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Eπιστροφή

της Έλλης Φελλά-Ελευθεριάδου

Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι, φωνή είναι και με προσκα-
λεί, στοιχειό και με προσμένει! 

Στο άκουσμα της είδησης ότι οι κατοχικές αρχές μας επέτρεψαν να λειτουρ-
γήσουμε τον Άγιο Χαράλαμπο στο Νιο Χωριό μετά από 42 χρόνια, η καρδιά μου
πετάρισε! Δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη. Η επιθυμία και η λαχτάρα τόσο μεγά-
λες, νίκησαν κάθε δισταγμό. Και η σκέψη, ο λογισμός άρχισαν να γυρίζουν πίσω
σε στιγμές ευτυχισμένες. Κι αρχίνησα να τριγυρνώ στις γειτονιές, στα δρομάκια,
να χάνω τον ύπνο μου και η λαχτάρα μου να γίνεται ακόμα πιο μεγάλη!

Κι επιτέλους έφτασε η μεγάλη μέρα! Δεκατέσσερις του Φλεβάρη του 2016!
Στο αυτοκίνητο ο άντρας μου, εγώ και οι ηλικιωμένοι γονείς μου, συγκινημένοι
όσο κι εγώ, μπορεί και περισσότερο. Και ξεκινήσαμε. Πρώτα ο εξευτελισμός του
ελέγχου στο οδόφραγμα. Η απόσταση μέχρι το χωριό μικρή. Είκοσι λεπτά δρό-
μος. Τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά! Προχωρούμε χωρίς να αναγνωρίζουμε
σχεδόν τίποτα. Φτάνουμε στο Τραχώνι, το διασχίζουμε, φτάνουμε στο μύλο το
χωριού μας. Λίγο πιο κάτω στ’ αριστερά η αρχή του κύριου δρόμου που διασχίζει
το χωριό. Αφήνουμε το αυτοκίνητο εκεί και προχωρούμε με τα πόδια. Με δυ-
σκολία αναγνωρίζουμε τα σπίτια των συγχωριανών μας που φαντάζουν στοιχει-
ωμένα. Στο δρόμο μας και το σπίτι της γιαγιάς μου Ελενίτσας Τσιακκάρη Φελλά
και μετέπειτα της αδελφής του πατέρα μου Μαρίτσας Χάμπου Ζερβού.

«Μα εν το σπίτι μας τούτον, η αυλή μας;» ακούω τον 95χρονο πατέρα μου να
ρωτά με απορία. Ναι, είναι το σπίτι που έγινε βωμός στον οποίο θυσιάστηκαν
εφτά ψυχές, θυσία στη θηριωδία του Αττίλα. Γλύτωσε μόνον ως εκ θαύματος το
μόλις ενός έτους βρέφος, η Μαρία Κκεσμέ. Οι ήρωες-μάρτυρες ήταν η γιαγιά
μου Ελενίτσα Τσιακκάρη-Φελλά, τα παιδιά της Μαρίτσα και Χάμπος Ζερβού
και Λούλλα Κοντού. Τα εγγόνια της Νίτσα και Αντρέας Ζερβού, ο Παναγιώτης
Κοντού και η Σωτηρούλλα Κοντού-Κκεσμέ μητέρα της μικρής Μαρίας. Μια από
τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ’74. 

Και προχωρούμε συγκλονισμένοι παρακάτω. Στ’ αριστερά μας ο σύλλογος
«Αυγερινός» και παραδίπλα γκρεμισμένο το σπίτι του τότε κοινοτάρχη Σοφόκλη
Ζερβού, αγνοούμενου. Λίγο πιο κάτω στ’ αριστερά το δρομάκι που βγάζει στην
εκκλησία. Πάνω στη γωνία το γκρεμισμένο ραφτάδικο του πατέρα μου Σάββα
Φελλά και απέναντι σε κακά χάλια το κουρείο του Πινιαή και το άλλοτε συνερ-
γατικό παντοπωλείο. 

