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ΓΗ ΜΥΡΩΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΚΥθΡΕΑΣΜΑΣ 
'Αφήγημα Δρόμος άντοχr1ς- ύπό Τcικη Γεωργίου- (.Αναδημοσίευση άπό τήv έφη μερίδα 
ΝΕΑ Ι<uριακή 29 Αlιγούστου καί Τρίτη 31 Αι.ιγούστοu 1982) 

ΚΥθΡΕΑ: Ή πατρίδα τi\ς Κvθέριο:ι:; θε

aς, ή άρχαία π<ιλιτ{Ι:iα των Χίιτρων άπλωμέ

Υη Q~τt\ σιtΙiΧ 'l'oU f1εvτο:δώ<τvλοv μt τbv wpά
Q'Ι\10 K\iμ'l'ro 'tης, ΤΟ γαργαpιστο VEpO '100 
Κεφαλδδpu.σφ τηι;, ή 1τολιτεία μέ τό: πολλa 

καμrιmνο:ρ!a καΙ τά wπίηα μέ τiς αι.iλά&ς, 

δ:pίσιttται β ';φδνια tκε(, στfιν ι.Χντί'Περα 0-
xirι, <kyναντειίοvται:;, ύιτομέ11011τας, καρτερών

τας. 

•Κι έμε~ς W t6W στΟ δλλο μισό τfjι:; πα
τρίΟο:ς, μ<J μέ τη μνήμη νωπή, ποό δέv ά

φήσ<ηιε vά yivει άνάμιvηση, μέ τα !δια ώφι-

6&ς O'l.f\I<'Xt~ματc. Mf. ηΊ11 πίστη 1τως σέ 

τοVτα σπiη-α μιl τiι:; αύλάδες, σέ τοΟτο 

τbv κ~pd<tt\10 JΚάμιπο, στο κελαριστο Κε

φα.Αδ!)ριισp, σ"rrtv ϊ(;Vρt<Ο'Π'αιημέvη τώρα πο
Κι.>θέριαι:; θε&ι:; δέ θ&

μια άτrόμαιφη έλπίδα. 

Γιατί fι vολι•ηε;iα &.'k ξοοιαyεμίσει ζωfι κι οΙ 

σι;, μέ 

μαι:; άτrο τΟν 

τlς 

τ.;;)v πο:·ιδι<'2w μαι:;. 

Μέ το ίδιο πεΊσμα 

κάθε π.ρωϊνό δ 11εντα

yρο0ιά τοv άmοφασιστικα 

ικα! 

δΕ:ν άφαιροίlν οΙJτ.ε. στιγ-

τη vωταλy!α 

Τζvρκωτi!ιιι'. 

δλωv μαι:;, τώv 

T-arrεnιo ι::r-m, 

θρέας μας τούτη ή σελίδα. 

τα «:τριάτrηδο<.ια», δ δρόμος ταχι:Πφας καi 

ό δρόμος moχfjς ήταν τΟ: δασικό: άγω~~iσμα
τα. 

Πα.Αι&rερα έριχναν καΙ το λιθάρι μa το 

κατάργησαν μετα ποu μια άστοχη ριξιa έ

σπασε τα πλεupό: κάποιοο χωριαvοί'ι. 

Στο δρόμο αvτοχfις oi άθλητf:ς ξ~:ι<Ι\ΙΟΟΟav 
άτrο το Κεφαλόβρυσο. ΠφνοΟσαv Cι:πο τα 

καψε'ΙΙΕiα τi\ι:; Κuβpέας, κα;ηφ6ριζαν προς το 

Τ ραχώvι, περvΟΟσαv άπο το Νέο Χωριό, προ

χωροίισαν yιίρω άπο τijv έικικλησlα στο Πα

λαίκuθ.ρο καi έπαφναv ιόν άνήφορο τi\ι:; έ

πιστ.ροφfjς yιa να τερματiσοvv στο Κεφαλό-

6pvσο τής Κuθpέας. 

Ή άπόσταση ι'jτcw κάποu είκοσι χιλιόμε
·φα. 

M&vo δ πρ&τος λογαριαζό-ταν... Βραβε!α 

δtv ύπfiρχαv. Άτrλa δ πρ&τος i'i-rαν δ νικη
τής. 

'Εικεί.vα τό. στrμι κάτω yειτοΙΙ•ά 

Κuθpέας κατοικο\Jσαv Κ(Χ1ΤΟΟ ι!:ξf:wα το(;ρικι
κ.ει:; 

ΟΙ ζοΟσαν αvχναζαν 

σ-τα καψεrνεία μας, μιλοΟσαv τ& ''Ελληνικό. 

φαρσί. Δtv τοuς ξεχC:)ριζει:; άπο τοος 

μας. Στοuς άγ&vες παίρναν μέ.ρος ια αι:ίτοί, 

χωptς ΠΟ'ίΕ VCx ΠETUXOUV OΙ<D<!)!Orn 

Τώρα δμωι:;, στa 1930, τα πράγματα εί
ναι διαφορετικά. 

ΆΕδ& καi δuό 6δομάδες δrJίcιΊκε··rαι στι\v Κu-

&ρέα, στό σπίτι το(} 6 Τακι'jρ 

Φερμένος ό:πό η'ιν Τουρκία ε!διι<a για ταJς 

οι &γώvες 

\fCH άπο 

Κuθpέα ήταν καθιερωμέ- άγι',;wει:;. 

rιvόwovσαv την τοο Θωμά. 

Τότε δ~ εΤχαν yuμναστήρια, 

καΙ 

Ti'jv ήμέρα 1'ώv ό:γώ'iω11 οΙ όeλητtς έδyα

ζαv το σωc:άκι, τrετοοο<W τα τrαποίm:rια, γύ
ριζαν τΟ: πατζάκια δvο δί,-λει:; καΙ ήταν έ

·τοΙiΑΟΙ Κι; ό:yωvισ'ΙΟV\1. 

wΟπως φάνηκε δμως δ Μουκτά-

ρης τΟν για ΎαμτrρΟ :;ης κόρης τοv. 

τα Τοuρκάκια Π·pοικαλοΟσαν τό: παιδιa ό.

'ΠΟ το Τραχώνι, ΠΟ\J διέσχΙζαν τον τοvpκο-

μαχαλό: γ ιό: v& π&vε στο σχολεΊο τοuς ση1v 
Κuθρέα. 
Τοvς φώναζαν πωι:; i::xouv ·rώρ-::χ δικό τους 

όeλητfι ποl.ι θά νικοC<σε στοuς &γωνες. 
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Ι(ιν-ιομα fyιvε το θέμα τής ήμέρας. 

Μ"'!)Οί, μεγάλοι μιλοilσαιι yιά τΟν Τακι)ιρ 

Ταyλq. . 
Μtά κά1rοια άδιόρατη σι<ιά φόι6οv πλάκω

σc δλα τά Υ~ χωριά. 
'Η. φήομιη yeμισε τiιν Κvιθρέα, το Νιοχώρι, 

τiι Βώνη, τΟ Τραχώνι, fφτασε στο Παλαίκu

θρο, μέχρι καi το 'Έξω Μετόχι. 
9Ηταv. τiιν Κuριακι'ι τC7ιι Βαiωv στίς 1 Ο το 

1tpωt. · μ~ m:ιiι 6 κόσμος εΤχε δγεΊ άιrο 

τήv 6α<λφtα, '!Ι'ού φάνηκε 6 τ οϋρκος άθλητής. 
Τ ό Τ οuρκολόϊ μαζεύτηκε στον Κεφαλό

δ.ρuφ;). 

Κάπου &ιό ντουζίνες Τοu.ρκαλάδες καi δ

λα 1'ά. ΤΟ\JΡ(~λα άπΟ τόν τουρκομαχαλά 

τfίι; Έπηχω καi το ΠΕκ-ιΚοyιού. 

Σωιniι Ιεροτελεστία ήταν ή έτοιμασία τοϋ 

ά&\ητi}. 

