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Από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος .. , Πέμmη 20 Οκτωβρίου 1983 

Ι ΣΤΟΡ Ι ΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙ ΟΚΡΑτΙΑ 

Το δ ικό μου 1931 
Κεφαλοχώρι το χωριό μου . Δεν έχει πολλά 

τέτοια η Κύπρος. Σταυροδρόμι και γεφύρι 
Ανατολής και Δύσης μα και Βορρά και Νότου 
του νησιού. Αμμόχωστος, Λευκωσία και Από

στολος Ανδρέας συνδέονται με το Τρίκωμο 
και αν ήταν να του χρωστούν διόδια ποτέ δεν 

θα ξοφλούσαν. Γιο να είμαστε πιο δίκαιοι και 

το Τρίκωμο χρωστά τη μεγάλη του aνάmυξη 
ακριβώς σε τούτο το ρόλο. Και ο ι · Αγγλοι 
καταχτητές σ' aυτό πάνω βασίστηκαν και αγό

ρασαν σημαντικά κομμάτια γης και τα μετά

τρεψαν σε επαύλεις, χωρίς να λογαριάσουμε 

το παλιότερα Φράγκικa φέουδα που κρατού
σαν μέχρι σήμερα. 

·Ε να τέτοιο aρχοντικό χρησίμευε για αστυ

νομικός σταθμός της aποικιοκρατίας. Χτισμέ

νο μέσα στο κατάφυτο από πορτοκαλιές περι

βόλι. έμοιαζε σαν κάστρο τριγυρισμένο από 
φρουρούς. Στο υπόγειο, ον και υγρό, επικρα

τούσε μια γαλήνη και ησυχία. που αν θεληματι
κά ζούσες εκεί, με δικαίωμα ν· ανεβaίνεις να 

περιδιαβάζεις στο περιβόλι, θα σου άρεσε το 
δίχως άλλο, όσο aπαιτητικός και αν έλαχε να 
είσαι. 
Τα πάνω δωμάτιο, λαβύρινθος. Αμέτρητες 

σάλες, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρίες πρόχειρες 

κι' επίσημες, κουζίνα, ολόκληρα .διαμερίσμα
τα. Κι ' όλ' αυτά όχι πάνω από δυο όροφοι, 
εκτός βέβαια απ' το υπόγειο. 
Παλιότερα ήταν η κατοικία της Λίζας που 

έφτανε από βασιλική γενιά. · Εφτανε να πατή
σεις το πόδι σου στο κουσουλάτο της Λίζaς και 

οποιοδήποτε αδίκημα έκανες δε μπορούσε 
κανένας να παραβιάσε ι το άσυλο που σου 
παραχωρούσε η Κοκόνα Λίζα. 
Οι χωριανοί θυμούνται ένα χριστιανό - Πε

ρaτικό το βγάλανε αργότερο- που είχε σκοτώ
σει ένα Τούρκο γιο λόγους τιμής και πήγε και 
κρύφτηκε στο κονάκι της Λίζaς. Τουρκοκρατία 

ήταν , αλλά δεν τόλμησαν οι αρχές να πάνε 
μέχρι εκεί να γυρέψουν το φονιά. Ο Περατικός 
με ασφάλεια φυγαδεύτηκε στην Αίγυmο. 

·Ο ταν πολύ αργότερο γύρισε του κολλήσανε 
το παρατσούκλι Περaτικός. Η Λίζα έχει προ 

καιρού πεθάνει. Οι κληρονόμοι της δεν μπο
ρούσαν να μένουν πια στο χωριό. Διατηρού-
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σαν τους υπηρέτες στο υποστατικά για να 
περιποιούνται το τσιφλίκι και το κιιpίως αρ

χοντικό το νοίκιασαν στην κυβέρνηση γιο 
Αστυνομικό Σταθμό. 
Σ ' ένα ψηλό ιστό κυμάτιζε η τρίχρωμη ση

μαία των · Αγγλων. Αστυνομικοί κάμποσοι, 
· Ελληνες μαζί και Τούρκοι κι ένας · Αγγλος επί 
κεφαλής, ο σταθμάρχης. 
Καβάλο στ' άλογα τους οι αστυνομικοί κάνα

νε περιπολία, δυο-δυο , τρεις-τρεις ή και μονά
χοι τους στα γύρω χωριά. 

