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ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 

Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ 

Με τον Ζαόν και τον Κκαραβόν 

Τσακκωθnκαν μεσ τnν σrρόταν, ο 

Ζαός κι ο Κκαραός 

τ ζ' εις τnν ώραν δίκασεν τους, ένας δι

καστnς σοφός ..... 

Τσακώθnκαν για τον ρότσον, πούχε 

βάλει οΖαός 

κότω στο δικόν του τοrχον, για να μεί

νει στερεός .... 

Ο Ανδρέας ο Ζαός κι ο Χρίστος Κκα

ραός, από τnν Κυθρέα γινnκαv γειτόνοι. Ο 

Ανδρέας από τον Άn Γιώρκn του Σιρκαλέ 

παντρεύτnκε τnν Εuτuχίαν τnς Καλλούς του 

2;ορπό, ο δε Χρfατος Κκαρaός από ΠΊ Βcί.>νπ 

παντρεύτπκε τπv ΛγόθΓ1ν τπc; Καρρούς, κι 

εκότσaν κι οι δυο οικογένειες, στον ίδιο μσ

χολλόν, στnν ίδια γεπαJiό, με γvωοιούς γει

τόνους, τον Χριστοφάκπ Κολιό που έκαμε 

μουχτόρnς πολλά χρόνια, ..... τον αδερφόν 
του τον Νικολότσιn (n όλλως πως Κκόλαν 
του Ττόπn), τον Χριστόφορο Ττούμπαν, τες 

Πnλούσες, τις Γιαννίνες τnν Ειρnνnν τnς 

(Καρρούς) και άλλοι. 

Σαν γειτόνοι ο Ζαβός κι ο Κκαραός 

περνούσαν καλό παραπάνω κι' από τ' αδέλ

φια . .. με το καλnμέρο Χρίστο, καλnμέρα 
Ανδρέα ... ποτέ τους δεν ψυχρόνθnσαν, δε 
μόλλωσαν, πέρασαν χρόνια ως ότου έπρε

πε να βρεθεί πέτρα σκανδάλου; . . . Έτσι 
φαίνεται, και παρουσιόστnκε μια πέτρα, 

πέτρα πραγμαηκn, που εξ αιτίας γρόφτn-
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κεν n ιστορία αυτn, n κάτωθι: 

Η αυΜ των σπιτιών του Ζαβού nτο 

δυο τρία πόδια ψnλότερn που το δρόμο, 

και κόθε βαρετό χειμώνα, ο πλινθόκτιστος 

τοίχος υποχωρούσε, έσκαζε τόπους

τόπους που κόποτε-κόποτε εμπόδιζε και 

τnν κυκλοφορία των αμαξιών που ετρίβο

ντο πόνω του συχνό και έτσι κόθε χρόνο ο 

Ζαβός εχρειόζετο χτίστnν ... 

Μπnκε σε σκέψεις ο Ζαβός .... Τι κά

μνει, λοιπόν; 

Κοντό στον ελnόμυλο του Σάββα του 

Παπα-Μυρμίτζn, θωρεί, μιαν πέτραν του 

βάρους του, ένα ρότσον ας πούμε των 100-
120 οκάδων .. Τι κάμνει ο Ζαβός; Μανικώνεται 
και κούντα-κούντα τον ξεριζώνει που τn 

Θέσn του, και πότε κυλnτός και πότε που

κουππιστός σαν ένας· όλλος Σίσυφος, του 

παλnού καιρού, παίρνει και τοποθετεί το 

ρότσο κάτωθεν ενός αφορμολογουμένου 

επικίνδυνου σιμnντnρότοιχου.... Από μέσα 

του εγελούσεν ο Ζαβός, όqχετα πως για να 

τα καταφέρει και να φέρει ως εδώ το ρότσο 

τα ρούχα του έγιναν μούσκεμμα από τα 

δρώματα που αν τον εβλέπατε θα λέγατε 

πως έππεσε μέσα στον ποταμό του Μαρ

μαρέτn ..... 

Πnγε; σπίτι, άλλαξε ρούχα ο Ανδρέας 

μας και γύρισε πίσω στο καφενείο τnς Ειρn

νούς γελαστός, γελαστός και πίνοντας τον 

καφέ του διnγείτο για το κατόρθωμα του, 

που πέτυχε, να εμποδίζει στο εξnς τα αμό-



ξια και τα aυτοκίνnτα από του να πλnσιό

ζουν και να χτυπούν το σιμnντnρότοιχο και 

να του τον χαλούν .... 

- Πολοόται ο Χατζn Κώστας του Κο

λιού και λέει ... Ναι, Αντρέα, τα αμόξια θα 

πογυρίζουν και καλό τους τοίχους του σιμn

ντnρκού σου και θα υποχρεούνται να κτυ

πούν τους τοίχους, των γειτονικών σπιηών 

τnς Ειρnνούς, του μόστρε Γιαννn του Καρ

πασίτn και. ... τότε το κακό δεν εθεραπεύθn ... 
ότε θόχουμε χειρότερα .... 

