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Σιλουέττες της Κυθρέας
Μελής Φραγκούδης 1906(;) – 1973
του Σωτήρη Kαλλή

Χρειάστηκε να επιστρατεύσουν τρείς άνθρωποι τις μνήμες τους για να τους
πάνε πολύ πίσω, στις δεκαετίες του ΄50 και ΄60 και στα πρώτα χρόνια αυτής
του΄70, τότε που ακόμα δεν είχαν πατήσει την αγαπημένη τους Κυθρέα οι Τούρκοι εισβολείς. Ο Σωτήρης ο πιο μεγάλος, ο Λούκας, ο κατά τρία χρόνια μικρότερος αδερφός του κι ο γείτονάς τους στην Καμάρα, ο Τάσος Παναγιώτη Κολιός,
ακόμη πιο μικρός. Με κίνητρο την εκτίμηση που, μεγάλοι πια στην ηλικία, διαπίστωσαν πως και οι τρεις αισθάνονταν για τον γείτονα των παιδικών τους χρόνων, τον Μελή Φραγκούδη, αποφάσισαν να συναντηθούν, για να θυμηθούν όσα
πιο πολλά μπορούσαν για τον άνθρωπο που τους σημάδεψε με το ήθος, την καλοσύνη, την αγάπη και την αλληλεγγύη που με ευχαρίστηση πρόσφερε σε όλους
γενικά τους γείτονες, μικρούς και μεγάλους. Θέλησαν να θυμηθούν περιστατικά
και δραστηριότητες, όπου ο Μελής φιγούραρε πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει,
να μεσολαβήσει στην επίλυση μικροδιαφορών και με το πηγαίο του χιούμορ να
διασκεδάζει τους γείτονες.
Στην καφετέρια, στην περιοχή «Σταυρός» στον Στρόβολο, όπου συμφώνησαν
να βρεθούν, απόγευμα μιας Παρασκευής του Νιόβρη του 2013, η κίνηση δεν
ήταν ακόμη στο αποκορύφωμά της. Εύκολα βρήκαν τρία αναπαυτικά καθίσματα
μέσα, απόμερα, για να μπορούν να μιλούν χωρίς να ενοχλούν τους άλλους θαμώνες του μαγαζιού. Είχαν πολλά να πουν αφού μόνο σε καμιά κηδεία ή κανένα
γάμο τύχαινε να βρίσκονται από τότε που τους χώρισε ο εκτοπισμός. Φέρνοντας
στα χείλη, μόνο ελάχιστες φορές, τα μεγάλα φλιτζάνια με το μαύρο καφέ που
είχαν στο χαμηλό τραπεζάκι μπροστά τους, μιλούσαν κι άκουγαν με προσοχή ο
ένας τον άλλο. Μίλησαν με τη σειρά για πολλά και διάφορα, για ανθρώπους και
γεγονότα που γνώρισαν και βίωσαν όταν ήταν μικρά παιδιά κι αργότερα νέοι,
στη γειτονιά τους, την Καμάρα. Δεν άργησαν όμως να μπουν στο θέμα για το
οποίο συμφώνησαν να συναντηθούν…….
…….Ο Μελής Φραγκούδης ήταν κοντινός γείτονας και των δυο οικογενειών,
αυτών του Ζαχαρία Καλλή, του Ζάχαρου, και του Παναγιώτη Κολιού. Στην Καμάρα ο Μελής βρέθηκε με τον γάμο του, μετά που επέστρεψε από την Αίγυπτο.
Ο ίδιος από τον Φραγκομαχαλά, υπολογίζεται πως γεννήθηκε το 1906. Ήταν
γιος του Κωστή Φραγκούδη και της Ιουλίας Κολιού και είχε άλλα οκτώ αδέρφια.
