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Παιδικές μνήμες σαν παραμύθι
του Γεώργιου Κοκn

Μια φορά και ένα καιρό, έτσι δεν άρχιζαν όλα τα παραμύθια που συγκινούσαν κάθε
παιδική ψυχή και χαιρόταν π καρδιά τους σαν άκουγαν τn Φράσn τούτn να βγαίνει
μες από τα χείλn τnς γιαγιάς και στρογγυλοκάθονταν στο πάτωμα, άνοιγαν τ' αυτιά
τους και γούρλωναν τα μάτια, για να νιώσουν καλύτερα αυτά που θα άκουγαν;
Μα τώρα πάνε όλα τούτα.

σελίδες του και

Tn

θέσn του παραμυθιού πήρε το κομπιούτερ με τις ιστο

n τnλεόρασn

καθώς επίσnς τα nλεκτρονικά παιχνίδια, μ' όλα τα καλά

και τα κακά που κουβαλούν μαζί τους, με τις καλές νεράιδες ατις λίγες περιπτώσεις,
τα αθώα μίκυ μάσυς, τους τρομακτικούς και φοβερούς χαρακτήρες με τους πάουερ
ρεϊντζερς τις πιο πολλές φορές που προβάλλουν και το εκνευριστικά συνεχές <<μπίπ
μπίπ<> που ακούς σε κάθε λανθασμένπ κίνπσn σε κάθε nλεκτρονικό παιχνίδι.

Ε, λοιπόν. Μια φορά και ένα καιρό, σ' ένα μαγικό νnσί, πανέμορφο και νια τούτο
ζnλευτό κι ονειρεμένο, ζούσε ο Γιώργος. Το σπίτι του βρισκόταν χτισμένο σ' ένα
καταπράσινο περιβόλι από λιόδεντρα και λεμονάδεντρα κι ολόγυρά του είχε καλλω
πιστικά φυτά για να το κάνουν πιο όμορφο. Πώς μοσχοβολούσαν αλήθεια τα ποικι
λόμορΦά του τριαντάφυλλα, το γιασεμί και πόσn δροσιά το καλοκαίρι του χάριζε

n

καταπράσινn κληματαριά, που κρατούσε όλn τn νότια πλευρά του, εμποδίζοντας τις
καυτερές του nλιακτίνες να μπουν στο εσωτερικό του, παρά μόνο το χειμώνα, αλλά
επέτρεπε στο φως να το πλημμυρίσει δίνοντας του σπάνια ομορφιά. Πώς μύριζε ο
βασιλικός στις γλάστρες και τnν άνοιξη

n

λεμονανθοί! Αληθινά μεθούσες από το

άρωμά τους.
Βράδυ

-

πρωί μπροστά από το σπίτι κελάρυζε γάργαρο νερό που κατηφόριζε στο

χωμάτινο αυλάκι, για να ποτίσει τα γύρω περιβόλια και να κάνει τα δένδρα να καρπί

σουν, τn

yn

να πρασινίσει τόσο, ώστε να βρίσκουν τα οικόσιτα ζώα άΦθονn χλωριi

τροφn. Όχι μόνο τα ζώα μα και τα πουλερικά, κότες, γαλοπούλες στα κοτέτσια και
τα χωράφια, χιiνες και πάπιες στο ποτάμι, αφού από τn μια άκρn ως τnν άλλn του
χωριού, από το βοριά μέχρι το νότο και σε λίγn απόστασn δεξιά και αριστερά του
κατnφόριζε ποτάμι ολόκλnρο από νερό που έβγαινε από τα βάθn τnς γnς, στn ρίζα

του βουνού, του πανταδάκτυλου και το λέγαν κεφαλόβρυσο.
το ποτάμι και κάθε του παρακλάδι που λεγόταν αυλάκι γιόμιζε με υδρόβια μοσχο
μύριστα φυτά, ποταμογείτονος

