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I ΟΥΤΕ

ΠΗΓΑΙΝΕΙ

ΧΑΜ ΕΝΗ
~

Εiι; το

τής

παρi'χ τήν

Κυθρέας,

Κεψαλοδpόcοu,

τ&ιv fξ

( 6)

aλλωv έΥΟpι&ιν.

Ύό: στενό: τσια·χιαλερό: καΙ. ό:νηφορικa δρο ..
μό:κια της, η3! μικρό: σ-πιτάκια της ποο προ··

Όάλλουv σ&v μ ικρi:ς φωλη·f;ς μέσα &πο ·rοlις
δλοπράσιΥΟυς κήπαις της καi τι·οο τ' ό:ηδό
νια τfΊς

μaζύ μf: τ' &λλα πουλιa ι.

ναρμοvίζοοv καΙ

ψάλλουν

τήν

καθημερινήν

τιυv σuναυλίαv ίιμvολοyοΟvτα τον

Πλοοτην,

τό: στενά αύλάκια ποi:ι τήv τrεριζώvουv -- ηΊv
Σι;ρκαvιάv --- κα\ τωi:ι aσταμάτητα τΟ: νερa
στο κίJλισμά τους ό:ψήvΟU\1 TQ yλuκίJ \!C\VOU-pΙOTO μοιφμοίιρισμα καi σκορποΟv τήv
χόρταyη καλοκαφιι;r'Jv

κλιlσΗ.'χ της 'Ay.
μέι:η1

o6.v

δροσιά, η

μιιφa

ά
έκ

ποu προοάλλει στή

μικρο όλόλωκο παλατδ:κι, κ.αi δ·

λα, δλα ο:ιJηJι σi συνδvασμο με τον μεyαλο
πpεπii καΙ lιπερήφανοv yηραιοv ΠεΥταδάκηJ
λοv ποο στοpγικι:Ι τήv άγttι:χλιό:ζει καΙ

τήν

χα'ί&:Uει ό:παλa κα1

τf1ν

yλvκά, καθιστοίίv

χαριτωμένην μικρό:ν αότήv
η::Χ

yραφικr:ηερα καΙ

ένοpίαν lνα απο

σπάνια τοπία τf:ς vΙ1-

σου μας, προτrαvτος δέ κατa τήv άvοιξιν. 'Ό
μως καΙ δλη
&εν ύστερε'!

ή
σε

Κυθpέα εΙς το σιJνολόv τ·ης
όμορφιό:ν.

ΕΙς το κέντρον τi)ι; t.νορiας αι)τi]ς ε:όρίσκε

ται τό μεγάλο
Παηάλα ( 1 )

κaψ€v<:iov τοΟ μ. Κωστf\ Μ.

πού μετό: τον θάνατόν του το

διε)(!ειpίζε-ω δ uιος τοv Χρύσανθος. ΕΙς δ.\6··
κληρον

τήv

νότιον πλε:upάv

τοu,

έκτείvετω

( 1 ) Ό Κι:.Jστi\ς Μ. Παττάλας fiτo ιι!οc:;
τοΟ έθνομάρτιιρος Μιχαf)λ Πα-ττάλα 'ΠΟV Ο:πε
κεφάλισεv ό ΚοιJτσιοU.κ Μεχμilτ το 1821 μαζύ
μi: άλλους "Ελληνας προκρίτους τf\ς νήσου
μα.ς,

'

~Ρ: Ι !:'fOV .ι\~f'ί'Ι~~~

ει)ρί-

m<εται ·ι) μιιφό: ένορία τf!ς Σuρκανιάς μία έκ

ο

Ε:vας ξύλινος έξώστης (6εράvτα) κάτωθεν τοΟ
δποίου

άσταμάτητα καΙ

δρμητικ6:,

εiς 'Πετpόκτισ<ΌV πλατuν αϊίλακα

το

V~pOV ΤΟΟ Κ•ΕψΟ:λΟ6pVσΟU 'ΠΟ\J έyύριζεν' (έΙ<Ι
Υ.ι1VaΕ)

τον πλησίον έκεΊ

0;,\ε•,;ρδμυλον.

Το

καφενε'i'οv, καθώς καΙ ή f;μπρσσθεν αuτοv μι
κpa πλατεί'α, κατό: τοuς θ~pΙΥΟLΙς μ!jvας έσκι
άζοvτο &πο μίαν μεγάλην εlισκιόφuλλοv πλά ..
τανον Π'Ο\J μΕ: τήν πuκνήv
ΕΗστα πολu pωμαντικόv.