Όπως και με την ημερομηνία γέννησής του, που δίνεται κατά προσέγγιση, έτσι
είναι κι η σειρά με την οποία παρατίθενται τα ονόματα των αδερφιών του, ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία γεννήθηκε ο καθένας. Τα «ληξιαρχικά βιβλία»
του Λούκα αδυνατούν να δώσουν αυτή τη λεπτομέρεια! Ήταν ο Γιάγκος, ο Αντώνης ( Καλοφωνάρης), ο Κλεάνθης, ο Γιώργος (Τυρίμος), ο Πλουτάκης, ο Αντρέας
και ο Χαρίλαος οι άλλοι γιοι της Ιουλίας, της ‘Ουλίας, όπως συνήθιζαν να αποκαλούν τη μάνα τους οι χωριανοί. ΄Ετσι τους αναγνώριζαν: Ο Γιάγκος της ‘Ου-
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λίας…… ο Κλεάνθης της ‘Ουλίας………
Ήταν και μια αδερφή, η Αγάθη. Όλοι τους,
εκτός του Χαρίλαου που έζησε στη Χώρα,
έμειναν μέχρι τέλους κάτοικοι Κυθρέας.
Πότε ακριβώς πήγε στην Αίγυπτο ο Μελής,
δεν ήξεραν οι τρεις που ανέλαβαν να τον μνημονεύσουν, αλλά μεγάλη σημασία δεν είχε
ούτε κι αυτή η λεπτομέρεια. Ήταν μάλλον
πριν αρχίσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, μπορεί και στη διάρκειά του, γιατί εκεί δούλεψε
και σαν μάγειρας, αλλά κατατάγηκε και στον
στρατό. Ποιο έγινε πρώτο και ποιό ακολούθησε είναι και πάλι άγνωστο. Πιο πολλά και
με παραπάνω ακρίβεια έρχονται στο φως,
καθώς η κουβέντα στην καφετέρια εξελίσσεται με τον Μελή και τη γυναίκα του Ελένη να βρίσκονται στην Καμάρα πια και το
Σωτήρη, το Λούκα και τον Τάσο να παίζουν με τα άλλα παιδιά στη γειτονιά, έξω
στη στράτα, στα χωράφια και μέσα στα αυλάκια με τα τρεχούμενα νερά.
Ο Μελής με την Ελένη, τη Μελήνα, όπως την έλεγαν οι γειτόνισσες, δεν είχαν
δικά τους παιδιά. Φαίνεται όμως πως πολύ θα τα επιθυμούσαν. Το ενδιαφέρον
για τους μικρούς, ειδικά του Μελή, ήταν εμφανές, αφού πάντοτε έτρεχε πρώτος,
αυτόβουλα, να βοηθήσει οποιοδήποτε αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ή τραυματισμό στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε στο σπίτι του φάρμακα, τσιρότα, επιδέσμους, με τα οποία πρόθυμα φρόντιζε όποιον είχε ανάγκη πρώτων βοηθειών.
Στις επισκέψεις του στη Χώρα, όταν αγόραζε πράγματα για το σπίτι, δεν παρέλειπε να αναπληρώνει κάθε τόσο και τα χρειώδη του φαρμακείου του, που ουσιαστικά το είχε στη διάθεση όλης της γειτονιάς. Ο Τάσος, γιος του Παναγιώτη
Κολιού και της Χρυσταλλούς, ένας από τους μικρούς που έβλεπε συχνά ο
Μελής, είχε και άλλα τρία αδέρφια. Αυτόν όμως ξεχώρισε από νωρίς και φαίνεται πως λογαριάζοντας και τη συγγένεια, θέλησε να τον φέρει κοντά του. Ήταν
συγγενής ο Μελής με τον Παναγώτη. Η μάνα του η ‘Ουλία ήταν αδερφή του
Κκόλα Κολιού, πατέρα του Παναγιώτη. Στο μυαλό του θα είχε την υιοθεσία ο
Μελής, αλλά ποτέ δεν θέλησε να την εισηγηθεί. Φαίνεται πως αποφάσισε να συμβιβαστεί προσφέροντας στον μικρό όλα όσα θα πρόσφερε σε ένα δικό του παιδί,
αλλά δεν τόλμησε να τον αποκόψει τελείως από την δική του οικογένεια. Ο
Τάσος πάντοτε στο σπίτι των γονιών του κοιμόταν αλλά ο Μελής και η Ελένη
δεν μπορούσαν να στρώσουν τραπέζι για μεσημεριανό η δείπνο χωρίς την παρουσία του. Ξεδιπλώνοντας και τις μαγειρικές του ικανότητες, φρόντιζε να φτιάχνει φαγητά που άρεσαν στον μικρό. Γνώριζε συνταγές από την επαγγελματική
του σταδιοδρομία στην Αίγυπτο κι ο Τάσος θυμάται τις πικάντικες γεύσεις που
ο Μελής έδινε στα φαγητά του. Θυμάται τους κεφτέδες, τα φαλάφελ, τα φούλια,
τις διάφορες ομελέτες που κάποιες τις ονόμαζε «αλά γκρέκα». Τα μπαχαρικά
γενικά αλλά το κύμινο ιδιαίτερα έπαιζαν συχνά το ρόλο τους στις μαγειριές του.