-

άγριος δυόσμος, πριντζιόλος

-

κάτι σαν βασιλικός

που μπορούσες να τον βάλεις στn σαλάτα, σκορπίδια, αγριοτραντάφυλλα, ενώ τα
βράδια έβγαιναν για σεργιάνι αμέτρnτα καβούρια, κάουροι σωστοί, καλοθρεμμένοι,
που κρύβονταν όλn μέρα στnν πλnμμυρισμένn με νερό τρύπα, τn φωλιά τους που
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έσκαβαν υπομονετικά με τις δαγκάνες και τα βελονωτά, αγκυλωτά πόδια τους.
Πόσο χαιρόταν στ' αλιiθεια ο Γιώργος, σαν έβαζε τα χέρια στην τρύπα όπως έκαναν
τόσα άλλα παιδιά, νια να βρει τον κάβουρα νοικοκύρη, να τον πάρει στο σπίτι και να
φτιάξει ορεκτικό μεζέ στα κάρβουνα επάνω. Αλλά και πάλι πόσες φορές δεν έβαλε
τα κλάματα, σαν τύχαινε να τον δαγκάσει ο κάβουρας και να πληγώσει τα τρυφερά

του δάκτυλα. Μυαλό όμως δεν έβαζε. Τα παθιiματα δεν του γίνονταν μαθιiματα.
Συνέχιζε να τους κυνηγά, ανεξάρτητα συνεπειών. Οι πιο μεγάλοι ιiξεραν άλλο τρό
πο νια να πιάνουν τους καούρους. Κρατούσαν ένα φανάρι και έψαχναν στις όχθες
του ποταμού ιi των aυλακιών και μάζευαν καβούρια ενώ εκείνα έβγαιναν στπ νυχτε
ρινή τους βόλτα για φαγητό.

Ολάκερο το νερό διακλαδιζόταν παντού κατά μήκος και πλάτος της Κυθρέας για να
νανιμοποιιiσει τη γη τnς, μα και σαν ιiταν μαζεμένο είχε τnν δύναμn να κινεί με τον
όγκο και τnν πίεσn του, τους τριάντα δυο τnς νερόμυλους που γύριζαν νύχτα μέρα
αλέθοντας δημητριακά, το σιτάρι, το κριθάρι, για να γίνει το πουργούρι, πλιγούρι για
το πιλάφι και τον τραχανά, το θρεπτικό κάτασπρο αλεύρι και στους Φούρνους η νοι
κοκυρά να φτιάξει το ψωμί νια όλη τηνοικογένεια, τους άρτους -τα πρόσφορα με την
χαρακτηριστικιi σφραγίδα στο κέντρο για τις γιορτές στην εκκλnσία.
Πώς μοσχοβολούσε κάθε Σάββατο απόγευμα η γειτονιά, σαν άναβε

n

νοικοκυρά με

τα ξερά λιόκλαδο το φούρνο για να ψιiσει τα καλοζυμωμένα στη σκάφη μέσα με τα
χέρια της ψωμιά! Με πόση aπλΟχεριά έκοβε με το χέρι το καλοψημένο ψωμί, έβαζε

σ' αυτό μια φέτα χωριάτικο χαλλούμι, που έΦτιαχνε Πάλι η ίδια από το γάλα τnς δικής
τnς κατσίκας και το πρόσφερε, σαν εκείνο έλιωνε κυριολεκτικά στnν ψίχα μέσα του
ζεστού ψωμιού και το χάριζε στα παιδιά τnς και σε όσα γειτονόπουλα έτυχε εκείνn
τnν ώρα να παίζουν μαζί τους! Πόσο aχόρταγα το καταβρόχθιζαν εκείνα εξ αιτίας τnς
μυρωδιάς και τnς γεύσης του, μα και τnς κούρασης που ένιωθαν από το παιχνίδι. Μα
και όταν η γειτόνισσά τnς τύχαινε να μnν ζυμώσει, σαν λάχαινε να μnν διαθέτει το
απαραίτnτο αλεύρι ιi γιατί δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο, τότε ολάκαιρο Φρεσκο
ψnμένο ψωμί τnς έστελλε με ένα από τα παιδιά τnς. και ο Θεός χάριζε σε όλους τnν

