
ΕλΕ.ΥΘΕΡΗ Κ ΥΘΡΕΑ 

Με π.ρώτον -- π-ρώτον νi'ι 6ουρii 
νi'ι συμπορκii, νi'ι όδψ•ι'ii 
ν, άνε6οφκαίννει τi'ι 6ουνi'ι 
τον Στα\ϊρον Κυπραyόραν, 
πού '6αλιεν μέσα στην καρκιi'ιν 
τούτην την ομο,ρφην δουλιi'ιν 
χαρa\' που φέρνει στον τουνιi'ιν 
κάθε τσιμνiν τζιαι lόραν. 

ο 

Μουσκουμυ.ρ(ζονται οί λά'S , 
μ' άθΗοiJι;:; "ι'Lεμώννει rι 'Γζιουμαγιι'Ι 
π' άπλιίJθουν σ' ούλλην τijν η:;ιυ.ρκa\' 
κάΗε τζιυνοuρκον Μάρτην, 
π' άΟΗίζουσιν οι άθασ'ιβι;:; 
οί άκακ(ει;:; τ:ζι' οι άθκιβs 
οί άντρουκλιβι;:; τζι' οί μερσινιές, 
ποi' μιι'Ιν μερκι'Ιν lόι;:; άλλην. 

ο 

Μέσα στου δάσουι;:; τes δ,ροσ'ιβς; 
τβι;:; ομορφει;:; τβs χλωρ-ασΊβς; 
τ8ι; δροσερβι;:; ποταμοσ'ιβι; 
δίπλα που τrον πουλιών φουλιe.ς 
κάτω πο\ϊ τες πικ.ρeι;:; άθκιβς 

τουν'τες κ.λαμένει;:; τ8ι;:; ψυσ'ιβς; 
τβι;:; πικρομάνη; τζι' άερφές -- , 
Πλάστη μου, τζιαi νι'! μπόρα 
va νίνετουν μιaν σταλαμijν 
τζιαι μαθητο(ιν μιaν αύκfιν 
νι'! ξαναζιοi5σα την ζωi1ν 
τiιν ξένοιαστην τζ-ι' άληθιvηv 
στα γ,ρόνια πού 'ζ η σα μ ιτσiς 
δβ δάσκαλον τζι' όδη"ι'ητη'" 
τον Σταύρ-ο" Κυπραyόραν. 
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ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΤ' ΑΜΑ.::.ΑΔΙΚΟ ΤΟΥ 

ΣΑΒΒΗ Τ' ΑΛΕΤΡΑΡΗ (ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ)* 

Ο ΣΑιΒΒΑΣ 6 'λλετράρης ξιίπ .. rρε vω- τες τΙς στφνiς ξvλοrπαοvρες(Ι3) τοίι Δz. 

ρiς, σexv πάντα· εSαλε το σταυρό τοο, .rr1- κ~δρη. 

ρε το φαί' ποv το{) 'φrτιαξε ή γυναίκα τοu, 

σούπα Sραση'ι με κρσ:μπi (Ι ) γιa το .μποίικ
κωμα(2) κα;ί κιτρόομηλο(3) άντίς γιό: λξομό

νι, καΙ λοο5ά:να ( 4) 6ραστι] γιa το μεσημε-

ριό:rικο. 

Κρσ:μιτrιό: εiχε φέτος μπόλικα μιδ:ς καi το 

μα.ξούλι(S) στον Καλαϊτζι](6) πi]γε φέτο 

καλά. Μ.α κι o·l κιτρο•μηλtΕς τοίί περβολιοΟ 

είναι φέτο κατ.cχβα,ρες(7). ΝΟξuνα καi κι

τpόιμηλα γιό-μισε η ιiγορά· ·μ' άγοpαστtς 

πο.U νa δρεθο.Ονε; ί'iν δΕ: ξαvαvοίξοvνε ο! βά:

λαοσες νό: πάει το μα·ξοίιλιν πέpα(8) fτσι 

θa σαπίζει κάτω· άπ' τα δεντρό: το πρά:μα. 

Ni:J μοVχ.pωιμα οαΟCι εΤναι κι ή μέρα δε~ 

καλόφεξε. "Ε τ σι 6 Σ 0!66r1ς κοντοστέκεται 

μισοστρατiς και τρα:S·άει ίσα στο περ6όλι 

τού Καλαϊτζιi]. Φύτεψε φέτο διακόσια α· 

yD:ολε>μοvόδεvτ.ρα ιiπ' το λασ.ά:vι (9) πού 

'ι;-τιαξε στι]ν αίιλt'ι τοΟ σττιτικοιJ τοv, στt'ιv 

Καμάρα. Φύτεψε άκόμα τριάiί'fα μεσπιλι{ς, 

πού λογαριάζει νΟ: τοu δώσουνε σοδιa στCι 

τρία, τέ.σσερα το πολlι χρόνια. ·οσο γιο 

τiι:; λεμο·νιές, σu:μφώνησε τiς προάλλες μΕ 

το φίλο του τό δάσκαλο ΤΟΥ • Αντρέα • Αδα
μiδη, πού 'ναι περβο·λάρη.ς ξώπ,ρωτος, va 
τ1ς μπολιά:σοuvε Sαλέντσια, μΕ: το στρογ

yυΜ σχ•ηιματισ,μό τους, κλεμεντίvες, γιαφi 

τικα, στενομάκροuλλα πορτοκάλια, δρόm

τrες, κρέιπ - φρούτ, γιαιμσ:τένες, περγαμόν· 

το, γιό: γλυκό, άσή.μικες - &π' τ1ς &σηιμιές 

yι:Ια.μ<μf:ς στa ΠΟρτοκάλια τους -- Ι<!Τpομηc 

λιές, σΊεκ;κέρικες(ΙΟ), γλu·κολξομονιές. Μ~ 

ο1 πιόrτερες e.α ,μπολιά:ζονταv άσή·μικες, 

yιατ1 εχουνε πιότερη άντοχιτ] κα1 ζήτηση τa 

τrορτοκάλια τους. Τράδηιξε στ!ι συνέχειά 

στ' αVλάκι τi]ς Βώνης - δίπλα &π' το περ

βόλι TOIJ - πi].pε ΤΟν κάδο•( JJ) καJ ·rή 

σfκλα ( 12) κι έ\Sγαλε καιμιa διακοσα,ριa σι

κλtΕς καΙ πότισε τΟ: δέντρο:. Χειμώνας, μa 

χρειάζεται ή γίjς καί το μαλάκωμα στοϋ-

Ό καιρος σε λίγο χάλασε. Μα.Ορες σv.ι

vεφ-ιέ·ς, κατάμαυρες, γιόμισαν &π' τι] μά

να( 14) τΙς τέσσερις μπάντες τ' οόρσ:vοϋ. 

σι μαιJροι καβαλλάρηδες 6ιτσο0σαν τ' ά

λογά τους, λές καi δί.vανε ψηιλά άλσyο5ρο

μίες καΙ 6ι·ά:ζοvταν ποιος νό: πρωrτορέ.ξει 

νοuς τ' άλλο'υ ( 15). ~,Εφτασε σΕ λίγο στο 

χανοίιτι ( 16) του·, δταv χοντρΕς στάλες άρ

χισαν va πέφτοuv. Σέ δέκα λΕφτa φτάσcυΙΈ 

* Το ίιλικο ποv παρατίθ·εται γιΟ: τ' άμάξια 
καi τa κάρο: εiναι ούσιαστι.κό: &νέκδοτο. 
ΛΘγω οuσιαστικό: για-τί μόνο μερικές 
σκόρπιες άναφορΕς γράφτηκωι. Για πρώ
τη φορa δμω•c δη,μοσιεv-ονται .μέ κάθε λε
πτομέρεια τΟ: εϊδη τα ξιιλοuργικ(χ ποu 
χρησψοποιήθ•ηκαν, τΟ: δpyανα ποu τΟ: κα

τ?σκ~ύασαν, κα~ μ~ρσ: ,με τι] μέρα.- ώ.ρσ: 
την ω.ρσ: για την ακρι6εια - η εξελιχτι
κ.ι] πορεία τi]•ς δοuλιδ:ς, κι άκόιμα η τα
α:τικι] ποv άκολουθόταν, ή «φιλοσοφία~ 
e.α Μγσ:με τοΟ τεχνίτη καθωc; καί, τέλος, 
τ(χ «μυστικό::» τί]ς δοuλιδ:ς του. 'Ενσuνε.ί
δηrrη η χρη<σιμοποίηση. τi]ς κιr.τριακi]ς ό
,ρολογίαc; στΟ: οργανα, στό:: έργαλε'Ια, στα 
άντικείιμενα καi -- πολλες φορf:c: - στο 
δι.άλογο. ~Ετσι το διή•γημα, πού 'ναι 6:
πόλuτα ίστο.ρικό: τεΚΙμη.ριω•μένο, έχτος ά
πο τΟ: μηνίιμσ:τα ποu έκφράζει καi είδι
.κότερα τr1ν έλληνοτοuρκικr1 φιλία καi 
προσέ,γγιση• ποu ίιπογ.pcφμίζει, παραμέ
νει μ ιό: ά ν ε π α ν .ά λ η π τ η - άμφι-
6ά·λλοu.με Ο:ν θ10: σκύψει μελλοντικό: κανέ
νας πάνω· στοίιτη τι]ν τέχνη. πού 'σ6ησε, 
ΚΙ (iν σκιJψει δf:ν θά 'χει ό ϊδιος ούσισστι
κa κα;μμι(χ &μεση καΙ προ·σωπικι] έμπει
ρία - έθ'vογραφικι] πηγι] γιΟ: τον τόπο. 
Στο τέλος πρόσθΙεσα -- γιΟ: νΟ: μπορεί 
δ νεοέλλιηναc άλλΟ: κι η νεώτερη γενιa 
6:πο τοίιc ~Ελληνες 6:κόιμα, νa πα,ρσ:κο
λοuθήσει άπρόσκοπτα το διή.γηιμα μιa 
καΙ το κυπριακό γλωσσικο ίδίωιμα δέ
χτηκε άπο το '40 τόσες 6αθιΕ:ς έπίδρασες 

- γλωσσά:ρι ιiπο σπάνιες σήμερα λέξεις 
τijς κvιπριακi]ς διαλέκτΟIJ•. ~Ετσι τrαρέχε
ται κα1 .μιa ά:λλη π.ροσφορό:: μΕ: το 15ιή
γηιμα κα1 σ' ένα άκόομα τομέα: ΤΟ.. κα,
θαρό: γλωσσολογικό ... 
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καΙ τ' (;JJI.;M:r τσιDΙJράκκια( 17) το(Ί Σα66η. 

Ό ά5ελφός του δ Κίιπ,ρος, πού 'ναι κοντό 

τοv γίιρω στa έ.φτ(χ μΕ όχτώ τώρα χρόνιet, 

δ Άvr;Χας 6 Κοιλιάpης yιc'x &:λλα τόσο 

χΡ.:•νια, άπ' η"iν Καμάρα τής Κvθρέας, t, 
Χpι],στος δ Παvτελi)ς δ Πελεκάνος κι αύrος 

άπ' τl]ν Καμάρα τής Κu,Βpέας, τέσσερα μ6 

πέvτε χρόνια κάλφας, δ ΚωσταρiJς δ yιoc; 

τοu Κο.ντο>μ-ήχαλοι; άπ' το Παλαίκuθpο, c 
Χασάvης τοu Κοuψοτέ6ρισΊοu άπο το 

Μπέκκιογοu, δ Χρη,στος τοu Κούννοv άπο 

το Νιο,χώpι, και σχεδο μιa ντουζίνα τσιοu

pά:κκια μαθητεuόμεvα: Ό Άvτ.pέας τflς 

Θοίιπαινας, δ Άvτpέας δ Γιαννl]ς δ Κο\ι.μα~, 

ό Κύπρος δ Καραολιάς, δ 'Αντρέα ς τοu 

Σιερόροτσοv, δ Νίκος τ·οΟ Θεοκλή τοu Ά

θαvά1ση., δ Σπίι.ρος τοΟ Παπαγιώpκη, άπό 

τό Κιχπούτι, δ Γιοκκάι, ποv στcΊ: έλλη,νι~<a 

τον 6άφτισαv Κιοκκaν τοϋ Χατζηπεφ.ίκκ1, 

κι άλλοι πού '!)θ<αν τελωτα'iα στό μαχαζ1 

τοι; γιΟ: νa μάlθο,u·νε τl]ν τέγνη. 

Κ,ρεμά-σανε στΙς σπ6vτες(18) τΟ: καλά

θια τοu-ς μΕ το φαγητό τους μ'έσα. Ό Σα6-

δ.Ι]ς δ Άλετράρης μ-οίρασε τΙ] δοuλιa στοuς 

καλφάδες, άφοίJ πιό πpίν πα.ρακάλεσε τόν 

Κ-ω·στα:ρη νa πεταχτεί νa τελειώσει ΤΟ μπο• 

γι-άτισμα τοί} σπιτιο.Ο του στi]ν Καμάρα. 

Ό Κ.ω,σταρfις άφησε νό: στο:;ματήσοvν οί 

ψιχάλ.ες καΙ ξεκίνησε. ΝΕ:6αφ,ε μ' δλη του 

τ,Ι]ν τέχνη το σπιτικό το0 μάστροu TOU καi 

σε κάθε ττα6-άνι ( 19) τοΟ σπιτιοϋ f6αζε τ' 

όνο•μά το,u καΙ τi]ν ήμερομη.νία, έτσι yιc':x 

άθθίιμιο(20): ΚωσταρiJς Μιχαήλ, 1940. 

ΟΙ άλλοι καλφάδες καΙ τ(χ τσισυpά:κκια 

στρώ•θηκαν στο χοuσμέττιν(21) ν' ά.ρχίσουv 

τΙς παραγγελίες ποu τοuς άφijσαv οί πελά· 

τες. Ό Σα66.t'Jς συντόνισε ηΊ δοuλι(χ καΙ 

τΙ] μοίρασε Q:ν,άlμεσα στσuς καλφάδες. Ο! 

άρχικάλφες δ Κωσταpl]ς κι δ Χρήστος τοίί 

Παντελil μΕ: τον 'Αντ,ρέα. τοu Θούποu 6άο

θηκαν νcΊ: φτιάξουν ένα καινούργιο 6•οvδα

μα·ξο(22) μΕ μεpκακΟ: καΙ λουpούνια, μ€ 

6ροuντέλλες, μi: κεντρικό άξόνι, ποu το τρα-

6&νε δuό 6οίι5ια γεμάτα καΙ δυνατά, ζεγ

μένα στό ζvγό. Τό 6οuδό;μο:ξο εΤν' παραγ

γελιά τού Χ'' Γιόιyκου τοv Χατζησαουρή 

άπ' τ•ιlv Καμάρα τής Κvθρέας, πούν' γεωΡ' 

-γΟς ,με ποτQΙμο\.ις πολλο\.ις καί σκάλες άμε-
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τρες. Ό Άντρέας δ Κοιλιάρης μέ τον Άv

τρέα τοίι Γιαννfι τοΟ Κοόμα δάρθηκαν νQ 

φτ:άl~οuv Ενα διπλόκαρο(23) μΕ λοuρούνω 

καΙ τεμόνια, πο{ι 'ναι φαpδv - γι' αι.iτο 

καi διπλό,καρο το λένε -- καΙ ποv χωράει 

μπόλικο• πρά:μα μέσα, σcΊ:ν πού 'ναι διπλό. 

Τό δι,πλόκαρο εtναι παραγγελι(χ τοΟ Άχιλ

λή άπ' το Παλαίκvτρο. 

Ό Κίιπρσς, ό 6:5ερφόc; το.Ο μάστροv μδ 

τοv Κύπρο τοϋ Καραολι& άρχισαν νά ψτιά

χνωνε fvα κάρο κασΊωτο (24) μΕ σανίδια. 

Είναι παραγγελιa το-Ο Κυριάκου το.Ο Πόλ

λα άπ' το Νιοχώρι. Το θέλει να κουδαλd 

τό στάρι στοuς μύλους τfΊς ΚuΒpέας. Μετa 

το Ο:λεσμα τοί) σταριοΩ δ Π6λλας ΚDΙJ6α

λάει το άλεύρι, όπως Κ·άv·ου•νε κι άλλσι Κv-

8ρε&τες πότε στη Λευκωσία, πότε στ·ιl Μ~ 

νακα, στο Βαρώσι καί σ' άλλες πόλεις καΙ 

σε πολλά κεφαλοχώρια τού yησιοϋ γιά ποιJ... 

ληση:. 

Το <':ςμάξι, ποv το σέρνει ένα &λογο, πρέ

πει v-a χωράει άνετα πεντέ:ξι σακκιΟ: στάρι 

η άλε.ύρι· ένα πpά:μα δηλαδη γι}ρω στΙς 

πεντακόσιες μ!: έ.~α:κόσιες ό·κά15ες. 

Ό Χι:χσάνηις τοu Τε.6ρίσΊη. μέ ΤΟΥ Ά•ι

τρέα τσlι Σ ιερόροτσοu δάρθηκαν νά φτιά

ξουν cvα μονο άμάξι (25) με λουρούνια. ΕΤ

ΙΚΧt τ' όψάξι ταϋτο ΠΙΟ άνοιχτό άπ' το ι<α

σιωτο κα] μεταψέρνει έχτος άπο το στάρι 

κι aλλες πρα,μ-άrrιες ποu δi: χύνονται: Ξύ

λα γι:); παρά.Sειy>μα, δεμάτια, κι &:λλο πρά

μα άνάλογα. Τό 'χει πα.ρ.αγγελιΟ: δ γιος τ' 

Άvε.μόχοτζια άπ' τον Κορνόκη-πο. Ό ίδιος 

ό Σα66ης δ Άλεψάρης δά-ρθηκε να φτι>i

ξει τρ:α ζευγάρια 6αρετά(26)· eνα γιΟ: τό 

μαυχτά.ρη τοCι Νιόχωριου, τό Σαφοκλή τό 

Ζεp6ό, έvα yιά τό Στέλιο τό Μαϊ,μάρη άπό 

το τ ραχώνι και το στερνο γιά τό δάσΙΚαλο 

τον Παπα6αρνά,6α άπ' τό Παλαίκυτρο. Τόν 

δοη:Θάει ό Νί,κος τοϋ Θεοκλή τοΟ Άθανάση 

άπο τ.fιν Κuθρέα καΙ δ Σπύρος τοΟ Πατrα

γιώρκη άπ' το Καπούrι. 

Ό Άντρέας δ Καννάοuρος ποu τΟν λέv 

καΙ Κογκολέζο μΕ τό Γιακάι το:J. Χατζτyrτε

φίΙ<Jκη, μάχονται νά φτιάξουν fνα άλέτρι ά

λαφρύ ( 17) γ ι (χ τόν παπά: τής Βώ~ης κι δ 



Xpijaτoς 6 Κοuννος μΕ: το Γα5ρίλη τοu 

Κκκοvνι& ένα καi τοίίτοι άλαφρίι άλέτρι γιά 

τον Πσmαvτρέα ό:π' τfιν Χpvσίδα. 

Ό μικρός Άvτρεης τοίί Χατζητσαyκά,οη 

6άρθηκε νά 'κονιεί'(28) στο λσδό:κονο(29) 

τiς τpεiς σκεπαρνιΕς TOU μαγαζιοu, τοuς 

yλuφrrά:δες, τά δεκατέσσερα σκεπάρνια, έ

να γιά κάθ1ε ,μαθ1ητή, καi τά τέσσερα ρου

κάvια άφ.οv έ6γαλε τiς γλi:Jσσες ό:π' τό: ξύ

λα ποίί 'σαν ό:πάνω στερε~μένες. 

Ό Τεuκρος, ό γιος τοΟ Σα6,6fj, δάρθηκε 

μΕ: το pιvl (30) νa λιμάρει τa δόvτια κάμπο
σων tρyαλείωv γιό: νάν' χαζίρικα(31 ). Λ.

.μάρει ΤΟUς πέντε τοuς σ6αvάδες (32), TCx 
δυΟ σ6ανοιJθiκια(33), τiς άλοVττες(34) για 

τό: χοντρόοξυλα, τiς τρείς σιγάτσες(35) καΙ 

δvο πριό<vια(36). Ta 6ά~ει έ'.να- έ'.να πa 

στη .μικ,ρι) μ·έγκενη.(37). Βάζει το δάχτυλο 

στό: δόντια καΙ δο•κι1μάζει τι)ν ό:θέρα τοvς. 

--Ou! ξιοvράφι ·rά 'καμα, σιγομοvf:1μου

,ρ:ζει. 

'Η δοu·λειό: aρχίζει όργανωμ-ένη,. Σ το χα

vούrι §έρει 6 καθ-έvας το ρόλο του κα\ τι)ν 

άποστολή του. Ό Κίιπρος μf. το ΘοCιtπο 

δάρθηκαν νό: πελεκήσσυv τ(χ δυο τό: μερκα

•κa(38) τσίl κασΊωτοίι τοίι άμαξιοiJ. Έχσιιν 

πλάτανο τijς Πιτσιλι&c; --- ή όξιά, το ροιι

μάvικο το ξύλο ποίι 'ναι καΙ πιο στέρο, ε

λειψ:ε ό:π' δλα τa ξuλΘμπορικό: τijς Χώ;:χχς 

...... καΙ το καθΙάρισαν. Είναι κάπου διακό

σιοι πό-ντοι το καΘένα άκαθάριστο, μό: στο 

καθάρισμα μένει γίιρω στοuς έ.κατον ένε

vήvτα· καμ;μιa φοορό: μΕ: το καθάρισμα φrrά

vει 'ίσαμε καΙ τοuς έκατον όγδόvτα: πέντε. 

ΤΟ: δυο μερκακό: i:χουν uψος καΙ πλάτος 

κά:ποv έννιό: πόντους, κι όχτώμισι στο κα

θαρό. Στη σuν.έχεια 6γάζου·νε μέ -rlς άρί

δες των δυο κατοστόμετρω·ν τέσσερις τρίι

πες, ΠοU ξετρuπάνε ολο· το με.pκακο καΙ 

πΟ: στό: δuό του ξίιλα. Βγάζουν τι'ιν πρώτη 

τρίιπα, κά:ποu κοσπέvτε έκατοστό: ό:π' την 

ό:ρχ.η τσiJ κάθε μερκακοΟ κι &:λλα κοσπέν'ε 

Ε:κα-rοστΟ: Ccπo τ.Γιν άκpηά του. 01 άλλες δυο 
τρ<.Jπες 6γαiνουvε στο Χ~ρο ΠΟV παραμένει 

ό:vάμεσα. Κα) μιάς καi τa δικά ΤΟ•Uς μεο

κακa εΤναι σav πού 'παμε έκατοv ένενήντα 
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πόvτοuς, 6'(ό1/,;ουνε τΙς άλλες δuό τρύπες σε 

κάi9ε ,μεpκακο σ' άπόσταση έ•6δο,μήvτα rrόν

τοuς τΓι μια άπο την άλλη.. Παίρνουν στι\ 

σuνέχεια το γλ.ί.ιφτ.η,(39), ποv τον εΤχε τό 

τσιοu·ράlκι άκονισ:μέvο, καΙ καθαρίζου·νε καΙ 

τΙς (\χτω τ.ρUπες των δuό μερκακων. τtς κα

θαρίζουνε έτσι ποu vά 'χσuνε πλάτο·ς δuό 

κα; μάκρος έοψ•rάiμισι κατοστδμετρα. Σ ηΊ 

συν~χεια 6γάζοuνε τiς τέσσερις τρα·6έρ

σες(40), δυο πδντοuς πλατιΕ:ς κι έ.φιrάιμισι 

ψη•λές. Με τiς τέσσερις τραβέρσες δένονται 

κάθετα ΟU'Υαμεταξίι ΤΟυς TCx δυο TCx μερκιχ

κά. 'Ύστερα ό:πό τοvτο το δέσιμο, δ Κύ

προς 6yό:ζει μΕ: την ί5ια ό:ρίδα των δuο έκσ.

ταστ6μετρων, τΙς τp.ίιπες στa μερκακa γιa 

va μποuνε τΟ: στuλάρια, τΟ: στu•λλοίιθ

κια(41 ), οπως -rα λένε. Ό Κίιπρος σαλιώνει 
τΙς χοοί)φιrες ·μιa καΙ δυο καΙ τρε'iς φορες 

ΚΙ άpπάζοντας ξανό: το yλίιφτη καi το ΚΟlJ

πάνι(42) κα&φίζει καΙ το·Οτες τ1ς καινοίιο

γιες τρόπες. 

..... ... . .. 
ΣτιΣ ΕΝΝΙΑ μποuκκώνοuv. Ό Σα6t3ήζ, 

ό Κ·ίmρσς κι δ Τεuκρος π&vε στο τραπέζι 

τσΟ μαγαζιοΟ. τα τσιοvρό:κκια ΚΙ ο1 καλ

φά:S-Ες κάθσvται στα σκα,μνιa καΙ στοuι; 

μπάγκσuς. Πάνω στο μποίικκω•μα φτάνει κι 

ό Νικσλi)ς 6 Παρ<rτέρης μΕ τiς έφ•ημε.ρίδες 

στη μασκάλη. Ό Τεϋκρσς τρέχει καi παίe>

vει το σηιμερινο το φύλλο. Ό Σα66i]ς ρί

χνει μια ματιa στΟ: ν.έα καi γεμάτος έv

θοuσιασμο για -riς νίκες τσΟ στ.pατο.ίJ μας 

-·- πάν οί μα·καροvάβες, φ·ώναξε, καΙ τ"χ 

στή.θια του γιόμισαν χαρa καΙ περη,φάνια. 

Ό στρmός μας ·rouς πijρε το φαλάγγι. 

'Αικοί/στε τi γράφει ή ιι:Έλεuθεpία». Ή άλ 

λοι τ.ρου:λλC:Jvουνε τ' άφτιά τους γι(χ ν' ά

κοίισοu· κι 6 ΣαΜ·Γις δια6ό:ζει: 

«01 Ίταλοi έγκαταλείποuν καΙ τον λιμέ

να τοΟ Auλfuoς ---· είς το Βό.pειοv μέτωπον 

σ\ "Ελληvες άπειλοvν το 'Ελ6ασάν. 

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 14 (Γ.Δ.Π.) 'Αγγέλ:...-

ται, &τι οΙ 'Ιταλοl έκκενώνοuν τον λι,μένα 

-rσΟ ΑόλC:;νος. 01 "Ελληνες fJuρίσκοvται πρΟ 

των πuλωv -rflς Χειμάρας, η οποία εuρί.σκε

ται ε!ς άπόσ-rασιν 20 μιλίω•ν 6ορειοvατολι-· 
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κώς τών 'Αγ. Σαράντα. ΟΙ Ίταλο! εΙς η'ιν 

Χειμά.ραν ονσκωάζοuν τa vλικά των κα\ 

εϊναι έτοιμοι ν' άπέλθουν. Αίχμάλω<τοι σuλ

λη;!;<i){:ντες είς τον τ:ψέ.α τούτον έδήλωσαν 

&τι i) κατάστασις είς τι'ιν περιοχηy αuτήν 

ε'tvαι τόσον δ·uσ·μεν~)ς, οοτε σlαιδήπστε. '1-
ταλικαΙ άπόπει,pαι προς έγκαθίδρυσιν ά

μuντικ,ης γραμμης ε.Ις την Χειμάραν θ' άπο

cε.ιχθοQ,.. ίtδwατοι. 

'Αγγέλλεται, δη ο λιμi]v τοv Δu.ρραχi;:ο 

δΕ:v εΤναι πλ•έον χρησιμοποι·ήσιμος κατόπιν 

τί]ς καταστ;:>ο·Φ·'Ίς -τώ·ι προκu•μαιώv τοv καΙ 

τών λιμενικών έyκαταστάσεώv τοv Vπό 'Ελ

ληνικών καi Βρετταvικώ-.ι 6ο:μ•6αρδιστικώv. 

Πλοία δtν είσ.έpχοvται πλέον έvτος τοu λι

ιμένσς τοίί Δvιppαχίου άπό τινος δέ δι·εκόπη 

ή σuοrκοινωvία κατa μηκος της όδοu έκ τοο 

Δu.ρραχίοv πρΟς τa τίραvα. ΟΙ νΕ;λλη,νες 

πι·έζσνν τούς 'Ιταλούς •κατερχόμενοι έκ rώv 

ορεων, aπειλαGν δt τώρα τηv 6άσιv τοu 

Έλ6ασάv. 

Διεψείιcri1η έν Ρώψη, δτι δ Χίτλερ καΙ 6 
Μουσολίνι θa σuvαvτηθοw εiς το έγγl.,ς 

μέλλον, δΕ:ν Vπάpχει 5μω; άμ.φι6ολία, δη il 
Μοοσολίνι έπιθvμεί να συναντηθη μετa τοu 

Χίτλερ διa νa τον παρακαλέση, οπως τον 

GοηΟήση άiμ.έσως καΙ τον ά.παλλά:ξη έκ τώv 

δυσχερειών του. 'Ασφαλώς δ Μουσολίνι εύ

ρίσκει, ίΥτι τα γεγονότα δέ έξελίσσοvται 

σuμ.φώνως ΠΡ'Οζ τΟ σχέJδι6ν ΤΟ\}. 

ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμ:6ρίου.- Κατa πλη

ροφορίας τών έν τ~ .μετώιπeι> ξένω'"' άvταπο

κpιτών η Έλληνικl'ι Φ•άλαyξ, η προελαύvου

σα προς την Χει•μάραν, κατέλα6εv 1\δη έπι

καίροuc; θέσεις. Τεθ1ιvρακιαμένα αύτοκίνητα 

και τάvκς, τa όποΙα έκuριεύιθ'ησαν Vπο τώv 

Έλλήνω'"' κατΟ: τΟ:ς τελευταίας μά:χας, χρη

σιμοποιο-Uνται ύπο το.ιJ στρατοv μας πρός 

καταδίωιξιv τοίί έχθροu είς τον το:μfu τσΟ
τον. 

Είς τόv 6όιρειον το·μ·έα, πέραν τοίί Πο

yρaοδ•έτς, σΙ Ίταλο! ένήργησαν σφοδρaν άv

τεπίθεσιν. Το γεγονος τοUτο άvήγγειλε καΙ 

δ ραδιοφωνικος σταθμος Ρώψης, το άποτέ

λεσμα δμ.ως της έπιθέσεως, Vπ.fΊρξεν η ονν

τριπτιιcι') ήττα τών 'Ιταλών καί η άπώθησις 
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τούτων μέχρι τώv τελwταίωv ΠιpΟς το Έλ· 

€ιασaν ιJψωΙμάτωv. Ή 'Ελλη.νικη έξόρ,μησις 

ένεpγηθ'εlσα κατόπιν έπιτv,χοvς προπαρα

σκεuης τοίί τινρο.6ολικοίί, έπρο·ξένησαv εΙς 

τοuς 'Ιταλούς σσ6α.ρωτάτας άπωλείας. 

