
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 72 

Η περιπέτεια μιας φωτογραφίας 

του Γιαννάκn Μακεδόνα 

Οι γονείς μου Χρίστος Π. Μακεδόνας και Άννα Ιωάννn zαχαρία τέλεσαν τον γάμο 

τους το 1944. Μια εβδομάδα μετά το γάμο τους έβγαλαν τις καθιερωμένες 
!γαμπριάτικες> φωτογραφίες. 'Όπως τότε συνnθίζετο, τnν πρώτπ φωτογραφία 

τnν χάριζαν με αφιέρωσn στnν πρώτn τους κουμέρα. Στnν περίπτωσn των γονιών 

μου, n πρώτn φωτογραφία αφιερώθnκε στnν Αναστασία Κυριάκου Αποστολίδn, 
εννονn του Πιττάκα. που nτανε n πρώτn τους κουμέρα, με γραπτn μάλιστα αΦιέ· 
ρωσn στις 4.4.1944, στο πίσω μέρος τnς φωτογραφίας. 

Η φωτογραφία, σε ένδειξn εκτίμnσnς. τοποθετnθnκε μαζί με άλλες οικογενεια

κές σε μεγάλο κάδρο στο πατρικό σπίτι τnς Αναστασίας και παρόλο ότι αυτn μετά 

παντρεύτnκε και εγκαταστάθnκε στnν Παλλουριώτισσα, n γαμπριάτικn φωτο
γραφία των γονιών μου έμεινε κρεμασμένn στο σπίτι τnς στnν Κυθρέα. 

Το 1974 οι κάτοικοι τnς Κυθρέας, διωγμένοι βάρβαρα από τον Αττίλα, εγκαταλεί· 
πουν άρον-άρον τα σπίτια τους και όλο τους το βιός. Τούρκοι τnς περιοχnς λεn

λατούν και παίρνουν λάφυρα από τα σπίτια των Κυθρεωτών, μεταξύ των άλλων 

λαφύρων και φωτογραφίες. 
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Πέρασαν τα χρόνια και ο Τουρκοκύπριος που πήρε τις φωτογραφίες ππγαίνει 

ατπν Αγγλία και προσπαθεί να πωλήσει τα «λάφυρα του πολέμου». Μπαίνει στο 

κρεοπωλείο του συγχωριανού μας Σωτήρn Λεοντή Καλογήρου από τnν ενορία 

τnς Χαρδακιώτισσας. Εκεί εργάζεται και ο Λούnς του Νικόλα του Προκόπn <Πίρπα> 

που παντρεύτnκε τn Χρυστάλλα του Κωνσταντή του Τρυπnνιώτn. n οποία είναι 
και εξαδέλΦn τnς Αναστασίας. τnς «πρώτnς κουμέρας». 

ο Τουρκοκύπριος δείχνει τις φωτογραφίες και ερωτά εάν ενδιαφέρονται να τις 

αγοράσουν. Με έκπλnξn ο Λούnς βλέπει τις φωτογραφίες των συγγενών τnς 

γυναίκας του. Σε μια φωτογραφία ο Αλκιβιάδnς Αραούζος με τn γυναίκα του τnν 

Χρυστάλλα, σε άλλn φωτογραφία n οικογένεια του Σταυρή του Πιττάκα. Ανάμε
σα στις φωτογραφίες και μια φωτογραφία με ένα aντρόγυνο που όμως δεν ανα

γνωρίζει. Φωνάζει τn γυναίκα του, ίσως μπορεί να βοnθnσει. Και n απάντnσή τnς, 
«αυτοί είναι ο Μακεδόνας και n Αννού». 

Διαβάζουν και τn χειρόγραΦn αφιέρωσn στο πίσω μέρος ιιστnv κουμέραv Αvα

στασία δίδω rnv φωτογραφία. Tn 4/4!1944>ι επιβεβαιώνοντας έτσι τn διαπίστωσή 
τους. Τότε ο Λούnς ερωτά τον Τουρκοκύπριο: 

·«Πόσα θέλεις για κάθε μια φωτογραφία;» 

Και α τουρκύπριος απαντά: 

·«Πέντε λίρεςιι 

Θυμωμένος τότε ο Λούnς του δείχνει με το χέρι του μιά ππάλα και του λέει: 

-ιιΒλέπεις τnν ππάλα που είναι πάνω στο τραπέζι;» 

ο Τουρκοκύπριος πλιατσικολόγος φοβάται. Σnκώνεται και φεύγει άπρακτος, 
δίνοντας τις φωτογραφίες χωρίς να πάρει χρήματα. Ερχόμενοι το ίδιο καλοκαίρι 

στnν Κύπρο για διακοπές, ο Λούnς και n γυναίκα του έφεραν μαζί τους και τις 
φωτογραφίες τις οποίες όπως ήταν φυσικό έδωσαν στους δικαιούχους. 

Εκ μέρους τnς οικογένειας του Χρίστου Μακεδόνα ευχαριστώ τους συγχωρια

νούς μας Λούn και Χρυστάλλα για το πολύτιμο, για μας, δώρο που μας έχουν 

φέρει, μια φωτογραφία τnς μnτέρας και του πατέρα μας, των καλών και ευτυχι

σμένων χρόνων που ζούσανε στnν Κυθρέα ... 

·* 