Κατέ-6ηκε στο Κεφαλό6.ρuσο iί'Πιε κρύο vε

ρ4 fίipειεε τΟ κεφάλι, ε.δyαλε τι'ιν κτένα άrιτό 

τiιν ~.1'\ .καi κτένισε προσεκτικά τά i-· 
σιQΙ.~έvα.μαλλιά του. 

"Ε6yαλε μέ μεγαλοπρέπεια το σακάκι, το 

Π!)UΚάμισο, τό παιιτελόvι. 

Τότε φάi/Jijt<ε τό άθλητικό του π·αvτελονάκι, 

κόκκwο κwτο6ράκι ·μΕ άσπρες λοu:ρίδες στο 

'lfMϊ. 
"λW>\(ι μi. φpyες κινήσεις ένα μικρό ξύλι

ΥΟ μπαοιιλάκι, ε.δyαλε προσεκτικά μιά πρά

Ο'Ινη ~ κ~ τήv φόρεσε. 

Ξφιακτένισε ·τά μαλλιά, κόρδωσε καi . ξε
φώνιαι;: c"IVO'Iα 'Αλλάχ» («Μεγάλος Θεός»). 

Σ τό ιnfι&ος τ·ής φαvέλλας τοu φάνηκε ζω

yραφιομ:ένο €να μεγάλο μισοφέγγαρο καi στο 

t<o'iλo τοϋ φεγΎαριοίi το άστρο. 

~ trro μπαοuλάκι κι έδyαλε ένα 

ζεvγάρι άθλητικά παπούτσια μΕ καρφιά καi 

TcX·~ 
Ή άπορlα κ-αi περιέργεια δΕν b<δηλώθηκε 

στον κόσμο 1toV πα.ρακολοuθοίίσε. Οί άνθρω
ποι δεν ξέρφι τiς ~ξελί·ξεις τού «'Αθλητικού 

Πολιτισ>μοϋ» 1rού έφτασε άrιτό τr)ν Τουρκία. 

Κάνα βιιΟ Τοιι,ρκάκια άiναρωτή&η.καν φωvα

κτά «Νέϊτε.ρ πi πού;» τί εΤvαι τοίίτα; 

Σάν όλοκλήρωσε τr)ν τφοετοιμααία του 

Δ ξενόφερτος άθλητής, στάθηκε ορ&ιος πη.ρε 

δuΟ-τρεiς 6αθειές άiναπΥΟές, σήκωσε τά χέ

ρια τοιι ψηλά, Ι<άθηαε στiς φτέρνες, σηκώθη

κε, ξαliΦCQ6φ&. Σ τάθηκε τελικά όρθιος. 

·eτρεςc μερικά βήματα ση.μειωτόv. 
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Τά καρφιά των ά6λητικC7ιι τταπουτσιώv 
fγδερvαιι το χώμα. 

Τό Τοvρκολδϊ άνακινή&ηκε. ·eινα αύθόρ

·μητο έττιφώνη·μα θαvμασ•μοϋ άκούστηκε: 

CΙΓιαστά πε Π'οV:Ι> «Μ-πρά6ο Πα.ληκάρι:.. 

Σάv τέλειωσε ή διαδικασία τής προετοι

·μασίας, ό Τοϋρι<ος στάθηκε ατι'ιν άκρη τοϋ 

δρόμου κι' έτοιμάστηκε νά ξεκινήσει. 

Τότε εΤ.ναι πού άκούατηκε γιά πρώτη φο
.ρά τό σ~ΜΠ]•μα. 

«Τακήρ Όγλού ... 
Παιδi τής Τουρκίας πατάς τοuρκικο χώ

μα». 

. ο άέρας έφερε τfιν 6ουή άιrό το Κεφαλό
δρuσο, στά σπίτια καΙ ατά καφενεία. 

Κάποια φορά ξεκίνησε δ άiθλητής. 

Πήρε τΟν κατηφορικό δρόμο πού πε.ρvοϋ

σε άπο τa καψεvεiα τi\ς .Κuθρέας. 

Άπο μακριά ξεχώρισε το κοκκιΥΟδράκι. 

Σάν έφθασε κοvτίιτερα ξεχώρισε ή πράσι

νη φανέλα καi τό μισοφέγγαρο. 

Πιό κοντά ξεχώρισαν ο1 μικρΕς τούφες σι<ό

vης πού πετοϋσαv τά καρφιά τών παποvτσιC7ιι 

καθως ξέσχισα"' τό χώ.μα. 

Με μεγάλες δρασι<ελιές κατηφόριζε σ"tΟν 

χωματόδρομο. 

Πίσω τοu άκολοuθοϋσαν τά τοuρκάκια. 

• λλλοι με ποδήλατα κ ι' άλλοι τρέ·χοvτας. 
'Εκείνη ή Θμφάνιαη τοϋ κοuιδαλη·μέΥΟu 

άθλητη πλάκωσε τίς ψuχες τC7ιι άπλών ό1ν

θρώπων, ίδιαίτειρα τώv 'Παιδιών. 

τηιν άλλη μέρα, τά 'Παιδιά μετρούσαν τiς 

δρασι<ελιές του. Μιά δική τοιι, τρεiς δικές 

τους. 

Ta Τουρκάκια το πί}ραν άιrάνω τους καΙ 
π.ροκαλοilσα.v τούς δικούς μας. 

Τfιν Μεγάλη Τρίτη, τελεvταία μέρα πρίν 

τiς διακοπές τοϋ Πάσχα, έγινε δ πρώτος πε

τρσπόλειμος. 

Μερικa κεφάλια άνοιξαν. · 
Τά Τουρκώ<ια ήταν κρυμμένα μέσα στiς 

λεμονιtς καi πετροδολοίισαν τούς μαθητtς ά

πό το Τραχώvι καθως διέσχιζαν τΟν Τοι>ρκcr 

μαχαλά γιa νά πάνε ατό χωριό τους. Άπο 

τότε κάθε 6ράδu άρχιζε τiιv προπόνησή του 

6 Τακr)ρ τfιν ~πού Θδyαι.vε τό φεyyάρι. 
Καi πάντα στι'ιν ίδια διαδρομή. 

Τήν πρώτη 6ραδvά ήταν ιniς 8, τfιν άλ

λη στiς 9, μετά στiς 1 Ο, στiς 11, ιniς 12 
τά μεσάνuκ;α, στΙς μιά, στiς δuό, στΙς τρεiς 

I 

~ 
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~"'Ιe-·•·~-, των 6η•μό:των TO\J ά
\1αο"rά'f~'ε τΟν ύmιο ·rών άπλQιι χωρικων. 

Ή έμψάνιcή τα.ι τiμι ποο έδyω~"ε 

το φεγγάρι, <Νvδέθηκε μέ θpι)λοος καΙ πα

ράδοση γιΟι vεράϊ&:ς κα.Ι παJ 

fβλε'Ιfαν οΙ ό:λαφρο10'Κιωτοι τiς φεγγαρόλοο

στες 6pαοοές. 

'Apyό-r<tpα εΤπαν πως τάχα oi 
έμφανίσεις ήtαν πpογραμματισ.μένες Ετσι 

woi.ι vCι ψvχολογ ιια) στον κό

σμο. 

Φαi<νεται ομως δ τ ακι)ρ πpοημοοοε νa 

π.ροπονεlτσι στό .φώς τοο Φf:ΥΎ<ψιοu γιa νά 
δλέπει τον δρόμο. 

Μέσα σ' σότiι τι).;ι ένταση πf.ρασαν οΙ &.
γιες μέρες. 

Μόνο .δ Μαιφής δεν οοιw. σημασία. 

ΑVτδ το διάστημα τό ξαιιά.pιξε στο κοο
μόφι. 

Το κλίμα της έvτασι1ς χαλάρωσε κάπως 

όπrο δι.ιΟ έτrει<tόδι<:Χ πα) τφωταγωvιστι)ι; "
ταν δ Χ<:Χpιλλήι;. 

'0 Χαριλλι'\ς ήταν δ άτακτος τοίί σχο
λείοο.. Δέκα χpον&ν μπόμπιρας, ήταν πάν

τα μέσα σ' δλες τlς ζαόολιές. 