καi

καi

m<ιό:v της το κα

~Ητο ψυχικi)

χαρό:

ξέΝων -καΙ vτόπιων έ'τπ

ακεπτων νό: κάf:Jηνται ίητο τήv σκιάν της καi
vό: άπολαμβάvοuν b:εΊ τον καφέ καΙ τΟν ναρ

γιλέ των. Σ.uνεχόμενον μετό: τοv καφενείου ~
το ένα κα1 μοvα'διι<οv άνι.:Jγι::ιον δωμάτιον πού
έχρησιμοποιε!το ώς κοιτώv τίΊς
τοΟ Κ{.:ιστf\ Πατη5:λα,

τi]ς

τpιwv τέι<vων. Το καψσνείον

οίικο-γενείας

σιJζι)yου καJ

6

τwv

Κ.Π. το έχρησι

μ<Υποίει καΙ ώς κρεοπωλείΌv κα1 ώς μαyειρεϊ
ον, είς αύrο δι\ έτρωγον, μή ύιτάρχοντος &λ
λοu δωματίου διό: τρατrεζαρίαv.
χαρίσματα έπλοuηζοv

τήν ψυχήν

τοΟ Κ.Π., i'jτo καΊ καλος χριcττιαvος καΙ πο
λ\; φιλόξε,vος τήv φιλοξεvίαv τήv f.θεώρει ώς
ίερό:ν ίιποχpέωσιv. Το ψωμί του το εΤχεν ε!ς

τήv διάθεσιν •οΟ ο\ουδήποτε έπκηc:έπτοu,
νεu

άμοι6ί'jς.

Ούδέποτε

ήρvε!το

ένα

&-

πιάτο

φαγητόν εΙς τον πεινωvτα, (iνεξcφτήη.Jς ποίαc

φuλfiς η θρηm<είας i'iτo, οuτε κα1 ποη': ήρώτ~
περi τοΟ τοιούτοv καθ' δη δi:v τον ένδιέφερε,
φ86:νει να

άvτιλαμ6άνετο δτι

δ ξένος αvτος

πεινούσε. 'Ι δοu ή πατροπαρ&δοτος κυπριακή

φιλοξενία ποi:ι
ριζωμένη

ι::Τvω

έκ

παραδόσει"ς

6αθειa

μέσα εiς τΟν χ,αρακτfjpα καi

τήv

ψυχήν κάθε κυπρίου καΙ δή τοΟ ό:yρότοιι. ~Ας
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Ει\ιΕΥθΕ·ΡΗ ΚΥΘΡΕλ
Ελθωμεv δμως ε·iς τό θέμα τfις ίστορίας μας.

Ήτο

μεσημέρι κάποιας Πέμπτης ή·μέρας

τοίί fτους 1875 περίπου καi δλη ~ οΙκογέ
νεια τοϋ

K.n

τραπέζι,

έντος τοίί καφενείου, διeχ τό

μεριάτικο

ήτοιμάζε-το νό: καθήσ·η είς -το
μεση~

φαγη-τό. Τήν Ιδίαν στιγμήν εΤδον·

οΙκογενείας.

Ώς

μέlσον σωτηρίας άιιrεφάσι

σε καi σuνfιψε μικρόν δάνειον fξ
κιων

(600

ποvγ

(6)

γρόσια) άπό κάποιον tικ Κvρηνεί

ας πλοίισιον καi χάρι.ν ό:σφαλείας των χρη

μάτων, ίιποθήκευσεν είς αίιτοv δλην

τήν μι

κράν περιοvσίαν του, καΙ καφενεΊον καi

μι

νό: εΙσέρχε-ται lνας &νθρωπος κCΧΙ<οντvμέvος,

κρόν δωμάτιον καΙ τά όλίγο χαρουπόδενδρα

κουρελιάρης,

πσU εΤχε. Ή σκληρά καί κακή όμως τύχη συν

σχεδόν

ήμίγuμνος,

ρυπαρός,

χλωμός καi άννπόδητος μέ μακρό:ν κόμην
μαλιeχ

καi

-

γενειάδα,

Άντιληφθεiς όμως,

ό

σό:ν

-

εβάδιζε μαζv μt τόν κ.n. καί δεν τον άφη

φάντασμα.

παράξενος ξέ:vος,

έπρόκειτο περi φαγη-τοϋ, έστενοχωρήθη

δτι

χρέους

καi

πληρώση W'τω K'CXJ

άπεσύρθη άμέσως έi< τοίί καφενείου καθήσας
άπέναντι Εξω είς τόν δρόμον.

σε νά όρθοποδήση. Ή χρονική περίοδος τοCι

Ή τοιαύτη

έληξε καi

ό

κ.η δέν frδυνήθη

να

,

του.

μέρος TOU χρέους

Ό δανειστής του τότε έκράτησε διά λογα
ριασμόν του όλα τά

ύ:ποθηκευ&έντα κτήμα

στάσις τοϋ ξένου .έπpοξέvησεν έντίιπωσιν είς

τα διό: να μήν έικποιηθοϋν καΙ περιέλθουν εΙς

-τον Κ.Π.

Ο:λλας χεiρας. Διακατεχόμενος δε

μη γ:vωρίζων

τί

να ίιποθέση.

'Εν

δ δα

-

σuνεχείq:, ίδC:W ό ξένος όη έτελείωσαν τό φα

νειστής- άπό χριστιανικά καί φιλάνθρωπα

γητόν των, έπανfιλθεν καi έκάθησεν. Ό Κ.Π.

αiσθήματα

διέ-ταξεv τον υίδν του Χρίισανθον

ρίεργον δι'

προσέφερε καφi καi ναργιλέ,

κο:i

τοϋ

έσυvηθίζε

-

ΤΟΥ

πρδ:γμα σπάvιοv καΙ πολV πε

-

fνα

κ.η νά

τοκιστήν

tπέτρεψεν εΙς

-

διαχειρίζετ'αι

δλην

αuτή:v τήv

το τότε πολv ό καψες καΙ ναργιλές εΙς δλα

περιουσίαν καί &ν ι<άποτε κατώρθωvε καΙ έ

τό: καφενεία, ήτο τουρκικόν έθιμον

ξοφλοCισε τό χρέος του, νά

λαιμάργως τό: Επιε.