Οϋτω, έvώ η Έλληνικι'ι προέλασις είς 

τον παράΚτΙΟΥ τοιμέα σV.VΕΙ)(ίζεται ραγδαία 

και βορειοδυτικώς τιl.ς ΠρεμετιΊς κατελά6α

μεν ύψώ.ματα μεγάλης στρατηιyικ-ιlς σηιμα

σfας, ε·ίς τα όποΙα ώχυρώθ'ησαν, είς τοv 6ό

ρειοv τομέα ή μά!)(η έξελίσσεται είς νέαν 

λαμπραν Έλληνικiιν έπιτuχίαν. 

ΑΘΗΙΝιΑΙ, 14 Δεκειμ6pίοv.- Δι' άποφά

σεως τC)ν Ύποu;:;γείvw Στρατιωτι•κών, Οί

κονο·μικών καΙ 'Εσωτερικών διετάχθη ή έπί

ταξις -τώv άνa η'!ν χώραν ωhοκιvήτων κα1 

λοιπών Θlιδών τροχαίοv ίιλικοv, άvταλλακτι

κC:>ι καΙ 6εvζίvης. 

Ό Μουσταφaς -μετα π' άτrόσωσε το διά-· 

6ασ,μά τcv δ Σα6ι6ής, δΕ.ν κ.ρατήθηι<ε. 

--.Sάλλαχι, μάστρε, ν' άψήσει 'Αγγλία 

ΤΟUς χωρικαvοuς στο Μ'Πέκκιο•γη, οδλλοι νά 

π&ν νa πολεμήσουν μi: την Έ.λλάJδα:. ~Εν 

τi.>v χωνεVΚ'οvv τον 'lταλόv καrvένας. 

Σ-το μεταξU δ Σα6&ης 6άρθη,κε να φτιά

ξει μΕ: τa -τσιοuράκκια τα τρία 6αpιό: τ' 

άλέτρια ποu τού 'χανε πα.ραyγελ.μένα δ 

Παπαδαρνά6ας, ό Ζα6pός, κι δ Μαίμάρn,r,. 

--Το 6αρετό τ' άλ>έτρι, λέει στα τσιου

ράκ.κια, χρειάζεται πιο ποιλύ για τό vιά

σμαν(43) καΙ μι&ς κι εΤν' χέρσα η γης 

καΙ σφ•ιχτη, πρέπει vά 'χει παραπάνω τrοά

ζιv( 44). Το θέλει το πσάζιν καi γιΟ: vά 

χω·vεύει ή 6οvλλα(35) τοv τΟ: χόρτα, καi 

γιΟ: να πεpιπατάει μ' άνετα τ' άλέτρι κιχί 

γι νa 'ποyuρίζει (46) δλες τΙς άκαθαρσίες 

---·Κα1 τ' άλαφρU τ' άλέτρι, μάστρε; 

- Τό άλαφρuv το θέλουνε ο1 ζεvyαλάτες 

yιcr το σπόρο. κ ι δσο πιο άvάλαφρό 'ναι 

τόσα •καi πιο ξεικούραστα κινείται δ ζεuyσ

λάτ.ης, κα1 πιο πολό Ο:νετα κινοΟvται κα1 
τα βόδια. 
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--ΝΕτσι σπέ.ρvοvνε Κα\ Πιο '1\"ΟλU yf\ς, 

πετιέται δ Νίκος τοίJ Θεοκλfj τ' 'Α.θανάσrι, 

το τσιοuράκκιv. 

-Μπρά6ο Νικολάτζιη. Ξιοuράφιv τό 

μυαΜ σοv, 6λέπω. ΚαΙ χρειάζεται στο 

σπόρο· vO: φυτέψει όσο πιο πολλη yfjς κι 

έχταση μπορεl δ pεσ'πέρης(47). ΚαΙ 'χου

νε ο1 pεσ'πέρη,δ·ές μας, το ξέρετε το·uτο άλ

λωστε, ιμιπόλι,κη γfjς γιa vc'x σπείρουν. Άπ' 
τούς πσπποϋιδες τοος κληρονόμησαν τοΟτο 

το ό:ίπιν(48): 

Σπίτιv δσοv νa σΕ: χωρεί' 

τζιαl κάμπον όσον θωρεϊς, 

λέγαν ο! παλιοί. 

Άrrro την Ο:λλη, σι.ιvέχισε ό Σα56ής, κα

νένας δi:v ξέρει γι(χ πό'fε θa πέσουvε οί 

πολλΕς 6ροχi:ς και γιa πότες θa όρχο

φάει(49) '1'0 χωράφι. Έτσι θέλουμε γρή

γορη, 5σο γίνεται, δα.ιλιά, γιΟ: va σπέρvου
νε πολλη yfjς. 

Ό Σα66ι)ς έ:πιασε καΙ πcλέκησε παva

λαφρα τΙς τρε'ϊς τΙς 6οσλλες, πούv' ή καρδιa 

τ' ιΧλε'fριοΟ. ΕΤvαι δυο καλa καψαλισμένε, 

όμορφες λα'fζιi:ς(SΟ) τοίί Κό1μποu· ή τρίτη 

6ούλλα εΤvαι άπο ό:γριοχαρουπιa τσΟ Πε~

ταδάχτυλου. ΕΤvαι κι σί τρεΊς έτοΟτες 6ο·ίιλ

λες χοντρές, στη μέση, μΕ: κcφιc'χ έκατοπc

vηvταρι(χ πόντους ή κάθε μιc'χ το:Jς μά.κρος. 

'Ύσrερα 111fjpε τό: τρία τc':ι: ποδάρια· σ'fέρεα 

ξύλα της λατζιάς, καμπίτικα καί πάλιν τό 

δuό· το τρίτο το ποδάρι εΤν' άγριοχαροu

πιa τοLι Πενταδάχτuλοu. Μετράει τΟ: πο

δάρια: ·ισαμε δέκα πιθαμάδες το ·καΘένα. 

ETv' ξίιλα χοντρό: άπ' 'fηv άρχη ίσαμε τη; 

άλλη άκρη: κα; τα τρία 'fCx ποδάρια γιΟ: vό 
κραηS:vε το 6άρος τ' άλετριο{Ί. 

Ίσαμε ένα τζΊηvόστομοv(51) ό:τr' η1v 

άκρη τοu ποδαριού άνοιξε μιό: τρύπα, δυο 

έπ1 τρία κατοστόμετρα άπο πάνω, κα1 στε

νότερη άιπο κάτω· έvάνισι έπi έvάμισι κ-:χ

τοστόιμετ.ρα γιc':ι: τό vο0ρο(52) τοu άλε

τριοLι. Δεύτερη 6γάζ.ει τό τσιουο.άκ.:<ι ίσαμε 

μιa σπιθσ:μη ό:π' την πρώτη τρύπα άπ6-

σ rαση. Τ 0: τσιοuράκκια μΕ την κα:θοS.ήγηση 
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τοίι μάστροv δγάλανε τa μόρσα(53) τijς 

5ο(ιλλας μi: το πριό-νι· καΙ τiς τρείς τiς 

5οuλλες σοφιλιάζοvνε στερvΟ: ό:vάμεσα στο 

ποδάρι. 

----<Πqμε va φτιάξουμε τώρα τη σπονδu

λικη στήλη τοϋ άλετριοLι, λέει στa τσιοu· 

ράκκια δ Σα66fις κι εγειρε τ' άλέτρι στο 

δεξιa χαμα] στη γijς καi 6άρθ1ηι<Ε νa 'ΠΕ

ράσει άvάμεσα στο ποδάρι καΙ στf} δοίιλ

λα τη σπάθη(54) τ' άλετριοίί. ΓιΟ: va πε

τίιχο.uνε το σπάθια.cψα δγά:ζοuvε μιό: τρύτm 

πa στη 6ούλλα καΙ μιav άλληv στο ποδάρι 

τ' άλετριοv, ποu τiς aνοίγει μΕ το γλόφτη 

ό Νίκος. 

-'Εδω χρειάζεται τέχνη, κό:ποιο μυστι

κό τοuς έξη:yάει δ Σα66ής. ~ Av δi: σημα

δέψσφε καΙ δi:v άvοίξο,u·με στiς θέσεις τους 

τΙς τρVπες, κλωτσάει ή 6ουλλάδα(55) α

πάΙΙω στο ποδ·άρι. Ό καλΟς τεχvίτηις eα 

φαvει στό σπάθιιασ,μα. ΠοτΕς δi:v θό: το κα

ταφέρετε ν(χ ψ'fιάξετε άλέτρι, &.v δi:v προ

σέξετε στο σημάδεμα >Κα] στ' aνοιyμα τf\ς 

•ρύπα•ς. 

ηηρε μπa ηΊv ό:ρίδα τοlις μεσίτες(56) 

τό τσιοvράκκι καΙ τρύπησε στο κέντρο τ:ι 

πο5άpι. "66αλε στ,ηv τρύπα τοv μεσίτηv 

γιΟ: τΟ: φτερό: τ' άλετριοLι. Ta φτερό: εΤν' 

ι.hτο ξίιλο τijς λατζιάς. 

---•Καμ,μιQ: φορό: Ο.άζοUΙμε καΙ χαροιπτιj, 

ξη.yάει ό Σα56ης στον Τε{ίκρο, γιό: Cι.λλο 

σκληρό ξύλο. 

Ό Τεvκρος προσέχει ·rτcilς τό: φτε.pa ;;,, 
xovv δυο μΕ διόμισι πιθαμά:δες μάκρος. 

Τώρα οάζοvμε τouc; ψ'fερίτες (58). 

Κι ό:ρπάει τό: δυό τοίJ'!α μικp(χ ι<α,ρφι:Ζ 

καΙ καρφώνει τό: φτερά, περνώντας τα ά.,.' 

τ1ς τρύπες π' avοιχτijκαν μΕ: το τpυτrά·ιι 

ι.hτ' τον ΤεCικ.pο. 

---Σό:ν πσU μοv φαίνεται πιό όμορφο τ' 

αλέτρι, τώρα, λέει δ ΤεΟκρος. 

--ΤΟ: φτερό: εΤν' ή όμοpφιά, ή φvσικ!) τ' 
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άλετρι.οΟ, γιέ μοv· χω,ρiι; τά φτερά τοv τ' 

άλtτρι οίίτε ζωyάρι κάνει, οίίτε όμορφάδσ 

έχει. Μοιάζει με άιιθpωπο yu·μv6! 

Γύρω στη μισ,ή έφτασε στο μcrγσζl κι ό 

Βαpvά16σι;. Ρεσ'πέ.ρη:ς απ• τοος πιο .καλοίις, 

θvμιΧται δυο καi τpεϊς φορές ηΊ 6δο:μάδο. 

το μcrγαζi τοΟ Σα661Ί καi κατεβαίνει vu 
πούνε μια κου:6έvτα με το μάστρο, νά σι.ι

ζητήσοvν τήν κατάστασ.η, vό: πιοϋv κι ένα 

ποτήρι. 

Φίλος καΙ τοu μικροί) τοu ΤειJκροv ό 

Βαpvοοας, δάρθηκε v' άνάψει μιό: :μικρτ) 

φωτιό: νό: ζεσταθεΊ τό μαγαζi να μη ριδ:(59 ι 

κι δ ΤεΟιφοι;. 

11i1ρε άπο χάlμω φυλλακούθκια (60) ό 

Βαpvά16ας, ποpουκανίθκια(61) γιΟ: προσά

ναμμα, •καλύφωσε καi λίγα ξίιλο:, κι ή φω

τιa - ή άγάττη. τοϊι Τείικpοv στοΟτες τiς 

κρίιες μέρες τοϊι χειμώνα - λαμπά!δισσε. 

--"Οι νά χω γιω το Τεvκροίιιν νa ρι&, 

φωνάζει 6λόγελοι; δ Βαρνάβας. 

Σ' ένα κάprrσ(62) ή δοuλιά σταμάτη·σc:. 

Ό ΤεΟκρος έπλυνε τiς έλιές, σττ) φο·uvτά 

να(.63) δίπλα, άπέναντι σχΕJδον άπ' το μα

γαζi καΙ το σπίτι τοCι 'Aprrέμou τοΟ Λοίικα 

καi γιόμισε την μποτίλια ττ] μεγάλη μ6 

κραrσ1 άπ' το μπακκάλικο τοΟ ΜαλαοΟ, δυό 

δρασκελιες άπ' το χανοuτι. Ό Κώ.στας ό 

Μαλαδς, μεσοκαιρίτης , κοντόχοντρος, ξαν

θός, ρο5.σμά:yουλος κο:] φσuσκομαγοuλάτοι;, 

μοιάζει μ' άpιστοκράτη. Μουχτάρης της Ά

γιδ:ς Μαρίνας μΕ: το καλλίκιv(64) το μεγά

λο πα στο πέτο, χαιρέτησε κσλό:κrnpδα τον 

ΤεCικ,ρο σαν τον εΤδε. 

·-'Καλως. τον. Καλως τcwε τον ΤεGκρο! 

Κι έ:τρεξε καi ξεχείλισε ττ)ν μποvκάλα 

άπ' τeχ 6αρέλια. Το μάτι τοϊι παιδιοϊι έπε

σε πάλι πό: στον τοΊχο τοΟ μ.πακκάλικου μέ 

τίς φωτογραφίες των «σl)μμά-χωv» 6ασιλιά

δωv· τοu 6ασιλι5: Γεώργιοv τοΟ f)(τov τijι; 

'Αγγλίας καi τοu Γεώρyιοu τοϊι δείιτεpοu 

;ής Έλλάiδας. 
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---·Α! Ολσ. κι δλα! ό Κώστας εtν' άφeι

σιωμένος καΙ στοος νόμοu·ς :καi στο στέμμα 
καi στοuc, » hγ'γλοuς κv6ε,ρνi\τες, 

Ό Τείίκpος ξόφλησε μ' ένα τριάρι άσ:"Ι

·μένιο το .κpασi καl στρέφεται στο ,μαγαζί. 
Ό Βαρνάοας, φιλοξενούμενοι; τοCι ΣαοδίΊ, 
κάΘεται μαζί τοuς στο τραπέζι. Πίνουνε κι 

ά:πο μια πινιό:(~65), έτσι γιΟ: νό: στηΡ.ω6·εΊ 

ή καρδιά τouc; και v' aντέχο·uνε το κρuο. 

Π.ώ;ω κεΙ ποu κατ"5άζο•uν κα1 το δεύτερο 
κρασί, στρέφ.εται ό Βαρvάοας καi ρωτάιι 

το Σα6δή. 

--Ρε Σά66α, πές μας πάλε να χαρείι; 

τfιν παλιά σοu Ιστορία μΕ. το μισταρκό(66) 

γιΟ: νό: η'ιv ξαvακοuσω. Γουστόζικη εtv' ά

λήθεια. 

-Τέλειωσα το Δηιμοηκό, άρχισε 6 Σα:6-

6τ)ς vό: λέει, κάπου στα δώδεκα με τά δε-

κατρία. "Εvα πρωi μΕ: προστάζει δ Χατζής, 

ό αδελφός μας ό μεγάλος - δεκατρία -ποι-· 

διό: έκανε ή μάνα μΟ·U, το Χατζη,κώστα, το 

Θεοφάνη, πέθανε τριωv χρόνων, τi}ν 'Αθηvδ:, 

TO'J Άντώνη, ιμένα, τη Σοφία, ποu πέθcι

vε τρι&·.ι χpόνωv1 τό·~ Άvτρέα, τό Μιχάλ~1 
τΟ Γιάγκοι τΟν Κύ-;τροι πού ~δε τΟ φ&ς, Gα

φτίστηκε: καΙ πέθαvε τριων :μό'>'ο ήμεριvω", 

ΤΟ'/ Κύπ.ρο, στ' ον.σμα τοu σχω•ρεμένοv, η1 

Χpuο-rσλλοΟ καΙ τιΊν 'Λντ pοvί•κη, ζοΟνε έφτά 

O:vτ,:x:c κcxi τρεΙς yuναlκες ---- με πρόσταξε 

πcu λf.c~, ό Χατζηκώστας ν:Χ ογάλω τα DDΙJ· 

δια απ· -το σταίlλο γιό: va τa ζέξει νό: πάει 

στο ζευγάρι. 

Μέσα στο σταΟλο μΕ: τa 6ού5ια, 6ά:ζα

με κocrra σττ) μιa ωρα καμιμιό: κοσπεvτα

ριά, τοαvταριά, το ποί\ίι, .κουδέλλες (67)' 
ποίι 'χαμε στο σπίτι, κα1 πσu 'πρεπε να 

χωριστοΟν απ· τ' άλλα πρόι6ατα την ωσα 

τοϊι γαλ:έψατος. Πάω, ποu λοές, νa βγάλω 

τά 6ούδια γιΟ: το Χατζηικώστσ, μά δ μι

σταρκός μας 6 Γιωρκιi}ς έvαvτιώνεται. 

----"Οι, μΕ:v τΟ: ψκάλ,εις τΟ: χτηvά. Πό-

μειvε vό: γαλέψω(68) τζι' ύστερα. 

---<Μά δ Χατζfις διάζεται ! Θέλει νό: τeχ 
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ζέξει να πάει στο ζωκόψι. Τί θέλεις Υά 

κάμω; 

Παίρνω τα οοιJδια άπ' τiς πάχνΕς καj TCI 

πάω στο ξω.πόp'fι. Μα ό 6οσκος άνάψτει 

καi κορώνει. Άpπάει τiς σ6οtηιi:ς cΊ:πο χ•:χ

μαl καΙ .μοί/ τiς πετ& κατάμουτρα. Χσυφτώ

vω κι έγώ ί:να φσuρκό:λι (69) καi τοίl το 

ιt·έpνω κατα;κσύτελλα μf: τετpαπλοοιει; σδου

vιές. M;;l/ ρ;·χνετω ό μιαταρ:<ός, ·παλιώνο·J 

με, κuλιό:μαστε χcψαί, μCι 6piσκοuν έτσι 

ηΊν εύχαιρία ο\ κου3έλλες καi ξεπορτίζουν. 

Βλέπει ri Έλενίταα, ή μάνα μσιι, ηΊv 

πάλη καΙ μπήγει τοu Γιωpκij τΙς φωινές: 

-Ί-ivταν τζιε'ivα ρΕ: Γιωρκή, θεόπελ· 

λε(70), καταραμένε, να 6άλλεις ΤΟΥ voCι 

σου με τον ρόκολο (71); 

ΜCι δ οοσκος άκσι.Jγοντας η1 μάνα μου 

VOt τό-νε καταριέται, χά;μνησε(72) το KO\J• 

>τάδι καΙ γύρισε τpεχτος πίσω στο Ξέμε-· 

'rοχιι τΟ χωpιό του. 

Μι&ς κι ό μισταρκος μ&ς άφησε για πάν

τα, μοίί φcψrωσαν έμένα το κουπΠ-δι. "Ετσι 

('v6λα6α τ2, πρ66ατα γιΟ: λίγες μέρες. McJ 
oi μέρες γίνο:ν μήνας κι δ μήνας μισος χpό 

νος. Κι ή 6οσ'ιητζιη(73) εε λέ!ο:ι v<J τ<:λέ

ψει. 

--Τέ.γνη θέλω 'γιω να μάθω, φ.ι;}vαζα, κι 

πεθάvω! 

'Έτσι ο\ γονιοί μf: στέλνουνΕ στr'ι Χώοα 

v-:r yivc.:> άμαξάρης, μιΟ: καΙ στ' ό::μάξια: κα1 

1ίς &μαξες ιiταν μαθηταρούSι κι ό Άvτρέας 

ό ΠΙΟ μεγάλος μου άδερφός. Δούλευε στcv 

Π-έτρο καΙ στο Γι&ψγο Πιτσιλλiδη. στοur, 
"Αγιοuι; Όμολο(γίjφά(δ)ες ΚΙ επιασα κι 

έγw δσυλιa μαζί τοu δίπλα. 

Ma γιΟ: να μάθεις τ&rε τέχνη έ:πpεπε 
νa Φ'fVσεις γαΊμα. Κι έμένα τ' άφεvτικ1 

μοο μΕ: στέλνανε να vιάσ·ω καi να δve>λlσω, 
έvCJ δi:v εΤιχα κλεlσει, τΟ: δεκατρία χρόνια. 

MoCr δώσανε κι ένα ζευγάρι ποδίvες ριζι
μιές (7 4), ποu μεγάλες μοv σαν !)σαν, υi: 

&.ισκόλευαν καΙ μΕ: ταλαιπωpοίJσαν. νΕτσι, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

6ρέθοvμοvν στην άvάγκη, πιτσιρικας άκό

μα, νdι ζεuκαpί(ω· ξΙJrrόληrτος. Κι άvτες τό· 

τε, ξuπόλητος στοuς 6ώλοuς, τα παλοi)ρια 
καΙ τοuς δάτους, va ζε1..•καρίσεις καΙ ~α 

πο:τή•σεις ιο ,rσίJάρι γιa να μπεΙ τό ~lv(75) 

τ' Ο:λεφιοv. Μπαίνει; 

--·Βάσανα ποlι τpάi6ησες τζι' έσο.} ρ€. 

Σαδ6ι'ι ... 

-Τοίίτα δi.ν εΤναι τίποτες άκόμα. Μα 

ποίi να κάτσω νό: στα λέω. 'Μλοu ξεκινή

σαμε καi ΊΙ' Ο:λλοϋ μοϋ φαίνεται τpα6άμε ... 

Mi:.( το πε!σψα ΚΙ ή Θέλη•ση κάνοvνε πάν

τα Οό:ιμα. 

Έτό'fενες, ποu λές, ο\ άμαξάρηδες i\σα· 

vε χωρισμένοι σε δυο ίσνάφια(76). ΟΙ .μι

σοΙ ό:μαξάρηδες τi\ς Κύπροv φτιάχναvε τό

τες &μαξες, καπpιολΕ:(77) κι άμάξια. Κι &
κόμα ξέρανε καΙ λίγη πελε.κανιτζΊή. ΟΙ 

άλλοι ·μισοί φτιάχνανε άιμάξια, άλέτρια, ζu· 

γοuς των aμαξιωv καi τοu ζευγαpιοΟ. 

Δούλεψα έγw καΙ στά δuό τοΟτα iσνά· 

φια. "Ετσι έ'μα8α τέλεια καi τa κο:τrριαλε 

καΙ τ' άμάξια. Μά 'θελα να μάθω· καΙ τ' 

άλέτρια, yιο.τι στο χωριο μας, μα καΙ στα 

γύρω τa χωριά, oi πιο πολλο1 χωριαvο.ι ~

σαν ρεσ'πέρηι5ες. μΕτσι το δίχως {f}.)..o t. 
πρεπε να μά.θω καΙ τ' άλέτρια. Κοντa σ· 

αuτa εΤχα καΙ τον παππο·ύ μοιι το Χατζιη

σαου.ρή, ποv κάθε ποu μ' εβλεπε, μοv m:
τοΟσε, 

~Μάιθε καΙ τ' άλετρα, Σαββή, ποο vά 

'χεις τfιν εuκή μου· βλέπεις τοuς τάδε, τούς 

τάδε, πόσο πολu δουλεύουν μΕ τ' άλέτρι; 

Να ση·μειώσεις, πως οΙ άλετράρηδες κι 

άμαξάρηιδες §έρανε καλύτερα να δου·λέψσuνε 

ηΊν σκεπαpνιa καΙ το σκεπάρνι άπο τοvς 

άμαξιiρηι5ες, πού φηάχνανε κατrριολε καΙ 

άμαξες. 

-Μα έσού, μάστρε Σαβ6ή, εΤσαι άπο 

τσVι; λίyοvς μέσ' τfιν Κύπρο στfι σα<επα,)
vιa καΙ το σκεπάρνι. 
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-Δόξα σοι ο Θεός. Καi στΟ: έκατό μοu 

χρόνια, &ν ζω ίσαμε τότες, πpόστεσε δ 

Σα6,6ής, θά ',μαι έτοιμος νό: παραβγω μ' 

δποιΟ'II θελήσει νό: μf. σuναyωνιστεί ση1ν τL

χνη καi στην aξιοσύνη μο;,ι στη σκεπαρνιά, 

πρόστεσε ό μάστρος. 

Γ άπόγεμα η δοuλιό: προχωράει κανο

νικά. Oi καλφ.ά&ς, ο καθένας μf. το πλά

νο τοu, δοvλεύοvνε στο πόcττο τοvς. 

Λiyo πριχοu σκολάσοuν Ε:φ.τασε cττο χα

νούτι δ Κύπρος τοϋ Σταuράκη aπ' τι'j Χρv

σl·δα, ρεσ'πέρης κι δ ίδιος, κα] στερνa ό 

Κλινης δ Κολιός. Ό τελευταίος δf.ν πολv

σίιχναζε cττο μαγαζί· ομως τιμοίlσε το Σα6-

6ίΊ .με τη φιλιά τοv. Τοuς ε,_,ωνε καΙ τοuς 

δuό δ aγώνας δ άcτταμάτητος τοϋ ρεσ'πέρη 

γιό: μιό: ζήση aνθρώπινη. 

--Δi.ν τ.fιν avτtχω, ρ€ Κλιvή, άλλο τήv 

Θκμετάλλεvση, τοϋ λέει μιa στιγμ·ίΊ δ Σα6-

6fJς. κ I ε Τ ναι καιρος ολα τοϋτα ΠοU Μuε 

va τa 6άλωμε σε πρά!;η. Νό: μαζεuτοϋμι 

οδλλοι σΙ ρεσ'πέρηδες τσϋ χωριοCι κα1 ·•a 
έi!(,....Ο;){)με. Νό: γίνει έvας σύνδεσμος &π' ά

γρότες. Κι aν ΚΙ άλλες περιοχf.ς όργανω

θwνε, vό: τοuς καλέσουμε στε;:Jνa σε μια 

παyκύπρια σύναξη, να γίνει μιa παράτα

ξη, ή παράταξη τωv yεωpyc7:>v. 

··~Δίκιο Ε:χεις pf. Σα66ή. Δεν μπορCJ vά 

το χωνέψω νό: φτιάχνω EVa χρ6νο το κραμπi 

καi v:X το 5ιΔ(78) στο μεταπράτη μιaν 

μπακκίρα(79) τι'jv όκCι κα; τοϋτος, σε δuο 

ώρες μ6νο μέσα, va τό πουλάει πέντε.! 

·Κ&ποτες η·ρέπει νό: μαζωχτοίίtμε, για 

μέσα στον καφ·εvf. τ' ΆΘθούλη, γιό: μέσ::χ 

στοίί Άvτωνi] τοϋ Σ Ίόρρη, στο ΣαράJγιο. 

Κι όρίσαvε uστερα απο λίγες μέρες νa 

6ρε9οuνε. Θό: μαζώνοu•vταν ό Χατζηκώστας 

ό Κολιός, ό 'Αντρέ.ας δ Τσικκάς, δ Κύπρος 

τοίι Movyγ&., δ Άθανάσης τσϋ Ταλιαδώροu, 

ό Πα>;αyιt::ηηςδ Κολιός, δ 'Αντώνης δ Λε

μονοφίδης, δ Στέλιος δ Μαϊμάpης, νό: βά

λwvε μπρδς το πράμα. 

Το σσUpouτro κιν&νε γtό: το σπίτι. 
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Χαρούμενος δ Σα65fις μιλάει στόv ΤείJ

ιφο. 

-"Ε.τσι πού πάμε, ρΕ Τεvιφοίιι, σf:ι.:ν vι:Ί 

πιάνω πιο πολλό: κι aπο το δάσκαλο. ΚαΙ 

θό: μπQpέσ.ω κό;ποτε νΟ: σε cττείλω νό: μά

θεις γράμματα, νό: μην μείνεις σό:•J καΙ τά 

μ&.ς μf.: τΟ: κολλυβογράμματα τοϋ δημοτικοu 

μονάχα. Π6ψε θa ςαvαδω το δάσκαλό σου. 

Το δράδu 6 Σα<Μης άλλαξε, κατέβηκε 

στον καφε~ τ' Άθθούλη, vό: δεΊ τό Βασι-

λειά5η, το δάσκαλο τοίJ Τείικρου. 

.... ηως τΟ: πάει δ μικρός, δάσκαλε; ρώ

τησε 70 νιόφερτο δασκαλοίιδι στο χωριό 

τους ό Σα66ής. 

--···Na σοϋ ζήσει χίλια χρόνια, μάcττρε, 

ό:πά:ιιτησε μΕ μιδ:ς δ δάσκαλος· ο μικρός 

σοu 1τάει πρίμα. ΝΟ: σκεφτεΊς πώς, δτο:ν 

άλλοι δf.ν μάθανε aκό.μα τΟ: γράμματα τ' 

άλφc.ι6rrrou, ό μικpος διαβάζει δλο το 6ι· 

6λiο άπέξ:,:,. ΊΊς προάλλες τον έδαλα κα1 

6οηΕίοi.iοε τοuς ό:5ίινατοvι:; στi'] δε.ύτεpη τά

ξη 

~.;{·, Όοι καλά, δάσκαλε, ε'fπε ό Σα6-

6·<,~ iJ ΘuJ(: vc~ ~ναι μαζί σοιι. 

Η ΤΡ I ΤΗ ξη.ρέρωσε λιόχαρη. Ό Σα,6-

διlς φοροώθει το φαΊ του, χα\150: κι έλιΕ:·:, 

yιςΧ μποίι:κω:.τ.α καl ρε6ίθ1α γιαχν1 γιΟ; τΟ 

μεσημέρι. Στάθηκε γιΟ: λiγο στσΟ Καλαϊτζii 

το περδόλι. Τούτη τ·η φοιρΟ: τρά6ηιξε στi'] 

στενiΊ λοvρίδα τοCι περ6ολιοί1 πouv πιο χα· 

μηλi'] 'KI aπ' το περ6όλι, δίπλα στ' αίJλά

κωμα τi]ς Βώνη,ς, ποu χωρίζει τό περβόλι 

το δικό τοu άπ' το πφβόλι το γειτονικο τ' 

'Αντρέα τοϋ Κωστfj τοΟ ΛαόσΊειλοu. Π.fj-ρε 

δυΟ καζοuαρίνες(80) πού 'χε μεταφ.έρει μέ 

το αότακίvητό του τΙς προάλ·λε.ς δ Κω·στό:· 

κης, δ yιος τοϋ Χρήστου, άπ' το φυτώριο 

τi]ς Χώρας καΙ τiς φ.ύτεψε στ' όμορφο τοu-

το ,ρέμα. Προχώρησε κι έβαλε Ε:ξι πλιrτάvια, 

μιCχν όiροκάρια, τέσσερις άθκιες (81 ) , πεv

τέξι πεΟικα, δυο μερσινιf.ς (82) καi δυο 

σΊοινιές, Ιfτσι γιό: νό: μυρίζει δ τόπος. τ\ς 
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ποuικούmτισε ( 83) άτr' τΙς γλάστρες, άνοι

ξε τοος λάκ,κους μΕ. 10 ξιvάpι(84), πατήιcω
σε(85) καλα στΙς ρίζες τους τό χώμα, στέ

ριωσε τα δυο ΟΕVl'ρα μ' ένα μικρο άντιστίι

λι τά '5,εσε κο:i τό:, πότισε. Πilpε τον κάδο 

ά·πό δ·iπλα κ,αΙ τράβηξε κcψια πειιηντcφιa 

φορές, τΟ: πότισε καi τα δροσέJρεψε. VΕφτ::ι

σε σΕ: λίγο στο μαγαζί. 'Ποκλείδωσε, 'πο

pοιμά'νισε, καi στρώ{' i]Κε στο σνγίιρ:σμα 

'fοα;..ιε να ρθ'οw .κι σi μαθητά5ες τοv κι δλοι 

τοv oi καλφά5ες. 'Ένας -ένας καλφό!5ες καΙ 

τσιw;;ό:κκια '1τιάσαο;ε και σήμερα τα γνώρι

μα τα στέκια. ΟΙ καλφά5ες 6άλαν το σταυ

ρό τοuς κα1 δάρθηκαν να 1'\'ροχωρήσονν τή 

δσvλιά, ποu ά1tο χτές εΤχαv ό:ρχίσει. 