Μεγάλη Πέμπτη μέσα στην έκκλησία 

όρyαvώθ!'jl(t ή συνωμοσία. την ώρα ποι:J 

δ παπάς έλεγε το έκ1ο εόαγγέλιο πάρθη~~:ε 

ή άτrόφο:ση ψι(Ju.ριστά καΙ στa γρήγορα. 

·e...ας fνας άπο η1ΙΙ έκκλησiα γιa 
νά μήν τοuςκατςι:λό!δοον. 

11pώτος βγήκε 6 Χαριλλήι:;, δειJτε,ρος δ 

Άνψ!~κος δ το Τιμόνι, ~ιετά 
6 Τοομαζf\ς δ γιός της Μvροφόρας. 

Τό Νι«ολοοϊ, τ&.ι yιό τού ΜακρiΊ, δtv τ&.ι 

Ι<άλtσ.ε δ άρχηγός. Ά'Πό μόνος τοv ταJς ά

t<ολούθηςrε. 

Ό Χο:ριλλi}ς τον ό:π'οπfιpε. η i\θελε μαζi 

δ μόνος '1foU μ'1fοροοοε 

δtν ηθι:λε va πό:-

ρει άγ<Ζwι;:ς. 

Τό φτωχο το Νικολοuϊ γύρισε κατσαιιφιιχ
ι:rμι'·vQς 

QΟλα έγινωι στα γρήγορα. 

πετιιχημέ'Ιiες στοος τσίγ-

ΎΟΟς το() καφενt όν.σ:ατό:τωσαv τον τοορκο

μαχ;αλά. 

Πplv τελει(iχτει τδ δγδοο εύαyyέλιο oi 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ. 

καταδρο.με!ς cσvπ·v•><•ιn-,·nt στi1v 

χανιασμένοι. 

το Μεγάλο Σάδδοrτο 

ριλλής. 

nιι.ιπτrι. 

πάλι ό Χα-

Το μεγάλο Σσ:66άτο, τrρίν πάει στfjν 

ΟΟ<λησlο:, καταβρόχθισε στα γ.ρήγορα δυο 

μελάτα αι.Jγά, κρuφ(χ άτrο τήv .μάνα τοο ποu 

"'iw vήστειιε μέχρι η'!ν Κuριακι) τοΟ Πάσχα. 

nηyε στr'j'V r.κ,κ.λησία πασαλειμένος αόγά. 

Κανεiς δt.v τον μέχρι η'\ν στιyμη 

ποv τοu Άp& ή fδέα νά μεταλάδει ξανά. 

Τοίi Παπαεupιπlδη τοΟ κδιτrηκε στ!) μέση 

ή εvχfι «Μεταλαμδάνεται ό δι:Wλος .... » κα1 τοv 
κvνήγ-ησε μέχρι τι)ν πόρτα τής έκκλησίας. 

Τοϊι τ!ς 66pεξε ή μάνα τοu, τiς fψαγε άπο 

τΟν πατέρα τοο. ToiJ άγ.pίεψε δ δάσκαλος. 
cηροσέ6αλες ΤΟ σχολεΊο avάγωγο, τοο 

εΤπε σηΊν καθαρείιοοσα, καi στfι συνέχεια 

«'ivrα ΠΟU σοu ί'jρτε ρe θεομπαίχτη;» 

«ΈσκεφτόμοΙ>ν τΟν Κcννό:ρη κ(ιριε δάσκα

λε», εΤπε. 

Ό δάσκαλος κατάλαβε ΠοV τοuς εΤχε μι

λήσει yιa τόv τrv.ρrπολητή. 

Αιiτa σκεφτόταν δ Χαpιλλf1ς την ώρα η)ς 

λειτοιιρyίας_ Τ&11 Κανάρη ποι) πρiν 

κινήσει va κάψει τήv Τοορκικfι ναvcφχίδα στη 
Χίο. 

Το παιδικό τοv μvαλο έπλαθε δw.ι.ρα, πως 

τάχα πολεμοvσε τοος Έyγλέζοος πότε κα-

6αλλάρης σέ περήφο:νο άτι καi άλλοτε τwς 

έ'ι<αιyε τοv στόλο σi':r.v τον Κανάρη. 

Έκεl πfjρε τ&.ι μυστικό όρκο νά (λεvθε

ρώσει η'ι·ν Κιίπρσ. ΚαΙ ήθελε νά τον έ"Πισψρα

γlσ-ει σαν ΤΟ\1 Κανάρη μέ ηΊν θεία μετάλη

ψη. 

Το όνειρό του τό 'κeιψε στη μέση η ό:y,ριο

φωvάρα τοv Πcrnαωpιπίδη. 

T!)v τοv Πάσχα το κλf.μα άλλα-
ξε. 

Ό Μακρf\ς άποφάσιαε. vό: τρέ.ξει. ΚαΙ 
vCι πως fγινε: 

Το Νικολο\ιϊ μετa το έτη;:ισόδιο τfjς Πέμ

rπης δeΝ μιλιόταν. 

Το κατάλαβε δ πατέρας τοv καi τόιι ρώ

τησε. 

Το παιδ1 τοΟ '•η: γιά τό πως τοΥ πφι

φpοvοΟνε τ' aλλα παιδιΟι ΠΟ';:, δ πατέρας τοιι 

δεν θέλει vι'χ νικήσει τ&.ι ΤοΟρκο. 
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,,Θα τ,pέξ<.1 .ρ.έ Ν~>~,ολοίιϊ», λέει ψωVC:Ι:Ι<τά μέ~ 

σα ς;τό τijς {ryfiJ-
v!α:ς, 

παλ~ές,, 

στο προσκήνιο τiiς 

ποι<:ς καμπόν.ι:ς χαρμόσυνες τοο άvέδαζαν τό 

ηΘικό, ο'Πως τ&τε στον δρόμο &vτoxfjς, 

Τότε ποi:< τciί ίi:δι.ΧJαΛΙ ιωv,ράγιο καί πεποί

θηση γι& η')11 vίκη. 

Τ oVTYj είναι ι) 1(000oVYO: 

ποu κτv·ιr& 6 \i{)σΟι<όμος yιa το τέλος TOU έ--

'Η C.(X:i ε'ίvαι 3 μ.μ. κα! οί έ'Πιακέτrτες 

πρέπει vό: φvγovv. 

πφψέ·vει τοι)ς δικούς τοο αιJ.. 
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Ό εΤναι στδ κα~:νεΊο. Παίζει τό 

κομπολόϊ τοv καi πivει τΟν μέτριο καφέ του. 

Ό Ύοuρκος δi:ν έχει άκδμα qιανεϊ. 

Κάπο ι σι λένε πr:χ; δi·v θό: 'ρθεΊ. 

Έκt:'i ποο ήταΝ πcρός το τέλος τό {ryώvι

σμ·α τοϋ τpι1rλοίίν, πάν<.:ι σηΊν C.ρα, έφτασε: 

δ ΤοCιρι<ος τήν κοοστωδία τοιJο 

Καρδr.wτός, γεμ&τος 

Πάνω άπό του στολiΊ ΦΟΡ~ 
λόγο εΤχε 

σrικωμέvο ΤΟ\1 γιακά, πρ&γμα ό:)('ptiασ·ro yιά 

η)ν έποχή. Πεpvoi:iv άπό τήv πλατεία. Με

pιι<ο! χαφετοGν όvομaσηκό: κάποιους άπο 

τm:Ίς 

Ό 

μας. 

Ρ αχ! τ 

στάv Mα(X:iliώvιo 

άvτiπαλοι; τοο 

καΙ ατό κουμάρι θό: 

ξVτrvιος καΙ &-.ιμάται. 

Ο&τε 1τm:Ί ε!χε στόχο νό: περάσει 

τ σi>ριι:ο. 

ψ<:.J\Ιάξει ε1ρωνικά στa Τοί>ρΚ!!((Ι .ι:Βάστα κα-

τόν λά 

Δέι<π]κε yιι:'ι x•nr}pι τοΟ Νι«:ολοuϊ. 

