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ΔΙΗΓΗΜΑ 

Ένας πραγματικός πατέρας 

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύ- Α νδρεας Παναγίδης 

χος. Αριθ. στη σελίδες 70-80 και τέλος 
αυτού. 

Αυτή η θάλασσα, έγινε γεφύρι, και 

πέρασε ο τούρκικος στρατός στα 

πανίερα εδάφη και σκότωσε αθώους, 

άντρες, γυναίκες, νέους και παιδιά. 

Σκότωσε το παιδί μου, τον Αντρέα 

μου, το μοναχοπαίδι μου. Τη μόνη 

μου χαρά και ελπίδα. 

Ο μπάρμπα Νικολιός, έβλεπε εκείνη 

τη θάλασσα και δεν την καμάρωνε 

όπως τότε, πριν να γίνει το μεγάλο 

κακό. 

Άλλοτε, τα νερά της, ώργωναν τρε

χαντήρια και ψαροκά·ικα. 

Τότε, τέτοια ώρα, οι ρωμαντικοί του

ρίστες που έμεναν στην Κερύνεια και 

στα γύρω χωριά, νοίκιαζαν από μία 

βαρκούλλα και τραβούσαν στο βάθος 

της θάλασσας, για να απολαύσουν το 

γέννημα του ήλιου, που σαν ένας 

τεράστιος ροδοκόκκινος δίσκος, 

έβγαινε, μέσα από τα βαθειά νερά 

της θάλασσας και έριχνε, τις πρώτες 

του χρυσές aχτίδες, πάνω στα γαλα

νά νερά. 

Τώρα, αυτή η θάλασσα, είναι γεμάτη, 

με τα σιδερόφραχτα, τεράστια τούρ

κικα πολεμικά καράβια, που σπέρ

νουν φωτιά και σίδερο και καίουν την 

πατρίδα. 

Χαμήλωσε τα μάτια και κοίταζε κάτω, 

τον κάμπο που απλώνεται προς τη 

Λάπηθο. 

Στα τόσα χρόνια που έζησε, ήταν η 

πρώτη φορά, που έβλεπε τα μέρη 

εκείνα, έρημα και βουβά. 

Δάκρυσε. Ένα μεγάλο δάκρυ, κύλησε 

από τα μάτια στα μάγουλα και έπεσε 

στη γη. Ανακατεύθηκε με το χώμα, 

γίνηκε σβσλάκι και κύλησε στην 

κατηφόρα. 

Σήκωσε το βλέμμα του και κοίταζε 

τον Πενταδάκτυλο. Τον κοίταζε με 

σεβασμό. 

Το γνώριζε σπιθαμή, προς σπιθαμή. 

Τον περπάτησε άπειρες φορές. 

Γνώριζε τα πιο κρυφά και απίθανα 

του μέρη. Το μονοπάτια, τες πηγές 

και όλα τα μυστικά του. 

Άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί 

και αγκάλιασε με αυτό, όλο το μέρος 

του βουνού, που βρισκότανε μπρο

στά του. 

Σε κάποιο σημείο, το βλέμμα του στα

μάτησε. Συγκέντρωσε την προσοχή 

του και κάρφωσε επίμονα τα μάτια 

του, σε εκείνο το σημείο. 

Προσπάθησε κάτι να δει, κάτι να 

εντοπίσει. Όμως, η αραιά ομίχλη του 

πρωϊνού, που έμοιαζε σαν άσπρος 

καπνός, τον εμπόδισε να δει, εκείνο 
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που ήθελε. 

Κοίταζε προς το χωριό Πάναγρα. 

Ανάμεσα στα δέντρα και τα λιγοστά 

σπίτια, είδε στρατιώτες να κινούνται. 

"Δικοί μας είναι," μονολόγησε. "Αν με 

δούνε, σίγουρα, δεν θα με αφήσουν, 

να πάω ως εκεί επάνω". 

Άφησε τον εαυτό του, να κυλήσει σε 

μια χαράδρα. Από εκεί, αθέατος, δρα

σκελώντας με γρήγορο βήμα τους 

θάμνους και τες αγκαθιές που ήσαν 

στο δρόμο του, προχώρησε, με 

στόχο το μικρό λόφο, που βρισκότα

νε περί τα χίλια μέτρα μπροστά του. 

Στους πρόποδες του λόφου, βρήκε το 

γνωστό του πλατύ μονοπάτι, που 

ξεκινούσε λίγο έξω από τη Μύρτου 

και χανότανε πάνω ψηλά στο βουνό. 

Ήξερε πολύ καλά, το μονοπάτι αυτό. 

Θα τον έβγαζε εκεί που ήθελε. 

Ο μπάρμπα Νικολιός, περπατούσε και 

όλο περπατούσε. Κάτω από άλλες 

συνθήκες, θα έκανε ένα σταθμό. Θα 

καθότανε κάπου, να ξεκουραστεί. Να 

πάρει ανάσα και να πιεί και μια γου

λιά νερό. 

Ο μπάρμπα Νικολιός όμως, δεν ένοι

ωθε καμμιά κούραση. Η δίψα που είχε 

μέσα του, ήταν να φτάσει το γρηγο

ρότερο, εκεί επάνω, σε εκείνο το 

μέρος, που τον περίμενε το μονάκρι

βο παιδί του. 

Περπατούσε με ακούραστο, βιαστικό 

βήμα. Ανέβαινε και όλο ανέβαινε, το 

ανηφορικό μονοπάτι. 
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Κάποτε, ο ήλιος πρόβαλε για καλά, 

πίσω από τες ψηλές κορυφές του 

βουνού και οι καυτές ακτίδες του τον 

κτύπησαν αντιμέτωπα. Ο ιδρώτας, 

άρχισε να τρέχει σαν ποτάμι, από 1:ο 
κορμί του. 

