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Ο Μιχάλης ο Αυστραλέζος

του Χρίστου Χατζηγιάγκου

Από μικρός είχε μια ιδιαίτερη αγάπη, ένα θαυμα-
σμό για τη μακρινή αυτή χώρα με το όνομα Αυστραλία.
Γύρω της στο παιδικό μου μυαλό δημιουργήθηκε μια
εικόνα ονειρεμένου τόπου. Ακόμα απέκτησα και μια
ιδιαίτερη συμπάθεια, μια ευαισθησία σ’ αυτούς τους
ανθρώπους που έχουν την ετικέτα με το όνομα εμι-
γκρές. Όλα αυτά είχαν μια και μοναδική εξήγηση. Ο
παππούς ο Μιχάλης μέσα από τις ιστορίες του από τα
δεκατέσσερα χρόνια που έζησε μετανάστης εκεί, μου
φύτεψε βαθιά στη ψυχή όλα αυτά τα συναισθήματα.

Ο Μιχάλης Χατζή-Κυριάκος, έτσι ήταν το επίθετό
του ήταν σε όλους του Κυθρεώτες γνωστός με το προ-
σωνύμιο Αυστραλέζος. Γεννημένος το 1903, παιδί
μιας πάμφτωχης οικογένειας, γιος του Χατζή-Κυριά-
κου Χατζηπασχάλη, γνωστού ως Χάτζιου και της Μυ-
ροφόρας έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Χαρδακιώ-
τισσα όπου ήταν το πατρικό του. Είχε άλλους 3 αδελφούς, τον Χρίστο, τον
Γιάννη, τον Κωστή και μια αδελφή, την Ελεγκού. Από νωρίς έμεινε ορφανός
από μητέρα. Ο πατέρας του γνωστός για την μεγάλη μυϊκή του δύναμη, όπως
μας τον περιέγραφε τόσο ο παππούς, όσο και όσοι χωριανοί τον έζησαν, δούλευε
σαν υλοτόμος στο Πενταδάκτυλο και κουβαλούσε τους πεύκους στα καμίνια για
το πύρωμά τους και την παραγωγή ασβέστη. Τα μικρά παιδιά, ορφανά, χωρίς
τη μητρική φροντίδα στην κυριολεξία σκόρπισαν στους πέντε δρόμους. Ο μεγά-
λος αδελφός, ο Χρίστος, ξενιτεύτηκε στην Αυστραλία. Ο Γιάννης πήγε στο Βα-
ρώσι κοντά στο θείο του που κατοικούσε εκεί με την οικογένειά του για να μάθει
την τέχνη του μηχανικού. Αργότερα κατέληξε στην Πάφο όπου εκεί έφτιαξε την
οικογένειά του. Ο Κωστής δόθηκε αναγιωτός σε μια οικογένεια στη Χάρτζια και
μετά από πολλές περιπέτειες κατέληξε μυλωνάς στο Στρουμπί της Πάφου. Η
Ελεγκού πέθανε σχετικά νέα. Ο Μιχάλης ήταν ο μόνος που έμεινε μαζί με τον
πατέρα του και τον βοηθούσε στις δουλειές του. Λίγο η σκληρή άσκηση λόγω
δουλειάς, λίγο τα γονίδια, ο Μιχάλης απέκτησε και αυτός μεγάλη μυϊκή δύναμη,
αντάξια του πατέρα του.

Νεαρός νυμφεύεται την γιαγιά Χρυσταλλού Αθανασίου, της οικογένειας των
Κλοκκάρηδων από την ενορία του Αγίου Γεωργίου και κατοικούν στο σπίτι της
γιαγιάς κοντά στον μύλο Πλουμίση. Αποκτούν 4 παιδιά, τρεις γιους, τον Παύλο,
τον Κώστα και τον Κυριάκο και μια κόρη, τη μάνα μου τη Νίτσα. Η ζωή με τα
τέσσερα παιδιά και τη μεγάλη φτώχια που βιώνουν αναγκάζουν τον Μιχάλη το
1938 να μεταναστεύσει στην Αυστραλία κοντά στον αδελφό του Χρίστο ώστε να
δουλέψει εκεί και να στείλει λεφτά για να μπορέσει να επιβιώσει η οικογένειά
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του. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση για να σημειώσω κάτι πολύ εκπληκτικό για
αυτή την οικογένεια. Παρ’ όλο που τα παιδιά του Χάτζιου ξεκινούν τη ζωή τους
με τον χειρότερο τρόπο μέσα στην φτώχεια και την ορφάνια καταφέρνουν με το
πείσμα, την εργατικότητα και την αγάπη τους για τη μόρφωση, να μορφώσουν
τα παιδιά τους και να βγάλουν γιατρούς, δασκάλες, ηλεκτρολόγο μηχανικό με
δοκτοράτο, που διέπρεψαν και διαπρέπουν τόσο εδώ στην Κύπρο όσο και στην
Αυστραλία.

