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15 του Ιούλη... Πειράζει να ’μαι χαρούμενος τέτοια μέρα;
του Αναξαγόρα Παφίτη

Αφόρητη η ζέστη, καμίνι προδιαγραφόταν και η σημερινή μέρα, όμως ένοιωθα υπέροχα στο λεωφορείο που με ταξίδευε στη χώρα. Πώς να μη το αισθάνομαι όλο αυτό σαν ταξίδι, καθώς κατηφόριζα τη γέφυρα - αφήνοντας πίσω μου
την παιδικότητα- και σχεδόν πατούσα στην αντίπερα όχθη που λέγεται… άνδρας!
Είχα δουλέψει, βλέπεις, για πρώτη φορά, και μάλιστα είχα πάρει τα πρώτα
μου λεφτά. Τώρα, ξημερώματα Δευτέρας, άρχιζα μια καινούργια εβδομάδα εργασίας. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τα΄χα υπολογίσει, θα είχα μαζέψει
τόσα, όσα ακριβώς χρειαζόμουν, για να πάρω το κασετόφωνο που ονειρευόμουν.
Κοντεύαμε. Είχε αρχίσει να μου είναι γνώριμη η διαδρομή του λεωφορείου
από το χωριό μου στο τέρμα, στο ΟΧΙ. Από ’κει με τα πόδια για την Ερμού ,στο
γυαλοπούλικο, που θα δούλευα ολόκληρο το καλοκαίρι. Την πρώτη μέρα ο πατέρας μου μού έδειξε τον δρόμο και θυμάμαι που μου ’πε «αν χαθείς, ρώτα, μεν
αντραπείς». Περιττό να αναφέρω τι άγχος τράβηξα την πρώτη βδομάδα να μη
χάσω τον δρόμο. Τώρα όμως δεν με φόβιζε πλέον η διαδρομή, μάλλον την απολάμβανα. Το αχανές και τεράστιο κέντρο της Λευκωσίας των πρώτων ημερών
τώρα μου άρεσε.
Είχα βρει κι αυτή τη βιτρίνα με τα ηλεκτρικά είδη και όταν μπορούσα έβγαινα
λίγο εκτός διαδρομής, κοντοστεκόμουνα και χάζευα το μαγνητόφωνο που θα
αγόραζα με τα λεφτά μου στο τέλος του καλοκαιριού. Όλα υπολογισμένα τα΄χα!
«Ήρτες, γιέ μου, άτε τζαι έχουμε πολύ δουλειά σήμερα». Έτσι με υποδέχτηκε
στην είσοδο του μαγαζιού ο κύριος Ανδρέας, ο μάστρος μου και ιδιοκτήτης του
καταστήματος που εργαζόμουν. Τον καλημέρισα και άρχισα αμέσως δουλειά.
Η φύση της δουλειάς; Το πακετάρισμα σε κουτιά των παραγγελιών της προηγούμενης μέρας που είχαμε για προσωπικούς πελάτες καθώς και για άλλους
μικρο - ιδιοκτήτες παρόμοιων καταστημάτων ανά την Κύπρο – εμείς δουλεύαμε
της χονδρικής – και να βοηθώ να φορτώνονται οι παραγγελίες στα βαν.
Αρχίσαμε πυρετωδώς, με τους άλλους τρεις συναδέλφους, να ετοιμάζουμε
τις παραγγελίες. Έτσι έπρεπε να γίνει, τώρα που ήταν ακόμα λίγο υποφερτή η
ζέστη. Η θερμοκρασία στην αποθήκη σε δυο-τρεις ώρες θα θύμιζε κλίβανο και
οι αεριστήρες οροφής δεν θα βοηθούσανε και πολύ. Σχεδόν είχαμε τελειώσει την
παραγγελία του Παναγιώτη που θα ’φευγε για Λεμεσό και αρχίσαμε την άλλη
που θα ’φευγε σε λίγο για την Κερύνεια…
Ένας παράξενος εκκωφαντικός θόρυβος μας πάγωσε… Σταματήσαμε όλοι τη
δουλειά και σε χρόνο μηδέν βρεθήκαμε έξω από την αποθήκη. Στεκόμασταν αμήχανοι στην είσοδο του καταστήματος, χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει. Η Ερμού
είχε γεμίσει με κόσμο, όχι απ’ αυτόν που συνήθως χάζευε τις βιτρίνες, αλλά από
κόσμο, που άρχισε άτακτα να τρέχει δεξιά κι αριστερά, σαν φοβισμένα ζώα.

