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Κυθρεώτικο διήγημα 

ΤΟ ΞΕΡΡ ΙΖΩΜΑ * 
ΠΕΤΡΟΥ ΣτΥΛΙΑΝΟΥ 

Ο Τr.ύκρος έφυγε κείνο το απομεσήμερο τ· 
Αυγούστου από το Κέντρο Επιστημονικών 

Ερευνών με ένα σωρό κακά προαισθήματα. 
Στη Γενεύη φανερώθηκε τη βδομάδα που διά

βηκε ακόμα μια φορά. μέσα στις τόσες άλλες. 

η Τούρκικη ανθελληνική μανία που διακινούσε 
τις ενέργειες . τις θέσεις και τις σκέψεις της 

Τούρκικης Κυβέρνησης του Μπουλέντ Ετζε· 

βίτ Ο Τούρκικος όχλος aφιονισμένος αρχικό 
από την βρεττονική προπαγάνδα στο κρυ

στάλλινο ΙJπελευθερωτικό αίτημα του λαού 
της Κύπρου. εύκολα γινότανε όργανο της πιο 

αδίσταχτης aνθελληνικής προπαγάνδας της 
ηγεσίας του. Η τελευταίο δηλητηρίαζε τις ψυ· 
χές του δύσμοιρου. αγράμματου λαού της με 
ανθελληνικά και σωβινιστικό κηρύγματα. 

Οι ώρες άλλωστε. που ποράμενον μέχρι που 
το δεύτερο Τουρκικό τελεσίγραφο στις Κυ· 

βερνriσεις Κύπρου · Ελλάδος θα τέλειωνε· ως 
τις οχτώ το πρωϊ της άλλης μέρας · ήσαν κι 
όλος μετρημένες. 

· Ετσι ο Τεύκρος πήρε το δρόμο για το χωριό 
του . την Κυθρέα. χωρίς άλλη καθυστέρηση 
Στην είσοδο του χωριού. στο δίστροτο που 

χώριζε τον καινούργιο δρόμο για την Κερύνεια 

και το δρόμο του χωριού. έξω οπό το Εφτάμιλι, 

μια ομάδα εθνοφρουρών έκανε τυπικό έλεγχο 

ταυτότητων. Δεν ζήτησαν από τον ίδιο ταυτό
τητα . Κάποιος τον αναγνώρισε και τον άφησε 

να περάσει . 
Οι δρόμοι του χωριού είχαν . λες . τη σφραγί

δα και το μήνυμα της συμφοράς που προσέγγι

ζε. Οι κάτοικοι είχαν διαισθανθεί τον κίνδυνο 
και μερικές οικογένειες έπαιρναν κι όλος • 
κουβαλώντας όσο είδη πρώτης ανάγκης μπο 

ρούσε ένα αυτοκίνητο να χωρέσει· το δρόμο 
προς τ· άγνωστο. 

Οι γέροι, ριζοθεμελιωμένοι και ριζοφυτεμέ· 

νοι στο χώματα ετούτο γενηές γενηών. που 
πότισαν με ίδρωτα τη γης αυτή όσο να την 

κάμνουν ν· aνθοφορήσει και να καρποφορή
σει. δε δέχτηκαν με κανένα λόγο να φύγουν. 
· Και που ν· aφήσουμε το σπίτια μας. τα περβό
λια, το κτηνά μας : 

· Αδικο μόχτησε ο Τεύκρος να τους πείσει να 

φύγουν έστω και λίγες ώρες όσο που να περά
σει η τρικ υμία, που η φουσκοθαλασσιά προμη· 

νούσε. Ο γέρος ήταν ντούρος: 
· Αν η μάνα σου θέλει να φύγε ι , aς φύγει. Εγώ 

θα μείνω. Με κανένα τρόπο και για κανένα 

λόγο δε θέλω να φύγω. 
Ο Τεύκρος πήγε στους γειτόνους. Τού υπο

σχέθηκαν πως. ον οι στιγμές το πρόσταζαν. 
τουλάχιστο τη μάνα του. αφού ο γέρος έστησε 
πείσμα. θα την παίρνανε μαζί τους. Στράφηκε 
να φύγει κατάμονος στη Λευκωσία κροτώντας 

μόνο ένα όνομα : Όμηρος Ζήνωνας. επιστά· 
της Εταιρείας Αμιάντου. Αμίαντος. Ήταν ο 

φιλος του Χρίστου Μακεδόνα. στον οποίο η 

οικογένεια θα πρόσφευγε . αν οι επιδρομείς 
πατουσαν το χωριό τους και τα κατάφερνε να 
ξεφυγει από την ύπουλη aρπάγη τους. · Ητον 
κι αυτό μια κάποιο λύση . Τουλοχιστον ο ένας 
απ τους δυο τους είχε ελπίδες σωτηρίας. Ο 

ολλος ο γέρος . ας αντιμετώπιζε τα πράγματα 
από μόνος του . Ο ίδιος ακολουθούσε. αυτα· 
ναγκαστικά . το Γολγοθο του ... 
Το πράγματα ομως μπερδεύτηκαν τη στιγμή 

που έβαζε μπρος να φύγει. Σε λίγο θ ' άρχιζε το 
.. κερφιου" κι έπρεπε να βρίσκεται στη Λευκω

σιο η γρηά μετάλλαξε την ώρα εκείνη 
απόφαση . 

· Προτιμώ να φύγω με το Χρήστο . που 'ναι 

συγγενής Ι Που να τρέχω με τους ξένους μέσα 
στα ξένα σπίτια: 
Πως να της εξηγήσει. πως την ώρα εκείνη 

και τη στιγμή τη φοβερή της κρίσης. δεν υπάρ
χουν περιθώρια επιλογής ανάμεσα .. σε σκεύη 
πολλά". · Αδικος ήτανε και χαμένος ο κόπος. 
·Αν το πράγματα σ κουρέψουν θα πεταχτώ στο 
Πολιτικό να πάρω τούτους δω και στον γυρι
σμό θα φορτώσω τους δικούς μου πεθερούς 
και τους δικούς σου γέρους. τον διαβεβαίωσε 
ο Χρήστος. 

Ο Τεύκρος ζύγιασε τη δεύτερη τούτη ταχτι
κή και τη βρήκε τρισχειρότερη aπ· την πρώτη. 
Αν το μέτωπο δεν άντεχε σε τέτοιου είδους 
.. πολυτέλειες» κι δυο του γέροι ήσαν χαμένοι. 
Μα . πως ολλοιώς ν· αντιδρούσε στις προλή
ψεις και τα πείσματα των γέρων ; 

Κι οι φοβεροί κίνδυνοι μετάλλαξαν σε λίΎες 
ώρες μέσο σε φοβερή πραγματικότητα. Ο σει
σμός κατακόλυψε και κατασκέποσε τη μισή τη 
γη μας. ξεθεμελιώνοντας πολιτισμούς, αξίες , 
κοταχολώντας χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, 
aφανίζοντας περιουσίες άμετρες. Ούτοι δ' εν 
άρμασι και ίπποις ... 
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Ο Τεύκρος έχασε για μέρες την επαφή με 
τους γέρους. Η προέλαση του εχτρού ήταν 

τόσο απρόσμενη που ξάφνιαζε και τους επιτε

λείς μας. Οι πρώτες πληροφορίες- θαμπές και 
αόριστες - μιλούσαν για επιτυχή διάσωση του 
χωριού. ύστερα από εθελοντική κινητοποίηση 

των οδηγών του . μα άλλες μιλούσαν για τον 
εγκλωβισμό κι· από τα τριγύρω του χωριά. 

