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ΔΙΗΓΗΜΑ 

Η κuρό Βασιλού, ζούσε σαν βασίλισσα, 

κόnοτε στο χωριό τnς. τον Άn Βασfλn. 

Εfχε σnfτια. είχε μόλια, είχε τα χρυσαφι

κό τnς κι όλα τ' αγαθό και τες ευλογίες του 

Κυρίου. 

Πόν' απ' όλα όμως. είχε το όντρα τnς 

το Δnμnτρό, σωστό λεβεντόγερο, που σαν 

έ:μnαiνε με το τρόκτορ του στα χωρόφια 

τους, τον έτρεμε n γn. 

Είχε κι ένα γιο. Έναν λεβέντn γιο, δυο 

μέτρα πόνω αnό τn γn. Το γιο τnς τον 

Όμnρο. 

Όλα τα nαλλnκόρια του χωριού, του 

ζnλευαv τnv ομορφιό και τnv nαλλnκαριό 

rou. Τα κορίτσια, το εfχαν κρυφό καμόρι, για 
μια μαηό που θα τους έριχνε n για δυο κου
βέντες που θΌντόλασσε μαζί τους. 

Φτυστός ο κύρnς του, τότε nou nταν κι 
αυτός στnν nλικfα του. Όμορφος και παλλn

καρός. 

Ένα nαιδf. Μοναχογιό τον είχε n κυρό 
ΒασιλοΟ. Ανόnνεε και ζούσε γι' αυτόν. Και τn 

ζωn τnς θόδινε, για να μnv nειραχτεf, έστω 

και μια τρfχα τnς κεφσΜς του γιου τnς. 

Είκοσι χρονών τώρα ο Όμnρος. Σε 

τρεις μnνες, θα τέλειωνε και n στραηωτικr'Ί 
του θnτεία. Όνειρα. Μεγόλα όνειρα, έκανε γι' 

αυτόν, n κυρό Βασιλού. Ήθελε να τον δει 

έναν εnιση'ψονα. Έναν γιατρό n ένα δικnγό
ρο. 

Η εισβοΜ, βρnκε τον Όμnρο να υπn

ρετεf στον Πενταδόκτυλο. 

Ανδρέα Παναyiδη 

Πόνω από μια βδομόδα, είχε να δει το 

γιο τnς, n κυρό Βασιλού. Ήταν, δυο μέρες 
πριν το nραξικόπnμο, που κατέβnκε στο 

χωριό με δωδεκόωρn όδεια. 

Έφυγε και δεν ξανσφόνnκε nια. Από 

μέρα, σε μέρα τον περίμενε αλλό εκεrνος, 

οίιτε και που είχε φανεί. 

Με τον πόλεμο , όλα τα nαλλnκόρια 
του χωριού, τρέξανε για να υnερασnfσουν 

τnν πατρίδα. έτσι ο Όμnρος δεν θα γυρνοίι

σε σύντομα. 

Με το κόλεσμα τnς πατρfδας, ο 

όντρας τnς, ο Δnμnτρός, έτρεξε κι αυτός να 

uπnρετnσει. Με το φορτnγό του. μετόφερνε 

και προμnθε~ες στnν πρώτn 

γραμμn του πολέμου. Όσοι μας 

τον ζnσανε, ης εμψuχώθnσαν 

και όντλnσαν από αυτόν αντρειοσΟνn. 

Ήτανε όμως κείνο το πρωινό. Μερικές 

μέρες μετό τnν εισβολι'ι 

Η μεγόλn φόλαγγα, από στρατιωτικό 

και όλλα πολιτικό οχnματα, προχωρΟύσε 

πολύ αργό. ia οχr'ψατα ξεκfνnααν από τn 
Λευκωσία και κατευθύνονrαν προς τnν Κερύ

νεια, εκεf nου οι εισβολεrς είχαν nδn πατnσει 

το nόδι τους, στο Αγιασμένο χώμα τnς πατρί

δας. 

Ανόμεσα στn μεγόλn φόλαγγα κι ο Δn

μnτρός, πρώτος και καλύτερος, με το γέλιο 

του και το τραγούδι του, οδnγούσε το φορτn

γό του, που βογγούσε κότω από το τερόστιο 

βόρος του υλικού που το φόρτωσαν, από τις 

στρστιωτικές αnοθnκες. 
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Δίπλα του. καθόντουσαν δυο νεαροί 

στρατιώτες. ένας λοχίας κι ένας απλός. 

Γελούσαν και τραγουδούσον κι αυτοί 

μαζr του σον να πnγαιναν σ' εκδρομn κι' όχι 

στον πόλεμο. 

Περνώντας από το χωριό του. τον Μ 

Βασfλn. τους έδειξε το σπίτι του. Εκεί στnν 

αυλι'Ί nταν κι n κυρό Βασιλού και κοιτούσε τn 
μεγόλn αυτοκινnτοπομπn που περνούσε. 

Τον είδε και σnκωσε το χέρι τnς. Έβγαλε κι 

αυτός το χέρι του. έξω από τ' αυτοκrνnτο. Το 

ανέμισε πέρα δώθε και τους χαμογέλασε. 

- Σαν περόσει αυτό το κακό και nρεμn
σουν τα πρόγμτα. νόρθετε στο σπιτικό μου. 

Φέρτε και τnν παρέα σας. Θα στnσω τραπέ

ζια και σούβλες. Θα διασκεδάσετε όσον ποτέ 

σος. είπε στους στρατιώτες. σον έπαψε τες 

χαιρετούρες και τα χαμόγελα προς τn γυναΙ

κά του. 

- Η γυναίκα μου είναι πολύ καλι'Ί και φι
λόξενn. Είναι κι ο γιος μας. Το παλλnκόρι 

μας. Εfναι εκεί πόνω τώρα στον Μ Λαρκό. 

Έδειξε με το χέρι του στο απέναντι 

βουνό προς ένα σnμέιο. 

- Πολεμά κι αυτός για τnν πάτρfδα. 

όπως κι εσείς. 

Βογγούν τα καμιόνια και στο διάβα 

τους. σειέται n γn και τα πουλιά πετούν και 
φεύγουν τρομαγμένα. 