Ο Μιχάλης λοιπόν φεύγει για την Αυστραλία με ένα Ιταλικό πλοίο. Οι αφη-
γήσεις του παππού είναι τόσο παραστατικές που χαράχτηκαν στην παιδική μου
μνήμη τόσο ανεξίτηλα που με συνοδεύουν σ’ όλη μου την ζωή. Το ταξίδι διάρκεσε
28 μέρες. Πρώτη εμπειρία, ο σταθμός στο Port Site στη γνωστή διώρυγα του
Σουέζ. Κατεβαίνουν οι επιβάτες για μια σύντομη περιδιάβαση στην πόλη. Ένας
λούστρος τον πλησιάζει και επίμονα του ζητά να του βάψει τα παπούτσια. Αυτός
στην αρχή αρνείται ευγενικά. Ο λούστρος επιμένει φορτικά και τον τρέχει από
πίσω να του βάψει τα παπούτσια. Πιο έντονα τώρα του ζητά να τον αφήσει
ήσυχο, Είχε όπως μας έλεγε και το μαράζι που άφηνε πίσω του την οικογένεια.
Σε κάποια στιγμή του αρπάζει την κασέλα και του την γυρίζει στο κεφάλι. Ο
καημένος ο λούστρος έχασε τις αισθήσεις του. Ο παππούς καταλαβαίνοντας το
λάθος του έφυγε και μπήκε κατ’ ευθείαν στο πλοίο και κρύφτηκε Η αστυνομία
ανέβηκε στο πλοίο αλλά ευτυχώς δεν τον βρήκε. Έτσι το πλοίο συνέχισε το ταξίδι
του και ο παππούς γλύτωσε από μια οδυνηρή περιπέτεια.

Ακόμα μια πρωτόγνωρη εμπειρία που έζησε στο Ιταλικό πλοίο ήταν και η
ακόλουθη. Μέσα στο αμπάρι του πλοίου είχε εντοπίσει μερικά άλογα που φαί-
νονταν γερασμένα. Μέρες μετά τα άλογα λιγοστεύαν. Εν τω μεταξύ στα γεύματα
σερβίρουν ένα είδος κρέατος που δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς
ήταν. Κάποια στιγμή ρώτησε κάποιο από το προσωπικό της κουζίνας και πήρε
την απάντησε που του έφερε μια αηδία και τάση για εμετό. Τα καημένα τα άλογα
στο αμπάρι σφάζονται ένα-ένα και μαγειρεύονταν για τους επιβάτες. Πού να
ήξερε ο καημένος ο παππούς που έφυγε από τις φτωχογειτονιές της Κυθρέας,
ότι στον έξω κόσμο το κρέας του αλόγου προσφέρεται για ανθρώπινη κατανά-
λωση; Μη μπορώντας να κάνει και διαφορετικά συμβιβάστηκε με την ιδέα της
κατανάλωσης του αλογίσιου κρέατος. 

