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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

Η αυλή μας 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

του Στέλιου Παπαντωνίου 

φιλόλογου 

Μες τnv αυλriν εμεινίσκαν δκυο οικογένειες, n δικri μας -του nαπαδάμου όπως 
τον έξερεν ο κόσμος ούλλος τζιαι τnς Κατριγιές. Εμείς είμαστεν οχτώ, ο Παπα

δόμος, n παπαδκιά, ο παππούς, π στετέ, τζιαι τα τέσσερα παιδκιά, δκυο κόρες 
τζια δκυο γυιούδες. Στα πισινά εμείνισκεν n Κατριγιέ τζι ο Τζιεμαλιlς, ο γυιος τnς. 

Το σπίτιν ιΊταν 'νου Εγγλέζου, που το εγόρασεν 'που έναν ππασιάν, τζι' επκιε

ρώνναμέν του ενοίκιον. ο ππασιάς εσκότωσεν έναν Βένετον τζι έπιαν το, τζι ο 

Βένετος που έναν Φράγιων, τζι ο Φράγκος 'που ένα Ρωμιόν που τα 'βαλεν με 

τους Σαρατζιnνούς τζιαι πριν είχαν το σπίτιν κάτι Ρωμαίοι, τζιαι πριν πριν πριν τα 

παιδκιά τnς Εβροϊτούς που τα Κουκλιά. Επκιερώνναμεν το νοίτζιν, μα ο Εγγλέζος 

εν τζι ιΊταν του χαϊρκού, έβαλλεν τnν Τουρκούν πάνω, να μαλλώννουμεν, ώσπου 

μιαν nμέραν ο nαπαδάμος άρκεψέν του τες Φωνές, εσύραμεν του τζιαι μια δκυο 

με το σιεπέττον, άρπαξεν τον μιτσίν μας τζι εκρέμμασέν τον πα' στn συκαμιάν 

τnς αυλriς, όπως εκρεμμάσαν τζιαι τον παππού του παππού μας οι Τούρτζιοι 

κάμποσα γρόνια πριν. ο nαπαδάμος επriε στους δικεόρους, στα δικαστriρια, ενοί

κιον κανεί. Ελαλούσαν μας ούλλοι «έσιετε δίτζιον», αλflά τίποτες εν εγίνετουν. 

Στο τέλος εμάθαμεν το παραμύθιν, «έσιετε δίτζιον», αλλά τίποτε εν γίνεται, τζιαι 

λαλούμεν το ως τωρά. 

ο nαπαδάμος είπεν να κάτσει με τον Εγγλέζον τζιαι τnν Κατριγιέ να δώκουν 

νεπαμόν, εσυφφωνriσαν τζι είπα μεν να πάει πάσα κακόν. Αμμά n τουρκού επriρε 
μας πρέφαν, εν άΦnννεν να γοράσουμεν τίποτε στο σπίτιν αν δεν τnν αρωτού

σαμεν, αρκέψαν τζι οι απαιτriσεις, ο Τζιεμαλriς να 'ν τριcιντα ποδά, σαράντα ποτζι

εί, τζι εμείς ό, τι μείνει. ο nαnαδάμος ενευρίασεν, «εν ν· αλλάξω σελίδα», λαλεί 

τους, τζιείνοι εβάλαν τες φωνές, tiρταν οι συγγενείς τους να μας κρούσουν, επει

ράξαν τζι οι δικοί μας νάκκον τα τουρτζιά, τζιαι τούτοι έκοψαν τnν αυλnν τζι έν 

μας αΦr'iνναν nκιον να κοντέψουμεν τα ττέλια. Μιαν nμέραν, έσιει καμιά τρια

νταπενταρκά γρόνια, ο μιτσtiς, πελλοκοπελλούιν, άρπαξεν το τζυνnετικόν, έβα

λέν τα με τον nαπαδάμον, «να σε παίξω», λαλεί του, «έθθελεις να σμiίουμε με 

τους άλλους συγγενείς, τζι αρέσκει σου δαμέσα να παίζεις τον μάγκαν». 

-Ρε γυιε μου, ρε καλέ μου, κάτσε στ' αβκά σου τζι n Τουρκού περιμένει τnν ώρα 
να φωνάξει τους συγγενείς τnς να μας φάει το σπίτι. Ώσπου να δεις τζιαι να πεις, 