Ό Κύπρος ,μέ τον ΆvτΊpέα τί)ς θο{nτενας 

6yC;ζovν σήμερα μΕ. τiς ά,ρίδες τώv δuο κα

ταστόμετρω'ν καΙ το yλύφτη, τ1ς τρύπες για 

τά όχτω στuλλά!pικα. Βάζουν στερva καΙ τά 

6-;ιτω στυλλάρκα: δuο κατ·αστόμετρα πλατιά:, 

Ε:φτάμισι .στο πάχος καΙ κάnτοv σαράντα: δ

ψος. Μια καi τΟ: καταφέραν κσi τΟ: στέριωσσν 

6άζοvνε στiΊ συΙVέχεισ τΙς 6ροuvτέλλες(86), 

Ο::πάvω στΟ: στuλλάρκα. ΕΤναι κι οΙ δuο λι

yάιο πιο κοντές άπ' τ.(χ μεψκακΟ: μέ έκατδν 

όγδόντα πόl\lτοvς μάκρος, έφτάμισι στο 

1τλάτος καΙ κάnτοv πέντε ίίψο·ς. 

Ό ΣαΜι1ς μέ τό Νίκο προχ~pδνε τ' ά

λέτρια. Άρ.χίζοuν τώρα μέ τ' άμμάτι

σμαιι(87), Ι':να δμορφο καi ίσιο κυτrαρίσσι, 

χοιvτρΟ σΟ:ν το 6ολί,κι(88), ένα yιa το κά

Θε άλέτ.ρι. Κεϊ ποu παιδεύονταν va ροκcrJί

σοuν τa Κυ1ταpίσσια γιa τ' άμ,ματίσματσ, 

vάσ•ου καΙ ψ'Ι"άνει κι ό Τεvκρος. Ό Σα66t'ις 

κόδει τα ζάρκα(89) τσu ένος κυτrcφισσιοΟ. 

Το 6Μπει ό ΤεΟκρος τοΟτο το παιχνίδι, ά:ρ

πά:ει καi .κεί'νος το δι•κό του το σιcεrπάΡ'ΙΙ 

κσ1 μάχεται νa καθαρίσει τ' άμ,μάτισμα 

άπ' τοuς ρόζους. Κεϊ όμως ποv πελέκσyε 

το ξύλο, τοu 'φuγε μιa σ:κεπα:ρΙV·ιa καi πί'Ιγε 

καΙ 6uθ'iστη:κε στ' άριστερό τοv πόδι. 

--Δf:.rv προσέχεις όσο πρέπτει, φωνάζει ό 

πατέρας. ν Αντε τώ.ρα στον Κώστα νa σοο 

~άλει λί'fο σπίp'Ι"ο(90) νά στο δέσει. 

Μα πο·u νά σταθεί' i\σuχος δ Τεuιφος. Ξα~ 

vάpχισε το πελεκίδι καΙ το παιχνίδι μ! τ' 

ά.μμάτισμα. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

--τα καλύ'!"ε·ρα κυτrαρίσσια για τ' ό:μ

μάτισ.μα, λέει ό Σαι66ής, εiν' τά δικά μας, 

τi'Jς ΚuΙθΙpιας καi τοu Π.εντα5άχτvλοv. Το 

ΟΙ'Κό μας ΚUΙΠαpίσσι δ(,yε\ το καλίιτεpο ξ~ 

λο, είτε γιά 6ολί,κια, είτε γιΟ: ά'μμάτισμα, 

ε!τε yιΟ: •;..:·;ροφκιαρκές(91). 'ΑΝτίθετα δ 

π-.ί.ψ.ος τοu Πενταδάχτuλοv εΤν' άπ' τοuς 

χειpότερσυς τi)ς Κύπ.ροv, ένώ πιο καλος εΤv' 

δ πεσ<κος τοu Κά:μπου καΙ τ' u Αη Νικόλα 

τοΟ Λωκό~οι.κο·υ. Μά δ πεΟκος δεν ά:ντέχ~ι 

yιa τ' άμ·μmισμσ, όσο καλος και νά 'ναι. 

--Δηλαδη πρέπει vά 'χουμε μεγάλη &λ

λειψη ά:,πο ,κurτταpισ.σέwιο ά:μμάτισμα, γιά 

ya π.ροη,μηθε'i δ πεΟκος, λέει ό Νίκος. 

--VE! καμ•μιΟ: φορά, σaν δέν έ.χουμε ι<'Ι

παρίσσι, για cxv εΤν' τa •Κ·t.rnαpίσσια όλό

χλω,pα, βάζουμε κι άμ.μάτισμα μΕ. πείJ,κο. 

Ma το πιο καλΟ το πρό;μα εΤν' το - aς 

εΤν' καΙ μέτρια - στραγγισμένο κu'Παρiσ

σι. Μετράει στt'ι συνέχεια δ μό!σ'Υ'ρος άπ' τη 

σπά:θ·η• ·~σαμε «' ά:μμάτι.σμα κάπrου δεκciμισι 
μ' Ιivτεκα πιθaμά5ες καΙ ση.μαΒ.εύει το πρώ

το κορωνίδι(92). Μά φτάσ01\Ιε, χωρlς καλά 

·νa καταλά6οuν, στt'ιν ώρα για το μπούκ

κωμα. • Απτό:v:ω ι'Jκε'i ε.φτασε κα1 το φύλλο το 

σημερινό. Ό Σά:66ας διά:6ασε δuvατa γιά 

vά τ' άκο·uσοvνε ολοι οΙ μαθητά5ες: 

<<Οι 'Έλληνε~ προελαύ-νουν μ~ ά
συΎκράτητον όeμήν. Ό ά-ν-νλικο~ 
στρατο~ καταδιώκει του~ Ίταλου~ 
έν~ο~ τής; Λ'ι6ύη~>>. 

ΑΘΗΝΑΙ, 15 Δεκεμ6ρίοv.-- ΟΙ άντα

ποκριτα1 τών 'Αμερικανικών έφη.μερίδων τη~ 

λεγραφοuν άπο το 'ΕλλψοϊτσλικΟν μέτω

ποv, δτι ή 1τpοέλασις τών 'Ελληνικών στρα:

τεΙJμάτων συvεχίζεται κανοwικώς έφ' όλοκλή~ 

ροv τοu μετώπου. Ό άγων εlσί)λθεν εΙς τηv 

έντονωτέραν α&rou φάσιιv. ΟΙ uΕλληνες κα~ 

τέλα6αν χθΈς τηv νύ·κτα νέα ύψώματα μεγi

στη,ς σημασίας, αl δέ προκΕJ)(ωιpη,μέναι μο

νά5ιες τω•ν εύρίσκονται προ το·ϋ Τε,.ελενίοv. 

Ό t.χθιpος κατα.6άλλει άπε-γwωσμένηJ 

π,ροσπάθειαν προς διατήρησιν τώv τελειι

ταίω'Ι όχuρών του θΈσεων. ΕΙς τον παραλιtt

κον τQμέα τΟ: 'Ελληvικa στ,ρατεvματα προ-
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ελσ/Νονν προς η\ν Χειμάραιι, 6οpείως δs ~~-•Κι ήτet"ι μεγάλα;; ρώτησε ό Χασάνης. 

τής Π,ρι;μετfις καΙ περl το Τ επrελέ.νιον κα-

τέ.λα&ον σημανηκa ί;ψώματα.. • Ο λα ι οΙ άv- -Κδντεvε vO: δγε\ στή σιίvταξη· νa έξηv-
'1επιθέ.σεις των Ίταλων άπεκροίισθησαν εv- ταpίσει ... 
χεpως. 

Ό άl!'rαποκ,ριη'\.ς τοϋ ΡαδιοφωιιικοJ 

Σ τcχθμοϋ τοϋ Λονδίνοv περιέγραψεν είς η'ιν 

μεσι]•μ6ρι·νt'Jν έκπομ'lη1v τt'Jv κατάληψιν έvο~ 

ύ~ματος ίrπο τοi.'ι Έλληνικοu στρατοί!. 

«Π.cφηκολοuθησα εΤπε, τt'Jr.ι έπιχείρησιν αό

τt'Jv ά.πο τοu 11αpατη:pηrτηρίοu μιδ:ς Έλληvι

κi'iς ΠU',Ο•Ο•οολαρχ[ας. Δια τοu τηλεσκοπίvv 

διόκρινα εiς τt'Jv ά,πέναντί μας κσΡ'Jψiιν μι

κ.ροσκοrτηκ.(χς μορφό:ς άνΒρώπωv κι·vοu.μέvω~. 

ΑΙφ,vης, ένω o·i πuρσ6οληταi ήτοιμάζο\Ι'Γο ν' 

Cςvοίξοuν πΟρ , εΤς 'Έλλη,ν ύποστ,ράτηyος εΤ

Ο'ώpμησεν είς το παρατη.ρη,τήριον κα1 άπεu

θuvόομε•νος π;ρος τοuς πuρο6οληrτaς άνεφώvη

σε: «Κύριοι, τΟ: τηλε66λα σας εΤvαι περιτ

τά. 0.1 στρατιωται, τοuς όποίοuς βλέπετε 

άπ·έvαii'Γι εΤΙΥαι !δικοί μας. Κατέλα6ον το 

uψι.)μα έξ έφόδου». 

Άσu•γrκ,ράτητος χαρa κατέλαβε τοuς "Ελ

ληνας άξιωματικοuς έπΙ τΌ άναyyελίςt αίι

τΌ, δλοι δΕ. έζητωrκrpαύγαζ·ον κα1 έyέλω,·ι. 

Τ·iιν χαράν τωr,ι αότriιν ήννόησα, δταν μοu έ

ξήrγηrσαv, Οτι το κ.αταληφθΕ.ν ϋψωμα ήτο τ6 

ύιjιηολόrτερον δρος, το όποiον έχώριζεν τούς 

Έλληv.ες άπο τΟν έπδμενοv άντικειμεvικον 

σκοιποv των:.. 

Πάνωr σΕ. το.ίJτο τον ένθοuσιασμο δ Κω~ 

σταρiις πήρε το λόγο. 

-Σιγά, μfιν πά.θοuμε σcrv Ε:παθε κι δ 

f.pμος φοpοεισπράχτορας τής Κuθρέας έψες 

άτr' τη χαρά τοu. 

-~η Ε:παθε; ρώτησαν δυο- τρία στόμα

τα μαζί, άποrpεμένα. 

--Νά, σaν διάβαζε στο φVλλο πού 'γρα

φε γι(χ τ1ς νί·κες τσCι στρα.τοίι μας, στρά

ψη!ΚΕ γιο-μάτος πι;pηφάΙVια στη γυναίκα του 

φωνάζοντας: «τ:οuς φάγα.με τοuς .μακαρο
νάδες, γuναίκω, κι fyu.ρε άτr' η\ σvyκίvη

ση κα1 πέθανε. 

--Θοος σχωρέ.στον, μιοvpμοίιpισε ό Χα-

σάνης. 

'Απόφαyαν κα1 6άλαν το σταUΙpό τοvς, 

σw i"jp(J1ε στο μ.αyαζl δ Μοuσταφό:ς τοi.'ι Χά

σανοu άπ' το Μrτrέ.κιογιοu, έpγάτης κα1 

ρεσ"πέρης, τίμιος σάν τοuς πρωτινοuς καΙ 

,.τόοπ.ρος 0:5-ρωrτrο·ς. Δώ5εκα χ,ρrόvια τώ.ρα τrο

τισκιος (03) τοϋ Σα66ή, χωρiς άνάπαvλα 

καμμιά, νύχτα τiς πιο πολλtς φορές, μέσ' 

τΙς στραπές, τΙς 6ραχές, τiι σκ·στειvιά, κα1 

τίς βροντές. Γιόμιζε πετρέλαιο το φανάρι 

του, καΙ κρατώντας το φτυάρι τοv στον ώμο 

κ.αl το παλτό του το παλιό, δε φοβήθηκε 

μια !'.στ ω σταλαμiι (94) οuτε 6ροχη ο·ίίτε τ' 

άγιά:ζι οίίτε το 6ίτσιασμα τοϋ παγωμένου 

άyέρα. Μπήκε ρίχνοντας τη ματιά του οο 

γύρω καi χαιρετώντας στό: ρωμέικα. 

-~Γιά σου, Σα66ή, γιά σας καΙ σάς μα

στόpοι! 

Κό;θΙησε, ό Σαβδiις τοu διέταξε καφt κα! 

σα ντον ί]πιε, θέλησε να μά:θει ποϋ eα πο

τίζαv·c ό:πόψε μετa τα μεσάνυχτα. 

~-·Θa ποτίσεις τ1ς έλιΕ.ς στο Μπέη Κιόι, 

Μσuσταψά, κι δ:ν άρτηpήσει(95), το 6άζεις 

μέσ' τa Πεηλίτικα. 

-'Εντάξει, μάστρε, μα αν θέλεις νά κα

τεβάσει ό ποταμός, πρόσ·εξε το καi σU λίγο 

άιπόψε το χαράι(96). Τζιάμπροοu(97) εΤ

δες fίοyταμ ποv πά:θαμεν. 

το άμάξι το μόνο μΕ. τ<'χ λ·οι.ιpοίινια(98) 

πρσχ.ω·ρa, οοως πrpοχωpδ: καi το διπλάκαρ::r 

κα1 το 6rοvδάμαςο ποu φrτιάχνουνε τσιοu

ράκκια καΙ καλφ·άδες. Ό Κύπρος μΕ. τ.): 

τσιοιιράκκια προχωράει στο σανίδωμα(99) 

τοΟ κασιωτοϊι τοv κάροv. Με τρεί'ς σανίδες, 

δυόμισι έπ\ κοσπέντε κατοστόμετρα, δέσα

vε τd μερκακΟ: στο πλάτος καΙ τiς τέΟ'σφ!ς 

τpαΙβέρσες, - δ·ιόμισι πόντους φάρδος κι 

έφτάμισι στο ψi\λος ι'\ κάθε μι(χ - στο μά-
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Ό Σα56fις άνοιξε δuο μιικ:ρtς τρύπες σ-r' 

aμμάτισμα μf: τf\ν aρίδα τών μεσίτωv κι ά

νοιξε μf: το γλιιφτοίιιν και το κοιιπάvι τiς 

δuο τ~πες, fνα έπ; τρισήιμισι κατοστa καΙ 

φύτεψε το πρ&το κορωνίδι, 

Μέτρησε στη σuνέχεια μιa σπιθαμή, κά

ποτε μετράει εναν τζιηνόστομο καΙ φύτεψε 

καi το δεύτφο κορω-Jίδι. 

-ΤΟ: κοpωνίθκια πρέπει νά Ύαι γερά, 

ν' avτ~xo-w στο σ,κ6ρσο(100), λέει στα 

τσιοuράι<ικια καΙ σ1ον Τεσκ,ρο. Γιαuτο δια

λέ)"ΟUμε ξίιλα στ~ρεα, λα-rζιέτινα τζια1 ξε-

1ρeχ νeχ μf:ν ζαοώνοι:ν ( 1 Ο 1 ) . 

'Αvαποδογυρίζει τ' άλέτρι ό μάστρος ι<;αi 

στεριώνει καΙ τα δυο τα ΚQρωνίδια μΕ. δυο 

γερΕς σφijνες ποi:ι τa δένοι:ιν πιί'ι aξεδιάλυτα 

κι ΕVα τa κάμvοιιν μΕ τ' aμμάτισμα. Ό 

Τεuκρος πij,ρε το σοανα ΚΙ Ε\κοψε. τiς σψi]

νες ποu έξέχαν. 

-Ύπό:ρχει ·καi κάτι άλλο άκόμα ποu 

πρ~πει va προσέχουμε στο δεύτερο το κο

ρωνίδι. Ή άνάγ.κη νά '.ναι κοντύτερο aπ' το 

n:ρωτο. Μα θέλω να μοίJ 6ρijτε, aν το μπό

ρετε, μονάχοι σας το λόγο μίλησε 6 μά

στt.Χ>ς. 

- ιΓιατί, σav το περvδ:με. στο λοuρι

ικό( 1 02)' δυσκολεύει το ζωκαλάτη &ν δΕ:.v 

εΤναι μικρότvρσ, πετιέται ό Νίκος. 

--Ma καΙ yιa va μη.v καταλυέται ( 1 03;, 
και va μ.ην τρώγ-εται σav το σέρνει ό ζεu

καλάτης aπ' το σπίτι στο χωράφι καΙ τ' 

άντίστρο.φα τ' άλέτρι, πετιέται ό Τεϋικρος. 

νΕτσι σaν τρώγεται τ' άμ.μάησμα όπως το 

σέpνοι:νε τa 6-όδια, το κcψωνίδι - &ν δΕ:.ν 

εΤv' μικ9ότερο -- θa φαγωθεί' σav σέρνεται 

στη yi]ς νωρίς, καΙ θa ξεμείνει ό ζευιγaς χω-

ρiς το κοιρc.Jονίδ-ι' 

-~π:';Jάοο, ρε Τεuκρο, αύτο εΤvαι. Διά-

vα κι οΙ δuο πετίιχαιε. Γι' αίιτο μερι.κοl πο

λU καλο\ ρεσ'riρη5ες - ενας στσUς δέκα 

θa το κάνουν - κcφφώvοvν στ' άμμάτισμα 

καμμιCχ: οραχιόλα κι ετσι yλvτώνοuν,ε απ· το 

φάγ.ωμα τ' aμ·μάτισμα τ' aλέτροu, μιλάει 

ό μάστρε Σά6,6ας. 

Ό Τεί:Ικρος -πετάει aττ' τη χαρά του, ΠοU 

6·ρfΊικε τοΟτο το μιισηκο μf: το κορωνίδι το 

κοντο ΚΙ ή χcφά τοιι οαστάει ίσα μ' fνa 

κοστετράωρο. 

Λίγο πρΙν άπ' το μεσημέρι fφτασε δ Μι

χάλης ό Πελετιές άπ' το Σαρά:γιο μέ τ' 

ο;μμάτισμα σπασμένσ καΙ ό Κ.ωστης δ Ττα

λ::χττίνης άπ' το Νιο Χωριο με κομμ-ένη τη 

σπάθη. w Αφησε ό Τταλαττίνης στο μαyαζ1 

τ' aλέ·φι τοu γιa νa ξαναrrτφάσει, ~μα ό 

Μιχαλής, παλιος φίλος με το Σα6β·η κα1 

ζευγαλάτηις του, εκατσε μαζί τοv το μεση

μέρι στο τραπέζι· έτσι yιά 'να -κρασοπότη

ρο. Τιpά:6η.ξε ό Τ-εΟικρσς στη φουvτάνα να 

ξεπλύvε. τiι, έλιές, μό: τοu 'πεσε ή κού-ιτα 

στη λεκάνη κι ιiιρθο:: πίσω μουτρωιμέ·νος καi 

6αρίις. Η Α.Sικα τοΟ λΕ:v πως η φσυ·ντάνα Eiv' 

καθαρiΊ κι aφοδα eα μπορσϋσε νΟ: τσιμπή

σει μια ι':λιά. Ό μικρΌς f]ταvε vτοίΊροc; κι 

c'ψετό:πειστΟζ. 

Δi:.ν άyyίζω τίς έλιές! σ Οσο ΠοU ακί:

φτομαι πwς κάποιος μπορεl vά '6yαλε άκο· 

μα καΙ τη μύ·ξα του στη 6ρvση ... 

--Ma κι δ:v ό1κ.όμα το δεχτοCιμε, τοu λέει 

6 Μιχαλή.ς, ή φουντάvα την καθάΙρισε. 

-- Οϋτε νa το σκεφτεϊτε πw:; θa φό::ω! 

Tfjς πείναc; νa τrεΗαίνω, μπ·ουικιΟ: &πο τoil· 

1·ες τ]ς έλΙΕζ στο στόμα μΟU δΕ δάζω. 

Ό Σα66i]ς Mv εΤπε τίποτα στοΟ>το ro 
πεΊσμα τοΟ παιSι-οΟ του, ΚΙ &ς το 'ΙΙ'pόσεξε. 

Μόλις πσίι 'χαv άποφάει, σav ifφταvε στο 

μαγαζ1 μf: το γαϊδοίιρι του άπο τα Καλλu

οάκια ό ΧουσεΊνης μέ το γιό τοιι τοv Τζια

μαλή, Ε.vα δεκαπεντάχροvο άyόρι. 

-- Σοu 'φ·ερα, ούστό: Σα6<6ή, τον Τζια

μαλή μοιι νa μοο το μάθεις τέχνη, λέει δ 

Χοuσείνης. 
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--•Κι Ccπ0 σή,μερα κιόλας, &ν θέλει, μπτο

pεi vO: μείνει μαζί μας, λιέει ό Σα66ής. Εί

δέ( 104) κι άπο αψιο ... 

--Αύριο θά 'ρτω το π,ρωιί, λέει 6 Τζια

μι:~λής. 

Κι η σιιμφ•ωr.ιία κλείστηοcε μέσα σέ δυο 

λεφτa τijς ω.ρας. Χαρού>μενο·ς ό Τζιαμαλι'ις 

δλέιπει τοuς πάγκους, τiς σιγάτσες, τα 

πριόνια, τΙς μέγ,κεvες, κα1 τiς c'φίδες κρε

μασμένες σε σεφΕ:ς aπάνω άπο τοuς πάγ

κοικ;. ϊοϋ δείχνουν δλα τa έρyαλεΊα τijς 

δουλει&ς καi τοί./ ξη,γοίJ.v τ.η χρήση τους. 

TO,v μπάγκο τ·οu; πελεκάνους ( 1 05), πούv 

emαραίτη,τος γιΟ: va ρσυκαιιίζοο·νε τό: μφ· 

κακά, τiς τρο:-6έρσες, τό: στuλλσύβκια, τiς 

δρουvτέλλες, τ.(χ σαvίθΙκια κι W.λα κομμά

τια τ' ά.μαξιοϋ, το ξuιριστ.άρι(106) γιΟ: r1ς 

λεnτοδοuιλιΕ:ς τσϊι άμαξιοϊι, το μεγάλο κα

τ(Χ)ρράχτηΙ( 1 07) γιΟ: νό: σχίζσυνε τό: πιο 

χοντρΟ: ξύλα, τοuς κινόσοuς(108) γιά τΙς 

πστ·οuδες, πεντέξι ράσπες ( 1 09) κι άλλες 

-.-όσες λίμες(110) yιa τΟ: σίδφα, καψμιa 

δεκαριa τράπανα( 111) τοϋ χεριοϊι μ( διά

φ:ψες κωμο5ραμίσι,μες aρiSες, καμμιa δε

κα;>ιa άpίδες τοlι χεριοϋ μΕ: μιa πολU χον

' ρ!) a.ρiδα τω, τεσσάρων πόντων γ ιό: τΙς 

τ:ρ;:nτες τ' άξονισlι καΙ γιa το πραπάλλου

κο( 1 12), γιΟ: τοuς ζυγούς, γιΟ: τΙς ζέ-

6λες ( 113) καΙ για •a μου5·έλια, σav ,α 

;ρυπ&v στι'ι μέση. 

·--Κανεί'( 114), λέει δ Τζιεμαλής, αίιοω 

μoiJ λέτε καi τ' ά)\).n.. 

Γ άπομεσήμερe> 6αpθii]Ικαν οΙ μισο1 νr) 

φτιάξουν τό: σπασ•μέvα άλέτρια κι ο1 &λλοι 

μισοi σuνέχισαv τι'ιν π' άρχισαν δουλιά 

τοιJς. 

Σκο·λάσαιv κι δ Σα66ής, μe τον Τεϋκρο 

τ:pΜ·ηΙξαν γιΟ: το σπίτι. Νωρiς φάyαν το 

6ράiδv καi κοιμη,θf\Ικαν yρήιγορα· σΕ δυο (;)
,ρες δ Σαδδfις Ε:πρεπε νΟ: ξ\JΙΠ\Ιήσει γιΟ: vC. 
yλεπίσει ( 115) το νερό. ΝΕπρειττε να δεΙ τiς 

χοφαyιά!δες(116) οολλες - vό: πάει Ίσα· 

με το Boί!rnro, το Τραπrπεροcό, μέχρι ΤΟΥ 

Κεφαλάδρvσο σχΘδον - rιιΌ: δεΙ τ1ς δι

σΊες ( 117) av εtν' γφές, τΟ: κοφί ματα το Ο 
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vεpoCι ούλλι:Ι. Μα τοϊιτα μόνο να τό: πεϊ κα

νέ•ας θέλει δuο .μερόνvχτα γιΟ: νό: άνιστιr 

ρήσε ι. 

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ, μό: χαρούμενος κστέ-

6ηκε στδ μαγαζί τοv τι'ιιν Τετάρτη δ Σα6-
6ής. 'Απ' τΙς f:ντεκα μe i:vτεκα καi κάρτο 

το 6ρό5υ, ποu σηκώΘηκε, ίσαμε τiς έξι, ποίι 

;ο vερS του κόπει, μάτι δeν iiκλεισε. ΝΕτρc:

ξε, Εσασε( 118) ΒισΊές, μa ή δαυλιά του 

γivει. Το νερο κατέβει ποταμός ... 

Π,ρ1v φ;άσει στο Σσράyιο πέρασε άπ' 

τοΟ Κκουρij( 119) το χωράφι. Έβαλε στοϋ 

χωραψιοϊι τ1ς νάκρες λίγες συκιές, ποο τoiJ 

'φεp'Ξ ή Χpυσταλλού, ή άδε:λ,φή TOIJ, άπ' το 

μεγάλο του·ς περβόλι, το πα'f1pικο μe το 

νερο τ' άξιvτήλι,στο( 120), πού 'χο·υw στι'ιv 
Καμάρα: Μια 6-άλτι.κη, άστηpη, μαύp""]', άν

τελοίινικη. 

Έφτασε στό μαγαζ! νωρίτερα, σό:ν πάν

τα, άπο τοuς aλλouc;. Ταιχτοποίη,σε γιΟ: λί

γο τΟ: βφεσιέδια ( 121) τοv. Κατάγ.ραψε δ

λ ους τοuς χρεc:Jσ-rες, σταύρω•σε itνα- δυό 

τrou τον ςοφλfjσαv --- γιΟ: κάθε χω!)ιο έχει 

το δικό του, ξεχωριστό δεφτέρι --- κα·J σκέ-

φτψ<ε va κάμει ένα γύ-ρο μετa άπ' τiς γιοp
τΕ:ς γι.Ο: ε'ίσπ,ραξη. 

Σέ λίγο έφτασε στο μαyαζι τοϊι Σα66f) 

ό Μιράνας, φέρνοντας τό καπριολέ τοv νά 

τοϊι το φτιάξοvv κα1 νό: τοϋ σφίξουν τοuς 

τροχ·ούς. Ό ΜφάΎας, ποu όπως Ελεγε ό 'ί

διος ί'φτανε απο τfιν w Αyκυρα, έφτασε 

πρόσφυγας άπ' τη ΜικιρΟ: 'Ασία μαζi μέ 

άλλσυς στο vησ1 καi κατάφ.φε I.'Cx ξαναγίνει 

πλούσιος. "Εχει καi δυο παιδιά, το Λεω

νίδα κα1 τό Λε6&v, ποu τοuς ξέρει το μισο 

χωριό. Το καπριολΕ aνήικει στον 'Αρτίμπεη, 

τον πιο πλούσιο ίσως τοϊι νησιοΟ, Π'Οu ή 

01κούιφια τοv κ·ρατοΟσε ά.π' τι'ιν Άμέ!ρικα. 

"Εχει κοστέσσερα δόντια, ά.ντ1ς γιa δώδε

κα π-οv 'χουν τ' άλλα κατr.ριολέ, κι άκόuα 

μσυβέλλι ( 122) σιδ·ερένιο ά.ντiς γιό: ξύλινο, 

καΙ κούρβα μο·νοκόμμστη. Π.i]ρε άπ' το Μι

ράνα το καrrrρι,σλε δ Σα6,6ής, το 'φτιαξε, 

καΙ πέ-ruχε. 'Εξαίρετος τεχνίτης καθως ~-
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ταν, δΕν μτrοροϋσε τrαρ(χ κι ή σφραγίδα τi\ς 

δουλιΟ:ς του νό: 'χει τή σιγοιιράδα καi τiιν 

τελειόττyrα τi)ς τέχνης του. 

Στο μεταξu έφτασε στο μαyαζi ΚΙ δ για· 

τρΟς άτr' τη Χρuσίδα, δ ΚυριακοίJ, τrαV τοι 

λt:ya καΙ γιατ·ράκκα ( 123), .καΙ την ώρα τrοίι 
πελέκαγε δ Σα66ής, άvοίξαvε κου6έvτα γιο 

το χωοριο και τiς άνάyκες τοιι. 

-noιJ λές, λέει δ γιατρός σε μιό: στιγ

μή, σκέφτqμαι αν ήμουν έγω στα πράματα, 

νό: στρώσω μ' άσφαλτο τοuς διρόμοuς αν 

οχι δλους, ΤΟUς κεντρικοuς τοvλάχιστο. ΚαΙ 

νά γεμίσω ·με τrαρτέψια τiς νεραυλα:κιές α~ 

εΤναι .καΙ τiς τrιο σημαδιακές· καΙ νa τΙ:; 

στρώσω μ"Ε λουλούδια. 

-Καλ(χ δλα τοGτα, λέει δ Σαδ·δής, μ:) 

θόJιι' τrολλό: τό: έξοδα ! 

~ρ' &ς τα καταφέρω 'yω νά μτrώ, 

μι(χ έστω τριετία δήμαρχ.ος, καΙ λεφτa θό 

6ροϊιμε! 

Σάν Ε.φυyε ο γιατρός, ρώ-τησε δ ΤεΟκροι;. 

