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Mια ταχυδρομική κάρτα, που λέει πολλά...

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Είναι υποκειμενικό αλλά συνάμα ενδιαφέρον το πώς εκτιμάται και το

πώς μπορεί να ιδωθεί μια φωτογραφία ή μια ταχυδρομική κάρτα (καρτ

ποστάλ). Ορισμένοι θα την δουν «ξώπετσα», ρηχά και επιφανειακά, αφού

δεν έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις και για τους ίδιους είναι μια

απλή σκηνή, το μέσο εκείνο που σκοπό έχει να διαφημίσει τις ομορφιές

ενός τόπου, να δείξει τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα του. Κάτω από

αυτές τις προϋποθέσεις είναι λίγες έως μηδαμινές οι πιθανότητες να κεν-

τρίσει το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο τοπίο και σε τελική ανάλυση

το σίγουρο είναι πως θα την δουν και θα την προσπεράσουν. 

Για κείνον όμως που έζησε και που συσσώρεψε μνήμες από το συγκε-

κριμένο περιβάλλον η φωτογραφία λειτουργεί καταλυτικά. Αυτό συμβαί-

νει γιατί έζησε και ανάπνευσε στον ίδιο χώρο και αγκάλιαζε με τα μάτια

του το τοπίο, ζούσε και βίωνε την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

Εσύ, ο Κυθρεώτης, κρατάς στα χέρια σου τη φωτογραφία. την μελετάς,

την μεγεθύνεις λες και δεν θέλεις να σου ξεφύγει η παραμικρή λεπτομέ-

ρεια, την «πιέζεις» να σου δείξει και άλλα, να σου αποκαλυφθεί και να

σου μιλήσει. Αναλύεις το κάθε τετραγωνάκι της και με τα μάτια της

ψυχής σου προσθέτεις στο τοπίο μνήμες για να καταλάβει γεωγραφικά

περισσότερη έκταση. Επεκτείνεις το κομμάτι που της λείπει πάνω, κάτω,

στο ένα πλάι, στο άλλο πλάι και στις τέσσερεις πλευρές της. Και ολοκλη-

ρώνεται, και λέει μια ολόκληρη ιστορία, αποκαλύπτει μια γειτονιά, ένα

κόσμο και τους ανθρώπους της που χάθηκαν! 

Καλημέρα καμηλάρη, καμηλάρη καλημέρα!

1957, μια ηλιόλουστη μέρα στον Φραγκομαχαλλά της Κυθρέας στην

σκιερή και δροσερή πλατεία με το μεγάλο πλατάνο και το πελώριο ευκά-

λυπτο που και οι δυο έχουν τις ρίζες τους στον μύλο Τρινάλλη και στη

νεροσυρμή του Κεφαλόβρυσου. Ο ήλιος έντονος δίνει χρώμα και φωτίζει

το τοπίο. Το νερό από το «κατωστέι» του μύλου κυλά κάτω από το γεφύρι

και προχωρεί για την επόμενη χαραή όπου θα χωριστεί στο Εμίρ Χαράι

και στο νερό που θα πάει προς τον Μύλο Μαρμαρέτη και τη χαραή του

Βωνιάτικου. 
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Εδώ είναι που ο Παπάθκιακος του Αγίου Ανδρονίκου συναπαντά τον

Βωνιάτη καμηλάρη Αντρόνικο Αντρονίκου με τις τρεις του καμήλες. Τις

δυο φορτωμένες τα πελώρια σακκιά που ’ναι γεμάτα άχυρο, τροφή για

τα δαμάλια του Σάββα Δημοσθένους και τη μικρότερη να τις ακολουθεί

ανέμελη. Λίγο πριν από το ξεφόρτωμα τους πετυχαίνει, στο κυνήγι στιγ-

μιότυπων από τη ζωή της υπαίθρου, ο φωτογράφος Τάκης Μούρεττος

από τη Λάπηθο. Και με το έμπειρο μάτι του τραβά και αιχμαλωτίζει τη

σκηνή. Και την μετατρέπει σε ταχυδρομική κάρτα, card postal, για να

κρεμαστεί στα τουριστικά μαγαζιά, έτοιμη να ταξιδέψει σε πολλά μέρη

της γης…

Άνθρωποι και ζώα ποζάρουν φιλάρεσκα βλέποντας κατάματα το φακό,

με την τρίτη γκαμήλα να προσπαθεί να κάμει εμφανή την παρουσία της.