Η φάλαγγα προχωρό, αργό μα σταθε

ρό. προς τον προορισμό τnς. Απ' όπου περ

νούν, οι χωρικοί ανεμίζουν μαντnλια, οι nλι

κιωμένοι δίνουν τnν ευχn τους προς τα 

nαλλnκόρια και γονατfζουν και προσεύχο

νται γι' αυτό. 

Φτόσονε στον Κοντεμένο. Τα πρώτα 

καμιόνια μπnκανε κι όλας στο χωριό και προ

χωρούσαν προς τον προορισμοοους. 
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Κόσμος πολύς. από τις δυο πλευρές 

του δρόμου. χαιρετούσε τ' όξια παλλnκόρια. 

Τότε, σε κάποια στιγμn. το βογγnτό των 

καμιονιών, το επεσκfασε ένας όλλος παρόξε

νος θόρυβος. που ξαφνικό ακούστnκε στον 

αέρα. 

- Αεροπλάνα.... τουρκικό αεροπλάνα. 

φώναξαν μερικοf. 

Τnν !δια κιόλας στιγμn έrmoi κι n 
nρώτn βόμβα. ανατινόσσοντας στον. αtρι::ι 

ένα από τα καμιόνια. 

Δεύτερn. τρίτn και τέταρτJ'\·;SQμβα. 

· Πολλές βόμβες μαζr. 

Κραυγές. σύγχυσn και τρόμος .. Ί'Ό ~α 
μετό το όλλο τα καμιόνια ανατινόοοοVται 
στον αέρα. 

Ακρωτnριασμένα κορμιά. σόp~ς f10λ
τοποιnμένες και καμένες που δεν θύμΊ'ζον τf.. 
ποτε το ανθρώπινο, ανόμιχτα με τα .nυρα

κτωμένα σίδερα. 

Λίγοι βγnκαν γερο! απ' αυτό io μεγάι\ο 
κακό. Ανόμεσο σ' αυτούς που χόenκαν κί ο 
Δnμnτρός με τα δυο παλλnκόρια nou Λοον 
δίπλα του. Η βόμβα έπεσε ακριβώς nόνω 

τους και τους nολτοποrnσε. οuτε··mι nou 
τους αναγνώρισε κανένας. 

Το μαντάτο nρθε τnν ίδια κιόλας μέρα. 

Έκλαυσε πολύ n κυρό ΒασιλοιJ και φό
ρεσε τα μαuρα. Maζf τnς έκλαψαν ι<Ι όλοι οι 

χωριανο(, έκλαψε όλn n Κunρος για τοv ό6ικο 
χαμό τόσων nαλλnκαριών. 

- ...... -
Μπροστά στnν uπεροχn των όnλtiN και 

του καλό εξασκnμένου, τακτικοu τΟΟ~ 

στρατοu, τα νεαρό μας βλαστάρια υπΟΧ(.ί.).. 

ρnσον. 

Το ένα μετό το όλλο, τα χωριό μας na· 
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ραδlνονrαν στα χέρια του Τούρκου. που τα 

ερήμωνε. τα έκαιε και τα κατόστρεφε. Όσες 

από τις γνναlκες μας έπεφταν. στα χέρια 

τους. εlτε γριές ήσαν, εlτε νιές ατιμόζονταν 

χωρίς καμιό διόκρισn ομαδικό, από δυο, από 

πέντ~JΊ κι από πιο πολλούς Τούρκους στρα

τιώτες. 

Στnν προέλασn του κατακτnτή, τα 

χωριό μας ένα. ένα εκκενώνονταν. Οι κότοι

κοl τους έφευγαν όσο μπορούσαν πιο μα

κρυό, προς τn Νότια Κύπρο, όπου εύρισκαν 

καταφύγιο και τn θερμή φιλοξενία των 

όλλων κατοlκων τοu νnσιού. 

Ουρό τα αυτοκlνnτα περνούσαν από 

τον Άn Baσfλn. 

Η κυρό Βασιλού όμως. ούτε έβλεπε 

ούτε όκουγε τι γινόταν γύρω τnς. Ο πόνος 

για το χαμό του όντρα τnς και n έννοια που 
εfχε για το γιο τnς. δεν τnν όφnσαν να σκε

φτεf τον κfνδυνο που διότρεχε. 

Ήρθαν μερικοf συγγενεfς και όλλοι χω

ριανοf και τnν παρακόλεσαν για να φύγει κι 

αυτn μαζl τους. αλλό στόθnκε αδύνατο. 

- Θα περιμένω... Θα περιμένω τον 

Όμnρό μου νόρτn. τους έλεγε. 

- Μ' αυτούς εfναι στον πόλεμο. Ποιος 

ξέρει πού να εfναι τώρα; 

- Οι στρατιώτες μας υποχωρούν. Έρχο
νται όλοι πfσω. Θα γυρfσει κι ο γιος μου. 

Τnς εrnανε πολλό. αλλό αυτή πεfσμωνε 

και δεν έλεγε να το κουνnσει από το σπfτι 

τnς. 

Φύγανε όλοιαπό το χωριό κι έμεινε 

αυτn μονόχα. περιμένοντας το γιο τnς. 

-Κι αν έλθονν οιΤούρκοι, τι θαμου κό

νουν; μονολογούσε. Γρnό γνναrκα εfμαι. Πρέ

πει να περιμένω το γιο μου. Όπου κι αν πόει, 

εδώ θα γυρfσει. Μετό φεύγουμε μαζr. 

31 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Εκεr που μονολογούσε και σκεφτότανε. 

κότι θυμnθnκε. Πετόχτnκε απ' τnν καρέκλα • 
με μια σβελτόδα που θα τn ζnλευε και κορι

τσόπουλο. 

-Τα χρυσαφικό μου, φώναξε. Τα χρn

ματό μου. Αν έλθουν οι αλλόθρnσκοι και τα 

βρουν, τα θα πόρουν. 

τρεις χιλιόδες λfρες μετρnτό. φύλο'!€' 

κεrνες τες μέρες. στο σπrτι τπς n κυρό Βασι
λού. 

Μόλις δυο βδομόδες πριν ξεσπόσει το 

κακό. ο όντρας τnς πώλnσε σ' ε'να χωριανό 

τους, ένα κομμότι χωρόφι. 

Πnρε τα χρnματα n κυρό Βασιλού και 
τα φύλαξε σπrτι. 