'Ανήμερα n:i:ι Πόα χα τό ·πpάyμα μaθείι--

η~ε: 

Θό 'τ·pι:χε 6 Μαικρf\ς. 
Ι<λίμ<Υ: αΙσιοδοξίας άΊτλι::Jθηι<ε στο )(<Α}-

ρ ιό 

tλπiοο φτφοίγισε cn1ς ψυχές τ<:w 

βρ>C~Υ'ι1 \,V\f, 

κ·ουζi.;:λι:ϊvς, ξa·_ιαζωνη5::μεφο:v κσχεκτικi·~ 

ψι;..>τιιχ πιi1 i:ι<ο:ιyε σ·τi)v αuλr1 τfjς έ«κλησi-:.:ς. 

Ή λα·μπ<ρ(ηζ;ό: φούντωσε. 

ΟΙ ;,nκροl ξεfiάρpεψαv. 

'·Eκf:l στό: δρ;α τοv Τοορι<ομαχαλλ6: μό-

Ετr:εφ~rε ·r6 σ{_'ΗJ;: .. ο.ι1'ΥΗ) ,-ά παtδΙό: 

'ftw '!!'<:τιpαιl'όλη.ι.{}. 

Ό Νικ.:>λi'ις δe~ vτpε1τ&ταν 

άρχιζαν 

οοσμό. ,-:; 
αι1τη πέρασε 

το fl6vιη~α. ~·Εφθ«α.,; η ΚvριακιΊ ΎΟU Θιi>μδ:. 

Τfλ<χ·τ't';iα. 

Ο! ,:,yωvες 

ΠΙ1'0:ζ. 

""Ε·~$(.α καi 

(tΠ<J τav Κεφαλοοpσσο 

ΈΑvη<pόρισσv προς τb Κεφαλ65ρuσο. Έ
κεl ιςάθησαv ι.:αi m:plμεvαv τοος δικούς μας. 

Κάποια φορό: 'ΠίΊpι: τέλος το άyώvισμα Τ'!)Ι
πλσ\};ι, Ό δάσκαλος φ. 

γαvωτfj, άφέ;η καΙ 

Μαιφi). 

δρvσο. 

Μεριο<ο1 σrικι:Jθηκαv νά τοuς &κολοοθήσοvv. 
~σ τσVς &:~ιvι:ψε ν'ά περΙμένοuv, 

Τώρα i'\ρθι: η crτιγμι) τrοο πφίμεΙιι;: ό θεό-
τt!στος, 

Ί+rαν ή νι}; διαδριη.ια-rίσι:ι ίtστι,) 
κάποιο δει;τε,pεύοντα pΟλο στο χωριό. 

Σήμερα φσροUσε m yαμητρικά ·roo. 
ΤΙ) κοστοUμ~ τού 

παχιJνει Ο:πό τcrrες 

rrαvτελ6νι itφταvε 

έρχmαv στtν6, rrou 'χε 

πού 'ιαν -yαμπρ6ς. Το 

διSι:κwλα καιιτο πά .. 
νω όπΟ τόν &σ~'f.f .. -....S:yαλo «α'i: &φιγνε rn<α,.,,ιι,rτ>.τ 

τ1ς άο·πρες γκέτες πr.>Ι:ι 

η'ι~• ΑΙ-rυτπο. Περτrατοίlσε πpσσι:ι.:ηκa μή 

ση*<~ΕΙ σκόνη κα1 τiς λ€iρ"~ει 1roU τ~.ς 

ι:iχι: μπογιαησμένες μ' 

Πi}ρε δφι.1ς, ίt6yαλε άπο τΟν κόρ-· 
φο TO!J το τηλεσκόπιο. Το τηλεσκόπιο καΙ οΙ 

γκέτες ijΎαV Ο, η ε Τ χε μεiνει Cc!TO το τί 

φέpι:ι άπι'ι η)ν Λίyιι'frτο. ''!:ΞΙ<αV•!' χα ... στο φα
κC tr~G! -;.,(η; @(αGάρ1σε σ"Η) μα.νίg-:_~ σαi<α

κω,) 1ηυ. Τό άνοιξε καΙ ;ό 'στρεψ.~ τι·pr.;ς ·rov 
Μο:ιφi] καi τοι• δάσκαλο τrοι) προχωροϊισαv 
στο 

Δήλωσε τrι:ις θι:'ι έ6λετrε τοος 
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·ro κιάλι σ' όλη τf!rv διαδρομή, κι όποιος βέ

λξΙ vQ: 'ρθει μαζί του στο λόφο 'ΠοV ψαιvb

ταν δ δρόμος πρΟς -rό καΙ 

το Παλαίκυθρο. 

1"00 'τrε v' avε6;;:1 στο καμπαvα-

ριό. 

Πέvτε έξι χωpιαvοi το μέ τό11 

Θεόπιοτο. 

'λτrσψασ·i-στηκε ν' όνέt>ει στήv έικκλησία 

Άγ\ας # Αννας τής Σuρ«αvιάι;. θα κιά

λι:φε τΟν &γώvα ά-π'ό το καμπανα-ριό καJ 

θα 'δnw. μt τήιv καμπάνα. Χαρμδσννα 

κ-nnηtrματα σav vικοοοε δ δικός μας, λυπη

τερά &ι δ Τ οΟρκος. Κάβησε δσο 

μποροίίσε πι.Q ό:νο:τrαvτικά κσι.ιτά καμ

πάνα. w Ανοιξε τQ -r11λεαι<όπιο, τό 'δαλε σ-το 

~~ ιι:αJ 1·όv δρόμο πού κα-τεδαl

νει σrο Τ.ραχώvι. 

Στο μεyαλlίτερο μέρος ήταν φανε-ρός. η 

μερικές pεριές τρ(ιπωlο'ε ανάμεσα στ1ς λeμο

vιiς ι<:αi άλλοτε χαvδτ·αιι b<εi π' &γκάλιαζε 

τούς λόφοuς. 

Δοκίμασε τΟ ιι:τίιn'ημα τής καμ'Πάνας καi 

π~ρί·μενε. 

Κά'ιrοια στιγμή ό:νακηιi}βηκε το πλijθος 

στfιν πλα-τεία. 
'() Θεό'π•..rrοι; ηfvτωσε τό τηλεσκ&ιr·ιο πρΟς 

τά «d. 
'lvrro πάνω πλεvρά τής τrλατεiαι;; φά-

"f\Ι<ι:Ν oi δpομt:ϊς. 

Μπροστά ό Τοορι<.οι.; σταθερό διασκελι

σμό, καΙ πiqω 1"{)U άιφι6ώι; ό ΜαιφίΊς. 

τα ξuτrόλ1)1"α πόδια τοv 1'1'aτoiJσO:V γερά τό 

κω?Ηχ. 
τα μ'πατζάκtΟ: 1"01.1 δΙπλωμένα Μ Οί·ΠΑΕς 

άφηναν τiς κΥijμες μια -ιrιθαμi'j πάνω 

clrιrO τΟν ι&ιcrη::χ:iγαλο. 

Ό Θεδπιοτος διάvτηκε ΙΙά &::χπι το σij 

μα. 

Βάρ;;;-αε 

Άπδ 

-ι:··εεε, .. 
τrλα-τεiα τον ό:rrοπfιpο;ν. 

!ντα :Uίιάο""ηιι; Θεδπιστε:.. 

διοοχισαιι τl'\v Κuθρέα 

στΟν Τοvρ:ι<.Qμαχαλ6:. 

ΟΙ 

πορι;uόη::ι:ν. 

'EI(εl 

ήταν w.rr ""''""'"" 

χωριά. 

τΌν Τακ!'jρ π<Ju προ-

τω δ' 

η::η τΟν νόμιζε μέJCρι τότε - τrοο το φώνα

ξε «6λλο 1:0 κοuμάpι ΚΙ 6λλο Oi 

Τοίί Μακpf\ τοο κωι:οφάνηικε μά έ:κα:vι; 

δΕν άκουσε. 

