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Διάβασα για σας ... 

Οδοιπορικό στην Κuθρέα* 
του Εuθύμιοu Ευθυμίου 

Είναι πρωf. Έξω ακούεται να βρέχει. Δε φυσά. όμως n θέρμανση δεν εfvαι σε λει
τουργία και νοιώθω τα χέρια μου λίγο κρύα. Στα χέρια μου έχω το βιβλίο για τnν 

Κυθρέα και οι θύμισες έρχονται κι αυτές αβίαστα. αργά, απαλά, σαν τn βροχn nου 

ακούω. 

Η ζωrΊ δύο ανθρώπων τnς ίδιας nλικfας, χωριατόπαιδων, ενός μικρού νησιού, 

είναι φυσικό να μοιάζει αρκετά. Οι αναφορές από τn ζωrΊ του ενός μπορούν να 

φέρουν στn μνnμn του άλλου αρκετό από tn δικrΊ του ζωή. Αυτό είναι το ένα. 
Πέρα από αυτό. είναι και ο κοινός τόπος. Στnν προκειμένη περfπτωσn r1 Κuθρέα. 
Όμως, από πού κι ως πού ένας Μαντ:pfτnς να λέει τnν Κυθρέα κοινό τόπο με τον 

Κuθρεώτn: 

Το 1943 ο μακαριστός Χpιστάκnς Σtυλια
νόποuλος. από τnν Κuθρέα, διορfστnκε 

δάσκαλος στις Μάνδρες Αμμοχώστοu. 

κατά τn διάρκεια τnς μονοετούς εργα

σίας του στο χωριό γνωρίζεται και με τnν 

οικογένεια Μιχάλη Ευθυμίου. τότε 

δεν υπάρχω ακόμα. rι· αυτό δε λαμβάνω 

μέρος στο ξεκfνnμa τnς ιστορίας. Τέσσε

ρα περίπου χρόνια μετά, σας δύο οικο

γένειες θα προστεθεί από ένα παιδί. Η 
Μαρία από τn μfa και ο Ευθύμιος, ο Μi'μnς 

για τις δύο οικογένειες, anό τnν άλλn. 

Από τότε, λοιπόν, μπαίνω και εγώ στnν 

ιστορία των δύο οικογενειών. Το 1955 
άλλος ένας δάσκαλος από τnν Κuθρέα, 

ο κ. Μιχαλάκης Συμεωνfδnς, διορίζεται 

στις Μάνδρες. Η Φιλfα τnς οικογένειάς 

μας με τnν οικογένεια Στuλιαvοπούλοu 

ήδn ήταν nροχωρnμένn και που 

ο σεβαστός Μιχάλnς και δάσκαλός 

μου, δεν ιδιαfτερn Φιλfα 

Κωvσrάντ:α και Χριστάκnς Σrυflιανόπου!Ίος 

rΦωτογρaφία Ανδρούflας Σrυflιavonoύflou

xaτζnμιxanfυ 

*Άρθρο στο περιοδικό «Aκtn» τχ. 81, Χειμώνας 2010. σσ. 117-120 με αφορμή το ΑΦιε
pωματικό Λεύκωμα του Nfκqu Ορφαvfδn «Ο τόπος τnς Κuθpέας», 2008. 
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μεταξύ ·μας, με την έννοια της συνέχειας. Λίγα χρόνια πριν έλθει ο κ. Μιχάλης, η 

αδελφή μου Κατερίνα θέλησε να μάθει να ράβει. Στην Κυθρέα ήταν τότε μαστό

ρισσα η· Ελενίτσα. Η Κατερίνα μαθαίνει κοντά της να ράβει και παράλληλα μένει 

φιλοξενούμενη στο σπίτι του Χριστάκη. Η φιλία μεταξύ των δύο οικογενειών από 

τότε εδραιώνεται και λαμβάνω κι εγώ μέρος. 

Πολλές, λοιπόν. οι θύμισες από την Κυθρέα. αρκετές άμεσες, μα και πολλές 
έμμεσες. Να πάει ο Μαντρίτης στην Κυθρέα. στα μέσα της δεκαετίας του so,. δεν 
ήταν απλή υπόθεση. πόσο μάλλον για ένα παιδί κάπου οκτώ χρόνων. Ταξίδεψα 
στην Αμερική και οι εντυπώσεις και οι θύμισες είναι λιγότερες και λιγότερο εντυ