- Όπου νόναι, ο Όμnρος αποστρατεύ
εται. εfπε στον όντρα τnς. Θα του αγορόσου

με το αυτοκrνnτο που του υποσχεθnκαμε. 

Δεν αξίζει τον κόπο να τα βόλομεν στο Σu,. 

νεργατικό και να τα βγόλομεν ύστερα από 

λίγες μέρες. 

Δεν επέμενε εκεfνος κι n κυρό Βασιλού 
τα έκρυψε καλό μέσα στο ερμόρι τnς. 

- Πρέπει να τα κρύψω κόπου, που να 
μnν μπορέσουν να τόβρουν, όσο κι αν Ψά

. ξόυν. Πού όμως: Που; 

Σκέφτnκε διόφορους τόπους. 

- Να τα θόψω στn γπ... Να τα βόλω 

στα μαξιλόρια ... Στο στρώμα ... Κότω από τα 
κεραμίδια του σπιτιού ... 

Πποτε όμως δεν τnν ικανοnοιούαε. 

Παντού θα ψόχνανε. 

-Το πnγόδι, εfπε. Ναι τοπnγόδι. Εκεf θα 

τα κρύψω. 

Μπnκε στο σπrτι. Άνοιξε το ερμόρι και 

πήρε απ' εκεr όλα τα χpnμaτό τnς όλα τα 

χρυσαφικό. Τα τύλιξε σε μια μαντnλιό και τό-
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κανε μπογαλόκι. Πι'φε μετό ένα σακούλι από 

σελλοφόν και τόβαλε όλα μέσα. 

- Έτσι δεν θα τα πειρόζει n υγρασία 
και n βροχι'ι, είπε. 

Πι'ιγε στnν αποθι'ικn και πι'ιρε ένα μυ

τερό εργαλείο και πι'ιγε κατ' ευθείαν στο πn

γόδι, που ι'ιταν στπν όκρπ τπς αυλι'ις του σπι

τιού. 

Ξεσκέπασε το στόμα του ππγαδιού κι 

όφnσε το κορμί τnς να πέσει προύμυτα 

κότω ενώ τα χέρια τnς κρεμόστnκαν στο 

εσωτερικό του nnγαδιού κρατώντας το μυτε

ρό εργαλείο. 

Εκε! που τέλειωνε το κτίσιμο με τnν 

πέτρα κι όρχιζε το μαλακό χώμα, όρχισε να 

κτυπό, με το μυτερό εργαλείο, π κυρό Βασι

λού. 

Τοπ, τουπ, τοπ, τουπ, έκαναν τα χώμα

τα . και οι πέτρες, σαν έπεφταν μέσα στο 

νερό. 

Σε λ!γο το μικρΌ θnσαυροφυλόκιό τnς 

ι'ιταν έτοιμο. Πι'ιρε το μπογαλόκι και τόχωσε 

εκεί μέσα. 

Έψαξε μέσα στπν αυλι'ι τnς βρι'ικε μια 

Οτρογγύλn πέτρα. 

- Αυτι'ι θα κόνει, είπε. 

Έσκυψε ξανό στο πnγόδι κι έβαλε τnν 

πέτρα στο όνοιγμα τnς τρύπας που είχε 

χώσει μέσα το μικρό θnσαυρό τπς. 

Ζύμωσε μετό πηλό και με τα χέρια τπς 

έκλεισε καλό. καλό τις χοραμόδες που 'χαν 

μείνει στο όνοιγμα τπς τρύπας. 

Σπκώθπκε μετό κι έβαλε το καπόκι στο

στόμιο του πnγαδιού. 

- Ποό να uπΟψιαοτεr κονε!ς. ότι εδώ 

μέσα κρύβω έναν ολόκλnρο θnσαυρό, είπε 

με κόποια εuχαρfστnσn. 
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Σαν πλύθnκε και καθόρισε το μο(φο 

τπς φουστόνι από τα χώματα, πι'ιγε και J<άΘrΊ.. 

σε κότω από τπν κλnματαριό τπς για να ~~ 

κουραστεί. 

Πότε, πότε σι'ικωνε τα μότια cΠov οu
ρανό και κοιτούσε τ' aεροπλόνα που neι:r 
νούσαν, μπουλούκια. μπουλούκια aπό πόvω 
τους και πότε, πότε σαν τ' αεροπλόvο πετού

σαν σε χaμπλό ύψος κι έκαναν σQγδαιμι::tνι

σμένa, έβαζε το κεφόλι στα χέρΙΘ οπό το 

φόβοτπς. 

Κόποιες στιγμές. θυμότaνε το γιο tnς. 

Τα μότια τπς βούρκωναν και μονολογούσε. 

- Ο γιος μου. Τι να γίνεται ο γιος μου. 
Θόρθει που τον περιμένω. ι'ι μnπως •.. 

Διόκοπτε για λ!γο και μετό συνέχιζε. 

- ... Κι αν σκοτώθπκε εκεί nόνω σrο 

βουνό που πολεμούσε; 

Ανατρίχιαζε στn σκέψn αυτι'ι. 

- Όχι. Όχι. φώναξε δυνατό, σαν ν' απα

ντούσε σε κόποιaν ερώτπσn. Ο γιος μου δΕν 

σκοτώθnκε. Ζει και πολεμό τους εχθρούς τnς 

πατρίδας. θα γυρίσει κι αυτός όπως θα γυ

ρίσουν και όλα τ' όλλο naλλnκόριο μας. 

Όπως nτaν εκε!. καθnσμένn omv κα
ρέκλα. δεν όντεξε.στnν κούρασn. στ~ς έν

νοιες και στnν κόψa του ι'ιλιου. 

Τα μότιa τnς κλείσανε. το κ~λι έγει

ρε στους ώμους τnς και ο γλυκός θεός του 

ύπνου, πι'ιρε το κορμί τnς στα χέρια του, γιο 

να τπν ξaποατόσει. 

Σε κόποια στιγμι'ι, το βαθύ τπς Cιnvo 

τον τόραξε ο θόρυβος τnς μnχανnς κόποιου 

aυτοκινι'Ίτοu. 

Ξύπνnσε φοβισμένα. 

