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H γειτονιά μου ο Συρκαλές
της Ελένης Άκαρα-Ιωακειμίδου

Τα χρόνια πέρασαν, όμως οι αναμνήσεις μένουν δυνατές μέσα στο
μυαλό και την ψυχή λες και ήταν χθες, λες και δε φύγαμε ποτέ. Αγαπημένη η Κυθρέα μας, αλλά η γειτονιά πληγή αγιάτρευτη. Μια όμορφη
γειτονιά με ωραίους ανθρώπους, υπέροχες σχέσεις μεταξύ όλων, με σεβασμό, εκτίμηση, χαρά και λύπη όλων, χαρά και λύπη κοινή στη δική
μας γειτονιά.
Όσο περνούσαν τα χρόνια ένιωθα την ανάγκη να μαζέψω όλη τη γειτονιά στο σπίτι μου, στην «προσωρινή διαμονή», να τα πούμε όπως τότε, να
θυμηθούμε τα παλιά, να μακαρίσουμε αυτούς που έφυγαν, να γίνει μια
κάθαρση ψυχής.
Γύρευα την αφορμή και μου την έδωσε η γειτόνισσά μου η Ολυμπία
(Ολυμπιάδα). Κόρη της Ελένης και του Μιχάλη του Παφίτη, η οποία είχε
παντρευτεί τον Κρητικό Επαμεινώνδα Τουρνοπετράκη και απέκτησε μαζί
του δυο κόρες, την Χρυσούλα και την Ελευθερία. Ωραίο, αγαπημένο ζευγάρι που η φτώχεια δεν τους φόβιζε, αντιθέτως τους ένωνε και με πολλή
αγάπη έστηναν το σπιτικό τους δίπλα από το δικό μας σπίτι. ΄Ηρθε η λαίλαπα του 1974 και τους πήρε στην Κρήτη για να αρχίσουν ξανά τη ζωή
τους. Και ήρθε αυτές τις μέρες του Δεκέμβρη, τις χειμωνιάτικες, τις
κρύες και γιορτινές μέρες στην πατρίδα να δει την οικογένειά της. Πήγα
και εγώ να την χαιρετίσω και όταν γύρισε με ένα ύφος που έλεγε πολλά
και μου είπε «θα ήθελα να τις δω όλες τις γειτόνισσές μας» πήρα την
αφορμή που ήθελα και ένα δειλινό του Γενάρη μαζεύτηκε η γειτονιά να
δούμε την Ολυμπία και να τα πούμε.
΄Ηρθαν σχεδόν όλες οι γειτόνισσές μου. Ο χρόνος πήρε πολλές και
πολλούς, η γειτονιά αδειάζει, γεννήθηκαν νέοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την Κυθρέα, την αγαπούν μέσα από εμάς, όμως δεν είναι της γειτονιάς.
΄Ηρθε η Αθηνά, γυναίκα του Ανδρέα Δημητριάδη από το Μπέλα Πάις,
αδερφή του Νίκου του Ρουσιά. Το σπίτι της δίπλα στον μύλο του Καττάμη, ένα σπίτι που δεν είχε αυλή αλλά στο πέρασμά του μάζευε όλες τις
γειτόνισσες να πιούν τον καφέ τους, να βάλουν τις Κυριακές το ψητό στο
φούρνο που βρισκόταν στο πέρασμα, να κάμουν με την μάνα μου, την
μυροκουμέρα της, την αδελφική της φίλη, τις παστούδες, να τις ψήσουν
και να μυρίσουν την γειτονιά. Παιδιά της ο Γιαννάκης και ο Όμηρος,
παντρεμένοι τώρα με δικά τους παιδιά.
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Μαζί της η κα Αγνή Χριστοφορίδου (το γένος Ακαθιώτη), γυναίκα του
Παυλάκη Χριστοφορίδη με τρία παιδιά, τον Μάριο, τον Σώτο και τη Νίκη. Μια εξαιρετική κυρία που πάντα μου άρεσε ο εκλεπτυσμένος τρόπος
και η ευγένειά της. Η πρώτη τηλεόραση στην γειτονιά ήρθε στο σπίτι της
κας Αγνής. Θυμάμαι να κρατώ το χεράκι της μικρής μου αδερφής και
να πηγαίνουμε να δούμε τηλεόραση κάθε Σάββατο. ΄Ηταν η ψυχαγωγία
μας για την εβδομάδα.