ευλογία του. ποιος δεν ξέρει την παροιμία: Ξέρει τζ' η μάνα μου να ζυμώνει πίττες,
μα εν έσιει αλεύρι. Πώς μοσχομύριζαν οι ελιωτές που έφτιαχνε

n

μάνα με ζυμάρι,

ελιές, δυόσμο και κρεμμύδι! και η ελιόπιττα τρωγόταν πάντα ζεστιi.
Η Κυθρέα είχε έξι ενοριακούς ναούς, εκκλησίες, που λειτουργούσαν κάθε Κυριακιi
και γιορτιi εκτός από τα πάμπολλα παρεκκλιiαια nαυ λειτουργούσαν μια φορά το
χρόνο. τη μέρα που γιόρταζε ο άγιος στον οποίο ιiταν αφιερωμένο το ξωκλιiσι.
Μαζεύονταν τότε όλοι οι χωριανοί, μια και αρκετοί δούλευαν στα δικά τους χωράφια
ιi ιiσαν αυτοεργοδοτούμενοι τεχνίτες κι έτσι μπορούσαν, σαν το ιiθελαν. να έχουν
ελεύθερο χρόνο τόσο, που να τους επιτρέπει όχι μόνο κείνn τη γιορτάσιμη μέρα μα
και άλλες Φορές να παν στο ξωκλήσι να ανάψουν το καντήλι, να πάρουν τnν nρο-
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σΦορά τους, κάτι από τα γεννιiματά τους και να προοευχπθούν να τους χαρίσει ο

Θεός πλούσια αοδειά aνταμείβοντας έτσι τον καθnμερινό τους μόχθο, μα και υγεία,
έτσι που να μπορούν αγόγγυστα να δουλεύουν.

Ένα από τα ερειπωμένα ξωκκλιiσια ιiταν εκείνο του Αγίου Δnμnτριανού, ανατολικά
τnς Κυθρέας. Εκεί στα ερείπια των αρχαίων Χύτρων, βρισκόταν ο ναός του Κυθρεώ

τn αγίου, του επισκόπου Χύτρων, του προστάτn των προσφύγων. Στις έξι του Νιόβρn,
ο παπα-Κώστας τπς Χαρδακιώτισσας, τελούσε πάνω στα ερείπια τπ θεία λειτουργία,
αΦού έπαιρνε μαζί του και τα ιερά λείψανα του αγίου, που φυλάσσονταν σε ασπμέ
νια λειψανοθιiκn στον ναό τπς παναγία τnς Χαρδακιώτισσας, μαζί με τnν άγια εικόνα
του κι εκείνες του Σωτιiρα Χριστού και τnς Χαρδακιώτισσας Κυράς. Αμέτρπτες φορές

παρακολούθπσε, ο μικρός Γιώργος εκείνπ τπ λειτουργία ως μαθnτιiς εκεί ψπλά στπν
Τούμπα που βρισκόταν το δπμοτικό σχολείο Αγίου Ανδρονίκου. Δεν θα βρεις Κυθρε
ώτπ που να μπν λειτουργιiθπκε έστω και μια φορά στον Άγιο Δnμπτριανό. Κάποτε,
μάλιστα, έπιανε βροχιi, μια και ιiταν Νιόβρπς μιiνας. Ψιλή βροχή. Όλοι γινόντουσαν

μούσκεμα, μα δεν έφευγαν, πάρα μόνο σαν τέλειωνε π λειτουργία και γινόταν π
απόλυσn. Αν τύχαινε καμιά φορά να μnν πάνε να λειτουργnθούν τα παιδιά με τους
δασκάλους τους, τότε, μετά τπν θεία λειτουργία σαν γύριζε ο σεβάσμιος παπα
Κώστας μαζί με όλα το εκκλπσίασμα του πίσω στnν εκκλnσία, περνούσε από το
δπμοτικό σχολείο, να προσευχπθεί για τα παιδιά και τους δασκάλους με σχετικn δέπ