-·τί yιατ;ρός εΤν' ό ΚuριΟJκοΟ, πατέρα, 

-Δούλεψε πριJrα ξυλσyλύπτης, έτοuτQς 

δ γιατρός, παιδί μου· καΙ στάθη.κε περίφη

μος. Ό πιο λαμ:πpος στην Κύπρο. ΝΕκαuε 

τέμπλα ( 124) σ' έκκλησιες στη Χώρα, στο 

Καϊμακλί, στον "Αη ΓιC)ρκη τί\ς Τζιυ,ρκ&~, 

στο Ξέμετοχι, στη Δευτερά, στη Λακστά

μια. Μά το τrιό καλό το τέμτrλος τοΟ νη· 

σιοϊι δ ΚuριακοίJ τό 'φτια:ξε στο μοναστήρι 

τοΟ ΜαχαιρΟ:. ΠΟ:νε χιλιάδ·ες ·καi το 6λέτrοu
νε το χρόνο καΙ δικοί μας καΙ ξένοι καi τι
μοΟνε το γιατρό τrού, γλύπτης κ.δμα πσύ 

'ταν, fφτια§ε τοϊιτο το στολίδι τί\ς μον.ης. 

--'Καλά, κι ό:φοΟ ήταν τόσο καλός γλύ

πτης, γιατi τrί]yε νd: γενε'i γιατρός; ρώτη

σε ό Τεϊικρος. 

-Γιατi ήθελε νΟ: δοηθήσει καΙ τον t!ι.ν

θp.ι..:.ιπο έχτος άτrο τή τέχνη· ή φωτιa κι δ 

ένθοοσιασμός του εΤναι, σd:ν ποu το δλέ
τrεις, Ο:μ·ετρος ... 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
----------

Φτάσαvε στό μαyαζi γιό: κουτσοδούλι'i 

καi μφεμετίσματα ίσαμε έφτά τrελάτες κι 

άνάμεσά τοvς δ Θε.ο~άρης τοϊι Σταυιpάκη 

άπο τή Βώνη, δ άδ·ελφΟς τοϊι μάστρου δ 

Μιχ·άλης, ό Γιω•ρκ.ης τοΟ Χαϊ:ρετrέτη, δ Ά

θα:νάση.ς τοΟ Τζωρκά:κοv άτr' τοuς Μοργιά

νηδ·ες τής Χρυσίδας. 

Λίγο προτοu σκολάσουν τri)ρε δ Χασά

vης τόν Τζιaμαλη •Καi το·Ο 'δειξε κι άλλα τοϋ 

μα:γαζιοΟ έpyαλεϊα. 

--.'Ετούτη είναι ή κσvτάλα ( 125) ή σιδε.· 

ρένια, ποu τη φrτ-ιάχvουνε στην Κύπρο, γιά 

v' άνοίγει καΙ νa καeαρίζει τΙς τρύπες. 

Τούτη εΤν' ή άpίδα των κοvρ6οίιδων( 126), 
ποu τη λένε κα1 άρίδα yιa τΕς 6οίίλλες( 127) 
πιό τrέρα εΤν' ή άρίδα γιό: τά τrοδάl;r 

κα ( 128). Τ σGτα εΤ·ναι τΟ: σί·δερα τοUς τrελε

κάνους ( 129)' τrou σφίyyσυνε. τά μερκαι<~, 

τσϊιτα τa δυο τρσχά:ρκα(130) μετροuvε 

τοuς τ,ροχοvς σaν θά 6άλιοvν ο! μαστόρ-:>ι 

τοuς κατrλα>μάδες στοος τροχούς. 

---Και τοίί:τες οί μάτσες ( 130) τί δοvλιa 

κάνοοrν; 

-ΟΙ μάτσες κάνουν γιa τrολλΕ:ς δοvλιέc;. 

Τ ούrτ-η εω ή μεγάλη τη χρησιμοποιοΟν γ ιό 

νό: καθίζουν τΟ: χ·ωνιά. Ή ματσσίιδα( 132) 
ποu Θω,ρεΊς των τριωv όκκάδωrν τη χρησιμο

ποισuv yιa το κάθισμα τω·ι δσντιων, μ(χ καΙ 

των κούρδων. Δίπλα είν' ή μάτσα ή δίχα

λη.( 133fl, γύρω στη μιάμισι 0\GKCx γι(χ ΤΟ 

σπάΘιασ.μα των Cιλετ,ριώy- κι εΤναι καi τοό

τη, σπέαρ. ΤοΟτα εΤvαι τa δ·υο σίδερα( 134) 
- τδ 'να: γύρω στiς πέντε ό!<'Κάiδες - γιa 

να καθ>ίσκοu.ν τό: χω,vιά. τα σί.δφα εΤναι 

κομμάτια aπό ό:ξόνια άμα.ξιων, κι εΤvαι τό. 

πιο τrολλό: Cιvάμισι 'ίσαμε δυο ό.κ.κά:δες. Δί

πλα εΤναι τό: εξι κοuτrάνια(135), τrow ιi

τrαραίτητα γιό: το καθάρισμα των τρVπων, 

-·--'Aμav γιαοίι, Εχοvμε. κι άλλ.α άκόμα; 

ρώτηp-ε. δ Τζιεμαλής. 

---Γ άλλα θa τΟ: μάθεις σάν θά τά δου

λεvεις, τοΟ λέει δ Χασάlvη.ς. Δεν ε.Τν' καθό

λου δόσkολο. 
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ΣΟν κλείσαvε το μαyαζi τ' άπάyεμα, πή

ρε δ Σα66.fις το τrοδήλcπο, άνΘ6ηκε στfιv 

τrισινι) τη σκάλα τα.ι δ Τείίκρος, κα1 τρά6Ί

~αν νό: δοVν πως τό: τrfιyε δ τrοτισκιοι; τή 

νύχτα. Μό: ό Τεuιφος τράδηξε γιό: το τοιιρ

κοχώρι, γι' άκόμα fvα λόγο. Θα μάζεbε 

μτrαyκάλλοvς ( 136) άπ' τό: χQράφια τοuς 

γιό: νό: τοuς 6άλοvν ξvδάτα.ις. Τόσο καφο 

λιyοόρει.ιε τΟΟς μπαyκάλλοvς. 

<ΕΤδε τό: τrερδόλια τοv τrλυμασμένα( 137) 
ό Σαδδfις κα1 καταχάρηικε. 

Μαζέψανε μτrαγ•κάλλσvς κα1 λίyοιις τrι· 

τσικλιάντροvι; ( 138) τr' άρέσανε στfι μάνα 

τοο καΙ στι'ι μιιφή τοιι άδε.λφή. Γιόμισw 

μέ τό: χφταρικΟ: τrάνω άτrο τρία σαχκού

λια. Σοvροόπωνε σό:ν ~ιιyαv. Στον καφενΕ 

τοΟ Μτrbcιογιοv τοvς είδανε ο! κάτοικοι τά) 

χωριοΟ καi μ( τΟ: τrολλα τα χος ΎΙΚε:λ.νrι

ν1ζ(139) καΙ ·μτrοίιιyιοvροvμ(140), οόστa 

Σα66ή, κατiJ6ηκαν. Μέσα στο καφενεΊο τοΟ 

χωριοΟ, πλάι στο διπλό ντιπόζητο, με 

τiς μακpες λακάvες γιΟ: vα πίvοννε μ' a:vε

ση τα χτηva τοΟ χωριοΟ -· ο! ΤοΟρκοι τ!p<Χ·· 
6o0v τοuς ναργιλέδες κα] παίζοuvε σκαμ
πίλι(141 ). 

ΚF.,pασαv το Σα66rι f:vα κο·ιιΟ:κ καi φίλε· 

ψαν τον Τεlικρο μ( σουμάδα καl λίζα(142). 

Γιοrμάτοι περιποίηση στο μάστρο κα1 στό 

γιό τοιι. 'Ιδιαίτερα στο μι.κρο τον Τείικ!:)D, 

πW πρώτry φορά τοu έμπαινε σε καφc,•i'. 
τοίιρκικο. 

--Όττοίψ, όyλσVμ ( J 43) ! όττοίιρ, Τ εv
κροf 

Σ τόν καφενέ, πσV σ' ~ τοίχο τοο κιχ
μ ιέται ένα ΠΟ!pτραlτο τοι} Άτατούρκ, eμ

παιvε σε λίγο δ Φιλα6ερτής. Υ ΝJ...ες χαιρε

τοΟιχς καΙ χσ.ρf:ς μ( το Σα66ή. Χαρtς κα1 
για το μικρό τοιι 'ΠοV μεγάλωσε. Φώvαξε 

το καφετζί) κα] κέρασε δείiτφη σουμάδα 

ατό μικρο κα] δεύτερο κονιό:κ στο μάστρο, 
Πάνω άτrο είκοσι λίζα, όσοι ~ταν κι οΙ πε
λάτες, Ε:δαλε στο σαχκούλι τοιι δ Τείικρος. 
ΣΟ:v φείtyανε τΟΟς κατευόδωσαν. 

--Κ ιοvλi, κιοvλέ, οόστα Σα6δή! 

Στο δρόμο ρώτησε δ Τείίκρος 

--':Ετοίίτος ό Φιλα6ερτfις τί σόι άι.θρω-· 

πος ε:ίvαι; 

--<ΕΤvαι ό χότζιας τοCι χωριοίί. Καi εί

vαι κείνος ΠΟU opij!Kε τiς προάλλες άπάνω 

στοuς τ σικ·κάες, δίτrλα στα χωράφια μα::, 

το άγαλμα το μτr,ρούvτζινο τοΟ Σι.τrτίμιοu 

Σε!6ήροv. Κείνο το τφάστιο άγαιλiμα τrov 

'δες στο μοvσεΊο, σCιν 'Πήγατε στερν(ι μΕ: 

το σχολείο καJ 'ΠοV Κρατάει aπο μόνο TOU 

ένα δωμάτιο. Μό: τό 'στrασε το άγαλμα δ 

Φιλάς, γιατi πίστεψε τrώς θά '6ρισκε χpv

σάφι, νά 'χει μέσα. Γι' αίrrο ξεκρίνεις σav 

το πλησιάσεις τ' άγαλμα τιi>ς εΤν' σvγ'ι(ολ

λημένο. 

----4Κα1 1rώς τa ξέιρει f.τσι φαρσlv(144) 

τα έ.λληνικά; 

· .... -Ή μάνα τοv εΤναι ρωμιό: μa vτpέrπι:

ται νό. το λαλεΊ, σav χόrτζιας πού 'ναι. 

Δώσανε τοuς πιτσικλιάντροιις στιiν άδελ· 

φη τcίι Τεύκ;:;-οιι κα:i τοuς μπαyκάλλουι; στi'J 

μάνα ·rοιι, τιlv Εύανθία, ποο τοuς fπλιινε κα

λα καi ·rOI)ς άφησε τη νιΊχτα: νa ση .. -γvώ

σοuν, lla μαλαΙκώσΟVΥ yιa y(x τοUς ρίξεΙ το 

πρω; στο ξοοι. 

ΤΗΝ Alv\H μ~ρα ό Σα&6ής, Πέμτrτη, 

πή,pι:: το προσφάι καi μεσημεριάτικο καJ κί

νησε γιΟ: τό χαvούτι. Μό: πρίν 6ολεvτεi καΙ 

6άλει τό σταυρό τοιι, ίσαμε δέκα πλάκω

σαν πdλάτες μf: κοιιτσοδούλια ( 145), ποi:ι 

θέλοιrvε σε κάρα καi σ' άλέτρια. Γέμισε Λ 

δρόμος στή σειρά, πΟ: στό: δεντpΟ: δεμένα, 

μ( τι'χ γαϊδούρια ποιJ 'φεραv με δαΟτα ·ι' 

aλέτρια οί πελάτες. ~Ετσι, σΟ:v ποίι 'ταν 

φuσικό, άvά6αλαv τ{χ κάρα τΟ: καιvοίιρyια 

καi τ' άλέτρια, γιΟ: νό: τrέσοιιv με τa μοίί

τρα στΟ: •κοιιτσοδοόλια όλα τοΟτα. Μές στο 

σικλέττιv( 146) τf!ς δα.ολιaς λίγο π,ρi111 va 
μεσημεριάσει, θvμή8ηκε ό Σαβδfις τδ Βαp

νάδα. 
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---floO τrfjγε καi χάθηκε, τρεΊς μtpες τώ

.pα ό Βαρνό.Jδας άνα.ρωτήθηκε .. 

--Θά 'πεσ:: πολλιΊ δοvλιά «α1 θά 'χει πα

ρο.:γγελιές γιό: νιό:σ.μαν, μό:στρε, άπάvτησε 

κώrοιος. 

Μα πρiν κCΙΙΘήσονν γιΟ: τό μεσημεριάτικο, 

Υά:σοv καΙ το ΒαρvάJ6α με τ' άλέ.τρι τοιι 

στον ώμο, μt τόν ά6ρωιπο(147) κομμένο. 

ΧαρΕς κι έvθcκισιασμος γιΟ: τοUτο τ' ά

ν<Ι'1Ηiντεχο φτάσιμο τοίι Βαρνάδα. 

-Έλα, μωρ/:. Βαpνάδα, καi σ' άyσ:πάει 

ή πεθερά σοv καΙ μπάσταρδος δΕν εΤσαι. 

η ζcπάνω στο φαί Εψτασες ΚΙ Τσα ποο τώ

ρα ε!χαμε ηΊν ώιαφορά σου. 

-Βρε Βαρνά6α, πως τό 'παθες ΚΙ έ

σπασες τ' άλετριοίi το . !VΟ~ρο ( 148), ρώτrγ 

σε fvας κάλφας. 

··-Μπό:ς καi θαρρεΊτε, πως οΙ φίλοι το.) 

μσ:γαζιοΟ, δεν παΒαίνοννε ζryμιέ.ς; Νά, σi:J:>J 

-πήγαινα ν&; ξεφύγc.> άπο μιό: ρfζα, κm-zι 

l:να τρc'χκ καi κόβεται στα χέρια μοv 

-'Υγεία, έμεί'ς νά 'μαστε χαλά, Βα,ρvά· 

δα, τοΟ λέει δ Σαββής. 

---Άμμά ντα ξέρω! σαν ττΊιι Uγεfα άλλο 

τί'ΠΌ'fε στόν κόσμο! 

Ό «ό15ρωπος» φτιάχτηκε στα σ6έ.λτα χα! 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

στρε'ic; τοίι πρωτογιούvη τοϊι κοστρία, ποv 

προτάνοιξα το μαγαζi δί'Ιfλα στοΟ 'Α.ΙιτώΥη 

τοο Βαψειά&η στό Σαράγιο, τa ;φόνια η. 

σαν δοοκολα. ~Ηταν τότες, σαv ΠοU θο.Jμά

μαι, ποu μοίΊ πp&rεινε ο φίλος ό Χpή,στος 

ό Κοvν~ς άπο τη Βώνη, νό: νοικιάσοvμε το 

με-γάλο μαγαζ( της ΜαριτσοΟς τοίι Χατζη,

eαvάση όπ' τιlν Κuθ?έα, τής άδελψης τοίί 

Άδάμου τοΟ μάγερα. Συμφι:.>vήσcφε τότες 

το νοίκι γιΟ: όχτω σελίνια ΤΟ μήνα. Το μα

yαζl ήταν μεγάλο, με καμάρα, και δυο 

μαyαζόrπορτες. Τό σνμβόλαιο τό 'κανε ό 

θειος ό Κύπ,ρος, ό άδελφος τής μάνας. Πij~ 

pα το νοικιαστή,ριο, καΙ γvρεψα ένα- δυο 

μά:ρτι,φες, σc'χν ΠΟW' το τU'ΠtΙ<ό, γιa ν&; το 

όπογράψονν. Πέφτω λοιποv πρώτα στον 

Χpηστοφ.άκη τοίι ΚολιοΟ, μοuχτά:ρη στa 

χ.pόνια κείνα τ' 'Αγιά Ντ,ροιιίκοv. -ισαμε 

σαράντα χρόvια στάθηκε μουχτάpητς τ' Ά" 

yιά Ντρόvικοv ό σχω,ρεμέvος. 

---"Ελα θειέ, νa 6άλεις μι&; μαρτυριa 

στοUτο το έvοι.κια:στή,ριο, τοίί λέω. 

-"Ι·ά, θ' c<volξω μαγαζί, στ' άλλο δωμά

τιο, στο μισό το χC:ψο ποu κρατάει τώρα δ 

Κοuννής. 

--~Γι<rτί, τζεϊνος έv τό θέλει οδλλοv το 

μαχαζίιι; 

τό μ1:ση•μ·φιάτικο ό 8α:pvά6ας κάνει το μα- -·---Καi πόσα παίρνεις, ρέ, στη Χώρα π,:W 
ζi τους. δα.ιλείικεις; 

-'Πολλ.η σιττίvα( 149), ρε Σα66ή, λέει 'Κοστέσσερα γρόσια τi'tν ή μέρα. 
6 8α:ρνά6ας, σav 6λέτrει τον mφε:rο τοUτο 

τijς δοvλιάς. --"Ε, έδώ δε θό: 6yάζεις κοστέσσεpα 

--Μαικάρι πάνιτα νά 'χουμε ·τοΟ κάνει 6 
Σα66ής. 

--Μια χαιρa τΟ: πάς, νa χτvπήσω ξίί).ο 

τοΟ λέει ό Βαρνάβας. Θvμάσαι στο ξΕΙ<ίvη

μα: πολλοl 'lfoU το φοδοϋνταν; 

γρόσια τη βδομάδα. 

Θύμωσα τότες καΙ τοΟ λέω. 

---Αύτό, !kιέ, δεν τό fέ,ρεις. Δf.ιι εΤν' δοv· 

λεια δική σοv. 'Υπογράψεις το συμβόλαιο, 

yιό: δf.v το ίιττογ!ράψεις; 

--Φέρτο, .,έ, να στο ίιπογ.ρά:φω! 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

--Ιlέρασαν δεκαεφτό: χρόνια άπο τότες 

'Ποο το τφCπο κι οίισιαστικό: τό μόνο άμα

.ξάδικο στΟ: χωριά μας πιάστηκε. ~Ο πω<: 

6λέπεις, μi. τι'ι δοήβεια τοο Θεοο, καλα όc: 

τ6pα πάμε! 

-Πάνω στοihο, δ.ς πιοϋμε τζια1 πι:ιu 

.μιav, κάνει ό Βαρνά6ας. 

--...Κα1 τσοvγtκ.pίσαν τό: ποτή.ρια στfιν :.r. 
γία καi τώv δvονώvε. 

Σό:ν ά:ποφάγαν φτuμμάκωσε τiς χοΟψτις 

ό ΣοοδιΊς καi ρίχτηκε, ά,ρπώντας τό σκε

miρνι, πό: στι'ι δοολειό: σαν ταupος. Μό: 

yιόι νΟ: μ·ι'ι χάνει καιρό παρακαλεί τόν Κύ

προ v δια6άσει τό: νέα τοu πολέμου. • ο 
Κίmρος πi]ρε τό φύλλο τό σημΕJρινό κι άρ

χισε νό: δια6άζει: 

<•Παρa τfιν ένταθείσαν άντίστιΣ

σι\', oL ''Έλληvες; 6·αδ(•ζΟt1V προς; κα

τάληψιν του Τεπελενίο1.1, της; Κλη

σούρα;; και Χειμάραι:;>>. 

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 18 (Γ. Δ. Π.).-- Ή Ίτα

λικιΊ aντίστασις ε·ίς • Αλ6ανίαν έξακολοv

θε'i νΟ: είναι iσχupστάτη εiς τόν παραλια

ΙΙ<όν τομέα &ποv φαίνεται, δτι οΙ Ίταλ:>i 

κατέχοι>ν είσέτι το Πόρτο Παλέρμο. Είς τον 

'ΚΕντρικον τομέα ή 'Ελληνι·κη προέλασις 

πρός τι'ι Ι<λεισούραν συνεχίζεται, το Τεπ:

λέvι εύρίσκεται ύπο τΟ: πυρό: τοΟ Έλληvι

κοίΊ ττvρσ6ολικο0, aλλ' α! πόλεις αύται δf:ν 

κατελήφθησαν είσέη ύπο τC:n 'Ελλήνων. 

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 18 (Έπίσημον).·-- ΟΙ έ·,. 

ταΟΟα στρατιωτικοi κύκλοι άvασικοποίΊντ~ς 

τr]ν κατάστασιν ε!ς το Άλ6ανικον μέτωπον, 

τονίζοvν μετ' έ:μφάσεως, δτι αί καιρι.καi 

σννθi)και έπηρεάζοον ση,μαντικως τaς έ'Πt

χειρ:Ίσειι;. '6ν τούτοις, πο;ρΟ: τaς χιόνας καi 

το δρψu ψ(}χος, το δποΊον εfς τό: ύψe;>ματα 

εΤvαι 18 6αθμοi ύπο το μJ15έv, ό 'Ελληνι

κός στρατος συνεχίζει μεθοδικω~ τάς σα

ρωτικ.Ο:ς έπιχειρήσεις του. Δvο μικρό: χω

ρία ε!ς το 6όρειον .μέτωπον, μη aπέχοντ::Ι 

πολU άπο τιΊv yραμμfι~ τής 1τpοελάσεωc, 

κατελήφθησαν. 
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Λi!yεται, δτι το Τεττελ.έvιον δισπελεί ύπό 

το σφ::ι5ρον πCιρ τοΟ 'ΕλληvιχοΟ m.ιροδολι

κοϋ. Φι;ι·οvεί'ται έπ[σης, av καί δεν έπιβ!:

οαισΟται f.v Λονδίνφ, δτι το Πόρτο Παλ!p.

μο και το ψ~ύριόν του κατελήφθησαν. 

Β ρετταvι!<Ο: .6ομ6αρδιστιικa aερσπλάvα έ

m:τέθηισαν έ.vαvτίον φάλαγγας μεταγω-yι

κωv όιχημάτωιv έπi τίlς παραλιακής όδο{) 

μεταξu των Άyίων Σαράντα καi τοΟ Α.όλCr 

vος. Ή έ.πίθε:σις διενη,ρyήθη ύπΌ άyρίaν 

χιοvοθύελλαν καi δi:ν κατέστη διιvατον νCι 

έξακ.ρι6ωθ·ο0ν τΟ: άποτελέσματα τοΟ οe>μ· 

6αρ5ισμο0, άλλ' ά:ριθμος 6ομ•6ων έθεάiθησα-ι 

πίπτοι.ισαι έπi τfις πλε.uράς τfiς δδοΟ πλη

σίον των έ.χθρι,κων μεταγωyικων όχημάτωι. 

Έπi πλέον έμv5ραλιο·6ολήθησαν όχήματσ. 

"Ολα τό: άεροπλάvα έπανηλθον έν άσφα

λείςχ:. 

ΑΘΗιΝιΑΙ, 18 Δεκε:μ~ρίοu.- Κατέστη 

πλέον πρόδηλον, δτι ο1 vΕλληvες 6ά έ.πιτύ .. 
XCY..IV συντόμως τοuς τpε'iς άντιΙΚtψενΙιΚΟUς 

σκοπσUς των i]τοι τιΊν κατάληψιν τοΟ Τεπε .. 
λεvίΙΥJ, τής Κλεισούρας καi τijς Χειμάρσ:c;. 

'Έv Π;pΟς Εν τά όχι,φa σημεlα των Ίτα•λi>v 

<ΊΕpιέρχοvται ε1ς τaς Έλληvικaς χε!ρας καΙ 

ή θέσιc; τού έχθροϋ καΗίσ-ταται δuσχερ.<.στέ

ρα. Ά1ιτετr:θεσις προ·ι; έπανακατάληψιv 

σπο:.ι5αιοτάτοu όρεινοΟ δy,κου, δστις δεσπό

ζει τής Χειμάρας, άπε:κ,ροvσθη μετό: σο5α 

pωv &πωλειων διό: τον έχθρόν. 

Oi Ίταλοi όχuρούνται τC:)ρα 7ΓpΟ τσΟ Αύ 

λωe<J.ς. Το 'Ιταλικοv άνCΙJκοιv~,:ΘΈν άναφέρει 

ό:πλι;)ς σφοS,ρaς μά-χας, εΙς τιΊν πεpιοχήv 

τής I lης στρατιi.iς (νό-τιος τομει)ς) χωpiς 

ν' άvαφ.tρη το ά-ττοτέλεσμα των μαχ~ν τού

των. Έπίσης το άvακοιvωθ•f:ν avαφέ>ρει, δη 

ή 'Αιyγλική άεροπορία έ6ομ6άρδισε τaς 

6&.σης Ρόιδου καΙ ΆστV'Παλαίας 

Oi "Ιταiλο1 ύποχω:ροVντες καίοvv το π&;, 

κάθε οlκίαv καi κάθε καλύ6ηv, διa vά μή 

εϋρη καταφlιyιον έκ τfιι; ·κακοκαιρίας ο 

π,ροελαUνων Έλληνικος στρατός, τοο δ·ποίοu 

δμως ή ό:ντοχή έξαίρεται ύπο τοΟ διεθvοΟς 

τίmοu. Λ~yψ των καταστ:pοφωv τούτων χι

λιάSι:ς Άλ5αvων περιπλαvωvται aστε;yοι 
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_,Κεiνον 1100 φΟΟ&μαι, λέει ο Σα66~ς προς καi φώναξε τό ι.ιάστ:pο νΟ: ρί{ει μια 

εlναι το Χίτλερ ...0: μfι τρέlξιει γιΟ: vό: 'Π\J· ματιά. 

στιό:σει ( 150) το φίλο τοv καi σίιΙJΙμαχό του 

,-ξηι Ντοϋrσε, τώρα ποu τόv 6λέ.πει vr':. θα

λι:;σσcrπvίγειαι στΟ: σίγοuρα ... 

--··Συμψt'..uνω κι έγω 

Βο:pvά6ας. 

μαζ! σσv, λέει 6 

.. -N'-J. φοίiστε, γιαχοο, άκούγεται δ Μου

G"Ιαφάς. Τοuρκιa vό: πολε.μήσει, liv :ι::.ιχτεi 

οτό 'Ελλάδα ό Γερμανός, Έ.χοvν σίιμφωvο. 

Κι ιr, ιΊ Τοupκι<'χ δεν σηχωθεϊ Θμε'Ις, δ κό

σμ()ς οVλλος, vό: 6οηθήσει τό 'Ελλάδα ... 

---Μπράδο, pt Χασάvη, εΤσαι λε6έ,.rης, 

τσV λi.ει ό ΣαΜής. 

~Ισα~με v<'x σκολάσουv σχ~δοv δλα τά 

~ουτσοδούλια τέiλειωσαv. Το 6ρά5v ό Τεϋ

κρ::>ς διάδαζε κάτω άπ' το φως τής λά:μπας, 

τ;pείς φορές, τέσσερις, τrέvτε l!.vα ποίημα 

ποu τόν οvγκίν.ησε· μιλ& γιΟ: τον ά:γώvα τοϋ 

σαρόvrα κι εΤv' γρ<:ψμένο άπο λαϊκό ποιη

τή, το Νίιcο το Μηιλιώτη., στfιv mχvελλήνια 

δημοτική. Τέλειωσε το ποίημα, διά6ασε 

τήv «'Εiλεuθφία», μa ιΊ δίψα τοv δΕ λέει •A'r 
σ6ήσε.ι. ~Ετσι, γιΟ: ...0: πφάσει ή ώpα, σχά· 
.pcoo·ε ><:αί το πρ(;)το του ποίημα έμπvεuσμέ

vο ά:πο τον άyώvα τού σα:ράντα., 

Η ΠΑιΡΑΣ ΚΕ:ΥΗ ά:κροχάρο:ζε. Βαθιa κό

μα χαράματα δ Σα66ής, πρίν πάει στο 

χαvούτι, τη.γε στ·iJv Καμάρα. Μάζεψε τiς .'
λιi:ς ΠΟV ξέ1μειναν άλοίι6ητες( 151) άπ' ΤΟ 

π1:;p6όλι πού 'χε στήν Καμάρα καΙ γύρισε 

πίσω. Σ τήv ώρα του, σ<'χν πάντα, €:φτασε 

ατό μαγαζί τοv. Κ ι ή δοuλιΟ: ξανάpΧιζ>'. 

"Ολοι ο1 καλφόiδες 6αpθηκαν va προχωρή· 

<YO<Jiil τίς παραγγελιές, έχτος άπ' το Xpft
στo τόιι Παντελή, πού, φτιαχvε ΚΟ·ΙJτσοδοίι-

λια, 'Π'Οv ξεψείΎαν άπο χτές. 

Ό Κύπρος μέτρησε τ' άνοιγμα τf\,ς καρ

ρότσας. Πίσω εχει έΙ6δομήνα fξι πόντους 

καi έξήντα t:ξι μπρός. Σ τεvόφαρδη, στΟ: μέ

τρα πού τίς π.ρέποuν. "Υψσς σωτφικό σα· 

pόντα κατοστόμετρα. 

-<Κο:λCι: ώς τώρα π&με, ψιθίιρισε δ Κύ-

-- >ΚαλΟ: πaς, Κύπρο· και τώρα βά:λε 

μπροm·Ο: τa ξιγυριστά. 

Βάζοuνε μπροστ<'χ στήv κάσια δίιΟ σανί· 

010: -- τa ξιyvριστa - ΠοV σοφιλιάζΟΟΙΙ 

στ!ς 6ροuντέ.λλες. ΝΕχοον έξω όιrr' τJς 

οροu~πέλλες 8ειcαπέντε πόvτοvς. 

---" Αρχισε το ξιγύρισμα, λέει στόv Κύ

προ ο μάστρος. 

Κ I ώς τέλειωσε καi ΤΟ ξιγupισμα fδωσε 

καινούργια όμορφιά ιΊ π,ροσθήκ•η τούτη ατό 

ό1μά1ξι. 

--Πόξω ποu το fιγί.φισμα θΟ: 6άλουμε 

τa νούμερα, λέει δ Σα65ής. 

-ΜΟ: θέλουν καί τ' άμά~ια νούμερα σCιν 

καΙ τ' αίιτοκίvητα; ρωτά lvα τσιουράκι, 

--Καί 6έδαια τ<'χ θέλουν. Άπό τδτες ποu 

γίvηκ.ε το έπεισόδιο fξω άπ' το Βαρώσι, 

στο κοστρία, &ι δεν κάμvω λάθος, ιΊ άατψ 

vομία θέλει vοίιμερα. Πή-γαιναν τότες τρεϊς 

'Εγγλέζοι άξιωματικο( μέ μοτόρες ατό Βα· 

pώ.σι, σav άντα·μώσανε τ' άμάξι τοΟ Χρη

στοφf) τοϋ ΦάJκκα άπ' τijv Κuθρέα, νά κα• 

τεuθίίvεται aτ.iJ.v πόλη. Φ.ρούμαξcr~ τότες κι 

άγρiεψαv τ' άλογα άπ' το θόριι6ο καi λοξο

δρομf\σαν. Τοϋrο τό λοξο5ρόμηι-α στάθηκε 

σημαδιακό καΙ γιΟ: τοuς τρεϊς Έγγλέζοvς. 

Πέσανε κι οΙ τpεί'ς πάνω στ' άμάξι καί σχο

τώθηκαν. 

---Κι aν fν' άμάξι δέν έχει νούμερα, τΙ 

θd: κάμει ιΊ ι:Χστwομία; Ρώτησε ό Τεύιφος, 

'Π'Οu fφασε στο μαγαζ1 κι lατησε τ' αύτί 

τοο. 