Στέφτηκε να διεισδύσει πίσω aπ· τις σειρές 
του εχτρού περνών1ας νύχτα τις γραμμές 
τους μια κι ήταν γνώστης κάθε σχεδόν σπιθα

μής της γης μας. Ξομολογήθηκε το σχέδιο στο 
Θανάση - σαν βρεθήκανε στη σύσκεψη που 

συγκαλούσε ο Προεδρεύων · που τη βρήκε 
συζητήσιμη . 

=aφνου κι ενώ δούλευε στο μαυλό το σχέ
διο. επεσε πάνω στο Γιαννή τον Μακεδόνα. 

Ερχότανε από τον Πεδουλό . ·ενώ εκείνος πη
γαινε προς τα εκεί για να βρει τους γέρους 

ενος φίλου του. του Δήμου . που κατοικούσαν 

στον Ξερό. κι οι πληροφορίες μιλούσαν πως 
βρισκόντουσαν εκεί. Τον ενημέρωσε για τη 

δραματική φυγή τους. και του θύμισε τη διεύ· 
θυνση του · Ομηρου του Ζήνωνα . Εκεί βρισκό
τανε η μόνα του . Στραφήκανε με το Δήμο από 
τον Πεδουλά. όπου με τα πολλά βρήκανε εκεί 

τους πρόσφυγες πια δικούς του και τράβηξε 
ίσα στον Αμίαντο Βρήκε τη γριά του μόνα. μα 
ο γερος ήταν άφαντος. Ανέβηκε την άλλη μέ

ρα στο Τρόοδος κι έδωοr ηπό κει . ύστερα από 
μεγaλη προσπάθεια . το μήνυμα για το χαμένο 
γέρο. 
Οι ώρες κι μέρες περνούσαν μα απόκριση 

καμμιά δεν ερχόταν. Ξανανέβηκε στον Αμίαν

το σε λίγες μέρες για να ενημερώσει τη γριά 
του για το μήνυμα. Και κει που περίμενε να 

βρει την ατμόσφαιρα φορτισμένη με αγωνία 

και άγχος. την βρήκε καταχαρούμενη κι ανά
λαφρη. · Ηταν όλοι τους ευτυχισμένοι γιατί ο 

γερος σώθηκε. κι ετοιμαζότανε να πιεί τον κα
φέ του . Μετά την αναπάντεχη τούτη υυνόντη

ση άρχισε ο γέρος. ύστερα από παράκληση 
του γ ιού του να αναθιβόνει τη δραματική φυγή 
του και το αναπάντεχο ξερρίζωμα του οπό τη 

γη του ... 

Το βράδυ της Τρίτης κοιμήθηκα στο σπίτι 

της αδελφής σου στη Χaρδακιώτισσα. Το θεώ· 
ρησα τούτο απαραίτητο μια και οι καιροί ήσαν 
τόσο φουρτουνιασμένοι και δύσκολοι. Η συν
τροφιά σκέφτηκα. θα 'ταν τόσο γι ' αυτή όσο 

και για τα μικρό μου εγγονάκια. μια στάλα 
έστω παρηγοριάς. 
Δεν είχα καλά-καλό φτάσει crτo σπtι της σα 

χτύπησε το κοινοτικό τηλέφωνο της Χαρδα

κ ιώτισσας κι ο άντρας της τη ζήτησε από το 
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Τζιάος. που βρισκότανε εκεί με αποστολή. 
· Ετρεξε στο θάλαμο με την αγωνία ζωγραφι
σμένη στο πρόσωπο. Καρδιοχτυπούσε τόσο 

για την τύχη του ίδιου του άντρα της. όσο και 
για τη μοίρα των ανήλικων παιδιών της. μια κι 
οι περιστάσεις το 'φερναν να παραμείνει η μο
ναδική τους πρσστότις σε κείνο το απρόσμενο 
κι αναπάντεχο θσλασσομόχημα. Πίσω της τρέ

ξαν ν· ακούσουν τι θάλεγε ο κύρης τους ο 
Μάριος και τον ακολούθησε η Ρέα κ ι ο Γιώρ
γος. Της συστησε να μη φύγει. Πίστευε πως οι 
γραμμές μας θα μπορούσαν ν ' αντέξουν στις 
προσβολές του Τούρκου. Εξ άλλου . αν εκείνη 

έφευγε, πρόστεσε. θ ' άδειαζε όλη η ενορία. Κι 
ήταν τούτο φυσικό και λογικό συμπέρασμα μια 
και γνώριζε καλύτερα aπ· όλους τους χωρια
νούς τις αμυντικές μας δυνατότητες. Την ορ
θότητα του δεύτερου σκέλους του συλλογι
σμού πιστοποιούσε η σύναξη που πραγματο
ποιήθηκε σε λίγα λεπτά μέσα στο σπίτι της. 
· Ε να σμάρι από γυναίκες του χωριού μπούκα
ρε μόλις κατάλαβε το τηλεφώνημα στο σπίτι 
για να μάθει νεώτερα οπό τα διάφορα τα μέτω
πα . Τους είπε τις απόψεις του άντρο της, μα 
σάματις ήF,ερε κι αυτή τι να τους συστήσει να 
κάμουν) : 

Κατέβηκα με με το ποδήλατο γύρω στις τέσ
σερις και μισή της όλλης μέρας από τη Χορδα
κιώτισσα για το σπίτι μας στην Καμάρα. Πί
στευα πως θα ξεφεύγαμε στο τέλος τον κίνδυ· 

νο. Ο Θεός κι ο στρατός μας θ' απόδιωχνε τον 

κατακτητή, που κανένας δεν τούδωσε την 
αφορμή. για την αιτία έστω. να πατήσει τη γη 
μας και να ρημάξει τους ανθρώπους της. 

Ξαφνικά το πρωϊνό. κει πούτανε καλοκαιριά
τικο άρχισε να θολώνει. Ο καθαρός. γαλανός 
ουρανός μας μαύρισε απ· τα Τούρκικα αερο

πλάνα που άρχισαν ένα ανελέητο. aσίγαστο. 
βάρβαρο μπαράζ βομβαρδισμών. Με γδούπο 
το ντουβάρια πέφτανε μα σι πετρόμυλοι του 
χωριού aντέχανε. Οι καπνοί κατaκόλυψαν τ· 

ολόφωτο πρω'ίνό . ενώ τα φτωχό τα χτηνούλι
κα . ακόμα και τα πετεινά της αυλής μας λού
φαξαν απ ' τη χλαλοή τ' ανελέητο σφυροκόπη

μα. τα βουητά και το σάλαγο. Κι αυτά το πουλιά 

τα πετούμενα χώθηκαν Οαθειά στα φυλλώμα
τα και τα κλωνάρια. Κρύφτηκαν και σώπασαν 

φοβ ισμένα αγροικώντας το χαλασμό του 

κόσμου. 
Ο Πετροκόσσυφας ! κείνο το πaνόμορφο 

πουλί, απ' τα ωραιότερα που υπάρχουνε σ· 
ολόκληρη τη Γης, που το κελάδημα του μά
γευε τον κόσμο όλο- θυμάσαι πόσο aσύγκριτο 
φάνηκε στον καθηγητή Δρα · Αντρισυς το τρα
γούδι του στο σπίτι του φίλου μας του Παύλου 
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Νεοφύτου στο Στρόβολο κείνο το βράδυ~ πή