σn, να περάσουν όλοι κάτω από τπν εικόνα και να προσκυνήσουν τόσο τα λείψανα
όσο και τπν εικάνα του προστάτπ τους Αγίου.
Κείνπ τπν μέρα και οι δάσκαλοι βρίσκανε αφορμή να οργανώσουν ολοήμερn εκδρο
μιi μαζί μ' άλατα παιδιά του σχολείου, αγόρια και κορίτσια, για το ξωκλήσι. Είχαν μαζί
τους και το μεσnμεριανό φαγπτό εκτός από το πρόγευμα και νερό για όλπ τnν nμέ
ρα. Τότε, το πρώτο ήμισυ του εικοστού αιώνα, τα σχολεία λειτουργούσαν όλπ τπν
nμέρα. Από τις οκτώ το πρωί, μέχρι δώδεκα το μεσπμέρι και από τις δύο μ.μ. μέχρι
τις τέσσερις και μισιi το απόγευμα. Μια και μερικά ξωκλιiσια βρισκόντουσαν αρκετά
μακριά από το σχολείο, μερικά χιλιόμετρα, γι' αυτό γινόταν ολοήμερn εκδρομή.
Εκτός από αυτιiν άλλπ συνπθισμένn, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο γινόταν στον
κεφαλόβρυσο. Τότε δεν παίρναν μαζί τους τα παιδιά νερό, μια και ξεδιψούσαν από
το ολόδροσο κρύο νερό τπς πnγιiς. Μερικοί παίρναν μαζί τους γυάλινο μπουκάλι για
να το γεμίσουν με νερό και να το μεταφέρουν στο σπίτι τους. Όσο για το Γιώργο,πολ

λές φορές γύριζε σπίτι χωρίς το μπουκάλι μια και κατάφερνε να του σπάσει. Ευτυχώς
πάντα σαν ήταν άδειο.

Ένας μακρινός περίπατος γινόταν στο γειτονικό χωριό, το τραχώνι, γιατί από εκεί
περνούσε

n

σιδnροδρομικιi γραμμιi που ένωνε τπν Λευκωσία με τnν Αμμόχωστο και

παίρναν τα παιδιά οι δάσκαλοι για να δουν το τρένο, με τπ σιδπροδρομικιi μπχανιi
μπροστά να βγάζει συνιiθως μαύρο καπνό, να ξεφυσά ολοένα, αγκομαχώντας από
τnν φωτιά που άναβε συνέχεια στα σπλάχνα τnς μέσα, να παίρνει δύναμπ απ' τον
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ατμό που παραγόταν ασταμάτητα και να σέρνει ξωπίσω της βαγόνια με διάφορα φορ
τία και επιβάτες. Θυμάται, το αργό ρυθμικό αγκομαχητό της καθώς ξεκινούσε. που
ολοένα γινόταν πιο γρnγορο και συνέχιζε πια με τον ίδιο ρυθμό. Προχωρούσε στις
σιδηροδρομικές γραμμές αργά, μα σταθερά, τραβώντας το βαρύ της φορτίο. Ακόμα
είχε βενζινοκίνητα βαγόνια, που πnγαιναν δυο δυο μαζί. Στο πρώτο μπροστά, βρι
σκόταν βενζινοκίνητη μηχανn και έσερνε ξωπίσω του ένα δεύτερο. Αυτά δεν κουβα
λούσαν φορτία βαριά αλλά κυρίως επιβάτες από τη Λευκωσία στο Βαρώσι. ι'iσαν γρη

γορότερα και δεν έκαναν τόσους σταθμούς όσο το τρένο. Ήσαν τα τρόλεϋ. Μικρά,
γοργοκίνητα. Μια φορά μαθητι'iς της έκτης δημοτικού πι'iγε εκδρομι'i με το τρένο
μέχρι το Βαρώσι. Εντύπωση σ' εκείνον όπως και σε όλα τα παιδιά έκαναν «τα σκοτει
νά», η μικρι'i σι'iραγγα που βρισκόταν σε λίγη απόσταση πριν την τελευταία στάση του
Βαρωσιού. Χαρά που έκαναν όλα τα παιδιά σαν περπατούσαν στις σιδερένιες γραμ

