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·Αr:ό τ!ς ((ίστορίες τfις ζωnς μου>>
·rοϋ Ρaδιοφωνικοu

· i δρύματος
Η

Κύπρου.

ΚΥΘΡΕΩτtΣΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ ΛΛΑ ΧΑ ΤΖΗΓΙΑΚΟΥ ΜΗ
ΑΝΘΟΥ ΡΟΔΙΝΗ
'Ο ΑiJνο,;•στσι~ ίδιιαίτε,ρ,α ζeστος
έκείνο το κmλοιχιαύρ:ι ιμα για έμάς τι'ι
πιαuδιια ήταν yεμάτο~ χmρες Κιαi παι
yνίJδια. Τi,ς δροσιε~ του χωριαίi μο-ι:
το χιuρι6 μου είναι ή Κυιθρέια -ιμόνο ι'::ιμε:tς ξέ,ρ:αμε να τiς χαρούμε
καΙ άπ' το πρωΊ: ώς το ϋρά:δυ ήτ~αν
eνα άδιάκοπο πανηγύρ,ι. Στην ένο

!!'ία Συe:κα:ν'ια το σπίτι μου καi ολη
μοι;

ό;yαπημ;ένη οiΚ(ΥΙ(,ένιειια, ό πιι

ll

τέιριας, rι ιμητέlρα. τα άδέλφια μοcι:.
"l<}γro 1ι μικρ,ι)τ~'ιρη κι' iι χιαϊ.δFJμένη.

ά.ι"'f.ολάiμ6ανα την

άγάπη τους καΙ.

'(
' '
η~μουv Fνια
κεψ άτο υγιε,στατο
ΠΗιι1'1ι'
~,1·-ι:·Ίσιμένο με δλο1eς καi !με δλιι.
Τι') ()νοιια ιμου
άντιιλαλοi5σε συν~:

χ'εω σ' .δλο το σπίτι: <(Παρασκ:ευοf
λα πο\;
κά:νει'~

εί.σαι...

.. })

μοϊ'

Π α.ρια;σχευούλ-α
τ6

'δειχναν

κι'

τ\
fοΎ~>

ι-·ίν' ή ι::λήιθ~:~ω- τους a\ιτα.ηέ,δuδα την

a-

ό.yιi<πη τοv~ς. "Ομοιριφη L:,ω·ij :rιoi'
λοί.μονο... Θαριρ@ δ8ν eα μποριέσαι
νι'ε n>ΙλRι(ο:σιο την
ίστοιριί•α μιου•. δεν
θa f),[i{!) ΤΟ ΚΟ\Jιρ•ά!Ι(UΟ... ι) π6νος Κι'
οί θύμησΨ~ μοϋ πλακώνο-ι;:ν το στfi
θος

σα,·

(j,ρ,u.χοι

γρ,αν(τι>ινοι.

Θα

πιροιπr.:rtΟήισ.ιο δμιωg να τα ?·ξιστορή
σω άπ' τη,, άρ,χ:ή.
Μοϋ σι:ιμπ-α.ρα
στ/iκ,!όΤαι κι' ύΠΟΙ!ΗJ\"}'τ\Κ(ι. μt, π:ρ,ο.σ
μένει το χέρι το φιλικο που :rτροο
φέ:ρθηικ:ε ,,α γ•ρά:ψει γιι'ι ιvένα.

"'Η ταν Α15yου:στος.

~rανΘμορ·~ι ο

το χωριό μου κι' έγrο .μόλις eντεκrι
Χ'~'Vffi'\'. Καi είιμιαι
άκι6μη 8ντΞΚΙ7.

