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ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΔΙΗΓΗΜΑ 

Οπου η τραγωδία γίνεται 
καταγΥελία με χρώματα 

Τ ο σπίτι TOU Ι;ωγράφου Γιώρ· 
γου Σκοτεινού στο Βαρώσl (Αμ· 
μόχωστο) ήταν ένα από τα «στέ· 
κια» της πόλης πριν από το πρα· 

ξlκόπημα. Λέγαμε, δηλαδή, θα 
πάμε γιο ενα καφέ στο ((Μποκά· 
1010», για έυα ποτό οτο,; Σκοτεl· 
νo~, και μετά θα πόμε στη MTlOU' 
άτ Δ\>ο βήματα από την παρα· 
λία, με τη μεγάλη, ημιάγρια α\>λή 
TOU με τις συκlές και τις μουριeς, 
το οκρποσμένο λιακωτό με τις 
κομάρες και μετά το μεγάλο δω· 
μάτιο, που ήταν όλα: Καθιστll<ό. 

γιωλερί, λίγο κοuζίvα μια και το 
τεράστιο τζάκι ΤΟυ χρησίμευε για 
το μαγείρεμα, ΚΟ1 υπνοδωμάτιο, 
με το παλιό κρεβάτι με τον θάλο 
στη γωνιά. 

. Ητσν κι' όλα εκείνα τα μικρά 
ΚΟΙ μργάλα Τιράγματα που αύν

θεταυ μια θΕρμή ΟΙΚΕιότητα, οι πέ· 
τρες, τα ayγcia, r) όστρακα, οι 
βυζανΤΙVΕς εικόνες, όλα εκείνα 
τα αντικείμενα μποιvόβγQ1vαν μέ
σα στους πίνακες του σα μνήμες 
νοσταλγικές ή σαν πραγματικό· 
τητες που ακροβατούσαν πάυω 
ατο αόρατο νήμα της φαντασίσς. 

Ο Γιώργος eiWI από το σπάνιο 
εκείνο είδος των ανθρώπων που 
ξέρει πάντα ν' OVOKGAiJTITEI το 
ωραίο κα, το αυθεν Ηκό, ακόμα 
κι' ανάμεσο στα ασήμαντο. Από 

το χολάσματα τω" naA1tUIJ αρ· 
χονTlκώυ n(JI) τόρριχυαν με μα· 
νία για να ορθώσουν πολυκατοι, 
κίες (σ' αυτά τΟ Βαρώσl είχε τη 
θλιβερή πρωτοπορία) μόζευε πε· 
τρες, οlωλίοματα, ξύλινα ",άγκε· 
λα, μαρμάρινο γείσα .. Οταυ τα 
βλέπαμε οτο σπίτι του, οξιοποιη · 
μενο, οαν τραπέζια ή σαν τασά· 
κια ή μονάχο ααΙ! διακοσμητικά, 
aπoρoύααμε πώς δΕν τόχαμε κι' 
εμείς σκεφτε ί. 

ΤηΙ! ίδια άνεση που είχε ο Γι· 
ώργας ατο va dvaKaAut1T" aVTI' 
ι<εiμεva. του είχε και στο να ανα
καλύητεl κοι να (~βoλEύEI» αν
θρώπους. Το oπiTl τοο, χωρίς κα· 

υένα κόπο, ήταν πάvτα γεμάτο με 

ανθρώπους, που είχαν κάτι να 
πουν, που κεντριζαυ, με τα 

αστεία li με τη σοφία τους .. OXI 
οποραlΤ11ΤΟ δ,ανοούμεvoυς .. [σα 
ίαα, πολύ συχνά εργάτες, ψαρά· 
δες ή γκαρσόνιο, κι' άλλοτε πά· 
λ ι , ή 1<01 ταυτόχρονα, τουρίστες 
(ή πω κολά τοιιρίοτριες) ανθρώ· 
πους της TIOAITIKlic, δημOσloγρά· 
φους και καλλπέχvες. 

Μ' Ευα ποτήρι στο χερl, με την 

ήρεμη φωυή του, άρχιζε ης lστο· 

ρίες του, διανθισμένες με το lδιό· 
μορφο χιούμορ ΤΟυ. Ο Γ,ώρκος 
οουδινε την Ευτύπωση πως ποτε 
δΕΙ! δοΙ,λευc .. Οποια ώρα κι' αν 
πήγΟ!νΕς στο οπίη του ήσουν Ευ· 

