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Μνήμες Κuθρεώτικης Γης 

Κάθομαι στnν προσφυγικn κατοικία τ' Άι 

Γιώρκn τnς Παλλουριώτισσας κι ο γέρο πατέ

ρας υπερενενnντόχρονος ( ενενnνταδυόχρο
νους, για τnν ακρίβεια)- μόλις που ξεπέρασε 

τις μέρες τούτες το φοβερό με το χάρο κοντα

ροκτύπnμα - ξαναθυμάται τα περβόλια του 
στnν κατεχόμενn κωμόπολn, ύστερα απ' όλες 

τις πρόσφατες πολιτικές περιδινnσεις. 

Η σκέψn στρέφεται αρχικό στο ΚΑΤΩ 

ΠΕΡΒΟΛΙ, ποι/ναι και το μικρότερο, κόπου μια

σκάλα κυπριακn κι οι θύμnσες αγκαλιάζουν το 

περιεχόμενό του: Τις δεκαπέντε ροδιέ,ς που με 

τον καιρό αυτοφύονταν, ξινόγλυκες (οι μαϊφό

συτζιες, στα κυπριακό) μα και γλυκές, τις 

τρεις του μουσμουλιές (τις μεσπιλιές, στα κυ

πριακό), τις τρεις με τέσσερις ελιές και τις δυο 

του μυγδαλιές. Κείνο που το ξεχώριζε nταν n 
θεόρατn χουρμαδιά (n φοινικιά, στα κυπρια
κό), n θρασεμένn αχλαδιά (n χρυσαππιδιό, 
στα κυπριακό) και τα διπλό του ματσικόριδα. 

Το ΠΑΝΩ ΠΕΡΒΟΛΙ, nταν μεγαλύτερο. 

Κόπου εφτά προστόθιa. με δυο σκόλες. Πάνω 

και κάτω περβόλια βαφτίστnκαν, γιατί το ένα 

βρισκόταν στnν κάτω μεριά, στn νότια του πα

λιού δίπατου σπιτιού και στnν άνω μεριά (τn 

βόρεια), το άλλο αντίστοιχα. Το πάνω περβόλι 

nταν κατάφυτο με δεκάδες οπωροκnπευτικό 

και λεμονόδενδρα. Ο γέρος τα θυμάται παρά 

τα ενενnνταδυό του χρόνια. Είχε λέει έξι με 

εφτά λεμονιές, δεκατρείς ελιές, τέσσερις 

συκιέ,ς εφτά πορτοκαλιές, εφτά μανταρινιές, 

κόπου δέκα πουρνελιές, τέσσερα κλιlματa. 

γκρέϊπ-φρουτ, τρεις ροδιές και πέντε μ' έξι τε

ράστιες φραγκοσυκιές, που χρειαζόταν διπλιl 

σκάλα για να τρυγnσει τα φραγκόσυκα. Είχε 

ακόμn αχλαδιές, μαραπελιές και δεκάδες συ

καμιές. 

Πέτρος Στυλιανού 

Θυμάται ακόμα και τα «ζωντανό>> και τα 

«πετούμενα>> του Πάνω Περβολιού: πέντε κα

τσίκες, τα γαϊδούρι του, τις κόπου διακόσιες 

κότες (όρνιθες, στα κυπριακό), τα σαράντα 

ζευγάρια περιστέρια του (τα πεζούνια και τα 

ορνιθοπέζουνα, στα κυπριακό). 

Ένα χαρακτnριστικό που έντονα κατα

γρόφτnκε στn μνnμn nταν n καλλιέργεια του 
μεταξοσκώλnκα (του καματέρού, όπως λεγό

ταν στα κυπριακό). Μετn βοnθειατωνχωρια

νών δένανε καλάμια με τα «χτέρματα>> (το 

φλοιό τnς συκαμιάς' φτιάχνοντας μαζί του τε

ράστιες «ψαθαρκές>> ), όπου πάνω τοποθε
τούσαν τους μεταξοσκώλnκες. Κι όπως το 

aνώι είχε τέσσερα τεράστια δωμάτια, βάζαν 

κόπου δεξαέξι ψαθαριές που 'χαν στα πέντε 

συνολικό περβόλια τους. 

Κείνο όμως που παραμένει α παράγρα

φο από τn μνnμn κείνου που σύρει τις γραμ

μές αυτές- δεκάχρονου ίσαμε τότες- nταν το 

γεγονός πως για τnν τοποθέτnσn του καματε

ρού στις ψαθαριές aξιοποιούνταν οι κυπρια

κές εφnμερίδες του, που με τόσn στοργn 

(θρnσκευτικn ευλάβεια, λες) για ένα ολάκερο 

χρόνο τις φύλαγε: τις έβαζε για να 

<<σιδερωθούν>> κάτω από το ξύλινο κρεβάτι των 

γονιών κι n εφnμερίδα κρατιόταν και συντnρό
ταν σε κατόστασn θαυμάσια. Όμως n αξιο
ποίnσn τους πάνω στις ψαθαριές καθεχρονι

κό του τις κατέστρεφε. Διαμαρτυρόταν, 

φώναζε, μα στερνό τn ζnμιό τπν πάθαινε! Οι 

εφnμερίδες, μ' όλες τις διαβεβαιώσεις του πα

τέρα, δεν ξαναφτιάχνονταν κι οριστικό πετιού

νταν ... Μα έκανε υπομονn και ξανάρχιζε τον 
άλλο χρόνο απ' τnν aρxn, για να αντιμετωπίσει 

τnν ίδια καθεχρονικό τραγικn για τις εφnμερί-