ποv

-

Ό Κ.Π., πσV τόν πα

γίvη καί πάλιν

κάτοχος τfις περιουσίας του ώς

πρότερον.

ρηκολοVβει, τόν ήρώτησεν είς τήν τουρκικήν

Τούτο όμως δtν έγινε κατορθωτόν παρ' όλας

γλίΊ:Jσσαν

τάς άπεyνωσμένας προσπαθείας τοϋ καϋμέ

διότι

-

άντελήφθη ότι έπpόκειτο

πεινά, είς καταφατικήν

νοv τοί) Κ.,Π,, ή ΚCΙJΚή τύχη δΕν ΤΟΥ έγκατέλει

δΕ άπάντησίν του τοίί πpοσέφερεv fvα πιά

πε, τόν σvνώδευε παντοίί καi πάντοτε, οίιδέ

το έκ

περl τούρκου

-

av

συγκεκριμένα

ποτε τοCι έμειδίασε. ΘλΊψις μεγάλη καΙ στε

πoiJ καi αuτeχ εΙς έλά

νοχωρία τοϋ έ!πίεζον τήν ψυχήν καΙ ίίπνος δΕν

χιστον χρονικόν διάστημα τό: κατε6ρόχθησε.

fίρχε,το εΙς τσUς όφθαλμούς του. Μία καi μο

τοίί

φαγητοϋ

κουκιό: μέ λάχανα

-

των

-

πεινδ:

ναδική σκέψις τον διCΙJΚατείχε, τrως eα κατώρ

όι<όμα καi

θωνε νΟ: έλευθερώση καί πάρη πίσω τήν περι

άλλο φαγητόν. Μάλιστα άπαντά ό ξέvος, καi

ουσίαν του τήv όποίαν έθεώρει ώς lερexv πα

WΕκπληκτος ό κ.η τόν ξαναρωτά,

άκόμη

καί

aν

έπιθυμfι

νά έχη

av

τοϋ προσφέρει καί δεύτερον πιάτο, ποv

δ

τρικήν κληρονομίαν. Καί ή σκέψις αότή τοϋ

πως τό πpωτον, έτσι καi αίιτό τό 0:6ειασε μt

q·ινε δραχνCις

πόλλήν δρεξιv, χορτασθεiς δt σvέπεμψεν ειJ..

ράκος κα1 σό:ν 6αρι)ς όγκόλιθος τοv συνέθλι

χαριστίαν

βε το στηθος.

τ4ι

Θε4'ι.

'Ηκολούθησεν

πάλιν ό

καΙ

τόν κατήντησεν ψυχικόν

Παράλληλα δέ,

καΙ το

ότι

καφξ:ς καί ό ναργιλtς, ώ~ έπιδόpπιοv καi κα

δΕν &ά t.φαίνετο συνεπής προς τόν

καλΟν

τασυγκινημένος ό ξένος έγερθείς, ηύχαρίστη

δανειστήν του ό όπο'iΌς τού έδειξεν

τόσην

σεν

συμπάθειο:ν ιcαί συμπαρά.στασιν, τοCι ηϋξανε

έγκαpδίως

δλην τήν

οlκογένειαν

τοCι

Κ.ΙΠ. καi χωρiς νό: άποκα.λίιψη τήν ταυτότητά

τήν στενοχωρίαν. Παρ' όλα όμως ταϋτο:,

του 1Ί τόν τόπον τfις προελεύσεώς του, άπε

τrέμεινεν, ώς ό 'Ιώβ, καί οίιδέπο-τε έξεστό

fr.

χαιρέτησε καi έφυγε πρΟς άγνωστον κατεύ

μησε λόγον κακόν Κ'ατά τοίί Θεοϋ, τοwαvτίον

θυνσιv.

Θδο§ολόγει καΙ παρε,κάλει αότόν.

Χρόνοι κCΧΙ<οί καΙ χρόνοι δυστυχίας έπηκο
λc>ίιθησαν f.κτc>τε καi αί έρyασίαι τοίί

Κ.Π.

Μίαν νύκτα, tvω δ Κ.Π., b<οιμδ:το

ίι<οψδ:το

-

-

aν

τοίί ήλ&εν εΙς τΟ μυαλό μία Ι

δΕν tπήγαιναν καλό: καί ήρχισεν οίκονομικC>ς

δέα. Ξvπvά άμέσως τήν γυναίκα του Εόαv

νά κατρCΧΙ<υλδ:. Έδημιουργήθη πρό6λημα συ

θίαv καί τfις τιlν άνακοίvωσεν λέγων:

νεχίσεως τfις έργασίας καi συντηρήσεως τfις

μεταδω αίίριον πρωί, πρωί εΙς Κvρήνειαν νά

Θeχ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

2!4
εvρω

·rov

λέσω

νό:

δανε.ιστήν μου καi θά τον παρακα
μάς

ρωματικον

δανείση

δάνειον

άκόμη,

15-16

ώς σuμπλη

πουγκιά γρόσια

----·-·--·------------Κατa

τον πλσΟν

διa ν' &ρχίσω νέαv έργασίαν, να κάμνω μι

va

σωρμiσGη εΙς

ας.

