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1968: Δευτέρα της Καθαρής στο κέντρο του Λούκα του Μάντη 

rnς Ανθιίς Πέrσα·Σα{1{1ίδου 

Η φωτογραφία μας ταξιδεύει κάποια Δευτέρα τnς Καθαριiς ατnν Κυθρέα, ατο Κέντρο του 

Λούκα του Μάντn. ο ήλιος Φανταατικά λαμπερός, αντικατοπτρίζεται ατον ολόασπρο τοί· 

χο του Κέντρου δnμισυργώντας τις ανάλογες σκιές. Οι συνδαιτnμόνες φορώντας ακόμα 

τα χειμωνιάτικά τους, αποφασίζουν να βγάλουν τα τραπέζια έξω και να ξεφαντώσουν 

απολαμβάνοντας τις ευεργετικές ακτίνες του ιiλιου και τn δροσιά των λεμονόδεντρων ... 

1968. Παλιάς καλός καιρός, τότε που ο κόσμος απονιiρευτος, λειτουργούσε ομαδικά, 

κάτω από τις ομπρέλες τπς φιλίας, τπς συγγένειας, τπς γειτονωσύνπς τnς ενορίας, του 

χωριού. Τότε που το σπίτι σου ιiταν σπίτι μου, τα βάσανά σου βάσανά μου και τότε που 

και ο πόνος μοιραζόταν όπως μοιραζόταν και το ψωμί και οι ελιές που φαίνονται ατο τρα· 

πέζι τπς χαρούμενπς αυτιiς Κυθρεώτικnς παρέας ... 

Η Λυγού, οικοδέσποινα τπς παρέας, φορώντας τπν ποδιά τπς, έτοιμπ για κάθε εξυππρέ· 

τπσπ των καλεσμένων τnς . . . Ξέροντάς τπν, ατα σίγουρα κάθισε και πόζαρε μόνο για τις 
ανάγκες τπς φωτογράφισπς. Δίπλα π νύφπ τπς π Αντρίκπ του Μιχαλιi του «Πίτσιαλου» 

χαμογελά και αυτιi ατο φακό ενώ π Κυριακού του Γιάγκου του Σωτιiρπ !από τπν γειτονιά 
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των Μοργιάννnδων> τnς γεμίζει το προταμένο ποτήρι, με κρασί. Ανάμεσά τους n αδελ
φή τnς Χρυσούλα και πίσω τnς n Νίτσα του nίτσιαλου και τnς Αντρίκnς <γυναίκα Νίκου 

Κολιού>. Η Λευκωσιάτισσα Φίλn τους κα Μαρία, στnν οποία ανήκει n φωτογραφία, και n 
κόρn τnς ποζάρουν κι αυτές στο φακό, ίσως του άντρα τnς κας Μαρίας. 

Η μικρή Λένια τnς Λυγούς και του Λούκα, επικεφαλής τnς σειράς των τραπεζιών με το 

αινιγματικό βλέμμα και φανερά προβλnματισμένn. Στnν απέναντι πλευρά n Ηρούλλα τnς 
Βικτωρούς του Μιχάλn του Πελετιέ <σύζυγος του αγνοούμενου Βάσου Βύρα> γεμίζει με 

κρασί το ποτήρι. 

Γιαγιά Ελενίταα! Η γιαγιά στnν άκρn που ούτε καν ενδιαφέρεται να ποζάρει και να aπο

Θανατιστεί στn φωτογραφία. Ας κοιτούσε, Θεέ μου, στο φακό κατάματα. Για να μπορέ

σω έτσι να τnν ξαναφέρω στnν μνήμn μου και κοιτάζοντάς τnν να τnς πω για μια ακόμα 

φορά γιατί; Γιατί δεν έφυγε μαζί μας, γιατί επέλεξε να μείνει στο σπίτι τnς παρέα με τnν 

αδελφή τnς Βικτωρού - nου Φαίνεται πιο κάτω - και από τότε χάθnκαν τα ίχνn τους ... 
Αγνοούμενες! 

Σε πιο μακρυνό πλάνο, ο Αντρέας. ο αδελφός τnς Λυγίας ο γνωστός σαν Σιnρίκκος μαζί με 

τn γυναίκα του Παναγιώτα και ανάμεσά τους ένας από τους δυό γιούς τους. 

το βλέμμα όμως σταματά στους τσίγκους που Θυμίζουν ότι κάπου εκεί ήταν πρίν τον ερχο

μό τnς τnλεόρασnς. το παράθυρό μας στο έξω κόσμο. κινnματογραφικές ταινίες. επίκαι

ρα νέα πριν από τnv tαινία και τα «πpοσεχώc;>• .... 'Ένα χαμnλό πεζούλι και μια πελώρια 
ελιά, που στn φωτογραφία δεν φαίνονται, οριοθετούσαν τα σύνορα του κέντρου από το 

σινεμά. Κάτω από τnv ελιά λειτουργούσε το καζαντί του κουπουπή ενώ πιο πέρα, στnν 

είσοδο του σινεμά πάντα στπν ίδια θέοn, καθόταν ο Χαρτζιώτnς με τnν πραμάτεια: 

παστελλάκι, πίσσες. ενώ στα διαλείμματα n φωνή του Τσέλιγκα διαλαλούσε το καναβού
ρι στα χάρτινα χωνάκια, τα καβουρδισμένα κουκκιά του Ασκό -τnς Αλωνας.• <ενώ πρίν από 

το 1963 ο aνταγωνιστής του τουρκοκύπριος διαφήμιζε τα «κουτσιά φούρνον του»... Η 

φωτογραφία πάρθnκε τότε, που το σινεμά «Απόλλων» ήταν υπαίθριο, με τοίχους από 

τσίγκους. 

Θύμπσες .... Θύμnσες που πλnγώνουν, Θύμnσες που τρέφουν και συντnρούν τπν επιθυμία 
για επιστροφή. 

Κάθε Δευτέρα τnς Καθαρής γέμιζε το κέντρο φιλοξενούμενους ... Η Λυγού, όπως και n 
Ελενίτσα π μάνα τnς, ήταν μια ζεστή αγκαλιά, ένα χαμόγελο διάπλατο για όλους. Όλοι 

χωρούσαν στnν αυλή τους. το ίδιο συνέβαινε και στις Σήκωσες. τnν Τσικνοπέμnτn, τn 

Λαμπρή, τα Χριστούγεννα. με μόνn διαφορά ότι το οκnνικό όποτε ο καιρός το απαιτούσε, 

μεταφερόταν στnν μεγάλn στενόμακρn κάμαρn του σπιτικού τnς Ελενίτσας και του 

Κωστή του Μάντn. 

Στρώνονταν για το «Κόψιμο τnς μούπnς>• ανάμεσα στις λεμονιές τραπέζια για όλους. Όλοι 