Κάνουμεν αριστερά. Η καρδιά μου χτυπά πιο γρήγορα. Και νάτην η εκκλη-
σία. Το περιτοίχισμα γκρεμισμένο. Ο άλλοτε γεμάτος λεμονόδεντρα περίβολος
γυμνός. Μόνο δύο κιτρομηλιές στέκουν εκεί όρθιες φορτωμένες καρπούς, σε
πείσμα του χρόνου. Ο χώρος γεμάτος από πλήθος συγκινημένων ανθρώπων. Το
κτίσμα εξωτερικά με εμφανή τα σημάδια του χρόνου. 42 ολόκληρα χρόνια!

112-113 ELEFTHERH KYTHREAcorect:Layout 1  3/7/19  3:38 PM  Page 19



20 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Μπαίνουμε στο ναό και με τρεμάμενα χέρια ανάβω το κερί μου στο πρόχειρα
στημένο μανουάλι. Η συγκίνηση απερίγραπτη με πνίγει. Προχωρώ προς τις δυο-
τρεις πρόχειρα τοποθετημένες εικόνες και προσκυνώ. Μέσα από τα δάκρυά μου
διακρίνω πως δεν υπάρχει εικονοστάσι, ούτε Ωραία Πύλη, ούτε Αγία Τράπεζα,
παρά μόνο ένα απλό τραπέζι με λευκό τραπεζομάντηλο. Το μόνο που στέκει είναι
το τέμπλο με τα πλαίσια να χάσκουν ορφανά από εικονίσματα. 

Και τότε γυρνώ και προσέχω πως η εκκλησία είναι ασφυχτικά γεμάτη από
δακρυσμένους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Έντεκα λεωφο-
ρεία, χώρια αυτοί που ήρθαν με τα δικά τους αυτοκίνητα. 

Φορτισμένη από συναισθήματα προχωρώ προς το βάθος του ναού και στέκο-
μαι εκεί που άλλοτε ήταν ο σκάμνος των γιαγιάδων μου. Της Χ”Ελένης Κούβα-
ρου και της Ελενίτσας Τσιακκάρη. 

Και τότε αρχίζω να παρατηρώ γύρω-γύρω. Ψηλά οι θόλοι γεμάτοι ρωγμές
στάζουν υγρασία στο πάτωμα. Από αυτούς κρέμονται ακόμα οι σιδερένιες βέρ-
γες που κρατούσαν τους όμορφους πολυελαίους. Πίσω μου μισοφαγωμένα τα
σκαλοπάτια που οδηγούσαν στον γυναικωνίτη. Οι τοίχοι και αυτοί σε κακά
χάλια. Άμβωνας δεν υπάρχει. Οι πόρτες και τα παράθυρα πρόχειρα ασφαλισμένα
για να εμποδίσουν τα περιστέρια που είχαν φωλιάσει στο ναό να ξαναμπούν. 

Σε κάποια στιγμή η φωνή του επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου μας παρα-
κινεί να ψάλλουμεν όλοι μαζί τη δοξολογία. Δόξα σοι τω δείξαντι το φως…

Μα γιατί δεν ακούγονται οι χαρμόσυνοι χτύποι της καμπάνας; Γιατί, αλί-
μονο, το καμπαναριό είναι χωρίς καμπάνα. Κλείνω τα μάτια και αναπολώ τόσες
όμορφες ευτυχισμένες στιγμές, Γάμους, βαφτίσια, όλες τις μεγάλες γιορτές. Χρι-
στούγεννα, Φώτα, Πάσχα! Σταματώ στη Μεγάλη Παρασκευή που μαζευόμασταν
όλα τα κορίτσια του Γυμνασίου και ελεύθερες κοπέλες για να στολίσουμε τον
Επιτάφιο με τα λουλούδια που μας έφερναν τα αγόρια δοσμένα με περισσήν ευ-
λάβεια από τις νοικοκυρές του χωριού. Μετά, το βράδυ, ψάλλαμε όλες μαζί το
«Αι γενεαί πάσαι» που μας το εδίδασκε η κυρία Αναστασία Γ. Κτορή. 

Ανοίγω τα μάτια και αλοίμονο, βλέπω γύρω μου ασπρισμένα κεφάλια και ρυ-
τιδωμένα πρόσωπα και συνειδητοποιώ πως τίποτα δεν είναι όπως τότε και τί-
ποτα δεν μπορεί να είναι ξανά το ίδιο, δυστυχώς! 