Η Αννίτσα του Κουννή, η άλλη γειτόνισσα, η κόρη της Χρυσταλλούς,
ήρθε και αυτή μαζί τους. Η Αννίτσα έχει δύο αδερφούς, τον Ανδρέα και
τον Παύλο. Είναι παντρεμένη με τον Πανίκο Σωτηρίου από το Δίκωμο με
δυο παιδιά, τον Χρίστο και τη Μαρία. Γεμάτη συγκίνηση και η Αννίτσα,
βρήκαμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε πολλές αναμνήσεις να φέρουμε
στον νου μας πολλά.
Τις συνόδευσε η Θέτις, κόρη της Στέλλας και του Νίκου Φιλιππίδη. Η
Θέτις δεν ήταν της «γειτονιάς μας», όμως ήταν συμμαθήτρια με την Ολυμπία. Τις συνδέουν πολλές αναμνήσεις και η επανασύνδεσή τους ήταν
ιδιαίτερα συγκινητική καθώς δεν είχαν ξανασυναντηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η προσφυγιά χάραξε γι’ αυτές όπως και για όλες μας δρόμους χωριστούς. Η Θέτις είναι παντρεμένη με τον Γιαννάκη Στυλιανίδη και έχει
δύο κόρες, τη Νικολέτα και την Ελένη.
Την Ολυμπία έφεραν στο σπίτι μας η μεγάλη της αδερφή η Ανδρούλλα
που μένει στη Λακατάμια και είναι παντρεμένη με τον Φαίδωνα Αργυρού από τον Μαραθόβουνο. ΄Εχουν τρία παιδιά, τον Στέλιο, τη Χρυστάλα
και την Έλενα, οι οποίες τις συνόδευσαν στη συνάντησή μας. Πολλές και
ωραίες οι αναμνήσεις και από το σπίτι της Ανδρούλλας. Μας χώριζε μία
συρμάτινη περίφραξη που έμοιαζε να μην υπάρχει καθώς το περβόλι που
μεσολαβούσε στην ουσία δεν ήταν διαχωριστικό γιατί όλα ήταν δικά τους
και δικά μας. Καλοί γείτονες, μας αγαπούσαν και τους αγαπούσαμε,
ήξεραν να σέβονται και να εκτιμούν.
΄Ηρθε και η Νίκη της Ελλούς και του Χριστάκη Κολιού. Το σπίτι της
Νίκης και της Τασούλλας, της αδερφής της ήταν ακριβώς απέναντι από
το δικό μας. Η Νίκη είναι παντρεμένη με τον Ανδρέα Δημητρίου από το
Καϊμακλί και έχουν τρία παιδιά, τον Στέλιο, τον Χρίστο και την Ελίνα.
Η Τασούλλα είναι παντρεμένη με τον Γιαννάκη Κουφογιάνη από τον Μαραθόβουνο και έχουν δυο κόρες, την ΄Ελενα και τη Λουκία. Μεγαλώσαμε
μαζί, κοινά βιώματα, κοινές αναμνήσεις. Ανοίγαμε την πόρτα και τους
βλέπαμε όπως μας έβλεπαν και αυτοί. Σαν να βλέπω ακόμα τις φιγούρες
της γιαγιάς Αναστούς και του παππού Νικολή. Μια ανάμνηση που έχω
και δεν μπορώ να μην την καταγράψω είναι ο γαΐδαρος, ο Μουσιεττής.

56

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Βρισκόταν στον στάβλο στην άκρια του σπιτιού τους και όλα τα παιδιά
της γειτονιάς τον αγαπούσαμε πολύ για εκείνα τα καλοκάγαθα και μεγάλα του μάτια. Πριν φύγουμε εκείνο το Καλοκαίρι, τρέξαμε και του ρίξαμε μια τελευταία ματιά που χρόνια με συνόδευε και καταγράφηκε και
αυτό μαζί με τόσα άλλα στο βιβλίο τις ψυχής μου με τον τίτλο «Κυθρέα
μου – γειτονιά μου».