τίποτε όμως δεν mοούσε το μπάρ

μπα Νlκολιό. Ούτε η κούραση, ούτε η 

δίψα, ούτε και ο καυτός ήλιος, μπο

ρούσαν να το σταματήσουν. 

Ανέβαινε και όλο ανέβαινε. 

Σε κάποιο σημείο, το μονοπάτι διχα

ζότανε. το ένα σκέλος, πήγαινε ίσια 

προς την κορυφή του βουνού και το 

άλλο σκέλος, τραβούσε δεξιότερα 

και κατέληγε προς τα τούρκικα. 

Ο μπάρμπα Νικολιός, στάθηκε για μια 

στιγμή. Έβγαλε το μαντήλι από την 

τσέπη του και σκούπισε τον ιδρώτα 

από το πρόσωπο και το σβέρκο του. 

Φύσηξε τη μύτη του και πήρε βαθειά 

ανάσα. 

"Σαν κάτι καμένο μου μυρίζει", μουρ

μούρισε. 

Άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί 

μπροστά του και προς τα πάνω. Τα 

μάτια του, βούρκωσαν με αυτά που 

είδε. 

Η πλαγιά του βουνού μπροστά του, 

πίσω από τον ψηλό λόφο, περί τα τ 

ρία χιλιόμετρα, από εκείνο το σημείο, 

ήταν κατάμαυρη. Τα πάντα είχαν 

καεί. 

Ανησύχησε πολύ. Ο ζεστός ιδρώτας, 

που κυλούσε από το μέτωπο του , 



κρύωσε και ένιωσε το πρόσωπό του 

να παγά)νει 

Σ' εκείνο το μέρος, στην ίδια εκείνη 

πλαγιά σύμφωνα, με όσα του είπε ο 

Κόκος και ο λοχαγός, είχαν γίνει οι 

προχτεσινές αιματηρές μάχες. 

"Παναγιά μου," ξεφώνησε. "Τα παλλη

κάρια κάηκαν. Το παιδί μου, ο 

Αντρέας μου, τι να γίνηκε;" 

Οι λιγοστές σπίθες ελπίδας, που άνα

βαν μέσα του, πως θα εύρισκε το 

παιδί ζωντανό, έσβησαν με μιας. 

Άνοιξε την δρασι<ελιά του και τάχυνε 

το βήμα του. Έπρεπε να φτάσει μέχρι 

εκεί επάνω, το γρηγορότερο δυνατό. 

Κάποτε, αγκομαχώντας και κατακου

ρασμένος, έφτασε στον προορισμό 

του. 

Ο ιδρώτας, έτρεχε από το κορμί του 

ασταμάτητα. Τα κουρελιασμένα 

ρούχα που φορούσε, σαν να βγt1καν 

εκείνη τη στιγμή, από μια λίμνη γεμά

τη με νερό. 

Στάθηκε και κοίταξε μπροστά του. 

Ανατρίχιασε. Το θέαμα που αντίκρυ

σε, rΊταν φρικιαστικό. 

Ανάμεσα στα ι.zαμένα πεύκα και 

στους θάμνους, σκορπισμένους εδι..i.J 

και ανθρώπινες μικοκαμένες 

σάρκες. 

Η ατμόσφαιρα ήταν βαρειά και ο αγέ

ρας μύριζε πολύ άσχημα. 

"Ποιοί είναι οι χριστιανοί κω ποιοί οι 

οθωμανοί;" Μουρμούρισε. Πως να 

τους ξεχωρίσεις; Εδώ σκοτώθησαν 
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εκατοντάδες λεβέντες. Η φωτιά 

όμως τους έκαψε και τους έκανε 

αγνώριστους". 

Το μυαλό του μπάρμπα Νικολιό, rη)γε 

να σαλέψει ιi.φμησε ανάμεσα στα 

καμένα και άρχισε να ψάχνει. 

Αναποδογύριζε τες καμένες σάρκες 

και έσκυβε από πάνω τους. 

"Παιδί μου ... Παιδί μου ... " φώναζε 
δυνατά και όλο έψαχνε. 

Σε κάποια στιγμή, που έψαχνε, 

κτύπησε πάνω σε κάποιο βράχο που 

ορθώθηκε μπροστά του, σαν πελώ

ριος τοίχος και έπεσε ανάσκελα 

κάτω. 

Σηκώθηκε και κοίταξε γίφω του. 

τα μεγάλα βράχια και πιο κάτω το 

μονοηάη που ωδηγούσε στο 

φαράγγι. 

Τότε θυμήθηκε. 'Ωρμησε σαν 

νας, με όλες του ης και 

έφτασε σε λίγα δευτερόλεπτα, στο 

μέρος εκεί όπου το μονοπάτι στέ

νευε. 

Η μακάβρια σκηνή που αvτiκρυσε, 

τον έκανε να ανατριχιάσει. Το μυαλό 

του θόλωσε και τα μάτια του βοιJρκω

σαν. 

Στη του μονοπατιού, 

πετάμενα σαν σκυλιά, βρισκόντου

σαν τρία άψυχα κορμιά. 

Τρεις λεβέντες, ο ένας πεσμένος 

πλάι στον άλλο. Το χώμα. ολοκόκκινο, 

βαμμένο με αίμα. 