-Τούρκοι θα είναι, σκέφτnκε τρΙΒοντας 

τα μότια τπς και κοιτόζοντας προς τα 
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θα μnnκav ατο χωριό οι αλλόθρι1·· 

σκΟΙ. 

Δεν aποτέλειωσε όμως Π\ σκέψn τnς 

και εfδε από τn στροφι'Ί του δρόμου, να 

τcι cnό το μέρος. τnς Μύρτου, ένα nμιφορ

τnγό auτoκfvnτo. Έτρεχε σα δαιμονισμένο 

και κάποιοι το κυνnγούσαν. 

- Δικοf μας θόναι ε!nε αόριατα και 

βάλθnκε να κοιτάξει με nρoooxn το αυτοκi

vιπο που ερχόταν nρος το μέρος τnς. 

Σον πλnσfασε κοfταξε τον 

nou τπς φάνnκε σαν γνωστός τnς. 

- Κάπου τον ξέρω εγω aυτόν. μουρ--

Ο οδnγός τnν πρόσεξε κεfvn τn ατιγμn 

που περνούσε οκριβwς οπό δfnλa τnς. 

Ένας δαιμονισμένος θόρυβος οπό 

φρένα ακο(ιατnκε και το ουτοκfνnτο ατομά-

τnσε μέτρο Π!Ο κεf. 

- Κυρά Βοσιλού ... Κυρό Βασιλού, 

Τον π κυρά Βασiλού nou 
τnς 

ι'Ιτον. 

- Ο Νικόλας. φwναξε δυνατό. Π γίνεσαι 
Νικόλα; 

Ο Νικόλας, rπav κι aυτός γεωργός 

οπό τn Σκuλλούρα γειτονικό χωριό με τον 

Άn Baσfλn. 

Τον nξερε πολύ καλό n κυρά Βοσιλού. 
Ήρθε πολλές φορές ατο σπιτικό τnς και κά

νανε πολλές συναλλαγές aυτός κι ο όvφας 

τnς. 
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- Κυρά Βοσιλο(;, ξονάnε ο Νικόλας μ' 
αγωνία. Τι κάνεις μόvn ατο χωριό; Γιατί δεν 

έφυγες κι εσύ με τους άλλους; 

- Να φύγω; Μονολόγnσε σον να ξu

. πνούσε εκείνn τn ατιγμr1 οπό λnθαργο. Να 
φύγω; Και γιατί να φύγω; 

-Οι Τούρκοι, όπου νάνοι θα μπουν στο 

χωριό. Έμεινα κι aτn ΣκυλλοΟρa μέχρι 

τwρο. Το fδ:ο εfna. "Γιατί να φύγω"; Όταν 

όμως εfδα το τανκς και το στρατό να έρχο

vrοι anό τn Μύρτου, μ' έπιασε ο φόβος. θα 

με σκοτώσουν, σκέφτnκα. Αυτοί δε λογαριά

ζουν τίποτε. Πnρα τπv 01κογένειά μου και να 

μας φεύγουμε. Έλα να σε πάρουμε μαζί 

μας. Κανένας δεν έμεινε ατ' άλλο χωριό κι 

έδΕΙξε προς το μέρος τnc;; Μύρτου. Φύγανε 

όλΟΙ. 

- 01 οτρατιωτες μας; Π γfνονε; Ρώτnσε 
με αγωνfα. 

- Τι να σου πω; Ούτε ΚΙ εvω ξέρω. Άκου

σα nως προς τn Λεu

κωσfο και τn Μια rv1nl\16 κι c1λλ01 προς το 

μέρr .. χ; τrϊς Μόρφου. Π να πω; Αν μεiνονεμε-
θα πέoavaτa των Τούρκων. 

Σφόγγισε τον anό το μέτωπό 

του ο Νικόλας με τn φούχτα του και συνέχισε. 

Ξέχασα να σε σuλλuπnθ({), Τό 'μοθα γιο το 

Δnμnτρό. Π να γίνει έτσι nταν 

Tnv fδιο ατιγμr\. οκούστnκε από το au-
τoκivnτo μια φωvn. 

-Νικόλα ... Νικόλα.Γιατr δεν έρχεσθε; θα 
μας nρολόβοuν 01 Τούρκοι. 

- Η Moρfa εfvaι n γuvafκaμou, εfπε ο 
Νικόλας. Άντε κάτι μοζf σου, κλε1σε το 

σnfτι και φεύγομεν. 

- Αφού εrv έτσι aς nnγafvouμεv, εfnε n 
κυρά ΒαοΙλού. Μα naύ να nάμεν όμως; 

- Μακρυά. Όσον μπορούμε nto μα-
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κρυό. Στn στα βουνό. Θα δοuμεν. 

Μπnκε οτοσniη n κuρό Βασιλού. ενώ ο 
Νικόλας nnγε προς τ' αυτοκfνnτο .. 

Πnρε μερικό χρnματσ, που τόχε γιο 

τες ανάγκες του σnιηού τnς τάβαλε oτnv 

ταέnn. Μάζεψε εσώρουχα κι ένα δεύ

τερο φουοτόνι οπό το ερμάρι τπς τάκανε 

μπογαλάκι τuλίγοντός τα σε μια μαντnλιά. 

Βynκε από το σπίτι τnς και κλείδωσε 

τnv πόρτο παίρνοντας το κλειδί τnς. 

Πέρασε απ'το nnγάδι κι 

ματιά. προτού nόΕΙ οτ' ouτoκfvnτo. 

μια 

Αγκαλιάοτnκaν με τn Mopfa και φιλι'Ί
θnκαv. 

- Kaφo\JC; που φτάσαμεν; Εfπε n Μαρία 
με δάκρυα οτα μάτια. Να φεύyομεν απ' τα 

σnfτια μας σον κυνnγnμένοι. 

και δυο 

.λό τnς. 

τον 

σιλού.Τα 

σ€ το 

εfπε n κυρό Βοσιλοί' 
'-''-'"μ·vu κύλποον οτα 

δfπλα από 

Νικόλα, ο "'"rπΊ~ηr 

που πατοίJ-

Κάνανε το oταup."J τους οι δυο 

Κ€ς, ενώ Ο ΙΊΙΙ~:ΟΛ.αc: 

τ' αUTOKIVi'ΠOU. 

