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Ο πλέζεο γελλήζεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1950 εθεί πνπ δύεη θαη αλαηέιιεη ν Διιεληζκόο, ζηελ
Αθξαία Θσκόπνιε ηνπ Ρηδνθαξπάζνπ, εθεί πνπ γηα 36 ηώξα ρξόληα, κεηά ηνλ εξσηθό ρακό ηνπ
παιηθαξηνύ δνθηκάδνληαη νη αληνρέο ηνπ Διιεληζκνύ κε ηνλ Σνύξθν θαηαθηεηή κε ΤΣΑΣΟ
ΑΛΑΥΧΚΑ ηνπο ζησπεινύο αιιά εξσηθώο αλζηζηακέλνπο εγθισβηζκέλνπο καο, όπσο έπξαμαλ θαη
νη γνλείο ηνπ ΤΛΔΖ κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπο πλνή αθνινπζώληαο ηα ρλάξηα ηνπ
πνιπαγαπεκέλνπ γηνύ ηνπο. Παξακέλνληαο ξηδσκέλνη ζηε γε, πνπ ηνπο γέλλεζε παξά ηα βάζαλα
θαη ηηο θαθνπρίεο ηεο ηνπξθνθξαηίαο.
Ο πλέζεο είλαη ην ηξηηόηνθν παηδί ηνπ ΓΖΚΖΣΡΖ θαη ηεο ΣΤΙΗΑΛΖ ΣΟΤΛΣΑΡΟΤ.
Πξνεγήζεθαλ νη αδειθέο Αλδξνύιια, Καξνύιια ν πλέζεο, ν Εαραξίαο, ε Ινπθία θαη ε πην κηθξή
Άλλα, ε νπνία ηελ 4ε Απξηιίνπ 1999 έραζε ηελ κάρε κε ηελ δσή από ηελ επάξαηε λόζν
παξακέλνληαο όκσο εγθισβηζκέλε ζηε γελέζιηα γε ηνπ Ρηδνθαξπάζνπ όπνπ θαη εηάθε,
αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα ησλ γνληώλ ηεο.
Κηα αγαπεκέλε αγξνηηθή πνιπκειήο νηθνγέλεηα δνύζε κέζα ζε ζπλζήθεο πξνόδνπ θαη επεκεξίαο
ησλ εκεξώλ εθείλσλ αγσληδνκέλε λα απνθαηαζηήζεη θαη λα κνξθώζεη ηα παηδηά ηεο δίλνληαο ηνλ
αγώλα ηνλ θαιόλ θαη ηίπνηε δελ πξνκήλπε ηα επεξρόκελα θαθά ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ηεο
εηζβνιήο θαη ηεο θαηνρήο θαη ην κεγάιν ηίκεκα πνπ ζα θαηέβαιε ε νηθνγέλεηα ηνύηε ζην
ζπζηαζηήξην ηεο πξνδνκέλεο Θύπξνπ.
Κεγαισκέλνη ζηελ ίδηα παλέκνξθε γεηηνληά κε ην πλέζε καο ρώξηδαλ κόλν 10 κήλεο θαη κηα
ηάμε απηόο ζηε δεύηεξε ηάμε ηνπ Αξξελαγσγείνπ Ρηδνθαξπάζνπ θη’ εγώ ζηε πξώηε.
Θαζεκεξηλά θαη γηα 4 θνξέο ηελ εκέξα πεξπαηνύζακε ην έλα κίιη θαη θάηη πνπ ρώξηδε ηε γεηηνλία
καο από ην ζρνιείν.
Πξώηνο ζην δξόκν ν πλέζεο κεηά ηνπο θηύπνπο ηεο θακπάλαο, ν πνιύ ζπλεπήο πλέζεο, θη’ εγώ
πνιιέο θνξέο λα ηξέρσ λα ηνλ πξνθηάζσ λα πξνθηάζσ ηνλ γνξγνπόδαξν πλέζε. Κεγαισκέλνη
ζε έλα θαληαζηηθό κέξνο, θαινθαίξηα θαη ρεηκώλεο, άλνημε θαη θζηλόπσξν, πξνζπαζώληαο λα
θαηαιάβνπκε πνηα ήηαλ ε πην σξαία επνρή.