γε και καταχώθηκε μέσα στις σκοτεινές φω

λιές του Κοκκινόγκρεμου κι από κει έφυγε για 
τα βουνά του Τροόδους. Κι όμως όλο το καλο

καίρι σαν τα καταπράσινα τούτα πουλιά κατέ
βαιναν απ' τον Πενταδάχτυλο στην Κυθρέα να 

πισύνε νερό απ' τα πετραύλακα και τις νερο

συρμές της, όλος ο Πενταδάχτυλος και τα χω
ριά μας αvτηχούσανε aπό τις στροφές των 
τραγουδιών τους. Μόλις πρόλαβε και γέννησε 

μέσα στον Πρωτογιούvη. κι ήταν το τραγούδι 
του γι' αυτό τόσο χαρμόσυνο κείνες τις μέρες 

Θυμάσαι την ιστορία του φίλου σου του Παlι

λου που μου 'λεγες, πως τάρεσε να κάθεται 

στην εληά του Βουφαβέντο για ν' ακούει το 

τραγούδι του πετρσκόσσυφa.ι Πέρναγε. ο πε

τρσκόσσυφας κάθε μέρα την ίδια ώρα, στο ίδιο 

μέρος και γιόμιζε η πλάση aρμονίες και 
χρώματα. 
Μα και τ' ασπροπετροχελίδονα ~ου πρόλα

βαν και ήρθαν απ' τις χιονισμένες · Αλπεις της 
Κεντρικής Ευρώπης στης πατρίδας μας της 

λιοπερίχυτης τα βουνά για να γεννήσουνε και 

να ξεκαλοκαιριάσουν, χάθηκαν από τους ου
ρανούς μας. Κοπάδια- κοπάδια τα 'βλεπα να 

κατευθύνονται σκιαγμένα απ' την αντάρα και 

τη χλαλοή στις κορφές του Ολύμπου στο 

Τρόοδος. Σίγησε απότομα το θαυμάσιο κελό
·δrιμa··τόuς· ΠοΊJ ·,μοιΊΙζέ ·~-δικη ·σοϋ ·ήτανt~"V'ομί

ζω, η παρομοίωση - με γλυκό χόρδισμα 

βιολιού. 
Οι πέρδικες 3του Πενταδάχτυλου κατέβαι

ναν κατασκιαγμένες απ' τα κορφοβούνια του 
βουνού στα πεδινώτερα. Θυμάσαι τα πρωϊνά 

και τα απογευματινά τους κακαρίσματα στα 

βουνά και τους λόγγους του χωριού. Ούτε 

όμως μια πέρδικα δεν άκουσα να κακαρίζει 
κείνες τις πικρές τις ώρες. 

Ως και τ' αγριοπερίστερα 4rou Πενταδάχτυ
λου τρομαγμένα αγέλες-αγέλες φεύγανε και 

κούρνιαζαν στο Τρόοδος. 'Ο λα τα πουλιά λού

φαξαν: οι ζευκαλάτες, οι σκαλιφούρτες ?που 
το 'μορφο κελάδημα τους κατέβαινε απ' τις 
μύτες των δεντρών και τα ψηλά ηλεκτρικά 
στuλάρια. Μόνο οι γύπες φάνηκαν στον Πεν

ταδάχτυλο σε πυκνές ομάδες. Τόσες πολλές 

μού φάνηκαν που νομίζω πως πρώτη φορά στη 

ζωή μου έβλεπα τόσο γυπομάνι στα μέρη μας. 
Θαρρώ πως θα 'χα ν έρθει απ' την Τουρκία. Ως 

κι οι γύπες της Τουρκίας -δεν μας έφταναν, 
Θεέ μου, μονάχα οι ανθρώπινες; - κατέβηκαν 
απ' τα βουνά τα αντικρυνά της Τουρκίας του 

Ταύρου και τ' Αντίταυρου και πέφταν πάνω στ' 
άψυχα κορμιά των δολοφονημένων αδελφών 
μας 9 
Οι κάτοικοι τρέχανε- αιφνιδιασμένοι από το 
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απρόσμενο το χτύπημα- να σωθούν όπως μπο
ρούσαν. Φύγον μερικοί με το τρακτέρια ή τ· 

aυτοκίνητα τους. · Αλλοι κρυφτήκαν μέσα 
στους aτέλειωτους εληώνες του χωριού για 

κάτω απ· τα πανύψηλα δεντρά του. Σήμανε. 

λες. εκείνη την ώρα ο χαλασμός του κόσμου. 

Κάπως έτσι πρέπει να "ναι κι η συντέλεια του. 
Πέρασε τότες κι' απ· τη δική μου τη σκέψη η 

φυγή στ· άγνωστο. Μα μέσο μου. άλλοι πολλοί 
στοχασμοί aντίθετοι οντικόψανε την ορχική 

ιδtα του φευγιού. Και πρώτα συλλογίστηκα τα 

γεράματα μου. Σκέφτηκα τα 73 χρόνιο που 
κουβαλούσα στην πλό.τη. Είμαι γέννημα του 

Σεπτέβρη του 1902. Πολλά. σκέφτηκα. για να 
φοβηθούνε aντίπραξη στρατιωτική από μέ
ρους ενός γέρου. κι· έπειτα σκέφτηκα πόσο 

αδελφικά περνούσα με τους Τούρκους των 

γειτονικών μας Τούρκικων χωριών. Τους συν
τοπίτες Τούρκους μας Τούρκικων χωριών. 

Τους συντοπίτες Τούρκους του Μπέη· 
Κιογιού. της Επηχούς. της Πέτρας του Διγενή 

(του Γενητζιέ Κιογιού όπως τη λέγανε οι Τούρ
κοι). του Κουρού Μοναστηριού και τους Κυλυ

βακιώτες. Κάπου σαράντα χρόνιο. από το 1923 
ως το 1963 τους έφτιαχναν όλα τους τ· άρο
τρα. το βουδάμαξα τους, τις καρρέττες και τα 

κάρρα. Κι' άλλα δέκα χρόνια, απ· το 63 ως το 
73. τους το διόρθωνα. κι· όσο και να μεταλλά
ξανt ·τα ·μέσα· της .. -κaλλιέργ:ειας στη ·νεώτερη 
γενιά. όμως τουλάχιστο τους μισούς Τούρ
κους κατοίκους των χωριών αυτών τους ήξερα 

και με ξέρανε. Τους αγαπούσα και μ· 

αγαπούσανε. 

Πολλοί Τούρκοι μού πουλούσονε για χαλ

λούμιο το γάλα τους. κι άλλοι καλλιεργούσανε 
χρόνια τώρα το χτήματα μου, μ· αλωνίζονε. 

μού ποτίζαν τα περβόλια και τα λιοχώραφα ή 

τρώγανε μαζί σαν αδέλφια στ· ομαξάδικο για 
χρόνια και πίναμε κάποτε σα λάχαινε στο μα

χαζί οπό 'να ποτήρι κρασί στις βαρυχειμωνιές 

γιο να στηλωθεί η καρδιά μας. Πως να ξεχάσω. 
στ· αλήθεια. πως Τούρκοι από το Μπέη Κιογιού 

γιο δεκάδες τώρα χρόνιο. όπως ο Τσουπάν 
Χασάνης, ο γέρο Χάσανος. ο Σαλίχης Ιμπρο

χήμ και άλλοι από το Μπέη Κιογιού. μοU ποτί
ζανε τα περβόλια στο χωριό μας και τα λιοχώ

ριa στο χωριό τους: Και πως να λησμονήσω την 

αδελφική φιλία που μάς ένωνε; 
Σκέφτηκα στερνά, το βιός μου. το μάλι ?μου 

με τα μαξούλια Βπου κάθε χρόνο μου 'δινε. 
σκέφτηκα τα τρια περβόλια με τις λεμονιές. 