Εκοσιοκτώ μέρες είπαμε ότι διάρκεσε το ταξίδι. Φτάνοντας στην Αυστραλία
το πλοίο έπιασε στο λιμάνι της Μελβούρνης. Από εκεί ο παππούς ταξίδεψε στην
Αδελαϊδα, το Άτελαϊτ όπως μας το έλεγε. Εκεί έμενε ο μεγάλος του αδελφός ο
Χρίστος. Πρώτο του μέλημα ήταν η εξεύρεση εργασίας ώστε να μπορέσει να αρ-
χίσει να στέλνει χρήματα στην οικογένεια. Ένα εργοστάσιο που επεξεργαζόταν
μολύβι όπως του είπαν, ήταν ο πρώτος του εργασιακός σταθμός. Όπως έμαθε
εκ των υστέρων το εργοστάσιο αυτό, κατασκεύαζε με το μολύβι πολεμοφόδια
για τις ανάγκες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου που μόλις άρχιζε τότε στην Ευ-
ρώπη. Τις συνθήκες εργασίας εκεί μας τις περιέγραφε με πολύ παραστατικό
τρόπο. Η βάρδια μέσα στα καμίνια που επεξεργαζόταν το μολύβι διαρκούσε μια
ώρα. Οι περισσότεροι εργάτες δεν άντεχαν από τις αναθυμιάσεις και πριν συ-
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μπληρωθεί η μια ώρα τους κουβαλούσαν έξω αναίσθητους και πολλές φορές χε-
σμένους όπως μας το έλεγε χαρακτηριστικά. Αυτός σκληραγωγημένος όπως ήταν
από τις χειρωνακτικές εργασίες που έκανε πάνω στις κακοτράχαλες βουνοκορ-
φές του Πενταδάκτυλου , άντεχε και με το παραπάνω αυτή την σκληρή δοκιμα-
σία. Κάποτε του ανέθεσαν μαζί με κάποιους άλλους να φορτώσει ένα μεγάλο
σωρό από βαριές πλάκες μόλυβδου σε κάποιο φορτηγό. Αυτός από μόνος του
φόρτωσε περισσότερα απ’ ό,τι οι υπόλοιποι. Την σκηνή παρακολουθούσε από
το παράθυρο του γραφείο του ο μπόσης (έτσι αποκαλούσε τον μάστρο από το
Αγγλικό Boss). Μόλις τελείωσαν το φόρτωμα του φώναξε στο γραφείο του. Αφού
τον επαίνεσε για την απόδοσή του, αποτέλεσμα της φιλοτιμίας του αλλά και της
μεγάλης μυϊκής του δύναμης, τον αντάμειψε με μια αύξηση στον μισθό του. Το
σημαντικό όμως είναι ότι είχε κερδίσει την εκτίμηση του μπόση.

Η ζωή στο εργοστάσιο με αυτές τις δύσκολες έως απάνθρωπες συνθήκες, συ-
νεχίστηκε μέχρι που σήμανε το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου το 1944. Ο
παππούς τότε αναζήτησε άλλη εργασία. Η νέα εργασία βρέθηκε και ήταν και
αυτή εξίσου σκληρή προσφέροντάς του νέες εμπειρίες και περιπέτειες. Η σιδη-
ροδρομική γραμμή που συνέδεε την ανατολική με την δυτική Αυστραλία, έπρεπε
να επιθεωρείται και να φτιάχνεται. Αυτό συνέβαινε γιατί κάθε φορά που κινείτο
το τρένο οι γραμμές μετακινούνταν λόγω του βάρους του. Εργάτες αναλάμβαναν
να την ελέγχουν, ο καθένας σε ένα ορισμένο μήκος της, και να τοποθετούν κομ-
μάτια ξύλου σαν σφήνες ώστε η γραμμή να γινόταν πάλι σταθερή. Στέλνουν λοι-
πόν τον παππού σε ένα μέρος κατάξερο στο πουθενά, με πολύ ψηλές θερμοκρα-
σίες, χωρίς ίχνος ζωής. Εκεί γνώρισε τι εστί έρημος. Καθημερινά με ένα φτυάρι
και ένα κασμά στο χέρι του έφτιαχνε την σιδηροδρομική γραμμή. Νερό τους προ-
μήθευαν με τα τρένα που περνούσαν από εκεί και πάντα ήταν ζεστό και ακά-
θαρτο. Εκεί γνώρισε και τους αυτόχθονες ιθαγενείς, κάτοικους κάποιας φυλής,
που ζούσαν σε ημιάγρια κατάσταση και κυκλοφορούσαν πάντα γυμνοί. Παρ ’όλα
αυτά ήταν φιλικοί μαζί με τους εργάτες και ποτέ δεν τους ενοχλούσαν. Η ζωή
εκεί ήταν τρομερά δύσκολη και η απομόνωση ήταν αυτή που ενοχλούσε περισ-
σότερο τον παππού. Άνθρωπος εκ φύσεως κοινωνικός δεν μπορούσε να ζήσει
κάπου χωρίς συναναστροφή με κόσμο. Έτσι λοιπόν στον χρόνο μέσα δεν άντεξε,
τα παράτησε και επέστρεψε στην Αδελαΐδα. Εκεί γνώρισε κάποιο συμπατριώτη
του από τους Τρούλλους με τον οποίο συνδέθηκε με μια πολύ στενή φιλία. Μά-
λιστα όταν αυτός παντρεύτηκε έγιναν και κουμπάροι. Ο κουμπάρος του λοιπόν
είχε ένα μεγάλο αγρόκτημα το οποίο είχε ανάγκη από συντήρηση και περιποί-
ηση. Ο παππούς ανέλαβε αυτό το έργο για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του
στην Αυστραλία. Εκεί πέρασε πολύ πιο ανθρώπινα, με αξιοπρέπεια και μπόρεσε
να γνωρίσει και να εκτιμήσει τη κουλτούρα αυτής της μακρινής και παράξενης
χώρας. Στοιχεία αυτής της κουλτούρας τα εμπέδωσε και έγιναν βίωμα και τρό-
πος ζωής του.