Ζ κνζρνκπξηζκέλε άλνημε κε όια ηα ρξώκαηα ηεο νηθνπκέλεο ή ην ιηνπύξη ηνπ θαινθαηξηνύ κε ηηο
δξνζεξέο ζάιαζζεο θαη ηελ δξνζεξή ζάιαζζα ηνπ ΑΙΚΖΡΟΙΑΘΘΟΤ όπνπ είρε ην θέληξν ν
παηέξαο ηνπ πλέζε.

Σν θζηλόπσξν κε ηελ κπξσδηά από ην ρώκα από ηα πξσηνβξόρηα, ή νη βαξπρεηκσληέο ηνπ ρσξηνύ
όπνπ δίπια από ην ηδάθη κε ηα μύια θαη ην ρισκό θσο ηεο ιάκπαο, λα δηαβάδεηο ΚΗΘΡΟ ΖΡΧΑ,
Ηνύιην Βεξλ, ΠΗΛΔΙΙΟΠΖ ΓΔΙΣΑ ή ΣΡΑΣΖ ΚΤΡΗΒΗΙΖ.
Ο πλέζεο ηα δηάβαδε όια κεηά καλίαο, θη’ εγώ αθνινπζνύζα πηζηά πάληα κε ηηο παξαηλέζεηο ηνπ.
Κε ηα θνληνπαληέινλα ησλ ρξόλσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ κέζα ζην ηζνπρηεξό θξύν όηαλ
ππήξραλ μάζηεξα ειηνβαζηιέκαηα θαη θαηεθνξίδακε ηνλ δξόκν γηα ηε γεηηνλία καο, ν πλέζεο
καο έιεγε, θνηηάμεηε απέλαληη θαίλνληαη ηα ρηνληζκέλα βνπλά ηεο Σνπξθίαο είλαη ν Σαύξνο θαη ν
Αληίηαπξνο.
Πνπ λα θαληαζηνύκε όηη ην κεγάιν θαθό από εθεί ζα εξρόηαλ κε ξπκνπιθό ηνπο εδώ εθηάιηεο
θαη δνζίινγνπο ηεο ρνύληαο.
Σα ρξόληα ζην Διιεληθό Γπκλάζην Ρηδνθαξπάζνπ όπνπ θνηηήζακε, καδί θαη ν πλέζεο εμ’ ίζνπ
νλεηξεκέλα θαη ηδαληθά κε ζπνπδαίνπο δαζθάινπο θαη εμαίξεηνπο θαζεγεηέο γαινπρώληαο ηνπο
καζεηέο κε αμίεο θαη ηδαληθά.
Ο πλέζεο ηέηνηαο παηδείαο έηπρε θαη ζε εμαηξεηηθή θνηλσλία θαη νηθνγέλεηα κεγάισζε θαη
αλδξώζεθε.
Ήηαλ ππόδεηγκα καζεηή εξγαηηθόο κεηιίρηνο κε απόιπην ζεβαζκό πξνο ηνπο πάληεο. Ήηαλ ην
θακάξη ησλ γνληώλ ηνπ θη’ απ’ όπνπ πεξλνύζε άθελε άξηζηεο εληππώζεηο.
ΖΤΑΛ ΑΡΗΣΤΟΣ ΤΩΛ ΑΡΗΣΤΩΛ
Θαηεηάγε ζηηο θαηαδξνκέο όπνπ θαη ππεξέηεζε ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία κε ηνλ βαζκό ηνπ
ΙΟΥΗΑ ΘΑΣΑΓΡΟΚΧΛ.