-Τότε ιΊ άστvνομία δέ θ' άψήσει τ' ~ 

μάξι va κιιλήσει μέσ' τiJv πόλη. Το ίδιο θα 

κάμει αν τα νούμερα δε διακρίνονται καλc'J 

f\ άν εΤv' μισοσδ•φμένα. 

--Κά:ποτες, σννέχισε δ ,μάοτ.ρος, κα1 γιd 

πολλό: χ:ρόνισ, φτιά:χνο:με κι έ.ια άρμαράκι 
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μιτrροστό: στ' άμάξι, yιa τα ψώyια τ' δ:μα

ξδ: ..• Μα τώρα πιΟ: άνήικει κcti τ' άρμαράιι:ι 

στ.ι'tν iστςφία ! 

Κι δ Κίιοηχκ; στρώθηκε στο σιδέδωμα τί)ς 

κάο1ας. 

'Ο Σα66τ'ις βάρθηκε τώρα vό: 01μίξει τ' 

ό:μμό:τισμα μΕ: ττ'ι βοίιλλα. Μέτρησε μιa 

σπιΘαμη καΙ δυΟ - τ,ρία δαχτύλια άπ' τηv 

&ιφια τi]ς 6οολλας. Χάρα~ε κεΊ το μέρος 

μΕ: τη σιyάτσα κι άπΕ: το πελεκάει μΕ: τr) 

σκεπαρνιά. Κάνει fτσι ένα κανοvικο κόψι.μ:>, 

άνοίyει δυο τρύπες μi το τpάπανο, ίσαμε 

το χόντρος τώv δυΟ δίδων κι Μαλε τ' άμ

μάτισμα μέ •φοσοχrι σηΊ 6οίιλλα· ση.μάδε

ψε τr)ν πρι.':rrη τρόπα πa στ' άμμάτισμα. 

Πέρασε την πρώτη δίδα, πού '01μιξε άμμά

τισμα και 6ούλλα, ,.η δίδωσε με &ύvαμη, 

ίσιωσε μέ προσοχη τ' άλέτρι, το πιασ<: 

άπ' το κοpω~~ίδι μιa καΙ δυο καΙ τ,ρεΊς φο

ρές, νa δεΙ &ι εΤvαι ποuθενa στρα6ό· κάο

ψωσε fνα καρφί, νΟ: μην μετακοννηθ•εl το 

σημάδι γιΟ: το Ισιωμα τ' άλετριοΟ, άναπ::ι

δο-yύρισε το άλετ,ρο, τρύπησε τ' ά;μμάτισμd 

και πέρασε τη δίδα. Πελέκησε τΙς &φιες 

τijς 6οί.ολλας, fστρωσε τΟ: καντοονια της 

κι όμδpφηνε το ξύλο, Γύρισε στά Ισια τ6 

όλέτρι. νΕσ·μιξε τη 6ίδα καί πελέκησε τ' 

άμμάτισμα στΙς ό:κριες κι r' 6ασικη δοvλιa 
στ' άλέτρι τέλειωσε. Λίγα μέν01;ν άκόμα. 

Το μεσ-ημέρι Ε:φτασε. Κι ο Κωσταρ'iς 

διάδασε τΟ: νέα τοiί πολίlμοv: 

<~Κατόπιν έπικών ,μαχών ό ήρωϊ
κοι; έλληνικοι; στρατ·ο~; κατέl.α6ε 
Πιν Χειμά.ραν αίχιμιαλωτ(σα~ ~ν τάγ
. μα μελανοχιτώνων>>. 

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, (Ρέουrερ Γ.Δ.Π. καΙ 'Επί

σημον) -- 'Ανι:κοινώθη έπισή•μως έν • Αθή
vαις, ότι ,.η.., έσπέραv τijς χθες τa 'Ελληνι· 

κa στ.ρατείιματα κατόπιν λvσσώδοuς μά

χης, ή όποία δι-ήpκησε καθ' δλη,. την χθές, 

κατέλαβαν την Χειμό,ραν. Ή πόλις αύτη εΤ

ναι m:φάκτιος, ώpίσκεται δΕ εΙς το μέσ011 

τijς δδοΟ με;αξLι τώv Άyίωv Σαράντα κα! 

τού Μλώvος. Δύο μικρΟ: χωρία το Κα1ryκ 

καΙ το Πιλ<>Uρι, κατελήφθησαν έπίσης Vτro 

των 'Ελiλήl!ω'ι. ΑΙ καιρικαi σv\llθlηικαι εfναι 

εiσέτι έιξαφετικl'>ς δυσμενεΊς. 

Άνεκοιvώθη έπίσης έπισήμως έν Άeήνα:ς 

δη όλόκληpον τό I 53ον τό:γομα των μελα

νοχιτώνω•' ήχμαλωτίσθη ίrτrΟ των 'Ε,\ληνικώv 

σrpατεvμάτωοJ. Ή δίιvαμις τοΟ τάγματ;;.ς 

τούτοv, το όποΊον εΤχε φθάσει ε!c; τr)ν 'Αλ· 

6ανίαν τι)ν 6ην Δεκεμ,δρίοο πρΟς ένίσχvσιv 

τοϊι 'I ταλικοiί στ,ιχχτοο, άποτελείται έξ 80 
Ο:ξιωματικων και 800 άνδρων, 

Κατ' άvεπισή,μσvς πληpοψορίας, η θέσις 

,.ω,, 'Ιταλικών όπισθοφvλακ<iιν εic; την πε

ριοχην τοiί Τεπeλενίοv εΤναι άκρως 5vσχε.· 

pής. Α! πληpοφορίαι π.~έτοvν, οτι είς τοv 

τοψέα τijς Κλεισούρας οΙ ~Ελληvες κα.τtλα

δον Vψώματα, κσ:θιστώvτα άSvνότοvς τάς 

tκεlθεν διcχ6άσεις. 

Γ άπόγιομα ξανάρταν κσυrσοδοω.ια. 

Πp!ν κλείσοuν ε.;rτασε 6 Κλινης πσV άνά:

φεpε στο Σά6δα. 

--~Καvόγισ.α, σδΥ ποίι "παμε στJς δέκα 

το πρωί νa 6ρεθοομε· νa cττήσοvμε το σύλ· 

λοyο. 

---Μπρά6ο, ρε Κλινή, εΤσαι άτσίδα:ς, τoiJ 

λέει κατάχαpος δ ΣάΜας. ΤΟ: ονειpά μας 

τa 6-λέπω νa σαpκώνοvνται. 

Το 6ράδv δ Σα66ιΊς στρώ.θηιςε vO: ξεδια• 

λέγει τJς στερl'i.ς έλιtς μέ τη yvvαίκα τοο· 

τΙς χώριζαν σΕ: τρεϊς κατηγορίες: τic; δ:δρές, 

τΙς σαρζάvες ( 152) καΙ τiς έλι[ς γιCι το 

μύλο . 

..• ... .. .... 

fO ΣΛΒΒΑΤΟ ξημέρωσε μέσα σέ ιφVο 
κα1 χιόνια. ·ενα άyιάζι κατέ6αινε crπ· τά 

δουνa τοv Πενταδάχτuλοv, ποLι πηροονιά· 

ζει το κορμl καΙ παραλεϊ το vεO,po. 

----'Ε.σ'ιόνισεν η Καραμανιά, λέει ή yu• 
ναίκα TOV Σα6δi} στον άντρα της. Βάλε 

πανωφόρι σήμερα. 
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Μέσ' το χανοίιτιν ή δοvλιa ξανάpχ:ιζε σay 

-πάντα. Ό ΚιJπ,ρος προχωράει καΙ στο σι

δέρωμα •Γiς κάσιας. 'Ανάλογα πρD)(ωροΟv 

κι οΙ άλλοι ο! καλφάδες μi το 6οvδάμαξα, 

τ' άμάξι το μοvο καΙ το διπλόκαρο. ~Εδα

λε κι δλας ό Κιιπρi]ς ηΊ μεγάλη τη γωvια 

πίσω, μέσα στι\v κάσια, δίδωσε κα~.Ο: 

δλα της τa σανίδια, πρόστεσε fξι θηλιές ά· 

πέξω, ε6αλε άκόμα δvΟ σανίδια άπο πάνω 

σαν φτερό: κι Εστησε καΙ τριφοιισκάρι, 

Στράφηκε στερνa νa φτιάξει τa τεμό· 

νια(153). Πήρε δvΟ τεμονόξιιλα, μακρΟ: i'· 
σαμε έκατ&.ι όγδόιπα πέντε πόντους, όχτι;}

μισι στο φά,ρ5ος πίσω κι έφτάμισι μπρο

στά. ω Αpχισε μετ Ο: νa πλαγίζει τa τεμόνια 

κα1 vί'χ τa όμοpφίζει. "Εδαλε τ1ς δυο θηλιές 

καi πpόστεσε ΤΟ τ ρέσο ( 154), ποιJ κάπο rε 

λογιάζονταν σαν δπλο τ' άγωγιάτη. 'Αvα· 

πο5ογιίρισε μετa τ' άμάξι κι ΕSδαλε τ~ 

μαγλοίιτζΊν( 155). 

Ό Τείiκρος ίσαμε νά κατεβεί στο μαγ<t· 

ζi κσκκάλιασε άπ' το κρίιο. • Αναψε Φ~πιa 
va ζεσταΒεΊ ΚΙ lτ,ρεξε να βοηθήσει ΤΟΥ πα· 

τέpα τοιι, ποlι τέλειωνε τ' άλέτρι. 

Μέτρησε άπ' τη σπάθη ό Σά;δδας μιa 

σπιθαμη κι fνa τζ'ηνόστομο ΚΙ ΕΚΟψΕ ΤΟ ΠΟ· 

δάpι. Γοvάτισε χάiμου κΙ άpχισε τι') νΙά

στραν( 156). ΜΑρχΙσε έτσι το στροyyίιλεμα 

τοίi ποδαpιοΟ για νa δεχτεί το νί'J( 157). 
Μετ:Χ το στρογγύλεμα δοκίμασε μιa καί 

δυο καί τρεϊς φορΕς το νlν va δεΊ &ν έκατσε 
στη θέσ·η του. Πρόσεξε πως τη μια φορ{χ 

ΤΟ νJν Εγεpvε ΠpΟς TcX δεξιά· σCxv πV,έκησε 

το πο5άpι έyερνε μιa στάλα άριστεpά. 

Στερνό: δρίlκε το ν\<ν κεντρ0(158), πο'λ:ι 

μπροvμουττισμένο. ΣΟ:ν το πε'λέκησε ξανΟ: 

yιa λίγο, μίλησε: 

-Λίγο ψαρό( 159), μοΟ φαίνεται. 

-·-<Καi τί πά, νi'ι: πεί ψαρό, πατέρα; ρ6-

τησε ό ΤεΟικρος. 

--ΨαρΟ ε1Ύαι το vlv δταν ή μύτη τοv θω
ρεί' πρΟς τΟ: πάνω ~ο:αi δεν κννηyάει τη γής 