μπρος τη 

Σnμερα. που δέκα χρόνια, 

nολΟ γερασμένn πια n κυρά Βασιλοίι, δfχως 
κανένα ατσν κόσμο, κάθεται σε μια κασόνα, 

έξω από μια παράγκα, οτον Άγιο Δομέηο και 

τnv κατάvπα τnς. 

Αnένανrf τnς, ο τουρκοιΊατnμένος Πε

νταδάκτυλος, υψώνεται σαν κάστρο, ανάμε-
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σα οτn Λεuκωσfα και τnv 

Κόπου, ΠΙΟ 

Άπ Βασiλπς. 

Εκεr γενvnθnκε. εκεf 

τους. Ο 

εκεf na-
νφεύτnκε κι εκεi έζnσε τα πιο πολλά τος 

χρόνια. 

Μέχρι τn Μύρτου κοι στο 

υψώματα του βοuvούκαιμέχρι τοΓερόλακκο 

φτόνανε τα κτnμοτά τnς. Ένα κομμάη εκ-ΙΖi, , 
ένα κομμάτι εδώ. Όλα όμως nασκ>χrΖιpcιφο 

και γόνιμα. Οι γονιοί τπς πρώτα και 

"'nrry·rr- τnς ο Δnμnτρός, πότιζαν με 

τn γn κι αuτn έδινε τους τnς. 

Όλα τοuρκοnατούμεvα 

ποιος το καλλιεργεl 

τους καρπούς τους; 

Το αρχοντικό της; Π να γfνεται μ' αυτό; 

Το περιποιεfται 

έτσι να 

μέσα. 1'1 τ' 

Σαν αδελφn του τnv είχε ο '""'cπ"-Δ'"

και τα παιδιά τπς τnv 

σαν vcπavε δικό τους πρόσωπο. 

Με τn βοnθεια πούδ!νε n κι.η3/Ξρ. 
νι~σn και με τnv του Νικόλα, 

που 

vo σκέφτεταΙ όσο σκλπρr1 κι αν rπov, 
θωσαv να ξαvαφηόξοuv το νοικοκυριό τους 

και να σαν όνθρωnοι χωρfς; 

Στα μέσα του δεύτερου χρόνου, n κιJ~ 

βέρvnσn παραχώρnαε οτο Νικόλα 

γrι οτr1ν Πάφο καΙ με τnv 

του. 

Η κυρά Βασιλού, παρ' όλον ί1οu δεν 

nθελε να χόσει τnv παρέα τους, αρvnθnκε 



να πάει μαζί τους. 

Τnν παρακάλεσαν, τnς είπανε χίλια 

λόγια. στόθnκε όμωςαδύνατο να τnν πείσουν 

να τους ακολουθnσει. 

Δεν nθελε να φύγει μακρυά. τόσο μα

κρυά, από το χωριό τnς. 

Απ' εκεί που ζούσε τώρα, έβλεπε τον 

Πενταδάκτυλο. τn Μύρτου. το χωριό τnς. το 

γνώριμο τnς κόμπο και όλα τ'όλλα γύρω 

χωριό. 

Ώρες ολόκλnρες, καθότανε στnν αυλr'1 

του σπιτιού που έμενε κι αγνάντευε προς το 

Βορρό. Άφnνε τn σκέψn τnς να σεριανίσει 

στα γνώριμό τnς μέρn και χαιρόταν n καρδιά 
τnς. 

Όχι. Δεν nθελε να φύγει και να πάει πιο 

μακρυά. 

Ήταν ο γιος τnς. Το παλλnκόρι τnς. 

- Θα γυρίσει, έλεγε και τον περίμενε. 

Κάποιος καλός άνθρωπος. πρόσφυ-

γας κι αυτός από τον Άγιο Δομέτιο. που 

ζούσε εκεί δίπλα τnς με τnν οικογένειά του. 

τnς έκανε τnν πρότασn. λέγοντά ς τnς. 

- Κυρά Βασιλού. Εμείς στο τέλος του 

μnνα φεύγομεν απ' το χωριό. Πάμε πίσω στο 

σπίτι μας στον Άγιο Δομέτιο. Κουρόστnκα να 

ξυπνώ κάθε μέρα και να κατεβαίνω στn Λευ

κωσία. στn δουλειά μου. με το λεωφορείο και 

να επιστρέφω στο βρόδυ πόλι, τόσο δρόμο, 

κουρασμένος. Άλλαξα τα πορτοnαρόθυρα 

του σπιτιού, που είχαν τσακκιστεί από τις 

σφαίρες κι επιδιόρθωσα όλες τις άλλες ζn

μιές. Είναι κοντό στα τούρκικα φυλάκια. στnν 

πρόσινn γραμμn. τα πρόγματα όμως ειναι 

nσυχα τώρα. Οι φασαρίες πόψανε και δεν πι

στεύω να ξαναρχίσουν. Τι λες; Έρχεσαι κι εσύ 

μαζί μας; Θα σ' έχομεν σαν τn μόνα μας. 

Είναι μικρό το σπίτι μας. Έχω όμως στnν 
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όκρn μια παρόγκα και θα βολευτείς. Είναι 

καλοκτισμένn και ζεστn. Εκεί έμενε για πολλά 

χρόνια n μακαρίτισσα n μόνα μου. Θα κά-
νουμε αίτnσn κι ίσως αργότερα σου δώσει n 
κυβέρνnσn ένα από τα σπίτια που κτίζει για 

τους πρόσφυγες. 

Δέχτnκε τnν πρότασn μου. Δεν μr:ιο-

ρούσε να κάνει κι αλλιώς. Ο νοικοκύρnς τnς, 

τnν είχε ειδοποιnσει ότι πολύ σύντομα, Θα 

χρειαζόταν το σπfτι, για τnν κόρn του που 

nταν αρραβωνιασμένn. 

Εφτά χρόνια περfπου, ζούσε μέσα σ' 

αυτn τnν παράγκα. n κυρό Βασιλού. Απένα
ντι τnς μερικό μόνο μίλια μακρυά. το σnlτι 

τnς. το αρχοντικό τnς. 

Ζούσε με τn βοnθεια που τnς έδιναΥ 

από τn Μέριμνα. Μικρn βοnθεια βέβαια κ.οι 

δεν τάβγαζε πέρα αν δεν μεριμνούσε και συ

μπλι1ρωνε το κάθε τι, ο καλός εκείνος άν

θρωπος που τnς πρόσφερε τnν προσωρινn 

εκείνn στέγn. 