Τρεις οι καμήλες στη σειρά, τόσες έπρεπε να έχει ο κάθε καλός καμηλά-

ρης. Για να έχει το «καττάρι» του. Με τις μεγάλες κουδούνες τους και τα

χαμαϊλιά που στόλιζαν το κεφάλι και το λαιμό τους. Και τα μικρά παιδιά

να καλωσορίζουμε τις καμήλες με την καθαρογλωσσιά, καλημέρα καμη-

λάρη, καμηλάρη καλημέρα… και όποιος μπορεί να το πει παραπάνω

φορές, τζείνος εν ο καθαρογλωσσότερος.
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Δυο οι καφενέδες στην πλατεία. Μπροστά μας ο καφενές του Γληόρη,

η επικράτεια του οποίου έφτανε μέχρι το δικό του ξύλινο «μπαλκονάκι»

κάτω από τον ευκάλυπτο. Δυο πελάτες όλοι και όλοι μπορούσαν να το

απολαύσουν αφού μόνο δυο καρέκλες βολεύονταν στον μικροσκοπικό

εκείνο χώρο. Δικαιούταν να εκμεταλλεύεται τον ίσκιο του ευκαλύπτου ο

Γληόρης, αφού ήτανε δικό του φύτεμα. 

Πίσω μας αν μπορούσε την ίδια ώρα να τον αρπάξει ο φωτογραφικός

φακός, βρίσκεται ο άλλος καφενές της πλατείας, του Σάββα της δασκά-

λας της Ερατώς του Παπαμιλτιάδη. Και δίπλα στον καφενέ, το σπίτι της

Ναυσικάς με το σκαρπάρικο του άντρα της Αντώνη του Βιτσαΐτη. Το ξω-

πόρτι της Ναυσικάς πάντα ανοικτό, και λίγο πιο μέσα ή πολλές φορές

έξω στο σκιερό χώρο του ξωπορτιού, το τετράγωνο τραπέζι εργασίας του

Αντώνη με τις φαρσέτες και τα ραφίδκια, τα καλαπόδια και τις βελό-

νες…

Παρακολουθώντας τα «τεκταινόμενα» και νωχελικά καθισμένος στις

καρέκλες του καφενείου του Γληόρη κάθεται κάτω από το θαλερό κλίμα

ο πρόσφυγας, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης. Είναι φαίνεται η ώρα της σκόλης

και άφησε το τσαγκαράδικο που διατηρούσε μαζί με τον γιο του Κώστα

και πήγε για καφέ. Την ίδια ώρα, αν μπορούσαμε να δούμε τον απέναντι

καφενέ, ίσως να βλέπαμε τον γιο του Κώστα να απολαμβάνει και εκείνος

τον καφέ του. 

Πατέρας και γιος είχαν το τσαγκαράδικό τους απέναντι από την κυρία

είσοδο του σπιτιού του Σάββα, στα σπίτια του Φραγκίδη με τη χαρακτη-

ριστική μεγάλη καμάρα που οδηγούσε στα σπίτια της Φρόσας του Φιλιπ-

πίδη. Καλότατα πλάσματα! Για να μην κακοφανίσουν τους δυο γείτονές

τους καφετζήδες, ο πατέρας έπινε τον καφέ του στου Γληόρη και ο γιος

στου Σάββα. 