· Ενας λαϊκός ποιητής έλεγε σαρκαστικά: 
Αστυνομία ζωηρή γυρίζει τα χωρία, 
Σύκο να φάει ο άνθρωπος δεν έχει σωτηρία ! 
Ήταν Οχτώβρης του 1931. Προετοιμάζον

ταν ο ι γεωργοί να υποδεχτούν το Χειμώνα. 
Β γάζα ν ε την κοπριά και την aπλώθaνε στα χω
ράφια, επίστρωναν με λάσηη τις στέγες των 
σηιτιών πριν aρχίσουν βροχές και τρέχουν 
aπάνω τους τα νερό, κόβανε τις ελιές. μά
ζευαν το βαμβάκι και μαζεύονταν κι' οι ίδιο ι 
στο νοικοκυριό τους. 
Σ' ένα γειτονικό με τnν aστυνομία σηίτι, πά

νω στη γωνιά του δρόμου ήταν ένας γεωργός 
καλοστεκούμενος. Είχε μια υπολογίσιμη ζήση, 
αλλά την έβaλλε σε δεύτερη μοίρα κάτι τέ
το ιες μέρες. 

·Η ξερε λίγα γράμματα, διάβαζε ιστορία, διά
βαζε εφημερίδα και πίστευε πως οι · Αγγλοι 
δεν έπρεπε να μείνουν πιο πολύ στο νησί. Αυ
τό που είχε ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος aπό τον 
πρώτο · Αγγλο Αρμοστή, όταν τον καλωσόριζε 
aπό μέρους όλων των Κυπρίων στην είσοδο 
της Λευκωσίας, το είχε βαθειά χαραγμένο στη 
ψυχή του ο Χαμπής : 

« Εξοχώτατε, σος καλωσορίζω σαν το Μεσίτη 
άγγελο που θα επισηεύσει την ποθητήν ένω
σιν της μικρής κόρης με τη μεγάλη μάνα της ... 
Ο γεωργός Χaμπής για την ώρα άφηνε τις 

ευθύνες της οικογένειας στη γυναίκα του. 
Κατά το μεσημέρι της 21 του Οχτώβρη, μια 
πνιγερή φθινοπωρινή ατμόσφαιρα προμηνού
σε χαλασμό στο χωριό. Σηκωτούς πήραν σχε
δόν όλους τους άντρες και τους κλείσανε στο 
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υπόγειο της αστυνομίας, γιατί το νέο που φτά

νανε από τις πόλεις ανησύχησαν τις αρχές. 
Ξεσηκώθηκαν οι Κύπριοι και κάνουν επανά

σταση. Κάψανε το κυβερνείο στη Λευκωσία. 
μπήκαν στις aποθήκες και κλάψaνε το αλάτι 
στη Λάρνακα, κάναν δολιοφθορές στην Κερύ

νεια και προσπαθούσαν να δείξουν στο Δυνά
στη πως το δίκιο τους που τους aρνιότανε θα 
το παίρναν με τα χέρια τους. · Εδρaσαν αστρα
πιαία οι απο ικιοκράτες και κατάστειλαν την 
εξέγερση στη γένεση της. 
Ανάμεσα στους κρατούμενους κι ' ο Χαμπής. 