Δυό ξιφολόγχες, σαν ιστοί σημαίας, 
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ήσαν καρφωμένες στα στήθη των 

δυο νεαρών, που ήσαν πεσμένοι, ό 

ένας πλά"ί στον άλλον. 

"Παναγιά μου," φώναξε με ρίγος ο 

μπάρμπα Νικολιός και τα μάτια του 

βούρκωσαν. 'Ό Αντρέας, το παιδί 

μου". 

Λύγισαν τα πόδια του και το κορμί 

του έπεσε και αγκάλιασε το νεκρό 

γυιό του. 

Το ξυλιασμένα κορμί του Αντρέα, 

έσβησε και την τελευταία ελπίδα του 

μπάρμπα Νικολιό, πως θα εύρισκε 

ακόμη το παιδί του ζωντανό. 

Έκλαψε, όσο ποτέ δεν έκλαψε στη 

ζωή του. Τα δάκρυα, κυλούσαν από 

τα μάτια του και δρόσιζαν το νεκρό 

σώμα του Αντρέα. 

Όταν πια, στέρεψαν τα δάκρυα και 

aπόκαμε, σηκώθηκε και στάθηκε στα 

πόδια του. 

Κοίταξε τα δυό άλλα άψυχα κορμιά, 

που ήσαν πλaί στον Αντρέα και μουρ

μούρισε 

«Σε τι φταίνε αυτοί; Τους φέρανε και 

τους διατάξανε να πολεμήσουν. 

Μπορούσαν να κάνουν αλλιώς;" 

Τότε, σαν κάτι να θυμήθηκε, έκανε 

δυο βήματα προς τον γκρεμό, που 

βρισκόταν ακριβώς, εκεί μπροστά στα 

πόδια του. 

Έσκυψε το κεφάλι και άφησε το 

βλέμμα του, να πλανηθεί στην χαρά

δρα. Στην απότομη εκείνη χαράδρα, 

που τέλειωνε αρκετά μέτρα πιο κάτω. 
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Σε κάποιο σημείο, εκεί όπου η χαρά

δρα σχημάτιζε δυο, τρία μέτρα επίπε

δο και οι θάμνοι ήσαν πυκνοί, αντί

κρυσε ένα τέταρτο άψυχο κορμί. 

«Το παλληκάρι'~ μουρμούρισε. 

Έφερε τα βήματα του προς τα πίσω 

και κοίταξε τα δυο άγνωστα άψυχα 

κορμιά, που βρίσκονταν πλaί στον 

Αντρέα. 

'Είναι και αυτά δημιουργήματα του 

Υψίστου", μουρμούρισε. '"Δεν κάνει 

να μείνουν άταφα". 

Έσκυψε πάνω από τον γυιό του και 

τράβηξε από το στήθος του την ξιφο

λόγχη. 

Δυσκολεύτηκε πολύ να την βγάλει, 

γιατί ήταν βαθειά μπηγμένη στο στή

θος και το κορμί είχε ξυλιάσει. 

Έκανε το ίδιο και με το νεκρό που 

βρισκόταν πλάϊ στον γυιό του. 

Άφησε τες δυο ξιφολόγχες κάτω στο 

έδαφος, στην μέση του μονοπατιού 

και τράβηξε από τα πόδια, ένα, ένα 

τους δυο Τούρκους νεκρούς στρατιώ

τες. Τους έφερε στο χείλος του γκρε

μού και με προσοχή τους άφησε ένα, 

ένα να κυλήσουν στον γκρεμό. 

Το ένα μετά το άλλο, τα άψυχα κορ

μιά, κύλησαν και έπεσαν στο ίδιο 

σημείο, που βρισκόταν το κορμί του 

παλληκαριού, που έπεσε εκεί πριν 

δυο νύχτες. 

Ο μπάρπα Νικολιός, στάθηκε πάνω 

από την χαράδρα. Κοίταξε τα τρία 

άψυχα κορμιά, αδερφωμένα και αγα-



πημένα να αναπαύονται τον ωώνιο 

ύπνο, το ένα πλάι στο άλλο. Έκανε 

στον αέρα το σημείο του σταυρού και 

μουρμούρισε. 

«Ο Θεός ας με συγχωρέσει". 

Πήρε στα χέρια του τες δυο ξιφολόγ

χες και από ένα στενό και απότομο 

μονοπάτι, κύλησε με προσοχή προς 

τα ι<άτω, με κίνδυνο της ζωής του, να 

γκρεμοτσακκιστεί στη χαράδρα. 

Δυο μέτρα πάνω από τα άψυχα κορ

μιά, βρήκε ένα επίπεδο σημείο και 

σταθεροποιήθηκε. Για μεγαλύτερη 

ασφάλεια, στήριξε τα πόδια του, στα 

δυνατά κλαριά μερικών θάμνων, που 

ήσαν βλαστημένοι εκεί. 

Χουφτιασε τες δυο ξιφολόγχες και 

τες στήριξε καλά στις παλάμες του 

και με τα στιβαρά του μπράτσα, άρχι

σε να κτυπά το σκληρό χάψα. 

Δύσκολο στην αρχή. ~Jlετά, το χι!)μα 

μαλάκωσε και όλο και πιο πολύ 

ξεκολλούσε από τη θέση του και 

κυλούσε κάτω και σκέπαζε τα άψυχα 

κορμιά. 

Πόση ώρα παιδευόταν εκεί, ούτε και 

ό ίδιος το κατάλαβε. Σταμάτησε 

μόνο, όταν βεβαιώθηκε, ότι το χώμα 

που κύλησε, σκέπασε και τα τρία 

άψυχα κορμιά. 