Πιο κάτω 6 δρόμος περνcιΟσε μέσα ά-π'ο 

τ!ι; λεμ<JΙΙΙιές. 

~Ηταν &ν&ισμένες. 

Το δ:ρωμά τοvς γέ>μιζε τον άέpο;. 

δ Μακρής, χάρη«ε η)ν μvpωδια 

των λεμ~ καΙ σκέφτηκε, -πόσο οΙ μι

κρές ό:rrολαοοεις δί·~οvv χαρa στή ζωή. 

'Αι<:ολούθησε ά-π'ό κοvτα τΟν Τοορκο. 

Πέραcαv τiς λε.μονι.Ες 1<-1 έφτασαν στόιν 

κάτω Ιο'ερόμιιλο. 

Ό Μαιφής λuμπiστη«ε το νερό ποu κu

λοuσε στο πλάϊ τοί! δρόμου και σταμάτησε: 

να δροσιστεί. 

Ό τ οί!ρκοι; άπε ΠοV το πρόσεξε. Συ

νέχισε το τρέξιμο. 

Άπ' έδώ δ δρόμος• φαιν61'α11 καθαρά ά

πό ..0 καμ>παναριό. 
Ό Θεόπιστοι; τσUς ε'!Ι5ε κι fπαιξε τήν 

καμπάνα λv1τ,ητερά. , 

'Απ' Ι:15ώ καΙ μπρόι; κάβε τόσο θά την 

κnι'rrά πέ·\()ι.μα. 

Ό iΊχος TOV πέταξε σ' δλα τα yvpω χω-

ριό: κι τό Θλιβερό μήνvμα. 

Ή θλiψη μt τα διάψορα μΉ!jιςε 

ση'tν ΨUX'Il τώv ά-νθpώπωv. 

Ή Ρε6έκκα fvοιωσε μια -πiοφα στο στ&. 

μα, μια κουταλ,ια yλιικο λαδό:'Ιfι, fiπιε 

vερο μήπως τήι; περάσει. 

Το Νικολοοϊ Εκλαιε κάτrοv κρυμμένο. 

'Ο μάζεψε ,.η σvμμορία. 

Ό Τοuμαζfις πρότεινε Κι δάλονν τρικλο

ποδιά νCχ πέσει δ Τοορκοι.; να τον τrpολάδει 
δ Μαοcρήι;. 

Ό ε!Ιπε ΙΙά pίξouv ιι:αρφιa στο 
va τό: ΠΟ1ή~ει Ο . 
ό!ιτοπήρι; δ ΧαριλλiΊς ποv δi.v 

πώι; δ Μαι<ρι'ιι; ήταν 

.Στ,ήν πλατεία δ έvας έλεγε, το ένα καΙ 

δ 6λλοι; το aλλο. 

Κόrnοιοι τό: φόρτωσαν στCιv Μακρil πού 

τον fφι:τε το ξενί'!(η στο κουμάρι. 

ifλεγε ότι Οά ·rrφVQί'Ισε 6 δικός 
μαι; &ν φορ~ παπούτσια 

Σ-rόν Το"ρκομα:χαλό: πανηγύριζαν. 

Ό Χότζας άνέδηκε στον μιναρt vό: δε'!. 
ΔΈ,ν μ'ποροοοε νό: 60λητέι;, 

i--
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Το θλι<Sεpο γιό: τοος UΕλλry~ες μήνυμα 

τfjς κο;μπάvας ήταν γι' αvτοuς χαδμόσuvο, 

Ό Μεμμέτης άναψε τον φΟΟp-

οο να ψήσει bφτ9. '-Ετοι·μάστηκε μεγάλο 

τζψπcχΆ:11 γιό: τή ΙΙίκ·η. 

Ό Θεbnιιηος τι.iιι; π.ι:φαι<ο/Ι~ε. Το 

δuνατ:ό κιάλι f~pvε κοντά τοuς &:ιο όθλητές. 

Φαιvόταv οη δ άγώνας είχε κριθεί. 

Ό f\ταν 50 μέτρα μτrροοη·ά. 

Ό μονότονος θλιt\ιφος ήχος πίεζε 

σi:J:v μvλότηηpα η'!v ψυχή τοίΊ Λucτr&

ταιι τw έαυ-rδ του, λuτcόταν τόv Νικολή, λv

ολοος τοος )(<.>ρι·ανοίις ΠοV δb.ι 

νά τοος δώσει τη χαρα τi'jς viκης. 

'Ο Θεόπιση:χ; κοοράστ.ηκε νό: κοπάζει 

τ..Κις άθλητές. 

Γvρισε το κιάλι τοu στά 

τΙς πράσινες πεδιάδες τiiι; 

πi)Wrη φορό: τ1ς πρόσεχε. 

wερι66λια καi 

Μεσαορίας τrοιJ 

Ό ορίζοντας ήταν καθαpbι:; κι ό οίιικwδς 

κατ·αγ6:λαιιος. 

-e:στρεψε το τηλεσκόπιο ό:vατολικά. 

Το &ιvατο κιάλι τoi.l 'δειξε το Μαραθό

δοοvο,. η]ν ~Ασl!!'ια, τη Βατuλή, το ΛεΙJΚbvοι

κο. Έκi:Ί στiι οάθος τoil δpίζΟI\I'ϊα είδε. τΟν 

οuραvδ ΠΟΟ ψΙλ-οi.Jσε τη θάλασσα στόν κ6λ-

1fΟ Σαλαμίνας. 

Τ ρε.μοίιλ1ασε τό χi·ρι ποο κpατσΟΟε τδ 

ιι:ιάλ·ι. 

Μτrορεί &πο κοίιραση, άτrο συγκίνηση στο 

τi)ι; όμοpφιδ:ς τοο τrράσινοο 

ι.ι;(ί:μποu η)ς Μεσαορίας, η μπορεΊ' νό: θvμήθη

ι<ε ΤΗ~ς iικ:~3 σηΊv Σαλαμivα άτrοδι6άστηe<ε 

ό Κίμων να έλεv&ρώσει 71'jv ΚU:προ άτrο 

τcuς 

ΜπορεΊ καi να μ1'Ί κάτεχε τί'f!'οτα άπ' aό

τα δ 

!i:. λiyo Θά sμπαι'ΙΙα'ΙΙ στο Νέο Χωριό. 

Πάντα δ Τ οοροcος μτrpοστό: κι ολο ξέ1<οδε 

Μπrjκαν στό χωριό κι Δ τοuς 

t'lfJ.σf. άrr6 τα μάτια τοu. 
Μ:φικο! 6yήt<cw στο δρόμο νά τοος 5ovv. 

Ό Mζ1W;pi\r; itοοιι..Jθε va τον 6αρα!νοον ο! 
μαΥι.i:ς ·τ<:)μ χt\J:ptκι'Jιv~ 

Κcπ·άλαi\ε πως τw 

κι δ ίδιος. 
Λυπήθηκε 

έαιιτ6 τοu. Δέν 
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μιζε τfιv ψιJxfl μ.i θλίψη καi άvημτrορία. 
Kovη:oow va μποϋν στο Τραχώνι 
ΕΤ·ναι το χωριό τοο. Ντρέπεται. Τοο 'ρχε

τ·αι νό; πάρει τά χωράφια να φύγει μα
ιφv&, να δοw τοο oi χωρια-
1101 κι μά~>α τοο. 

cnrιη<:::ιu μi: τόν σ-ι-ό χέρι να τοο δώσει 
vερ6 νά δρασιστ.εi'. 

dll ε φ ο 6: σ α I Μ α κ ρ ή;v θό: τοΟ 
πεΙ καi 60: σκοuπίσει μέ τό τσεμ"Ι'Γέρι Ι!Υα 
δάkρv. 

Ό 

Χάζεuε μξ: τό κιάλι '!'ov τrέ.ρα δΟΟε. 
Κοίταζε πpδς τ' άλώνια. 