μές, όταν δεν βρισκόταν κοντά τρένο ι'i τρόλεϋ, κρατώντας ισορροπία με ανοικτά τα
δυο τους χέρια, σαν μικροί ακροβάτες.
Εκείνη την εποχι'i. λειτουργούσαν τρία σχολεία στην Κυθρέα. Ένα στη Χαρδακιώτισ
σα. δεύτερο στον Άγιο Ανδρόνικο

- την

Τούμπα

-

και τρίτο στη Χρυσίδα. οι αποστά

σεις από το σπίτι πολλών παιδιών μέχρι το σχολείο nσαν μεγάλες και δεν προλάβαι

ναν να γυρίσουν στο σπίτι για μεσημεριανό και να ξαναπάνε για το απογευματινό
μάθημα στο σχολείο. Έτσι εκτός από ρούχινη μπαλόσκα. τη σημερινι'i βαλίτσα ι'i δερ

μάτινη τσάντα. που φύλαγαν βιβλία και τετράδια, με την πλάκα. όπου έγραφαν πάνω
σ' αuτι'iν με το κοντύλι, μαύρη εκείνη μέσα σε ξύλινο πλαίσιο, άσπρα τα γράμματα

από το κοντύλι, που τα έσβηναν με βρεγμένο σφουγγαράκι

n ύφασμα ι'i και τη χού

φτα τους πολλές φορές τα παιδιά, κουβαλούσαν μαζί τους και το μεσημεριανό τους
φαγητό σ' ένα μικρό καλαμένιο καλάθι. Χαρά που νιώθαν τα παιδιά σαν άπλωναν την
πετσέτα τους στο πάτωμα της αίθουσας το χειμώνα ι'i της βεράντας του σχολείου το

καλοκαίρι, το μεσημέρι που διακόπτονταν τα μαθι'iματα. έβαζαν πάνω σ' αυτι'iν το
λιτό του φαγητό και έτρωγαν με όρεξη ως το τελευταίο ψίχουλο. αυτό που η μάνα

είχε Ψι'iσει. Και πόσο ζι'iλευαν τα άλλα παιδιά που γύριζαν για να Φάνε σπίτι τους!
Πολλές φορές γκρίνιαζαν στη μητέρα και απαιτούσαν να πάρουν και εκείνα μαζί τους
μεσημεριανό στο σχολείο, για τον απλούστατο λόγο πως θα τους έμενε αρκετός
χρόνος, μετά το φαγητό, για ξέφρενο παιγνίδι.

Και τα παιγνίδια ι'iσαν λιγοστά. Μετρημένα στα δάκτυλα του χεριού. Όσα μπορούσαν
να φτιάξουν με απλά υλικά, όπως τα έβρισκαν στη φύση. πέτρες, ξύλα. καλάμια.
Τούτα τα παιγνίδια ι'iσαν συνι'iθως τρεχτό

-

κυνηγητό. κουτσό

-

κοτσαντι'iρι

-

που

ι'iταν κυνηγητό σε περιορισμένο χώρο, τρέχοντας με το ένα πόδι, συνι'iθως το δεξί,

ξεροπόταμο

- τέσσερα - πέντε παιδιά. στεκόντουσαν σε σειρά, έσκυβε το πρώτο με

τα χέρια στα γόνατα, έβαζε στη ράχη του πρώτου τα χέρια το δεύτερο παιδί και

πηδούσε από πάνω του. στη συνέχεια έσκυβε τρία -τέσσερα βι'iματα πιο πέρα, έσκυ
βε και ακολουθούσε το τρίτο παιδί, το τέταρτο και ούτω καθ' εξι'iς, σκατούλια

-
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μάρμαρο-έβαζαν τέσσερα πέντε πάνω στο άλλο και από

μια απόσταση σημάδευε κάποιος για να τα ρίξει, αν τα κατάφερνε ξεγελούσε τον
φύλακα των σκατουλιών, έπαιρνε τnν πέτρα-πλάκα του και γύριζε πίσω στο σnμάδι,
βεζύρn -aστραγάλους