~· οονι7Jν κ·αl θά 'μιαι για Jι·ιLντα 8ντf--·

~~~ χ.ρο,rων ... αυτη ή ήλικία είναι τό
τραγικο όρόιση,μο
τη ή ή.λιrχίία ...

στη ζωή μου~ αύ

Έκεί·νη η)ν ή:μιέ<ρ:α ξεκιν1Ίισαμε
ίίιλc:ι μισ.fζi Ύ'~α το μιάζφα των χα
c::τ:πι@ν. Μ,π;ροστa πήγαινε ή μητέ

e'α ι'ι.κουμaτι•σιμένη σε μια 6:έργα, τι'ι
aδέλφια μου, πιο

καi τελεητα~α
τρια-νουίJοf,σα.
στον -fjrλ1o >:αl
λ6γυρα.
Μου
πριl ν δε v ε ιχ α
'ΗJJ\οι.ό μου. Σα

πίσω ό πατέρ.ας

έyώ.
Χοροατη:δούσα,
σήικιωνια το πρ<•σωπο
Θα6μαζ~α τij φύση ό
φαινότα\•
πως ποrε
δεί τόσο ομορφο το
ν&ολιε,π;α για π.ρώτη

;;,ο.ρ,α 'τcσο ί)ωθυιγάJλανος ήταν 6 ού

Q11νό;:
τό χιρυισ6ξανθ<ο
χ,ώμ·α. τiς
ϊiΚH',QES χαρουπιες μ8 το μαϋρο Χ;'!,!\1·
σά1τι τοι:,ς, τοi)ς
λόφου~ πΘρια,
πιαιρά,ξενο κυπ•α.ρ.fισσιι :που ί)μοιό τ·Ο\1

co

Μ"· f'iΈΧ<' τόπος άλλος, τοuς aνΟρώ
;:rοrυ~ ;:,f.(ιυ~ς.

:\fα

χόρται'\'ιct την

πά,:ω

ι'ι:π' δλα

δεν

οίκ·ογένει.~ά μου κα~

είχα μΗ~!. δ·uά0Ψ:ση ... σαν κάτι vα μ
~σ'Π{Ι'ωχν!' κοντιi
τους ,,• άπσ:ζητ@
τa χcίι!)ια ΤΟ'\Υ(; κ·σl τα φιλιά τοΌς. ΤiΊ
{)\'011\ά ,μου νέιμuζε τον χffiQO γύ~·ω:

<(Π~ιrιησκt'ι;ούλα κ.άyε γρήγοιρ.α. Ηα
ρ:ασ:~εηούλα ,μη ιμdς Κια:θ1'•στ.ειριεΤς Πα
Οιασκε·ι)οi.λα .•. >) Κι' έyffi yεiλου,σα και

όιστειυό,μ;ου'\1 και ετ,ριεχ;α και :.τετου
ιτα. Ηu~ο~ιιcϊις σα,,

aνοιχτο. τ~ο κλο-ι,βί
i\gχότιαν δλη αύτη

που:λι που fSψi'jκι·

του. 'Απο ποϋ

ή χαρά:

Κ ι' αύ-
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τος ό i]λι:ος, ό ο'\)ρανοg κ·αι το ~ε:στο
τ·ο :χ,@μα καί. ..
Μ·άvα

μου...

ή

φωνή

μο·υ,

-η)ν

εν-οi!Ο)ισα νι'ι 6j'Ιαίνει σαν φωτιι'ι άπ'

το ortfί'θog μου. Μάνα 'μου ... Πατδρa
·μισυ, Μά·να... Μάν·α ολα σκοτείνιια
σαν, ολια
εlναι φεueνάτα,
τίποτα
νύρω ιμου, τίποοτα... "Λδικα στιριφο
Ύuριίζω το κεφάιλι,
:μάταια σηκώνω
το πρ6σωπο ψηλά, π-ροσπαθώ νι'ι με
τακινη!Οώ μιa δεν καταφέρνω νι'ι άλ

λάξω θέ·ση. Ρu~ωσα στον τόπο που
ΠιαΤΟVσα· Ενα Κενο τΊρ·U7ύριω :μου κι'
~:να;: κ·ατ·wμαυιροg .μιανδύας :μου εχει
κeiJψει οσα λί-νο πριν θαύμα~α.

Α ύτος;:
6 τρό>μοs nου νιώιθω,
α:Ότο•s ό φ66οg ποv
