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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

· Οταν έπιασα την πέννα, να γράψω αυτό το 
κομμάτι, το πρώτο πράγμα που πέρασε αστρα
πιαία απ' το μυαλό μου, δεν ήταν ο(ιτε το χω
ριό στην γενική του όψη, ούτε καμιά άλλη φυ
σική χάρη του χωριού. Αντίθετα, αυτό που έν

τονα θυμήθηκα, ήταν μερικές εμπειρίες μου 
και συναισθήματα που μου δημιουργήθηκαν 
κατά τις διάφορες ζωντανές επαφές μου με το 

χωριό, όταν παιδί ακόμα τότε, το επισκεπτό
μουν συχνά, σχεδόν κάθε Σαββατοκυριάκο 

αφού μια βαθιά οικογενειακή ρίζα μου, κρα

τάει από 'κει. 

Και οι εμπειρίες αυτές, τώρα που το σκέφτο
μαι, όλες μαζί ένα ωραιότατο μωσα'ίκό, τόσο 
καλά συνταιριασμένο, που κομμάτι-κομμάτι 

του μού ξαναθυμίζει μαζί με τη παιδική ηλικία 
μου βήμα προς βήμα και πέτρα με πέτρα τη 

ποθητή γη της Κυθρέας. 

Παίρναμε λοιπόν, όπως πολλοί άλλωστε, τον 
μακρύ εκείνο δρόμο με τους ευκαλι)πτους δε
ξιά και αριστερά που οδηγούσε στη Κυθρέα. 

Λες και κινούνταν αυτοί παρά εμείς, φεύγαν 

μπρος απ' τα μάτια μου σαν αστραπές. Και 
φαίνονταν αυτή η δεντροστοιχία σχεδόν ατε
λείωτη καθu)ς τα λεπτά περνούσαν και δεν 

έλεγε να τελειώσει. 

Πολλές φορές βράδυ, μου φαινόντουσαν 
άγριες και aσχημομούρες πανύψηλες μάγισ
σες, που ξεφύτρωναν μπροστά μας άγριες και 

εκδικητικές. 

T6-;-c ;.;Ciτωιο φως αυτοκινήτου που ερχόταν 
από την αντίθετη κατεύθυνση, φαινόταν να 
πλησιάζει απειλητικό, εχθρικό. Και κρυβόμουν 
ολόκληρη κάτω απ' το φαρδύ κάθισμα του αυ

τοκινήτου, ζητώντας την παιδική εκείνη 
ασφάλεια. 

Αυτό πό'u θυμάμαι έντονα, είναι η είσοδος 
μας στο χωριό. 
Οι πρώτες ελιές δεξιά και αριστερά, ξεπρό

βαλλαν χρυσοπράσινες και βαρυφορτωμένες 
καρπό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά, ένιω-

Γράφει η ΕΥΗ ΣΩΖΟΥ 

θα πως μια περίεργη γαλήνη επικρατούσε τρι

γύρω. · Ολο αυτό το χρυσοπράσινο καλοσώρι
σμα, αυτή η δροσιά που ξεφυσούσε μέσα aπ· 

το βάθος των φρεσκοποτισμένων χωραφιών, 

το πλούσιο χόρτο και τα αναρίθμητα πολύχρω
μα αγριολούλουδα με μάγευαν. · Ενιωθα πανέ
τοιμη να τρέξω, να παίξω και να μαζέψω αγκά

λες χόρτου, πράγμα που το έκανα ευχαρί
στως, κάθε φορά που πηγαίναμε για μάζεμα 
των ελιών. 

Και το χωριό, πρόβαλλε πίσω απ' τα πρώτα 
αυτά χωράφια ... ολόδροσο. ΠανέμορφοΙ 

Ναι, αυτή είναι η λέξη που του ταιριάζει πιο 

καλά.Ολόδpοaο!Καιπανέμορφο! 

Χιλιάδες μυρωδιές σε κάθε "καντούνι", 
αδιάκοπο . νερό σε κάθε αυλάκι. · Ομορφοι 
δρόμοι, ασφαλτοστρωμένοι. 

· Ομορφα γραφικά σπιτάκια, ψηλά μπαλκό
νια, το σεράγια, ο Σύλλογος .. 

· Ολα έρχονται ένα-ένα στη θύμηση μου, κα
θώς ξαναδιαβαίνω νοερά τα καντούνια της και 
ξαναμυρίζω τα γιασεμιά και τους λεμοναν

θούς που πέφτανε και γέμιζαν τους δρόμους. 
Είτε πρω'ί, είτε μεσημέρι, είτε βαθύ απόγευμα, 

δεν είχε σημασία. Η Κυθρέα ήταν πάντα όμορ

φη και ποθητή. 

Ξυπνούσε με την ανατολή, ζούσε το μεση
μέρι και το βαθύ πορτοκαλί απόγευμα, την εύ

ρισκε να ξεκουράζεται μέσ' τις αυλές της και 

τα φρεσκοραντισμένα καντούνια της. 

Και το βράδυ ... γλεντούσε. Γλεντούσε απλά, 
ταπεινά, αθόρυβα. 

Και το βράδu ... γλεντούσε. Γλεντούσε απλά, 
ταπεινά, αθόρυβα. 

Λάμπουν ακόμα στα μάτια μου οι ακτίνες 
που βούλιαζαν στα βαθιά νερά που πλημμύρι

ζαν τον παλιό μύθο. 

Λάμπουν οι θερμές ακτίνες του μεσημεριού 
στα φύλλα των δέντρων. 