-

κότσια, λιγκρί- μια χοντρri ράβδος, κάπου εξriντα εκατοστά

σαν μπαστούνι, που λεγόταν λίγκρα, ένα πιο λεπτό ξύλο, κάπου είκοσι εκατοστά, το
χτυπούσε ένας παίκτnς με τnν λίγκρα και καθώς πnδούσε πάνω το λιγκρι, το κτυ
πούσε με τn λίγκρα να το πάρει όσο πιο μακριά μπορούσε, κούκο

- μικρri στρογγυ

λri πέτρα τnν οποίο κτυπούσαν με πιο μεγάλn για να πάει όσο πιο μακριά μπορούσε,
τα βράδια κρυφτό. Ποδόσφαιρο με άγουρα πορτοκάλια πράσινα, να μn σπάζουν

εύκολα. Πού να βρεθούν μπάλες! Άμα σφάζανε γουρούνι χρnσιμοποιούσαν το στο
μάχι του σαν μπάλα. Βόλους

-

πιριλιά καπιτάλι ζυγά μονά με αμύγδαλα και κουκού

τσια χαρουπιού. τα χαρούπια τότε riταν περιζriτnτn τροφri και τα κουκούτσια εφόδια

για παιγνίδι. Κούκλες πού να βρεθούν! Έφτιαχνε το κάθε κορίτσι τn δικri του ρούχι
νn τnν πούππα από ρούχο γιομάτο άχυρο, χέρια πόδια από καλάμι, πολλri φαντασία,
κεφάτο παιχνίδι. Κουμέρες τα κορίτσια τnς γειτονιάς έφτιαχναν στο χώμα επάνω το
δικό τους σπίτι με διάφορες πέτρες, το στόλιζαν με αγριολούλουδα και καλούσαν
τnν κουμέρα τους για εηίσκεψn.
Πολλά παιδιά το χειμώνα ξεκινούσαν χαράματα από το σπίτι, γιατί τους έπαιρνε περισ

σότερο από μισri ώρα

n πεζοπορία μέχρι το σχολείο και ο γυρισμός γινόταν σαν έπε

φτε το σκοτάδι. Στους δρόμους κατά αραιά διαστriματα είχε φανάρια, που τα άναβαν

προτού νυκτώσει δυο υπάλληλοι του δriμου Κυθρέας. Ο κυρ-Γιαννακός μαζί με τον
κυρ-Διiμο. Κρατούσαν ένα δοχείο με πετρέλαιο και πεζοπορώντας

ri με ποδriλατο

πriγαιναν από φανάρι σε φανάρι, έβαζαν αρκετό πετρέλαιο έτσι που να φωτίζει σχεδόν
όλη τη νύχτα και άναβαν το φιτίλι. Ολόγυρα είχε τζάμι για να προστατεύεται από τον
άνεμο και να μη σβιiνει.

Εκείνο το απαλό λιγοστό φως οδηγούσε τον πεζοπόρο με

σταθερά τα βriματα. Τέτοια φανάρια συναντούσες σε κάθε στροφri των δρόμων, σε

διασταυρώσεις και κατά αραιά διαστιiματα κατά μriκος ευθύγραμμου δρόμου. Απαραί
τητος ο φωτισμός τα χρόνια εκείνα, μια και οι δρόμοι riσαν χωμάτινοι, επιστρωμένοι

κάποτε με χαβάρα στην καλύτερη περίπτωση, γιομάτοι σκόνn το καλοκαίρι, λάσπη το
χειμώνα. Έπρεπε λοιπόν ο Γιώργος όπως και κάθε άλλος να riταν προσεκτικός μη σκο
ντάψει σε καμιά πέτρα

ri

βουλιάξει στη λάσπη τις χειμερινές νύχτες.