τις χρuσομηλιές 9,. τις μεσπιλιές. τις πορτοκα
λιές τις ποφίτικες, τις ασήμικες και τις γιομα

τένες, τις μανταρινιές, αναστημένες όλες με 

κόπο και πόνο άφραστο στα τελευταία 50 χρό
νια από μένα. αναλογίστηκα τα λιοχώριο μας. 
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Στους πρώτους δύσκολους καιρούς με τον τε
νεκέ πότιζα μια-μια τις λεμονιές του Καλαϊτζή. 
κουβαλώντας το νερό από τ· αυλάκι του νερού 

της Βώνης ίσα με να ορθοποδήσω. Κι όλα αυτά 
σαν έκλεινα το μαγαζί. ύστερα από ένα ξουθε
νωτικό δεκατετράωρο. Στήθηκε έτσι σε 
5-6 χρόνια ένα ολόδροσο τετράσκαλο περβόλι 
που σε λίγο aβγάταινε και διπλασιοζόταvε. Οι 
οχτώ σκάλες του λεμοvόδασσυς του Καλαϊτ
ζή. με τ· άλλα καρποφόρα μέσα. το κάνανε ένα 

οπό τα καλύτερα περβόλια· μανιέρα το 'χες 
κάθε άνοιξη να το σεργιαvάς, να γεύεσαι μ· 

όλες τις αίστησες σου τις χαρές που αναδινόν

τουσαν aπό τις μυρωδιές των ανθών των λεμο

νιών. των μανταρινιών. των vεpατζιWν. και των 

πορτοκαλιών. -Ανοιγες διάπλατα τα μάτια για 
να χαρείς με την στερνή ίνα του κορμιού και 
την ύστατη χορδή της ψυχής την ασωτεία που 

απλόχερα σκόρπαγε κει μέσα κει η φύση. κι· 

αβίαστα. αυθόρμητα. σαν ξαγνάτευες μισο
ψέρβαρα τις aνθισμένες μυγδαλιές. άφηνες 

την ευχή να σου ξεφύγει στον Πλάστη: 

- Δος μου. Θεέ μου. μόηα εκατό για να χαρώ 
τον κόσμο! 
Μα το κακό δυνάμωνε. κι' η κοσμοχαλασιό 

μαινότανε. Κόποτε. θα 'τανε γύρω στις δέκα 
με δεκάμισυ το πρωϊ της Τετιj,ΙJ.Ιηq.μια ομάδα 

από χωριανούς πήρε το πικρό στρατί της φυ
γής. Πήραν μαζί τους κat τη μητέρα σου που 

rφόλαβ·ε··- κιεtο1μι::ισε ·το ιJΠΌ\'ο- ·~:ι--.. ε'λΟΧtmα 
εσώρουχα. Είχαμε ξηγηθεί νάφευγε και να μ· 

άφηνε. αν σκούραινε η κατάσταση. Μα το κακό 
κι ο χαλασμός ξεπέρναγε καί τους χειρότε

ρους υπολογισμούς μας. Κατάλαβα τότες τη 

συμφορό που θα ξεσπούσε στο χωριό. αν μας 

εγκλωβiζανε. · Αρπαξα στα πεταχτά τις τσάν
τες. τις φόρτωσα στο ποδήλατο κι έτρεξα να 

τους προλάβω. Χάθηκαν μέχρι τον κεντρικό 

δρομο που τραβάει στο Μπέη Κιογιού και περ

ναει δίπλα aπ· τα σπίτια του Ευγένιου τ· Αντρό

νικου. Πήρα το δρόμο που ·κατεβάζει στο Πα

λαίκυθρο και στη Βώνη. άδικα ψάχνοντας να 

τους συναντήσω. Στο μεταξύ τ· αεροπλάνα τα 

Τούρκικα σφυροκοποϋσαν συνεχώς τα βουνά 
και τους κάμπους. Οι βουνοκορφές καιγόν

τουσαν· η λάμψη κι οι καπνοί τους μεσουρα

νούσαν. Τ αποκαϊδια των δεντρών μας πέφτα
νε δίπλα και κατακάθουνταν στο κεφάλι, στα 

χέρια, στο πρόσωπο μας, παντού. 
· Ακουσα κάποτε μια φωνή γνώριμη μου. 

- · Ελα, πο δω θκειέ Σάββα. Η Ευανθία δεν ήpτε 
κατά δώθε. 
Ήταν η Ειρηνιά του Αντρέα του Καμπίτη, 

που με πληροφορούσε για την τύχη της μητέ
ρας σου. Κατέβηκα κάτω στις λεμονιές του 

Ευγένιου, ενώ ο βομβαρδισμός συνεχιζόταν 
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άγριος. ανελέητος. Μερικοί στρατιώτες μάς 

πρόσεξαν και φώναξαν: 
- Φευγάτε! Τρέχτε στους ποταμούς να κρυφ· 
θ ή τε για να σωθήτε από τους βομβαρδισμούς! 

Στράφηκα σπίτι. Δεν βρήκα τελικά τη μητέ

ρα σου όσο και νάψαξα. Δεν ήξερα τουλάχιστο 

προς τα που κατευθύνθηκε. 

Μετά την πρωΥνή τη θύελλα και τον τρομερό 
αεροπορικό βομβαρδισμό ακολούθησε μια 

παράξενη ανήσυχη, ανατριχιαστική, θα 'λεγα, 

γαλήνη. το απόγευμα της Τετάρτης. Έτυχε 
να ·χω κείνο το απόγευμα νερό~ έξη ώρες- και 

πότισα όλα τα λεμονόδεντρα του κήπου της 

αυλής. Κρότησε το πότισμα ως αργά τη νύχτα 
Αποιωμωμένος σωματικά και συντριμμένος 

ψυχικά για το αναπάντεχο κακό που μάς βρήκε 
έγειρα και κοιμήθηκα κείνο το πικρό το βράδυ. 
Ξημέρωσε το πρω·ί της άλλης μέρας. Σηκώ· 

θηκα γύρω στις πεντέμισυ και μέχρι τις εφτά 

το πρωϊ είχα κι όλος τελειώσει με τα ζώα και τα 
πουλερικά της μικρής σπιτικής μας φάρμας. 
Σκέφτηκα στη συνέχεια να πόρω τις κατσίκες 

στο περβόλι του θειού σου του Αντρέα του 

Αμερικάνου- που την καλλιέργεια του μου'χε 

αναθέσει από καιρό - και να δώσω το γάλα για 
χολλούμια στις γειτόνισσες. ·Ε τ σι μου δόθηκε 

η ευκαιρία να συναντηθώ με πολλούς γείτονες 
κείνο το πρω'ίνό: τον Αντρέα Σταυρή Οpφα

_νού. ,τη .. γυν~ _του, τοy_Νυsρλή.Πέ.J:Ρου ... τον 
ΝιΚΟλΟ ΗλtΟ.'τον·Ν~κο.λα Κανικλίδη, το Σαββή 
του Γιαννό και τη γυναίκα του. τοvΑντρέα του 
Στυλλή Ορφανού και τη γυναίκα του τη Χρυ

σταλλού και την κόρη τους Μηλίτσα. 

