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Στο περιθώριο μιας τηλεοπτικής συνέντευξης 

Στις 8 του Ιούλn 1987, δεκατρία χρόνια 
μετά τnν εισβολn και τον εκτοπισμό, είχα φιλι

κn πρόσκλnσn από τον κ. Γιόννn Καρεκλά, τον 

γνωστό τnλεπαρουσιόστn, να συναντnθούμε 

στο ρόουντ-απόουττn νnσίδα, του Μπότα, για 

να απαντnσω σε μερικό ερωτnματα σχετικό 

με τnν Κυθρέα. 

Πnρα τnν πρόσκλnσn από τnλεφώνου 

τnν προnγούμενn μέρα και αναρωτιόμουν. Π 

θα ρωτnθώ; Τι θ' απαντnσω; Και σκεφτόμουν 

κι έπλαθα στο μυαλό μου ολόκλnρn συνέντευ

ξn με σωρό ερωταποκρίσεις. Και στριμι~χνο

νταν στο μυαλό μου λέξεις και φράσεις, ιδέες 

και σκnνές και ξεπnδούσαν κατεβατό ολόκλn

ρα, ασταμότnτα, σαν Κεφαλόβρυσου το πο

λυδύναμο νερό. 

Τnν καθορισμένn ώρα συναντnθnκαμε 

στο προσυμφωνnμένο μέρος, στn νnσίδα το υ 

Μπότα, και είμεθα τρεις Κυθρεώτες: οκ. Χρι

στόδουλος Πέτσας, ο κ. Ανδρέας Τσικκός Κι' 

εγώ. Ο κ. Καρεκλάς μας περίμενε nδn στο αυ

τοκίνnτο του κι έγραφε. Ούτε καν μας χαιρέτn

σε. Με παρεξένεψε τούτο. Δεν ταίριαζε με τον 

χαρακτnρα του. Πλnοιόσαμε διακριτικό και 

τον αφnσαμε στnν nσυχία του. Σαν τέλειωσε, 

λύθnκε το μυστnριο. Σύντασσε τnν εισαγωγn 

στn συνέντευξn και μας εκμυστnρεύθnκε: 

- Δεν μπορούσα να γράψω στο σπίτι. 

Δεν έβρισκα τα κατόλλnλα λόγια. Δοκίμασα 

μα ό,τι έγραφα δεν με ικανοποιούσε. Έτσι απο

φάσισα να' ρθω εδώ μισn ώρα πιο νωρίς. Πnγα 

στον κομμένο δρόμο. Στο οδόφραγμα που τον 

φράσσει και δεν επιτρέπει το διάβα προς τn 

Μια Μnλιό, τnν Κυθρέα κι όλn τn γύρω περιο-

Γεώρyιου Π. Κακή 

xn, μέχρι ακόμα τnν nιο μακρινn όκρn, του 
Αποστόλου Ανδρέα. Είδα απέναντί μου τον Πε

νταδάκτυλο και συγκλονίστnκα. Γεμάτος συ

γκίνnσn γύρισα σε τούτn ε δω τn νnσίδα, σnμα

διακό σταυροδρόμι, καρφώθnκα στn θέσn 

του οδnγού κι έγραφα. Έγραψα. Τέλειωσα. Πέ

τυχα αυτό που nθελα. Είμαι στn διόθεσn σας. 

Προχωρnσαμε στn συνέχεια προς το 

φυλάκιο τnς Εθνικnς Φροuρός κι εκεί μπρο

στα'στα συρματοπλέγματα τnς διαχωριστι

κnς ζώνnς, στnθnκαν κάμερες. Πnραμε 

θέσn μπροστά τους και μου υποβάλλεται n 
ερώτnσn: 

Π νοιώθει ς aντικρίζοντας τnν Κυθρέα; 

Με μιας όλn n προετοιμασία έφυγε. Χό
θnκε από το μυαλό μου. Προσπόθnσα να nρε

μnσω. Ν' απαντnσω ψύχραιμα, λογικό. Η συγκί

νnσn nταν τόσn, που ένοιωθα να μου τρέμουν 

τα γόνατα, να μου σκοτεινιάζει ο νους. 

Π νοιώθω; 

Σαν τον Οδυσσέα, που περιπλανιόταν 

σε ξένους τόπους, σαν έλειπε είκοσι χρόνια 

μακρυά από το σπίτι του και παρακαλούσε κι 

ευχότανενα δει καπνό να βγαίνει απότnναγα

πnμένn του Ιθόκn, τον τόπο του τον λατρευτό 

κι ας πέθαινε. Και τούτn n σκέψn του 'δινε κου
ράγιο και δύναμn ν' αντιμετωπίζει μ' επιτυχία 

κάθε δυσκολία, να ξεπερνά κάθε εμπόδιο, 

ώσπου να γυρίσει τελικό εκεί που λαχταρούσε. 

Εγώ τώρα βλέπω καπνό να βγαίνει από 

τον τόπο μου, μπορεί κι απ' το δικό μου σπίτι 

να'ναι. Μα δεν είναι του σπιτικού μου n χύτρα 
στn φωτιά που βγάζει. 