Αυτό που λέμε σήμερα σεβασμός στην διαφορετικότητα και προσπαθούμε να
το εμπεδώσουμε μέσα από την παιδεία μας, ήταν για τον παππού δεδομένο όταν
επέστρεψε στην πατρίδα. Είμαστε ευγνώμονες όλη η οικογένεια και ειδικότερα
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εμείς τα εγγόνια του, που εμφύσησε στις παιδικές μας ψυχές αυτό το υπέροχο
συναίσθημα του σεβασμού αλλά και της αγάπης στον ξένο, τον μετανάστη, τον
κάθε άνθρωπο γενικά ανεξάρτητα από το χρώμα και τη φυλή του. Μέσα από τις
ιστορίες του που ομόρφαιναν τις μεγάλες χειμωνιάτικες μάς νύχτες όπου δεν
υπήρχε η χρονοβόρα ενασχόληση με την τηλεόραση, ο παππούς μάς δίδαξε
πολλά. Αυτά τα βιώματα στιγμάτισαν και τον μετέπειτα χαρακτήρα μας. Από τον
παππού μάθαμε τον πόνο του ξενιτεμού μέσα από τα τραγούδια που ήταν απο-
τυπωμένα στις δεκάδες δίσκους του γραμμοφώνου που έφερε μαζί του από την
Αυστραλία. Γνωρίσαμε το ρεμπέτικο τραγούδι, γνωρίσαμε τον Καζαντζίδη, τον
Ρούκουνα και τόσους άλλους τελείως άγνωστους, για την εποχή εκείνη, τραγου-
διστές (μιλούμε για την δεκαετία του 60). Αυτή η μουσική βλέπετε, την τότε
εποχή δεν πλασάρετο από το ΡΙΚ. Μας έμαθε να χορεύουμε μαζί με τα τραγούδια
ειδικά με τα νησιώτικα. Ακόμα, απόρροια της σωματικής του δύναμης, μας
έμαθε για την πάλη και τους κανόνες της. Ένιωθε μια παράξενη ευφορία όταν
με έβαζε να παλεύω μαζί με τον Γιάγκο, τον μεγαλύτερο μου αδελφό. Δεν επέ-
τρεπε όμως, για κανένα λόγο, η πάλη να ξεφεύγει στο τέλος και να γίνει τσακω-
μός. Στην Αυστραλία επίσης γνώρισε τον ξακουστό τότε παλαιστή Τζιμ Λόντο
και μας περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τους αγώνες πάλης που έδινε. Ο παπ-
πούς μάς μετέφερε και τις εμπειρίες του από τη γαστρονομία της Αυστραλίας.
Έμαθε στη μάνα μας να φτιάχνει φαγητά τελείως άγνωστα σ’ αυτή. Από τον παπ-
πού μάθαμε για παράδειγμα το συνδυασμό του γιαουρτιού με το μέλι, κάτι το
οποίο χρόνια αργότερα μπήκε στην Κυπριακή μαγειρική. Μας έμαθε επίσης και
τεχνικές στην καλλιέργεια των κηπευτικών, εμπειρίες που απέκτησε στα χρόνια
που περιποιείτο το αγρόκτημα του κουμπάρου του. Μας έμαθε για παράδειγμα
να «στηλώνουμε» τα φυτά της ντομάτας πάνω σε καλάμια και να τα στερεώνουμε
πάνω σε σπάγκο ώστε ο καρπός να μην αναπτύσσεται σε επαφή με το χώμα και
να λυώνει.