Na

κε\

καΙ

va

έκε'i γαϊδάροuς κα! έληες

τρικu

μίαν καi ώς έκ τούτου το κα!κι δέv ήδυvήθη

κρον έμπόριον μεταξύ K(rπpou καΙ 'Αττάλη..
μεταφέρω

ομως σuvήvτησQJV μεγά

λην θαλασσοτο:ραχ;ήν κα1 έπικίνδuνον

φf.Jάση εΙς τον προορισμόv του κα! προ

6

τον λιμένα τi)ς Μερσίνας,

Έ

Κ. Παττάλας έ!ξεφόρτrοοε τό έμ'Π<'φευ

δέρματα καJ τράγους καΙ ο,η

μά του εc!ς τήν πλατεϊαν -τσΟ λιμένος καi ά

άλλο, καi εΤμαι 6έδαιος &η κατ' αίιτοv τον

γνωστος, ως i'Jτo, με-ταξu άγνwτων έ!πpοχώ-·

τρ&πον θα κερδίσω άρκετά χρήματα διά να

ρησεv ι:ίς το έσωτεpικόν προς τήv πόλιν. Συ

i!ξοφλήσωμεν δλόκληρον τό χρέος διό: νι?!

ναντήσαι:;

έ

λεvθερώσωμεν ;ήν τrεριουσίαν μας καi νά τήν
έπαvακτήσι..ηJεv. Ή
άι<ο(οσασα ταΟτα
·ιτρι;Ίτον,

va

μεν

yυv,αίκα

του η Είιαvθiα

έγfλασε καΙ τοu λέει:

μ,ικρότεpον

χρέος,

δi.v κατωpθ'οοα

έξοφλήσωμεν καi θα μηορέσωμεv να

tξοφλήσωμεν καΙ

τpι1τλάσιοv

το\)

;τεpιουσίαν διαθέτομεν διό:
μεν; ,Ο ΚΠ &παντa:
μου

Το

va

κάποu έκεl lf.vα καφ;::νείΌν

ρασθi) καΙ
τήv

va

σκεφθη διό: τ& περαιτέρω

διάθεσιv τιiιv

καφενείον αότiJ ήτο
μεγάλο,

-··

έμπορεuμδ;των του,·-· Το
πολυτελείας κα1

πολύ

μάλλον λέσχη Θα 1\το, .:αί κατάμε

στοv πλήθους θαμC:)VvJV.

πρδσεξε

ύποθηκεύσω

είς τήν σvνομ!λίαν των . μtCx καΙ &ν τΟν έπρό

εΙς τiΊν άπέραντον καλωσύvηv

τόv

Ι<ωστi)ν,

Κανεlς δμως δk:ν έ

ποίαν &λλην
Στηρίζω τaς tλ"πίδας

iΊσαv

σεξαv, ούτε σημασίαν τοΟ έδωσαν, &λλ' οuτε

τοΟ δα

κα1

έντίιπωσιν τοuς !Ί<αμε.

νειστοΟ μας κα1 είμαι 6έ6αιος πως Θα έπι

τί\ι;

θέσεώς του

τύχωμεv,

θα μάς λυ-πηθij καi θa

λόνη. Ή

νύκτα αvτή

μ&ς εόκο

έψσίvετο διa τον Κω

στη πώς δεν εΤχε τfλος,

είσilλθε

καi έκ6:$ησεν εiς μίαv γωνίαν διό: να ξεκοu

τού έφαlνετο

πως

και

ένώ

Ό

Κωστi]ς

περιεφyάζετο

έ,κ
τα

έν τf.Ί αiθοίισr.~ τής λέσχης εόρισκόμενα, στρέ
ψας το 6λέμμα τ_ου εΙς το βάθος,
fvα

διέκρινεv

άνθρωπον καθήμενοv διπλοπόδι ~- κα

χάθηκε το φως καΙ δεν θα έφεγγε πάλιν, καΙ

θιστος μΕ σ;αvρωμένα τa ΠΟΟΙΟ: - - έπJ 'ΠΩ

μi πολλfιv avυπομονησίαν καΙ άγωνlαv

λυτελεστάτοu καvvαιrε

πε

ριέμενε ηΊv αόyήν καi η όποία, έΊr1 τέλοι;ς,
πρός ό:νακούφισιν τοΟ

Κ.Π.., έ:καμε η]v έμ

φ,7νισίν της.

ε··

ξεκίνησε. διa τήν Κεpvvεrαν,
δ:χνειστήν

τοv

καi

Ύοu

τον κο:Μν

έξεμυ<ηηρείi{Ιη

<Ον

σκοπόν τής έπισκέψεώς του. Αόrός, μετa ά
πό πολλοος δισταγμούς κα1 σκέψεις καi κα

·r6πιν έπιμόvων παρα,κλήσεων τοίΊ

J,I'E

K.n.,

καΙ

μf.