έτσι δi:v την όpyώνει. 

~~~-Μα πέτuχε στεpνa τέλειο το νιάσμαν 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ό Σα66ής, καi το ιιiιι 

στο ποδάρι. Το χτιJπησε 

με ΤΟ φάΚΚΟ δvνατό: ΚΙ 

τοv, 

σοφίλιασειι έπάlιω 

δυΟ- τρεϊς φορiς 

έκατσε στ-ιΊ θέση 

Γιa μπο<ικκωμα ό Τείiκ.ρος έφcrγε πε~~τέξι 

φέττες( 160) χαλλούμι, πού 'ψησε στιl ψω· 

τιό: καΙ π' άνάψανε γιΟ: va ζεσταθοίίv. Τόσο 
τ' apεσε το χαλλοομι το χωριάτικο τ' 6· 
φτοv( 161 ) , ποlι ό πατέρας τΟν πείραξε. 

---ΜΕτσt ΠΟU ΠCΧς θa σΕ δγάλοονε καί 

σένα καμιμιa μέρα χαλλοuμοίισΊη, σόν τοv 

aλλο χιφιαvό μας! 

Ma τοΟ Τεύκ,οοv τ' άφτl δiιι Ιδρώνει ό:

πο τέτοια. τiς προάλλες, πρlιι άπο δυΟ 

τ;:.-εΊς 65ομό:δες, τοί} 'ψη,σε έφτ<'χ φέττες 

χαλλοομι στο σκαιmάρικό του, λίγο ΠΙΟ 

πάνω, άπ' το χανούτι, δ πατrπώς τοu ό 

Χατζής. 

Μ:χ δi: στάeηκε στο χαλλοίιμι μόνο. Πέ

ραο-ε σε δuο πη,ρ;:>ίιvια καμμιό: δεκαpιa t
λιiς, ποu τΙς i:κανε όφτές, yλύφοντας σό:ν 

&πόφαyε στο τέλος καΙ τa δάχτιιλα. 

ιΕ, Τεί}φο, π&ς σοίi φανήχαιι oi έ

λιι'ς; ρώτ·ησε ό πατέρας~ 

--ΚαΙ ποv νά 'ξερες πως oi έλιi:ς ποu 

Ε:φαyες, γλ(ιφοντας καΙ τa δάiχτvλα, εfvαι 

oi i'διες έ'λιές, ποο άρνιόσοοv π,pD)(τΕς v' άy
yίξεις. 

.. ~Στο 'λέω yιa va μη λες καμμιa φοpό 

μεγάλο λόγο, προσθέτει ό πατέρας. 'Αλλού 

πεθ-αίνοvν &πο πείνα! Έμεϊς yιατ1 νa τrε-

τcrμε το φαί'; Κάπστε έχουν va ποίίv, πως 

στΟ: χρόνια τΟ: παλι<'χ τijς πείνας, fνας χω

ριανος άνπξε yιατ1 φίιλαyε τ<'χ λιοκοίικοu

τσα σ' ένα χαρτί· καΙ τc'χ ξαvάyλειφε σcv 

πεί'Vαyε. Ma άντεξε στη πεί·να· κι αίιτο εΤ

ναι ποu μετ,ράει. Σ την Ί 1.1δία, στην Άφ.pική, 

στ.ι)ν 'Ασία άνθρωποι καΙ παιδιa πεθαίvοu~ 

<'.mo πείνα ... 

Ό ΤεΟκpσς apχ:ισε ιιό: ιιι6θει ΤΟΥ &γώvα 
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τpαχu τοΟ άwpώποv yιa vό: έ.πι6ιώσε1 καΙ 

vCι pιζοθ\::μελιώσει πa στιΊ yής ... 

Ό θειa~ τοu Τ είικ,;;-οv, δ Τ σιγό>η~ ό δ-> 

σκαλος, έif'>C.C"~ στο μαγαζi σt λίγο. 

.... fie>λU τδ; κου,ράζεις τον Τείιιιφο, Σάl\-

6α. 

----"lv:rrσv, άπο μικρός νό: μά&ι πω:; 

6yάζη το ψωμί το.., δ άνθρωπος. 

Κι ό Χ;:/jοτJς ni]pε τοv Τείίκρο YCx πιοίJ .. 
vε στοv 'Αντώνη τοΟ Σιόρρη τον καφενt μι;) 

σοu.μάδα ζεστf) νCr γλl.ftκαθΟW, YCr ζεσταθοuν 
καΙ va ξεδώσει λίγο δ Τείικ.ρος. Σaν yuς:>ί

ζανε στο μαγαζi, πέρασαν νΟ: παpαyγεί

λοuνε πaποίπσια άπ' το(ί 'Αvτρέα τοΟ Ου

στ& το σκαpnά;:>ικο, ποw' το καλύτε.ρο 

σκαpπά.pικο στο χωpιο ΚΙ άπ' τά καλύτεpα 

στόv τ&πο ·μας. • Ακόμα καΙ μέ.σ' το Kl.ft6ε() 

vεio - τοίί ίδιοv μαθές, τοΟ κυ{)ε.ρvήτη -
έχει πελάτες δ Οόστάς. 

MiA:Jα στό σκαρπάpικο εtv' καί τa δέ.κa 

;σιοuράκκια τοίJ Οόστ&. Πίνοw όλοι μιa 

ρσvφιa aπο τή λαμιντζόονα μ( το στ:ρ

κό,(l62) ΠCU τοv~ έστειλε aπ' τη Λεμεσο 

ένας παλιος φίλος τ' 'Αντρέα. ΚαΙ το κρα· 

σι ζεσταί ··ει το αr.μο., τ' άναψοκοκκιvίζει. 

'Έτσι σιya .. σιγa το ρίχνουν στο -r.pαγοίιδι 

Τραγουδάει έιια τραγούδι τοu crορμοΟ ό 

Γιωρκής τοΟ Ζαχαρία άττ' τfι Χρυσίδσ. 

..... κόμα τζιαi 
ιcόμα τζιαJ το δσκτvλίδι 

.κόμα τζια1 το &rκτυλίδι 

ποίι 'σΊεις ΠCr στο 'σι~pι σα.> 

ώς τζιαί τζεi 

ώς τζιαί τζιεϊνοv μαρτv,pά το 

ώς τζιαί τζιεiνοv μαρτιιρά το 

πώς θα γίvω ταίρι σοιι ... 

Μ' fνα μερακλωμένο σαρκ1 μακό:μ σvνc

χίζει δ 'Α)(1μέτης τοϊι ΦικpiΊ άπο τfιv Έπη

χώ. 

Σειρ<'χ παίιΡvει δ Πέπης τού Γιορτάvη: 

Τζι' tιι,-.Ες ή Wχτα 'σΊόνιζεv 

ΛοVλλα μοv, Μαροίίλλα μοο 

τζιαi τa πωλιa μα:ρκωναν. 

Ma 'yιώνι μέσ' τ' άyτκάλια σοο 

Λούλ\t:J. μου, Μαpα·ίiλλσ. μοv 

ιcρυώτην Εν ένιώθl:χ ... 
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Καi σεκοvτά:ροw το τραγούδι δίπλα δλα 

τa τσιοv.ρ6.χκια, δαρώvτσ.ς παλαμάκια 

ρυθμικά. 

Ό Έρτογρούλ τοϊι Χάσανοιι τραγοvδa 

άκόμα fνσ δαρετό, δλόγΙλuκο μαιcάμι. 

Στο τέλος οΙ χριστιανοi 6γάζο-uν άπ' τiς 

τσάντες τρία φprοκα σισα:μένια σταvpο

κούλλουρα, .καi τρία μεγ-άλα χριστόψωμα 

καi τa μοιράζοuv στοvς Τούρκους συvάδεο

φούς τους. 

·-- .ΚαλΟν Πά:σκαν νCι: φτάσετε ίσσιαλλάχ, 

άpκαvτάς, κάναινε τό: Τουρκιά. 

·--•ΚαΙ σεiς φίλοι καλό μπαϊράμι, τούς 

είίχοντω oi Ρωμιοί. 

Πi\~ε μέτρα στο Χ~i\στ:> καi στον Τείι· 

ιφο ό οιοστάς, γιa παττούτσια .. - δώρο θα 

τά 'κανε στΟν Τεlιιφο τΟ: παττούτσια δ 

θειό~ τοu γιΟ: νό: τό: φτιάξει ξώπα• 

σκα( 163) ΠοΟ va τΟ: πρόκαμνε ώς τδ 

Πάσχα; 

Θειος ΚΙ άvιψιος στραψi]καν στο χαvοίιτι. 

Στό μαγαζι δ πατέρας έφτιαχνε το νοΟ.. 

ρο τ' άλέτροv. 

··-Ma κάποτε σaς άκοuσα VCr το λέτε 

Ο!δρωπο, άττόρησε δ ΤεΟιφος. 

--~Το λένε 1<ι lτσι άττάντησε δ πατέρας. 

Κι έπει.δή βρίσκεται στfιν οτιό πίσω μεριό 

τ' άλετριοv τΟν 6άι)τισαν καΙ πισιvδ(164) 

άκόμα. 

ΚαΙ πρό~σε σt λίγο δ μό:στ,ρος. 

--Το ξύλο γιό: τοv Ο:δρωιττο πρέπει vά 

'ναι λατζιa( 165) για χαροvτηά, πεvτίιμισι 
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τrιθαiμέ&ς μάκρος- τό άττάνω μέρος τοίΊ 

&δρώτrοv π1ρέ.τrει ...α γέρνει πpδς τά πίσω 

γιά νa μπορεί να κρατιέται άττό τό ζεvyα" 

λάτη, ΕΤναι το ξύλο του χοντpδ σaν τό λοu

ρούνι κι άκό,μα λίγο τrιο χοντρό. 

Νιέτpησε 6 μάστ.pε Σά66ας μιa σπιθαμη 

άττ' ηΊν κοpφη τ' άδ.pώποu, τρίιπ.ησε μΕ. τi'ιν 

άριοόδα ΚΙ f6αλε το χέρι ΙΊ το σΊερό

σΊv( 167), φvσι,κό όμως αύτό, πιο π,ραχη

κό καΙ πιο άvαπαυrικό άττ' τό σΊεpόσ'ιν. 

Σ άδ6ατο, σιΊ.ν ποVν ή μέρα, σκολάσαvι; 

στiι:; μιάμισι. 

τ· άττόγεμα περιποιήθηκε 6 μάστρος γιa 
λίγο τα χτηνά, τι'ιv τζιcrμούζα( 168)' τ~ 

δαμάλια( 169), τ1ς τσοΟρες ( 170), το χοϊρο 

καi πήγε κι fκοφε φαpρά( 171 ) ΚΟU•6α:λών

τας lσσω( 172) δuό φοpτιά. Ό Σαδ6fις κι 

ό Τεϋιφος πήγανε το 6ράδv στΟν παπποό. 

Στό σπίη μέναιv -·- άπ' τa οοκα τόσο 

άδέλφια --- δvό κόρες καΙ δυό γιοίιδες. Ί1 

Χρυσταλλοί:ι κι ή 'Αvτρονίκ·η, 6 Μιχάλης κι 

ό Κύπ,ρος. Ό μεγάλος νηλιm<ος εΤν' σκεπα

σμένος άπό πέτρα, τόσο καλά δμως στρω

μένη, ποίι μοιάζει μέ χυτή. 'Η μεγάλη κα

μάρα( 173) χωρίζει τόν ήλιακο σε δvό. Δί 

vεt δpοσιa στο σπίτι, 0:νεση ΚΙ api)(OIIτiά. 

'Η ΧρυσταλλαU κι ή Άντ,ρσνίκη είναι 

όλόχα;κς ΠοU τοος 6λέπουνε στο σπίτι. Ό 

Κύrφος λεiπει ..... ',Εχει άπόψΕ νερό. Ό 

Μιχάλης τρά6η{ε ίσαμε τον καφενε να 6ρ~ί 

τον 6\δελφ& τους το Χατζη νa τσUς μεταλ

λάξει μιa νομiΊ νερο{Ί κι άττό μέρα νά τοιJς 

τiΊ δώσει ν(ιχτα, λέει ή Χρvσταλλού. 

'Η ΊΕλειοίτσα κι 6 Σ τυλλi)ς Ciλλ.ο δtν κά· 

νοοv παρά να ρωτοΟν τον Τεuιφο yι(χ t'> 
σκολειο και -.δ xcrvoύrι. 

--"iE, π·ώς σοv φαίνεται το xcrvo&τι τού 

πατέρα σου; -.Ον ρωτά ή yιαγιc'χ 'Ελεvί-τσα. 

--Ou! μαJθtι:ίνι-> τόσα πράματα στο μα

γαζί, Ε.ξω άπ' δσα fχω μάθει στο σκολειό, 

άπαντά ό ΤεiΊιcρα:;. 

Ό Σαδδfις κι ό Τεvκρος .μπσ:ίνουvε στό 

στά6λο, ρωτάνε yιά χίλια &Χι πράματα ... 
Ή Έλεvίτσα τοi:ις έvημερώνει. Αύτή, .μ' δ·· 

λα τά χρόνια πού κοv6αλάει στiι ράχη, 

κάμνει κουμάντο μέσ' το σπίτι. τί eα σπα· 

,ρε'i, πως θa θερίσοvv, πόσο θCι: ποvλήσοον 

τίς tλιtς καi τ!ς πατάτες, τα λεμόvια, το 

λά:δι, τiς Ι'τομ&τες, τη σάλτσα, το μαvρό· 

κ~κο ( 17 4)' τa pε6ύθια, τΟ: κοvκκιά, το 

σουσάμι, τa μ-παμπάκια. 

.Α.ι:ιτΓι νa κουπαvίσει τα ρεδύθια, τό μαu

ρόκσκκο, ν' άντινάξει το σοvσάlμι ... 

--·--ToCrro 'δώ τ' άνώι χ,ρησιμοποιοGσε yιa 

έργαστήρι τοu 6 Γ ιάyκος, άπλώθοντας κα

βαλέτα και πινέλα, λέει ό πcrτέρα:ς στίιν 

Τεϋκρο. 

·-4Κι έδώ στο άττέιvαrντι είχαμε τfιν cαi

θouσa ,μαΙ"τολίναn, λiει στον Τεϋκρο ή 

Χρυσταλλοv, κι tδω μαζεύοl'ταν δλα τ' ά

&έλφια, σι'rν έπιανε το μαντολίνο δ πατέρας 

κι έγw τον σεκοvτάριζα ιφατώl'τας το δικό 

μοv ... 

Στ·ι'!ν Lπιστpοψη στο σπίτι σταματοίίνε 

στοv καφεvi: τοίl Γ ιάκω6οv τοο Μηpμίιγκ"}. 

τ α λοιJ.ς φωcr\ζοuνε τον καφενε -- πρώτη 

φορά και1εται σΕ: κcrφενείο πσU φω-rίζεται μί; 

λσUξ ο ~είΆφος -·- καi χαίρετcrι τούτη τ:) 

ψω-rοπλημμύ.ρα, ΠοV τiΊ σιιyκρί'llει μέ "fO 
φώς τής λάμπας καΙ 5ρίσκει l.ιτrέροχ.η τη 

διαφορά. 

Σ το καφενi 6 γέ,ρο Δημοσθένη<; δ Μuρμίιγ
κης δια6άζει τΟ: νέα τοο μετώποu. Σ&ν τ~

λειωσε το διά6α.σμα, Ε:5ωσε το Φ'.Jλλο νa το 

δια6ό:σει δυνατa 6 Ζαχαpίας ό Καλλι'!c ποιJ 

δια6άζει γιc'χ τΙς έξελίξεις τοο μετώπου στο 

ΤιψrrροVκ καΙ τiς δήλωσες τοv Τσώpτσιλ 

'Όσ, εf·~αι μέσ' τόν καφενέ, άκοCιν μ(. π,ρο

σοχ•τι με κατάνιι.ξη σχεδόν. Ό Σα66fις κα

τατοπίζει τον Κώστα το Μηρμύγκη γιΟ: 

τι'ιv αίιριανiι τη σύναξη γιά ΤΟ\/ άyροτικο το 

σί>ν&σμο. 

ΤΗΝ ΜΛΗ μέρα, Κv,ριακή, πρω1 ό 

Σα6δίΊς apμεξι τι'ι\• τζιαμούζα κα:\ τ1ς αΤ-
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γες, έφερε φαpρά, πήγε ώς ηΊν Καμάρα Κ<J;ι 

στράφηκε vωpiς στο σπίτι. Σήμερα θό: γι

~όταν στο Σαpάγιο η σύσκεψη τC>v στελε· 

xC>v γιΟ: το σίιvδεσμο. Στic; δέκα δρισκόται 

μΕ τον ΤεΟκρο στον κεφεvε τοίι ΣαpαγιοCΙ, 

πού 'χαv σvμφωvημένο. ~Ολα τa στελέχη 

ποίι 'χαv είδοποιηθεί', ι)σαv έκεί. 

Μiλησε πpC>τος ό Σα66ής, Τόνισε τiν 

ίκμετάλΜ:uση ποv ύφίστανται άπο τοuς το

κογλύψους οί άy.ρότες ·-- μt τα σηκοuέ.

στpα(J75) τ' άσταμάτητα νa τινάζουν 

στον άέpα κάθε λίγο και λιγάκι το φτωχο 

τΟ>.ις 6ι0ς -··- άπο τcιUς μεταπράτες(176), 

ΠΟV τοUς πίνουνε το γαί.μα, τοuς μπακάλη.

δες, πσU τσUς καταληστεvουv καΙ τσUς ποu·· 

λoiJy το πράμα στη διπλάσια καi στην τρι

πλάσια τιμη Ο:π' δσο το γοράζοuv, καJ ζιΊ

τ•rισε v6: συνεvωθσCιvε ολοι σ' fva σVνδεσμσ 
άyροτικ.ό, ποLι vO: πρω'Ι'οσταηΊσει καΙ vc'. 
σΙΝεllώσει, aν το μπο.pοuσε, τiιν άγpοτιa 

δλt)c; τής Κίιπpοο, σ' ένα παyκύπριο παvα

yροτικο κίνημα. • Ολοι έπιδaκίμασαν. Σ 1 ο 

τέλος οοοι 6ρέθηκαv σύστησαν μιa πpοοω

ι:rινiι έπιτpοπη με πρόεδρό της το Σα66ή, 

ποu άvάλαδε v6: συγκαλέσει μιά πλαηa <'<· 

γpοηκι') περιφεpειακη συνδιάσκεψη στο Σα· 

ράyιο. Ή συνδιάσκεψη θά '6αζε τ1ς :5άσειc; 

yια i:vα περιφερειακο παvαγροτικό συvέ:5μω 

ΙΙ<ι στερότερα τίς οάσεις για /!.:να πα'(κίmριcJ 

συνέδριο. Έτοψάσαν τι')v προκι1pυξrι, και 

τη δώσανε στον Κωστάκη το σιωφέρη ν.i 

τiιν πάει στiιv Λε!)Ι(ωσία vα τiΊv τvπώσει σ:'. 

τ.ρεΊς χιλιάδες άντίτuπα. 'Αιvάλα6ε δ καθ±

νας νa κινητοποιήσει κι F..ναν τομέα μι& 

lνορία τoil χωριοϋ κι fvα πεpίχωρ<.,_ Ύπσ

λογίζονν νά 'xouv στιlν περιφερειακιl σuν· 

διάσκεψη ΠοU τι')v καθό.pισαν σΕ δεκαπέντ;: 

μέρες, όχτακόσια μΕ:. χίλια τόσα mομα 1:0 
πιο λίγο. 

·--'Εγ<~ θό: φέριv τΟ: μεγάφωνα άπ' ·riΊ 

Χώ;:;α, πετιέται δ Τσικκάς. 

~Κ I έyω τα διπλότυπα γι (χ τ]ς σιΝ5ρο· 

μές, λέει ό Άθανάσης δ Ταλισ.c)ώρος. 

.... ~Να φέρουμε κα1 τον Παπαvτρέα απ· 

τη Χρυσίδα ποVν κα] γεωργός, νό: κάμει 

ό-yιασμο λέει ό Παναγιώ-της ό Κολιός. 
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Ό Σα66,ήc; άναλαμδάνει να γράψει στil 

ΜελtΊ το Ζαχαριάδη στήν Άθηαίvοv για 
τούτη τi'ιv aπόφαση κα1 στο ΜατθαΊο Χα
τζηvικόλσ, ποu πολλtc; φορΕς μιλήσαν<: Cκ, 

τώρα γιά τu δίκαια τi]ς άγροτι&;; στό, η!·· 

ΠΟ. 

'Ο 'Λντωvώ<ης δ Λεμοvοφίοf>ης κα\ δ ΚΙ+ 

vης ι:'ιvαλαμ6άνοuνε vO: γράψουν τiΊν άvακοi
Ιc'ωση γιa vά δοΘεΊ στον τVπο καΙ να άρθ.ι:,.'U

yραφήσοννε συστηματικό: γιΟ: τούτη τfιν κ:

vηση ποu aρχίζει στο Σαράγια. Ό Κώστας 

ό Μηρμόyκης aνάλα6ε •ΚΕντρικός όργανωη· 

κ6ς γ,ραμματέας. 

Ό Τείικpος χαιρόταν απο καρδιaς μ~ 

τούτη τfιv άy.ροσύναξη, τη μέθοδο καt ~·ον 

προγραμματισμό της. vΕτριδε τa μό:rια 

του. Δf::J το περίμενε ποτΕ:.ς πως δ ρεσ\τέ

ρη·ς, θά 'στηv.ε το μπαϊράκι τοϋ δίκιοv τοu 

τόσο ψηλά για ν' aσκώσει, μιό: Ο"ιηθαμr] 

έστω av το μποpοΟσε, ΤΟ\/ f)λιο ψηλδτεμ;ι 

όπ' ,η 6αρι6:, την κατά:μαuρη του 

το(Ί77). 

Δυο c~ρες κnάτr;οτ τοlιτη η ο\ισκεψη. Σ 

&:,}sι~.α 1ελε.ιC:JvΕι. 

-Ο Σ αΜ"Ίι: στpάφψε στο,; Τ είίκρο 

-Καί τώρα βα πάμε στο Παλαικιηρ.) 

μi: ,σ ποδήλατα. Θα περάσουμε δμως rπο 

πpi·,r απ η1 Χpvσίδα va πάροvμε καΙ Ίδ 

θει<'> σσu 1:0V • Αντρέα τον Καλλή. 

-Και γιατl θa πάμε στο Παλα:ίχυτρο; 

·Θα δούμε κάτι φίλοuς! 

ΌΕτσι κατέ6ηκαv μi: τό ποδήλατο ,;f;1 

Χ;.>ιισlδα, δ.pfjκαν καi το θειο τοίι Τεύκpοv 

rov , Αντρέα· πήρε ΚΙ αύτος το δικό του τrσ

&]λατο κι ούτε σΙ: /'.να κ άρτο, βpεθij.καν σ •ο 

·Παλαiκ1πρ::.. 

Βριiκαvι_ στοv καφενt ΤΟ\/ Άχιλλή, '>'0\~) 

τouc. τιι:pi μιvε. 

"Αvπ καί φσβήβηκα πως το ξεχά:σαη:. 
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Ό Σα.6δiΊς κατατό'Πισι: τοv 'ΑχιλΜ γ ιό 

11) σημεριviΊ σ"Ύκέντρωση καi τοiί 'πε ν' 

ό:vαλό;δει προσ;.J,ρινa έκπρόσωrιrος τ' άyp~ 

-rtΙ<OV ,-oi} σ:)/iεσμου yιό: va διοργανώσει 

'tiΊ συμμετοχfι τC:Jv κατοίκων τοΟ χωριοί:ι στο 

τrε.ριφεpειακο συνέδριο. Ό 'Λχιλλ:Ί.; άλλο 

ποu δεν 1\fιελε. 

Σuμφω,..J;νε σ-τη σvνέχεια yιa τό: χαλλο<}

μ •α ποu θά τιWς f.φτιαχνε ό 'Αιχιλλής, ίσαμε 

τριάντα όκά:δες, προπλή,ρc...'σαν τοv 'Αχιλλή, 

καΙ σuμφωνήσανε va κατε6αίνει yια πέν-τε 

μέρες σwεχό•μενες, στΙς yιοpτΕς μέσα ~ 

Τεί!κpος vό: τό: παίρνει, 

--Θα χοpτάσω γαϊδοu,p01<α15αλλαρίσ, 

ΕΛΙΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

κι Ε.κοψε γιΟ: τι'ι γvvαίκα τοv καψόξυλα, 1roC. 
'θελε νό: στήσει πλύ:μμαv. 

---"Εν νa σκαμματίσω νά:κκον( 19 I) ση

μφα, 6λάν, τοί:ι λέει. Κόψε λλία καψόξuλα.· 

σ'iσε λλία σvκαμιόξιιλα τζι' έλιόξuλα. Έ-

6αλα άλοιισί6αν{ 192) στι'ι φωθκια τζιαl %
λει δράσμαv. Κι ό Σαδ6ι'ις τέλειωσε vωρiς, 

τpa:6ώvταc; στη δοuλιά τοv. 

Κ ι ή δοιιλιeχ ξαvάστ.ρωσε. 

ΚεΊ ποο μαχούvταν δράση f.φτα.σε στό 

μαγαζ! ό 'Αντώνης ό Βαφειάδης, πού pώ. 

τησε το Σα!>Ι'5ή, 

μονολογά δ Τείlκρος. ---Σε πλήρωσε, μάστ.ρε δ Μιρό:-;ας; 

Βγ:ήκανε στερνό: va δοϊιvε κοπριΕς γιά ν' 

άyopάσouv για τiς ρέντες(178). Μια ό 

Σαβδfις χρειαζόταν καΙ μιa άλλη δ Άν

τ,ρέας. Ε!δαν πέvτε αύλάδες μεγάλων χτη

νοτρόφων τοί/ χωριοί) καΙ ξεδιαΜξαv στCι 

σ-rε.ρνc'χ τiς πιό καλc'χ χωνεμένες κοπριές, μa 

καΙ τiς πιό μεγάλες. Σuμφών,ησαv καΙ στfιv 

! ιμή, δώσανε το ππέιv ( 179) κι έτοψάστlj'

~αv vά φύyovv. Μα ό 'Αχιλλ-ι1ς δεν rouς &
φηοε. 

--Κάτι θό: τσιμπήσοU'με καi ιι~τ.Χ 

γετε,. 

Και ,-τi]yαy καi τσιμηi'ισσΝ στο σπιτι τ 

"Αχιλλfi. αύyc'χ τηγανητι'χ με χωριό.•ικο χαi'

λοvμι(180), λουκάνικα πα.φlηκα, ποv μο-

vχομuρίζανε, λούντζαν( 181), χοφομέρ:v 

(182), τσαμαρέλλαν (183), ζαλατ(ναv 

{184}, κλέφηκοv όφτον(185) καi τa τσιλ-

λe>Vσαν(186) μΕ. κpασi καi μοίίyκpαν(187). 

Σηκώθηκαν στiς τρε'iς νc'χ φίιyσυν. 

-Σ-ή,μερα πούλησε είκοσι τενεκκέδες 

λάδι καΙ πλη.ρώθει· &ν θες στεϊλε Θνα μαθη,.. 

τή σοο να εiσπράξει. 

Ό Μιράνας δΕ.ν κρατοίlσε νά πληρώσει 

το τσcοvράκκι. Κι ό Άντρέας ό Κοιλιάρης 

στράφηκε μ' άδεια χέρια -πίσω. Κι ή δοvλ•C< 

κuλοίlσε δμαλά. Μέτρησε το μαγλούτζΊv τ 

ά:μαξιοί:ι ό Κύπρος καΙ το ΌρfΊκε κανοvικο 

- --- Μάκροι.; €κατ ο 

xτr;J πάχοι; ( I 93) 
δος(Ι94}, μάστρε, 

πpος. 

δέκα έφτa πόντους, 6 
καΙ κοσιδιόμισι φάr)·· 

έδωσε άναφορι'χ ό Κύ--

"Ε6αλε το σιδερένιο άξονα, yράμμισz 

><α) μέτρησε το χόντρος τΟΙJ, ΕσΚαψΕ ΚΟ

σ<.·τε πόντους 6άθος με τον κινόσον(195) 

Σττ] σuνέχεια, άφοί/ εtδε va σοφιλιάζει c'J 

Ο:ξο>•ας, fδαλε άπό πάνω -το μαyλούτζι, ΕΤ-

Δώσανε στον Τείlκρο oi yυναlκε(; ·rσΩ πε στa τσιοuράκκια va χαρίσοuv στΟ: μπρο-
σrrιτιοu π,ρ1ν ξεκινι]σει f:να μπουκέτο μα

τσιιώpι'οο( 188) κίτρινα μ' άσπρα π€.ταλα, 

πci• μοσχομuρίζοvν κι fνα μπουκέτο με. λα
λέδες(189) 6wετouc;. 

ΞΗΜΕΡΩΣΕ Δευτέρα. Πρίv φύγει δ Σα6-

<5Υ!ς γ ιό: τδ χανοίrrι, πfjρε τfιν κοvνιό:( 190) 

σηνa τό: .μεpκακa ίσαμε δέκα πόντους καΙ 

φώναξε το μάστρο, νcr δεί σάΙJ π&>ς μέχρι 

τfιν ι;)ρα κείνη π5:vε. 

--flάντοτε, τοίις λέει δ Σα66ής, πptnΈι 

τ' άμάξι το κασ'ωτο νά 'χει δέκα τrδvτοuς 

μπροστι'χ χάρη. "Έτσι τ' άμάξι άντJ να 

'ναι πισώ6αρον ( 196), ε Τ ναι γιΟ: τοίιτο πρό-

6αρον( 197) 



ΕΛΕΥΘεΡΗ ΚΥΘΡιΕΑ 

--;Καi πώς φτιάχνεται f) διαφορά; ρώτη

σε κάποιος τό Σα66ή. 

~'Α-πλούστατα μt το ίδιο το 6άpος τννι, 

oi σώcικοι τ' άμαξιοΟ δίνονν τiΊ·~ Ισορροπία 

πού χρειάζεται τ' άμάξι. 

Ό Κύπρος έδαλε καi στέριωσε τα δuό 

bήμιματα(198), πού 'χουνε κοσιδvόμισι 

πόvτοvc; ίίψος, καi φάρδος άπό μέσα δσ:ι 

ό:κp16.ώς εf~' καJ τ' άξό~ι καJ τα δίδωσε -μΕ 

όχτω Όίδες, ποu τiς έσφιξε καλά. 'Αναπο

δογύρισε η'Jν κάσια καi 6άρθrικε να φτιά

χνει μt τό μάστρο τσUς τροχούς. Στό με

ταξLι π.ρόστεσε καi τα τρία πόδια - δuό 

άπο μπρός, κάτω άπ' τΟ: τεμόνια, κι fνα πί

σω ---- τ' άμαξιοίl κι άνασκοιιμπώθει γιΟ: το 

τελεvταϊο μέρος τί]ς δοuλιδ:ς. Ό Σα6δiΊς 

τρύπησε το νοΟρο τ' άλετ.ριοΟ μt το τρά

παvο ( 199!'1. Ό Τ εΟκρος πελέκφ-ε ένα λά

ρι(200) άπδ περνάριν(201) καi το κάρφω

σε στον άδρωπο τ' άλετριοίι, κό6οvτάς το 

μί: τό σδαvά. 

Ό Σαδδ·ής, άνάλογα μt το ίίψος -τ&J 

χτηvών τοΟ κάθε !διοχτήτry, φτιάχνει κα; το 

ι"fΨος τ' άλετριοΟ. 

--'55&> χρειάζεται πολλι'J ·καπατσοσύνη, 

λέει στΟ: τσιοvράκκια του. Δώστε δάση 

γιατi εΤναι fνα άπ' τι'χ μιχτηκό: τί]ς δο•Jλιά~ 

μας. Το ίίψος τ' άλετριοΟ, ποu τό μετρδ:με 

φέρνοντάς το στο στi\θος, το κανονίζου•ι.ιε 

άvάλογα μt τa χτηνa τοί/ ρεσ'πέρη. "Αι 

εfνω γαϊδούρια, ι;Τν' χαμηλότερο ποu πρέ

πει νό: στηθεί' τ' άλέτρι. ~Αν ε Τ ναι 6όδια 

κανονικά, μέτριο τ' άλέτρι κι &ν εΤν' ψηλ&, 

άνάλογα. ·Ετσι, συνέχισε ό μάστρος, δ κα

λός τεχνίτης φαίνεται κι άπ' τό uψcx; τοΟ 

άλετριοu ποv φτιάχνει. ΕΤναι μεγάλη ύπό

θεσ·η να μην ξετpέχει δ ρεσ'πέpης ----- αν το 

άλέτpι 'ρτεl ψηλό -~ μέσα στόv κάμπο γυ

ρεύοντας .μάτσες, ρότσοuς(202) καi τι:ο-

τζιέλια(203) --- κι οϋτε νό: παιδεύεται νc':ι 

τ' άvοίξει &ν τ' άλέτ.ρι fρτει χαμηλΟ - καΙ 

va χφείιε:ι στο δοuλλiv f) 6ούλλα. 

Χαρήκαν τΟ: τσιοιιράκκια άπο τοvτη τη 

κατατ&πιση τοΟ μάστροιι καΙ χάραξαν καλa 

σ-το ~ου τοuς μέσα τc'χ όσα άκοVσαν! 

139 --------------
Ό Άντρέαc; δ Κοιλιάρης βρίσκεται στΌ 

τέλος τi\ι; δοvλιάς, δ Χασάνης προχωρεί κα

νονικό- καJ τ' άπόγιομα τελειώνει· το ί5ιο ΚΙ 

ό Χρfιοτος τσV Παντελη, κι ό Άvτρέας ό 

Καwάουρσι;. Μόνο δ Κωσταρf)c; θέλει δuο 

μέ;κ:ς va πλειώσει, γιατl τiς έφαγε στο 

βάψιμο τοu σπιτισV τσV μάστροιι. Αίίριο λο

γαριάζουν vc'x pιχτοΟν σ'ίντι(204) δ καθέ

νας va φτιάχνl:ι τοuς τpοχοος τοu. Κ Ι εf110:ι 

δοuλιΟ: σκληρή. 

Μεσημέ.ριασαv. Διό:6ασε ό Νίκος το~/ 

Θεοκλfi τ' 'Αθαvάση τΟ: νέα τοCι πολέμου. 

τ α .μάτια τοv δοvρκώσαv σrrJ άπόσωσε 16 

διάβα01μα ... 

Λίγο πριχού σκολάσοuν έφτασε φιοι.φιδ .. 
ζος στο μαγαζl ό Μιράvας. -ετρεμε άπ' τ,) 

θvμό του κι άρχισε νό: δρίζει στiΊ γλώσσα 

του ;μ(ι καi στΟ: τούρκικα το μάστρο. 

Ό Σσ6δι1ς στάθηκε σό:ν άποσδωλομένο.; 

άπο τούτο τ' Crναπάvτεχο βρισίδι. Ό Μφά· 

vας προσοάρτει, φαίνεται, γιατi δ Σα66i)ς 

τού 'στειλε ...... ίίστφα άπ' την ύπόδειξη τοu 
Άvτώvη τού Βαφειάδη -· το τσιοvρό:κχι 

yιό: νa εΙσπράξει τΟ: 6ερ~σέδια του. . Ο 

Σα66J'ις μόλο ποLι κατάλαβε το 6ρισίδι 

yιατi ι'jξεpε λίγα τούρκικα --·- δtν ό:vτίδρα 

σε. Γύρισε ομως μιό: στιyμη καΙ τοΟ 'πε. 

· Σέ6οιιμαι τf!ν f)λικία σου, Μιράvα· τi

ποτε άλλο δf:ν έχω νό: σσU πω. 

Καλού - κσκοi) δμως 

χέρια το σκεπάρνι, τό 

ποi:ι κράτσ. 

Σ1ό δρόμο -του σό:ν 

συνάντησΕ τον Κοιλιά;:-η. 

δtv aφησε άπ' τα 

6a;plι καi κοφτερό, 

--·'Ιwr,ρΟΟ:, οίίτε καί σύ μaς χαι,ρετδ:ι;, 

εΤσαι καi σu άyΙ<pι•σ.μένος; (205) 

-·-~ Αδρωπος πεμπάμενος, κιJριε Μιpάνα, 

μΕ: δtpvno:ι με ~ιτιμάζεται (206). 

Τούτο το 6τεισόδιο πείραξε το μάστρο 



Mci εΤχε κρατήσει ηΊv αίιτοκvpιαρχ1ι:.ι καΙ 

τrμ ψνχpαιμα TO"J Κι αότο ΤΟ χάpη;Ι<Ε. 

. 
ψ .. 

. •• 

ΤΗΝ ΤΡ ΙΤΗ το πpωi πέσαν 6λοι μΕ τα 

μ:>C-τρα, Lχτος άπο τον Κωστα;J1) -·-- πού 

Fr(H.Jλεuε στιlν κάσια κbμα -·-·- ν,]: φ,τιcΧξουν 

τ()Vr: τρο-χούς. 

. Ετrιασε: το κάθε συνε;:ιyεΊο νa φτιάξ;;;ι τa 

μc:ιυδέλια τC)v τροχων. ΚαΙ γιa τ,::..: όχτJ.J 

μw5έλια έχοu·~ το πιο καλΟ το ξvλο: 6:
yρωχαρουπιa με άσπρο -- καΒαρ6, πεν·· 

τακι-ί&χρο, κι οχι κόκκινο -·-- ξvλο. Κόψανε 

μι'. ·riΊv ό:λοVπα, άλλοι μΕ το πριόνι κι &λ

)ωι μi ηΊ xovτρij σιγάτσα, τα ξvλα, ως 