Έτσι θυμάται ο Τάσος.
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Ο Μελής εξασκούσε διάφορα επαγγέλματα. Ήταν εργατικός μα και ιδιαίτερα
επιμελής στην όποια δουλειά αναλάμβανε. Ήταν πολυτεχνίτης αλλά καθόλου
ερημοσπίτης. Φρόντιζε πάντοτε να μην τον λείψουν τα εισοδήματα, να έχει πάντα
λεφτά στην τσέπη του. Τα κτήματά του ήταν ελάχιστα. Ένα λιοχώραφο δικό του
έξω, κοντά στο γεφύρι της Καμάρας και ένα άλλο που ανήκε στην γυναίκα του
ήταν στον Αη Γιώρκη, στη περιοχή «μάντρα του Κάττου». Πολλά πράγματα από
τα χωράφια τούτα δεν μπορούσε να περιμένει. Τα φρόντιζε όμως ανελλιπώς και
με πολύ μεράκι. Το πότισμα, το λεκάνωμα, το κλάδεμα, το μπόλιασμα και το
ψέκασμα των δικών του δέντρων, όλα τούτα τα έβλεπαν οι χωριανοί κι έτσι εκτιμούσαν τις δουλειές του. Όσοι για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν να κοιτάξουν τα δικά τους κτήματα και δέντρα ζητούσαν από τον Μελή να το κάμνει.
Διέθετε πλούσια σειρά από εργαλεία για τις αγροτικές του ασχολίες. Είχε τσεκούρια διαφόρων μεγεθών, το ίδιο και κλαδευτήρια και πριόνια. Είχε φτυάρια,
τσάπες, και άλλα σκαπτικά εργαλεία. Εκείνο το οποίο τον διέκρινε ήταν το μεράκι του για τη συντήρηση αυτών των εργαλείων. Είχε λίμες λεπτές, λίμες χοντρές, ρινιά και λαδάκονα και με σχολαστικότητα ακόνιζε όλα τα σύνεργά του.
Συνήθιζε να κάθεται έξω, μπροστά, εκεί που σχηματιζόταν ένα στενό προαύλιο,
μια εσοχή πλάι στη στράτα μεταξύ του σπιτιού του κι αυτού του Αντρέα Γιαλλούρη και της Άννας. Είχε στη διάθεσή του κάποια τραπεζάκια από την προηγούμενη, την πολύ σύντομη δραστηριότητά του σαν καφετζής και μπακάλης.
Άπλωνε τα εργαλεία του σε ένα από αυτά και έτσι εκεί μπορούσε να τα περιποιείται και να τα συντηρεί. Στον πλούσιο εξοπλισμό του Μελή περιλαμβάνονταν
ροκάνια, αρίδες, σκεπάρνια, σφυριά, κατσαβίδια, τανάλιες κι άλλα σύνεργα ξυλουργικής, αφού κατά καιρούς αναλάμβανε και την κατασκευή πορτοπαραθύρων. Του ανέθεταν και το μπογιάτισμα σπιτιών. Όταν δεν είχε δουλειές στο
χωριό, δεν καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια. Πήγαινε στη Χώρα, εργάτης στα
κτίσματα. Ακόμη, σε πολλούς γάμους στην περιοχή ο Μελής ήταν ο μάγειρας
που φρόντιζε να φάνε καλά οι καλεσμένοι.
