
(1) Από το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Γένεσις, Οδυσσέα Ελύτη

Στα 2021 μ.Χ.
Άνοιξη να γευτείς.

του Χάρη Μάρκου Λεμονοφίδη

Μια μέρα φθινοπωρινή, καθόλου μα καθόλου μελαγχολική, μερίμνησε ο πα-
τέρας, για όλα τα παιδιά του με τις οικογένειες τους, εγγόνια και δισέγγονά
του, να πάμε στο χωριό της μητέρας να μαζέψουμε τις ελιές. Θα ‘ταν, λέει, και
όλοι οι συγγενείς από την Κυθρέα και ακόμα από τον Αγρό και όλα τα συμπε-
θεριά. 

Περιμέναμε το λεωφορείο από τον Αγρό, που ήρθε στην ώρα του, μόλις ξη-
μέρωσε. Μπήκαμε και μείς μέσα και σε 20 λεπτά ήμαστε στο γήπεδο, στις ελιές
κοντά στις αροδάφνες. Βάλαμε τα μικρά κάτω από τον ίσκιο των δέντρων να
χορτάσουν ακόμη λίγο ύπνο. 

Και πολλά τα λιόδεντρα
Που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως
Κι’ ελαφρό ν ’απλώνεται στον ύπνο» τους.(1)

Οι άλλοι απλώσαμε τις σακούλες κάτω από τις ελιές και αρχίσαμε δουλειά.
Οι συγγενείς από την Κυθρέα θ’ άρχιζαν από την άλλη μεριά του χωριού, προς
το Μπέκκιογιου και θ΄ανταμώναμε όταν νύχτωνε στο σπίτι της γιαγιάς στο Φρα-
γκομαχαλλά.

Σε καμμιά ώρα κάναμε διάλειμμα να ξεκουραστούμε λίγο και να πιούμε
νερό. Ξυπνήσανε και τα παιδιά κείνη την ώρα και βλέποντας το γήπεδο ζητήσανε
μπάλα για να παίξουν. Δυστυχώς δεν προνοήσαμε για τέτοιο ενδεχόμενο και
πριν αρχίσει η μουρμούρα και το βαρεθούμε, τους είπαμε πως έχει μπάλα στο
σπίτι της γιαγιάς. Την είχε αγοράσει ειδικά ο Πανίκος ο «μιτσής» και θα την
έφερνε τ΄απόγεμα να παίξουμε. Ο Λουκάς είπε πως ήθελε την μπάλα αμέσως
και ο Αλέξανδρος κι΄ο Χρίστης συμφώνησαν. Η Αμελή χαμογέλασε με τα καμώ-
ματα των αγοριών και τους είπε «πηγαίνετε να τη φέρετε». Και οι τρείς μαζί
είπαν «φυσικά και θα πάμε». Θα σας πάρω εγώ είπε ο Λουκάς που ξέρω την πε-
ριοχή από το Νιό Χωριό ως την Κυθρέα, αφού μου ΄μάθανε ή έπρεπε να μου
μαθαίναν οι παππούδες μου και τα δυο χωριά. Αν θέλεις, έλα και σύ.»

«Πάρτε και νερό μαζί σας που φέραμε από τον Αγρό, από τη βρύση του Κα-
ούρου» είπε η γιαγιά Αννεζού. «Πάρτε και για τους άλλους γιατί ακούσαμε πως
ο Κεφαλόβρυσος δεν τρέχει πια.» Έτσι ξεκίνησαν τα παιδιά, η Αμελή, ο Χρίστης,
ο Λουκάς κι ο Αλέξανδρος και τ’ άλλα παιδιά που γεννηθήκανε αργότερα, μετά
τα γραφόμενα τούτα. 

Οι γονείς ανησύχησαν που θα πηγαίναν τα παιδιά μόνα τους, αλλά εκείνη
την στιγμή εμφανίστηκε ένας καλοκάγαθος άνθρωπος και τους είπε «όποιοι δεν
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με ξέρετε λαλούν με Γιώρκο
τζιαί ούλλοι αγαπούν με. Τζι’
ο παππούς σας ο Παναγιώ-
της, η γιαγιά σας η Ιουλία,
ούλλοι στο χωρκό. Μα είμαι
τζαι ‘γώ καλός. Μεν φοάστε,
εν να ‘μαι που πίσω που τα
μωρά τζι’ εν να τα προσέχω.»
Τόση γλυκύτητα είχε το πρό-
σωπο του που οι νεαροί γο-
νείς τον εμπιστεύθηκαν. Οι
πιο μεγάλοι από μας που τον
ήξεραν τους επιβεβαίωσαν
ότι δεν είχαν τίποτε να φοβη-
θούν. Ο Χρίστης έμεινε λίγα
βήματα πίσω από τους άλ-
λους, μας έκλεισε το μάτι και
φουσκώνοντας το στήθος του
μας είπε σιγά να μην ακού-
σουν τ’ άλλα παι διά: «Θα
τους προσέχω κι εγώ,» κι
έτρεξε να τους προλάβει. 