Σνλ Ηνύλην ηνπ 1974 απνπεξάησζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Θαπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
ζην Σκήκα Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. 30 Ηνπλίνπ 1974 έρνπκε ηελ ηειεπηαία καο
ζπλάληεζε ζην δηακέξηζκα ηνπ, Θνπζίδνπ 22 ζηνπ Εσγξάθνπ. Έρνπλ βγεη ηα απνηειέζκαηα, ηα
πέξαζε όια θαη κνπ αλαζέηεη λα δηαβηβάζσ ζηνπο γνλείο ηνπ όηη ζα θαζπζηέξεζε ηελ επηζηξνθή
ηνπ γηα θαλέλα κήλα λα νξθηζηεί θαη λα κεηαθέξεη θαη ηα πξάγκαηα ηνπ ζηελ Θύπξν.
Φαίλεηαη όκσο άιιαμε ηα ζρέδηα θαη ζε ηξεηο κέξεο έθζαζε θαη ν ίδηνο ζηε Θύπξν 3 Ηνπιίνπ 1974.
Έλαο λένο άλζξσπνο κε νινθιεξσκέλεο ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη έηνηκνο λα απνιαύζεη ηνπο θαξπνύο
ησλ θόπσλ ηνπ, όκσο ε πνξεία απηή αλαθόπηεηαη από ηα δίζεθηα πιένλ γεγνλόηα ηεο πξνδνζίαο
ηνπ 1974.
Σελ 6ελ πξσηλή ηνπ 1974 κε ην άγγεικα από ηνπ ξαδηνθώλνπ πεξί γεληθήο επηζηξαηεύζεσο ηξέρεη
από ηνπο πξώηνπο. Φζάλεη κέρξη ηελ Θπζξέα όπνπ εθεί ράλνληαη θαη ηα ηειεπηαία ηνπ ίρλε. Ο
γακπξό ηνπ Γεώξγηνο Βεξεζίεο θαη ν παηέξαο ηνπ Γεκήηξεο όηαλ ηνλ αλαδεηνύζαλ ελαγσλίσο
έθζαλαλ κέρξη ηελ Θπζξέα θαη από εθεί θάπνηνη ηνπο πιεξνθόξεζαλ όηη μεθίλεζε πεδόο γηα λα
ζπλαληήζεη ηελ κνίξα θαηαδξνκώλ πνπ άλεθε ζηελ Άζπξε Κνύηηε. Έθηνηε αγλνείην ε ηύρε ηνπ
θαη άξρηδε ν κεγάινο Γνιγνζάο γηα ηνπο εγθισβηζκέλνπο εξσηθνύο γνλείο θαη ηα ηξαγηθά αδέιθηα.
36 βαζαληζηηθά ρξόληα αβεβαηόηεηαο, αγσλίαο, ακθηβνιηώλ, πόλνπ, πξνζεπρώλ, δηαβεκάησλ,
εθθιήζεσλ, ειπίδαο, θαξηεξίαο κε πξνζκνλή πάληνηε ηελ γιπθηά επηζηξνθή.
Σελ αδπζώπεηε θαξηεξία θαη ηνλ αθόξεην πόλν ηεο απώιεηαο ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ γηνπ πλέζε
δελ αληέρεη πξώηνο ν παηέξαο ηνπ Γεκήηξεο. Σελ 22/4/1978 ζε ειηθία 56 ρξόλσλ θεύγεη από ηε
δσή θαηόπηλ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ θαη ηξέρεη λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιπαγαπεκέλν ηνπ γην.
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Ζ ραξνθακέλε κάλα ηπιηαλή παίξλεη ηνλ ίδην δξόκν ηεο ελαγώληαο ζπλάληεζεο κε ηνλ
γιπθύηαην ηεο πλέζε ηελ 7/9/1996 ζε ειηθία 74 εηώλ.
Όκσο ζαλ λα κελ έθηαλαλ όια απηά ε νηθνγέλεηα απηή ηελ 4/4/1999 ράλεη θαη ηελ κηθξόηεξε
εγθισβηζκέλε αδειθή Άλλα από ηελ επάξαηε λόζν.