Με•δέος αναρωτιόντουσαν όσοι είχανε απο
μείνει ποιό τύχη τους περίμενε· τους σύστησα 

να μη φοβούνται, γιατί ο Θεός ήταν μεγάλος. 

Ξάφνου, γύρω στις 8 το πρωϊ ξαγνάντεψα τα 
Τούρκικα κατοχικά στρατεύματα να προελαύ
νουν στον μαχαλλά μας. Κρύφτηκα δίπλα σ· 

ένα σιμηντήρι για να δω πόσος ήταν ο στρατός 

ο Τούρκικος. Μέτρησα πάνω από 500 στρατιώ· 
τες. Προχωρούσαν μ' αλαλαγμούς και χαρές 

και κατευθύνονταν προς τα ανατολικά του χω· 
ριού. προς τα κάτω. Εντελώς aπροσδόκητα και 
χωρίς καθόλου να προσέξω την παρουσία του, 
βρέθηκε δίπλα ένας Τούρκος στρατιώτης. Ζή

τησε νερό για το παγούρι του. 

-Α τς αβλού κκaπισινί βε κελ ιτσιερί! 

· Ανοιξε το κάγκελο και μπες μέσα, του 

απάντησα στα Τούρκικα. 
- Μόνοι κλειστό το καγκέλλι, θειέ Σάβθα, 
απάντησε σ' άπταιστα Ελληνικά. Μη φοβάσαι 
τίποτε, πρόσθεσε. 
Ανάπνευσα μ' ανακούφιση στη διαβεβαίωση 

του αυτή και τον ρώτησα ποιός είναι και τίνος 

ήταν γιός. Χαμογέλασε κι aπάντησε: 
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- Γιατί. θειέ, δε με ξέρεις : 
Υποθέτω πως είναι ο γιός του ... οπό ... Δεν 

είμαι όμως απόλυτα για τούτο σίγουρος. Σε 

λίγο έφευγε με το παγούρι γιομάτο κι ενώνε
τουν με τους άλλους συναδέλφους του . Εγώ 

όμως παρέμεινα στην ·ορχική μου θέση. προσ
παθώντας να ξεδιακρίνω αν μαζί του ο στρα
τός κουβαλούσε ελληνοκυπρίους αιχμαλώ
τους. Και πράγματι αντίκρυσα σε λίγο γύρω 

στα δέκα αιχμαλωτισμένα άτομο. που ο στρα
τός τα μετέφερε μαζί του. Φορούσαν οι αιχμά
λωτοι άσπρα πουκάμισα. μα δεν μπόρεσα τελι
κά να καταλάβω όσο και να το προσπάθησα. 
ποιοί ήσανε οι αιχμάλωτοι και που τους οδη

γούσανε. · Ετρεξα για τούτο αμέσως μετά στο 
παραθύρι του γείτονα μας. του Νικολή του 
Πέτρου και τον ρώτησα - μιο κι ήταν εκείνος 
πλησιέστερα - αν είχε καταφέρει να επισημά
νει κανένα από τους αιχμαλώτους. Ο Νικολής 
όμως μ· απάντησε αρνητικά. Κανένα δεν κατά
λαβε. Ρώτησα μετά τον Νικολή τι του ζητήσa
νε οι Τούρκοι σαν μπήκανε στο σπίτι του . Ζή
τησαν, μου 'πε . να μάθουν ποιός ήταν. Κι ο 
Νικολής, που aπ· τα γεννησιμιά του μίλαγε το 
Τούρκικα με Τουρκάκια στον · Αη Λουκό της 
Λευκωσίας, τους απάντησε στη γλώσσα τους. 
Σε δεύτερη τους ερώτηση γιατί μιλούσε Τούρ
κικα ο Νικολής απάντησε πως μεγάλωσε σε 
γειτονιά που ζούσανε Τούρκοι. Τον χτύπησε 
τότες με την κάνη του πιστολιού στον ώμο ο 
Τούρκος aξιωματικός, πριν φύγει με το σώμα 

· του και πρόστεσε : 
- Κολ ιτσιερί! Μείνε μέσα. 

Στράφηκα τότε πάλι σπίτι κι ένα σωρό σκέ
ψεις σκοτεινές κι άραχλες με σκέπασαν. Πήρα 
κάτι να τσιμπήσω, όταν πυκνοί πυροβολισμοί 
πέσανε πλάϊ. Μια γειτόνισσα ακούστηκε σε λί
γο να φωνάζει σπαραχτικό. 

-Βοήθε~!Βοήθε~!Βοήθε~! 
Μόλις κατάλαβα aπό που ερχότανε η τρο

μαγμένη και πονεμένη κραυγή. φώναξα δυνα
τά για να μ' ακούσει : 
- · Ερχομαι εγώ! Φτάνω! 

Σε λίγα δευτερόλεmα δρασκελούσα τα εκα
τόν περίπου μέτρα που χώριζαν τα δυο μας 
σπίτια κι έφτανα με την καρδιά σφιγμένη, αγω
νιώντας όχι τόσο για τη δική μου τύχη όσο για 
το τι είχε κιόλας συμβεί στου γείτονα. Μπήκα 
σε λίγο στο σπίτι του Αντρέα Σταυρή Ορφα
νού, μα τι να δω! Βλέπω- ακόμα φέρνω μπρο
στά μου την ανατριχιαστική μα συγκινητικώτα
τη τούτη σκηνή - το φίλο Αντρέα, τον άντρα 
της γειτόνισσας που καλούσε βοήθεια, νεκρό, 
ενώ την ίδια θανάσιμα τραυματισμένη με μια 
μεγάλη, φοβερή πληγή στο στόμα, στην αγκα
λιά του αντρός της. Φαίνεται πως οι δολοφό-
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νοι τη σκότωσαν ενώ προσπαθούσε aπελπι
σμένα να βοηθήσει τον άντρο της που - βορειό 

χτυπημένος οπό τους επιδρομείς- ξεψύχαγε. 

Κει. στην δραματική της εκείνη προσπάθεια. 

aντί να βρει τη συνδρομή και τη συμπόνια, 
συνάντησε τη ψυχρή στρατιωτική κάννη . Οι 

εισβολείς έκλεισαν με τον κυνικώτερο τρόπο 
το στόμα της δύστυχης της Δεσποινούς - σον 
προσπαθούσε να εκπληρώσει το στοιχειωδέ
στερο καθήκο της απέναντι στον τραγικό της 

άντρα -πυροβολώντας την μέσα στο ίδιο το 

στόμα που ζήταγε βοήθεια. · Εφριξα σαν ανα
λογίστηκα τις σκηνές που προηγήθηκαν πριν 
από το απάνθρωπο και το ωμό, το διπλό τούτο 

έγκλημα. Να τι θα πει . αναλογίστηκα. Τούρκι
κος πολιτισμός! Και άθελο μου τους παραλλή

λισα με τους προηγούμενους καταχτητές της 
γης μας. τους · Αγγλους. Μια βδομάδα πολιορ
κούσανε στον αγώνα του 1955 το σπιτικό μας. 
Μα κρατούσανε κείνοι τουλάχιστον το προσ
χήματα. Εδώ η βαρβαρότητα, η ωμότητα θέ

ριευε: Βρισκότανε στην αποθέωση της ... 
· Εσφιξα την καρδιά και πλησίασα τους δυο 
εκείνους γείτονες . Μα τόσο ο Αντρέας όσο κι ' 
η Δεσποινού - δεύτερη ξαδέρφη μου - ήσανε 
πια νεκροί . 