Ο ερχομός στην πατρίδα για τον παππού έγινε το 1952. Πρώτο του μέλημα
ήτα να παντρέψει την κόρη του που βρισκόταν σε ηλικία γάμου. Άλλωστε όπως
μας έλεγε και η μακαριστή η γιαγιά η Χρυσταλλού, ο βασικός λόγος που πίεζε
το παππού να επιστρέψει, ήταν γιατί άρχισε να δέχεται προξενιά για την κόρη
της και η ίδια δεν μπορούσε από μόνη της να το διαχειριστεί. Την πάντρεψε λοι-
πόν με τον Κυριάκο, ένα από τα παιδιά του Χατζηγιάγκου, ο οποίος την κρυ-
φοκοίταζε όταν ερχόταν στη «χαραή του Βούππου» για να τσεκάρει την κατανομή
του νερού, τη συμπάθησε και τελικά τη ζήτησε. 

Με τα λεφτά που έφερε από την Αυστραλία ο παππούς αγόρασε ένα για την
εποχή του πρωτοποριακό επιβατικό αυτοκίνητο, αφού μπορούσε να μεταφέρει
τριάντα άτομα. Για τον λόγο αυτό το αποκαλούσε το τριανταθέσεο. Με το αυτο-
κίνητο αυτό έκανε τη γραμμή Κυθρέα – Λευκωσία με την εταιρεία των πάνω ενο-
ριών. Όπως θα γνωρίζουν οι πιο παλιοί Κυθρεώτες, υπήρχαν δύο εταιρείες με-
ταφοράς προς Λευκωσία. Αυτή των κάτω ενοριών που εξυπηρετούσε μέχρι το
Δημαρχείο της Κυθρέας και αυτή των πάνω ενοριών που εξυπηρετούσε από το
Δημαρχείο μέχρι τον Κεφαλόβρυσο. Αργότερα ανέλαβε την γραμμή Κυθρέα – Βα-
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ρώσι. Είναι πάμπολλες οι ιστορίες και τα ευτράπελα που συνέβησαν αυτή την
περίοδο. Για την ιστορία θα αναφέρω δύο τέτοια. Το δρομολόγιο που ακολου-
θούσε για το Βαρώσι πριν τα γεγονότα του 1963-1964 ήταν μέσα από τα τουρ-
κοκυπριακά χωριά ανατολικά της Κυθρέας, Μπέικιογιου – Επιχώ – Τζιάος, ακο-
λούθως Λευκόνοικο, Άγιος Σέργιος, Σαλαμίνα. Περνώντας μέσα από τα Τουρ-
κοκυπριακά χωριά εξυπηρετούσε και τους Τουρκοκύπριους που ήθελαν να πάνε
στο Βαρώσι. Όταν λοιπόν έμπαινε στο αυτοκίνητο ο Χότζιας του Τζιάους, ο παπ-
πούς μετακινούσε τον επιβάτη, που καθόταν στην θέση δίπλα του, που θεωρείτο
η πλέον προνομιακή και την παραχωρούσε στο Χότζια και το σχολίαζε με την
χαρακτηριστική Ελλαδίτικη προφορά, κληρονομιά του περάσματός του από την
Αυστραλία «Αυτοί παιδιά μου θέλουνε πολιτική». Έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης
από τους Τουρκοκύπριους με τους οποίους διατηρούσε δεσμούς και μετά την
περίοδο της Τουρκανταρσίας. Ένα χαρακτηριστικό του παππού ήταν ότι ήταν
κύριος στις δοσοληψίες του. Αυτό μου το επιβεβαιώνουν μέχρι και σήμερα, άν-
θρωποί που συνεργάστηκαν μαζί του. Όταν λοιπόν μετάφερνε κάποιο μαζί με
τα εμπορεύματά του, συμφωνούσε μαζί του το αγώγιο πριν ξεκινήσει. Ότι συμ-
φωνούσε ήθελε να τηρηθεί. Κάτι το οποίο ίσχυε και όταν αγόραζε κάτι και το
πλήρωνε με δόσεις, καθώς ήταν τυπικός μέχρι αηδίας στην τήρηση των υποσχέ-
σεών του. Μια φορά λοιπόν μετέφερε από το Βαρώσι κάποιο χωριανό με την
πραμάτια του αφού πρώτα συμφώνησαν το αγώγιο. Όταν έφτασαν στον προορι-
σμό και κατέβασαν τα πράματα από το λεωφορείο, ο χωριανός άρχισε να του
κάνει παζαρέματα. «Είναι πολλά κύριε Μιχάλη, κάμε κάτι». Ο παππούς ήταν
ανένδοτος αφού ήθελε το ποσό που είχαν συμφωνήσει. Στην πολλή επιμονή του,
ο παππούς μέσα στα νεύρα (τα νεύρα ήταν το μεγάλο του ελάττωμα αφού πολλές
φορές τα νεύρα συνοδεύονταν με ξύλο), αρπάζει τα λεφτά που κρατούσε και τα
ρίχνει στο διπλανό ποταμό. Ίσα που συγκρατήθηκε και γλίτωσε ο άλλος το ξύλο.
Τον εξαπέστειλε βέβαια και τον έκοψε πλέον από πελάτη του. Περιττό να σας
πω πως εμείς οι μικροί μόλις είδαμε το επεισόδιο αρχίσαμε μια τεράστια προ-
σπάθεια ανεύρεσης του «θησαυρού». Σαρώσαμε σπιθαμή προς σπιθαμή τον πο-
ταμό μέχρι να τον βρούμε. Ήταν θυμάμαι μερικά σελίνια. 