.με σψίνϊ"Ει ιιε
τa σιδερ•ένl!α του δάκτυΙλα, ποt πε
τρώνει τa μέλη .μου, που στραΎrγί
ζθι η) χαιQ·ά μου, είναι ύπιερ,!Jο/υικu
1tεΎ'άλος; yιι'ι τfιν μικρή μαυ κιαιρ.δι.ά.
Δεν '{ΙUΤα>λ"α6<αίνω τι Ε'i(ινε. ''Εσι6υ
σε () f}λως, ευσι πίστεψα την πρώ
τη στιγιμή, eσ6υ•σε ό i].λιοg νι' αύτο
δεν διακιρίνω τίποτα δσο κι' i'iν α
'Ιj7flίνω διάπλατα τα 'ιtάηα.

Άκοiω τον πατέ:ρ,α νu με. φω

νάσα πολiJ κοντά
·μοu. Δυο χέρια
που τ,ρέJμουν ,με άρπάζουιν και μιά
φωνή... ω τι φωνi) σπιαραχτικΊ) καi
τι οδύνη στiΊ. λίΎ·α .λόyΙJα.

- Παιιδ-ί μου, κορίτ-σι μου, τί ε.
π·αθες; Κάνει~
άστεiα δΑν είναι;
'Έλα πδσ' μου το. Πέισ' 'μ>ου π~ ά
στει,ε:ύεσαι ...
----Μάν·α, δώσ' μου τη 6έ·ριγ'α πού
κ-ρ-ατtiς. Φωνάζιω ν' άκούσει ·ή μη
τέρα που προΧ;ωροvσε μπ'ροστ·ά. Νό
,μ~"bα πως μ8 τη 6έρ-vα Ηι'ι τι'ι κατά
φε:ρ·,,α.

1\-Ιιi'.ι σταλιι'ι παι1δt
κ,αι ΚΟ'\.."Uιά
στηχΘς; 'Ενι\J εlμαι πιι'> παλ·iJ κοΊ 1 ρασ:μένη ...

'Ακούω τη φαιvή

τ6σιι l'iαφνικ·ι'!ι με κτύπησε.

-- Πηcyαίν!ετε έσείς; π·ατέρ·α,
i:Ύ(~ δεν μπορώ.
-Τ>ί aστεί:α

εΙν,αι αυτα

f:yιό ...
Πα.ιJα

σχ;:::τ-οfλα; Δεν τ(ι κηηχ;λα6αίν-Εις; πι;J;
ιμiiς; καθυ:στεριείς;;

- Δεν ,μπορώ πΗτέρ·α, δεν μπο
ρc'ϊ)... δλια σκοτείνω:σαν ξαφνικ·ά, ο
Λια χάθηκ.αν, ό ήλιος, τα
δέντρ>f.t...
πηΌ εΊJσαι πατέρ.α, που είισαι; 'J<~σi;
τι1. fί,λmειις;

'Α~λών'ω τι'ι χ8ρ;ια, συιvαντώ κ:ε
vό. Φοι6ί'i<μαι νi't κουνηΗω μήπως α\:·
τi'ι το κενό με κατα:πι:εί, νομίζ.ω πιος
μόνο ή yη που πιατω, αύτί'ι το μ;,
χ,ρούτσικο κομ'ματάκι ειει ά.τομεi,
νει κ·άτω ά.π' τa πόδια ,μου. 'Ακούω

'tiQ·f~ξuμo και μιι'ι

λαχαν~ασμιένη ιt-

"t~χαση

το φι'ϊJς μοι?, εί•μαι τι;φλή, τυφλή ...

η'ι.ζει. Κάνω πρσσπ:άΗί'ια χα~ το(, ι\
παντίϊ>.

της νδQΙΧL':tαι

aπο μ·α~t,ριά. Νιώιθω τfιν άνάσα του
πατέ,ρο; στο Π•ρόσωπο, τa χέρuα του
μt ψάχνου•v,
λαχτα;ρ(i) ·νa τους δίϊι
καi άπεΜτίζο1μ·αι.
Βάζω τι'ι κ,λάJμα
τα· κ:λαfω
μe δΆση
δύν·α;μη
eχω,
κιλαf.ο> Ύιατi κ·ατά.λα,6α έπιτέ;λσυι; το
ψΗΟ•Ερ•ό •ίM:itJ
πάθη·μα, ΤΟ ~ακο πο\;

Σπ,ι;,::c·ά:tω ·στην άyκαιλι:a τού πιι