·Η ταν η εποχή της λαδιάς. Οι ελιές έτοιμες. 
Σειρά για να τις αλέσουν στο λιοτρίβι του χω

ριού είχαν πάρει για το βράδυ. 
Η καημένη η γυναίκα του Χaμπή έζεψε τα 

βόδια στο βοδάμαξο, το γέμισε με ελιές και 

πήρε για συντροφιά το δυο μεγάλα αγόρια της 
και τράβηξε για το λιομύλι. Μα τα παιδιά ήταν 
πέντε. Τα άλλα τρία, ένα αγόρι εφτά χρόνων, 
ένα κορίτσι τεσσάρων και το βυζασταρούδι τα 
εμπιστεύτηκε στη γειτόνισσα. Νύχτα, θα έλει

πε. έπρεπε κάποιος να νιαστεί για τα μικρά. Η 
γειτόνισσα είχε και τα δικά της παιδιά. αυτό 
όμως δεν την εμπόδισε να προσέχει και τα 
γειτονόπουλα σαν τα δικά της. 
Μαγείρεψε ότι καλό μπορούσε. ντάντεψε τα 

παιδιά να μη καταλάβουν την έλλειψη της μά
νας και περίμενε το γυρισμό της γειτόνισσας. 

Τι παραμύθια , τι νανουρίσματα θυμήθηκε κι · 

αμόλησε στα παιδιά , που θλιμμένα κύπαζαν 
την πόρτα μήπως φανεί ο πατέρας γιο να τα 

πάρει στο σπίτι τους. Είχαν δει τους αστυνομι
κούς, μα το μυαλό τους δεν πήγαινε στο κακό. 
- Θάρθει ο πατέρας, θεία Χριστίνα. ·Ολοι οι 

άλλοι γύρισαν. Θα τον αφήσουν κι ' αυτόν. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Δεν τον άφησαν εκείνη τη νύχτα. Ξημερώ
θηκε κι ' η μόνα στο λιοτρίβι. Και τα μικρά κοι
μήθηκαν στης γειτόνισσας το σπίτι. 
Επιστράτευσε όλη τη δύναμη της η γυναίκα 

του Χαμπή, για ν' aντικαταστήσει τον άντρα 
της και τα κατάφερε μια χορό. Χαράματα γύρι
σε στο σπ\τι, μάζεψε τα παιδιά από τη γειτονιά 
και συνέχισε και τη μέρα να δουλεύει σαν να 
μη είχε ξενυχτήσει. 
Οι χωριανοί κατηγορούσαν τον ανεπρόκο

πο, που όφηνε τη γυναίκα του να βασανίζεται 
κι · αυτός ξημεροβραδυαζόταν να διαβάσει 

εφημερίδες και να μαθαίνει τα νέα. 
Ο Χαμπής λίγο νιαζόταν για τις επικρίσεις 

των .. αδαών ... 
Με την καλοπέραση δε γίνεται αγώνος. έλε

γε και ξανάλεγε. Τι πάθαμε αν πήγαμε μια δυο 
μέρες φυλακή ; Ούτε κλέψαμε, ούτε σκοτώσα
με. Πάλι καλό. Οι δεσποτάδες κι' οι βουλευτές 
εξορίστηκαν γιατί θεωρήθηκαν υποκινητές 
της εξέγερσης. 
Από κείνη τη μέρα ως το 1939 η aποκιοκρα

τία συνεχίζει το aυστηρά μέτρο εναντίον του 
λαού. αλλά το aποτέλεσμα ήταν αντίθετο απ' 
αυτό που περίμενε. 

Το 1942 ο Χαμπής πέθανε . Το τετράχρονο 

κορίτσι του 1931 , ποτέ δεν παραδέχτηκε πως ο 
πατέρας της ήταν ανεπρόκοπος. · ισa-ίσa που 
του χρωστά ευγνωμοσύνη γιατί χωρίς να της 
άνοιγε τα μότια , ποτέ δε θάξερε τι ζητούσε η 
Κύπρος από τα παιδιά της στο μεγάλο αγώνα 
της. 

Στην ιερή μνήμη 

του πατέρα μου. 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔQγ 


