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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΛΙΑ

ΕντυπώσΕις από το βιβλίο του γιατρού
ΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ».
ΓΕΩΡΠΟΥ !<ΟΡΕΛΛΗ

Συνταξιούχου δασκάλου
Αγαπητέ μου γιατρέ,

Σ' ευχαριστώ θερμά για το βιβλίο σας

τον πλούσιο μετανάστη. Η μόνη του ευ

που μου στείλατε με την ιδιόχειρη αφιέ

χαρίστηση και ικανοηοiηση, όταν κάθε
χρόνο κατi:βωvε στη π6λη για να πάρει

ρωση και υπογραφή σας.

Ασχολούμαι κι εγώ με το γράψιμο. Συ
νεργάζομαι με το περιοδικό «ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΘΡΕΑ».
Το διάβασα με αδιάπτωτο ενδιαφέρο

και τελειώνοντας είπα μέσα μου: Να ένας
επιστήμονας που με το ερευνηηκό μάτι

του κατάφερε μι: τόση απλότητα να εκ
φράσει τους πόθους, τα όνειρα, τις λαχτά·
ρες κω τους καϋμούς εvός λαού, με μια

πανάρχαια κληρονομιά, που ζει και πορεύ
εται σε τούτο το ηολίJπαθο vησi σης έξη
τελευταίες δεκαΗίες του αιώνα μας.
Η γλιίισσα στρωτή, παρασταηκή, ζων
τανι)

--

«ηαγ<:Ί λαλεο•:Jσω>- κρατεί αδιά

πτωτο το ενδιαφέρο του αναγνώστη από
την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα
του βιβλίου.
Οι πόθοι και οι καί\μοί του γνήσιου Κύ
πριου χορευτιΊ «στο γάμο»
διήγημα του βιβλίου

---

-

το πρώτο

περιγράφονται με

τέτοω ζωντάνια σε μω απαράμιλλη πρω
τοτυπία, που την ζε1ς και την χαίρεσαι

σαν να βρίσκεσαι. και συ ο ίδιος στο γάμο.

Πολύ χαρακτηριστικό κ.αι με τόση απλό

τητα τοποθετημένο το Κυπριώτικο έθiμο
του προξενιού

-

με την καινούργια και

τη παλιά ποδiνα, που φορούσε ο Βαγγέ

λης, πατέρας του Θεόπtστου, του πλού
σιου μετανάστη, όταν πήγε να ζητήσει τη
Ρεβέκι<α για το γιο του.
οι

περιπέτεΙες του

μεγάλη μαεστρία i:δωκες τον τίτλο στο
βιβλiο σου. Γιατί στην πραγματικότητα ο

αγώνας του Κυπριακού λαου γω ΕΛΕΥ
ΘΕΡ!Α και Δ!ΚΑΙΩΣΗ είναι ένας δρόμος
αντοχής ...

Συγκλονιστική, πολύ ρεαλιστη<ή, η πε

ριγραφή στο «αταiρωστο σμίξιμο»: <ι0ι
ώρες ήταν πολλές, ο πειρασμός ιΊταv με
γάλος. Η μαγεία της νύκτας, η θαλπωρή

της φωτιάς, η μυρωδιά της βρεγμένης γης
κω του πει.Jκου, της ανθωμένης φασκο
μηλιάς και του βρεγμένου ποταμογεiτονα

γέμιζαν τη σπηλιά Ι'αι τη ψuχή της Ρεβέκ
κας ... Και από πάνω η μυρωδιά τ' αρσε·
νικού, η αντρί/ω του

και προ

παντός η μοναξιά δεν άφησαν περΙθώρια
άρνησης για τη Ρεβέκκα ... »

Σ το κεφάλωο η ου ακολουθεί

«0

Πελ

λομiχαλος κι η Εκστρατεία στη Λάρνα
κα», με μια γλωσσική έκφραση στρωτή,
παραστατική, ζωντανή κι απλή, γίνεται
αναφορά στους απελευθερωηκούς αγώ

νες του Έθνους του

1912-13,

στη Μικρα

σιατική Περιπέτ.εια και κατσοτροφi1 τοο

22,

στη δημισυργiα του Κομμουνισηκοι)

Κινi)ματος στη Κύπρο κα; ιδωiτερα σrην
Κuθρέα, με πρωταγωνιστές τους ήρωες

του βιβλίου Μακρr) και Πελλομiχαλο, την
παρέλαση στους δρόμους της Κuθρέας

Με πολλή απλότητα κω λιτότητα περι
γράφοντω

μέρος στους παγκύπρ!όυς αγψνες σαν

αθλητής στους δρόμους αντοχής που με

Μακρή,

των Εθελοντών Πολεμιστών του 1912~

13.

(fη θυμάμαι κι

την

ύστερα από το γάμο της Ρεβέκκας, της

ση). Την ανύψωση της Ελληνικής σημαi·

κόρης που συμπάθησε με τόσο πάθος, με

ας στο Ι<τiριο του αστυνομικού σταθμου

22

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑ)Α

(κι αυτό το θυμάμαι) σε ένα εθνικό παρα

βλητη Κυβέλη και τα δικά σας τα σχόλια

λήρημα.