Η πόρτα στο σπίτι της Ευδοξίας πάνω από τον καφενέ του Γληόρη,

κλειστή όπως κλειστά είναι και τα δωμάτια που χρησιμοποιούνταν ως

γκαράζ από τον γαμπρό της Νίκο Θεοχαρίδη, άντρα της κόρης της Μα-

ρούλας. Εδώ κάποτε είχε το πελεκανιό του ο άντρα της Ευδοξίας, Γιώρ-

κος Μουξούρης. Ποικιλόχρωμες οι διαφημιστικές αφίσες πάνω από το

«παρκαρισμένο» ποδήλατο, το οποίο διαθέτει και το απαραίτητο «δισάκκι»

για να μεταφέρονται τα ψουμνίσματα. Στις πόρτες του καφενείου δεν

λείπουν και οι εμπορικές διαφημίσεις: ΄Ασπρο για τον πονοκέφαλο, δρο-

σιστική Λεμονάδα από την ΚΕΑΝ, τσιγάρα, (θυμάμαι ακόμα τη διαφή-

μιση ΑΣΣΟΣ Φίλτρου, προϊόν ενός από τα δύο καπνεργοστάσια Διανέλλου
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& Βεργόπουλου ή Τάκη Πατίκη) και άλλες αφίσες που δεν μπορούν εύ-

κολα να διαβαστούν.

Η είσοδος στο σπίτι του Μουξούρη, από το πλαϊνό στενό. Και μετά το

στενό και τα χαλάσματα, διακρίνεται το ανωγιούδι των σπιτιών της Σω-

τήρας του Κολιού. 

Και για να συμπληρωθεί το ειδυλιακό τοπίο, νοερά επεκτείνουμε τη

φωτογραφία στα αριστερά και περπατούμε έχοντας από τη μια πλευρά τα

βρύα και τις άγριες φτέρες που φύονταν στα υγρά τοιχώματα του ψηλού

τοίχου και από την άλλη το σπίτι του Γληόρη, ενώ απέναντι φαίνεται το

σπίτι του Κλεόπα με τη χαρακτηριστική καμάρα πάνω από το δρόμο…

Αξέχαστο αγαπημένο Κυθρεώτικο τοπίο…

Ελιές Τζυρκώτικες, πρώτον πράμα!*

Χαράματα του φου της Παρασκευής έπρεπε να βρίσκονται στο πόδι.

Ντυμένες, με το «εμπόρευμα» αραδιασμένο στο ξωπόρτι. Στο πρώτο παί-

ξιμο της πουρούς του αυτοκινήτου να είναι έτοιμες. Είχαν ήδη κρατήσει

από την Πέμπτη τη θέση τους στο αυτοκίνητο που θα τις μετέφερε στην

πρωτεύουσα. Συνήθως δεν έρχονταν μόνες. Σχημάτιζαν, οι Κυθρεώτισ-

σες, τη δική τους «παρεούλα». Η μάνα, η κόρη, η γειτόνισσα, η συνυ-

φάδα, η πενθερά. Για να έχουν στήριγμα η μια την άλλη. Για να βοηθούν

στο ζύγισμα και κυρίως στο παζάρεμα με τους πελάτες. Ανάμεσά τους

όλο και κάποιος Κυθρεώτης παραγωγός ή πράκτης που θα τις βοηθούσε

σε οποιαδήποτε δυσκολία. 

Με τις κοφίνες ή τα καλάθια τους καλυμμένα με χοντρό κομμάτι ύφα-

σμα ή σακκούλα. Για να προστατεύεται ο καρπός. Ελιές μαύρες, ελιές

πράσινες, ελιές μαύρες αλατισμένες, ελιές πράσινες τσακκιστές. Αποθη-

κευμένες χωριστά, ανάλογα με το είδος, την ποιότητα. Και παραδίπλα

σακούλες με τα υπόλοιπα προϊόντα τους. Λεμόνια ή πορτοκάλια στον

καιρό τους, κραμπιά, ντομάτες, πάστα για το μαγείρεμα, μούγκρα, ολό-

χρυσο παχύρρευστο λάδι. Και το απαραίτητο ζύγι με τα δυο τάσια για το

ζύγισμα. 