Αργότερα ο παππούς πούλησε το λεωφορείο και άρχισε να ασχολείται μαζί
με τον πατέρα μου με το λιανικό εμπόριο. Αγόρασε Pick up αυτοκίνητο μάρκας
φυσικά Peugeot. Βλέπετε ο αντιπρόσωπος της εταιρείας ήταν Κυθρεώτης και ο
παππούς όπως και η πλειονότητα των χωριανών τον υποστήριζαν και αγόραζαν
από κοντά του τα αυτοκίνητά τους. Στην αρχή αγόραζε λεμόνια από τα αγρο-
κτήματα του Μαγγλή στην Πεντάγια και τα πουλούσε στη λαϊκή του Βαρωσιού.
Μετά συνέχισε με τις ελιές. Αγόραζε από τους συγχωριανούς και τις μεταπω-
λούσε στη λαϊκή αλλά και σε όλα τα μπακάλικα και τις συνεργατικές των κοκ-
κινοχωρίων. Τα καλοκαίρια περιμέναμε να έρθουν οι διακοπές μας για να πη-
γαίνουμε μαζί με τον παππού σε μια μεγάλη περιοδεία, που άρχιζε από το Βα-
ρώσι, τη Δερύνεια, το Παραλίμνι, την Αγία Νάπα και κατέληγε μέχρι και την
Πύλα. Ήταν εντυπωσιακή η κατανάλωση των ελιών από τους χωρικούς των πε-
ριοχών αυτών. Θυμάμαι ένα μικρό μπακάλικο του Κόκκινου στο Παραλίμνι,
αδειάζαμε τη μια μέρα δύο-τρεις κοφίνες ελιές σε μια τεράστια βαρέλα και μετά
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από τρείς μέρες επιστρέφαμε και την ξαναγεμίζαμε. Σε όλα αυτά τα χωριά και
στην πόλη του Βαρωσιού ο παππούς έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού
από τον κόσμο λόγω της εντιμότητάς του πάνω από όλα αλλά και της έντονης
προσωπικότητάς του.

Η μέρα της Τούρκικης εισβολής τον βρίσκει στην αγορά του Βαρωσιού. Επι-
στρέφει αμέσως στην Κυθρέα και παραχωρεί το αυτοκίνητό του, με οδηγό τον
πατέρα μου, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Το αυτοκίνητο αυτό στις 14
Αυγούστου θα γίνει η κιβωτός σωτηρίας πέντε οικογενειών της γειτονιάς μας οι
οποίες δεν είχαν κανένα μέσο διαφυγής.