Γύρισα να φύγω με την καρδιά ραγισμένη 
για όσο έβλεπα. Τι ακόμα μός επιφυλάσσεις . 
πριν κλείσουμε τα μάτια. Θεέ μου: αναρωτή
θηκα. Δόσε . Θεέ μου . πρόσθεσα στη στιγμιαία 
εκείνη ικετήρια δέηση, θύματα της πολύχρο
νης. μαρτυρικής πορείας του λαού μας. που 

οδηγάει στο σκαλοπάτια της λευτεριάς ... Πριν 
προλάβω να δρασκελίσω το κατώφλι έπεσα 
απάνω σε Τούρκικο στρατό aπ· την Τουρκία . Ο 

στρατός κατάκλυζε το δρόμο. Ο υπεύθυνος 
αξιωματικός με ρώτησε τι γίνεται... Γ 

απάντησα : 
- Ντοκτόρ ιστίγιορλαρ. Θέλουν γιατρό. 
Στράφηκε και ξαναρώτησε ; 

-Ρουμ μου σουν ; 
- Έβετ! 
- Κημ ολτουρτού; πηζ; - · Εβετ. τ' απάντησα. 
-Ρουμ μου σουν; ξαναρωτάει. 
- · Εβετ. 

- Ναι ·ιστερλές ; Τι ζητάνε; 
- Ντοκτόρ. Γιατρό θέλουν. 

- Κελ παραπέρ. · Ελα μαζί μου . 
- Κητμέμ, σεν κητετζιέκσιν. Δεν πάω, εσύ θα 
πας. 

- Ισιήμ βαρ. ·Ε χω δουλειά. 
· Εφυγε με τη φράση τούτη ο ευγενέστατος. 

πρέπει να παραδεχτώ, Τούρκος αξιωματικός 
αυτός της Τουρκίας. Μα την ίδια στιγμή έφτα
σε δίπλα στη σκηνή ένας τουρκοκύπριος κα
βάλλο στη μοτόρο, που με σημάδεψε με το 
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ντουφέκι για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ 

παράλληλα άρχισε με γκριμάτσες, σπασμούς 

του προσώπου και μορφασμούς να χαίρεται 
προκαταβολικά για την εκτέλεση μου. Σαν να 

κατάλαβα τον υποψήφιο εκτελεστή μου και 
μηχανικά τον ρώτησα αν ήτανε ο γιός του .. 
Θέλεις όμως από θεϊκιά θέληση, θέλεις από 

εύνοια της τύχης, γλύτωσα εκείνη τη στιγμή 
την εχτέλεση. ·ομως η οδυνηρή η επαφή με 
την ψυχρή εχτέλεση κι η πικρή εμπειρία με 

τον χάρο που τον είδα να φτερακίζει πάνω από 
το κεφάλι μου με τη μορφή της κάννης του .. 
από το ... μ' έπεισε πως έπρεπε πια - αν ήθελα 
να ξεφύγω από την κόλαση που είχανε μετα

τρέψει το όμορφο χωριό μας - να αποπειραθώ 
με κάθε τρόπο και θυσία να δραπετεύσω οπό 

τα κατεχόμενα από τον Τοϋρκο εισβολέα εδά
φη της γης μας. Ήξερα, φυσικά, πως αν μ· 

ανακόλυπταν να φεύγω η θέση μου θα "ταν 

τραγική. Μα δεν μπορούσα να βλέπω άλλο τη 

σφαγή νέων, των ηλικιωμένων και των γέρων. 

και μόλιστα χωρίς καμμιά απολύτως αφορμή 

και αιτία. 
Πήρα γύρω στη μια μετά το μεσημέρι της 

Πέμπτης μια τσάντα με λίγα ρούχα μέσα, το 

ρολόϊ και το ραδιόφωνο και τράβηξα κι εγώ 
προς τ' άγνωστο. Πριν φύγω έβαλα μια φωνή 

στον κουνιάδο του σκοτωμένου. 

-~ε t:'Jt_l{<?~(ι_ η!J_ί_ξq_νε_ -τ:ο.~ιQ_λο_ηττο και τη γuyαί
κα του! 
Καμμιό όμως απάντηση δεν πήρα. · Ετσι φώ

ναξα στης αδελφής του το σπίτι. Μα ούτε η 
Ειρηνιά ούτε ο άντρας της. ο Κωστής του Χ· 

Μιχαήλη, μού δώσανε καμμιά απάντηση. 

· Ετσι πήρα το δρόμο της φυγής κι· η Οδύσ
σεια μου άρχιζε. · Εφευγα κρυμμένος από 
δέντρο σε δέντρο κι από περβόλι σε περβόλι. 

Κρύφτηκα μέσα στα κυπαρίσσια του περβο

λιού του ξάδελφου μου, του Αντωνή του Χ· 

Γιάγκου. · Ακουσα από το ραδιόφωνο γύρω 
στις μιάμισυ τις ειδήσεις. Ξάφνου το μάτι μου 
έπεσε πάνω σε μια ομάδα Τούρκων που πηγαι

νοερχόντουσαν μέσα στο σπίτι του Σαββή του 

Γιανό. Κάνανε τη συνηθισμένη αναγνώριση 

εδάφους και εφαρμόζοντας τη γνωστή ταχτι

κή "πυρ και κίνησις" καταλάβανε το σπίτι. Σχε
δόν ταυτόχρονα απ· τα ανατολικά άκουσα πυ

ροβολισμούς. Από την κατεύθυνση που οι πυ

ροβολισμοί ακούστηκαν και τον ήχο συμπέρα
να πως οι πυροβολισμοί χτύπησαν το δικό μας 

το ξωπόρτι του ισόγειου. Σε λίγα δευτερόλε
πτα άλλοι πυροβολισμοί μ' οδηγούσαν στο 

συμπέρασμα ότι χτυπήθηκε και το ξωπόρτι τ· 

aνωγιού μας. 
- Πάει και το σπίτι μας, σκέφτηκα, θα το δια-
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γουμίσουν τώρα! Η σκέψη πέταξε πρώτα στις 

τέσσερεις τόσες χιλιάδες τα βιβλία σου, που 

κουβάλησες στο χωριό λίγους μήνες πιο πριν, 

το ματολiνο μου. Τι ψυχή, θα πεις. έχει ένα 

μαντολίνο! 'Ηταν όμως η τέχνη των μαντολί

νων του μακαρίτη του Ευαγγελίδη aσύγκριτη. 
Ξαναθυμήθηκα - σε βλέπω να δυσκολεύεσαι 

να το πιστέψεις. μα είναι αληθινό. όσο σε βλέ

πω και με βλέπεις - τη δασκάλα της μουσικής 

της Εύη ς και της Νάντιας μας στο Παρθεναγω
γείο της Φανερωμένης, τη δεσπονίδα Αλίκη. 