Ακούει τnν κουβένταν τούτnν ο Κκα

ραός, που έπινε το ζουκκούδι του και λέει 

ψιθυριστό... «Τούτn εν δουλειό δικn μου .... 
απόψε ο ρότσος θα πόει κότωθεν των σπι

τιών του συγόμπρου μου .... » 

Εfπεν το, έκαμεν το ο Κκαραός ... Με
σόνυχτα που επέστρεψεν που το καφενείο 

του Κανικλίδn, κυλίοντας τον ρότσο, τον ετο

ποθέτnσεν κότω που του συγόμπρου του 

τον τοίχο .... Σnκώνεται ποιJ το πρωΤ ο Ζαός 
για δουλειό, αντικρύζει τον ρότσον στnν 

αντίπεραν πλευρόν... Περίλυπος, με δυο 

χείλn καμένα, προχωρεί για το Σερόγιο να 

προφτόσει το αυτοκίνnτο, και σκέφτεται και 

ούλο σκέφτεται. 

...... Τέλος τnς εβδομόδας αποπειρόται 
ο Ζαβός και επαναφέρει το ρότσο στnν 

προnγούμενnν του θέσn, αλλό και ο Κκαρα

ός δεν έμεινε αδρανnς ..... Έτσι λοιπόν ο ρό
τσος με το πόρε και φέρε κατόντnσε n 
πέτρα του σκανδόλου, που λαλεί κι ο λόγος. 

Πέρασαν δυο-τρεις εβδομόδες, έφευ
γα κι εγώ που το Σερόγιο και πnγαινα στnς 

μόνος μου, τnε Ελενίτσας του Στυλλn του 

Κούτσουρου .... Από μακρυό όκουσα φωνές, 
όλλαξα βnμα, αφnνοντας πίσω τα σπίτια 

του αδερφού μου του Μιχόλn και προχω-
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ρώ ... Μόλις μπουκκώθnκα το δρόμο Κολιn
δες, αντικρύζω τους δυο γειτόνους, τους 

καλούς φίλους, πιασμένους λαιμό και τζαι 

λαιμόν ... Ο ρότσος στn μέσn του δρόμου. 
Δεν πρόφτασεν ο Ζαβός να τον μεταφέρει ... 
φωνόζουν, φωνόζουν μα και τα χέρια και τα 

πόδια των κινούνται ωσόν λερναίες ύδρες, 

αρπόζοντας πουκόμισα, μουστόκια, μαλιό, 

με αποτέλεσμα, τα υποκόμισα να σχιστούν 

να γίνουν όσπρες και κόκκινες κουρδέλες 

από τα γαίματα, που όρχισαν να τρέχουν 

από τα αυτιό, τα μότια, τα λαιμό, που λίγο 

έλειψε να τους πέσουν και τα παντελόνια .... 

Και ο Γιόγκος βλέποντας από κοντό, 

και ακούοντας τους λόγους τnς διαφορός 

των δυο γειτόνων, ερώτnσε ... Κρίμα κι είμα
στε τόσοι γειτόνοι και να τους αφnσουμε να 

σκοτωθούν: 

Ακούω, τότε μια φωνnν ενός γειτόνου 

να λέει: «Αστους πελλούς να μόχονται .... 
Άφnσ' τους να λαώνονται, αφού εν κι δυο 

πελλοί... 

Μονολογεί πόλιν ο Γιόγκος μέσα 

του.... «δεν υπόρχει ψυσιn Θεού να τους 

συμβιβόσει. .... Κι n σκnνn εξακολουθεί... ευ
τυχώς δε που δεν είδαμε φονικό αντικείμενα 

στα χέρια τους ... Ναί, ναί, ... κόποιον έρχεται 
aπό μακρυό .. νατος πλnσιόζει..... είναι πλό

σμα; ναί, είναι πλόσμα, αλλό τετρόποδο. 

Ναί, ένας σκύλος του μαχαλλό, γείτονας 

του Κκαραού και πού πόει: .. έρχεται να συμ
βιβόσει τους δυο γειτόνους: Θα ξέρει τον 

Κκαραό που του ρίχνει κόποτε κανένα κοκ

καλούδι, αλλό θα ξέρει και τον Ζαβόν που 

τον προβουρό με κανένα ρότσο σαν τον 

ιδεί πόξω που το ξωπόρτι του,,, Έρχεται 

νότον πλnσιόζει. .. πλnσιόζει ... σταματό λίγο 
βλέπει τα κοπέλια, βλέπει και πόλι βλέπει, 

ανακαλύπτει φαίνεται τα φιλικό και τα εχθρι-