και το αναπάντεχο τέλος εκείνης της

Με ληή,

κλασση<ή

έκφραση

γίνετω

αναφορά στη συγκέντρωση στην Εμπορι
κή Λέσχη

στη Λευκωσία σης

βραδυάς έχουν συνταράξεΙ τα μύχια της
ψυχής μου.

του

Η περιγραφή της διάσωσης της Λεφτε

(τηv παρακολοίJθησα

ρiτσας αποτελεί ης πιο ρεαλωτικές, τις

γιατί ήμουνα τότε δάκαλος στην Ομορφί

πιο σuγκλονισηκές, τις πιο ψυχολογημέ

τα).

νες σελίδες της βάρβαρης Τουρκικής Ει

Οκτώβρη του

31.
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Σε ένα εθνικό παραλήρημα το ανώνυμο

σβολής του

74.

πλήθος οδεύει προς το Κυβερνείο. Είναι

Οι εiι{οσι σελίδες της «Ενέδρας)}, είναι

ζωντανή, στρωτή, ληή, πολύ παραστατι

γραμμένες με τόση λυρική μαεστρία που

κή στην απλότητα της, αγαπητέ μου για

κατοπτρίζουν το άγχος και την αyωνiα,

τρέ, η περιγραq)ή σας για τα γεγονότα

το αποφασΙστικό αγκάλιασμα του Θανά

όπως εξελiκτηκαν το Κυβερνείο, με την

του ενός λαού, rtoυ έχει αποφασίσει ν'
ανηκpύσει το θάνατο για να μπορέσει να

ανύψωση της Ελληνικής σημαίας στο Κυ

βερνείο και τον άδικο χαμό του Ονούφρι

ζήσει eλεύθερος από το ζυγό της Αποη<ι

ου Κληρiδη χω το κάψιμο του Μεγάρου

οκρατiας. Eivαt χαρακτηρισηκά σηγμιό·

από το ανώνυμο πλήθος. (Πολύ παρα

τuπα από το έπος του

στατική ιωι η εικόνα. εκείνου του λαϊκοίJ

πληρώνονται με το πολί) εκφρασηκό σκι·

τίJποu, που κάθησε στην καρέκλα του Κυ

τσογράφημα του αvεψωι) σου ΓΙώργου

βερνήτη φωνάζοντας: Ε, ρε μάνα, που εί

· Αρη

σαι να δεις το γιο σου Κυβερνήτη!)
ΣΤΗ

ΛΑΡΝΑΚΑ

που συμ

63).

Η περιγραφή της διάοωσης του κατα

Και τελειώνει το Κεφάλαω της ΕΚ
ΣΤΡΑ'ΓΕ!ΑΣ

Γεωpγiου (σελiς

55-59

με

τα

ζητούμενου

-

μετά την Ενέδρα

-·

πρωτότuηη, λυρική στην

πολύ

της με

σπαρταριστά επεισόδΙΟ στο λιμάνι με τις

το ευτράπελο επεισόδιο της, cmεικονiζει

κατάλλ.ηλες

την

χειρονομίες

και

επιδείξεις

του Πελλομίχαλου.

της σκέψης του aπλοϊκού

Κι)ηριου αγωνιστή, που με την ψυχiΙ στη

1-\αι ο λυρισμός της έκφρασης, η λιτό
τητα της εικόνας, η ζωντάνια της περι

γραφής αποκορυΦ<i>νονται στη ΛΕΦΤΕ
ΡΓΓΣΑ.

φούκτα εiνω έτοιμος ν' αγκαλιάσει το θά
νατο για να

·-·

Η καθαρότητα της σκέψης, η απλότητα
της περιγραφής, η λεπτομέρεια που είναι

«· Ορθιος
φοριίJVτας

ανάμεσα στα πτώματα, αδια

1Ό αημανηκότερο βόθρο του όλου ηεζο

για

γραφήματος παiρνοuν

τοuς

στρατιώτες

του

εχθρού που μπορούσαν να φανούν κάθε

διαστάσεις

στο τελευταίο Κεφάλαω «Δρόμος αντο

στιγμή, στέκει ο δύστυχος μέχρι που τα

χής» ποu διεξά-γονται στο ειδuλλιακό ηε·

·πόδια του λ\Jγισαν δε σήκωναν το βόρος

ριβάλλο της Κυθρέας που κατατάσσοuν

του κορμιού του, ο πόνος τοv γονάτισε.

το βιβλiο σας σαν ένα

Α~υναiσθητα έβγαλε μια κραυγή «Πανα·i·α

χρονη rιεζογραφiα του τόπου μας.

Η κραυγi] αυτή ήταν ένας αναστενα

γμός γεμάτος πόνο. Δεν ήταν έκκληση
στην Παναγία για βοήθεια, γιατί δεν πε

ΊΌ μΙ1νυμα nou δίνει στον """"''"''"''"''
ιωθαρό σαν το κρύσταλλο.
Σε συγχαίρω γtατρi: μου και να συνεχi·
σε1ς.

τiποτε δεν έλπιζε τίποτε... (Μου

Με rιολλή αγc1πη κc:n εκτίμηση

θυμiζει Καζαντζάκη).

Κι εκείνη η απαγγελία της «Μάνας του

Χριστού» του Βάρναλη από την ανυπέρ-

στη σύγ

Γ. Α
Συνταξ.

Δ<Ίσκαλος

αηό

την

Κυθρέα,

15/3/85.

