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κό πόδια που nσαν ανακατωμένα, ότε, ότε 

τρεχότος τρυπώνει από κότω και στο δευτε

ρόλεπτο φεύγει τρέχοντας, αφού κατόφερε 

τον σκοπό του, πέτυχε τα σχέδιό του ... 
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ιιΕδόκκασε με ο σκύλος φωνόζει ο 

Ζαβός, και δια μιας κι, οι δυο αντίπαλοι στα

μότnσαν τσν καυγόν, ενώ ο Ζαβός έκλαιε 

ωδύρετο εδόκκασέ τον ο σκύλος του Κκόλα, 

έτον που πόει, έτον .. και με τα κλόματα φω
vόζει ιι εννό πόω στο γιατρό τον Εβέρτο, 

εννό πόω στο γιατρό .... 

Λό μνε ρε πελλέ λέει του ο Χατζn Κώ

στας του Κολιού, και αν εύρεις το γιατρό 

πόνω στα νεύρα του φορτώνει σε καμπόσο 

ξύλο και πολογιόζει σε. 

Έτσι κι αλιώς ο Ζαβός μετέβαλε 

γνώμn .... Με λίγο σπίρτο και λίγο βαμβόκι 
έ'γιναν οι πρώτες βοnθειες .. Η πέτρα του 
σκανδόλου πnρε τnν παλιό τnς θέσn κοντό 

στον ελnόμυλο και το καλnμέρα Χρίστο ....... 
καλnμέρα Ανδρέα, εξακολούθnσαν, όπως 

και πρώτα. 

Και ο Γιόγκος ύστερα από τόσα χρό

νια (1954) θυμόται κόθε και λίγο:· 

Τσακώθnκαν μεσ' τn στρότα ο Ζαβός 

και ο Κκαραός. 

Τζεισ' τnν ώραν εδίκασεν τους ένας δι

καστnς. σοφός. 

ο Δημοσθένης 
εκ 

του Παπά 
Κυθρέας 

Μυρμίγκη, 

Ούλοι σας γνωρίζετε το Δnμοσθένn 

του Ποπό Μυρμίγκn, τον καφετζιn τnς ΚΑ

ΜΑΡΑΣ, που κατοικούσε aντικρύ των σπιτιών 

του Χατζnκώστα του Κολιού, που είχε αδερ

φόν το Σόββα τον ελnομυλόρnν. Ξέρουμεν 

ακόμn πως ο Δnμοσθένnς nταν παντρεμέ

νος με τnν Αθnνό και είχαν τέκνα, τον Κω

στόκnν, τον Ιόκωβον και τnν Ευανθία. Και 

όλοι θα θυμόστε, ότι ο Δnμοοθένnς nτο 

ψnλός στο ανόστnμα που εδίαν τέγγιν με 

το ανόστnμα του Νικολότζιn του Ποπό Στε

φανn, του καλούμενου Σnαλαμπέου .... 

Και θα θυμόστε, πως ο Δnμοοθένnς 

nτο υπόλλnλος στο Δnμαρχείον Κυθρέας 

για κόμποσα χρόνια (κόπου το 1925 .... ) αν 
δεν έχω λόθος ... και τον ε βλέπετε κόθε δειλι-

Γιάγκος Στ. Κωνσταντινίδης 

νό, που κρατούσε στους ώμους του μιαν 

σκαλούν του ίσιου του και ένα τενεκούδι πε

τρέλαιο και γύριζε τις γειτονιές τnς Τζυρ

κός και όναβε ένα -ένα τα φανόρια του 

δρόμου. 

Ναι μα ο Δnμοοθένnς κόποτε χρnσι

μοποιούσε και ποδnλατο, και πnγαινε πότε 

κεί πότε δό για δουλειές. κόποτε δικές του 

και κόποτε του Δnμαρχείου ... Μα και στο 
ποδr"Ιλατο δεν nταν έμπειρος. όπως έπρεπε 

να είναι και κινδύνευε από μέραν σε μέραν 

να χτυπnσει κόπου .... όπως και έτυχε .... 