πωσιακές από ένα ταξίδι στην Κυθρέα. Η «γραμμή» νια την Αμμόχωστο ήταν 

μοναδική από τις Μάνδρες και τότε ούτε καθημερινή. Πρωί πρωί στο καφενείο να 

περιμένουμε το ξεκίνημα. το επιβατικό. με την καμπίνα που μπορεί να αφαιρεί
ται. νια να μετατρέπεται σε φορτηγό, έχει τεράστια παράθυρα. Μου έμεινε ιδιαί
τερα εντυπωσιακό ένα ταξίδι στην Κυθρέα. ένα χειμώνα που ήταν και βροχερός. 
τα παράθυρα του λεωφορείου ήσαν καλυμμένα με μουσαμά, ο οποίος στο 
κέντρο είχε σε τετράγωνο. τριάντα επί τριάντα εκατοστόμετρα περίπου. διαφα
νή μεμβράνη. για να μπορεί ο επιβάτης να βλέπει έξω. ο μουσαμάς δεν ήταν 
αεροστεγώς εφαρμοστός, έμπαζε λοιπόν το κρύο και όταν το λεωφορείο ήταν 
ακίνητο. Η κατάσταση χειροτέρευε. όταν το λεωφορείο -έμπαινε σε κίνηση. το 
ρεύμα από την κίνηση δημιουργούσε διαφορά πίεσης μέσα και έξω από το λεω

φορείο, η διαφορά της πίεσης έσπρωχνε τον μουσαμά μέσα και έξω ανάλογα, 
περιοδικά και με ένα συνεχές πλαΦ. πλαΦ. σου τρυπούσε τα τύμπανα του αυτιού. 
εκτός του κρύου αέρα που έμπαζε και σε υποχρέωνε να θέλεις να γίνεις μία 
μπάλα. να κρυφτείς στο πετσί σου να ζεσταθείς. 

Στο ταξίδι. λοιπόν, για την Κυθρέα δεν μπορούσες να πας με ένα μόνο μέσο. Μια 
και το λεωφορείο πήγαινε στην Αμμόχωστο. έπρεπε κάπου ενδιάμεσα να αλλά
ξεις μέσο. Αυτό ήταν δυνατό να γίνει στο Τρίκωμο ή στη Σύγκραση; Από εκεί περ

νούσε η «γραμμή» των Καρπασιτών νια τη Λευκωσία. Η Σύγκραση είναι ένα χωριό. 

με το οποίο έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς και αρκετές επίσης εμπειρίες, όμως το 
ταξίδι μας για την Κυθρέα το συνδέει διαφορετικά και κατά παράξενο τρόπο πιο 
έντονα. ο σταθμός μας στη Σύγκραση γινόταν σε ένα καφενεδάκι ενός μου
σουλμάνου <τουρκοκύπριου>. Όσο περιμέναμε, έπρεπε να διατάξουμε κάτι για 
τη χρήση του χώρου. Θυμούμαι. λοιπόν. για το χειμώνα τη σουμάδα. που προτι

μούσα να κρατώ σφικτά με τα δάκτυλά μου, για να ζεσταθώ, προτού αποΦασίσω 
τελικά να την πιω και για το καλοκαίρι την κόκα-κόλα. Σε εκείνη την ηλικία έπινα 
την κόκα-κόλα συχνότερα από το γάλα. σε μπουκάλι. Σε μπουκάλι έπινα την 
κόκα κόλα στο καφενεδάκι στη Σύγκραση. όμως μου άφηνε μία γεύση, που από 
τότε δεν ξαναβρήκα. ακόμα θυμούμαι και αναζητώ. Στο ταξίδι μου για την 
Κυθρέα, στο καφενεδάκι της Σύγκρασης θυμούμαι επίσης, όταν ήταν καλοκαίρι, 

τον ήχο που έκαναν ιδιαίτερα τα στρατιωτικά αυτοκίνητα με τα λάστιχα των τρο-
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χών. καθώς κτυπούσαν στnν άσφαλτο. Ήταν nχος διαφορετικός από τον ήχο στο 
χωματόδρομο του χωριού μου και διαφορετικός, όταν μας πλησίαζαν τα αυτοκr

νnτα an· όταν aπομακρύνονταν. 

Με τn γραμμή προς τn Λευκωσία θα έπρεπε κάπου. πριν τn Λευκωσία, να πάρου
με άλλπ γραμμή για τnν Κυθρέα. Για το σημείο αυτό δε θυμάμαι τίποτα άλλο. 

παρά μόνο ένα περιστατικό. Ήταν, λοιπόν. n περίοδος του απελευθερωτικού 
αγώνα. Οι Εγγλέζοι συνnθιζαν να μαζεύουν κόσμο και να τον βάζουν σε πρόχει
ρη περίφραξη με συρματοπλέγματα. Κάτι τέτοιο δεν έλαχε να δω στο χωριό μου. 

γιατf σε τέτοιες περιπτώσεις τα παι
διά, όπως ήμουν και εγώ τότε. τα 

περιόριζαν στο σπίτι Σε ένα από τα 
ταξίδια μου στην Κυθρέα. θυμούμαι 

που είδα ένα ανθρωπομάζωμα, 
όντας μέσα στο σταματημένο λεω
φορείο. μέσα από τη διαφανή μεμ
βράνη του μουσαμέτινου καλύμμα

τος του παράθυρου του λεωφορεί
ου. Έξω έκανε κρύο, ψιλόβρεχε και 

οι άνθρωποι. μέσα στον κύκλο του 
συρματοπλέγματος κάθονταν στο 
έδαφος. 