Ο Τάσος θυμάται με πόση αγάπη τον περιέβαλλαν ο Μελής και η Ελένη και
συγκινείται. Καθώς η κουβέντα συνεχίζεται όλο και περισσότερα ανακαλεί η
μνήμη του και η γλώσσα του ελευθερώνεται. Δε διστάζει να πει ότι ένιωθε πως
είχε δεύτερους γονείς, που κοντά τους περνούσε υπέροχα. Ο Μελής τον πρόσεχε
και τον στήριζε από κάθε άποψη. Μέχρι που σαν μικρό παιδί τον κούρευε ο
ίδιος. Γι’ αυτό το σκοπό αγόρασε και κουρευτική μηχανή. Του έδινε και χαρτζιλίκι και όταν φοιτούσε στο Γυμνάσιο πλήρωνε τα δίδακτρα και τα άλλα έξοδά
του. Αργότερα σαν εθνοφρουρός ο Τάσος στάληκε στην Κρήτη, στη Σχολή Δοκίμων. Συγκινημένος θυμάται πως ο Μέλης του έστειλε λεφτά για να αγοράσει τη
στολή για την τελετή της αποφοίτησής του.
Σε κανενός γείτονα το σπίτι τα ξένα παιδιά δεν συνήθιζαν να μπαίνουν τότε.
Όχι στα ενδότερα τουλάχιστον. Το πολύ μέχρι την άκρη του ηλιακού ή της κουζίνας, εκεί όπου σύχναζαν πιο πολύ οι νοικοκυραίοι, θα τολμούσαν να πατήσουν. Ο Σωτήρης και ο Λούκας έτσι θυμούνται, ίσως όμως τούτο να ίσχυε πιο
πολύ για τους ιδίους. Ήταν ιδιαίτερα ντροπαλοί. Ποιά άραγε ενδιαφέροντα
πράγματα να έκρυβε μέσα, στην αθέατη γι’ αυτούς πλευρά του, το σπίτι του
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Μελή; Mόνο η κουβέντα με τον Τάσο τα φέρνει στο φως για πρώτη φορά. Δυο
μεγάλα, στιβαρά μπαούλα με καμπύλα καπάκια, το ένα ξύλινο και το άλλο μεταλλικό, ήταν μέρος των αποσκευών του Μελή όταν επέστρεφε από το Κάιρο.
Τα είχε φυλαγμένα σε μια γωνιά και ήταν γεμάτα με δερματόδετα βιβλία που
προκαλούσαν τον θαυμασμό του μικρού ψυχογιού του. Θυμάται ο Τάσος την
«Αγγλική Άνευ Διδασκάλου» και παρόμοιο βιβλίο για την Ιταλική. Στον βαθμό
που μπορούσαν να κρίνουν οι τότε γείτονες, ο Μελής μιλούσε εκτός της Αραβικής και μια-δυο άλλες γλώσσες. Μέσα στα δυο μπαούλα ήταν φυλαγμένες και
δυο πολύτιμες, κατά τον Τάσο, συλλογές. Η μια ήταν ξένα νομίσματα κι η άλλη
γραμματόσημα. Χάθηκαν κι οι δύο. Έμειναν στην Καμάρα τότε, τις μαύρες
μέρες του Αυγούστου του ‘74, όταν η Ελένη και οι άλλοι γείτονες κατατρομαγμένοι εγκατέλειψαν το χωριό με την εντύπωση πως σύντομα θα επέστρεφαν και
θα ξανάβρισκαν τα υπάρχοντά τους.
Παρόλο που κάποιοι νόμιζαν πως ο Μελής δεν είχε πολλούς από τους μεγάλους τότε δίσκους γραμμοφώνου, που κι αυτούς τους έφερε από την Αίγυπτο
μαζί με ένα γραμμόφωνο, ο Τάσος το διαψεύδει. Η πραγματικότητα είναι πως
του άρεσε ιδιαίτερα ένα τραγούδι, αυτό που έλεγε….. «πέρα στους πέρα κάμπους
όπου ’ναι οι ελιές», και το έβαζε να παίζει συχνά, αφήνοντας έτσι την εντύπωση
πως ίσως να ήταν ο μόνος δίσκος που είχε. Αντίθετα, είχε μεγάλη συλλογή, παρόλο που αρκετούς τους πέταξε και τους έσπασε όταν κάποτε εκνευρίστηκε, γιατί
ο μικρός Τάσος τους πήρε χωρίς την άδειά του. Πήρε και το γραμμόφωνο έξω
στα χωράφια για να ακούσουν μουσική μαζί με τον εξάδελφό του, τον Στέλιο!