Γηα ηνπο ελαπνκείλαληεο πέληε ηεο εληακεινύο νηθνγέλεηαο έθζαζε πξόζθαηα από ηηο ππεξεζίεο
ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ην ζιηβεξό καληάην εμαλεκίδνληαο θαη ηε ηειεπηαία ειπίδα. Ο
πλέζεο αλεπξέζεη ζηνλ νκαδηθό ηάθν ησλ 39 παιηθαξηώλ πιεζίνλ ηνπ γεπέδνπ Γ.. Πξάμαλδξνο
200 κέηξα από ηε ζάιαζζα ηεο Θεξύλεηαο.
Γηα 36 ζπλαπηά έηε παξέκεηλεο ζε θνηλό ηάθν κε άιινπο 38 ζπκπνιεκηζηέο ζνπ γηα λα
εθπιεξσζνύλ ηα ξεζέληα από ηνλ επηηάθην ηνπ Πεξηθιένπο γξαθέληα πξηλ 2,500 ρξόληα όηη
«Κηα δε θιίλε θελή θέξεηαη εζηξωκέλε ηωλ αθαλώλ εάλ κε επξεζωζή εο αλαηξεζηλ»
θαη «Αλδξώλ γαξ, επηθαλώλ πάζα γε ηάθνο».
Φίιε πνιπθίιεηε θαη αγαπεκέλε, γξάθνληαο ηα ύζηεξα ιόγηα ηνπ απνρσξηζκνύ ςάρλσ λα βξσ ηηο
ιέμεηο πνπ ζνπ αξκόδνπλ θαη ζνπ ηαηξηάδνπλ. Ζ πινπζηόηαηε Διιεληθή καο γιώζζα κνπ θαίλεηαη
πησρή γηα λα ζνπ πιέμε ηα εγθώκηα ζνπ. Ήζνπλ έλα ιακπξό παιηθάξη κε όιεο ηηο ράξεο ηνπ ζενύ,
επζηαιήο, σξαίνο, ζπλεπήο άξηζηνο καζεηήο, άξηζηνο θνηηεηήο επηδεηνύζεο πάληνηε ην θνηλό
θαιό, άξηζηνο θαηαδξνκέαο θαη άξηζηνο παηξηώηεο.
Αλαδηθώληαο ηα θείκελα ηεο Διιεληθήο καο πνίεζεο νη ζηίρνη ηνπ Έιιελα Πνηεηή Γηάλλε Ρίηζνπ
ηαηξηάδνπλ ζε εξστθέο κνξθέο ζαλ θαη ηε δηθή ζνπ. «Ήζνπλ θαιόο, ήζνπλ γιπθόο, είρεο ηηο
ράξεο όιεο, όια ηα ράδηα η’ αγεξηνύ ηνπ θήπνπ όιεο ηηο βηόιεο»
Όκσο ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο ην βεβαηώλεη ε ίδηα ε εξσηθή ζνπ ζπζία πξνο όθεινο ηεο παηξίδαο
θαη όισλ εκάο.
ην θάιεζκα ηεο παηξίδνο πξνζέηξεμεο από ηνπο πξώηνπο. Πήξεο ηελ ηηκεκέλε ζθπηάιε ηεο
ζπζίαο από ηα ρέξηα ηνπ ήξσα Παλαγηώηε Θάζπε πνπ ηνπ ηελ ελερείξεζε ν Πεηξάθεο Γηάιινπξνο
θαη πξώηνο πξνζέηξεμεο από ην αθξηηηθό Ρηδνθάξπαζν θζάλνληαο ζηε καθξηλή Θεξύλεηα ζην
ζεκείν ηεο εηζβνιήο λα ππεξαζπηζηήο ηελ παηξώα γε. Λα ππεξεηήζεηο ηελ πξνδνκέλε παηξίδα
από ηνπο εδώ εγθάζεηνπο ηεο ρνύληαο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο.