η'ορα κ~' "'a.t~()g έπικ,αλείται τον Θεό,

-rcn•

Χcρι.στο κι' δλους;
τους; {ιΎ:ίους;.
J~ητa va τuμωρη,θεί
aν ΕψτΗιξε σ:β
κιη

(ι;ω•;6ζε! Gοήθεω, ΚΙλαίει, f'r.πα

e:ηγόρητα και με σφίνγει, με φιλί'i
στο πρόσωπο, στcα μάτια... στα μά
τι•α μου πoiJ ι'ιλοίιμονο δeν 6,λέποV'\'
πιά. δεν 6iλέπουv...
'Η

,μητΔρ•α άντιλwμ6άνεται

κ·ιiτι σο()ιz,ρ·() συμ6αίνει

κοντά μας.

Άκού·ω τa

ί5τι

και τρέχει

ϋήματά της

ν·α κη,,τεύουν, φωνεs συϊ'κεχυμένες,
~)ρωτήσεις,
χέρ-uα που
μ' ά'Ι'Ι'ίζουν
μη ιμπορ•ώνταs να πι.στέ1pαι;ν το τρ·α-
νικο μαντάτο. τα κλάιματα τω\' δι
κών 'μου·, ό πόνο-ς; που δι·ακ.ριίνω στα
λόγια τους; με φο6uζουν .rοαιραπάνω.
'Ο σπαρ-α!Ιjiμός; τουις, ή άΎωνία τους;,
μεταΎΎ~ζεται ά.π' τα τριε:μάμεν,α χέ-

2!0

fl'Ιιa τους; στο κrοριμί μοu, στfιν :wαρ
διa μου, σ' δλη .μου τfιν ϋπαιρ:sη.
"'Ολα

στ~αιμάτησwν

εκιε:ίνο το

Αύyουστιιάτι:χ.ο
πeωινο κιαι ολα ά
ποτυπώθηκαν στο μuαλό μου οπωι;;
γιa τελευτmί<α φοριtt τα είχ:α δεί. τα
πάντα τα έχιω φολά'ξει σrrην Κtαρδιά
ΙJ.ιοiΌ έ't'σι δπως; 't'α άντίκ,ριυ,σα έκ:είνο
1)0 άξέχαστο πrριωινο ΚιαL τα Κιρατώ
.τrαρη"(ορ,~ά μου και φυλακτό. Τι'.ι λια

τ.ρε;μένα 1)αιριακ:τη~ρ.ιιστικ'a τού Π·α~έ
~ιι, τής μητέ.ρ·αs,
των
άδερφιω:
:μου, τού άΎαπημένου μου χωριιου,
τον i}ιλιο, τον ούριανό, τη
τiι:; ιχα
ρου:πιέις;, την ζωfι δλη.

'\'fi,

'Αποκαμ.ωιμένη
άπ' τ·ο κλάμια,
με άν&Οιασαν στο "(αiJδουιρ·άκι και μ~
γ6ριιισαν πίσω στο χωριό. Κrαι άρχι
σε τό't'ε μια όδύασεια που τέλος; δεν

είχε. Δεν θμ'εινε "(ιατ.ρος; που ν'α μή
τον έπισκεψθοϋμ.ε, δεν ~μιεινε άν
θρωπος;
που νιι'ι; μην
δεχτοi5με τη
συιμ6ουλή του, δ8ν θμε:ινε τόπος; που
δεν τρ.έξ·αμε ζητώντ·αs η) "(ιατρει.:l.
Οί νuατροι δεν 6ρήκαν καμιa πα
Οολοιyικiι αt τ ία. Μιλού.σαν "(ttt κ~ά
ΠΟi!α άνεπ~άιρκιεl!α fι χαλάtρ•ωιση τών
.,,εύρ·ων καi δοκ·ί,μασα διάφορες Οs

ρ·απι:;ίες και κά0ε εϊ:ιδου~ σU\'τα"(έ:;.
Ηα.οάιλληλα &ρχΙJσαν οί δε:ί}σειι;; και

τ;,:ξ?ιματα στους; άγίους;.

Με

ζύ"(ι

σα-ν και έφτιαξαν
μω'ριCt άπο κερi
πο,.., τα άφιερ.ώσαιμ:ε σε ολες; τi,ς έκ
κ.λησίες;.
Με
όδή"(ησαν
:μπροστα