γιλέ · τοι.ι καΙ φpουροvμεvον έκ δεξιών καΙ
ε,ς άριστερι;Ίv ύπο δόο

Ήτοψάσθη /.οιπόv και 5ρθpοu

περι6ε6λημένοv

στολι'!ν λαμπρό:ν πiνοντα τον καφt καΙ ναρ

r;r/);N. 'Αμέσως

;:τπαθοφόρων

φρou

τήν iδέαv δη

έ.

πρδκειτο περi κάποιου έπισή.μου καi πλοιJ
σίοο άvδpός,
w Αν

καΙ ,κανεiς

·-- ώς ι,Wεφέpθη -·- δεν

tπpόσεξε ΤΟ\1 Κωστi]v μέσα εΙς το καφεvε'i
ΟΥ, δ πλούσιος tκεlνος

τήν καλωσύvην ΠΟΟ τον ·rrιφιέ6σλλεv, σuy

ΤοiJρκος,

του, τόν

έκ

τij'ζ

σuvωφρvώeη κα1

κστετέθη καΙ παρεχώρησεv είς αότον το ζη

Θκόφφωσεν έτr' αότοfι άσό:λευτον το διοpαη

τοομενσv.

κον βλέμμα τοο.

Χαίρων,

δ

Κ.ιΠ.,

έv

'Αμέσως διέταξεν tνο: των

τάχει εΙς Σuρκανιι.'χν κα1 άνευ χροvο"Ιρι5ijς i';..,

\mηρετωv α&τοCι να προσφέρη ε!ς ΤΟ\1 ξένον

πιλα:μ6άvεται τοΟ νέου

έπιαι<έπτην

hrrο:γγέλματδς τοu.

'Ετοiμασεv έμ:πόρεu;μα tξ έπτ&
ρων καi εΙκοσιτεσσάρων
καi

(24}

(7) yαϊδά

κοφιvC>ν έλη~:'i!v

ε!ς Κε~νειαv -ιa έφόρτι..1σεv έ

π1 κα'ίκίου

(1σηοφόρον πλοϊοv)

μf:

σμbν τήν Άττάλειαv τ·ης Μ. Άσίας.

προσρι

τΟν

λον ομως τοίί Κωστi'Ί, έως οτου

va

πιή

τον

καφέ του, χί;ι..ιες δu6 κακαi σκέψεις έyεvvC!J-

(2)

(2) τ.f)v έτrοχήν iJκείνην$ έ:πt '\Ουpκοκρατi~
ας, δέν έχρειά(..:το καvι:Ιι; διαβατήριον η άλ·
Χο:ς διατvπώσεις διό: νό: ταξιδεύσrι έπλήp;;ν
νεv μόνον
άγώyιοv, ε!ς τον ~mείιθvνον τοv
καϊκιοΟ, δπως σήμερον πληρ<:,νει fvας τό ά-

-ro

- · καΙ ffiειξεν αύτ6v "--· καφt καΙ
να τoiJ είπη όταν τελειώση va
ε!δοποιήση . Οiίτω καi έγινε. ΕΙς το μuο:

vαpΎιλέ κσ:J

y(;:ιy;ov

Τ()

Κ.ιΠ.

ε!ς

tπpαγματοποιείτο μετό: ό:ιτο 6--7 χρόνια &πο τον καιρόν τής tτrισκέψεως έκείνης τοi}
άyνώστου έπισκέ'!τ1'ου ε!ς Σuρ.κανιάν.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

215

το καi φόδος μέγας τόν έιωρίεuε κα1 οΙ κτίι

νό: ύιτοθέσοvv.

ποι

καΙ

ηίι;

καpδlας του

hπολλαΊτλαι:ηάζοντο.

Φθάσαvτει;

εfς τήv κατοικίαν

έν αίιτ(j, ό Τοuρκοι:; άyaς έ·

ΚαΙ διελογίζετο ι':v έαιηi;':! λέγων. η &pα γε

πρότεινε καΙ ιlπέδειξεv είς αίιτοv νά καθήση

να

εiς

fiθελεv αιJτος δ μεγαλόσχημος άyάς;

ΓιΟ: ποιόν μ€. έξέλαδε; Μήη·ως διό: κάποιον
άλλον
μου;

γνωστόν ϊου &vθρωποv

-

w Αpαyε

1\

λη

συγχρόνως ,καΙ το δvομά του

στήν η κακοΟργοv, καΙ νό: κινδvνεύη κα1 αύΠΊ

ψέντης

ή ζωή μοv είς τόv tένον τwrov τόπον;

ναίκα τοΟ

λά 1τάλιν ·-- &ν εΤναι έ·rσι -- διατ!
προοφέρη καφέ;

-

ΚαΙ συνεχίζει

μονολογών.

η

ριοv εiι; §έvοuς

ό:γ>•ώστοuς δι'

πους, καΊ δή τούρκικους,

έ,μέ

δ

μέ τήv οlκογέ·

τήv φτώ)(Ια μοv καΙ
Καί ό

τΟ..

κα! δέv

άθλιος, είς τήν πcrτpίδα μου
κοριζικιά μοιι;

δ Κωστf\ς

-

το ijθελα έγω το έμπό

καΙ

νειάv μοιι καi

Άλ

να μέ

καλέσας δε
χαvούμισααv

ουv~ιτη'"'''ν εiς αίιτήv τον ξένον πpοφέpων

δμοιόν

-

κανένα πειρατήν ( 3)

μίαν πολυτελi\ πολυθρ6ναν,

σuη<Ρόνω,ς τήv γυναίκα του -

άπο τήν

-

---·

Κωστή

Κύιτpσv.