Δπί 25 νιόθιεξεο κέξεο νη εδώ δνύξεηνη ίππνη θαη εθηάιηεο ηεο ρνύληαο πξόδηδαλ ηελ Διιεληθή
Θππξηαθή παηξίδα ζηνλ βάξβαξν ηεο Αλαηνιίαο γηα λα θαηαθηήζεη ην 37% ηεο παηξώαο γεο. Κηαο
πξνδνζίαο όπνπ άθεζε πίζσ εγθιήκαηα, δνινθνλίεο, βηαζκνύο, λεθξνύο, αγλννύκελνπο,
εγθισβηζκέλνπο πόλν θαη θαηαζηξνθέο έθιεηζαλ ζπίηηα. Δζύ ν ίδηνο κε ηίκεκα ηελ δσή ζνπ νύηε
ιηπνςύρεζεο νύηε ιηπνηάθηεζεο, ππεξαζπίζηεθεο ηελ παηξίδα κέρξη ηειεπηαίαο ξαλίδαο ηνπ
αίκαηνο ζνπ.
Σηκή θαη δόμα ζε ζέλα παιηθάξη κνπ πλέζε Βαζίιε Σζνύληαξε.
Δζύ θίιε αγαπεκέλε δελ αθνινύζεζεο ηελ πεπαηεκέλε θαη λα αθνύζεηο «Σν ζεό θαη άλζξσπνλ
αλαηνιή» θαη λα λπκθεπζείο κηα θνηλή ζλεηή.
Δζύ επέιεμεο ζηα 24 ζνπ ρξόληα λα λπκθεπζείο κε ηελ πην παλώξηα ιπγεξή θόξε ηελ
«ΔΙΔΥΘΔΡΗΑ» θαη λα πεξάζεηο ζην πάλζεν ησλ αζαλάησλ.
Αο είλαη απηό βάιζακν γηα ηα απαξεγόξεηα αδέιθηα, γακπξνύο ζνπ, θαη όινπο ηνπο ζπγγελείο
ζνπ.
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πλέζε εζύ έπξαμεο ην θαζήθνλ ζνπ θαη κε ηελ ζπζία ζνπ ζα θσηίδεηο ηνλ δξόκν ηεο Διεπζεξίαο
θαη ηεο απειεπζέξσζεο.
ΓΔΥΤΔ ΙΑΒΔΤΔ ΦΩΣ από ηελ θσζθνξίδνπζα θαη ιάκπνπζα ζπζία ηνπ παιηθαξηνύ.
ε απνραηξεηνύκε κε ηνπο ζηίρνπο από ηελ «Χδή ζηνλ Ηεξό Ιόρν» ηνπ Αλδξέα Θάιβνπ.
«Αο κε βξέμεη πνηέ
ην ζύλλεθν θαη ν άλεκνο
ζθιεξόο αο κε ζθνξπίζεη
Τν ρώκα ην καθάξηνλ
πνπ ζαο ζθεπάδεη.
Αο ην δξνζίδεη πάληνηε
Κε η’ αξγπξά ηεο δάθξπα
ε ξνδόπεπινο θόξε
θη΄ απηνύ αο μεθπηξώλνπλ
αηώληα η’ άλζε.
Ω, γλήζηα ηεο Θύπξνπ
ηέθλα, Ψπραί πνπ επέζαηε
εηο ηνλ αγώλα αλδξείωο,
ηάγκα εθιεθηώλ Ζξώωλ,
θαύρεκα λένλ.
Σαο άξπαμελ ε ηύρε
ηελ ληθεηήξηνλ δάθλελ,
θαη από κπξηηάλ ζαο έπιεμε
θαη πέλζηκνλ θππάξηζζνλ
ζηέθαλνλ άιινλ.
Αιι’ άλ ηηο απεζάλε
δηα ηελ παηξίδα ε κύξηνο
είλαη θύιινλ αηίκεηνλ
θαη θαιά ηα θιαδηά
ηεο θππαξίζζνπ.
Αο είλαη αησλία ε κλήκε ζνπ.
26/5/2010
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