Έκανε τnν αίτnσn τnς για να τnς δώσει 

n κυβέρνnσn σπfτι. Έτρεξε πολλές φορές !<Οι 
κτύπnσε τις πόρτες των υπουργείων. Πποτε 

όμως. Υπnρχαν άλλοι με προτεραιότnτα. 

-Αργότερα, τnς έλεγαν. 

Πέρασαν όμως τα χρόνια κι αυτή 

ακόμα ζούσε μέσα στnν παράγκα. που όσο 

καλοφτιαγμένn κι αν nταν, δε μετρfαζε και 

τόσο το χιονιά του χειμώνα και τον καύσωνα 

του καλοκαιριού. 

Αναστέναξε βαθειό n κυρό Βασιλού. 
Έφερε το χέρι τnς στο μέτωπο κι aτένισε τοι 

ορίζοντα προς το χωριό τnς. 

- Άραγε, τι να γlνεται εκεί κότω-σrο 

χωριό; Μουρμουρισε. Το κατοfκnσαν οι Τούρ

κοι; Ήρθαν πίσω οι Τούρκοι χωριανοί ποιJ 

'φυγαν με τις φασαρίες του 1963, n φέρα\ιε 
ξένους; Τι καλό που περνούσαμε τότε. Είμα-
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στον όλοι, Έλλnνες και Τούρκοι σαν αδέλ

φια. Εκείνοι στn δουλειό μας κι εμέις τους 

aνταμείβαμε καλό. Στις δύσκολες στιγμές, ο 

ένας μας παρόστεκε του όλλου. Ακόμα κι 

όταν φύγανε με τις φασαρίες και πι''Ιγαν στον 

τουρκομαχαλλότnς χώρας, κοντό μας ερχό

ντουσαν να πόρουν το σιτόρι, το κριθόρι και 

ότι όλλο χρειαζόντουσαν από τα γεννι'ψατό 

μας. 

Σκούπισε τον ίδρωτα, με τnν ανόποδn 

τnς παλόμnς τnς και συνέχισε. 

- Ο Αχμέτ Μπέnς, n γυναίκα του n 
Αnσιέ Χανούμ, n κόρn τους n Ναζιρέ κι ο 

γυιος τους ο Κεμόλ; Οι καλοί μας γείτονες, τΙ 

να γίνονται όραγε; Ποιος ξέρει; Ζούνε, πεθό

νανε; Τnν τελευταία φορό .που τους είδα 

ιiταν δυο μέρες πριν το πραξικόnnμα. 

Πιiρε βαθειό ανόσα κι αναστέναξε n 
κυρό Βασιλοu. 

- Άλλοι καιροί εκείνοι, συνέχισε. Περ

νοιJσαμεν σαν αδέλφια. 0 Κεμόλ δυο μιiνες 
μεγαλUτερος από τον Όμnρό μου και n Να
ζιρέ τρία χρόνια πιο μικριi. Όλn μέρα ιiταν 

μέσα στnν αυΜ μας και παίζανε κι οι τρεις 

τους.Πποτε δεν τους χώριζε. Maζf να παf
ξουν, μαζί να φόνε, μαζf και να διαβόσουνε, 

κείνοι τα τουρκικό τους κι ο Όμnρος μου τα 

ελλnνικό του. 

Οι σκέψεις τn συνεπιiραν και ξεχόστn

κε εκεί για ώρες ολόκλnρες αναπολώντας 

κείνους τους ωραfους παλιοuς καιρούς. 

Σε κόποια στιγμn στο μυαλό τnς γεννιi

θnκε κόποια σκέψn. 

, . Έστρεψε το βλέμμα τnς προς τnν πα

ρόγκα που έμενε τόσα χρόνια. 

Τα μότια τnς βοuρκωσαν και τα δό

κρυα σαν χόντρες κuλnσαν στα μόγουλό 

τnς. 
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- Θα πόω, είπε μεγαλόφωνα και αnο- ll 

φασιστικό. Τα χρυσαφικό μου. Τα χρr'Ιματό . 
μου, οι τρεις χιλιόδες λίρες. Θα nόω να τα 

φέρω. 

Σκοunισε με τις παλόμες τα μόηα τnς 

και τα μόγουλό τnς. · Κοίταξε τnν ϊΟ(ιρκι.κn 
σnμαία, που κυμότιζε λfγο πιο κότω και τον 

Τοuρκο στρατιώτn να στέκει στο φ~. με 

το όπλο στο χέρι και μουρμοuρισε με αf'!Οο

γοιiτευσn. 

-Κι αν με πιόσουν οι Τοuρκοι; 

Κοίταξε ξανό τn ξuλινn παρόγκα mς, 

σκέφτnκε τnν κατόντια tnς και όυνέχισε με 
αποφασιστικό uφος. 

- Κι έτσι χαμένn κι αλλιώς χαμένn.Αλλό, 

για~ί να με πιόσουν. Πως θα μεξεχωρlσουν, 

πως εfμαι Ρωμnό. Τα τούρκικα τα μιλώ καλό
τερα απ' αυτοuς. Θα μεπόρουν για τουρκόλ

λα. Μnπως εμείς αn'εδώ, ξεχωρlζομεν τον 

καθένα, που βλέπουμε στο <;5ρόμο μας, τι 

φυλιi είναι; Έχει κανέναν, που ξέρει όλο τον 

κόσμο; Εκεί θόναι το δuσκολο. Εκει στο σπίτι. 

Άραγε ποιοί θα ζούνε σ αυτό; Γuριραν πrσω 

οι χωριανοί μας, n φέρανε ξενικο\iι<:γ Αλλό, 
γιατί να φέρουν ξενικοuς και να μn γύρισαν 

οι χωριανοί, που έχουν και τα σπίτια τους και 

τα χωρόφια τους εκεί; 

Η μεγόλn απόφασn επόρθn .. Ί~μενε 
τώρα το σχέδιο. Πώς θόμπαινε στα τουρκο

πστούμενα; 

Δυο μέρες σννέχεια, καθότew και ι<α

τόστρωνε τα σχέδιό τπς. 