Πέταξε τες δυο ξιφολόγχες, πάνω 

από το χώμα και μουρμούρισε. 

,,Αιωνία σας η μντΊμη. Ελαφρύ να 

είναι το χώμα που σας σκεπάζει" 

Σκαρφάλωσε σαν τσακκάλι το ανη-
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φαρικό μονοπάτι και σε μερικά 

ρόλεπτα, βρισκότανε πάνω στο 

στενό μονοπάτι, εκεί που αφήκε το 

νεκρό του, να τον περιμένει. 

τίναξε το χώμα από τα κουρελιασμέ

να ρούχα που φορούσε. Σκούπισε με 

την ανάποδη της παλάμης των 

χεριών του, τον ιδρώτα από το πρό

σωπό του και π11ρε βαθειά ανάσα. 

Εσκυψε, σήκωσε στα χέρια του τον 

γυιό του το φίλησε στο μέτωπο και 

ψιθύρισε 

«'Ελα παιδί μου. Πάμε. Η μάνα σου 

μας περιμένει». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν 

Η Ελεγκού, η γυναίιω του μπάρπα 

Νικολιό, ξύπνησε πολύ αργά, εκείνη 

τη μέρα. 

Ο ήλιος, βρισκόταν 

πάνω από τη γη, όταν άνοιξε το 

παράθυρο της, που βρισκόταν στην 

ανατολή και κοίταζε 

Καθόλου δεν ανησι)χησε, nou δεν 
βρήι<ε τον άντρα της στο κρεβάτι του. 

«Θα σηκιt)θηκε πρωί', όπως πάντα,, 

μουρμούρισε και βγήκε από την 

κάμαρη, στρώνοντας πίσω της καt τα 

δυο κρεβάτια. 

Το σπίτι ήταν βουβό.Καμμιά κίνηση. 

Οι ένοικοι δεν είχαν ξυπν11σει ακόμη. 

Βγήκε στην αυλή, προς το μέρος της 

κληματαριάς. Ήθελε, να καθrΊσει 

στην παχειά σκιά και να βάλει σε 
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τάξη τες σκέψεις, κάτω από την κλη

ματαριά, βρήκε το γέρο Ττοουλή, να 

κάθεται στο τσιμέντο και να καπνίζει. 

«Καλημέρα Ττοουλή» χαιρέτησε 

πρώτη η Ελεγκού μερικά μέτρα πρίν 

φτάσει κοντά του. «Φαίνεται πως 

ξύπνησες πολύ πρωί., 

«Καλημέρα Ελεγκού. Είμαι από τα 

χαράματα εδώ. Σκέφτηκα μήπως με 

χρειαστείτε» 

«Ο Νικολιός; Κοιμάται ακόμη; Ο 

ύπνος θα του είναι καλό». 

«Ο Νικολιός; Ρώτησε εκείνη, σαν να 

ξυπνούσε εκείνη τη στιγμή, από τον 

ύπνο. ''Ο Νικολιός σηκώθηκε και 

βγήκε. Δεν το βρήκε στο κρεβάτι του. 

Πρέπει να σηκώθηκε και αυτός πολύ 

πρω"ί'. Το συνηθίζει κάτι τέτοιο." 

"Δεν είναι δυνατό," είπε ο γέρο 

Ττουλής. «Αν έβγαινε έξω από το 

σπίτι, θα τον έβλεπα. Το σπίτι δεν 

έχει έξοδο στο δρόμο. Εκτός και αν 

σηκώθηκε από τα μαύρα χαράματα, 

πριν έρθω εγώ εδώ". 

"Δεν ξέρω," είπεν η Ελεγκού. "Ούτε 

που τον είδα να σηκώνεται". 

"Μυστήριο", μουρμούρισε ο γέρο 

Ττοουλής. 

"Μυστήριο; Ποιό μυστήριο;" 

Ακούστηκε η αγοροξυπνημένη φωνή 

του Κώστα, του σπιτονοικοκύρη, που 

έβγαινε εκείνη τη στιγμή από το 

σπίτι. "Καλημέρα σας. Τι λέτε εσείς οι 

δυό;" 

"Καλημέρα Κώστα," είπαν και οι δυο 
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με μια φωνή. 

"Σας βλέπω aνήσυχους", είπε και 

πάλι ο Κώστας. Τι σας συνέβηκε πάλι 

πρωι, πρωί;" 

''τίποτε Κώστα μου," απάντησε ο 

Γέρο Ττουλής. ''τίποτε δεν συμβαίνει. 

Απλώς ανησυχούμε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ξ 

Ο ήλιος, όλο ανέβαινε και ανέβαινε 

ψηλά. Οι ώρες περνούσαν. Κόντευε 

να φτάσει μεσημέρι και ο μπάρπα 

Νικολιός, δεν έδωσε ακόμη σημεία 

ζωής. 

Το νέο κυκλοφόρησε και μαθεύτηκε. 

Έγινε η κουβέντα της ημερας στο 

χωριό. 

«Χάθηκε ο μπάρπα Νικολιός". 

Μερικοί άντρες, βγήκαν στα χωράφια 

και στα περβόλια, ψάχνανε παντού. 

Πουθενά όμως ο μπάpπα Νικολιός". 

"Που πήγε και χάθηκε ο βλογημένος;" 

Ρώτησε σε κάποια στιγμή ο 

Γιαννακός "Μήπως υπάρχουν λάκκοι, 

ανακατόλακκοι, λαγούμια ή κάτι 

τέτοια στο χωριό;" 

"Λες, να τούστριψε από τον καμό του 

και να έβαλε τέρμα στη ζωή του, 

πέφτοντας μέσα σε κανένα από 

αυτά;" Ρώτησε ένας άλλος 

Λαπηθιώτης. 