Αυτό το περιστατικό φαίνεται να σημάδεψε ιδιαίτερα τον μικρό, έτσι που το μόνο
μειονέκτημα που του καταλογίζει είναι ότι ήταν ευέξαπτος. Αυτό που φαίνεται
να ενοχλούσε τον Μελή όμως ήταν η τυχόν κακομεταχείριση που μπορεί να γινόταν στα προσωπικά του αντικείμενα. Αφειδώλευτα τα διέθετε για την εξυπηρέτηση ξένων αλλά υπό την προϋπόθεση να τα χειρίζεται μόνο ο ίδιος!
Έφερε και φωτογραφικές μηχανές από την Αίγυπτο ο Μελής και κατά καιρούς τις φανέρωνε για να απαθανατίζει σκηνές στη γειτονιά. Σίγουρα ήταν
πέραν της μιας οι μηχανές του. Ήταν τουλάχιστον δύο. Ήταν αυτές του τύπου
εκείνης της εποχής, οι μεγάλες, οι βαριές που τις έστηνε σε ένα χοντρό ξύλινο
τριπόδι για να έχουν σταθερότητα και καλύτερη απόδοση. Φωτογράφιζε μεταξύ
άλλων και σκηνές από διασκεδάσεις, όπως αυτές που γίνονταν στην Καμάρα
τις Σήκωσες. Φωτογράφιζε τα τραπεζώματα και τους μασκαρεμένους. Του άρεσε
να μεταμφιέζεται κι ο ίδιος τις Απόκριες και να πηγαίνει σε ανύποπτες ώρες
να κτυπά τις εξώπορτες των γειτόνων και να προκαλεί τα διασκεδαστικά σχόλιά
τους, όταν αυτός έμενε αμίλητος κι εκείνοι προσπαθούσαν να μαντέψουν την
ταυτότητά του. Είχε το ταλέντο να υποκρίνεται και συναισθανόμενος αυτή του
την ικανότητα κατά καιρούς συμμετείχε και σε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις που δίνονταν από ομάδες των σωματείων της Κυθρέας. Πρόσφερε πρόθυμα τις υπηρεσίες του σε συλλόγους και συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες.
Διακρινόταν και για το πηγαίο του χιούμορ ο Μελής. Το εκδήλωνε με λεπτότητα χωρίς να θίγει τον άλλο. Με «σοβαρότητα», χωρίς να γελά, έλεγε τα αστεία
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του για να μείνουν ανεξίτηλα στις μνήμες αυτών που τα άκουσαν τότε απευθείας
από τον ίδιο. Επιστρέφοντας ένα απόγευμα από το χωράφι του, έφερνε, τυλιγμένο στον καρπό του χεριού του, ένα μικρό άκακο φίδι. Μπαίνοντας στη γειτονιά, από εκεί που βρίσκονταν τα σπίτια της οικογένειας Πιττάκα, είχε την
έμπνευση να αρχίσει να κτυπά μια-μια τις πόρτες και με «σοβαρότητα» να ρωτά
τις τρομαγμένες γειτόνισσες αν είχαν κανένα κλουβί να του δανείσουν, για να
βάλει μέσα το φίδι να του κελαηδά! Προσπάθησε να πείσει την αναλφάβητη αλλά
αρκετά πονηρή για να τον πιστέψει Αννού πως το φορτηγό με αριθμό ΑΝ189,
που είχε ο προγονός της ο Νίκος παρκαρισμένο στο στενό κοντά στο σπίτι της,
ήταν γραμμένο στο όνομά της: «Θωρείς, Αννού, πόσην αγάπη σού έχουν τα παιδκιά σου; Tο αυτοκίνητο εκάμαν σου το δώρο, εγράψαν το στ’ όνομά σου,…
..έτο,…… Α…Ννού…189». Και η Αννού γελώντας και με ύφος που δεν παρεξηγιόταν να του λέει: «Λάμνε, ρε κατάπελλε, που να μεν σου πω….». Αν τύχαινε να
περάσει δίπλα από κάποιους που έτρωγαν και του έλεγαν να «κοπιάσει» η απάντηση, όταν είχε τα κέφια του, ήταν… «περαστικά σας». Αυτά έρχονται στο νου
για την ώρα, αλλά είχε κι άλλα πολλά τέτοια ο Μελής. Ακόμα και όταν πέθαινε
από οξύ έμφραγμα, εκείνη την αυγή του Αυγούστου του ’73, αυτοί που πρόστρεξαν σε βοήθειά του νόμισαν στην αρχή πως ίσως να αστειευόταν!