π&τε τr·όvτους μάκρος κι άρχίσαv τό πελέ

κημα· στρώσανε τΟ: μοvδέλια χοvτρa ίσαμε 

τσuς κοσ:πέvτε πόντους καΙ σaν τα -πελε

κf~σανε, τΟ: στείλανε στΟν τορναδόρο νά τa 

τοpν.έψει κανονικά, άφή-νοvτας άπό κoo·r.pεlc:; 

(;),; κοσπέvτε πόντοuς το λιγότερο στο χόv

η:σr. καΙ κcrτε6άζοvτας το μπρσστιvο τσu 

μουδtλισu στοuς δεκαπέντε κα\ το πισιvο 

α~ είκοσι πόvτοιις. 

'Ισαμε vά 'ρτοuν άπ' τον τορναδόρο τά 

μσυδtλια, στpr,(JJήκαν γιa να φτιά.ξοvνε τ:Jι 

δ/''\!1Ια τοΟ τροχοί!. Κι άπάvω στην ώρα l\p-
\1ι. to δ δάσκαλος, δ Χρi]στος δ Λογγ'ίvα;, 

uay με το δήμαρχο το Xpfiστo τον Καττά

μιι. Μπήκανε κι ο1 δυό τοvς γρήγορα σ-rο 

θ{μσ, 

Θέλουμε, μάστρε Σα66ij, τοv λέει ό 

,\. Λοyγί'νος, va μπεί'ς μέλος μιάς τριμελcv~ 

tπιη:rοττijς ποu ,.η,) Κuριο::κiΊ θΟ: γv:ρlσξι τa 

σπiησ: τοu χωριοίι καΙ θa μαζέψει χρή,ματα 

yι/, τον epανο γιΟ: τον ·ελληνα φαντάρο. 

'Εαίι, σι'χv πρόεδρος τ' άyρατιιωu σvνδέ

σμοu, σκεφτήκαμε πως θό: 'πρεπε ν' άπσιτε

λέσης το τρίτο μέλος τijς έπιτροrπfiς. Πpό

εοδροι; εΤν' ό δήμαριχος κι έyili ταμίας. 

-"Καί άποδείξεις δ(. θΟ: 6ya:lνoυv; ,ρώτη-· 

σε δ Σα66ής. 

Κα1 6έ6αια θΟ: 6yαίνοvν, είπε δ δήμα:>

χσι ~Εχοvμε γιΟ: τοίlτσ φέρει καi διπλότ:;-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 

'<α. τr λές, δέχεσαι νa μετάσχεις; 

--·ΚαΙ 6έ6αια ποlι δέχοuμαι . 

ΚαΙ συμφων~σαν νό: 6pειβοίινε τ' ά:λλο 

6pά5v στο σπίτι τοΟ δημάρχοv νa σvντά

ξοuνε γιa το λαο η)ν ίέ•κκλιηση ποi:ι θό: τiΊν 

δια6άζαν σί παπάδες στi'ιν έκκλησιa μετά 

,η λειτουργία. τα τσωvράn<ι<ια ένθοuσιά· 

στηκαν με τούτη τl)ν παρεία . 

--'Εμένα, μάστρε, λέει ό Χασάvης να 

μοCι κόψεις fνα 65ομαδιάτι•κο γιΟ: τον Ε:pα

νο! 

--4Κα1 μάς άπο .μισο μηνιάτικο πλειοδό

τησαν τ' άλλα τό: τσιοvράκκια κι ο1 καλ

φάδες. 

-·-Σvγχαρηrrήρια σ' όλοvς, παιδιά, μίλη

σε σVντομα ό δήμαρ,χος κι !διc:tίτερα το Χα

σάwι π' άνοιξε, π.ρώrος αότό<;. τον lpcrvo . . 

·--τί εΊναι, κύριε δήμαρχος, ένα 6δομα

t>ιαιικο, γιΟ: μισο μηνιάτικο, δταν οΙ άλλ()ι 

παλιώνουν μ/: το φασισμο και πεθανίσκο-uν 

στά 6oυva ά1τ' το πάγος, τόνισε δ Χασά

νης. 

- .. ~Μπpάδο σοv άλλη μιό: φορά, Χασάvη, 

τοCι λέει ό δήμαριχος. Θa δώσω το παρά

δειγμά σοv νό: δημοσιευτεί στον τVπο 

-.... ·οι, rοελω τύπος, κύριε δήμαρχος. ~Εν 
τό κάμνω γιΟ: τον τύπος. 

.~ Αδικα προσπαθεΊ ό δήμαριχος να τοv 

μεταπείσει. Νά τοv δώσει v0: καταλάβει 

πιJς το παpάδειγ:μά τοv χρειάζεται για 

παραδειγματισμό. Ό Χασάνης εΤν' τόσc) 

σεμνός, ποίι δΕν το χωράε.ι το μιιαλό τ::>ιι 

τοϋτο. 

Κεί'νες τ1ς μέρες άνοιξε στο Μπέκιοyιοv 

άκόμα οο άλετpά:δικο. Κόwει Οσο μ1'!'0ρΕί το 

μάστρο ό Τε6ρίσΊης τοΟ Χοοσε1ν. Μά τfι 

δοvλιά τοίl Σαδδιl δ& τήνε φτάνει· Ετσι οΙ 

πελάτες τοv μετριοUvται στa δάχτvλα τοσ 

ένΟς χεριοΟ. Γιατ1 όσες φορΕς π,ροσπάθησ.:: 

νa τοvς σπαθιάσει τ' apοτρα δbι το καλο-
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κατάφερνε. Χόρεvε τ' ό:λέτ,ρι μέσα στό χω

ράφιι. ΚαΙ yuρνσΟΟαν στό Σσ:661'\ νά τσUς 

το ξαναφτιάξει. 

- -'Η σπάθη καί το σπάθιασμα βέλ<:ι με

γάλη τέχνη, ελεγε καΙ ξανάλεγε σάν τά 

'6λεπε χαλασμένα τ' άλέτρια τοίί Τε6ρίσΊ~ 

ό Σα66ής. Ή σπά6η εΤvαι το κέντρο τ' 

άλετριοο καΙ εΤναι αUτΓι ποu δένει σ' €.να 

σύ·ιολο μονοκόμματο τΟ: δuό κομ,μάτια r 
άλετριοΟ. Εfν' €.να εΤδος σούστας, ποlι &v 
ένα κομμάτι της δε λειτοupγε'i κανονικά, δ

λος ό μηχανισμος της εΤναι κιόλας άχpη.-

σ-rος. 

Κεϊνο το τφωιvο κίνησε ό 'Αχμέτης τοϋ 

Σ ολε'~μάνη άπ' το Kovρou Μοναστήρι \-:Χ 

πάει στοϋ Σ α6Όi) νa φέρει τ' άλέτρι του 

γιά σάσμαν(207). Στο δρόμο τοv στό 

Μnέη Κ ιόϊ πέσαν άπάνω τοv έvα - δυό του 
ξαρέρφια, ποv~· συγγενεΊς καί τoii Τε6ρίσΊr: 

τoii μάστpου τοi) Μπέη Κιογιοϊι - ό 'Αχ·· 

μέτης εΤν' πρωτοξάδεpφός του - καi λvτό -
δεμένο τόν παρακαλ&ν ν' άφήσει στο Μπέη 

Κιογιοii τ' άλέτpι τοv γιά φτιάξιμο, στόv 

τφωτοξάδεpφιό τους. fVo.ε τΟ: πολλα πες - πές 
ό 'Αχμέτης πείστ-ηκε. Μα σew έστράφει στο 

χωράφι του, πάνω ψηλa στοΟ Κοοροu Μο

ναστη.ρκοίί τόv κάμπο, τ' άλέτρι δέ ζεuγά

ριζε. "Ετσι, ξανά6αλε τ' άλέτρι στο γαϊ

δ<>ί:\pι καΙ τρά5ηξε στο Σαpάγιο, στο(ι οu

στ& Σα6δf1 το .μαγαζί, γιC:ι σάσμα τ' άλ~

τριοΟ του. Ma στο δρόμο ένα λwκονοικιό:

τιQ<ο αUτοκίvητο χτύπησε το σκυλλi τ' Άχ

μέτη ·- ποlι λατρεία του το εΤχε --- καΙ 

τοu το σκότωσε. ~Εφτασε στό μαγαζί τού 

Σα66η κι όλη τiΊν ώρα μοvολόyα. 

---Ν Αχ! τί τό 'θελα ό σκίιλλος, κι άκου

σα τοvς pόκωλους καΙ στάθηκα στοu Τέ-

6pισΊου ! ~ Α.ιν δΕ:.ν fκανα τούτη ηΊν κοvτοu

pό;δα, καJ -τ' άλέτ,ρι θά 'ταvε φτιαγμένο κα1 

το ΟQ<ι>λi θΟ: ζσUσε τώρα! Β άι, yιαχοι), 

6άι! 

--~Κοvpάγιο, Άχμέτt}, τσU κάνει ό Σα6-

&i'tς σ' άνάμισι ωρα ξεκιν&ς μΕ:. τ' άλέτ?ι 

σοο φτιαγμένο γιa το χωριό σοο. 
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σκιiλλi, όε t!a το ξανά-δρω! ΚαΙ δωσ' ·του 

vό: χα.pαμίζει το χρόνο καi νά καταριέται 

τι')ν ίiψα πού 'χασε στοϋ ξαδέρφου του στο 

Μπέ.η Κ ιογιοϋ, ποu στάθηκε τ'ι άφορμι\ τού

του τoi.J άπρόσμεvοu κακοΟ ---- τούτης η'ις 

ονμφορ(Χς πες - γιΟ: τον Άχμέτη. 

-~Κλάμα ποu θι't κάμουν τΟ: 1rαι&ιc.~, οό

στό: Σαδδή, σaν θa ό:κοόσοuν το ~αντό:το 

για το σκοτωμό τοΟ σκvλιοΟ τους ... ~Ας εt

vαι ... Φταίει κι τ) ξεpή μοu ή κούτρα -- έσιcl 

κχελλt ποv έχω! - ποu ξέχασε το δρόμο, 

ποlι κό:μνω δέκα χρόνια! 

Δόντια ο Σαδι6ι'ις ί-rοιμα εΤχε γιίρω στά 

f.vιακόσια -- κάποτε iτvχε vά 'χει, σαν 

καλΟς, άλλωστε, μάστρος, γίιpω σrα χίλι.:χ 

ποο τά 'χε πελεκημέ,.ια, ροvκανισ-μένα:, 

καi pασ1τισμένα, άπό 'να ΧJρόvο τώρα· ό:κ6-

μα καi ξιγu.ρισμένα f\σανε. ΝΕτσι εΤvαι ξ:::

pά, δvνατά, έτοιμα νά δουλέψΟυν. 

- το ξίιλο, μάστρε, λέει σ[ μιΟ: στιγμή 

ο Κωσταρής, 6λέπω πως εΤν' τοΟ Κάμπου. 

Άλή8εια, ΠΟΙΟ εΤναι το καλύrεpο; Tou Κά
μποv γι(χ τοι! Μαχαιρ(Χ; 

.. --Το ΠΙΟ καλο το ξίιλο, γιά τα δόντια:, 

γιΟ: τΙς κοίίρδες δπως καJ yιa δλα τ' άλε

τpόξυλα έχτος άπο τ' άμμάτισμα -·
εiv' 1'1 λατζιiι, λέει ό Σαδδής, μa Ε.χουμ~ 

π,pώ-τ η, δεϊπερrι τρίτη κ α; τέταpτt}, καμμιc'.ι 

φορά, ποιότητα λατζιάς. Για τc'.ι: δόντια, συ

νέχισε, κάνει η χαρουπιά, άπω<; και yιa με

ρικό: άλλα μέρη τoii κάροv καΙ τ' άλετριοιJ. 

Μα πrχ:Jτη σΕ. ποιότητα εΤν' η λατζιa τσU 

Κόψποv, δεύτφη. τfiς Λαζανι&ς, γιΟ: τοΟ 

Μαχαιρa, τρίτη τοu Λu\Jροδόvτα καΙ τέταρ-

τη τfjς Πιτσιλι&ς. Ή λατζιό; τοΟ Κάμποv, 

κόμα κι δ πείικος ό Καμπίσιος, εΤν' τά κα

λύτερα ξuλικά για τη δοvλιά μας. 

Κατε5άσαν άπ' το σέντε(208) ξεμορσα--

ρισμένα καΙ τa ένενηνταέξι ΟΟvτια ---- δώ

δεκα γιa καθέ 'vα τ,ροχο -- τ&ν άμαξιc'Jv" 

κι εΤν' ί5λα δμοιόμορφα. Δίνει τη σχετικη 

aναφορC:ι σ-το μάστρο δ Κωσταpής: 

- -'Εδδομήvτα πέντε τrόvτοuς μάκρος, 

·εχει ς δίκιο, οίιστ(χ Σαδδή. • Αμμa τό KOI'Jτa στο μοvδέλλι, έφτQ: πόlf'!'ΟVς φάρδος, 



ιc:αi πεντέμισι στο πάχος. 

Τά δόντια τά 'χουν π&λεκήσει άπό πpiv 

με το σκι:πά.ρνι, τά 'χσ;y πλοομίσει καί τό 

έξιγuρίσανε. πιό πρiv καλa .με τό σκεπάρνι· 

τa ράσπισσν στεpιa καΙ τΟ: φυλάξανε στο 

σέντε άπό πέρσι, μαζi με ίσαμε άλλα έvια

κόσια και -r ρακόσιε.ς τόοες κοορ6ες. 

--":Ενσ:ς μάσ-rρος με πεντακόσια ώς χί

λια δόνηα θεωρείται ξώπρωτος κι εΤν' ίmό

δειyμσ γιa δλους, λέει στα τσιοοράκκια ο 

Σα66ής. 

τα τσιοvράκκια κα-rεδάσαν σ-rοUς καλφ6-

δες aπ' το σl:ν-rt καΙ τiς σαρανταοχτώ τiς 

κοUρδες --·- έ:ξι γιά κάθε τροχό. Oi κοΟ~ 
6ες, λα-rζιέτινεc; κι αύrές, τοί/ Κάμπου, εΤν' 

aρχικά πολί:ι χον-τρές, μά τοlις κάναν πρό

σωπο ,με Πι σκεπαρνιά, Μ<.τΟ: τiς ρουκανί

σαν, έτσι yιά νά 'χΟUΥε στρωτι'J καi ίσια 

έ.πιφάνεια. Με τη 6Όήθεια τijς μόλας τι~ν 
κοίιρδ.ων(209) -riς E.χouv πελεκήσει στpοv

γvλά, ξιyuριστά 

---·Θέλει καλό τεχνίτη -ro ξι γύρισμα η'j~ 

κούρ6ας, λιει o-rouc καλφάδες 6 ΣαΜής. 

Nrro νa το προσέχετΕ yιa πάvτα, γιατi εΥ

ναι οτοιχείΌ 6ασικο γιά το κάρο. 

Oi κοuρ6ες δλtς εχουν το κανονικό τους 

φά,ρδος: έφτάμισι ϊσαμε όχτώ πόντους r':> 
λιγότερο. Βyάζουνε μΕ: την aρίδα δυΟ τρv

:τ Ες σ( κάθε κοίιpδα. 

Κείνη τiΊv ωρα, λίγο πριχοΟ σκολάσοv·ι, 

φτάσανε στο μαγαζί δ Ζαδρος καi δ Παπα-

6α;ρνά6ας νά πάρουνε τ' άλέτpια τοuς. Τά 

'δωε μιά, τά 'δανε δuό, τΟ: κρu.φοκαμσpώ
ΥΟ\JΥ, προσπαθοΟv νa σπιάσοuv(210) κάνα 

ό:ίπι (211) μa τίποτε δf: 6ρίσκοuν. Κpuφο

χαμογελοw χα.ρούμεvοι, πανεvτvχεΊς, κι 

ό:ρχίζονν -rι'ι μιιφοτζιαμπαζλίκια (212) uε 
το Σα:66ή. 

Ma ο Σα66ί')ς δf: βάζει το τταμάχιv(213} 
του. Παλιοi πελάτες τοv σew πού 'ναι, κά
νει ΤΟ σκόντο(2J4) μi: ΤΟ ΚέφΙ TOIJ. 

---Χαϊρλίτικα (2.15), τοuς κάνουν το 
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τσιοοράκκια:. 

ΧαιρετοΟν oi πελάτες 'κι ένας πίσω άπδ 

τοv άλλο φείιγοuν yιa τa χωριά τοος, φορ

τώνοντας πάσ' τa χτηνά τ' άλέτρια. 

Κλείσανε το μαγαζl ΚΙ δ Σσ()6ης μα:ζ\ 

μt τοv Τείικ,pο κατε6ήΚCΧ'V με το ποδήλατο 

στη Χρυσίδα. Ό Σα66ι'tς 6ρίΊκε τον κοu

vιά:>ο του το δάσκαλο, το Χρηστο το Τσι

γόvη, καΙ τοv παρακάλεσε ν' άvαλά6ει ν' 

ό:νε6άσει μ( τη μαθητικη νεολαία τ' άyp:r 

τικού crvνδέσμαu ί:vα πατριωτικο δράμα. 

-·Καλη ή σκέψη σου Σα:66ή, άπάvτησε. 

ό Χpιi\στος. Σκέφτοuμαι κιόλας ν' άνε6ά

σουμε τον ΠαΟλο το Μελά. wΕχι:ι πάντ3: 

ί-πικαιρότητα καi συγκινεί', Ιδιαίτερα στΙς 

μέρες μας καi μάλιστα έιμ&ς όλοος τοlις ~

λύτρωτοιις. 

Θά παίξω κι έγώ κανέ:vα ρόλο; τrετιi

χτηη ό ΤειJκρος, 

-Μπορείς vά παίξεις τη Μακεδονία ιi

πάμτησε δ θειός του. Εfναι καλος δ ,ρόλος 

τοvτος καi γιά σένα. Μι.κpός, μ0: fχει πυ

κv:Υτryτα, νόημα κα] συγκιvεl ... 

'Ο Τ εΟκpος κο:ταχάρηκε καi κpuφοκαμ(,. 

;>ωνε ποu ό πατέρας κατάφερε μεμι&c; va 

στρατέψει καΙ τη μικΡιl τη w:ολαία σ-rοί}το 

,α Ο.μορφο κοιvωνικο ξεκίνημα. 

Η ΤΕΤΑΡΤΗ το πρωi ξημέρωνε μ[ μιά 

έκπληξη στο μαγαζi τοΟ Σα66ij: »Ελειττε 

6 Νίκος τοCι Θεοκλft τοο Άθαvάση, ένα Ό

μορφο λε6εvτόπαι5ο, καΙ γεροδεμένο παλ

ληκά;:Η, γύρω ατά δεκαεφτάμισι - δεκαο

χτώ τοv χ,ράνια. Παραξενεύτηκαν γιa τού

τη τηv άποuσία του, γιατi δ Νίκος ήταν 

πάντα ΤVΠΙΚΟς και ταχτικος στην ωρα τοv 

κα1 ση'ι δοuλιά τοο. ΣΟ:ν Ε'φτασε κατ(χ το 

μπούκκωμα ο Νίκος δ Σοοι6ίδης μi: το μά

τσο τiς έφημερίδε στη μασκάλη, ό Σα66i)ς 

τοΥ κόντεψΕ. 

.Θά σf: πα,.'ΧΙ:καλiσω, κup Νίκο, νό: μοίι 



fΞΛ:ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡιΕΑ 

φέρνεις ~α1 η) ν «ΚαθημειpιviJ» τι1ς 'Αθήνας 

ά:n:ο δω καΙ μπρός κι δ.v 6,ρείς φ4:;:;ε μοι 

αίίpιο ί:vα πολιτικο χάρ·τη τijς Έλλά5ας. . υ 
Νίκο~ σfiμείωσε ηΊv παραyγελιa τοCι πελ~

τη "i'O'J, χαι;:Cτ·ρε κι E1>U')'E. 

ΚεΙ ΠοV τοvς έοερvε ή ό:yωνία ΚΙ ή σj(έ· 

ψη ταUς 6ασάvιζε γιό: τούτο τόv άνο::πάντξ

χο χαμό τοο Νίκοv, έφτασε στήν ώρα ΠOtJ 

κάτΌαv νό: μεση.μ~ρtάσοιr..r 6 rιατέ,eα(, τ~:;σ 

t-4:κov μ' ένα φάκε.λλο στο χέμ-ι. 

--Γιa ελα δώ, κvp Θεοκλf1, τi νέα όπ' 

το Νίκο; Μπaς ΚΙ εΤν' άρρ<.χ:rrος; 

--τί άρρ<Jστος vάν' .μάστρε; "Αλλ η εΤν' 

η άρρώστεια τοv! Μά, διάδασε το γρ-άμ

μα! 

Τά χέρια τοΟ Σα66η σιyδτpεμαν κι •) 
άyωνία τών σλλωv τσιοu,ρακκιωv καJ τώv 

καλφάlδων κορυφώθηκε. Ό Σα66ιlς διάδ.:r

σε: 

<tλλ:Χστ ρε μοu, 

• Οταν θc'χ πάpεις το ypάμ μα μοu στΟ: ι.i

pισ, θά 'μαι στη Λευκωσία· κι άπ' έκεί' ίσως 

νά 'μαι στο δρόμο yιa τή Λάρνακα, τήv 

'Αμμόχωστο η η1 Λεμεσό, οποv θά 'χει 

πλεu,ρ:σει το πp&ro άτμόπλοιο yιa ΤΟΥ Πει

ραιά. Πήρα την άπδφαση νc'χ καταταχτώ κι 

~y(;J στον έλληvικο στρατό, τώ;χχ ΠΟU δ φα

σισμός χτuπάει τόσο ϋποvλα τ-ην πόρτα τijς 

πατρίδας. Δε 6λέπω άλλη εύκαιρία, πού Ε

ναι; vέος κα1 γξ!pΟς δ:vτρας σc'χν καΙ μέvα 

μπορεΊ νa 6.ρεϊ, yιc'x va δείξει την άγάπ1 

του στη πατρίδα --- ποίι κινδυνεύει τόσο ά

μεσα - δσο στοΟτες τ1ς .μέρες. Δεν μπο

ρώ va φανταστώ σκλ~ωμέ·~<η ηΊν πατρίδα. 
ΚαΙ δεν άvέ,χομαι τούτη τη φασιστικf) έπί

Εfεση ένάντιά της, και μάλιστα χωρ1ς λ6γο 

κι άφοpμή, χωρ1ς κανέvαvε νc'χ προκαλέσει ... 

Δεν μοϊι εΤναι άρκετο vO: διαβάζω μέσ' 

το μαγο:ζι τΟ: κατορθώματα των άλλων, κι 

έμεϊς, οΙ νέοι προπαντός, vc'x ήσuχάζουμε. 

Στiς έψη,με:ρίδες ποu διάβαζα στό .μαγαζί, 

πρόσεξα πως ή άρχιεπισκοπη άνοιξε στη 

Λε\)Ι)(ωσία κατάλογο έθελοvτων yιa τόν έλ-
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ληνικο στρατό. ΘΟ: γ,ραφιτt.'> ΚΙ έ.yι:J και eα 

ζητfγ.Jω νr:t φύyω άμέσωι; yι,'χ το μέτωπο. 

"Αν μοCι σvμ6ε! τίποτε, πΕ:.ς στοuς γέρους 

να μι'] στεvc:χωpιοσνται. Δε θc'χ 6ρώ πιο άξιο 

αλλο τρόπο vά προα.σπiσω τi] λειιτεριΟ: τi')ς 

Yiiς μας - δσο μF. τοίίτη .μου τηv π,ρά:ξη 

-- ποu δοκιμάζεται άπο το διεθνι) φασι-

σμό.,. 

Φιλιc'χ σt δλοvς. 

22 τοΟ Δεκέ6pη 40. ΝΙΚ ΟΣ 

Ό Σα6δής κι ο! άλλοι μο:θητάδες χάpη.

καv. ΚεΙ ποv δ νοvς τους πijyε yιc'x μιa 

στιyμη στο κακό, 6λέποuv το Νίκο vc'x προ
χωρε'ί καΙ να παίρνει μέρος σ' Ενο: άγώνα 

ποιJ τούς συγκι~-~εl κι δλοuς τ:>uς σuναρπά-

ζει. 

·-Μπιpά6ο στο ΝίΙ<ο, φώναξε δ Χpijιστος 

τσU Παντελή, τίμησε πp(Jroς τό χc.ψιό .μας! 

---Μα κα1 το μαyο:ζί μ-χς, φώΥαξ.ε ό Χα

σάvης. 

Κι όλοι yελάσαν με τι'ιν έξυπνη παρατή

ρηση τοίιτη τοο Τούρκου σvvάδελφού τους. 

Τοι) Τεύιφου ή καιp5ιa φτεράκισε γι6 

η)ν άπόφασ·η τοιJ 1'-H~<:ov. Ή μαύρη άλιJ· 

θεια ι3ν' πως ζήλεψε καΙ λίγο γιΟ: την άπό

φαση έτούτη -τοCι Ν1ικοv, γιατ' 1\\Jελε κα1 δ 

ίδιος vc'x ντυνόταν στο χακί. Μα το κατα

λά6αιvε πως δΕ:ν θc'χ δέχοvταν tφτάχροvοος 

στο στρατό, κα1 σώπασε ... 

Ό Κύπρος, ίίστερα άπο τοVτο το ξαψνι .. 
κο τοu Νίκου, φώναξε στο Θεοκλή. 

. ... _ Τό μεσο·μέ.ρι, θειΕ: Θεοκλή, θά μείνεις 

νa φάς μαζί μας. ΠΕ:ς πως ε:Τv' κι δ Νίκος 

δίτ-λα μας. Θά κε,pάσω yω το μεσομέρι σ' 

ολους 6εο γιΟ: ζούκκιv(216). 

Κ ι δ Θεοκλής, 6αθιa σuyκιvη;μένος. 

-~ΕόχαpιστC,, παιδιά μΟΙJ'" θό: μείvω, το 

γιό μοv, άφοίΊ εΤv' &σι. 

~.πρά6ο, &σι σε θέλι.), θειέ Θεοκλ1, 
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.λtJ6έvrη σaν το yιό σοv, λέει ό 'Αvrpέας δ 

Κοιλιάρης. 

Ό τcψνCL."όρος έ.φε.ρΙ: y~ρω σ-τ\ς δέκα καi 

;ό: ό)(τω μοοδέλια - -- τοίι 'χαν άλλωcnτ, 

κάμει χίλια δvό πεμπίσια(217) vα μην 

καev.στεpήσει, μά vά τa βάλει άμέσως 

μπρός. Και ριχτfίκαv τό: τσιοvράκκια στή 

δοολιά του 6 καθένας. Μ Αvοιξαv σε κάθε Ίια 

μοοδέλλι δώδεκα τρύπες - μιό: γιΟ: το κά

θε δόντι τοίί τροχοϋ, yι' αύτο κι oi τροχοi 

λέγονται δωδεκάρι κ οι (218) -- καμ,μιΟ: φσ

;pό:: καi ποίί ό:;οιγαv δεκατέσσφις -r;Wπες, 

μΕ δεκατέσσερα δόντια σ1'0Υ τροχο ΚΙ ο! 

τροχοi λέγοvοαv δεκαπσσά:ρικοι(219) 

Ιω1 προσέχΟVV vάv' τa μέτρα τοvς δσα 

τοuς εΤπε δ μ άστρος: έξήvτα πόντους μά

;φοι;, καJ πάχος δvό. 'Avoίyovvε άκόμα κα: 

μιό: τ~α στο δάθος κάθε μοuδελιοu, yιa 

v' άεpίζεται το κάeε 'vα μοvδέλι. Πpοσέχοv

νε να εΤvαι δλα τό: μοvδέλια τσuς ξε.ρά -·· 
δf:ν έοτιτpέπονταv χλωpa κι δλα ξερό: -rCι 

δρίσκουν, μt<Ϊς ΚΙ εrχανε μείνει ΠCχ στο σέν
; f Ίσαμε /'.να χρόνο. 

Σ τciλαvε στη συνέχεια τeχ μοvδέλια στον 

Αvτρέα τοv Καλλή, το σιSφά, πούν' δί

πλα τοuς το μαγαζί τοv, yιa vό: τ<): σι5z

ρώσει(220). "Ε6αλε ό Άv-rpέας ό Καλλής 

δλη η'ι τέχνη τοv καΙ πέρασε τ1ς δυό β:)α 

χιόλες(221) στο κέvο.ρο κι άλλη μι(χ τrισι

vη μf: λαμάκι (222), δυο πόvτοuς έπ; μισi] 

lv-rζα στο πάχος ΚΙ ό ΚαλλτΊς πέτυχΕ διά 

vα κα] καi τα 6χτ~J μοuδέλια ήσαν έτοιμ:χ. 

·-Χρειάζεται μεγάλη μαστοριά, λέει ό 

Σα6δής, νa μi)v καούνε τά μοvδέλια στό 

σιδtρωμα· καιvwpyια μάλιστα αάv, ποίι 

'ναι, ή ζημιa θά Ύαι διπλή. 

Βάζουν ση'ι σwέχ~ια καΙ τΟ: δώδεκα τa 

δόντια σε κόΕε 'να τροχό τ' άμαξιοϊι. Βpί

σκοuνε στερνό: το κέvτ,pο τοίι μοuδελωv κα1 

μΕ τη μάτσα δίπλα καΙ η'ιν καράv-rα(223 

σ1·ό χέρι ξε11φίνουν &v κανένα δόvοι ε.Τν' 

στρα6ο -- ε!Όι: πο.\Lι yεpτο στΟ: κάτω η 

τφός τa πό:vω ....... "αί το φέρνουνε στη θέ.ση 
τοv. 

1Ε/ΙιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕ.Α 

Ό Σα66ής έπιστατεύει. Σt κά& δvδ δόv

, ισ άvrιστοιχε'ί .μ ιό: κούρβα. Κα1 μέ τίΊ 

μάτσα πλάι τοv ό Σσ:56ι'ις 6οηθα ατό κά

τσιμο των κοί.Ιρδωv(224). 

··ο.= δμως fiτcιν yι(χ το μεσημεριάτικο. 

Ό yέ,po Θεοκλης, πού Ε.μεινε μαζί τοvς, θα

μάζονοας το μόχτο κα1 η1ν τέχνη τοvς, &
κατσε στο τ,ρο:πέζι τους. Ό Κίrπpος άγό

ρασε άπ' το Μαλαο fξι 6εο - .μισή γιa 

τόv καθένα •ους -- κι 1\τrιαv στηv ύγειό: τού 

σwτροφ::>ι.Ι, ΠQ{J τ,ρά6η>ξε σ1'Cχ ήπειρώτιχα 

6ουvά vα διώξει τoiJ φaσισμοϋ το xviirτo &π' 

τiΊ Yfl:; μας. 

Γ άπόγψα άναγκα.στικά ο! δοuλιές 

ιrτοuς τpσχοUς σταμάτησαv. νlσαμε δέκα 

σπασμένα άλέτρια ε'iχανε φτάσει στο μα

yαζΙ &πο τούς γεωργοuς ποv τό: κοvδαλij

σαv μi: τ' άλόγατα yιa μέ τό: γαϊ.δοvpια. 

Πέσα"'ε μέ τό: μοϊιτρα άπάνω τοvς, yιατ1 

ο·tν σήκωναν τ' άμάξια άλλη, πιΟ: καθ\χττέ

ρηση. Το δίχως &:λλο Ε.π,ρετrε ηΊν Παρα

σκευ.η va. κάτσουν καπλαμά15t:ς(225)' Σκο

λάσανε κατάκοποι, τρα;6ώντας yι(J τa σπί

τια τους 

Τό 6ρά&ι στο σπίτι τοίι δήμαpχοv, τοv 

ΧDήστοu τοίι Καηάμrι βρεθήκανε, σcrv πο•) 

·ro συμφ.-.Jvή.σανε, ό δf,μαρχος, ο Λογγίνος, 

κι ό Σα65ι1c. 

Ό Σα66η:, πσv κοvδάλησε μαζί τ;)lJ 

και τον Τεύκr>ο ·Π'ρώτη φopa e6λεπε -το 

έσι,:ηερικο τ' &pχοντικοσ τοlι δήμαρχου τι)<; 

κωμι'>πολης. Με λάμπες τΊλεχτρικες στο 

χωριό μονάχα λάμπες τοΟ πετpόλαδοv(226) 

ό:vά6ουν · ·- πολvθpόνες σκαλιστi:ς καΙ πί

νακες σπάvιας τέχνης, μξ: τή μικ,ριl μό: πο

λύτιμη ΚLΙ'Πpολογική τοο 6ι6λιοθήκη δίπλα, 

εΤναι ένα στολίδι πολιτιστικο καί πνεvμα

ηκο μαζί στi)v καταπράσινη κοιλάδα τοvς. 

Ή ίδια ιΊ γυναίκα τοΟ δήμαρχου, ή κιι.ρια 

Χρvστάλλα, τοuς πρόσφερε μπόρες --·-- ~

πιcrν ά:πο l:vα ποτήρι - καΙ στον Τεuκ,μο 

γλvκό, ΠοU προτίμησΕ ΤΟ καρvδάκ1. 

Μίλησε πιrΧJrος ό δή.μαρχος. 

-Νομίζω, πwς ό δάσκαλος θJ. πpέπει 



Ε.ΛΙΕΥΘΕ.ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

6:vαλά6ει νa συντάξει τΤ)\1 έκκληση. Kai vά 

ξεχη•ήσοvμε .μt το~ παπά, το δάσκαλο καΙ 

το μοΙJ)(τάpη τijς κάθε ένο,pίας νa κάμοvμε 

10ν έρανο. 'Ανοίγω μt η'ιν ει'ικαφία πριJrο:; 

έγω τον έρανο μέ χίλιες λί,pες, λέει στη συ-· 

νέχεια ό δήμαρχος. 

---'ΕμεΊς δ€:ν έ:χοuμε, μίλησαν οΙ &λλοι 

&vό, ν(χ 6άλουμε παρa τa χpvσα:φικά μας. 

·οσα χ.ρυσαφικa ΚΙ aσημικά Εχοuμε μέσ' 

ΤΟ σπίτι, τa δίνου'με στον έρανο. 

--Ma αύτο εΤναι μεγάλη προσφορά, εΤπε 

ό δήμαρχος. 

---00: πρέπει νά μαζεuτοΟv σ' fνα κουrl 

τ' &σημικά, δσα μδ:ι; δώσοuν, νa σφραγι

στοί/v μt 6ουλλοκέρι (227) και να δοθο(ιuε 

στi]ν πρεσ6εία λέει ό Χρijστος ό ΛογγΊνος. 

·-<Καi φuσικa για κάθε άσημικο ποi:ι aά 

παίρνοvμε θa δίνεται μιa άπόιδειξη. 

01 εΙσηγήσεις καταγράφτηκα~~. Ό ΓιC>ρ

γα; τοίi Χατζι,η, ό γραμματικος τοίΊ δη

μαρχείου, πέρασε σε ξεχωριστο 6ι8λίο το:) 

δήμw δσεc; άποφάσεις πά.ρθηκαν, ποv τ1-; 

Lnτόγραψαv στεpv(χ κι ot τρεϊς. 'Ανάλαβε ό.

κόμα δ γραμματέρας τοG δή,μου να εiδο

ποιή,σει τό μοuχτcφη, τον παπά, τό δάσκα

λο γιΟ: ηΊ δασκάλα τi]ς κάeε ένορiας, v:'x 

'ναι έτοιμοι να 6γοCιν μέ τιΊν έπιτροπη στον 

Ερανο, ζητώντας άπο κάθε συντοπίτη τovc, 

τiΊ συνδρομή του στο μεγάλο άγώvα της 

πατρ!δας. 

Ό ΤεCικpος εΤν' όλόχαρος. Άλλη μιά μ~

.ρα γεμάτη συγκινήσεις πέρασε. Τά 'πε ολα 

σ-τη μάνα του, -cou τοv κρυφοκαμάρωνε. 

---ΔΈ:.ν μοίl 'τrατε -τί κάνει -ιό τσιοv.:>ά-κ~ι 
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λα κι έριξε μέ.ο·α τ1ς έλιtς πού Ύαι γιa λά

δι κα1 τΙς -πήγε στο Σαpάγιο, στο μύλο 

τοu yε:τονά το:.ι, τοv Ά;:πέμου τοί} Λούκ':f. 

ποlιv π::χνω στον καινούργιο δρόμο τrοιi ά

νοίχτη~ι mo Μπάιπας(228), δπωc; το 66:· 
φτισαν. 'Έκανε τρεΙς δρόμους, κατέ-5ασε 

στο ,μύλο τiς έλιές, ποv θa τ1ς έδαζε σήμ,. 

ρα μπροσ-ιι't ό κuρ Άρτέμος. 

Σ τήν &Ιρα TOV 6 μ άστρος fφτασε στο 

μαγαζί τοu και στρώθηκε στο πρόγραμμα 

τrιι; καινούργιας μέρας. -~επ.ρετrε σήμερα νι'ι. 

τελ~ιώσοuv ο1 τροχοί. Γι' αότο δάλαvε 

μπρός χωpiς Ciλλα χασομέρια. Οί κοvρδGς 

