
ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τaς την πάνω στις πληγές της. Με τις δυο 

aυτές γριές περνούσaμεν τα βρόδυa μας 
πpοτού πάμεν για ύπνον ακούοντες τα 

παραμύθια που μας έλεγαν. 

Ένας άλλος παραμυθάς που καθόταν 

μαζί μας ήταν ο Τουρκοβόσιλος που φαίνε

ται ήταν Τούρκος που βαφτίστηκε Χριστια

νός και παντρεύτηκε μια συνενοριάτισσαν 

πούταν γνωστή σαν Χαματσού. 

Στις θύμησες μου ε.ίναι ο Γιώρκος της 

Εταιρείας που ήταν παλcιιός αστυνομικός 
και γνώριζεν την Τουρκικήν πολύ καλό. 

Όταν τελείωσε με την αστυνομίαν μετα

νάστ.ευσεν στην Αμερικήν και όταν μετά 

χρόνια στράφηκεν έγινεν υπάλληλος της 

Εταιρείας και τον θι,.ιμάμαι να χρησιμοποιά 

τα τουρκικά του μαζί με τον Χ" Κυριόκον Χ" 
ηασχάλην τον γνωστόν σαν Χό,τζιον που 

γνώριζε επίσης καλό τα Τούρκικα όταν και 
οι δυο ήθελαν να χαρακτηρίσουν γεγονότα 

ή συμπεριφοράν κάποιου και δεν ήθελαν οι 

άλλοι να αντιληφθούν τι έλεγαν. Ένας 

όλλος ποι,.ι θυμάμαι επίσης ήταν ο Γιώρκος. 
ο ψουμός. Αυτός ήταν ξενοχωρίτης και 

rταντρεύτηκε στην ΧαρδακιώτισσανJJ.~την 
Χρυσταλλούν που ήταν αδελφή τcιυ Γεώρ
γιου Θούπου. Ήταv μια πολύ θρήσκα 
γυναίκα και ο ίδιος ήταν ο αριστερός ψάλ
της στην εκκλησίαν και ήταν κτίστης ·προ

παντός στα καμίνια του ασβέστη. Αυτό το 

ζευγάρι έκαμεν μόνον ένα παιδί τον Χαρί
τωνα ο οποίος αν δεν απατώμαι ήταν το 

πρώτον παιδί της ενορίας που πήγεν στο 

γυμνάσιον πολύ ενωρίς στις πρώτες δυο 

δεκαετίες του αιώνα. τ ο παιδί πέθανεν σαν 
ήταν μαθητής και οι γονιοί του έμειναν 

aπαρηγόρητοι. Θυμάμαι πως πάντα όταν 

εκκλησιαζόμουν στεκόμουν κοντά στο 
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νοδιοπώλης από φθαρτά αλλά Προπαντός 
ότι χρειαζόταν η γυναίκα στο ράψιμο και 

γύριζεν με το γαϊδούρι του και δυο καλάθια 
γεμάτια ένα στο κάθε χέρι όλον το χωριό. Ο 

δεύτερος ήταν ο Τελλάλης τοl.J)(..φpιο.ύ που 
δημοπρατούσεν τις πωλήσ$Ι!i Ji·τη!,λ(ιτwν ή 
αντικειμένων και τις ενοικι4α~ις .τwv κτη~ 
μάτων της εκκλησίας .. Τ a δΙJο auτQ &Πfθετα 
«Ουτσοuκάρης» κι:ιι · <<9ι.ι:+ρογ~ές-. ~}(ουν 
σαν ρίζ;ςιν't~ΙJ~,t<~~ύςαρι$~~~~,~~:.(t9j;j:ι;ς) 

·~~~r~,::~~~t~μαιν,.~ι· 3 •.. ~~~~:"t~ .. ~~λ 
Κλεiνοντος ... ·τις πεpιγραψeς ·· ~uμάμ:Qι 

ακόμη τα σχολικό μ.au χρόνια σ1ο δημοτικό 
με κυριότερον δάσκαλον ούλα τρ χρόνια 
που ήμοuν μρθητής τον αξtχαστον και 

αγαπητόν Σται;ιρο Κυπραγόρειν και είναι 

πολύ γλυκές · αι αναμνήσεις μοv από το 
χωριό που κάθε λίγο και λιγάκι και τώρα 

aκόμη περνούν σαν κινηματρογραφική ται
νία μπροστά μου. Άμποτε να μπορέσουμεν 
να ξαναεπισκεφθούμεν αυτό το αγαrτημέ

νον χωριό εφόσον είμαστε στην ζωήν. 

Η· 

ΒΡΟΧΗ 

Χτυπάει η βροχή αραιά το παραθύρι μόυ 
τι μήνυμα τάχα να μου φέρνει; 

Να τη συνδέσw με τη θλίψη μου δεν tιχω 
να την ταιριόσω με τη χαρά μου δεν τής πρέπει 
κριτής αμέτοχος να τη θαu.μόζω πώς μπορώ; 
Ώ κυκεώνα της ψυχής γιατί μου κάνεις 
χολή το μέλι της ζωής και δε μ' aφήνεις 

σκαρί χωρfς καραβοκύρη μέσ' το πέλαο 
να πλανηθώ στην άπλα και το έλεος των κυμάτων. 

Τdκης Νικολalδης 