Είχε και δυο-τρείς κατσίκες ο Μελής. Αυτές τις φρόντιζε καθημερινά η
Ελένη. Την έβλεπες να τις σέρνει με τα σχοινιά τους, οδηγώντας τες στα χωράφια
που είχαν κάποια από τα αδέρφια του άντρα της, βόρεια, πίσω από τη στράτα
που περνούσε μπροστά από το σπίτι τους. Τα βράδια τις είχαν σε ένα στεγασμένο
μέρος στην μικρή, περίκλειστη αυλή τους, στα αριστερά του σπιτιού, δίπλα στη
στενόμακρη κάμαρη που νωρίτερα στέγαζε το μικρό μπακάλικο και τον καφενέ.
Τελικά μετατράπηκε σε ένα χώρο πολλαπλής χρήσης αυτή η κάμαρη. Ήταν η
αποθήκη για τα διάφορα εργαλεία και σύνεργα όπως και ο τόπος όπου φυλασσόταν το ποδήλατο του Μελή. Χώρο, για να στεγάζει και γαϊδούρι, δεν διέθετε.
Όμως, όποτε το χρειαζόταν, μπορούσε να δανείζεται αυτό του Ζάχαρου.
Στο προαύλιο αλλά και στην αποθήκη του σπιτιού του ο Μελής φιλοξενούσε
και κάποιες δραστηριότητες που από κοινού αναλαμβάνονταν από τις γειτόνισσες. Ενδεικτικά, την περίοδο της γαλακτοφορίας των αιγοπροβάτων, οι νοικοκυρές συμφωνούσαν να συγκεντρώνουν το γάλα από τα ζώα όλων και εκ
περιτροπής, κάθε μέρα για μια βδομάδα, να φτιάχνει η καθεμιά τους τα χαλούμια για τις ανάγκες της οικογένειάς της. Ο Μελής όχι μόνο τις περίμενε κάθε
πρωί για να τους μετρήσει το γάλα που παρέδιναν αλλά και να το καταγράψει
στο δεφτέρι της καθεμιάς. Φρόντιζε να αποφεύγονται λάθη και να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όταν κάποτε κάποιες υποπτεύθηκαν πως μια από την
παρέα νέρωνε το γάλα που έφερνε καθημερινά, ο Μελής δεν έχασε την ευκαιρία
να……. εμπλουτίσει τη συλλογή των εργαλείων του! Πήγε στη Χώρα, βρήκε και
αγόρασε γράδο για να αποδείξει στις καχύποπτες γειτόνισσες πως το γάλα όλων
ήταν το ίδιο και αν ανέμεναν περισσότερο χαλούμι στις κάθε τόσες οκάδες γάλα
που λογάριαζαν, έπρεπε να δίνουν και κριθάρι, όχι μόνο χόρτα, στα ζώα τους.