μπijΙΚα\1 στον τ.pοχο ή μιa πίσω άτr' την δ:λ· 

λη· σΕ λίγο ΚΙ οί fςι ΚΟUρ6Ες TOU κάθε 1'Ρ'0" 

χοίΊ 'νοΟ τpοχοο ήσαν κιόλας στρωμένε·~ 

στη σειιpά. Ό Σα66fις π·i],ρε το σ6α:vάχι 

καΙ χάραζε τΟ. δόντια, κεΙ πό 'να εστω χά

ραμα 6ολοuσε, έτσι ποu στό: στερνό: καVρ-

6α καΙ δόντι σοφίλιαζαν, χωρlς νά 'φήνοv·ι 

χα,ραyή 1rou νa χωρά μάειδε ένα 6ελόνι. 

'Ο Τείικpος 6λέπει τοίίτο το θαμαστό 

συν-ιαiριασμα καΙ δi:v μπορεί νό: κρύψει 'ff!V 

i:κφραση τοCι 6ιθοuσιααμοu καi τijς χαpd:•c; 

TOV. 

---Οi:-τε κα] σψραyιομέvες νά Όανε δ€ f}r\; 

ται:pιάζανεr μοvρμούρtσε. 

Ό μάστρο,; κάρΦ"-'ΟΈ σΕ κάθε κούιρ-6σ 

καi δvο σ~:')vες (229) λατζιέτινες, τοu Κ?:~ 

μπω· τίc i'σφιξε με τη μάτσα. 

--Σ ίcr,_C):> γιvήκαvε. 'Αμό·Jι ί'λόιδιο, ψιθ'ίι

.ρισε. 

Άφησε σώκοvφο(230) ό:νάμισι πόντ:• 

aτ.ο τa Καλu6άκια, .v . .:>τησε και τοuς δυο τον ·τρα·,<6, yιό: vό: μπορεΊ στεpva δ καπJΙ.r .. 
σπρva ή μάνα. μaς καi να μfιv εχει δυσκολίες στο 6άιχη· 

μό 1'0V. 

-Ou... καλό; εΤv' δ Τζιεμαλi'ις καΙ μα· 

&-..χf•vει μια χαρά· ξουράφι το μvαλό του, τ1 

δισ6·ε~αιc'ΟΟ-αν. 

Η ΠιΕΜΠΤΗ άκροχάραζε, σCχν δ Σα56f:ς 

ά,pπταξε ΤΟ γαϊδούρι TOV, φόρτωσε τη ζεψπ\J-

---ΈΕδω θέλει τ:J: μάτια δεκατέσσερα vci 
τa κpατ& 6 μάστ:Jος, λέει στοuς καλφΟΟες. 

Γιατί, Ο.·,. δέν έχω το σώκουφσ, μ( το r.pά .. 
6η,μα τοίι καπλαμά δ τροχος eα φ(ιyει Q:,·r' 
τη θέση τoCJ, καΙ yιa θa κουπώσει π'ρός n't 
μπρός, γιΟ: fi,): κλωτσήσει προς τa π:σο. 

Κι δλη r: 5::ιuλιό: μας χάνεται. Τρά-δ"')ξε στi) 
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συvέ:χεια το μοv,ί)ελλό(231 ), στροyyύλεφ~ 

ΚΙ ι'i:λλο ΤΟΥ τρ:Jχό, τον πελέΚΤΙQ"Ε άπ' έ~ω 

καλa -καλό:, • ο ρώ::ιπισε κι όμδ~τινε κα1 

ο-ιό χέρι το τpο,χάρι(232). Ξεκ;vησΕ μΕ: τΊ 

Υ·:•αμμη τοCι Ί,Ρ())(α.ριού, ποο έχει άπάvω 

χα;χrγμέ•ιη το τρ())(άpι, χαράζοντας μ( το 

ξu-::~:)μα καi στον τροχο άπά:νω μιa κάθετη 

Υ·;Jαμ.μη μέ γύψο. Γίιpισε το τ.pοχάρι ίσαμε 

όχτω φopf.:; καΙ σαν έφτασε ση] yιiψιvη 

yc. ~φμη τοΟ ψ;jχοίί, χάρσξε καΙ στο τpοχά· 

;:..,α γύψινο σημάδι. 

Ό Σα66iΊς πα,ράyy<:ιλε στο Γιωpκαλλή, 

ψiλ;:, τοv χωpαίτη κωμοδρόμο, καi τοος ό· 

;:τω τσUς καπλαμάδες - - έστειλε με τ' αιJ.. 

τccκ:νητο τοv Χpήστοι.ι τσίί Ποντίκα τΟ: μέ· 

τρα τοu στiΊ Χώρα, ποv τα πή,ρε ό κάλφας 

ταυ δ Τζωιλιάpης, με το τ,ροχάρι ποu σrι~ 

μά13εψε -··- κα1 παράγγειλε στο Γιωρ.:αλλή · 
Ν6: 'φήσει τοvς καπλαμάδες, μιδ:,; καi εΤν' 

«ι:.ιτvοCφγιοι, η:σ~ρισήμισι πδvτσ:.ις πιο uι• 

κροος άπ' τούς τροχούς τοuς ξύλινο:.ις -
δt~ν εΤvαι δα παλιοί, vά 'φήσοι.ιv μόνο τέσ· 

cro;>!ς -- κι ol λάμες, τό: σίδεσα τοο κα· 

c< λα;Jά, vά 'ναι --·- τό δίχως ι'Ι:λλο -- τώv 

έf,,iιrrα όκάδtο..w. Οίίτε μια όκa έξiκκι(2.33) 

ό:,.' Ίiς έξήvτα νό: μi\ν εfvαι, γιcη1 σi πελά:-

1<:c, Ί<ΥJ ~ίν' καλο·ί, άπ' τούς καλύτερους τ::>ίJ 

τόπου, μεpακλiiδες σηΊ δοι.ιλιά τuu•.; καΙ κα-· 

λοτι ληpωη'j<δες ι 

Το 6pάδv στράφηκε 6 Τζιοιλιάρης ό:π' τ·1 

Χώρα μt το ί'διο το φορττyyο το αύτοκίvη

'" ποίι π.ηyε, τοCι Χρήστοv τοϊι ΠοΥΊίκο:χ, 
Π(tJ κοvδάλαyε ό:λε0κα(234) · τ' αίπαιιi

'""Υiο τοι) Χρήστου εfν' τό μόvο ποο κάνει 

τή yραμμη γιΟ: τι') Χώρα γύρ~' στο μεσημέ

.r·• καΙ κατε6αίvει άπό 'κεΊ &ipιγa το 5pά:δv 

Κ ι ο! καπλαμάδες ήρθαν ι 

Γίιpω στlς δώδεκα ήρθε στο μαyαζ\ ή 

yυτόvισσά τους '' παπαδιό: r1 ΓιωρκοιJ, 1 
Ύυναίκα τοίΊ παπΟ: Μα~pί'i πού πi)ρε φvλ

λα!(οVθκια γιΟ: προσάνα•μιμα καΙ καψόξv\α 

γιΟ: η1 νηστιά. Ό ΤεΟκρο-ς τιΊ\ι άγαποCισε 

ξέτχωρα τηv παπα5ιό: ττΊ Γιωρκοι.Ί yιατ1 τοΟ 

χci:ιδιεvε τα μαλιΟ: και τοΙΙ φίλευε μ/: κάνα 

ζαχαρωτό, ποίι 'φτιαχνε μt ~φό·rrο- έξα.ίφ:τ;:ι 

σ-ιό σπιτικό της. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

'Η παπαδιά, μ' όλο ποίι ό μάστρος άvτι· 

δροvσε, ό:ψησε στο τ~έζι τοv ί'.να άσημέ

νισ τpίγρ:χτο, άvτίδωpο γιΟ: τ~ ξvλα ποv 

-π>]pε. Σπάνια, έξάλλου, νΟ: τό π-ετύχει ό 

Σα66ής, va μτΊν aφήσει cάντίτψΟ). UA! πα
C1'0:V1<lcX i.χτ()ς άπο ηΊv τόση καλωσίινη. καi 

τ~v {Ά;..ιιτ;;.,1 είιyένηα, εΤναι καΙ άξιοπρεπής. 

Μέσ' τ1v κσ:p5ιό: τοίί Τείικ,ροιι εfv' τούτη ή 

καλιΊ κv,::οίιλα. 

Μ5λι:; πα'ι fj>υγε :i παπαδιά, fφτασαν 

στο μαγαζΊ δι.ιο y<:ιτονοκόριτσα, ή u Αννα κι 

ή Μαριγώ, C:vo ψηλές, πεvτόψορφες, ξα~ές 

>:οπελίτσες, τηpόσφι.ιγες άπό τi\v Ί κcφiα, 

μαιιpοvτvμένeς. Φύyαν άπ' το νησl μετό: ποιΊ 

apχισε δ πόλεμος μt τοuς Ίταλοίις. Ό πα

τέρας τοvς έτρεξε άπ' τσUc; πρώτους και 

γ,ράφτηκε έθ>ελοvττΊς στ' 'Αλ6αvικδ, γιΟ: viX 
σκοτωθεί" στον ένα μόλις μήνα ό:πάνω. Ζοίι

σαvε μf. την μητέJρα τοvς .μt τη σύνταξη πcv 

παίρνανε άπ' τfιv 'Ελλάδα. Πήραvε δuο κα

λαΘιf.ς καψόξuJ--α: κι άφησα:ν -· μ' δλη τi'ιν 

άντίδρ-αση τοΟ μάστpοι; ··-· fνα μισό άση~ 

μέvιο στό τραπέζι. 

··-·Αξιοπρέπεια, δμως κι αύτές! ψιθU;>ι· 

σε στο μάστpο u Βαρvά6ας. Οϋτ' fvα φόλ· 

λ:> δi:ν θέλοιινε νa πάροvν, κι aς εΤν' 

:τpοσφυγοποCιλες ---· άπλήρωτσ! 

Ό ΤεCικρος 'Π•pWrη φοριl ώωυyε νά μι .. 

λο\Jγ έλληvικΟ: μt τούτη ττ)ν πανάλαφρη τήΙΙ 

π~-:>-;Jοpα, τοσο διάφορη άπ' τη δική τους 

,η,. κυπριώτικη, και μαγεύτηιcε. 

Τό άπόγιομα ήρθι: κα] πfι.ρι: τ' ό:λέτρι 

του ό Μαϊμά,pης ό:π' τό Τιραχώνι, ποv έδ<.,}· 

σ. '((!) ένα σελίνι παξ'ίσι(235) σ' δλα τα 

τσt:··J;>άκ.κια καΙ στΟν Τεvιφο. ~Ηταv τό 

πρώτο «μεpοκό:ματο:» πσU τσιέπωνε δ Τε.J .. 
κ.pος. Κι cvιωσε κpvφη χαpό: γιΟ: τοiίτο και 

σάμπως «άvεξάpτητος:ι>! 

Στο μαγαζi [φτασε σt λίγο κ;pατώvτσc; 

στfι μασκάλη τη.ς τ' άpρωστδ της δρέφος 

μ ιό: γυναίκα άπ' το Πvρόι: 

... -Το μωρό μοu, μά:στ,ρε, fφκαλεν ξορι-· 

σμένοv(236). 'Εyεμώσαν τ' άσ'ιελούθκιο: 

του, το στi;.θΌς τζιl ή ,ράσ'ιη τοv σττνρκιi 
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σό:v το δροτάριv(137). Έγvρiσαμεv οϋλ-

λοvς τouc; γιατ,ροuς, τζια1 γιατριCιν fv ε.Τ

δεν. Τζια! μι Ο: άλλη χωρκανή μας, πσU τ:'> 

μωρ6ν της i:γινεv καλό: μ[ το περνάριν πο•) 

-ιfiς ίJSωσες, έπεψέv μας κοvrά σοο. 

Ό μάστρος, ποίί 'γιανε 'ίσαμε πεν-ιακ6-

οια ώς -ιΥιν C>ρα &ρρωστα μωpά, πελέκησε 

άτrό 'να κcψμά:τι ό:γριοπέ.ρvαρο λίγες φ-rε

λιές, πηρε μιa κόκκινη. κλωστΥι άπο μετά

ξι, στο ίδιο τ' άνάστημα μf: τ' &ρωστο τό 

6ρέφος κα] σιγοψιθuρισε την προσευχή, ποu 

έλεγε σαν πό:ντα: 

Κόψτω σε περνάριν περοεvίΙ<ο-.ι 

άρσενικο και θηλvκο τέ5λος 

εΙς το δνομα τοίi Πατρός 

-ιού Υ!οΟ καi τοο Άγίοv Πνείιματος. 

ΕΙς το δνομα. τl,ς ... 

--Θεογνωσία, ό:πάντησ.~ ή μόνα, στ!Ίv 

l.ρώτηση τσu μάστροv. 

Παpάyγειλε στΥι σιr•έχεια ό μάστρ'Ος νά 

κάψοuν τοu Π<.ρν(φισu τ1ς qrrέλλες καΙ τή.ι 

1κό·κκινη κλωστΥι μαζi σ' Ενα -τσίγκινο δο-· 

χείΌ, καΙ νa ζuμώσοον τi'j σταχτιa μi: λίγο 

σισαμέλαιο. Κι ίJπρεπε τfιν άλοιφη να τfιν 

ό:λείψΟU'VΕ μf: τ' άκpοδάχτυλα στο ΠΟΙΙtζά

μΕVΟ(238) κοριμi τοΟ 6ρέφοος, κα1 θa γι

νόταν μι6: χαρά. 

--Πcix; γίνεται καΙ γιατρεύεται το 6ρi 

φος, πατέ::χχ, μΕ. τοCτο π011 τοι\ δίνει,_ 

ρώτησε ό Τεvκρος, σCιν έφuγε ή μάνα. 

---4Κό:ποια Ιδι&rητα θιψαπεuτικτ) θ' ό:vα

πη)σσεται άτrό τοϋrο το ζvμωμα τοΟ πεο

ναριοΟ μΕ: το σισαμέλαιο, άπό:ντησε δ πα

τέρας. Κα; αϋτο θa πρέπει να το προσέ

ξοvν ο! για-φοί μας, γιατ; 'ίσαμε τώρα, κεί 

πσU τ' άλλα φάρμακα γιατριa δΕ: δώσαι.. 

τΟ πε;ρvcφι ΕΚΟ.με τΟ θάμα τΟV, 

- -Κι ή προσεV)(i) πσU ψι~ρίζεις; 

---Airro εΤναι άπλώς το Εβιμο. ΥΕτσι τiΊ 

λέμε. Ή ο6-σία, ποu πρέm:ι va προσεχτι:ί 

καμμιa φορό:, εΤναι τοVτες Cικριδώς ο! Ιδιό

τητες ο! θα.ματοuργiς πσU !:χει το περνάρι, 

Ό Τείίκρος καταχάpηκε ποu ό πατέ.ρα:ς 

του γιν&rαν f:τ.οι άφ::>μη τrσU τ6σει:; έκατrJv· 

τάδες 6;-έφη καί παι5ιa να άναπνέο:Υ' λεύ 

-τεpα <'rπο τοίπη η'tv άθε.ρό:πεvτη μ' όλα τι1 

μέσα oS>J••ηp<i') άρρώστια. 

Το 6ρά:5u, μετa ποu ξεπλvθi')κο.ν καl σκο· 

λάσα-Υ, ό μάστ,ρος, -τri'jyε νa πάρει fναv Κ<:t

ψΕ στον κ~νε τοΟ Χpήστοu τοΟ Κwι

κλί5η τοίΊ Τ σιοπάvη, ψηλΟ: πa στο Σ αρά

γιο, κι 6 Τε~ρος πfiyε στο δι6λιοπωλεΊο 

τοίΊ Νικαλι.Ί τοΟ Σα55ίδη, πού '-ταν πάv•·:ι 

μέσα στο μπαpπέρικό του. 

Στον ίδιο καφεvε κατέ6~ε άπ' το Mrri'l 
Κιογιοv κείΎο τ' άτrό6ραδο ζητώντας -rnJ 

ούστ6: Σα66ι1 ό Τε6ρίσΊης, δ πατέρας τοίi 

Χασ&νη, τοίi κάλφα τοΟ Σα6δi'\. Τρά5ηξε 

-το Σα:Μη παρό:μφα καΙ σχεδον ψιθ\.ιρισ·rcι, 

τοίί ~ομολοήθηκε τον πιίvο τau. 

-· ΟUστa Σα66ή, Cιρφό μοu πtς πως σ 

έχω. Κ ι i';yχcψαι κοvrά σοv, καΙ σε καν-έvα 

Ciλλο, vά μοίί πεΊς σav τΙ νΟ: κάμω σ•σ,)~η 

η'ι δοοκολη wρα η) ς ζωής μοv. Θvμ&σαι ·τ I ι; 

π_ροάλλtι. ηοί:ι σσu 'λεγα γιa τον Cιρφό μC''.i 

τον Άχμf:τη. ··Αγρίεψε yιατ\ 01<οπεύω yο::ι 

νΟ: δ<Jσω τ"Jν κόpη μου στον 'Αλι'J άπο ·rc) 
Νιο Χωρι6. 

ΨΕ'ι· έγινε aλλο ττα6αττοίφιν(239). Κα

τέ.6ηκ~: κεί' -πο\1 κοιμόμcvv κα; μού pίνισΈ ,-,ο, 

μαχαl ρ• σ-το λαιμό ( 240). 

.. ΆΛ1' .,η δώσεις σ-rον 'Αλή, θό: σi: αφ.i

ξω, κε~ατά, σaν το άρ'~ί. σav ΟΕ ()λέπι.) καi 

μΕ: δλiπcις. Λέγε, eα ηΊ δώσεις στον 'Α..λή ,: 

Δ.i.ν ξέρω τού άπάντησα. ifΑσε μσυ 

κοστέσσερις ώρες va ·το σκεφτώ. Κι ή,pθ<:ι 

σΕ: σένα τώ;:χι, μάστρε, vO: μοΟ πείς ,.η 

γνώμη σου. η va κάμω; Ό ΆλV,ς καΜς 

ε'ίναι. "Εχει καi το δικό του. η λές καΙ 

σοίιvη, μά.στpε; Το μυαλό ,μοu θόλωσε, συ-

νέ:χισε ό ΤεορίσΊη~. Δtv ξέρω τ1 va κά:μ<·>, 

δοήθησέ με, ούστa Σα66ή. Ο! ώρι;ς τελει<>· 

'IIOVV, 

Ό Σ αΜήc: έμεινε va σκέφτεται για ~~~α

&υο λεψrά. Μεγάλο το τrρό6λημα τοΟ Τε· 
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Gρίσ'ιη καi ί:οοκολο άπ61ψlσ'} να &>σεΙ χω·

ρ;ς πα;pεξήγησες. 

--Άκοuσε, Τε6ρίσ'ιη, τη γνώμη μοu, 

""~' av θέ!:::ς τήνε δέχε.σαι. Νά πεΙς στον 
~)\.χμέτη:, πως ίίρέπει vC:c μιλήσε1'ε και ,-:1 

τ,;:>:α ά5έ.ρκια καί να συζητήσετε μαζί το 

c:ράiμα. Άκ6μα και τοvς γέρους νΟ: •ou·.; 
σι,•μ6οvλεuτεΊς. Na κάτσε-π: ούλοι μαζι σ' 

νο: τ,ρcrrrέζι καl va το Βάλετε τό 'Π'ράμα κά· 

Τ4.'. Καί πάνω 'κεΙ θΕ να 6ρεθtl ή λύση, 

Ό Τεορίσ'ιης ιS:κοuγε σκεφτικός δση ώpα 

μiλαyε δ Σα66ής κι άvοιΎε ή καρδιά του 

φύλλα - φι)λλα με ηΊ σοφη τούτη ό,"'μήνιe1 

;roo τού 'δινε δ μάστρος. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΛ 

v&. μάς γιελάσει. Πάντα στην ~pα τοιι μέ

σα στι'\ν κάψα τοο καλοκαιριοΟ καΙ στηv 

παγωνιά τής νύιχ'τας TO•V χειμώνα θΕ va βρε
θεί' στο πόστο τοu. Φέτος το καλοκαf.ρι 

σvμ.φωνήσαμε va μοΟ θερίσει κcrrrάλι στοvς 

Χατζητσικκάες τiς πεντέξι σκάλες πσu 

σπε'οαμε μ.Ε στάp!. 

Κάπου στη μέση της δοvλιάς, σννεχίζει 

δ Σαδδής, ή,ρθε &α π;ρr...>i ό Τε6ρίσ'ιης στό 

μοηαζ1 μας, λυπημένος. 

--Μάστρε ΣαΜή, μοv λέει, θa σοΟ πώ 

κάτι, μa μηv τό 6γάλεις άπ' τό στόμα σου 
πιλέμοv(241 ). 

---Λέγε, Τε6ρίσ'ιη, τοi) κάvω, τi .σοϋ 

----Νά 'σαι καλό: άπ' τό Θεό! Κι είιχα;>ι· σu~αίνει; 

crr{iJ μέ τfJv καρδιά μου, μάστρε! ΤεσΊεκ-

ΚΙDUpετεpιμ, τσιοκ τεσΊεκκιο~ρετΘρψ, ού-

cπά Σα66ή. 

Πάνω στη τελευταία τη σκηviΊ fμπαινε κι δ 

Τεί!κpος στόν καφεvΕ. ά-π' το y<cιτοvικο 6ι-

6Λιο-:τωλεlο, για νΟ: δεΙ γιατί cφγοuσε ό πα· 

·τι':σας, μιάς καi σαν πού 'χαv ξηγr1ΗεΊ, (;. 
πμι.:·πξ κιόλας vO: πφάσει να rον .,.,.&,ρει άτη) 

•'i:·"λα. 'ΣΟ:ν φε\}γαv, ρώτησε δ μικρό•; 

"~- Γιατl σ' εύχαpιστοϋσε κα1 .,· άγ~άλt"! ... 
1.:• Δ Τε6;:>ίσ'ιης, πατέρα; 

Ma δ Σα66ης για να μην πληγr~σει τ\ 

'lc.::n5ί, τσΟ σ~ρ6φε fv' άθ& ψέ,μα: πω; 

τbv εόχαριστσΟσε, τάχα, δ ΤεδρίσΊης για

έδωσε διπλάσιο μιστο στο γιό του, τον 
r.ι'χλφα τοuς, το Μουσταφά. 

Κι δ Τεϋκρσς πίστεψε. 

ΜΟ: δ Σα61Sfις σε λίγο για va τον 1rείσει 
πιο πο·λv τοιJ 'πε μιa άλλη 1στορ!α, πέρα 
γt(κ πέιρα έτούrη άληβινή. 

-ΓιΟ: va δεΊς πόσο· φίλοι, άδέ10φια σχε
δοv πές, είμασπ μΕ. τόν Τε6ρ!σΊη, aκου 
τούτη δω την ίστορία πού 'γινε π;p1v λίγοvς 

. μήνες. Ξέρεις τό Μουσταφά, "rov ποτισκιό, 
πού μiiς ποτίζει χρόνια τώρα, άπο το Μτrέ

r.ωγιου, χωρίς μια μέρα μa οίhι:. μιό: vύ)(τα 

--ΔΕν είν' μέ μένα έτοCιτο, μ.ά μέ σένα 

ποο σuμ6αίνει. 

-.Γιa πΕς vO: δe>vμε τί σuμδαίvει Τε6ρ!-
σΊη ά .. pχίζω καΙ ν' άνησvrχω. 

~ΝΟ:, μάστρε, δ άδερφός μοv ό Μου

σ-rαφaς ΠΟΟ f6αλες να σοCι θερίσει πάνω 
ψηλα εiς τοvς Τ σικκάες άφήνει τές κοv6έλ

λες τοο τζιαί 6όσΊοuν πΟ: στΕ.ς θεμωvιέι; 

τζια1 τ,pων τες κοvτσο0λλες(242). Σ-τρά

φηκα καΙ το ρώτησα. 

--Μα γιa το ΜουσταφΟ: μιλδ:ς, Τεδρf. 
σ'ιη; 

-Ναi! 

WE, τότες &ν εΤvαι yιa τό Μοvσταφα 

ποu σuζηrraμ<ε, aς τό φάνε όλο το στάρι 
,ά πρό6ατά του. η πάει va πεΊ δικά μοv 
καi τΙ π& νa τrεί δικά -rov; 

Τ ά 'χασε π;ροσώρας δ Τε6ρίσ'ιης. Δtv 
τfιν πιρόσμενε ίσως τούτη τι'\v &:λλη άδεpφ?
σwη. 

Σ τpάφφο:ε στο Σα66ι'\ κατάτrληχτος . 

---Κ ιά6ορκας (243), &ι τό 'ξεpα Εν έλά

λικΝ σοίί το. Μεν τζιαJ πεiς το, πως εΤπα! 
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---"Ωστε σ' άγcmάει περισ-σότε.ρο κι ξι.,-' 

τ&, ό::)ε~'φ6 τοv δ Τε5pίσΊης, πατέ,pα, ρώ

τη-σε 6 Τείικ~,::c;. 

Δi: σημα:~ει τcvτο Π~)(; μ' άγcmάει 

πιο πολl.•· μa ε'ί.μαστε φίλοι πραγματικοί· 

κι είναι τίμιος. Κα1 δάζει τη φιλία την 

τr,ραyματικη κο:1 τό δίκιο πάνω κι άπ' τόν 

ά5ελφό τοv άκόμα. Μα τοVτο ΠοV σοu εΤ

πα, πρ.6στεσε ο πατέρας, 15σο ζω, va μην 

τό πεiς ... 

••• ••• • •• 

ΞΗΜΕΡΩΣΕ ή Πcφασκεuή, μέρα τώv κα

πλαμά:δωοι. 

Ό μάcτφα; πρόσεξε πως σήμΘρο: δέ φύ

σαγε. 

-~Καλός δ καφός ! Δ1. φο5οίίμαστε νa 

μaς σ15·11σει δ άγέρας η'Ι φωτιά. 

τ α τσιοι;pάJκκιο: καθάρισαν τον τόπο, 

μιό: γωνιό: γijς άπάνε.μης, πλάι στό μαγα!) 

·-- άπ' τ(χ παλιό: τ' άπσκαiδια καΙ τό: κάρ-

6ουνα. Κοuβαλί]σαν φuλλακοίιθ'κια καJ φτέλ

λες ψηλi:ς καi καψό~vλα. Βάλαν πάνω στa 

τσC.6λα και σίcερα ψ:,λι'χ 'ίσαμε δέκα πόv

τοvς άπ' τη γijς ·-·- έτσι ποlι va μη χ~ι 
τσVς καπλαμό&ς το χc':ιμα καJ τό: κάρ6οv

να -- .ρiξανε τ(Jν πρωτο κα-πλαμά, άπλωσαν 

πό: στό•ι τrρώτο καπλαμc! το δείίτερο, κα! 

πα στο δείίτερο τον τ;pίτο. Ραντίζονν στη 

συνέχεια τό: ξύλα μi: πετρέιλαιο καΙ άνάβοvv 

τη φωτιά. 01 φλόγες γλιJφοuν τοιlς κcmλσ

μάiδες, π' &.pχισαv νό: μετο:λλάζοuv χ,ρ&μα· 

άπο μαuιpιδεpο] γινί]ΙΚΟ:V ροζ κα] σi: κο:μμιc1 

εiκοσα,pιό: λεφτa γινfi,κσν κατακόκκινοι. Ό 

μάστpος πάει κάθε λίγο κοντα στη qx.yrιι'x, 

6άζει τό χέρι κατάντικρυ στη λάμψη της, 

μετράει την έντασή της, βλέπει τiς μεταλ

λαγi:ς τοίι χpω,ματισμοί'ι τσϊι καπλαμ&. Ό 

μάστρος Θχει μιό: όλοφάνφη vεuρικότητ-:χ. 

νΕτσι κα1 δέv πετίιχ-ει το σοφίλιασμα, το 

κάτσιμο, δ-πως το λένε, έχτος άπο τη γρου

σοuζιό: ποlι τό 'χει θa 'χει καΙ τη ζημιά. 

Θό: ττ;pέπει va ξανσ:vάψει τη φωrrιά, va χα-

σομερήσει δλο το μαγαζί, νό: στpεβλώσει ό 

κcmλαμό:ς κα1 νό: ζημιώσει κι ή φήμη του 
ή Τδια. 
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Στο με1αξι} πάνω στον μπάγκο κοιι6α

λijσαν άπο νωρίς και 6όλαν τον ~ίίλινο τρο

χό, fτοι.μο να εεχτεί το καπλαμά του. 

Σ-riι·v κατάλληλη στιγμή, σά:~ ξέ.κ.pιyε 

πω:; γούpμασε άπ' τη φωτιa τό σίδερο, ε

δωσ<: τό σWθηιμα ο μάστρος νό: σηκώσοvνe 

τον π;Χ::ιτο κcrπλσ,μά. Π.pοi)(ώpησε πρCπος ό 

ίδιος, ιφατώντας γάντζο σιδερέ.νιο, γίίρw 

στ' άvάμισι μέτρο μάκρος κι άπέναvτί του 

άκ,ρι·5C•ς πετόςσηκε ό Κύπρος, κρατώντας 

άλλο γάντζο. Oi &ιό γαντζαδόpοι άρπ&

νε μΕ: τlc; ώφιες τοΟ γά:ντζοv τον καπλα

μά, ένώ δεξιό: τοίl μάστροv τ.pέχει ό Κω

σταρf:ς κρατώντας fv' άμμό:τισμα κι άπέ· 

vαντι τοϊι Κωστcφί;, κρατώντα.ς άλλο ξύλο, 

πετάχτηκε ό Χασάνης. Τ ώρα πια ό καπλ<'~· 

μ-Cις δέν μπο,ρε'ί νό: τοιlς ξεφVyει, γαντζω· 

μέν:Jς κι άπ' τΙς τέσσφις πλεuρι':ς. Βελο

νιάζουν το·v τpαχο καΙ σΟΟι στρ<Χ'Πiι ή δμά:δα 

χω?iζεται σε δuό. Ό καπλαμάς τραβιέται 

δvνατα άπο τοuς τέσσερις, ποιJ ~ρο:τοίίν 

τοlις γάντζους γιa vά σοφιλιάσει πό: στΙς 

κο0p!5ες. 01 άλλοι τέσσφις μi: τό: στυλά

ρια τοvς όρμοΟν καΙ μπήγοvνε τα ξίίλα (:ι. 

νάμε.σα στό: δόντια τοV τ.ροχοίι καJ κρε

μάζονται μέ δίίναμη ά:πάνω τους ιφατώ!Ιτaς 

έτσι σΊό6αpο(24-4). Ό ΤεΟιφος μέ το στιι· 

λάρι του τ,ρέχ<.ι κι σύτος κα1 κ,ρεμιέται δί 

πλα σ-rσvς άλ\ους μ€ τα κονταρc§uλα. 

Ό μάστρος φωνάζει στcΚις σύντ,pοφοιις 

μέ τοvς γάντζους. 

---Τρ-αΌfuε! Μν ξΙδάχιςασε(245). 

Κι ολοι μαζ1 τρα;600:ν μ( δίίvαμη τον 

καπλσψa va ξιδακκάσει. 

~-Πιο δυνατά, φωvάζε' ό Κόπρος, άκδμα 

δi:v έλάσ'καρε(246). 

--Μα κάποτε δ καπλαμό:ς κuλδ: fσαμε 

Ι::να πόντο. 

- Λότο εΤναι t φωvάζοu-v- λασ'κάpει. 

KaJ μο-vομι&ς πεηοίίνται πάρα ιc:άτw· 

πιάνουν το πάρα πέ,ρα δίκοuρβο, το γαν

τζώνο-νν κα; σέρ~οοv άπάνω σ1'1ς κοΟ,,οβε:; 
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γιΟι σιφίλιασιμα -το{ί καπλαμά -το ένα μi· 

ρος, • Οσοι κρα-τδ:vε τi'χ σ-ruλάρια 'Π'Ετιοuν

'1'aΙ άιφιδώς άπέvανη σ-rοuς yαν-rζα5όpοvt 

yιa va iσο;:ψο;τήσοονε το τρά6ηγ,μα. 

---Τpα6ό:τΕ, ψ:>Jνό:ζοvν οΙ yαντζαδόροι. 

Καi σκαρφα.\ώνοuν δλοι μαζi ·-- σχεδi),• 

πάνω σ-τόν -τιχ>χο άvε6αίvονν -τρα6ώντα<, 

ρvθμι-κa -τσUς yάν-τζοuς. 

----Αό-το ι'j-ταν, ξελάσ'καρε. 

-... 'AV'ftσ-rε δλοι μαζ1 σ-rο τελευταΊο c;.:. 
κovp6o, φωνάζει ό μό.στρε ΣάΜας. 

'Εδώ ό καπλαμaς yαΥ'fζώνεται καi δ~ 

λέει νά λυγίσει. ΕΤναι -το -τελενrαϊο -του όν

τέρισμα, μa καΙ -το πιο δυναμικό, yιa•i f. 
χει δλο τ' &6άvτζο(247) -τC:w -τεσσάρων 

πόντων σvγκεν-τpωμένο και Ι(JΡCΙτιέται σφι

χτά. 

ΟΙ γάντζοι λασκά!ροw, 

κα; ξαvα-τ1~ιοί:ιv-ται. 

Ό Σα66ής, κρατάει -το X)pόvo. 

·εΙΚΧ .. δύο -τρία! 

- Χiσα(248), ολοι μαζ; ·rααΌό:τε. 

Ό κα-:τλcψό:<; κάνΕι ίνα ύστατο σπασ μ ο 

κο! κ~·-ται στίc; κοUρ6εc;. 

Σ το μεταξu avσψε κιόλας Φ'-""ά στic. 

κ:::>ίιΥβες, κεΙ ποu ο καπλαμάς σοψίλιασε. Κ ι 

ό μάσορος μπrΊγει τη φ:>Jνή. 

ΝφόΙ 

ΤέσσΕJpα τσιοvράκια όρμό:vε μi:: τοι\ κά 

δους στό χαράι δίπλα καΙ πφιδρέχουvε το; 

καπλαμa 'κεί ποίι 'πιασε φωτιά. Οί γλώσ

σες τfiς φωτιaς δ(: λένε v' ό:ποκάμοvν. Μ' 

όλο -τΟν «καταιονισμό» τοϋ vεροί! ποu 13~

χοyται, yλύφοuν τής ,κοίφδας τa πλευρό καΙ 

ζαvαξεπεη οWται. 

--Νερό, ,e>ίχτε ypo)y~pα κι Ci:λλο νερό 1 , 

<;>ωvόζει ό μά:ηpος. ΚαΙ μονομι&ς άρπάει 

ηΊ μάτσα κι όρμa κεί ποu νομίζει πwc 

χC'ειό:ζεται -το Ισιωμα -· τώρα, οσο •ο σi. 

ΕΛΕΥΘΕ.ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

&.ρο εΤν' ζεστό - ή κοο?!5σ. Μα φωνάζει 

καi -το Χασάvη δίπλα τοv. 

Κ ι ό μόσ• ρο,, pίχνετο:ι μξ; &J.ιαμη, μέ 

τα·χίrηγrα σ-τ;χχπής μi: τη δσιριer τή μάτσα 

καΙ κατεβάζει τ<ς σφ.:.ι;:ιιέ:ς άπα~ωτί:ς κεϊ ποu 

ξεκ:::iνει τράοηγμα η)ς κοv~ας. Σav χτu· 

πάει άπο κάτω άπ' τόv μπάγκο '!ΟΥ τροχ5, 

cι Χασάν κρατάει τό ίσο μΕ τη μάτσα του 

&πο πάνω, aφι/.\ώς σ-τό πάνω μέρος τοΟ 

τpοχοΟ δποv 6σpάει ό μάστρος, Κι δταv, 

άντ:σ'Ιpοφα, δαpάει το πάνω μέρος 'loV τρο
χοί•, ή μάτσα τοϊι Χασen• σa.ι ό:σ-τ,ρςrιη1 με

;α·τc>Ίτίζεται aπο κάτω. 

Ό καπλαμ&ς κα6άλλησε '!1~ κοϋpδες, 6-

λοκαίνοιιρyιος, 6αρίκ;, σοδcφός, πεpήφανοc, 

φίνος· (:χει βάλει πιa τi'!v ά-ιεξίτηλη σφρα

γίδα το:ι πa στο;, τρσχό, π!Υ) εΤνσι σχεδόν 

(·τοιμος. 

Καη6ά:ζι:ι &π' τόv μπάΎκο ό μάστpος 

'fQv -τpοχο καΙ κι.ιλητό, τόν σπρώχνει άπ' -τC. 

δάντια, προσέχον-τας νό: μην και:Ί · ·-· άyyi

l:e>vτας κατά λάθος -τον κα:πλαμa καί τον 

piχvι:ι στό ν[ραύλακο. 

Σ ει~α Σ.χι:ι τ~χ:--α ό δείιτφο;, καπλαμCtt:: 

κσi σi. λίγο ό τpiτος. Στε.p>va κι ο -τέτc:ι:>

-το,, καπλαμάc, σοφiλιασε. Κι oi -τ{σσεpιι; 

•;:-ιοχοi εΤν' έτοιμοι. ΟΙ καπλαμάδες δέσα

\ΙΕ, ΦJ<εuτψ.σ' λέζ, μf. τovc τραχοίιc: τDυς. 

Καινοί.>ογιο τώρα σοf1σιμο φωτιά~, και

νοί.\pγια χ;;,ιποκάp'3ισ yιa 'toUζ &λλους τέ?

οtρι~ τροχούς δΕν μπορεί ν&. πά,pει καi 

~oi\ &χτw κσ,τλαμάδες Θvα καί μόνο βpά 

σιμο. 

Ό Σα6βrις -τρέχει, ά.Ρ'!'άζε.ι το yάV'fζo το 

μονό, πε-τάει το μοvδ άρ'1'rώvτας '10 διπλό, 

ΤΟΙ' πετάει κι αtπο κι ά,pιπά τη μάτσα. 

Μοιάζει με κσ:-rrετάνιο πσu ά.ρπάει -το η

,_,_{,νι ορ-τσα, στον vτελη6οpιά κα; με μα

νοί!6pες άπανωτες, δiνει σ•ο σκαp1 τη pό-τα 

π c>V -τ οίί ττρέιτ ε ι . 

(σvνεχίζε-τσι) 