112-113 ELEFTHERH KYTHREAcorect:Layout 1 3/7/19 3:38 PM Page 38

38

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Οι ριπές που ακούγονταν όλο και μας πλησίαζαν. Κάποιος φώναξε: Σκότωσαν τον Μακάριο! Δεν ξέρω ακόμα αν αυτό ήταν το σύνθημα, γιατί με μιας η
εμπορική αυτή οδός, η καρδιά της Λευκωσίας, άδειασε και γω έμεινα μόνος
μπροστά στη μεγάλη πόρτα του καταστήματος, χωρίς να ξέρω πού να πάω. « Άτε,
γιέ μου, πήαινε στο λεωφορείο να πάεις σπίτι σου και δεν είναι καλά τα πράματα και πρόσεχε». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του κυρίου Ανδρέα, πριν να
κλείσει ερμητικά τη συρόμενη σιδερένια πόρτα της εισόδου και να με αφήσει
μόνο μου να την… κοιτώ. Κάποιοι τρέχουν φοβισμένοι… Τους ακολουθώ χωρίς
να ξέρω πού πάνε. Είχα χαθεί. Ήμουνα εντελώς εκτός της γνωστής διαδρομής
από το μαγαζί στο… ΟΧΙ. Το μέχρι πριν λίγο φιλικό κέντρο της Λευκωσίας τώρα
μου φαινόταν άγριο και αφιλόξενο. Οι βιτρίνες ψυχρές και απρόσωπες… Θυμήθηκα τον γέρο μου: «με αντραπείς, ρώτα». Αυτό κάνω. Ρωτώ τον πρώτο τυχόντα , που τρέχει και αυτός μαζί μου, αν ξέρει πού είναι το ΟΧΙ. Μου δείχνει φοβισμένα και εγώ ακολουθώ τα σημάδια που μου έδωσε.
Οι ριπές είναι παντού. Τρέχω πιο πολύ. Νομίζω ότι βλέπω το ΟΧΙ από μακριά
και παίρνω μια ανάσα ανακούφισης. Εις μάτην όμως. Η θέα του στρατιώτη με τα
φαιοπράσινα που αιμορραγεί στη μέση του δρόμου με αναστατώνει. Από τη μια
θέλω να τον βοηθήσω, από την άλλη όμως δεν θέλω να καθυστερήσω μην χάσω το
λεωφορείο για το χωριό. Η άγνωστη φωνή «Τι κάμνεις τζιαμαί, ρε μιτσή, εν σκοτωμένος, εν θωρείς, άτε φύε, άησ’ τον» με ελευθερώνει από το δίλημμά μου.
Ξανατρέχω στο άγνωστο. Οι πολυβολισμοί και οι εκκωφαντικοί ήχοι πιο δυνατοί τώρα μου διαπερνούν το κορμί που δυσκολεύεται να τρέξει. Φόβος και
αγωνία και αβεβαιότητα του τι θα ακολουθήσει γίνονται ένα… Φτάνω στο ΟΧΙ.
Χιλιάδες ο κόσμος… Ψάχνω για το λεωφορείο με προορισμό την Κυθρέα. Πουθενά! Ξανακάνω το γύρω μήπως λόγω του κόσμου και της αναστάτωσής μου δεν
το είδα. Μάταια, κανένα λεωφορείο δεν υπάρχει! Το μόνο που βλέπω είναι πολύς
άγνωστος κόσμος πανικόβλητος και γυναίκες, πολλές γυναίκες, να κλαίνε γοερά
κάνοντας την κατάσταση χειρότερη… Προσπαθώ να βρω γνωστό πρόσωπο στο
άγνωστο. Η φωνή ΄«Θα μας σκοτώσουν. Έρκουνται», με παγώνει. Εδώ, σκέφτηκα,
σκότωσαν το Μακάριο, δεν θα σκοτώσουν εμάς; Ξαναρχίζω να τρέχω τώρα, χωρίς
προορισμό! Τρέχω στο άγνωστο… Κοντοστέκομαι. Η απέναντι φυσιογνωμία μού
είναι πολύ οικεία. Ξανακοιτώ, γιατί φοβάμαι μήπως έχω παραισθήσεις. Όχι,
τώρα είμαι σίγουρος. Είναι ο πατέρας μου. Ναι, αυτός είναι! Τα συναισθήματα
μου απερίγραπτης χαράς. Ένιωθα τέλεια! Δεν με ένοιαζε τίποτα πια. Ακόμα αυτό
το «Ελα, γιε μου, μεν φοάσαι» με χαλαρώνει και με κάνει δυνατό να αντιμετωπίσω
τα πάντα, έστω και αν η ατμόσφαιρα μύριζε θάνατο. Τον ακολουθώ στα τυφλά.
Δεν με νοιάζει τίποτα, ούτε ότι για να φτάσουμε στο χωριό με τα πόδια, στα μέσα
του Ιούλη και καταμεσήμερο, κάναμε τρεις ώρες. Εγώ ένιωθα χαρούμενος.
Ένιωθα χαρούμενος, χωρίς να ξέρω ότι σε λίγες μέρες θα έφευγα πρόσφυγας
από το σπίτι μου, χωρίς επιστροφή. Εγώ πάντως ένιωθα χαρούμενος, έστω και
αν όλ’ αυτά μου καταρράκωσαν εν τέλει τη ζωή. Εγώ ένιωθα χαρούμενος, αν
και όλα αυτά άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς. Για μένα ήταν η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής μου! Εγώ για το μόνο που ένιωθα λυπημένος είναι… που
δεν θα αγόραζα το μαγνητόφωνο που ονειρευόμουν!

