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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Γεια και χαρά σας
Σκέφθηκα να αφιερώσω ένα χρονογρα
φημα στους αιωνοβιους και στους υπεραιω

υπεραιωνόβιοι
σεβασμό που τόσο το χρειαζονται από μας
τους νέους

νόβιους. Και έχω πολλούς λόγους να θέλω
να το κάμω τούτο

Γιατί πράγματι πιστεύω

πως σ αυτούς τους ανθρώπους τσυς αξίζει

όχι ένα χρονογραφημα αλλα πολλά χρονο
γραφήματα. Αυτούς τους ανθρώπους τους
αξίζουν κατά την γνώμη μου ολόκληρα βι
βλία και όχι μόνο χρονογραφήματα
Σκεφθηκα το θέμα καλά

Θυμάμαι πως μιλούσαν κι οι δυο για την
γλυκυτητα της αγάπης

και της ομονοιοr:

Μιλουσαν για την αγροτική ζωή και τις ηδο

νές της απλής φύσης

Μιλουσαν ακόμη γιο

ηδονή και ευχαριστησεις που ανακουφίζουν
αλλά η ου ποτέ δεν κυριεύουν Μιλούσαν για
τη φρόνηση που δεν εινω πλαοτη αλλα γιο

το ξαvασ;;ι:

κεινη τη φρόνηση που αναπαι!ει τους αν

φθηκα κι άφησα το μυαλό μου να πcΊε, μα

θρώπους από τους κοπους και τις κακουχι

κριά στα παλια καλα χρόνια

ες

Ηταν τότε που

ο Γερο Νικολας ή ο Κολέττης οπως τον

έλεγαν οι συνομήλικοι μου και ο Δερβισιης
κι οι δυο τους στα εκατον χρονάκια τους.

ε κάθονταν στο καφενείο του χωριου μας και
έπιναν τον καφέ τους

·Η ταν τc)τε ποιι οι

άνθρωποι ηξεραν να εκλέγουν τους πιο τί
μιους και ενάρετους για να τους συνανα
στρέφονται

και

να

τους

κάμνουν φiλους

τους και αυτό ανεξαρτητως φυλης

σκείας

r1

θρη

Τοτε δεν υπήρχαν στον πονεμένο

τοπο μας ουτε ουρμcηομπλέγμαω ουτε πρά
σινες η μαυρες γραμμές

μας υπήρχε μόνο αγαπη

Τότε στον τοπο

φιλια και η ορετη

τοu λόγου και τοu διαλόγου με:τα[U Ίων Ελ
ληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπριων

Ολο

αυτα μαζι η σαν τοτε ισοδύναμα με όλην την

ισχύ των όπλων που χρειαστήκομε αργοτε
ρα

Ο σοφός τους διάλογος

μου έδωσr

θάρρος για να μπω κι εγώ σιγά-σιγά στην
κουβεντα τους

Σκέφθηκα πως ήταν ευκαι

ρία να μαθω λιγα πράγματα οπό αυτουc; τους
αιωνόβιους Το πρώτο που σκέφθηκα να ρω
τιΊσω ηταν το μυστικό της μακροζωίας Και ο
Γέρο ~~ικολας δεν άργησε να μου απαντη
σει

Ανδρεα μου. μου λf~γει

το πον ο αuτη

τη ζωη ειναι νο μην υπερβοινουμε το μετρο

ΚΠΙ σΤΟ φαγητό ΚΟ\ ΟΤΟ ΠιΟtό ΚΠι ΟΡ όλο ΠΙ
άλλα Μετα ο

αυ;η τη ζωΓι οι ονθρωποι πρε

πει να ΙΞερουν νο μη νικοι'JVται οπο τιc; δυ
στυyιες τους ουτε να οπελπιζονται

Γlρεττει

νο έχουν μεσο τους μια μεγολοψυχη τολμη
κω νπ θυμουνται πως οι ανθρωποι που δεν
εδοκιμασαν καμια δυστυχια ειναι ονιiξιαι της
ευτυχιος

Στην οικογενειnκή τους ζωή

ο

ονδρος και η γυναικα πρεπει να εχουν μιο

Θυμούμαι πως εκείνη την ημέρο χωρiς

και την α υ τη ψυχή σε δυο διαφορετικα οώ

να το θέλω με τρcΊβηοε σαν μαγνητης η συ

μα τα

νομιλία του Γέρο Νικολα κω του Δερβίσιη

κοπων του ανδρός και ο

εφέντη

εκτιμητης του εργου της γυναίκας του

Πλησίασα το τραπέζι τους και προ

Η οι'ιζυγος VC1 εiνω ουντροφος των
συζυγος πιστος
Κοι

σπάθησα να μπω στο νόημα της κουβενταc

οι δυο μαζί να βρίσκουν εις την πρετή των

τους Μιλούσαν πότε στα ελληνικα ττοτε στα

τεκvων τους τη δική τους ευδοιμονιπ

τούρκικο γι αυτό εδυοκολευόμουν να κατα

ε υτυyιο

κω

λcΊβω το θέμα που συζητούσαν η μάλλον
ττου φιλοσοφούσαν

· Ομως

μόλις με χαιρέ

τισαν και cΊρχισαν να μιλούν καθαρά ελληνι

Εδώ μας διεκοψε ο Δερβισιης για νο
προσθέσει κι εκείνος τουτα τα λίγα λογια

κά. Κατάλαβα αμέσως πως με ήθελαν να

Αν θέλεις Ανδρέα να προκόψεις κω να ζη

μπω και γω στην κουβέντα τους

Ξέρετε αυ

σεις πολλά χρόνια πρέπει να φοβασαι τα πά

τοί οι υπεραιωνοβιοι όπως και οι σοφοί τους
αρέσει πάντοτε να κάμνουν φιλίες με νέους

θη των ανθρώπων και τις κακές τους συνη
θειες Η αληθής μεγαλειότης και η μακρο ..

και να τους διηγούνται διάφορα πράγματα

ζωία είναι όπως ειπε ο Κωλέττης η μετριό

Και αυτό όχι για να εξασφαλίσουν επαινον

όνομα ή δοξα

αλλά για να εξασφαλίσουν

της. η δικαιοσύνη
θρωπια

η σεμνοτης και η φιλαν

Ευτυχής είναι εκείνος που ουτε ει-