Και φτάνουμε στο σπίτι της θείας Κατινούς. Της γυναίκας του Σταύρου Χριστοφορίδη του ζαχαροπλάστη, μοναχοκόρης του Γιακουμή. ΄Ηρ θαν οι δύο κόρες της, η Ήβη και η Μάρω. Αμέτρητες οι αναμνήσεις και
από αυτό το σπίτι. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω εκεί, να δανείζομαι ένα
από τα πολλά τους βιβλία, να βυθίζομαι σε αυτά με τις ώρες. Πολλές
φορές μπορεί να μην ήταν κάποιος στο σπίτι κι όμως εγώ πήγαινα, καθόμουνα στο ντιβάνι, έπαιρνα τα βιβλία και τα περιοδικά, το ’ριχνα στο διάβασμα και όταν έρχονταν με έβρισκαν εκεί. Το θυμήθηκαν η Μάρω και
η ΄Ηβη και γελάσαμε μ’ αυτό νοσταλγώντας τις μέρες της ανεμελιάς και
της αθωότητας, τις μέρες που η γειτονιά ήταν το σπίτι όλων μας. Άλλα
παιδιά της θείας Κατινούς είναι η Ανθούλλα, ο Αντρίκος, η Σωτηρούλλα,
ο Παύλος που μας έφυγε το καλοκαίρι, και ο Ιάκωβος. Όλοι εκτός από
τον Παύλο, παντρεύτηκαν και απέκτησαν παιδιά και εγγόνια.
Το τελευταίο σπίτι της γειτονιάς ήταν των γονιών της Ολυμπίας, του
Μιχάλη και της Ελένης οι οποίοι είχαν αποκτήσει πολλά παιδιά σκορπισμένα τώρα και αυτά σε διάφορα μέρη της Κύπρου και του εξωτερικού.
Ανάμεσά τους ο Κώστας και ο Γιώργος, αγνοούμενοι της Τουρκικής εισβολής. Ζούσαν με τις οικογένειές τους στην Άσσια.
Η γειτονιά τέλειωνε με την εκκλησία της ενορίας μας, του Αγίου Γεωργίου, και το κοιμητήριο και ακολουθούσαν οι ελαιώνες.
Η αδερφή μου η Στέλλα ήρθε από τη Λεμεσό όπου ζει με την οικογένειά της. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Νεοφύτου από την Αμαργέτη της
Πάφου και απέκτησαν τρία κορίτσια, τη Ρένα, την Κατερίνα και τη Μι καέλα. Η αγάπη της αδερφής μου για τον τόπο της δεν την εμποδίζει να
’ρχεται κάθε φορά στη Λευκωσία στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται είτε από τον Δήμο, είτε από άλλα οργανωμένα σύνολα.
Και τι δεν θυμηθήκαμε εκείνη τη μέρα. Και τι δεν είπαμε εκείνη τη
μέρα. Για την μοσχομυρισμένη γειτονιά μας από πάστρα και γιασεμί, για
τις γιαγιάδες που όμορφα και προκομμένα κάθονταν στο στενό και
έκοβαν περίτεχνα φιδέ, για τις πιο νέες που συναγωνίζονταν τις πιο μεγάλες στο σμιλί ή στο μάζεμα των ελιών που ήταν ένα πανηγύρι χαράς;
Μιλούσαμε όλες μαζί, ταυτόχρονα, θέλαμε να προλάβουμε τον χρόνο, να
τα πούμε όλα, να τα θυμηθούμε όλα.
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Θα ήταν κρίμα όμως να μην αναφέρω και άλλους γείτονες, να μη θυμηθώ με την ευκαιρία αυτή τους υπόλοιπους όμορφους ανθρώπους της
γειτονιάς μου.
Κοντά στη χολετρού ήταν το σπίτι της Ελένης και του Χρίστου Χριστοφορίδη με τις τέσσερις κόρες. Την Ελευθερία, τη Λούλλα, τη Μαρούλλα και την Ανδρούλλα. Αγαπημένες, μονιασμένες, εργατικές κοπέλες που
βοηθούσαν τον πατέρα τους στην παρασκευή ψωμιών. Παντρεύτηκαν
όλες, αποκαταστάθηκαν έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Ακριβώς δίπλα τους, στη χολετρού, λίγο πιο ξεκομμένα από την γειτο νιά ήταν το σπίτι της Μαρίτσας του Δεσπότη. ΄Εμενε με τον σύζυγό της
τον Χρίστο και τα παιδιά τους την Ξένια, τον Αντώνη και τον Κώστα που
έφυγε από τη ζωή.
Δίπλα στο σπίτι της Αθηνάς ήταν το σπίτι της Δέσποινας και του Γιώρ γου Ορφανίδη που είχαν μια κόρη, την Παναγιώτα. Η Παναγιώτα είναι
παντρεμένη με τον συγχωριανό μας Βασίλη Λοΐζου και έχουν δυο παιδιά,
τη Δέσπω και τον Γιώργο.