το τελευταίο στάδιο τnς διαδρομής 

δεν το καλοθυμάμαι Μα να, φτάσαμε 
στην κατοικία Χριστάκη Στυλιανοπού

λου. Απ' έξω φαντάζει αρχοντικό. Δια
φορετική τεχνοτροπία από τα Μαν

τρίτικα σπίτια. Πρέπει πρώτα να ανέ
βεις λίγα σκαλιά. Στη στενή μπροστά 
αυλή ξεχωρίζει n μερσινιά με τα ά
σπρα τnς μεpσίνια. Στο χωριό μου, 
ορεινό, με άγρια βλάστηση, οι μερσι

νιές είναι ένα από τα είδη που κυριαρ
χούν, ιδιαίτερα στις χαράδρες του βου

νού. Δε θυμάμαι να μάζεψα καμιά 

Στnν auflrί rou σπιτιού. Η γιαγιά Σruflιaνιi, n κ6ρπ 
τπς Μαρίrσα Karrdμn και n εyγονιi rnς Σrέnfla Ν. 
Φιflιππίδn. rΦωrογραφία Ανδρούflας Σruflιavσnoύ-

f/oυ-Xarζnμιxaιifl) 

φορά ή έστω να ενδιαφέρθηκα να ψάξω να βρω για να φάω άσπρα μερσίνια από 

το βουνό. Τα μερσίνια, όμως, τnς θείας της Κωνστάντας μού ήσαν πάντα αγαπn· 
tά και επιθυμητά, τόσο, nou στο σπίτι μου, από τα πρώτα φυτά που φύτεψα, ένα 
ήταν n ασπρομερσινιά. 

Ανοίγοντας τnν είσοδο του σπιτιού, μπαίνεις σε ένα αρκετά πλατύ, μακρύ διά
δρομο με κάμαρες αριστερά και δεξιά και απέναντι τnν έξοδο στην αυλή. 
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Στο σπίτι μας στο χωριό υπάρχει μια τεράστια αυλή, χωρισμένη στα δύο, τόσο 
μεγόλn. που παρ· όλα τα υπάρχοντα σ· αυτή, φαντάζει άδεια. Ένα βασικό εισό
δημα των Μανδριτών ήταν n παραγωγή τnς ελιάς, με τα ελαιόδενδρα στα χωρά
φια, βασικά εκτός χωριού κω αραιά. Στο σπίτι Στυλιανοπούλου δεν θυμάμαι 
αυλή. Ανοίγοντας τnν έξοδο για τnν αυλή, θυμάμαι μπαίνεις σε ένα μεγάλο 

περιβόλι, βασικά ελαιώνα με κάποια φρουτόδεντρα, πυκνό, που ποτιζόταν με το 

νερό του κεφαλόβρυσου σε τακτές ώρες, κάποτε το βράδυ. Μέσα στον ελαιώνα 
παίζαμε κάποια παιχνίδια. 

Εδώ μέσα έμαθα να τρώγω τn «Φράπα», φρούτο εσπεριδοειδές. Όλα τα πιο πάνω 
διαφορετικές, μοναδικές εμπειρίες. 

Τον κ. Χριστάκn τον Θυμάμαι πολύ λίγο και αυτό άρρωστο στο κρεβάτι Από τnν 
αρχή, λοιπόν, n οικογένεια Σtuλιανοπούλου nταν για μένα n οικογένεια τnς θείας 
τnς Κωνστάντας. Από τnν οικογένεια θυμάμαι εnίσnς τn γιαγιά τn Στυλιανή. 

Για άλλα πρόσωπα από τnν Κuθρέα θυμάμαι τα ονόματα Ολβία. Κανικλfδnς. Μετά 
που παντρεύτηκε n αδελφή μου, γνώρισα στnν Κuθρέα τnν οικογένεια του 
ΤtόΦα. θεfοu του γαμπρού μου από τnν μητέρα του και καταγωγής από τn 
Γύψου. το σπίτι τους ήταν πολύ κοντά στnς θείας τπς Κωνστάντας. 

Από τους τόπους τnς Κυθρέας θυμάμαι τον κεφαλόβρυσο. το αυλάκι με το νερό, 

το σπίτι πάνω σε καμάρα με το δρόμο να περνά κάτω από τnν καμάρα. Θυμάμαι 
πολύ αμυδρά το σχολείο. στο οποίο φοfτnσα μία φορά για δύο-τρεις μέρες. 

Για όλα τα πιο πάνω, που μου θυμfσαστε, για όλfln μία φορά ευχαριστώ. Ο θεός 

ας αναπαύσει όλους τους κοιμnθέντες και σε μας ας δώσει κουράγιο. τα λfγα 
χρόνια που μας έμειναν, να τα περάσουμε το λιγότερο με τις θύμισες των τόπων 

κaι ανθρώπων μας. 

το παρόν τεύχος έχει επιχοpnγnθεί αnό τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Πωδείας και Πολιτισμού. 

Η εnιχορήγnσn δεν σημαίνει τnν αποδοχrΊ του περιεχομένου 

ή των απόψεων nou εκφράζονται οπό tn σuντακτικn εnιτροrη1 
από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 