* Αφιερωμένο στη γιαγιά μου τη Μαρίτσα που μέσα από τις αφηγήσεις της ζούσα κά-
ποιες Παρασκευές το παντοπωλείο της Ερμού με όλα τα διαδραματιζόμενα και τα πα-
ρελκόμενα! Ψάθινα καλαθάκια, πίττες σουβλάκια, πωρικά… 



Και ξεκινούσε φορτωμένος το ευλογημένο μαξούλι ο Κωνσταντίνος ο

σιωφέρης από την Καμάρα, ο Ανδρέας ο Κοιλιάρης, ο Ανδρέας ο Μιχαη-

λίδης, ο Κωστούρας, ο Νικολής ο Πούπας, ο Κουκουμάς, ο Μαυρόμμα-

τος, ο Φάκης, ο Πετρής, το Περιστέρι της Ειρήνης (Θεέ μου, πόσοι πολλοί

έχουν φύγει από την ζωή στα 39 τούτα χρόνια!) για το Παντοπουλείο της

Χώρας. Για εκεί στην Ερμού πριν από το 1963, για το «παντοπουλείο

του Αγιαντωνιού» μετά το 1963. 

Με δυσκολία ξεφόρτωναν το βαρύ αλλά πολύτιμο φορτίο και έπαιρναν

τις θέσεις τους έξω από την αγορά, στην περίφραξη του Σχολείου του

Αγίου Αντωνίου. Στη σειρά τα κοφίνια με τον ευλογημένο καρπό. Κοντά-

κοντά οι Κυθρεώτισσες και οι Κυθρεώτες. Εν τη ενώσει η ισχύς. Να βο-

λιδοσκοπήσουν τις τρέχουσες τιμές, να διαβουλευτούν, να ερευνήσουν

και να «βκάλουν τιμή», να αποφασίσουν δηλαδή ομαδικά και σύμφωνα

με τον σφυγμό της αγοράς για τη τιμή πώλησης των προϊόντων. Από

κοντά και ο υπάλληλος του Δημαρχείου για να εισπράξει τον απαιτού-

μενο φόρο! 

Γεμάτο το παντοπωλείο από άτομα που διαφημίζουν τα προϊόντα

τους. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Ζώδια, ελιοπούληδες από το
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Τσέρι, που ’ταν εξίσου φημισμένο χωριό για τις ελιές και το λάδι του,
Κυθρεώτισσες, Βωνιάτισσες και άλλες περιχωρίτισσες.

Την προσοχή του φωτογράφου που γυρόφερνε τα στενά της Λευκωσίας
για να πάρει τον παλμό της πόλης και να «παγώσει» σκηνές από τη ζωή
της τράβηξε η παρέα της Βωνιάτισσας Μαρίτσας του Βλάμη, γυναίκας
του Κυθρεώτη Χρίστου του Πετρή Γιωρκάτζιη. Είχαν έλθει πρωί-πρωί
έξω από το Δημοτικό του Αγίου Αντωνίου στην είσοδο της Δημοτικής Αγο-
ράς και αφού αράδιασαν την πραμάτεια τους περίμεναν τους πελάτες
τους. Τους τακτικούς και τους περαστικούς. Μαζί και παρέα της η
αδελφή του άντρα της. Είναι πρωί, το σχολείο έτοιμο να υποδεχτεί τους
μικρούς μαθητές του. Και οι Κυθρεώτισσες στέκονται εκεί. Και περιμέ-
νουν υπομονετικά. Για αυτή τη δουλειά χρειάζεται υπομονή. 

Παραδίπλα, ο λεβεντόγερος Ανδρέας Παρανής από την Κάτω Ζώδια
διαλαλεί τα ωραία του χαλλούμια. Παραστατικότατος, χαμογελαστός, γε-
μάτος ζωντάνια κοιτάζει καλοκάγαθα τον φακό. Λίγο πιο πίσω, λες και
θέλει να περάσει και εδώ απαρατήρητη όπως και στην καθημερινότητά
της, στέκεται η Μαρίτσα του Παπαττοφαλλή από τον Άη Γιώρκη, η
αδελφή της δασκάλας Ελπινίκης Παπαδοπούλου. Με τη διπλή μαύρη
πένθιμη μαντήλα της και τα μακρυά μαύρα ρούχα που τα καλύπτει η χα-
ρακτηριστική ποδιά. Φανερά ενοχλημένη μια άλλη Κυθρεώτισσα αμήχανη
προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από την Ελένη του Σάββα του Χατζηγιάγκου
από την Καμάρα. Ο φακός μόλις και προλαβαίνει να συγκρατήσει στο
άνοιγμά του τη σκυφτή Δέσποινα Ορφανίδου (Σιόλοππου) που με το ένα
χέρι στο καλάθι ανακατεύει τις ελιές της, ενώ παραδίπλα μόλις που φαί-
νεται η μορφή κάποιας άλλης Κυθρεώτισσας.