έ

ή γυ

ά:γ&., εΙς το άlκοvσμα αίι

τό, κατασvγκινιτμένη δ:ρ'Ι1'αξε τό:

χέρια τοCι

Κωστιϊ καi τοΟ τό: έφίλει, το αύτο έ\καμε καΙ
δ άvδρας της
σ«ηviiς

6

αvτfις

&γάς. ΚαΙ το μυστήριον της
δια

τον

Κωστf\ σuν<εχίζεται.

Άναθαρpοοας δμως καΙ έλβών εtc; τδ: σύγκα
λό: του άπο -rοιJς άλλε'Παλλήλουι.; «αl

σuνε

τή κα

χε'iς τρόμοvς καΙ έκπλήξεις πσv fζωνον τήν

Κ .η μΕ: χίλια καpδιο·

ψυχήν, έρωτ& τΟν Τοuριων ά:yάv. Διaτί δλαι

κτύπια «αl ένα:λλασσδμεvες σκέψεις καΙ

χω·

plς νά το καταλά6η, άcr.ιvαισθήτως Ε'Π1Ε τον

αύrαi

αί

φιλοφρονήσεις

ττρός έμέ;

Κα!

πως

1τεpιποηΊσεις

καi

γvωρίζεις δη ,)vομάζο

καψξ: καi τόν ναργιλέ του. Πλησιάζει διό το•;

μαι

Κωστfiν η κρlσιμος δι' αύτοv στιγμή. Εiδο

μέ ήρεμίαν και ύτrομοvήv, fiρχισε να τοΟ έξι·

ποιεί'ται ά:μέσως δ

δ

σ·roρfi κα1

u-

Εtμαι

μεγαλόσχημος cryάς

στις, ά:μiσως, έγερθεiς καi σvνοδευ6μεvος

τro των ΟΟο σωματοφυλάκων

τοιι ΕΙξεκίvησε

Κωστfiς;

Τότε

δ Τοϋρκος

αότος &γό:ς,

va τοΟ όπrΟ«σλόπτη ποΙος
έκεϊνοι; δ

iΊτο:

λέγι:ι δ ό.tyό:ς

·--

ξένος,

δ κουρελιάρης, δ άνvπ6δητος, δ κακοπεριποί

πρΟς τήν θόραv τής έξόδοu. ΟΙ θαμωvες είς

ητος, δ πεινασμένος ποv πρiν

τό πέρασμά του ηγέρθησαν κλίvοvτει;

μέ έ;φιλοξένηο-ες είι; το καφεvε'iΌν σοv ε1ς τήv

φαλiιv αότ&w,
σι:ως

-

σχfjμα

σεΌασμοΟ κα1

Συρκανιάν.

fωι; ότου διέλθη έμτrpοσθέν των. Ό

Κωστής όλα αότa τa παρη«ολοόθει μετ'

1τλήξεως d:λλό: καi
-rον αyαν,

μετδ:

φόβοu.

δσοv

Δέν έλησμόvησα

f%.-

\10\1

είς άγvωστον τόπον με-rαξu

καΙ

δχι

ν& ί!:χη πάντα

καλΟν

-ro

ποu

ε1χες κάμει γιό: μένα, ενα περι-πλαvώμενοv ξέ

Έπρόσε.χ>..

έστραμμένοv το δλέμμα του κατ' έ.πάvω 'JOU.

χρόνια

6-7

μόνον τοCϊο

.iyvώστωv,

&λλCι. κα! πεινασμέvοv

καi δ!ψα•.rμέvοv Ccτro πολλω11 rηιερώv.

τοuτο

--·

r1

φιλοξενία

Ήτο

--· σαν νa μοΟ έχάρι

Ή 6.-πδστασις έσμι«ρuνετο καΙ ο1 κτύιτοι τής

ζες -rήv βασιλείαν τοο Θεοu. Έδώ, ποiί

κr.φδι&ς τοv Κωστi\ έδυvά~ωvον κα! ήκούετο

δλέ:πεις,

δ

σίvας. Είς το σι1μεΊοv αύτο δ

ήχος

α&τωv εlικριvί:Jς, τάκ-τ&κ-τό:κ.

Όποία
αότοΟ

όμως &λλαyι'j

ψUχικfμ;

τijς

καταστάσεως

στi'j - - καi όποία

τρικυμιώδους

-·--

τοΟ

ή

Κω-

pέθης,

Πασδ:ς συνεχίζει:

καΙ έξVΙθόντες τοu κα

φενεiοu τον

εΙς μίαν πολιπελεστάτην

!(Q'τΟΙΚίσ:ν, σfJ.v 'Jrολάτι, 'ΠΟU

Πασ& μοu,

ε!ς τήv

Κύ'Προν;

Κα\

Κάποτε ά:πεφάσισα,

μit δύο φίλους μοιι,

va

δ

μαζv

κάμωμεv ifvα διήμε-

pσv βαλάσσιον ταξίδι μΕ: τό μικρΟv · ίστιοφό

ρον μου.