"Ψάξαμε παντού", απάντησε ένας 

από τους άντρες, που είχε γυρίσει, 

εκείνη τη στιγμή, από τα χωράφια και 



τα περβόλια, όπου έψαχναν. "ψάξαμε 

όλα τα πιθανά μέρη. τίποτε όμως. 

Ούτε ίχνος του μπόρπα Νικολιό Λες 

και η γη και τον κατάπιε". 

"Να πάρ' η ευχή", μουρμούρισε ο 

Γιαννακός, λίγο έξω απ() τα δόντια 

του. "Θα έγινε εκείνο που φοβούμαι". 

"Είπες κάτι Γιαννακό;" Ρώτησε 

τρίτος Λαπηθιώτης, που έτυχε να 

κάθεται πολύ κοντά του. 

'Όχι μωρέ Χαμπή. Σκέφτηκα κάτι δικό 

μου. Το μπάρπα Νικολιό, εγώ τον 

ξέρω πολύ καλά, από μικρό παιδί. 

Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά και 

καθήσαμε στο ίδιο θρανίο στα πρώτα 

μαθητικά μας χρόνια. Δεν είναι ο 

άνθρωπος που τα βάλλει κάτω, τόσο 

εύκολα. Οι)τε και πιστεύω ότι έβαλε 

θηλειά στο λαιμό του, ή να σε 

κανένα ξεροπήγαδο, όπως φοβούμα·· 

στε. Κάτι άλλο .. Κάτι 

άλλο ... Πριν να φι)γει η μέρα, είμαι 

βέβαιος, θα τον έχουμε και πάλι 

κοντά μας. Θα γυρίσει οπωσδήποτε. 

Ένα παιδί του χάρισε ο Θεός και το 

αγαπά πάρα πολύ". 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο· 

Ο μπάρπα Νικολιός, το δρόμο 

της επιστροφής, κρατώντας στην 

αγκαλιά του, το πολυτιμότερο rφάγ

μα που αγαπούσε στον κόσμο. 

Φορτωμένος, με το άψυχο κορμί, του 

μονάκριβου γυιού του, κατηφόριζε το 
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στενό μονοπάτι Ο έκαιε, σαν 

αναμμένο κάρβουνο και ο ιδρώτας 

κυλούσε πάνω του 

και έπεφτε στη διψασμένη γη. 

Η κούραση, φαινόταν καθαρά στο 

πρόσωπο του. Τα χείλη του στέγνω

σαν και το λαρύγγι του κόλλησε 

τη δίψα. 

Εγvώριζε πολύ την περιοχή. Τα 

μέρη εκείνα ήσαν ξηρc~. Ούτε 

ρυάκι τέτοια εποχή. οιπε μια πηγή 

νερού. Σταγόνα δεν υπήρχε, για να 

δροσίσει τα χείλη του. 

Επρεηε όμως να βιαστεί. Να φτάσει 

κάτω στο χωριό. 

Όταν θα έφτανε στη Μύρτου, σίγου

ρα θα ει1ρισκε μπόλικο νερό, να ξεδι

ψάσει την δίψα του και κάτι να φάει 

να 

το κορμί του. 

Σε κάθε του βήμα, τα γόνατα του 

λύγιζαν και τα πόιδια του σέρνονταν 

στη Σκουντουφλούσε ακόμη και 

πάνω στα πιο μικρά εμπόδια, γιατί 

δuσκολεuόταvε να τα δρασκελίσει 

Τα του φαγr.J.Jθηκαv ι<.αι οι 

μύτες τους τρύπησαν. Τα ρούχα που 

φορούσε 

κουρέλια. 

Προχωρούσε και 

και γίνανε 

προχωρούσε, 

με βαρειά και κουρασμένα βήματα και 

το σώμα ολόβρεχτο από ιδρώτα. 

τίποτε όμως δεν τον σταματούσε, 
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έπρεπε να φτάσει στο Καποuη, με 

κάθε θυσία, να κηδεύσει το παιδί του, 

με τες ευλογίες του Κυρίου και της 

Εκκλησίας και με τις τιμές που 

ζει σε ένα rφωα. 

κάποιο σημείο του μονοπατιού, 

εκεί που η με-γάλη κατηφόρα σταμα-

κω το ισόπεδο έδαφος γινότα

νε πιο ομαλό, ένα άγριο φαρμακερό 

φίδι, του έφραζε το δρόμο. 

Μόλις το αντίκρυσε, μπροστά στα 

υγρά, από τον ιδρώτα μάτια του, το 

πήρε για ραβδί, μήκους ενός περίπου 

μέτρου, καρφωμένο κάθετα στο 

χώμα. 

Την ίδια όμως στιγμ1Ί, εκεί που πήγε 

να προχωρήσει, με σκοπό να περάσει 

πάνω από το ραβδί, στα αυτιά του, 

έφτασε το ανατριχιαστικό ι-<αι 

σιο σφύριγμα. 

"Φίδι", και σταμάτησε 

εκεί που βρισκόταν. " Φαρμακερό 
φίδι .. φίνα ... " 

Κοίταζε το βρωμερό ερπετό, τη στιγ

μή που σαν αεριωθούμενο, απογειω

νότανε από τη γη, με στόχο το 

του. 