Θυμάται η κα Μαρίτσα που στην ταχυδρομική κάρτα με φανερή ανη-
χανία και με ενωμένες τις παλάμες των χεριών της υπομένει στωϊκά το
κλικ του φακού: «Η κουνιάδα μου η Δέσποινα επήρε μια φορά ένα κα-

λάθι ελιές στο παζάρι ’που τις δικές μου, αδρές. Επούλησέν τες. Την

άλλη Παρασκευή επήρε μου τζιάλλον έναν καλάθι. Έτσι έμαθα το Παν-

τοπουλείο. Την πρώτη φορά που επήγα επήρε με η νύφη μου, ’που την

Βώνη. Ως τες εννιά το πρωΐ, εξηπουλήσαμεν. Είχα και όρνιθες, έπαιρνα

μαζίν μου αυκά, χαλλούμια. Ήταν καλά τα πράματά μου. Εγυρεύκαν

με οι πελάτες μου. Η σίκλα που φαίνεται στη φωτογραφία είχε μέσα

χαλλούμια. Επήγαινα τζιαι στο παλιό παντοπουλείο της Χώρας. Κοντά

ήταν τζιαι ο γιατρός ο Κουμίδης. Έπαιρνα τα μωρά μου άμα ήταν άρ-

ρωστα τζιαί επουλούσα τζιαί στο παντοπουλείο ελιές, χαλλούμια,

αυκά...».
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Δεν ήταν όμως πάντοτε και για όλους εύκολη υπόθεση η πώληση των
αγαθών τους. Και όσο πλησίαζε η ώρα της επιστροφής, τόσο μεγάλωνε η
έγνοια τους. Με κανένα τρόπο δεν έπρεπε να στραφούν πίσω με τα κα-
λάθια ή τις κοφίνες τους γεμάτα απούλητο προϊόν. Μόνη λύση οι μετα-
πράτες που τα άρπαζαν όμως σε εξευτελιστική τιμή. 

Όμως δεν είχαν άλλη επιλογή. ΄Επρεπε να ξεπουλήσουν, να μετατρέ-
ψουν τα αγαθά σε χρήμα για να μπορέσουν με τη σειρά τους να αγορά-
σουν τα χρειαζούμενα, τα «ταιρκαστά» τους. Και να ικανοποιήσουν τις
επιθυμίες και τις παραγγελιές των παιδιών και των εγγονιών τους: Τα
πωρικά, τον άσπρο χαλβά και τον σκουρόχρωμο κούσβο. Το παστέλλι και
τις σισαμόπιττες. Να περπατήσουν στην οδό Ερμού για τα ψώνια τους,
να περάσουν από τον Χατζημάρκο για τις κλωστές τους, να περιδιαβά-
σουν τα γιαλοπούλικα με τα ωραία πιάτα και τα ποτήρια. Και αν είχαν
ανάγκη από φάρμακα, να περάσουν από τον Ανδρέα ή τον Χριστάκη Πα-
παγιώργη, τους Φαρμακοποιούς. Για να καταλήξουν στο χάνι και να
μπουν στα λεωφορεία της Τζυρκάς. Και εκεί έξω από το χάνι, την τελευ-
ταία στιγμή, να αγοράσουν την πίττα με τα σουβλάκια ζεστά-ζεστά, να
τα τυλίξουν ευλαβικά και να τα βάλουν στο γεμάτο με καλούδια καλάθι
για τα πιτσιρίκια που περίμεναν στο σπίτι. 

Και αν κάποια φορά τα καλάθια ήταν ακόμα γεμάτα εμπόρευμα,
έπαιρναν τον δρόμο της επιστροφής, με την ελπίδα πως την επόμενη Πα-
ρασκευή θα είχαν περισσότερη τύχη!

Οι ελιομαζώχτρες...


