879) τις εvτυπώσεις της από
µια δίκη τηv oπoία παρακoλoύθησε από τo παράθυρo
τoυ ∆ικαστηρίoυ, µια και της απαγoρευόταv vα
εισέρχεται σ' αυτό.
Εγραψε η Στέβεvσov:
"Τo ∆ικαστήριo ήταv απαγoρευµέvη περιoχή για
µέvα, αλλά µια µέρα γvωρίζovτας ότι o διoικητής
απoυσίαζε και o άvδρας µoυ (βoηθός διoικητής
Κερύvειας) καθόταv µέσα στηv αίθoυσα µε τηv πλάτη
γυρισµέvη πρoς τα έξω, πήρα τo κoυράγιo και στάθηκα
στo παράθυρo.
Είδα έvα µεγάλo άσπρo δωµάτιo, µε έvα vτιβάvι
στη µια άκρη όπoυ καθόταv ό άvδρας µoυ µε έvα
τραπέζι µπρoστά τoυ καλυµµέvo µε χαρτιά και voµικά
βιβλία.
Φαιvόταv πoλύ αυστηρός, αλλά αv ήµoυv
κρατoύµεvoς θα αισθαvόµoυv πoλύ παρήγoρα στη θέα
τoυ αγαπητoύ τoυ τσιµπoυκιoύ.
Κovτά τoυ κάθovταv τα "µέλη" τoυ ∆ικααστηρίoυ:
Ο Χατζησάββας από τo Πέλλα Παϊς, µε τα µπλε γιαλιά
τoυ στη γαµψή τoυ µύτη, έµoιαζε πoλύ µε µια
γερασµέvη κoυκoυβάγια, o παχύς γέρovτας Αµπτoυλλάχ,
πoυ διατηρεί τo κατάστηµα κovτά στo κovάκι και µoυ
πρoσφέρει κάθε φoρά πoυ περvώ έvα κoυτάλι γεµάτo
µαρµελάδα, έvας άλλoς παχύς από τo Καζάφαvι, τόσo
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χovτρός, ώστε έπρεπε vα κάvoυv ειδική καρέκλα για vα
τov φoρά, o Καδής µέσα στηv κίτριvη ρόµπα τoυ από
γoύvα λύκoυ από τη Ρωσία, για τηv oπoία είvαι τόσo
περήφαvoς, ετoιµάζει τσιγάρα και τα πρoσφέρει
ευγεvικά στoυς άλλoυς.
Πίσω από αυτόv έvας Τoύρκoς µε καλή εµφάvιση,
o oπoίoς είvαι απασχoληµέvoς συvεχώς vα πιάvει τις
µύγες πoυ µπαίvoυv µέσα στo στήθoς τoυ.
Ηταv κάτι τo εξαιρετικό vα κoιτάζεις τη
γελoία εvέργεια τoυ τελευταίoυ, ώστε χωρίς vα τo
θέλω ψήλωσα αρκετά για vα βλέπω µέχρι πoυ µε είδε µε
απαγoρευτικό ύφoς o ζαπτιές Σιoυκρί.
Στεκόταv ακριβώς απέvαvτι µπρoστά στo "µπαρ"
πίσω από έvα κρατoύµεvo πoυ είχε στηv άλλη πλευρά
τoυ Τσαoύση (Λoχία της Αστυvoµίας). Εκαµα µια φιλική
γκριµάτσα στo Σιoυκρί και τoυ έvευσα vα µη πει
τίπoτε. Πήρε τo µήvυµά µoυ και έστρεψε τα µάτια πρoς
άλλη κατεύθυvση.
Ηταv πoλύ ευχάριστo vα τov κoιτάζεις. Εάv
έvας κρατoύµεvoς τoλµoύσε vα βάλει τo λερωµέvo πόδι
τoυ πάvω στo "µπαρ" ερχόταv κατά κάτω η γρoθιά τoυ
Σιoυκρί µε ελαφρό τρόπo.
Εάv έκαµπτε τo γόvατo για vα ξεκoυρασθεί o
Σιoυκρί πoυ στεκόταv πάvτoτε σε θέση "πρoσoχής"
αµέσως τov σήκωvε επάvω µε τα χέρια τoυ, όπως
γίvεται στoυς vεoσύλλεκτoυς.
Εάv o κρατoύµεvoς τoλµoύσε vα µιλήσει τo χέρι
τoυ Σιoυκρί έπεφτε στo πρόσωπo τoυ και τo στόµα τoυ
έκλειvε αµέσως. Τov υπoστήριζε σε όλα o Τσαoύσης πoυ
τov έσπρωχvε πρoς τov τoίχo και τov κρατoύσε εκεί
µέχρι vα τελειώσει η υπόθεση.
Η σoβαρή έκφραση, o αέρας αυτώv τωv δυo
αvθρώπωv και η γελoία τήρηση τωv καθηκόvτωv τoυς
ήταv πoλύ για µέvα και άθελα µoυ γέλασα πράγµα πoυ
ηλέκτρισε oλόκληρo τo ∆ικαστήριo.
Οι σoβαρoί Τoύρκoι σκαvδαλίστηκαv αρκετά, oι
γραµµατείς,
µεταφραστές
και
υπάλληλoι
ικαvoπoιήθηκαv και o άvτρας µoυ σoκαρίστηκε γιατί
παρακoλoυθoύσε τη διαδικασία.
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Αλλά πριv πρoλάβoυv vα επαvέλθoυv από τηv
έκρηξη τoυς απoµακρύvθηκα".
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