Δρόμο παίρνουν δρόμο αφήνουν, περάσανε από το Σεράγιο, τους καφενέδες,
τον ΠΑΟΚ, ανάψανε ένα κερί στην Αγιά Μαρίνα και στον Άη Ανδρόνικο. Στον
Άγιο Ανδρόνικο είδανε και δύο κοριτσάκια που άναβαν κι΄ αυτά από ένα κερί.
Από την ομιλία τους κατάλαβαν πως ήτανε από την Ελλάδα. Ρωτήσανε τα ονό-
ματα τους και μάθανε πως λεγόντουσαν Πηνελόπη και Μαριάννα. Χωρίς να
πουν τίποτε άλλο, όλα τα παιδιά, με χαμόγελο στα μάτια, σαν γνώριμα από καιρό
και με περηφάνια που αξιώθηκαν τέτοια κωμόπολη, βγήκανε στην αυλή της εκ-
κλησίας. Δοκιμάσανε να σημάνουν την καμπάνα, δεν τα κατάφεραν, ανασήκω-
σαν τους ώμους σκεπτικοί και προχωρήσανε. Τελικά φτάσανε στην μικρή πλα-
τεία με τα δύο καφενεία το ένα απέναντι από το άλλο. Στα δεξιά ένας πελώριος
ευκάλυπτος κι αποκάτω ο ποταμός κυλούσε ήρεμα με τις πάπιες στις όχθες να
λιάζονται και τις χήνες να περιπολούν. Αριστερά ο νερόμυλος που άλεθε σιτάρι.
Μόλις είδαν το νερό τα παιδιά σήκωσαν τα χέρια στο ύψος του στήθους τους,
έσφιξαν τις γροθιές και τις κατέβασαν θριαμβευτικά και γρήγορα προς τα γό-
νατα φωνάζοντας ταυτόχρονα «yes!, τρέχει ο Κεφαλόβρυσος!» 

Έτσι όπως έπεφτε το νερό από ψηλά με δύναμη για να γυρίζουν οι μυλόπε-
τρες, μυριάδες σταγονίδια πετούσαν και έβλεπες μέσα τους όλα τα χρώματα σαν
μικροσκοπικά ουράνια τόξα. Όπως κοιτάζαν τα παιδιά μαγεμένα το εξαίσιο
αυτό θέαμα άκουσαν μια φωνή να τους μιλά. Ήταν μια γυναίκα απέναντι από
τα ουράνια τόξα και κρατούσε από το χέρι δεξιά κι αριστερά της από ένα κορι-
τσάκι. Και οι τρείς τους ντυμένες στ’ άσπρα. «Ποιανού είσαστε ρε μωρά;» τους
ρώτησε με γλυκό χαμόγελο η μητέρα των κοριτσιών.

Παναγιώτης και Ιουλία Λεμονοφίδη
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Εκείνη την στιγμή κόντεψε ο Γιώρκος που όλη την ώρα κρατούσε διακριτική
απόσταση από τα παιδιά και είπε:

«Μα εν τα κατάλαβες, θκιά Ιουλία; Εν τα τρισέγγονά σου.»

«Που το ξέρεις, Γιώρκο, εσύ; Πώς το θωρείς;»

Τότε ο Αλέξανδρος είπε:

«Όπως είπε κι’ ο συνονόματος μου ο Κυρ-Αλέξανδρος, δεν τα βλέπουν παρά
μόνο όσοι ήταν καθαροί τον παλαιόν καιρόν και οι ελαφροΐσκιωτοι στα χρόνια
μας».

«Να ‘σιετε τες εφτζιές μας» είπαν τότε και οι τρείς γυναίκες. 

Ξαφνικά όλα τα μικρά ουράνια τόξα ενώσανε τα χέρια τους και πετάξανε
στον ουρανό και σκέπασαν την Κυθρέα. Γέμισε τότε η γειτονιά ανθρώπους, γεί-
τονες και χωριανούς περαστικούς. 

― Καλώς τα δέχτηκες, Ιουλία!

― Καλώς τα δέχτηκες, κυρία Ιουλία!

Με τους θορύβους, τις συνομιλίες και το βουητό σηκώθηκαν οι πάπιες και
οι χήνες και τέντωσαν τον λαιμό τους για να δουν καλύτερα. Κάτω στις όχθες
τα καβούρια βγήκαν στην άκρη της τρύπας τους και κοίταξαν κι’ αυτά. Πάνω,
στο μπαλκόνι της θείας Ειρηνούς, οι μεταξοσκώληκες σταμάτησαν να μασου-
λούν τα φύλλα της μουριάς, κοίταξαν κάτω το θέαμα, χαμογέλασαν, επιδοκίμα-
σαν και συνέχισαν το έργο τους. Απ’ όλες τις ενορίες οι καμπάνες των εκκλησιών
στέλνανε χαιρετίσματα η μια στην άλλη. Ακούγοντάς τις τα παιδιά, κοιτάχτηκαν
με απορία, χαμογέλασαν κι ανασήκωσαν πάλι τους ώμους.

Ήταν και τέσσερις ζητιάνοι που πήραν κι’ αυτοί το μερτικό τους από τα κε-
ράσματα. Οι τρεις είπαν «φκαριστώ ά Ουλία μου.» Ο τέταρτος, ο Τούρκος επ’
ονόματι Χασάνης είπε «φκαριστώ α Ιουλία μου». Και η γιαγιά Ιουλία όπως παλιά
ένιωσε περισσότερη ευχαρίστηση που έδινε στον ζητιάνο που πρόφερε τ’ όνομα
της ολόκληρο!

Από τη Συλλογή - Η οικογένειά μου και άλλες ψυχές
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Από την Έκθεση Κειμηλίων

(Σημ.: Η επαγγελματική

φωτογράφηση των κει -

μηλίων έγινε από τον

κ. Κωνσταντίνο Στυλιανού)
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