Η προσφυγιά θα βρει τον παππού και την υπόλοιπη οικογένεια στην Πάφο.
Εκεί θα τον δεχθεί η οικογένεια του αδελφού του Γιάννη Χατζηπασχάλη και θα
του προσφέρει στέγη αλλά πάνω από όλα αγάπη και συμπαράσταση. Στα 71 του
πλέον χρόνια σαν πραγματικός μαχητής της ζωής δεν τα βάζει κάτω. Μετά το με-
γάλο σοκ που όλος ο κόσμος δέχτηκε, ο παππούς άρχισε να ψάχνει τρόπους επι-
βίωσης. Θυμήθηκε τους φίλους του στα Κοκκινοχώρια και μια μέρα πήρε το αυ-
τοκίνητο και τράβηξε κατά τα μέρη τους. Επέστρεψε πίσω με την κάσα του Peu-
geot γεμάτη φρέσκες πατάτες των Κοκκινοχωρίων. Μια νέα σελίδα αρχίζει στην
επαγγελματική του σταδιοδρομία. Δημιουργεί το δικό του χώρο στη λαϊκή αγορά
της Πάφου και αρχίζει να πουλά τις πατάτες που προμηθεύτηκε από τους πα-
ραγωγούς των Κοκκινοχωρίων. Γρήγορα ο κόσμος τον μαθαίνει και βέβαια εκτι-
μώντας της τιμιότητά του, τον υποστηρίζει και σιγά σιγά η οικογένεια αρχίζει να
βρίσκει τα πόδια της. Στην Πάφο η οικογένεια έζησε πέντε χρόνια φιλοξενούμενη
από την οικογένεια Χατζηπασχάλη. Αναζητώντας πλέον μια πιο μόνιμη διαβίωση
η οικογένεια αγοράζει σπίτι στη Λευκωσία, στο Καϊμακλί, και εγκαθίσταται
πλέον πιο κοντά στην Κυθρέα, για την ακρίβεια όσο πιο κοντά γινόταν, με την
ελπίδα να τρέξει πρώτη πίσω την άγια εκείνη μέρα της επιστροφής.

Ο παππούς παρά την ηλικία του συνεχίζει τον αγώνα της επιβίωσης, αγορά-
ζοντας και μεταπουλώντας διάφορα προϊόντα. Η κράση του και η καλή φυσική
του κατάσταση τον βοηθούν σε αυτό. Καθ’ όλα υγιής, γεμάτος ζωή, γεμάτος
όνειρα για τη ζωή, έχει μια επιθυμία. Να ζήσει εκατό χρόνια. Λογάριαζε όμως
χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας που είχε, το
οποίο μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί. Ο παππούς εκ γενετής είχε φύσημα καρ-
δίας. Ο καρδιολόγος που τον παρακολουθούσε στα τελευταία χρόνια της ζωής
του έλεγε στην μάνα μου: «Ο κύριος Μιχάλης θα πεθάνει όρθιος και ξαφνικά».
Ήταν σχεδόν ογδόντα ετών όταν αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην Αυστραλία για
να παραμείνει ένα χρόνο εκεί και να επιστρέψει. Αυτό το έκανε για να μπορέσει
να συμπληρώσει δεκαπέντε χρόνια διαμονής στην Αυστραλία ούτως ώστε να δι-
καιούται και από εκεί σύνταξη με σκοπό να μπορέσει να ανεβάσει τα περιορι-
σμένα εισοδήματα που είχε τότε η οικογένεια. Με την αποφασιστικότητα που
πάντα τον διέκρινε ξεκίνησε το 1981 το μακρινό ταξίδι. Πριν φύγει πέρασε από
την Θεσσαλονίκη, όπου φοιτούσα τότε στο Πανεπιστήμιο και τον φιλοξένησα για
10 μέρες. Το όνειρό του ήταν να επισκεφθεί τα Ιωάννινα, τον τόπο που έζησε ο
Αλή Πασάς και η κυρά Φροσύνη και να γνωρίσει μέσα από το ομώνυμο βιβλίο