Ο μπόρπα Νικολι6ς, δεν έχασε την 

ψυχραιμία του. Με γρηγοράδα, 

άφησε τον εαυτό του να πέσει προς 

τα πλάγια. Το άψυχο σώμα του γuιοι) 

του, του ξέφυγε και κύλησε, όπως και 

ό ίδιος, στο μονοπάτι 

'Ηταν καιρός. Το φίδι, σφυρίζοντας, 

πέταξε στον αέρα, σαν ένα φτερωτό, 
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πέρασε μισό περίπου μέτρο απότο 

στήθος του i<αι σαν φουσκω

μένο στην μικρή χαράδρα, λίγα 

μέτρα στο πλά:ι του. 

Σίγουρα, αν έμενε εκεί που στεκ()τα

νε, το φlδι, θα του τρυπούσε το στή

θος και θα περνούσε τη ράχη 

του, με δύναμη που πέταξε. 

'Άιντε, δρόμο πριν γυρίσει," μουρ

μούρισε ''πρέπει να μικρά, για να 

είναι τόσο επιθετικό". 

Έσκυψε, πήρε με ευλάβεια από το 

χώμα, το άψυχο κορμ( του παιδιοίJ 

του και με γρήγορο βήμα, απομα

κρύνθηκε από το μέρος εκείνο, χωρίς 

να στρέψει το βλέμμα του προς τα 

πίσω. 

Για μία στιγμrι του φάνηκε πως η 

δίψα και η κοι)ραση, έφυγαν από το 

σιίJμα του. Όταν να 

το λοφίσκο, που βρισκό

ταν μπροστά του, ένοιωσε το •η•··""' η 

του λαρύγγι να τον ενοχλεί. Του 

φάνηκε, πως ο λαιμός του γέμισε ξηρά 

ι<λαδιά καt αγκαθιές. Παράλληλα, τα 

γόνατα του λύγισαν Ι<αι τα πόδια του, 

πάψανε να τον υπακούvε και παρα

πατούσε εδω και εκεί. 

Θόλωσε το μυαλό του και τα μάτια 

του γέμισαν με 

Λίγα βήματα ακόμη και θα έπεφτε. 

Στάθηκε. Πήρε βαθειά ανάσα και 

σκούπισε με την ανάποδη της παλά

μης του, τα υγρά μάτια του. 

Κοίταζε μπροστά του. Σε μικρή από-



σταση αντίκρυσε τον αμαξόδρομο. 

"Να ο δρόμος", φώναξε με χαρά. 

"Λιγότερο από χίλια μέτρα. Θα aντέ

ξω να φτάσω ως εκεί". 

Πήρε βαθειές ανάσες και αφού μετα

κίνησε το φορτίο στα χέρια του, πήρε 

και πάλι δρόμο. 

"Μεγάλη βλακεία", μουρμούρισε. 

'Έκανα μεγάλο λάθος. Έπρεπε να 

φέρω μαζί μου, ένα παγούρι γεμάτο 

νερό. Δεν το σκέφτηκα πως θα μου 

χρειαζότανε. Να φτάση στη Μύρτου! 

Εκεί θα βρω μπόλικο νερό να δροσι

στώ." 

Του φάνηκε πως πέρασε ένας ολό

κληρος αιώνας, μέχρι να φτάσει στο 

δρόμο. Εκεί, στο στενό αργάκι, που 

χώριζε την ακαλλιέργητο γη από τον 

ψηλό πάγκο του δρόμου, ο μπάρπα 

Νικολιός, στάθηκε για ένα δευτερό

λεπτο. 

Μπροστά του, βρισκότανε μια ξερή 

αναθρήκα. Άπλωσε το χέρι του και 

aρπάχτηκε απο αυτή. Μετά, με ένα 

σπρώξιμο του κορμιού του, δρασκέλι

σε το στενό αργάκι και βρέθηκε στο 

δρόμο. 

Στα μάτια του, ξετυλίχτηκε σαν ένα 

μαύρο τεράστιο φίδι, ο ασφαλ το

στρωμένος δρόμος. 

Στη μύτη του, έφτασε η μυρωδιά της 

ζεστής ασφάλ του και τα μάτια του 

κάηκαν από την αντηλιά που τα χτύ

πησε. 

Ώρμησε και προσπάθησε να περάσει 
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στην απέναντι μεριά του δρόμου. 

Σκουντούφλησε όμως σε μια μεγάλη 

πέτρα, που βρισκότανε μπροστά του 

και κύλησε και έπεσε, φαρδύς, πλα

τεύς στη μέση του δρόμου. 

Πέφτοντας, ένοιωσε τη ζεστή 

άσφαλ το να του καίει τα χέρια, τα 

πόδια και όλο το κορμί του. Μετά κτύ

πησε στο κεφάλι και έχασε τις αισθή

σεις του. 

Όταν άρχισε να συνέρχεται, ένοιωσε 

να κυλά στο πρόσωπό του δροσερό 

νερό. 

"Διψώ", μουρμούρισε και άνοιξε το 

στόμα του. 

Το δροσερό νερό, γέμισε το στόμα 

του και από εκεί, κύλησε στο στεγνό 

του λαρύγγι. 

"Κι άλλο ... Κι' άλλο .... ", μουρμούρισε 
και πάλι 

Χόρτασε από νερό και άνοιξε τα 

μάτια του. 

Βρισκότανε στη σκιά κάποιου 

δέντρου. Στο πλaί του, ήσαν δυο 

στρατιώτες, ρακένδυτοι, ταλαιπωρη

μένοι και aξύριστοι. 

"Που βρίσκομαι; Ποιοί είστε; "μουρ

μούρισε και πάλι. 