Κατά καιρούς παρουσιάζονταν κρούσματα ασθενειών στα πουλερικά. Οι υπηρεσίες του κράτους αναλάμβαναν τον μαζικό εμβολιασμό των ορνίθων και γι’
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αυτό το σκοπό απασχολούσαν εκτάκτως προσωπικό από την ύπαιθρο. Τέτοιο
προσωπικό δεν ήταν ασφαλώς ειδικευμένο, δεν ήταν κτηνίατροι. Οι αρχές προφανώς θα τους περνούσαν από κάποιας μορφής στοιχειώδη ταχύρρυθμη εκπαίδευση, έτσι που να μπορούν να βάζουν μια ένεση σε συγκεκριμένο σημείο του
σώματος των πουλιών. Και πάλιν εκεί στο προαύλιο του σπιτιού του Μελή
έπρεπε να έρθουν μια-μια οι νοικοκυρές, κουβαλώντας υπό μάλης τις όρνιθές
τους για μπόλιασμα. Χρειάστηκε να δράσει ο Μελής, όταν κάποτε ο υπάλληλος
που στάληκε για τον εμβολιασμό ήταν κάποιος από την ευρύτερη περιοχή, που
όλοι οι γείτονες τον ήξεραν. Τον ήξεραν σαν λαουτάρη όμως, αφού συμμετείχε
σε ορχήστρες πλείστων γάμων στο χωριό και έπαιζε λαούτο. Ο Μελής, που δεν
του γέμισε το μάτι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόταν τη σύριγγα ο οργανοπαίκτης
—άσε που αυτός το έπαιζε κτηνίατρος— φρόντισε κρυφά οι νοικοκυρές να εξαφανίσουν τις όρνιθές τους διώχνοντάς τες προς τα χωράφια! Τους παράγγειλε
να έρχονται μια-μια και να φέρνουν μόνο από ένα-δυο πουλιά η καθεμιά τους,
προφασιζόμενες πως τόσα είχαν. Εθεωρείτο παράνομο να αποφεύγει κάποιος
να μπολιάζει τις όρνιθές του σε περιόδους ασθενειών.
Εκεί που είχε το χωράφι του ο Μελής έφτιαξε και μια πρόχειρη καλύβα με
καλάμια και πηλό από πάνω. Ήταν τριγωνική σαν τσαντίρι. Τέτοια καταλύματα
υπήρχαν σε πολλά χωράφια της Κυθρέας. Τα έφτιαχναν οι άνθρωποι για να φυλάγουν κάποια γεωργικά εργαλεία που δεν ήθελαν να τα κουβαλούν από τα χωράφια στα σπίτια τους και πίσω. Τους πρόσφεραν και προστασία όταν
ξεσπούσαν μπόρες. Κάποιοι διατηρούσαν και πρόχειρες κλινοστρωμνές σε αυτούς τους χώρους για να ξεκουράζονται στα διαλείμματα των δουλειών τους ή
να κοιμούνται κάποιες ώρες όταν πότιζαν τα χωράφια στη διάρκεια της νύχτας.
O Τάσος θυμάται πως ο Μελής κάποτε κατέφευγε εκεί, ιδιαίτερα τα ζεστά μεσημέρια, χωρίς να έχει καμιά δουλειά. Ξεκουραζόταν, όπως έλεγε, απολαμβάνοντας
τη δροσιά της καλύβας αλλά και του ανοικτού δεντροφυτεμένου κάμπου. Εκεί,
για κάποια περίοδο, έβρισκε και την ευκαιρία να περιποιείται το μεγάλο μαύρο
φίδι, τον «περβολάρη» του, που το εξημέρωσε και το τάιζε ταχτικά. Το συνήθισε
να πλησιάζει την καλύβα και να τον αναμένει να το φιλέψει με γάλα που έφερνε
από το σπίτι! Η Μελήνα ανησυχούσε γι αυτή τη σχέση του άντρα της με το φίδι.
Φοβόταν μην του κάνει κακό. Όπως όμως γοήτευε με την αγάπη και καλοσύνη
του τους ανθρώπους γύρω του ο Μελής, το ίδιο κατάφερνε και με τα ζώα, ακόμη
και με τα ερπετά!
Η κουβέντα για τον καλόψυχο γείτονα, τον εργατικό πολυτεχνίτη, τον άξιο
νοικοκύρη, τον πάντα πρόσχαρο και με κοσμοπολίτικη φινέτσα Μελή, δεν τέλειωνε εύκολα. Χρειάστηκαν πάνω από δυο ώρες για να σκιαγραφηθεί ο αξέχαστος Μενέλαος. Έτσι συνήθιζε να υπογράφει…… Μενέλαος Φραγκούδης.
Ο Τάσος χρειάστηκε να ρωτηθεί για να αναφέρει πού κατέληξε η Ελένη μετά
το ’74 και τον εκτοπισμό. Δεν ήθελε να καυχηθεί για τη βοήθεια και τη φροντίδα
που της ανταπέδωσε, όταν αυτή βρέθηκε στην προσφυγιά, στη Χώρα, δίχως τον
σύντροφό της και τελικά έφυγε από τη ζωή το ’90.

