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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΚΥΘΡΑΙΑ 

του δημοσιογράφου Φρέντυ Γερμανού 

Ότον το 65 πιlγα για πρώτπ φορά στην Κύπρο, είχα γυρίσει όλο το νησί. και τη βόρεια 
πλευρά του και τη νότια. Πιο πολύ όμως τη βόρεια ... 

Ίσως από κάποιο προαίσθημα. 

Ένα πρωΤ του Αυγούστου το αυτοκίνπτό μας άραξε σε ένα χωριό, με πολλές εκκλποίες 

και πολλά λεμονόδεντρα που έμοιαζε να έχει ξεκολλιlσει από κάποια κάρτ-ποστάλ. 

«Η Κυθραία», μου είπε σχεδόν κατανυκτικά ο οδπγός. 

Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε και στα αυτιά μου ηχεί ακόμα εκείνπ π κατανυκτικιi 
φωνιi - μέσα στη βιβλικn ησυχία του πρωϊνού: «Η Κυθραία ... " 

Μου έχει μείνει ο nχος τπς. 

Και μαζί κάποιες εικόνες της Κυθραίας που ξετυλίχτηκαν αργότερα μπροστά μου κάτω 

από το λαμπερό φως του Αυγούστου. τα λεμονόδεντρα. Η Χαρδακιώτισσα. Η Αγία Άννα, 

η Συρκανιά. Οι τοιχογραφίες τπς Αγίας Μαρίνας. 

Θυμήθηκα την Κυθραία χτες βράδυ που μου έφερε νέα τπς στο γραφείο μου ένας νεα

ρός Κύπριος φοιτπτιiς. 

Δεν ιlρθε βέβαια να μου πει κάτι ιδιαίτερα και καινούργιο. Απλώς ότι δεν υπάρχει πια 

Κυθραία. Όλα τα ελλπνικά ονόματα άλλαξαν, όλη η γελαστιi όψη έσβησε. Τώρα μέσα 

στα δρομάκια του χθεσινού καρτ - ποστάλ κυκλοφορούν αγελάδες και μοσχάρια. Καμιά 
φορά κι άνθρωποι. .. 

«Κι οι τοιχογραφίες;» ρώτησα. 

ο Φοιτητιiς κούνησε το κεΦάλι του: 

«Πάνειι, είπε. 

ιιΌλες»; 

«Θυμάστε εκείνη τη μεγάλη τοιχογραφία στπν Αγία Μαρίνα, που ερχόταν ο κόσμος απ' 

όλο το νησί για να τη δει;» 

«Με τον Άη Γιώργη που σκοτώνει το δράκοντα;» 

«Αυτn. την ξύσανε όλη μ' ένα σκαρπέλο. Και τπν άλλη που δείχνει τον aρχάγγελο 
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Μιχαnλ με το δισκοπότnρο". Τnν ξύσανε κι' αυτn». 

«ΤΙ απόμεινε απ' τις εκκλnσίες τnς Κυθραίας;» 

ιιΜόνο οι τοίχοιι). 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ξαναείδα πάλι τn λαμπερn Κυθραία, όπως είχε αναδυθεί μπροστά μου γελαστn και ανέ

μελn εκείνο το πρωϊνό του Αυγούστου του '65. Πόσο μακριά nταν τώρα εκείνο το πρω
ϊνό; Δεκαπέντε χρόνια n δεκαπέντε αιώνες; 

«Η Χαρδακιώτισσα υπάρχει;" ρώτnαα. 

<<Εγινε τζαμί. Ξnλώσανε τnν καμπάνα τnς και πουλιlσανε τις εικόνες τnς στους τουρί

στες. Και το νεκροταφείο πάει κι' αυτό. Σκάψανε όλους τους τάφους για να βρουν χρυ

σαφικά.» 

«Τα λεμονόδεντρα υπάρχουν τουλάχιστον;» 

«Μόνο αυτά μείνανε απ' τnν Κυθραία», είπε ο φοιτnτnς. «Αλλά κι αυτά δεν τα αφιlνουν 

στnν nσυχία ταυc;>> . 

.. τι τους κάνουν»; 

«Οι Τούρκοι έχουν πετάξει ανάμεσά τους οστά Ελλιlνων που ξέθαψαν από το νεκροτα

φείο. Τώρα αν θες να περπατnσεις μέσα στα λεμονόδεντρα σκοντάφτεις σε κόκκαλο». 

Ξανάδα πάλι μπροστά μου τα γελαστά λεμονόδεντρα του '65. 

<<Ωστε πάει λοιπόν κι n Κυθραία;» ψιθύρισα, 

«Ναι, πάει», είπε κοφτά ο νεαρός φίλος μου. 

κι έφυγε απ' το γραφείο ... 

ΕΦγre και μ' άΦnοε μόνο μου στο γραφείο, να ταξιδεύω σε περασμένες λιακάδες- στnν 

Κύπρο του '65 ... 

Γύρω στα άλλα γραφεία τnς εφnμερίδας κυκλοφορούσαν τα καυτά νέα τnς nμέρας: 

«Συμφωνία στnν Πολωνία με νίκn των εργατών .... Οδοφράγματα στο καστέλλι Κισσά· 
μου ... Νέα ένταοn στn Μέοn Ανατολιl.» 

Πώς να ακουστεί μέσα σε όλα αυτά ο ψίθυροςς τnς μικρnς ασnμαντnς Κυθραίας; Πώς να 

μιλnσεις για τον καnμένο τον Άn Γιώργn που τον ξύσανε μ' ένα σκαρπέλο απ' τον τοί

χο του; Για το χωριό που έσβnσε - για τον πολιτισμό που σβriνει. 

Μικρές ασnμαντες ιστορίες ... 

εφnμερίδα εrιευθερσrυnία Αθnνώv, 1980 