Κρυμμένο λες και ήταν σε τροπική βλάστηση ήταν το σπίτι των «Πα παττοφαλίνων», το οποίο δεν είχε καμιά οπτική επαφή με την υπόλοιπη
γειτονιά. Ζούσαν τρεις αδερφές ανύπαντρες, η Μαρίτσα, η Χρυσταλλού
και η Ελπινίκη. Πάντα ένιωθα ότι τις κάλυπτε ένα είδος μυστηρίου, έτσι
όπως ζούσαν μόνες και ξεκομμένες. Η Ελπινίκη ήταν πολύ γνωστή και
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αξιόλογη δασκάλα για την εποχή της, πανέξυπνη και όπου δίδαξε άφησε
πραγματικά σπουδαίες εντυπώσεις και όλοι όσοι την θυμούνται και την
έζησαν λένε τα καλύτερα λόγια. Θυμάμαι πιο πολύ τη Χρυσταλλού που
μικρή με πήγαινε η μάνα μου κοντά της για να μου βγάλει τον «φον» μου.
Θα ήθελα να αναφέρω και το μικρό χαρακτηριστικό για την εποχή του
μπακάλικο του Γιάγκου του Καττάμη. Η χαρά όλων μας ήταν μεγάλη να
πηγαίνουμε εκεί γιατί με το ψώνισμα εισπράτταμε και τις καραμελλίτσες
μας - εγώ είχα ιδιαίτερη αδυναμία στις λιλά. Ο κ. Γιάγκος είχε ένα ωραίο
αυτοκίνητο αντίκα και πάντα έκανε με εντυπωσιακό τρόπο την άφιξή
του παίζοντας την εξωτερική του «πουρού».
Απέναντι από το σπίτι της Αθηνάς ήταν το σπίτι της Χρυσταλλένης του
Σοφόκλη Ακαθιώτη. Ένα μεγάλο γωνιακό σπίτι το οποίο κατεδαφίστηκε
και στη θέση του έχει κτιστεί ένα μικρό. Η Χρυσταλλένη ήταν παντρεμένη
με τον Νίκο Αγριδιώτη και απέκτησαν μια κόρη, τη Σοφούλα. Η λαίλαπα
του 1974 τους πήρε στην Αμερική, στο Σικάγο, όπου βρισκόντουσαν τα
αδέρφια της Χρυσταλλένης για αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Τώρα έχουν φύγει από τη ζωή, όμως η Σοφούλα έχει τακτικές τηλεφωνι κές επαφές με την Αθηνά που αποτελεί τον κρίκο της με το χθες και με
τη γειτονιά της.
Άλλοι άνθρωποι της γειτονιάς, στους οποίους δεν έκαμα αναφορά
και έφυγαν από την ζωή μετά το 1974 ήταν η Καλλού, η Αννικού και ο
Πόμπης, η γιαγιά Θεοπίστη, οι γονείς μου, ο Τάκης και η Κατίνα, η
γιαγιά Χ"Αναστασία. Έφυγαν όλοι με τον ίδιο καημό, την ίδια επιθυμία.
Έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους στην προσφυγιά, έφτιαξαν ξανά τα
σπιτικά τους, πάντρεψαν παιδιά, απέκτησαν εγγόνια. Γειτονιά τους όμως
παρέμεινε ο Συρκαλές, τόπος τους η Κυθρέα με το γιασεμί και τους
λεμονανθούς, τους ελαιώνες και τον Κεφαλόβρυσο.
Αν άφηνα τον εαυτό μου ελεύθερο, δεν θα μπορούσα ποτέ να τελειώσω
αυτή τη θύμηση της γειτονιάς μου και την αναδρομή σ’ αυτά που ζήσα με, που πήραμε μες στην ψυχή μας φεύγοντας και κρατάμε καλά κλεισμένα στο μπαούλο της ψυχής.
Θα μπορούσα να έγραφα ατελείωτα, γιατί αστείρευτες είναι οι θύμη σες και οι αναμνήσεις γι’ αυτά που μας πήραν με τόσο βάναυσο και βίαιο
τρόπο το 1974. Έχουν ριζώσει στην καρδιά, στην ψυχή και στο είναι μου.
Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές μέρες της ζωής μου, ήταν ένα
αναβάπτισμα ψυχής.
Να είστε καλά, γειτόνισσές μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