όμως, κατ&. κακήν μας

η:Ίχηv τήν δείηερη Ιiμέραν τοΟ ταξιδίοιι μας,

Τοvρκοι θαμώνες τοΟ καφενείου παρα~

σπασε το τψόvι τοu καpα6ιο0 καi μδ:ς ξέ

Π\JλiJ!

01

Κωστής δια

Καί 'πως συνέ6η καΙ εu

κα!

OEV

άπε'iχε

κόπτει καί έρωτ&:

τοιι,

δταv ό άγ&ς πλησιάσας καi χαμοΥ'ελl)v τον

μέ

δ rοασ&ς (διοικητής) τf\ς Μερ

μδ:ς ·ιrλάκωσ~~ φοβερό: τpιιωμίο: καΙ μδ:ς

κολοιιθα)vτες τιάντα ταύτα Ε:μεvον

άναυδοι,

6λέ11οντες δ εΤς τον άλλον, μ'ή γνωρίζοντες τΙ

ε

σχισε καΙ τa πανιά, το καρά6ι έμεvεν ό:κυ6έρvφο καί τα κvματα ΠοU σaν

OOUVa

μδ:ς

περιέζωνον, σε μιa σηyμήν άναποδοyύρισσν

(3) Ε!ς τaς θαλάσσας τότε
πολλοi τrεφαταί.

το καlκι καΙ τό συνέτριψαν, οΙ σύντροφοί μοιι

έπvίyησαv, έγω δΕ: κατώρθωσα καi &ρπαξα,
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---------------------------·-----·--·~----------το έπιπλέοv η'!v στιγμήν έl<.είνην μεγάλο κα
·καφος νa έπιστpέ.ψη δ Κωστijς εΙς τήν Κίι
τάρτι,

νιv

το καδαλiκεuσα καΙ κολλημένος έqrά

προν, ό Πασ&ς, έκτος άπο τa χρι1ματα ποu

KV·

εfσέπραξι:v έκ τftς πωλήσεως τών έμπορι:ιι

καi' σχεδον ό:ναίσθητοv ε·iς μί

μάτωv τοΟ Κωστij, τοCι έvεχεiριcιε καΙ f.τερα

τοι;

σό:ν

οδέλλα,

μα-τα yvμvόv

μΕ έξέοραοαv τα

αv άκτi'!v τi)ς Κύπροιι εΙς

τήv

τοποθεσίαv

πουγκιά

100

(1ταξίσι)

γους καΙ

καΙ

Κωσ·τijς Παττάλας σιιyικι::κινημέvος ιhro δλας

μοvομάη τrou

μf: Ε6yαλεv εΙς lvα μιιφον χωρίον, τήv Τρα

αότaς

·ιτέζοιι

τοί.Ι

τοupκικον χωρlον

-·

fvα

--

έρημο

χώρι ποο καi tκεΊ σιινήντησα μεpικοος

6ο

σκοι)ς σε χεφοτέραv δμως κατάστασιν

ern·o

τήv iδιικήν μοu.

Ποίαν 6οήθειαν &α ττερίμενε

καvε!ς ιhr' αύτοός;

Ιούς ήρώτησα καΙ αύ

τοuς δ:v ύπάρχη κάτrοu έ.δ& καvέvα
xωpiov

καi

μοΟ

ύπ·έδειξαv

μάτι, το άκολού&ησα καΙ

lvα

μεγάλο

νέον

μονο

μέσω τf\ς Κλεπi

τοv

δώροv,

6οσκόv, δ:v ίmάρ,χη κοvτa έκεί κανένα χωρίον
μοί.Ι όπέδειξεv Έ.να στενοv

καράδι

ώς

ι:iς

&

το

yp6σια,

ΦΒοvρκαρης» δπως itμtι:θα. Ήρώτr1σα κάποιον

έφόpτωσεv

ά:ρκετa δέρματα,

τό:ς

περιποιήσεις

'καΙ

τήv

σvζιιyόιιι

τοv,

έπέστpεψεv

εiς τήν

σάς δια:κόψω καi

ήθειάν σοο διότι ημείς

μεν ·ηΊν ώραν τοΟ
μήν καΙ

va

ο\ Το~ρκοι,

ψαγητοΟ ώς

μεγ<.tλόικαρδοv

Τ οϊιρκοv

Πλούσιος τώρα, δ

Πασι5:v.

Κωστfjς,

crrροψήv τοο έκ Μερσίvας,

μετa τήν έπι

ή πp{inη φροντfς

ητο ή έξδφλησις τοΟ χρέους τοιι προς τον

θ-εωροϋ

σαν τό: διέθεσε δι'

&-

άyορcηι κα1 άλλης

κτη

Τοιουτοτρόπως δ

K.n.

με lvα

πιάτο λι

τοΟ φαyητοΟ ποu προσέφερε 'καi έφιλοξένη

γι' αιJτό έ6y,ί]κα έξω, έως οτοu τε

σε τον &yvωστον δι' α&τόv, τότε, §έvov κα

Τώρα δμως λέγε

σu Κωστiι, οος σuνέ6η κα1

ήλθες

τώρθωσε κα1 έπαvέκτησ.εv ώς i)το η έπιθuμία

του, η'iv πατpιΙ<ήν αύτοu περιουσίαν πολλα
πλασιάσας

διηyήθη καΙ αότος μt τή σειράν του εΙς τον

άλλης.