Φτάνει η στιγμή για το απολυτίκιο του Αγίου. Πάλι ψάλλουμε όλοι μαζί με
κατάνυξη. «Ως στύλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λύχνος αείφωτος
της οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπες…»

Η λειτουργία τελειώνει και ο κόσμος βγαίνει στο προαύλιο όπου μοιράζονται
κόλλυβα, αντίδωρο, κουλούρι, ελιές, χαλλούμι, μνημόσυνο στις ψυχές των δε-
κάδων αθώων συγχωριανών μας που δολοφονήθηκαν άγρια από τον Αττίλα. Κά-
ποιοι φρόντισαν να υπάρχουν και αυτά. Εκατοντάδες χωριανοί που είχαν ίσως
χρόνια να βρεθούν αγκαλιάζονται, φιλιούνται, δακρύζουν! 

Και επιτέλους φτάνει η στιγμή που οι συγχωριανοί ξεχύνονται μπουλούκια-
μπουλούκια με λαχτάρα, τραβώντας ο καθένας για τη γειτονιά του, για το σπίτι
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του. Μαζί τους κι εμείς. Οι βουβοί δρόμοι ζωντανεύουν. Τα μάτια κοιτάζουν
αχόρταγα. Προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα σπίτια που λες και είναι στοιχειω-
μένα, λες κι έχουν ψυχή και μας κοιτάζουν βουβά, παραπονεμένα. μας καλωσο-
ρίζουν. Οι δρόμοι, τα σπίτια, οι αποστάσεις φαίνονται πιο μικρά! Κάγκελα σκου-
ριασμένα, πόρτες, παράθυρα φθαρμένα, σφαλισμένα, χωρίς τη φροντίδα των
νοικοκυραίων τόσα χρόνια. Κάποια έχουν υποστεί κακόγουστες επεμβάσεις αλ-
λάζοντας όψη. Η αίσθηση της εγκατάλειψης παντού. Στα βλέμματά μας η απο-
ρία, η νοσταλγία, η απογοήτευση! Τα συναισθήματα ανάμειχτα: πόνος, πίκρα,
θλίψη, οργή, απόγνωση!

Στο δρόμο για το σπίτι μας προσέχω τα πετραύλακα κατάξερα, αλλά σε καλή
κατάσταση, λες και περιμένουν να ξανακυλήσει στα σωθικά τους το ζωοδόχο
νερό του Κεφαλόβρυσου. 

Και συναντούμε την αιωνόβια βαλανιά που ήταν το καμάρι και το έμβλημα
του Νιου Χωριού. Τώρα κουτσουρεμένη. Τα δύο κοντινά σπίτια, που άλλοτε
σκεπάζονταν από τους τεράστιους κλώνους της βαλανιάς, τώρα γκρεμισμένα. 

Λίγο πιο κάτω το δρομάκι που οδηγούσε στο πατρικό μας. Αλίμονο. Η είσο-
δος του δρομάκου φραγμένη με τσιμεντένιο τοίχο! Ούτε από μακριά μπορούμε
να αντικρίσουμε το σπίτι μας! Είναι βλέπεις σε στρατιωτική ζώνη. Η γειτονιά
μας αγνώριστη. Συνεχίζουμε τη θλιβερή μας περιήγηση τραβώντας προς το αυ-
τοκίνητο. Παντού η ίδια εικόνα. Φτάνουμε στο αυτοκίνητο με την καρδιά γεμάτη
πίκρα και το μυαλό γεμάτο σκέψεις και εικόνες. 

Παίρνουμε το δρόμο για το γυρισμό στο παρόν μας, στην πραγματικότητά
μας, με την ελπίδα και την προσδοκία ο Θεός να φωτίσει αυτούς που κρατούν
τις τύχες των λαών στα χέρια τους να δώσουν επιτέλους μια κάποια δίκαιη λύση
στο χρονίζον πρόβλημά μας και δικαίωση στον ταλαίπωρο λαό μας…
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