"Μη φοβάσαι. Βρίσκεσαι σε καλά 

χέρια", του απάντησε ο ένας από 

τους δυο. Είμαστε άντρες της 

Εθνικής Φρουράς. 

Ξαφνικά, σαν κάτι να θυμήθηκε, ο 

μπάρπα Νικολιός, πετάχτηκε όρθιος 

και φώναξε δυνατά. 
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"Το παιδί μου .. ; Το παιδί μου ... ; Που 
είναι ο γυιός μου; Που είναι ο λεβέ

ντης μου;" 

"Ρωτάς για το νεκρό, που ήταν 

πεσμένος στο πλά"ί σου;" Ρώτησε ο 

ίδιος στρατιώτης που μίλησε και 

προηγουμένως. 

"Το ξέρω, είναι νεκρός", φώναξε και 

πάλι ο μπάρπα Νικολιός. "Είναι το 

παιδί μου όμως. Πολέμησε, στήθος 

με στήθος με τους Τούρκους. Η 

πληγή που τον έρριξε νεκρό, είναι 

εδώ, στο στήθος". 

Ο μπάρπα Νικολιός, άφησε το βλέμ

μα του να πλανηθεί στο πλάϊ, εκεί 

που βρισκόταν ο δρόμος και ξεφώνη

σε σχεδόν κλαίοντας 

"Που είναι το παιδί μου;" 

"Να εκεί τον έχουμε, απάντησε ο 

δεύτερος στρατιώτης. 'Τον φέραμε 

κι' αυτό στη σκιά". 

''Ευχαριστώ", είπε ο μπάρπα 

Νικολιός. "Μπορώ να έχω λίγο νερό 

ακόμη;" 

Πήρε στα χέρια του, το παγούρι, που 

του έδωσε ο στρατιώτης που του 

μιλούσε. Το έφερε στα χείλη του και 

το κράτησε εκεί, μέχρι που δεν έμει

νε σταγόνα σ' αυτό. 

Οι δυο στρατιώτες, ρώτησαν να 

μάθουν, πως βρέθηκε σε εκείνα τα 

μέρη, σε αυτά τα κακά χάλια και με 

το νεκρό στρατιώτη στην αγκαλιά 

του. 

Ο μπάρπα Νικολιός, με λίγα λόγια 
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τους είπε την απίστευτη ιστορία του. 

Όταν τέλειωσε την ιστορία του, ο 

ένας από τους δυο στρατιώτες, που 

ήταν δόκιμος αξιωματικός, αγκάλια

σε, φίλησε τον μπάρπα Νικολιό και 

είπε με δάκρυα στα μάτια. 

"Να ένας πραγματικός πατέρας". 

Γύρισε μετά στο σύντροφο του και 

είπε. 

"Εμπρός. Ας πηγαίνουμεν. · Οπου να 
είναι νυχτώνει. Βοήθαμε να μεταφέ

ρω το νεκρό στο Τζιπ. Το Καπούτι, 

βρίσκεται στο δρόμο της αποστολής 

μας. Από εκεί θα περάσωμεν". 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π' 

Ο ήλιος, άρχισε να κατηφορίζει στη 

δύση. Η μέρα, πέρασε ήσυχη, βουβή, 

χωρίς το μουγγρητό των τούρκικων 

αεροπλάνων, τις εκρήξεις των βομ

βών και τα κροταλίσματα των πολυ

βόλων. 

Στο Καπούτι ξεχάστηκε ο πόλεμος 

και η εισβολή των Τούρκων στην 

Κύπρο. 

Μια ήταν η έγνοια και η ανησυχία 

τους. 

Ο μπάρπα Νικολιός. Τι απέγινε ο 

μπάρπα Νικολιός; 

Που να πήγε, που να ήρτε, τι να 

έγινε; 

Ψάξανε παντού γύρω από το χωριό. 

Πουθενά όμως. Ούτε νεκρός, ούτε 

ζωντανός. 



Η Ελεγκού, η γυναίκα του μπάρπα 

Νικολιό, ήταν aπαρηγόρητη. 

Το ένα κτύπημα, μετά το άλλο. 

Χτες, έφτασε η κακη είδηση, για το 

θάνατο του μονCJ.κριβοu παιδιού της. 

Σήμερα. Άλλο τούτο το κακό. Χάνει 

το στύλο του σπιτιού της, το στήριγ

μα της, τον CJ.ντρα της. 

Καθισμένη κάτω από την παχειά σκιά 

της κληματαριάς, μαζί με άλλες 

γυναίκες και από τα δuό χωριά, 

έκλαιε aπαρηγόρητα, το χαμό του 

μονάκριβου παιδιού της και του 

πολυαγαπημένου συζύγου της. 

Γέμισε το χωριό μοιρολόγια και οι 

μαύρες μαντήλες, σκέπασαν τα κεφά

λια, των ηλικιωμένων γυναικών. 

Δυο αγάπες είχε η κυρά Ελεγκού και 

χάθηκαν και οι δυο, μέσα σε λίγες ώρες. 

Το παιδί της, ο μονά.κριβος της, 

έπεσε πολεμώντας στον Πενταδάκτυλο 

και έμεινε άταφος να γίνει 

των ερπετών και των κοράκων. 

Ο άντρας, της, χάθηκε και αυτός, χωρίς 

να ξέρει κανένας, που πήγε και η να 

έγινε. 

Οι άντρες, μαζεμένοι στο καφενείο, δεν 

είχαν κέφια για Όλοι μιλούσαν 

και έλεγαν για το μπάρπα Νιιωλιό 

και το του τον Αντρέα. 