Μιd\ι nμέραν σαν επnγαινε στο Σερό
γιο με το ποδr"Ιλατό του κοντό του Φιλιππό, 

όλοι ξέρετε τι όσχnμος δρόμος είναι εκεί, 

απότομn κούρβα, πnλόγκαθοι λόγω καλο-



καιρινnς βροχnς. και αδέξιος ως ο Δnμο

σθένnς τα 'στόπερ του ποδnλότου δεν 
επιόννασι n άκουσε και καμιάν πουρούν 

του αυτοκινnτου; ο Δnμοσθένnς έχασε τnν 

ισορροπ!αν του έπεσε κάτω που τον δρό

μον, σε ανόμισυ μέτρο βάθους μέσα στα 

παράπαχνα, ανάμεσα στους βόρτους τnς 

Αννεζούς του Λευτέρn, που nταν παχνια

σμένοι κοντό στους κορμούς δυο πελώριων 

πλατόνων και με το Ππαότ .... οι βόρτοι ξnπ
παστnκαν, εκόψαν τα σχοινιά και αν τους 

πιάσεις πια... Ισιώσαν και οι δυο μέσα στα 

περβόλια τnς γειτονιάς ... 

Η Αννεζού, n καϋμένn που εκόννιζε 
μέσα στον nλιακό τζι άκουσε τζείνον ούλον 

τον κατσιαρισμόν, ενόμισεν πως εχόλασεν ο 

Πενταδάκτυλος. τζι έγειρεν ούλος έσσω 

τnς., .... Βκa!ννει έξω τζιαf θωρεf τους μού
λους τnς να τρεχογυρ!ζουν μέσα στα ελιο

χώρκα τnς γειτονιάς και το Δnμοσθένn μισό 

μέσα στα παρόπαχνα τζιαι μισόν απλωμέ

νον πάνω στο ποδnλατον του ... 

... Η Αννεζού εfπε ν' ανοίξει το στόμα 
τnς τζαι νόμιζες έβγαλλε φωτιές, μα τι κα

τάρες και τι λόγια δεν είπεν... Κατάρες με 

τους πnχεις έβαλλεν n Αννεζού τn μιαν κα
τόπιν τnς όλλnς., .... 

Τον καϋμένον του Δnμοσθένn δεν του 

έμεινε ζωn, με να συντύσιει με να κλάψει με 

να πολοnθεf... 

Δυο τρεις γειτόνοι που τα γειτονικό 

σπίτια, του Νικολότζιn του Μιχαλότζιn του 

Κολόβαπου, τζαι που του Κωστn του Χατζn 

Μιχαnλn, nρταν ας εν καλό, εβουρnσαν, 

άλλοι να σnκώσουν τον Δnμοσθένnν τον 

Καραβοτσακκισμένον κι' άλλοι να βοnθn

σουν τnν Αννεζούν να πιάσει τους μούλους 

τnς. 
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Μα για να σnκώσουν το Δnμοσθένn, 

που εδιπλώθn σώννει και καλό, nταν πολλά 

δύσκολο, σπασμένο το ένα του πόδι και το 

ένα του χέρι και nταν πολλά βαθειό που 

χρnσιμοποιnσαν κάθε μέσον ώσπου ιο.:αι τα 

καταφέρασι. 

Κόντεψε να δειλινιόσει και με πολλnν 

δυσκολίαν να πιάσουν τnν μια σιγά-σιγά 

πιάσανε και τnν όλλnν. Οι μούλες πnραν τn 

θέσn τους ενώ το Δnμοσθένnν τον καϋμένο 

κουβαλούν τον από γιατρό σε γιατρόν να 

του κάμουν ακτινοσκοπnσεις, να του γυψώ

σουν τα σπασμένα άκρα του και να παρα

μείνει στο κρεββάτι και κοντό του τnν κυ

ρίαν Αθnνόν να του κάνει τnν απαραίτnτn 

συντροφιά τρεις και τέσσερεις μnνες .... 

Πέρασε καιρός ν' αναλάβει ο Δnμο

. σθένnς και να βγει να κάτσει λίγο στο καφε
νείο του ... και με το περαστικό: Ευχαριστώ 

Ήλθε και n σειρά του Κκόλα του Ττότ
τn να τον αστειέψει: 

«- Μα n Αννεζού του Φιλιππό, εν αλι'Ί
θεια έτρεξε να σε βοnθnσει;» 

Η Αννέζα αντί να κλάψει τον κ. Δnμο, 

που έπεσε κάτω και διπλώθnκε μέσα στα 

παρόπαγνα έκλαιεν τα χτnνό τnς τζι έβαλ

λεν κατάρες. 

Χάχανα τζαι πάλαι χάχανα ο Κκόλας. 
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Η γειτονιά στην Κυθρέα που έλαθε χώρα η Πέτρα του Σκανδάλου. 
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Η Α ννέζα που καταριέται το Δημοσθένη Παπαμυρμίγκη 

γιατί γίνηκε αιτία να ξεκόψουν τα άλογά της. 
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