'Εκεί ~ταν μαζεμένο τΟ σκυλλολόϊ τοi/ 
χωριοi.Ι. Καμιά εiκ<χrαριό; άρσwικοi άκολοιι
θοΟσαν ττΊν θηλΙJΚ ιa πού -rpέ)('tW'tσ.v. 

Δύο άρσενικά μ6:λλωνaν ένC:ι ι'ι σκίίλλα 
μi: ι:t\Jy>Κατάδαση δεχόταν τό: χάδι'α έvόι; 
τρίτου «Βρε οίJσπ τοος ~ε δ Θε&πι
στος ΚΙ aς ήταν τόσο μαΙφΙά. 

'Απο τΟν pεμδσnμό τΟν ξ(mνησε ό Χα
ριλλής. 

«θκιe Θεόπ·ιστε m τrοο τη.v άλλη μεροca 
πού 5οvροϋν». 

Ό παρατηρητης άιντl άJ..λ<ηι:; άτrοινrήσε-

τι]v καμπώ•α """'''"~""' 
δ θλ ιοδερ6ς i'ixor; της καμπ&νο:ς, 

οί &ισκολiεc ποu wεpvoilσε ό Μαιι:.ρiις 
τούτη η'μι έποχιl, τοΟ άνθpώποv τοο fλειΉ"ε 
ΤΟ κοuράγι·ο. ~Ετσι δ.Εν μπόρεσε να Ο:κο·· 
λοuθήσει το γρήγορο τέμπο τοC. Τοόρκοο. 
Ό Χαριλλης δΕν κpατιότQ!\1 άλλο. 

§ε στ·ο καμπαvοφιο έ:πια:.ι.τε οοο μποροΟσε 
πιο ψηλά το σχοι•νi της καμτrάvας, κρεμά

στφ<ε πάνω μέ 5λο το τa<J. Το τρά
βηξε τφός τά ~<ά1'ω μέχρι ποο κό:θησε στΙς 

του. 'ΕκεΊ τράδηξε διιο 

φορξ;ς τό σχοιvί καi σvνέχεια άφέβηκε 
ν& τΟν τραΌήξJCι το σχοιν1 ποv δεμένο στο 
μοχλό της καμπάνας τόν 00ο πόδια 
ψηλά. 

Τό 6ά.ρος τοu τόv y.fi, ξαvα-
Ι<άθησε στ!ι; φτέpvες το σχοι-
., 1 &.ιό ξ-αιιά ! ... 
Ό yλ~Ά<ός χαpμοου\.'0ς της καμπά-

μf: τσχότητα 330 μέτρα το 
άνηλάλησε στον Πεvταδάκτv

λο, d:ι<οίιστηκε στο τ pαχώvι. 



'•ΕκεΊ ό ιcαντηλφιQφιτοης 'ΠοU 'Πάντα τοϋ ά

ρεσε vά ιι:nι'ΠΔ την καμ'Πάνα 1τfίρε φόρα. Σε 
λfyo K'tV'ΠoUaαJI l(αt οί όl<τω καμ'Πάνες σ' δ-

λες τtς ~ίες τήι; Κυ&ρέας, στΟ Νέο 

Χωριό, στό Παλαfιαιθρο. 

Ήταν b<εί ιξω ά'Πο το Παλαίκu&ρο 'lfOii 
ό Μακ~ άκοvσε 'tiς καμ'Πάνες. 
Τό μήνvμff τό "Πί}ρε. 

Tou ζητούσα• νά νική

α~ t. 
Afyo λίγο fι διάtεση του άλλαζε. ·οταv 

μ'llήκε στΟ χωριδ Θνοιωθε 1τιο cΧνάλαφρος. 

ΟΙ καμ'Πά~ το\1 Πcιλαίκυθρου κ-nιποίίσαν 
6Jσται.ιQτ"Ι;'f<Χ. 

Ό κόσμος 6yi\Q (:lτούς δρόμοος. 
Ό Μακpίlς ~~ τΟν διασκελισμό τοο. 
Ή &τι:6ατααη 'lfOii τΟν ~ριζε ά'Πο τον 

τ ούι*ο. λ-ι.yδοτεw;. 
Χι:Jιρέτισε τΟν κ6ι:ιμο μi το χέρι. Ό κό-

σμ.Qς εtδε τΟν χο;ιρε:nσ-μο καi κατάλαβε. 
Ύ 'lf η ρ )(.ε t ), w ί δ α! ... 
Γιά τΟν Μακρiι,tώ,ρα άρχιζε ό d1yώνας. 

Ό όθλl}τiι~ μας wψ.όyισε δτι μέχρι το 
Τραχώvι ~ κάλuπτε τήv άπόσταση 'ΠοU τον 
χώριζε ά'!fό τΟν . Τ cικήρ. 

Πράyμο;τ.ι στΟ Θμ1rα τοu χωριοu ό Τούρ

κος δ.κοuσε τά 6t;ματα τού Μcχιφή. Κοίταξε 
τrίσω του. ω.Ι . τρόμ •• 

Γιfl 'Πρώτη ψορά ή 01<ιά τής άμψιδολίας 
yιά τη νίt<q 'Πέ~ε ά'!fό το μυαλό τοο. 

•ό θεόm~ yiά. άριςετJι ώρα τά εΤχε 
χό::μ&vα. 

0·1 καμ~ς -~ κτV'ΠΟύσαv κι αύτός 
άλλο~~ 

"Ει<Μισε το ιι:·~ι κι. Θμεινε ά'Πρακτος. 
Mt τΙς ;ιrαλάμες ~ισε τ' αιΊτιά 'ΠοU τον 

ξuρξλλο;ινcw ο1 ιιω&wοκροί)στες. 

Κά'ιnnι ~~ ..... 
:&ττ~ το ~όπιο στο Παλaίκυθρο, 

άκολ~ τΟ δρόμο 1τ.ρ(ις το Τραχώνι, καi 
νά! 'Εκε'i' ατά πρ<Ζπο; Ο'Π'ίτια τού χωριού ξε
χώρισε τQν ΤοGριι:ο άπΟ τό κοκκιvο6ράκι καί 
τΟν Μακ.ρη άtπό τό mχράστημα. 

Μπροστά ό τ~ ωi άiμέσως πιό πίσω 
ό διιςός μας. 

Ξ<Χψ\Νάστιηκε ό Θώπιο-rος. 

'Παράτησε τΟ κtάλι. "Εκανε τά χέρια τοο 
χωνi άtπο τΟ στόμα «ι άρχισε νά φωνάζει: 
«"ΕψτQ:τέν τον "Εφταοiν 'ι'Ον» άρχισε νά 
φωνάζει κι ό Χαριλλitς κι Θτρεξε στά καφε-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νεία να δώσει τη χαρμόσννη είδηση. 
Σε λίγο οΙ άeλητtς μ'Πήκαν στο Τραχώ

vι. Αύτη τη φορά τό χωριό τοuς περίμενε. 
Ή μάνα τοο τόv τrερ!μεvε. Τού Όψιξε φρέ

σκο λεμόνι άπό τηv λεμQ'ΙΙιa τijς αύλfjς vά 
τού δώσει λεμονάδα vά δροσιστεί. 

dι/ι έ φ Ο cX (τ α Ι» τοίί εfτrε. 
«Με φοάσαι μάνφ τίkά

πάvτησε. 

Σ τά τρiα τελευταία χιλιόμετ.pα ό άiνταyω
νισμόί; ήταν άγριος. 

~ο Χότζας άπο τΟν μιναρέ δεv ξεχώριζε 
τί"Ποτε. 

Καταλά6αινε όμως τη σημασία τ&Ν κω-
δωνοκροοστώv. 
Το ίδιο κι ό Μοοκτάρης. 

Πρόσταξε τά ορyανα ν' άρχίσοw. 

Τά νταούλια, ό Ταμ'Ιfοο.ράς κι οΙ ζορνέδες. 

·ε'Παιζαν στο διο:τrιrσόν. 

Ή διαμάχη τώρα "Πέρασε σ' ιΙΚΧ άλλο 

έ'Πίπεδο. 