Στο τέλος αποφόσισε. 

Θόμπαινε στα τουρκοκρατούμeνα, 

χρnσιμοποιώντας σαν πέρασμό τnς τCΝ πο

ταμό. που περνούσε από το πlσω μepος του 

αεροδρομfου και έφθανε μέχρι το Γ eρόλακκο 

και περνούσε πέρα το Γερόλακκο. 



Ήξερε πολύ καλό τnν περιοχr'Ί. Ο ποτα

μός r'Ίταν γεμότος από βλόστnσn. από καλα

μιές και aλλους θόμνους. Θα περνούσε ανό

μεσό τους σκυφτn κι έτσι θα κρυβόταν από 

τα μότια των φρουρών. 

Μέχρι το Γερόλακκο. r'Ίταν το δύσκολο 

μέρος τnς αποστολr'Ίς τnς. Σαν έμπαινε πια 

στο χωριό, δεν θα υπr'Ίρχε καμιό δυσκολία. 

Κανένας· δεν θα υποψιαζόταν ποια r'Ίταν. 

Ποιος κοιτόζει. r'Ί ποιος βόζει υπ' όψιν του 

μια γρnό γυναίκα που περπατό το δρόμο 

τnς; 

Εκεί κότω στο χωριόυπr'Ίρχε ο φόβος. 

· Ποιούς θα συναντούσε εκεί; Θόβλεπε 
γνωατό τnς πρόσωπα. n ·πρόσωπα τελείως 
όγνωστό τnς και ξενικό; 

Το σπίτι τnς; Ποιοι όραγε va κατοικού
σαν. σ αυτό; 

Ο Θεός είναι μεγόλος. είπε. Δεν· θα 

μΌφr'Ίσει να χαθώ. 

Από το Μετόχι του Κύκκου; στnν Έγκω

μn, nr'Ίρε το αγροτικό λεωφς>ρείο, που τnν 

έφ€ρε μέχρι τnν Κοικκινοτριμιθιό: 

Σ' όλn τnδιαδρομr'Ί, πρqσευχόταvε και 

παρακciλούσε το Θεό να βοnθr'Ίσει και να 

πόνε όλα κατ' εuχr'Ίν. 

Σαν κατέβn στnν Κοκκινοτριμιθιό, πr'Ίρε 

το δρόμο προς το αεροδρόμιο. Τα γεροντικό 

τnς πόδια, μετρούσαν με ζnλευτr'Ί γρnγορό

δα τον καυτό αμαξnτόδρομο. ενώ ο ίδρωτας 

κυλούσε από το κεφόλι και τnς έλουζε ολό

κλnρο το κορμf. 

Προτού ακόμn βγει απ' το χωριό, πρό

σεξ€ ότι πίσω τnς ερχόταν κC!ποιο nμιφορτn

γό αυτοκίνητο. 

- Αν r'Ίταν να με 'παιρνε ως πιο κότω; 
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Σκέφτnκε. 

Σr'Ίκωσε το χέρι τnς κι έγνεψε στον 

οδnγό του nμιφορτnγού να σταματr'Ίσει. 

- Μισr'Ί αντροπr'Ί δικr'Ί μου και μισr'Ί δικr'Ί 

του. σκέφτnκε. 

Ανακουφfστnκε σαν είδε το αυτοκίνmο 

να ελαττώνει ταχύτητα και να σταματό δfπλα 

τnς. 

Άνοιξε τnν πόρτα .και ρώτnσε τον 

οδnγό, αν μπορούσε να τnν πόρει ως ΠίΟ 

• κότω. 

Τnς έγνεψε με το κεφόλι πως μποροό

σε να τnν πόρει κι όπλωσε το χέρι του και τn 

βοnθnσε ν' ανεβεf. 

- Ευχαριστώ. Νόχεις τnν ευχr'Ί μου. του 

είπε. 

- Μέχρι που πας γιογιό; Τ π ρώτnσε εκεί-
νος. 

- Ως εκεί κότω στο γιεφύρι με τους ευ
καλύπτους.από\/τnσε εκεfνn. Έχω χωρόφι 

εκεί, θα πόω να το κοιτόξω. 

- Εfσαι τυχερr'Ί που με βρr'Ίκες. αnόν:m

σε εκείνος. Κι εγώ λίγο πόρο κότω πόω. Έχω 

να μεταφέρω χοίρους για το οφαγείο. 

Σε δυο λεπτό φτόσανε στο γιεφύρι. 

- Πού να d αφnσω γιογιό; Ρώτnσε ο 

οδnγός. 

- Καλό είναι εδώ. πριν απ' το γιεφύρι, 

απόντnσε εκείνn. 

Το αυτοκίνητο σταμότnσε κι n κυρό Βα
σιλού όνοιξε τnν πόρτα και βοnθούμενn από 

τον οδnγό, που τnς όπλωσε το χέρι κατέβη

κε. 

- Να naς στnν ευχn μου γιέ μου. του . 
είπε σπρώχνοντας τnν πόρτα να κλείσει. 
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Η Βαοιλού, (Πάθnκε για 

δευτερόλεπτα, εκεf που κατέβnκε από το αu

τοκfνnτο, για να προοανατολιστεf. 

Σαν βεβακί)θnκε ι)η κανένα δεν 

έβλεπε, γλiστρnσε με σβελτάδα από τr1v 

όχθπ προς τον πάτο του 

θάταv ΟlΊζ 

που. 

για va τnv 

ΟΙ πκ;; 

σαν συνέχεΙα τα n()δια, αλλά auτn προχω

ρο(;σε κι ούτε που για τους πό-

που nσav 

του 

vατα. 

Οι τnς καταμαπίJθrΙκαv και τα 

γόνατό τnς λιώσανε. A.uτn προχωρού-

σε αγόγγυστα. 

Σαν κατάλαβε, όη αnομακρuνθnκε αρ

κετό από τα μισσ· 

σnκώθnκε, κοίταξε τριγύρω τnς για να nρο

σανοτολισrεf και nr'φε βαθειά ανάσα 
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Μπροστά τnς, 

vnκαν τα 

κοντά τnς, 

vrπo να περνά με 

προς τα αριστερά τnς, εfδε πλάσματα να 

κινούνται. 

λού ΚΟΙ 

ΚαΙ 

νατά τrκ;. 

