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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ

ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
'Ιούλης μήνας, μεσημέρι. ·Ο θερμογόνος

ρασα τόν Κεφαλόβρυσο, τήν μεγάλη βρυσο

fιλιος είναι στό ζενίθ του κι' ό 'ίδρωτας τρέχει

μάνα της «Μεσαρκός" όφήνοντας πίσω τά

σάν ποτάμι σάν γυρίζω μέ τό λeωφορείο της
γραμμής άπό τή χώρα. · Η μόνα μου ξεπρόβα

γάργαρα νερά του πού τόσο άφειδώλευτα
σκορπίζει γιά χρόνια τώρα σέ

καί άνθρώ-

λε στό κατώφλι τοϋ σπιτιοϋ μας καί μέ ρωτά

πους, δμως στά πόδια μου

φτερά οάν

άvήσuχη γιατί Cιργησα τόσο νά γυρίσω. «Νό»,

πήρα τό μικρό μονοπάτι πού όδηγούσε άνά

τής άπαvτώ στά γρήγορα, σάν τρέχω νά δρο
σίσω λίγο τό πρόσωπό μου, «/tχασa τό λεω
φορείο στίς μ ιό καί τό έπόμενο .... έπρεπε νά
γεμίσει γιά νά φύγει .... ", κατάλαβε τότε,
συνηθισμένο φαινόμενο στά λεωφορεία μας,
Ιδιαίτερα dμα δέν έπικρέματο ή όπειλή της

μεσα άπό σχοινιές καί άγκαθιές γιά τή βου

άντίπαλης έταιρείας. "η νά σού κάμω, γιόκα
μου, ό παππούς σου σέ περίμενε τρεΙς ώρες
γιά νά σέ πάρει στό Βούρκαρη .... " σrό Βούρ

λασσας πού ξεπροβάλλει μπροστά. σου μέ

καρη; τήν διάκοψα όπότομα κεραυνόπλη
κτος. «Πού είναι τώρα, γιατί έφυγε, .... θέλω
νά πάω στό Βούρκαρη ... !!!» κι' έβαλα τό κλά
ματα σάν μικρό παιδί, κι' aς ημουνα στό

βράχο γιά νά ξαποστάσω κι' έμεινα ν' όγvαv

γυμνάσιο.

Δέν θυμάμαι πόσο γρήγορα έτοίμασα μερι
κά πράγματά μου σέ μιά τσάντα κι Ιtφυγα σόν
κυνηγημένος γιά τή Σupκανιά (η'! βόρεια
άκριτική ένορία τής Κuθρέας) μέ τήν έλπίδα
νά προφθάσω στp δρόμο τόν γέροντα παπ

πού μου, κα6α~άρη στό γιγαντόσωμο

δούρι του. Πήγα κατευθείαν στό οηίη τής

γιαγιάς μου καί σόν μ' είδε τόσο λαχανιασμέ

νο τρόμαξε ή καϋμέvη. «Π ο Ο είναι ό παππούς

νοκορφή, ώς κεϊ πού ή άποτυπωμένη παλάμη
τού Διγενή ·Ακρίτα σοϋ προκαλε! δέος άλλά

κι α[σθήματα aκρατης όγαλλίασης σάν γεμί
σεις τά κουρασμένα στήθη σου μυρωμένο
άέρα τσϋ βοuνοϋ καί τής καταγάλανης θά
ηΊν άπεραντοσΙ:ινη της.
Σάv έφτασα κεϊ, κάθησα σ' εvα ό.πότομο

τεύω, δτι άπλόχερα ή φι) ση είχε γύρω σκορ
πίσει. Πίσω μου κατακίτρινη ή Μεσαορία,
στολίδια τού κάμπου τό. μικρά χωριοιJδάκια
τής rιεριοχης καί πιό κοντά τό χωριό μου,
ξεχωριστό
πράσινο
κέντημα
όπλωμένσ
στούς πρόποδες τοϋ Πενταδακτύλοu, ή Κυ
θpέα! Μπροστά μου στ άριστερά ξεπρόβαλε
μιά aκρη τf]ς πανέμορφης νύφης το Ο Βορρά,
ή Κεpίινεια, πιό κοντά ή Κλεπίνη κι δλλα χω~
ριά τής περιοχής. καί στό βάθος η θάλασσα
ό "γιαλός" κατά τόν μακαρίτη τώρα
παππού μου..... ·•οτό γιαλό σέ παίρνω, δχι
δμως στή θάλασσα" μ;:::Ο 'λεγε

μου ..... , τής φώναξα δυνατά, σχεδόν υστερι

σάν έγώ μικρός τσιτσίριζα γιά

κά. 'Αντί γι' ό.πάντηση μέ χάδεψε τρυφερά
στά μαλλιά., θέλοντας vά μέ καθησυχάσει,.

θάλασσα!). Κι' άηό πάνω ό ούρανός

μιά κι' fiξερε πόσο μεγάλη ήταν ή έπιθιιμία
μου νά πάω έκεϊνο τό καλοκαίρι κοντά στόv
παππού μου Ι

Σχεδόν μονορούφι fιπια μιά δροσερή σπιτί ..
σια λεμονάδα πού κάτω άπό δλλες συνθήκες
θό τήν άπολό.μβανα γουλιά-γουλιά (πρωτο
μάστορας στήν κατασκευή της ή γριά) κι'έ
φυγα, παρά τίς σφοδρές άντιρρήσεις της κι'
άφού κατάφερε προτού μέ χάσει Cίπό τά μά
τια της νά μέ φορτώσει καί μ; evα "οακκί»
εύχές, γιό. τό Βούρκαρη. ·Ο δρόμος, μοΟ

πaμε
φι

λοΟσε μακριά aτόν όρίζοντα τά κύματα ταΟ
uγροΟ στοιχειού κι' άπλωνόταν καταγάλα
νος ατό aπειρο Θεέ μου τί άπεραντοσύνη! ....

'Ωρες όλόκληρες μποροΟσε νά κάθεται κά·
ποιος έκεΙ, και νά χαίρεται τίς εύωδiες τών

πεύκων καί τών θάμνων, μέσα σ έκείνη τήν

aπειρη γαλήνη πού τήν διάκοπταv μόνο τά
γλυκά τερετίσματα τών κάθε λογής πουλιών.
Ποτέ ξανά δέν
'τuχε vά νοιώσω τόσο
χαρούμενος κι'
άνάμεσα στi]
φuση, σόν έ:κείνη τήν καυτή καλοκαιριάτικη
μέρα!

ήταν πολύ γνι.ί.Jριμος, γιατί πολλές φορές εί

Ξαλαφρωμένος κι άνανεωμένος πήρα τό

χα τό «ηρονόμιο" νά τόv διαβώ καβάλλα ατό

κατηφορικό μονοπάτι rφός τό Βούρκαρη, τό

γαϊδουράκι, σάν πήγαινε ή μεγαλοφαμελιά
στό Βούρκαρη, γιό νά μαζέψει τά χαρούηια
καί τίς έλιές στά κτήματα πού 'χαμε έκεϊ.
'Ο Γέρο-Πενταδάκτυλος πρόβαλε άπειλη

τικός κι; άπλησίαστος μπροστά μου σάν πέ-

μικρό καί
πρόποδες τού

αuτό συνοικισμό ατού•;;
περί τό δuό μίλια άτιό

τή θάλασσα.

Σέ λίγη &ρα βρέθηκα μέσα στό τούρκικο
χωριό Τραπέζοu κι' ένα βαρύ α'ίαθημα πλά ..