ΟΙ καμπά:ιvες άνταyωνίζΟ'IIταν τοUς ζοριιιέ

δες καi. τα νταούλια. 

·Ο μως στό μοολό τού έτοι,μοθάνατοο Μα

ιφή εTvai τόσο καθαρtς οΙ θίι!μ.ησες. 

Το κοοδοίιvι 'ΠοU κτV'ΠCi ό νοσοκοόμος yιά 

δεύτερη φορά άνοίγει δλα τά φάϊλς τiίς 

μνήμης. 

Τώρα τα κοvδούνια, οΙ καμ1τάνες γίνονται 

lνα. 

Τώρα τρέχει. Τρέχει για να φτάσει στι1 

νίκη. 

Ξέρει Πως μ"Πορεϊ. Τό θέλει. 

Γιά τη μάνα τοο, yιa κείνο τΟν μασκαρά 

τΟν Νικολt) καi yιά τ' άλλα "Παιδιά, 11'01) στο 

6.λέμμα τοvς έδλετrε τΟν θαιιμ<Χσμο καi τήv 

tλ'Πίδα, yιά δλοvς τους χωριω.οούς. 

Τό θέλει τώρα καi yιά τΟν έαuτό του. 

ΑιΊτος εΤvαι ή αΙχμή τόu δόρατος. 

Τό δόρυ όλος ό κόσ.μος. 

Μά εΤvαι yφός παναθεμάτΟ'II ό Τούρκος. 

Προσ"Παθεi vO: τΟν πφάσει. Δiν τΟν άφή-
vει. 

ΤοΟτα τα τελευταία τρία χιλιόμετρα άivά

μεσα στο Τραχώvι καi την Κuθρέα τά τρέ

χει καi τώρα. 

Περνά την ίδια άyωνία, Ιδρώνει, λαχο;vιά

ζει, διψά, θυμάται τΟ αιίλάiκι' bcεi στιlν άκρη 
τού δρόμοο. 

ΔΕν f!χει καιρό yιά χάσιμο, θα ξεδιψάσει 
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ΕΑΕΥΘΕΡΗ Κ')Ι'θΡΕΑ 

στήν Κuθρέα Qςεί στό Κεφαλόβρυσο 'll'oU θά: 

τερμ(rτίοτι νικηrτ~. 

fltό '11\iνω θά: τόv φωνάξει ό Χ<nζημιχά-
λης 'll'oU δόρκει τό κ01rά6ι σ-tι) Μαζερή. 

Na κ«τσει vlτ ξεκουραστεί νά ξεδιψάσει. 
Θα το\) γνέφει άρνητικά μt τό χέρι. 

Καi ~ lκεi στό κρεβάτι άρ. 32 τοΟ 
'ΙΙ'οθω.οιy:ιi<οΟ θαλάμου μέσα στΌ 'Παραλήρη

μα τοΟ wρετοιJ θά φωνάξει cέ θέλω, tΝ

νcmκιώ στήν Κ~ρέω. 

Ό \/ΟΟ'ΟΚόμος θ' άt<οVσει καi θ' ό:τrορή-
σει. 

. ~Σαράντα Ι<~i μισό πνρετο θά: 1rεi:. καi 
σημείωσε: μt κδικκινο μολύδι στο θερμομετρι-

1<0 δι&yραμψο 'I1'0U εΤναι στα 'Πόδια τοΟ 
ιφ&6ι:πιοU. 

ΚαΙ. τώρα .διψασμένος, Κ(rτα1fΟW}μένος, 
ταλαιιrrωρηf,Ιέvος ό:τrο τη, άρρώστεια καi τόv 

mιρετό δ\w;ι τηv τελεvrαία τοv μάχη. 
Δtv θέλει σήμερα. • Ας 'ΙΙ'εθάvει αίίριο με-

τα το brtσl(επτήριο. 

Αuριο έΤ.vαι ΚuριaΙ<ή. 
Δ ρ ό μ ο ς ά ιv τ ο χ fι ς ... 
'λ'ΙΙ'ο το Σ466ατο στiς 3 μ.·μ. το μεσημέ

ρι .τρίχει. Ι1όπ νά "Περάσει τόv τ οVρκο, 'ΙΙ'ό-
1'( νά 'ΙΙ'ρο).Qι&ι τόv χρδvο μέχρι τήy Κvρια
κη 'Πού θά: 'pflow νά τόv δοtΝ, οΙ σvyyεw:iς 
καΙ φίλοι. 

Θα 'ρτει ι<ι -ό Νιικολάl<ης ό t:yyovός τοv. 
Εtvαι 6 yιός τοΟ Νιικολfι. Ό Νικολής 6 yιός 
τοiί Μαιφfι ιtvαι άyvοοίιιμeιος ό:τrο τόv Αίί
yοuστο τοiί 1974. 
Ή μάνα τοv iiταν 4 μηyώy ξγικuος σαν 

χάθηι<ε 6 'ΙΙ'(rτtρας τοv. 

Μ'ΙΙ'pοστά του εΤvαι τά 'Πρώτα σ'ΙΙ'ίτια τοϋ 
χωριοΟ. 

I'td: δεξιά το σ'ΙΙ'ίτι τfις Βασιλείας. 
Τ!\ν θuμ&τω νά 'ΙΙ'Εp'ΙΙ'ατά 'Πάντα 6ιαστι

ιcά δι'ΙΙ'λωμbq σα.v τό έφτά ό:τrο τa άρθρι
τιικά. Πά'lrn:t νά yικριΙΙΙιά:ζει καi νά κτvπa 
vεvριικa το μ'ΙΙ'αστούνι της. 

Περίεργο! Τοότη τη φοριΧ στέκεται μ'ΙΙ'.pο
στa στήy 'Πόρτα τού σ'ΙΙ'ιτιοίJ καi Κpατa τη 
μερέχα vlτ τόιι .ραντίσει ροδόσταη.ία. 

Το 'Πmi'δcr•μόνιο τών vταοvλι& καi τωv 
ζpρνέδωv άναι<ατεμέi>'Ο μέ τίς κω5ωνοlφοvσί
ες yεμίζοw τόv άέρα. 

Ξεχ'>ριζε μόvο τ1\ν ήχω τfις καμ'Πάνας. 

M'II'<XiYOW στΟν τ οvρκομαχαλά. 

Τό Τοuρκολδϊ τΟν yιουχαtζει. 
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Κάποιος τοϋ φωνάζει c1Όμοίις Γ~e:ιαοόρ:.. 

Γουρούνι σικλά'δε. 

Αύτο εΤναι: τώρα 5έν κρατιέται. 

Θα χvμήξει μτφοστά νά 'Ι'fipοσ'Περάσει τόιι 

άtιιτί'ΙΙ'αλΟ. 

'Εκεί στΟν Τοvρκομαχαλα θά: 'ρθει στό 

"Ιfλεvρδ τοv. 

Ό Τ οιJρκος 5Εν τΟν άφήlιει IICι τΟν "Ιt'pο

σ'ΙΙ'εράσει. 

Τρέχοw 1rλάϊ 1rλάϊ, σav δuΟ άλογα &
μένα στο ίδιο άμάξι. 

'Α'Π'ό δώ καi μ1rρός όλα ε Τ ναι σιΧν δνει

ρο, καi τότε όπως καί τώρα . 
Το 1rλι}θος εWαι στά 5εξια καi άριστερcΧ 

τοiί δρδμοv. 

Ή όχλο6οτ} φτάw:ι σ' αίrrΟν σάιν κάτι ά

'11'6ιcοσμο. 

Το σ6ψα έχει έξαντληθεi, οΙ μϋς lxow 
καταναλώσει δ.λο το c!mόθεμα Μρyειας. 

Το yλvkoγδvo, ή κιwyτήρια 5ύναμή τοv<; 

fχει φτάσει στο τέλος. 

Τώρα ο1 μϋς κινούνται άπΟ τά tφε5ρι~e:a 
καίισι.μα. 