με πόσο ενθουσιασμό, με πόσο θα 'λεγα πά

θος. τους μιλούσε για την τέχνη τούτη τη θε

σπέσια του Ευαγγελίδη κι άθελα μου ένοιωσα 
ένα στιλέτο στην καρδιά μου iσα μέσα για τού

τη την απώλεια. 
Καιρός όμως για συναισθηματισμούς και 

στοχασμούς άλλους δεν έμενε. Οι πυροβολι
σμοί. αντί να λιγοστέψουν. πύκνωσαν. Το αί
στημα της aυτοσυντήρησης πρόσταζε να φύ

γω κι από τον πρόχειρο εκείνο κρυψώνα. · Ετσι 
ξανάφυγα με τη ψυχή στο στόμα και κρύφτηκα 
για έξη το λιγώτερο Wρες- από τις δυο μετά το 

μεσημέρι ίσα με τις οκτώμισυ το απόγευμα -
μέσα στους καλαμιώνες του περ

βολιού μας του Καλα·ίτζή. Γίνηκα ένα με τη 

γης, ένα κουβάρι κρέας, κρατώντας έχταση 

ίσα με κείνη που χωράει ένα λαγό. Θα 'κουσα. 

όσες-..ώpες παράμειvα --στον- δεύτ-ερο .τούτο 
κρυψώνα, γύρω στους χίλιους πυροβολι

σμούς, κι· έβγαλα το συμπέρασμα πως κάπου 

300 άτομα σκοτώθηκαν. 
Σουρούπωνε σχεδόν σαν aποφάσιζα να βγω 

aπ· την κρύπτη και νa·συνεχίσω τη φυγή. ·Ε να 

άλλο όμως τώρα πρόβλημα γενιόταν μόλις έφ

τανα στο δρόμο που τα τανκς με μπόλικο 
στρατό πλημμύρισαν το δρόμο. σε σημεlο που 

καθιστούσε τη διαφυγή σχεδόν αδύνατη. Μα η 
απόπειρα, όσο ριψοκίνδυνη και να 'ταν, έπρε

πε το δίχως άλλο να γινόταν. Πίσω να στραφώ 

και επικίνδυνο θα ήτανε και δύσκολο. Πήρα 
λοιπόν. την αμετάκλητη απόφαση να διαβώ το 
δρόμο κι ο Θεός βοηθός. Κι η δραματική πο

ρεία άρχιζε: από εληό σ· εληά. από ληοχώρι σε 

ληοχώρι, από συκιά σε συκιά. με τη σκέψη πως 
από στιγμή σε στιγμή μπορούσαν να με επιση

μάνουν και να με πυροβολήσουν, πέρασα το 

δρόμο κι έφτανα απέναντι- σε τουρκοκρατού
μενο όμως πόλιν- έδαφος μας. · Ενας μεγάλος 
όμως- ο μεγαλύτερους ίσως- κίνδυνος ξεπερ
νιόταν. Έφτασα σε λίγο έξω aπ· τη Χρυσίδα, 

στα σύνορα που χώριζαν τη μακρινή τούτη 

ενορία της Κυθρέας ή το χωριουδάκι τούτο -
το χωριό της μητέρας σου- με τη Βώνη. Θυμή

θηκα κείνη τη νύχτα το γυμνασιακό σου δημο

σίευμα στο "Κυπριόπουλο" για το χωριό. 
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Γ ραμμένο σε καιρούς ijρεμους aνιστορούσε 
χαρούμενα υλαχτά που μας υποδεχόντουσαν. 

νύχτα εκεί αυγουστιάτικη κι ευλογημένη σα 
φτάναμε, για χαιρετισμούς τριζονιών, για τις 

χαρές των δικών μας! Τώρα τα σκυλιά μιας 
φάρμας χύμηξαv ίσα κατά πάνω μου αγριεμέ

''0. λες κι ήθελαν να με φάνε. Πρόστρεξαν μαζί 
με τα σκυλιά κατά πάνω μου οι Τοϋρκοι φρου
ροί aπ· το φυλάκιο με τ· αναμμένο φως. · Αρχι
σε τότες ένα άγριο κυνηγητό μέσα στην απαί
σια κείνη νύχτα. Αυγουστιάτικη και τούτη iμav 

η νύχτα, μα πόσο διάφορη και αντίθετη διαμε

τρικά απ' αυτή που aνιστορούσες Ι Διωγμένος 

και κυνηγημένος aπ· τα σκυλιά και τους κατα

χτητες - πως συνταιριοστήκανε και πάλιν οι 
εικόνες! - μέσο στα ίδια τα χώματα της γης 

μας. σαν να 'μouva. εγώ που κανένα δεν έβλα

ψα. κανένα δεν αδίκησα, κανένα δεν πλήγωσα, 

ο χειρότερος δολοφόνος, για ο πιο επικίνδυ
νος κακούργος! Ούτε ο Γιάννης Αγιάννης δεν 

δοκιμάστηκε τόσο. Δίπλα μου πέφτανε ντου

φεκιές aπανωτές που σκίζανε την ησυχία κεί
νης της μακάβριας, ματωμένης νυχτιάς. σφυ

ρίζοντας και σβύνοντας μέσα στον κάμπο. 

σχηματίζοντας καμπύλες, πολλές φορές, τρο

χιές και παίρνοντας μορφές μικρού κατακόκ
κινου χουρμά. Κράτησε τούτο το ανελέητο κυ

νηγητό κάπου ένα τέταρτο, μέχρι που έφτασα 
αγκομαχώντας στο Νέο Χωριό. Είχα και τούτη 
τ·η φοpά·yλυγWdεΙ! Βρt)κα τσχωρΊό έρημο·κι' 

εγκαταλειμμένο· οl.ιτε ένα πλάσμα του Θεού 

δε σταύρωνες. · Οσοι κάτοικοι δεν σφάγηκαν 
από το μαχαίρι του Τούρκου. το είχαν εγκατα

λείψει. Οι πόρτες όλες ήσαν ορθάνοι

χτες. Οι γελάδες, αγάλευτες από δυο τώρα 
μέρες, νηστικές και διψασμένες μουγκόνιζαν 

μ' ένα κλάμα θλιβερό. 

· Εξω όμως από το Νέο Χωριό έπεσα σχεδόν 
απάνω σε μια ομάδα από πενrΊντα μέχρι εξήν

τα Τούρκους στρατιώτες. Φοβήθηκα για να πω 

την αλήθεια. Στράφηκα- τρέχοντας πιο γρη
γορα τούτη τη φορά - πίσω στο Νέο Χωριό. 

Βρήκα ένα σπίτι ορθάνοιχτο και τρύπωσα μέ

σα. Δεν πρόκαμα ν' ανασάνω από το νέο, το 

αγριώτερο και δραματικώτερο τούτο ανθρω
ποκυνηγητό, σαν κατάφθασαν οι Τοl.ιρκοι 

ανθρωποκυνηγοί, που άρχισαν να με αναζη
τούν και να με ψάχνουν παντού, πυροβολών

τας και ουρλιάζοντας. 
Το απόσπασμα απομακρύνθηκε- Θεού, λες, 

κι ήταν φώτιση - μα οι πυροβολισμοί ξανάρχι
σαν. Η νύχτα ημέρεψε λίγο μετά τα μεσάνυ
χτα. Τα μάτια μου γλάρωναν κι αποκοιμήθηκα, 
ύστερα από την τόση κούραση και την αγωνία, 

δυο με τρεις ώρες. Ξύπνησα αλαφιασμένος. 