ομοc~ 

δiVEI 

ΣΕ 

nολι) καλά. 

σον κα: πfvav τον 

Πιο 'κει ένα 

καΙ χαλούσαν τον 

τους. 

εfπε n κυpό Βaα
Κάθnαε σε μια κο-

που το 

va τnς 

κοθ6vτου-

Πέpααε από ΠΙΟ κοντιΊ 

Βααιλού. 

- Φαfvεαaι πολύ 
μια νεαρr\ ΚόπΙασε να 

τnς εirιε 

n,-,,..,..,., . .,'"'''"'' ΚΟ! VO 

σε κάη να ct'U!\.IΛJ<Jt!'L;. 

αnόνηισε n κυρά 
Εfμαι Γ•σλύ βΙaστικr\ 

Προχώρrισε. Διόσχισε το και 

βγnκε στον κ(;pιο δρόμο, nou ενώνει τn Λεv-

t--



κωσία με τnν επαρχία τnς Κερύνειαc;; μέσω 

τnc;;Μύρτου. 

Μεγόλn nσυχία. Ούτ' ένα αυτοκίνnτο 

στο δρόμο. 

- Πού καιρός, ψιθύρισε , που τ' αυτοκί
νnτα πnγαιναν κι ερχόντουσαν σαν τις μέλισ

σες. Δυσκολευόσουν να σταυρώσεις το 

δρόμο, προς τnν όλλn μεριό. Έρnμος τώρα. 

Συνέχισε το δρομο τnc;; χωρίς να στα

ματnσει. Παρ' όλn τnν κούρασn τnc;; περπα

τούσε·με γρnγορο Bnμa. 

Συνόντnσε δυο-τρία αυτοκίνnτα που ερ

χόντουσαν από τnν αντίθετn μεριό. Το ένα 

nταν στραηωτικό. Το πρόσεξε κ~λό γιατί πn

γαινε πολύ σιγό. Μέτρnσε έξn στρατιώτες, ντυ

μένους στοχακκί και με τα όπλα στα χέρια. 

Κόπου σ' ένα ύψωμα, στα δεξιό του 

δρόμου, είδε μερικούς όνδρεc;; μ' ένα τρα

κτέρ. Κότι έκαναν εκεί. Δεν ξεχώρnσε και 

καλόΙnc;; φόνnκαν για στρατιώτες. Πού είχε 

όμως καιρό ν' ασχολnθεί μαζί τους. 

Σαν έφτασε στnν ανεφανn του χωριού 

τnς, nταν κατακουρασμένn. Στόθnκε εκεί, 

πόνω στο ύψωμα. Πnρε βαθειό ανόσα και 

κοίταξε προς τα κότω, προς το χωριό! 

- Επιτέλους, είπε με ανακούφισn. Ξανα

βλέπω το χωριό μου. Να, n εκκλnσία. Το κα
μπαναριό τnc;; είναι ανέπαφο. Φαίνεται πως 

δεν τnν πειρόξανε καθόλου. Να και τα σπί

τια. Ανέγγιχτα, όπως τ' αφnσαμε προτού φύ

γουμε απ' το χωριό. 

Το μότι τnς πnρε δυο, τρία ότομα να 

κινούνται μέσα στο δρόμο. 

- Φαίνεται πως είναι κατοικnμένό το 
χωριό, μουρμούρισε. 

Μετό σκίρτnσε από χορό, σαν ένα παι

δόκι, που του κόνουν δώρο, το παιχνίδι που 

ονειρεύτnκε χίλιες φορές. · 
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- Να. Να και το σπίτι μου, φώναξε. Να n 
κλnματαριό. Ολοπρόσινn, όπως τnν όφnσα. 

Πρέπει να τnν περιποιούνται. 

Έκανε να τρέξει. αλλό τα γεροντικό 

και κατακουρασμένα πόδια τπς, τnν ανόγκα

σαν ν' αλλόξει ιδέα. 

Σε δέκα λεπτό,βρέθnκεέξωαπότοσπrτι 

τnς. Φαινόtαν, όπως ως τ' όλλα σπίτια, σε πολό 

καΜ κατόστασn. Η κλnματαριό nτav φορτω-

μένn με κόκκινα σταφύλια. Εκεί στnν όκρn, 

. ακουμπnσμένος στο στύλο τnc;; κλnματαριός, 
nτανακόμα ο ξύλινος καναπές. 

Εκεί καθόταν ο Δnμnτρός τnc;; και ξε

κουραζόταν, σαν γυρνούσε κατακουρασμέ

νος από τα χωρόφια. Εκεί καθόταν κι n ίδια. 
κότω από τnν παχιό σκιό τnc;; κλnματαριός κι 

έπλεκε το τρικό του όντρα τnς και του γυιου 

τnς n κεντούσε τα λευκαρίτικό τnc;; και τα νn
ματένα παπλώματό τnc;;. 

Το γκαρόζ, ορθόνοιχτο όπως πόντο. 

Λείπανε όμως τ' αυτοκίνnτο και το τρόκτορ. 

Κοfταξε το σπίτι. Καλό συντnρnμένο, 

σαν να nσαν οι ίδιοι μέσα. Η αυΜ nτανκαθα

ρn και φρεσκοραντισμένn. Καλό συντnρnμέ

νο σαν τότε που το κατοικούσαν οι ίδιοι. 

Η πόρτα του σπιτιού nταν ανοιχτn κι 

ακριβώς εκείνn τn στιγμn, ακούστnκε μια τοι

ριλιό παιδιού, κι αμέσως μιο δεύτερn, από 

κόποιο όλλο παιδί. Ένα κοριτσόκι. τεσσόρων 

μέχρι πέντε χρόνων, πετόχτnκε από το σnfτι 

κυνnγούμενο από ένα αγόρι έξι μέχρι επtό 

χρόνων. 

Η ματιό τnc;;, ακολούθnσε τα χαριτωμέ

να εκείνα παιδόκια, που κυνnγούσε τόνο, τ' 

όλλο γύρω στnν αυΜ και δεν πρόσεξε τn 

νέα γυναίκα που πρόβαλε στnν πόρτα και 

τnν κοιτούσε επίμονα. 

Σuνεχfζεται στο επόμενο τεύχοc; 

~ 
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