'Εκεί στΟν πάνω μύλο, 'll'oU τώρα φαινό
τΟJ\/ στην άιφη τοΟ δρδμοv 'Πεταμένες δίιο 
μυλόπετρες, θά: προο-περάσει τΟν τ oiίpιco. 

Πολλοί τρέχοw 1rίσω του. 

ΤοUριcοι ·!Καi δικοί .μας. Μειριιcοί έρχον
ται στα χέρια. 

Οίhε δ ίδιος δεν θv.μΟ:ται πως. Μά κά-ποια 
στιγμή θcΧ δρεθεί IICι κρατά μ·ια σημαιοιίλ~ 
"lfoU κάποιος το\) 'δωσε. 

Σ'fο τέρμα της διαδρομijς θά: φτάσει 'Πρώ

τος! Θα φωνάξει ξέmιεος cΖήτω το ~-
'Εκεί 'll'oU το νερό &yαίνει μέ 6ovryro μέ

σα ά'πο τή yη καί ιωλά στ' αύλάl<ι, dινάμε

σα σταUς 'ΙΙ'ράσινοvς άyριοδασιλιl<οίις ~e:αi 

τούς άvθισμέιvοvς 'ποταμοyείτονες, θά: στήσει 
τη σημαία. 

Θα γονατίσει ό:τrοιcσμωμένος vlτ δοvτήξει 

το Ιδρωμέlllο κεφάλι στο 1fσΥωμένο vειρό τοϋ 

Κεφα.λόβρvσοv της Κvθρέαc; καΙ θά: "Ιt'ιεϊ νά 

δροσιστεί! ... 

ΤΟ ΤΕλ'ΟΣ 

ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Πρώτος θά: μ'II'Ei στΟ θάλαιμο ό Νικολά

κης. 

ΕΤναι ό yιος τοίi Νικολ.η τοιJ άy\.'ΟΟύ.με-

t 
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Ό Ν*Ο~ μεγάλωσε cτrήν π.ροσφυyιά 
ατόlι Μοιί'ταΑο της f't«φou. 

«IoG fφι.ρα )\ΟUI(cόμια τi\c; Γεροαι<η,τοv 

Πaτnrού θά mi» καΙ ecX τά 6:ιrοθέαει ατο 
κομοδίνο ••• 

e1ναι 8 χροινών. Τόαος Ιiταν δ π.ατέρας 
τοv τότε "11"0\ι fτρε(s δ Μαιφi\ς τόlι δρόμο 
4ιιτοχί1ι;. 

Of ~ θά λένε τό fΙΙCΧ καi το c'iλλο. 
,Ρωτοi'Ν τό πώς τά 'Πάει. τί εΤ'ΙΙ"αv οΙ yια

τροf, 1Rm θά δyd 6'ΙΙ"ο τό νοαοl<ομείο. 
Ό Μοιφήι; ξέριι. "'Εφτααε ι'ι &)ρα του. 

Θci -rrεeάνει ~ρα. 
ΕΤVαι ιόχαριστημiνος ά'ΙΙ"ό τόΙι έαvτό του. 
'Υ'Ιrόατι\ριξε' τlιν οf.ιογένειά τοv, μόρφωαε 

κατά ~ μτrοροi)αε τά 'Παιδιά του. 
~ ·τrιν· l(6pq του. 

της ltmo'ε O'll"f'"l't &ιόροφο γιά προίκα. 
Τώρα τό χαι)cχμίζονται οΙ Τούρκοι ατό 

Τ ραχώνι τi\ς Κuθpέας. . 
.... aw. τό κm θύναμη γιa τiιν πατρίδα. 
τ ώρα 'ΙΙ"εθαiνcι μέ Ινα παράπονο θά πεί. 

Πού 8lN fd· δεί τiιιν. Κύrιιρο λέφτερη. 
'() Νικb),Ιyς κ68ετιiι · cτπ'\ν ι'iκρη τοίί κρε

δατιοi). τw 'Μ~. 

•&εί ατίι; &ιtρμομtf.ρικές καμπiίλες καi 
ιξ<iραεις . d 'll"tlρετoG τοiί Moιcρij. 
Θά Ο")(f!δι<iαει τtς κορφές τού Πενταδακτύ

λοu. 

Σ τό .μεγάλο δάιm.Μο τοiί 6owoiί θά ζω
yραψkn;ι τό φρούριο ψιιλΟJ<η. 

Μιο-α · ~ιιιtς φtyοϋρες στiι αειρά γο
νcτιaτοl μ1 'Ι'ά χβρια πάνω 6'ΙΙ"ό τά κεφά
λια. "'01rω( τούς i\& ctτlς άφίσιες τών άγyο
οvμiνων. 

'Αινάμεσά ~ dνιpας όpθός. 
Θά ••ώο'ει μi ~οι;. c'O πα"Πάς μου». 

Ή 'ΙΙ"όρτο: τijς φιίλΟJ<i\ς κλεια1ή - σφαλιστiι 
μέ μεγάλη κλει&φιά. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Γύρω Τοϋρκοι πολλοl φuλ&v τοιlς κρατού
μενους. 

Τά όπλα εΤΥαι aτραμμέΥCΧ σέ μιά άιιθρώ
πιιvη φ.ιyούρα πού μέ κάιrοιο tργαλείο προ

α'ΙΙ"αθεi ν' άvοiςει τiιν πόρτα τijς φvλOJ<ijς, 
μόνος κατάμονος ... 

Σ τούς πρόποδες τoii 6ovvoii εΤΥαι δύο σV
νολα 6'ΙΙ"ο σπίτια, το Τραχώv.ι καΙ ι'ι Κιιθρέα. 

Κανε1ς δΕν πρόσεξε τόlι ΝΙ4<ολη μέ~ρι ποι) 
fipθε δ νοσοκόμος, θά τ<w άτπαπάρει ποι) κα
τάστρεψε τiιν περιούάία τijς Κυ6έρνιησης νά 
ζωγραφ.ίζει φ.ανταατικούς ΓlεινταδΟJ<τVλοvς. 

Τού Μαιφij τού ΚΟJ<οφάνη .. 
Ζι1πJσε νά δεi. 
Κοίταξε μέσα 6'ΙΙ"ό τiιν παιδική ζωyραφ.ι

κfι κι άλάφ.pωσε. 

'ΊΕ.μεινε γιά ώρα νά κοιτάζει τό σχέδιο. 
Μέχρι ποι) έπεσε ατiιν σVyχιση τί}ς προθα
νάτιας d:yωvlaς, στο άνακάτωμά τοv .. Τώρα, 
τού πρίv καί τού ΥΣΤΕΡΑ. 

Τδ Υοσα<ομείο tχάθηκε, οΙ συγγενείς fφv
γav. 

Κ ι αύτός, άνάλαφ.ρος σάν φ.τερό, θά δpε
θεί ·va τρέχε·ι μέ μεγάλες δρασκελιές, νά πη
δά φ.ρά:κτες καΙ ρεμο:rιές, σπίτια καΙ "1.6-
φους. 

Κι άπο κιwτά δ έyyονός του δ Νικολάκης. 

.flαραδyαl.vει καί πάλι ΤΟΥ Τοuρκο ατον 

δρόμο άντοχijς. 

Περv& 6'ΙΙ"ο τη περιοχfι τijς tνέδρας. 

Διασχίζει το Τραχώνι καl τιι'ιν Κuβρέα. 
Δfι.ι αταμαrά ατό Κεφαλόδρuσο. 

'Ανεδαί\IΟUI\I ψηλά ατ<w Πενταδάκ'Wλο στο 
μεγάλο δάκτvλο τού δουνοU. 

θά δγάλοw τ<w Νικολfι ά'ΙΙ"ό την φvλαιcή. 
θά ρο&λιlσοuν Ολοι μαζί ατiς άκτές τijς 

Κερύνειας. 

θά πάν στό Πανηιyύρι τίiς • Αiρκώτιασας 
νά κτiσOVII φ.ουρvί, ν' άνάφονν φ.ωτιά, νά ψη.. 
σοvν όφ.τό κλέφτικο. 
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