στfιν είκόν~α τοi5
'Αποστόλου Άν
δοιέα. Γονάτuσα κ·αi έ6να:λ.α το φου"'
'
L.
στανάκι
μου. Με δά:χ.ρυ·α στα
μuτια
το
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χάιρ·~σα

στον

.,Αγιο: (<' Από·στολg

'Ανδ~ρέα μου, δ~ν έχω δικό μου πα
ρa αύτο το φουστάνι. Σου το χαρί
ζω. Δώισε ιμου ΚΙαι έσυ το φω,ς μου .. Ι)

Τια'ξ·ίJματ·α ·με μάτuα άφι;ε,ρώσα
Ιμε σe Κ•άθε έ~κ,λησία ΠΟU 6{!rί~βε

ΚΥΘΡΕΛ

στο δρόμο μαις. Ή μητΘρα έκοψε ό

λόκλη'ρ'α

τ6πια i:ιφά01ματα

ποδιε~

σταiJς άγίουις, Νύχ't'α και μέρα, Κ!α
Οη~μερινeς κrαi Κυ,ρΙJα.κ~ς; τα'§ιδε'\Sαμε

άmΊ πrόλη σ~ ι;ωρ·ιό, άπο έκκλησια
σ~ ,μονα·στήιρι, ζητώ-ντας; το φώς; που
τόσο να:ή:νορ,α εΤχα στε.ρηθ'εί. Γονά
τι,σα ΚΙαι ε~λαψα και προσε'tJΙΧ.ήιθ~ιι
νια τ·ο μεγάλο ά"(αιθο που εΤχα χά
σει. Ό Πιατέρα~, ή μητέρ~α, τα άδέλ
α>ια •!ωυ, δi~v σ't'αμftτησαν J-LΠ{!Οση:ι

;re

κ·~νένα μόχθο η έξ·οδο ΠQΟ~ε>Ι.Ιμέ

νοι1 να γίνω ~~ά. Μα ή τιροα"(ωδία
ιιοv δεν εί·χε τελειωιuό. ΊΌ i!:ν·α κα:κο

~i~oif.oυOoiσε το &λλο.

Αύτο δμως

εΤναι ιμι.Cι άλλη uστορ[α,
μ'ιa άλλη
ά:π' τl:ς πολλες πικιρές μου tστορ(ες;:.
Ό χρόνος δ~ μου φτάνειι νa ίστο
ριήισω την συv~εια γι' αύτο στmμο

τώ ώς; Μω. "'Ως

't'a

έντεκα .μου χ.~ό

νια, ώς; την στιγ1μη που είιδα "(ιa τε
λευ't'αία φορια τον κ.όσμο.
'Έχουν πιερ~άσει άπ~ο τότ,ε σχε

δόν ε'ίκοσι

τρ·('α, είκοσι

τέ.σσεu·α

χρόνια, μι(ι οτι ά'\'άπησα, οtι Πιρό
λα,()α να ννω,ρι~σω, το~ιrσα β·αθta
μέσα μου. Στiις; άτέλεtιωτες; ώρες; τijι;;
μοναξιάς ,μου, άνοίγω τα μάτΙJα τijς
'~υχijς;, "(υrρ·ί:ζω
πίσω μ8 συ'\'τ·ρ1!6η
κι'
δρ,α!μ•ατίζομ~αι
πρόσωπα
και
πρ.άνματα, τοπtα
και χρώματα κι'

όμοριφιες '\'l!α πάντα
φε.iΌ'Ι(·άτε~. Σι\
νά 'ζηοα &!; τα έντεκα μου Χ'ρόνιrι
κιι' ϋστε:ρ~α 6υθίστηκ:α σ' εναν tsπνο
νι:ψά:το έφιάλτεg, πιε:ρuμένοντας; σαν
ηΊν !.tetΎιεiμένη κόρη
του
παρ~αι,ι.ιυ
θιοi5. να ξu.πνήσιω κιαι να συνεχίσω
τη ζωή μου.
Ηε.ριιμένω άκόμη νι'ι.
ξυπνήσω ...
(Μεταδόθηικιε άπο
·ιδ.ρvμα

Κύ-ιr,ροv

το

cΊσrqρί•ες τί;ς ζωfiς
στ1ς

6

Αόyούσrοv

Ραδιοφωνικό

στ·Υιv

έι<'Ι!Όμ,τη

μοο~

1979).