Ήταν μαθητnς της πέμπτης δημοτικού εδώ και εβδομriντα περίπου χρόνια σαν είδε
ένα μικρό κομμάτι του δρόμου να ηλεκτροφωτίζεται. Ήταν ο δρόμος από τον αλευ
ρόμυλο, τη μηχανιi όπως την έλεγαν του καττάμη, μέχρι τα σπίτια των αδελΦών Κατ
τάμη. Μια απόσταση μισό χιλιόμετρο περίπου. Αυτοί έβαλαν μικριi ηλεκτρογεννriτρια
στο νερόμυλο που παριiγε ικανοποιητικό ρεύμα για να φωτίσει τα δυο σπίτια και την

απόστασn που είχαν από το νερόμυλο. Σε κόθε πάσσαλο, που στιiριζε τα ηλεκτρο
φόρα σύρματα είχε μικρό λαμπτnρα που άναβε κι έδινε περισσότερο φως δίπλα του
από τα ταπεινά φανάρια του πετρελαίου.
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Αυτοκίνπτα λιγοστά. Όλοι μετακινούνταν με τα πόδια. τα ζώα. τις άμαξες, τα ποδή
λατα. Χρυσές δουλειές οι ποδπλάτες. Κάθε λίγο ξεφούσκωναν τα λάστιχα από τα
χοντρά αγκάθια και τα καρφιά στο δρόμο, μια και πολλοί φορούσαν τπν κυπριακι\
ποδίνα, χοντρά παπούτσια του τσαγκάρπ με μπόλικες χοντρές βελόνες, τις πρόκκες,

να μπ χαλούν και να μπν τρώγεται εύκολα το χοντρό πετσί, π σόλα. Πολλές φορές
οι πρόκκες έφευγαν και τις μάζευαν τα ελαστικό των ποδπλάτων. Μερικοί ταξίδευαν
με γκαμnλες. τα ζώα εκείνα, που έτρεφαν πάμπολλα στο γειτονικό χωριό τπ Βώνπ,
ι\σαν τα φσρτπγά αυτοκίνπτα εκείνπς τπς επσχnς. Όλο τον ασβέστπ τπς Κυθρέας οι
καμπλιέρπδες τον μετέφεραν στα διάφορα μέρπ τπς Κύπρου, εκεί όπου και όταν τον
χρειαζόντουσαν, όπως επίσnς και τα σιτnρά.
Άλλες μεταφορές φορτίων γίνονταν με αμάξια, τα κόρα, και συνnθισμένο nταν το
επάγγελμα του καραγωγέα

- του

κκυρατζι\. Αυτός μετέφερε τα σιτnρά από τα χωριά

τnς Μεσαορίας μέχρι τους νερόμυλΟυς τπς Κυθρέας, όπου αλεθόταν το σιτάρι, γινό
ταν αλεύρι και το ξαναπι\γαιναν πίσω. Σειρές από κάρα έξω από κάθε νερόμυλο και
περίμεναν υπομονετικά τn σειρά τους, να ρθεί το νεπέττι τους. Πολλές φορές δια
νυκτέρευαν στο μύλο. Πόσn δροσιά είχε το καλοκαίρι και πόσn ζεστασιά το χειμώνα!
Πολλές φορές ο Γιώργος πι\γαινε το γομάρι στο μύλο, το σιτάρι δnλαδι\ μέσα σ' ένα

σακκί ι\ σακκούλλα, που το φόρτωναν στο δικό τους γαϊδούρι, πεζοπορώντας
συντροφιά με τn γιαγιά του για να το αλέσουν. Επειδιi ο μύλος ιiταν σχετικά κοντά
στο σπίτι τους, το άφnναν εκεί, το άλεθε στο μύλο του ο μυλωνάς και σε μια δυο
μέρες πι\γαιναν ξανά και έπαιρναν το αλεύρι τους στο σπίτι. Χαρά που έκανε ο Γιώρ-

. γος σαν άΦnναν το φορτίο στο μύλο και καβαλούσε εκείνος το γαϊδούρι ιi όταν
πιiγαινε καβάλα για να πάρει το αλεύρι πίσω στο σπίτι.
Εδώ δε θα πω πως ο Γιώργος έζnσε καλά εκεί στο υπέροχο χωριό του και εμείς καλύ
τερα μια και ακόμn δεν τέλειωσε το παραμύθι. Θα συνεχίσουμε μια άλλπ φορά γιατί
βλέπω πως τα ματάκια σας βάρυναν. Ώρα λοιπόν για ύπνο τώρα. Άλλπ φορά να με
θυμίσετε να πούμε κι άλλα μέχρι να βρούμε το τέλος.