διa

τήν

οiκονομι:κήν

του

κατασ·τpσ

φήv, διό: το χρέος ΠΟΟ έδημιοuργησε κα1 διά
τήv άπόφασίv του

va

«Ή

φιλοξενία δεν

ση τήν τrα-τρικήv του κληροvομlαv ποu εΤχεν
ΚαΙ

σuvεχlζει δ Κωστής.

φόρτωσα ε!ς το κα!κι

πάει

<~Κάμε το καλόν κα!

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

καi

δι,

άyορ&ς

χαμένη».

ρίξ' το στο γιαλό»

7

γαϊδούρια καi

i ΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΑΛΗΛ! ΣΜΟΣ

καi όρθοποδήση καΙ τa καταφέρη vδ: πιφισώ
ίmοθηκεοοει.

μάλιστα αuτήν

μικρόν έμ

πόριον μεταξu Κίίπροο κα! 'Ατ"rό:λειας, 1σως

κοφiνες

Ta

έπερίσσεu

ματικi)ς περιουσίας.

ε:iς την Μερσίvαv; Καί ό Κωστfις Παττάλαι;
ΠασΟΟι

Κυρηvείαι; δαvειστήv τοv.

!ερό;ν στιγ

λειώσετε το φαγητόν σας:

μας κα1

va

ζητήσω τήv 15ο

Κ&

προv μέ τό:ς καλιηέpας ά:vαμvήσεις διό: τόν

τrόλοιπα δέ τ&ν χρημάτων ποu

va

0:-

ποχσιpετήσας καΙ τον εύyvώμοvα Πσσδ:ν καΙ

νεΊον σου e:lς τήν κα-τάστασιν '!rou
ψατε,

ΊJ

φιλοφροvήσεΙC;

καλον έκ

Δt.ν ήθέλησα, τήν ώραv τrou ι!:τοιμάζεσθο

τρά·

nασa, εύχαριστήσας έγκαρδίως καΙ

νης [φθασα είς τι'Ίv Σuρι<αvιav εiς το καφε··
μξ: ε!δες.

60

5λα δωρεάν.

Ή φιλοξενία αύrή Tf()\J προσέφεpεν δ Κω.,

'Ε

στης Παπάλας εΙς τον Τοορκον Πασ&ν, μδ:ς

24

ίιτrενθuμίζει ιhro τήν μuθολοyίαv τήv, παρο

κα1 ξεκινήσαμε μξ: ττpοορισμόν

μοίο:v

φιλοξεviαν ποu προσέφερον είς

η1ν Άττάλειαν. Ό κσκος ομως καιρος καΙ ή

τον Θεοv Δία δ Φιλήμων καΙ "ή σύζυγος αύ

θαλασσο-ταραχή δΕν

τοο Βαίlκις

μ&ς έπέτpεψε

va φθά

σωμεν είς Άττ6:λειαv Ι<αl &σι ό:λλάξαμεν κα

·-·

κατ' ά:ρχaς δι' αύ•

τούς -~ καΙ μe τήv ίδίαν σχεδοv άνταμοι6ήν.

το λιμάνι τfιfj

ΧΡ. ΛΟrΓΙΝΟΣ

Μερσίvαι:;. 'ΕκεΊ έξεφ6ρτωσα κ.α1 το έ.μπόρεu

ΣΗΜΕ!ΩΣΙΣ·
την
μο{) η'Jν είχε διηγη&<.ϊ
κάποτε το
Χροοαvθος Κ. Κωνσταντίνου Παττάλας,
τοΟ ΚωστiΊ Παττό:λα έκ Σuρκανι&ς, οταν
διδάσκαλος είς
Κυθρέαν κα1 έ<Κε"iνος Μοιικτάρης Σιιρκαvιf.ις.
Τελεvταίως & καΙ δ 'Ανδρέας Χρ. Κωvσταν
uίος -τοΟ Xpuσό:vθou, τrou η'jv ε1χε
(;)ς λiyει, ά:πο τήv στετέ τοι.ι Είιαν
ήτο yvvαίκα ,-οCι Κωσ-rη Παττάλα.
Ό Άvδp. Xp. Κωνσταvην\δης εΤναι έμπο
ρεuόμενος είς Λεuκωσίαν είς τ!)ν δδΟν Άρσι
νόης.

τείιθuνσιν καi έφθάσαμεv

ε!c;

μά μοιι.
τον

Ό Πασ&ς έκράτησε καi
Κωστηv είς τήν

οi'κίαv τοu

δλοκλήροιις ήμέρας καΙ

va

τΟν m;ριποιf\ται διά

σον

δεν

δέικα

fjξε:uρε τι&ς
κα1

τiJν παραμονήν τοu

στον. 'Εν τιiι μe:τσ!ξtι

( 1 Ο)

πλέον

vά

τοu

καΙ

έμτrόρωμο: τοΟ

Κι.Jστfj.

έ'Ιr<l>λησαν

.κα

εvχάρι

iiδωσε διαταγήν

τοuς ίmηpέται:;

va

τΟν ει:.χαριστή,ση δ

το δuνατοv

ταστήση

έτrί

είς

δλον το

~Οταν !Εφθασεν

δ

ΧΡ.

Λ.