Οι Λαπηθιι.iηες, που ιΊξεραν καλά τον 

μπάρπα Νικολιό, έλεγαν πολλά γι' 

αυτό. 

Ο Γιαννακός, που ρουφούσε εκείνη 

τη στιγμή το δέκατο του καφέ του, 
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άφησε να του ξεφuγει από τα 

δόντια του. 

"Ο μπάρπα Νικολιός, δεν είναι ο 

άνθρωπος, που έτσι εύκολα 

τη ντροπή και την rιττα. Ποτέ του δεν 

έσκυψε μπροστά στο πεπρωμένο 

τοu. Πάντα αγωνιζότανε. Πάντα 

ΠολίJ φοβο(Jμαι, πως και 

τώρα, κάτι πήγε να σκαρίi:Jσει. 

Θα πάρει το αίμα του παιδιού του 

πίσω. Εtναι παλληκάρι, ο μπάρπα 

Νικολιός και το λέει η ιωρδιά τοuΛ. 

να πήγε προς τα τούρκικα;" 

Ρώτησε ένας Καπουτιαvός. 

"Μα αυτός, είναι τελείως άοπλος. 

Ούτε μαχαίρι δεν πήρε μαζί του," είπε 

ένας 

'Ό μπάρπα Νικολι(Jς, άμα θέλει να 

κάνει κάτι, το κάνει και με άδεια 

, εi11ε κα_ι () 
"Φτάνει να μην κάτι στο μυαλό 

του. και το ι'~βαλε, θα το ο 

κόσμος να χαλάσει Χτες, r)ταν 

σκεφτικός και Κατάπινε και 

τα του και τα δάκρυα του. 

Πολύ φοβούμαι, πως κάτι πήγε να 

σκαριί)σει 

Να μου το 

Ένα nτ,Γ\Γ<"Γif,•ιτ 

από τες τους και να στρέψουν 

τα μάτια τους προς αυτό. 

Ένα επιφι\.Jνημα. Κάτι το χαρμόσυνο, 
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βγήκε σαν μια φωνή, μέσα από τα 

στόματα όλων. 

''Ο μπάρπα Νικολιός ... Ο μπάρπα 
Νικολιός ... " 
Τρέξανε όλοι προς το τζιπ. 

Οι δυο στρατιώτες, πετάχτηκαν με 

σβελτάδα από τις θέσεις τους και 

πριν ακόμη πλησιάσουν οι άντρες, 

βοήθησαν τον μπάρπα Νlκολιό, να 

πάρει στην αγκαλιά του, το άψυχο 

κορμί του νεκρού γυιού του. 

Οι άντρες, βλέποντας το μακάβριο 

εκείνο θέαμα, καθηλώθησαν στες 

θέσεις τους. 

Στα γύρω, απλώθηκε νεκρική σιγή. 

Μερικοί, από τους γηραιότερους 

άντρες, άρχισαν να σταυροκοπιού

νται και να ψιθυρίζουν κάποια προ

σευχή. 

Ο γέρο Ττοουλής, βγήκε μπροστά και 

στάθηκε πλάϊ στο μπάρπα Νικολιό, 

που έκανε δυο βήματα από το τζιπ 

και στάθηκε μπροστά στο άφωνο 

εκείνο πλήθος. 

Κοίταζε με δέος το νεκρό, το φίλησε 

στο μέτωπο και αφού γύρισε στο 

άφωνο εκείνο πλήθος, είπε με βρο

ντερή φωνή. 

"Τι πάθατε μωρέ; Γιατί βουβαθήκατε; 

Γιατί δεν μιλάτε; Δεν βλέπετε ποιόν 

κρατεί στα χέρια του, ο μπάρπα 

Νικολιός; Ένα ήρωα μωρέ. Ένα ήρωα 

που πέθανε, για την λευτεριά μας. Το 

παιδί του μωρέ κρατεί. Τον γυιό του 

τον λεβέντη. Τον Αντρέα του, που 
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κτυπήθηκε στήθος, με στήθος, με τον 

Τούρκο εισβολέα. Η πληγή... Να η 

πληγή, είναι μπροστά, στο στήθος. 

Ανοίξτε μωρέ. Βγάρτε τα καπέλλα 

και γονατίστε να περάσει ο ήρωας 

μας. Εσύ μικρέ, τρέξε να φωνάξεις 

της μάνας του να έρτει, να φιλήσει το 

νεκρό γυιό της και να καμαρώσει τον 

λεβέντη, τον ήρωα μας, που έπεσε 

στη μάχη με τη πληγή στο στήθος. 

Πέσ' να ερθούνε όλες οι γυναίκες, να 

αλείψουνε το νεκρό με αρώματα και 

να μοιρολογήσουν το παλληκάρι μας. 

Εσύ ... Εσύ ο πιο μεγάλος, εκεί κάτω. 
Τρέξε και φέρε τον παπά του χωριού. 

Το λείψανο,πρέπει να ταφεί. Δεν αντέ

χει άλλο". 

''Ο παπάς είναι βαρειά άρρωτος," φώνα

ξε ένας ηλικιωμένος Καπουτιώτης. 

"Βρίσκεται από εχτές στο κρεβάτι." 

Ο γέρο Ττοουλής, ύψωσε και πάλι τη 

φωνή του. 

"Πέστε του μωρέ, πως έφτασε στο 

χωριό του, ένας ήρωας και είναι ανά

γκη να το δει. Ο χρόνος του είναι 

λίγος και δεν μπορεί να περιμένει". 