50 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

που διάβασε όταν ήταν στην Αυστραλία. Δεν θα ξεχάσω τον ενθουσιασμό του
όταν βρεθήκαμε στα Ιωάννινα, αλλά και όπου αλλού πηγαίναμε. Είχε μια ιδιαί-
τερη αγάπη για την Ελλάδα, που οφειλόταν στις πολύ στενές σχέσεις που είχε
αναπτύξει στην Αυστραλία με Ελλαδίτες μετανάστες. Το 1982 επιστρέφει με την
συμπλήρωση ενός χρόνου στην Κύπρο. Φαινόταν όμως κάπως διαφορετικός από
ό,τι ήταν φεύγοντας. Ο ενθουσιασμός και η λαχτάρα που είχε όταν έφευγε χά-
θηκαν και τη θέση τους πήρε ένα αίσθημα ανακούφισης για το ότι βρισκόταν
και πάλι στη ζεστή φωλιά της οικογένειας της κόρης του. Ποτέ δεν μας είπε οτι-
δήποτε για το τι προκάλεσε αυτά τα συναισθήματα. Όμως πιστεύω ότι πηγαίνο-
ντας στο μυαλό του είχε εικόνα μιας εποχής ετεροχρονισμένης κατά τριάντα χρό-
νια. Η πραγματικότητα όμως που συνάντησε δυστυχώς γι’ αυτόν ήταν Αυστραλία
του 1980 και όχι του 1950.

Δεν χάρηκε για πολύ την σύνταξή του. Τρία χρόνια μετά, στις 16 Νοεμβρίου
του 1985, όπως προέβλεψε ο καρδιολόγος του, άφησε τα εγκόσμια όρθιος, λε-
βέντης όπως ήταν πάντα. Με εκείνο το ευθυτενές ανάστημα και το μαύρο στρι-
φτό μουστάκι. Ξεκίνησε περπατητός από το σπίτι προς τη στάση του Λεωφορείου
που βρισκόταν διακόσια περίπου μέτρα μακριά. Μόλις ανέβηκε το πρώτο σκαλί
του λεωφορείου έπεσε. Έτρεξα στο Γενικό Νοσοκομείο και από ένα μικρό πα-
ραθυράκι των πρώτων βοηθειών έβλεπα από μέσα να του κάνουν ηλεκτροσόκ.
Σε λίγο όταν ξαναεπέστρεψα ήταν σκεπασμένος με κουβέρτα.

Ο Μιχάλης ο Αυστραλέζος πέρασε πλέον στον άλλο κόσμο, τον πραγματικό,
τον αιώνιο. Η ζωή του Μιχάλη Χατζή-Κυριάκου του Αυστραλέζου μοιάζει με
ένα παραμύθι. Θα μπορούσε να γίνει βιβλίο. Θα μπορούσε να αποτελέσει σενά-
ριο κινηματογραφικής ταινίας. Στα 83 χρόνια του περάσματός του από τα εγκό-
σμια, βίωσε τόσα πολλά γεγονότα, πέρασε τόσα σκαμπανεβάσματα σ’ αυτό τον
ωκεανό που λέγεται ζωή που νομίζω πολύ λίγοι έζησαν.

Το κείμενο αυτό αποτελεί ένα μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του και μια μικρή
συμβολή στο να γνωρίσουν οι νεότεροι Κυθρεώτες πώς έζησαν κάποιοι από τους
προγόνους τους, σε χρόνια παλαιότερα σημαντικά δυσκολότερα από τα σημε-
ρινά. Αιωνία ας είναι η μνήμη του.

* * *

Ο πατέρας γύρισε. Ζωντανός!

του Μιχάλη Χατζηκυριάκου

Είχανε συμφωνήσει με τον κ. Πε τρή, τον γείτονα που είχε λεωφορείο και
έκανε τη γραμμή Κυθρέα – Λευκωσία, εάν γίνει κάτι, φεύγοντας, να τον πάρουν
μαζί τους. 14 Αυγούστου 1974. Από τα χαράματα άρχισε πάλι ο βάρβαρος να
ξερνάει φωτιά και μολύβι. Ο κόσμος έτρεχε τρομαγμένος να γλυτώσει από τα
νύχια του. Ο πατέρας, με το που άκουσε τα αεροπλάνα, έτρεξε να κρυφτεί στο