Είχα, έστω και κείνες τις λίγες ώρες αποξεχα-
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στεί κι· ηρέμησα. Γρήγορα όμως συνήλθα. 

Στάθμισα τους νέους κινδύνους που οπό παν

τού μ· είχαν ζωσμένο. Αφουγκράστηκα. Τίποτε 

δεν άκουγα. Μα ένα σωρό φυλάκια Τούρκικα 

στάθηκαν στο μεταξύ που τα πρόδιδαν το φώ

τα τους. Από δεντρό σε δεντρό. από θάμνο σε 
θάμνο ξανάρχισα την ίδια κίνηση. · Επεφτα και 
σηκωνόμουνα. Έφτασα σε λιγάκι στο δρόμο 
Λε•Jκωσίας-Αμμοχώστου. Τα φιiπο και τα 

τανκς έζωναν απ· ολούθε και σ' όλη του την 

έκταση το δρόμο. Τα πράγματα δυσκόλευαν 
ξανά. Ψιθύρισα γιο άλλη μια φορά την προσευ

χή στο Θεό μου παρακαλώντας τον να με βοη

θήσει και στούτη τη δραματική στιγμή της 

ζωής μου. · Εκανα το σταυρό μου κι άρχισα να 
σέρνουμαι με την κοιλιά. μέχρι που ξεπέρασα 

και τον τρlτο τοUτο κλοιό. -Αρχισα τότες να 
τρέχω. -Ετρεχα σαν τρελός. κοιτάζοντας 

ώρες-ώρες πίσω για να δω αν με φτάνει η βολή. 
Σε λlγο Ε:πεφτα στους χείμαρρους Αγλού Τε
ρέ. Καννή ΤερΕ: και άλλους 3 μικρούς ποτα
μούς από τους οποίους aρδεύεται τον χειμώ

να η περιοχr-1 Νέου Χωριού-Τραχωνιοl.ι

Πολαικύθρου. Τους πέρασα και τους πέντε. 

οπότε -λες και με κυνηγούσε η ατυχία- έπεφ

τα σε λlγο στον Πηδιά. Να λοξοδρομήσω δεν 
μπορούσα, γιατί στο δεξιό βρισκόντουσαν 

τάνκς καμουφλαρισμένα, ενώ στ· αριστερά ξε

πρόβαλλαν απειλητικές κι aπαίσιες οι όψεις 
... aπ···τις μrίόύ"Κε(;" ΤωV τΊiλεβδλίuiι τιδV"tόνκς·:· 

-!σχυσε aυτό που λέμε μπρος το τανκς και 
πίσω ο βάλτος. -Εβγαλα τα παπούτσια. δάγκω
σα πεισματικά τα χείλη και χώθηκα στο βολ το
νέρια του Πηδιά. · Εκονα τρεις με τέσσερις 
δρασκελισμούς, κατάλαβα πως το βαλτονέρι 
ήτανε βατό, χώθηκα στη μέση μες τα νερά και 

τελικά aρπάχτηκα στον όχτο τον απέναντι. 

Σώθηκα άλλη μια φορά και για τρίτη φορά ευ

χαριστούσα από καρδιάς το Θεό που μού στά
θηκε ξανά βοηθός και παραστάτης. Στα γειτο

νικά τριφύλια σφούγγιζα, μια και νερό δεν βρι
σκότανε. τα πόδια. Ντύθηκα μέσα σ' ένα γειτο

νικό αγροτόσπιτο. Κράταγα μαζί μου δυο λε
μόνια πούκοψα φεύγοντας απ' τον Καλαϊτζi) 

μας, κίτρινα σαν κεκριμπαρένια. Καθάρισα τό

νο και το 'φα γα. Η καρδιά στυλώθηκε. 

Πορεία τώρα τράβηξα κατά την Αγλαντζιό. 
·Αλλ η μια εικόνα θλιβερή σύνθεταν σπίτια 

πολλά και δεντρά κρουσμένα και κατακαμένα. 

Τα πόδια μου σκόνταψαν κάποια στιγμή σε ένα 

παγούρι, γιομάτο νερό. Εύρημα το θεώρησα 

μέσα στο κατάξερο, κατακαμένο, κάμπο το 
δροσερό τούτο παγούρι, απ' το Θεό σταλμένο, 

σαν το νερό που δρόσιζε στην έρημο τα φρυγ

μένα λαρύγγια του πολύπαθου, του πολύ· 

πλογκτου λαού του Μωϋσή. Μα τελικά δεν 
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τόλμησα να βρέξω ούτε τ· ακροχείλι. γιατί φο

βήθηκα μην πάθω καμμιά μόλυνση. Προχώρη
σα ακόμα λίγα εκατοστόμετρα, οπότε μέσα 

στον δρόμο Λευκωσίας-· Ασοιας τέσσερις 
στρατιώτες με επεσήμαναν και κατευθύνθη

καν σε μένα. Γιατί, Θεέ μου, διερωτήθηκα. με 
βασανίζεις ακόμα; Γιατί δε μ· άφησες v· aπο
κομίσω τη ψευδαίσθηση πως σώθηκα: Οι στρα
τιώτες με περικύκλωσαν. Μίλησα πρώτος εγώ. 
- · Οποιοι και νόστε", · Ελληνες για Τούρκοι δός 
τε μου πρώτα λίγο νερό. Διψώ. Μπορείτε να μ· 

αιχμαλωτίσετε αν θέλετε, ή να με πυροβολή

σετε· πριν όμως με σκοτώστε δός τε μου λίγες 

σταγόνες νερού. 
Η απάντηση ψυχρη, μα σοφή και παραπειστι

κη: 

-Είμαστε Τούρκοι- πες μας πούθε έρχεσαι και 

που πηγαίνεις. 
-Hτav από τις ελάχιστες, αν όχι η πρώτη 

φορά στη ζωή μου, που αναγκάστηκα να ζητή

σω τη συνδρομή aπ· το ψέμα. 
-Είμαι βοσκός στου Αλκή. 

- Σαν μας λες αλήθεια, τότες πες μας ψες τι 
έκανες. 

- Πήγα τα πρόβατα στη βοσκή. 
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-Τι είδες εκεί που βόσκαγες: 
Πάλι η συνδρομή στο ψέμα επιστρατεύεται-. 

- Δεν βλέπω απ· τόνο μάτι. Κάτι σαν τάνκ κα
μουφλαρισμένο νομίζω πως εϊδα κι ένα στρα

τιώτη καλυμμένο. 
-Τι άλλο είδες: 

-Σαν τι άλλο να εννοείτε: 
- Εχθρούς δεν εiδε:ς: 
- Σαν ποιούς: 
-Να. Τούρκους. 

-Μα τότε σεις τι είσθε: 
- · Ελληνες. 
- Αμ · έτσι πες μου κι εσείς ευλογημένοι. που 
άδικα με βασανίζετε τόση ώρα. Πείτε μου την 

αλήθεια[ 

- Μιας και συ τότες είσ" Έλληνας πες μας 

καθαρή την αλήθεια: από που έρχεσαι και που 

πας: 

Την ιστορία της διαφυγής και του ξερριζω

μού μου την είπα τότες για πρώτη φορά ξημε
ρώματα, γύρω στις έξη με εφτά το πρωϊ της 

Παρασκευής. Και τώρα, για δεύτερη φορά σ· 

aνιστόρησα όσο πιο αδρά μπορούσα, τη συμ

φορ? που μας βρήκε ... 