πρόσδεκ'rΟζ, 1<.\' αν τύχαινε νΟ 
μηυ είυαl μέσα ο ίδιος, το σπί1l 
ήταΙ! ανοικτό. Μπορούσες να ψή. 
σΕις καφε ή κανένα λουκάνικο 
στο τζά"" περιμένοντας TOV. Συ· 
vήθως έφτανε από τη θάλασοα, 
με το μογιώ, φορτωμένος ψάρια, 
ένας κατάμαυρος Ποσε,δώυας, 
ακολουθουμΕνος από κάποιο 
καλλονή του Βορρά. Οι εππυχίες 
του στΙς γυυαίκες συναγωvίζον· 
ταν ης εππυχίες του ατηΙ! τεχνη. 
Τα έργα του μοσχοπουλlούντοΙ! 
σε ξένους και Κυπρίους, κι' αιι· 
τόι; ζωγΡάφ,ζε χωρίς καθόλου να 
βιάζεται, πάvτα αβγά το βράδυ, 
μετά τα μεσάνυχτα. ΚΙ ~ όταν τον 
ρωτούσαμε, πώς μπορείς και 

ΕΙ"οδίδεlς στα σκοτεινά με τόση 
ω<ρίβέΙΟ το κυπριώτικο φως σ' 
όλες τις διαβαθμίαεις του, αυτός 
anaVTouoe: Γιοτί δεν ανTlγράφω, 
όη ζωγραφίζω βγαίυEl από μεσα 

μου. Λέτε να μην έχω άΠOθηKείJ· 
οει αρκετό φως και αΡ1<ετά χρώ· 

ματα τόοα χρόvια που καταβρο· 
χθίζω αυτόν τον τόΤ10»; 
Η γλώσσα σε παρασύρει όταν 

μιλάς κείνη τη aUVTOP" ξένοlα· 
ατη επαχη nou έλεγες «πάμε μια 
βόλτα ως την Αμμόχωατο να δού· 
με το Σκοτειvό, ή πάμε για μια 

βουτιά οτηΙ! Κερύνεια, κι' ήτα\! 
τόσο απλό, όπως τώρα που λέμε 
πι>με για ψάρι ατην ΠάΦο». Μας 
παρασύρει και μετατρέπουμε το 
χρόvο σε ποραταηκά, λες K~' 
EKEiV" η εποχή, εκείνο τα προ· 
σωπα~ Ει<εινα τα γεγονότα εφυ
γαν ανεΠlOτΡΕπτί από τη ζωή 
μας. Κι' όμως, ο Γ,ώρκος Σκο, 
τεινός, ολοζώνταvος, χαριτωμέ· 
νος, μαυρlOμένος από τον' Ηλ,ο 
και πάντα δημιουργικός, ζει κο! 
ζωγραφϊζεl μερικά χιλιόμετρα 
από το οτεκι της Αμμοχώατου, 
ατο μαγΕυTlκό σπίτι που αχεδίασε 
κι' έκησε ο ίδΙ0ς, μέσα στο δά
αος, ,ψηλά στο λόφο πάνω από 
την Αγίο Νάπα, σαν Kάταaπρη 
εκκληαία που βάζει αντήλιο στο 
τοπίο κάτω ως τη θάλασσα . 
Οκτώ χρόνιο είυαl λίγα , οκτώ 

χρόνιο είνα·, πόρα πολλά. Μπά 
την εlOβολή όλοι χαθήκαμε. 
. οταυ ξαναρχίσαμε να βρϊακου· 

Της ΕΛΛΗΣ ΠΑΙΟΝΙΔΟΥ 
με το λογικό μας άρχισε και το 
Ψάξιμο για τους ΦίλoίJς και τους 
γνωστούς που τους αφήσαμε στις 
από κει μερικές .. Eva περίπου μή. 
να μετό είδα τον Γ,ώρκο ατη Λε· 
μεαό, Αμέσως ήρθε στη μνήμη η 
τελεοταία μας συνάντηση με 

εκεινον και την κοπέλα ΤΟ\), τη 
Τζανέτ, μια βδομάδα πρι ν από το 
πραξικόπημα. στη ·Γ ιολούσα. 
. Ηταν μια μέρα ολόλαμπρη, ψα· 
ρέψαμε, κολυμπήσαμε (από τότε 
ποτέ πια δεν απολαμβάνω τη θά· 
λασσα, Εκείνη η θάλασσα της Γι· 
αλούσας ήταν από άλλο κόσμο) 

γελάσαμε κι' ακούσομε τηΙ! κο· 
ταπληκτική ιστορία του Γιώρκου, 

για το πώς ένα φορτηγά αυτοκί· 
νητο, που τ' οδηγούσε ένας με· 
θυσμένος, είχε πέσει ατοΙ! τοίχο 
του σπιηού του τον γκρέμισε μπή· 
κε στο υπνοδωμάτιο, και βρέθη· 
κε, τρεις η ώρα το πρωΥ, μπροστά 
στην έντρομη Τζανέτ και ατον 
Γ,ώρκο, που τόκανε αμέσως 
ανέκδοτο. Τ άτε μας φάνηΚΕ πως 
δεν μπορούσε νο συμβεί συγ· 
κλονιστικάτερο γεγο"ός από του 
va εμφανlOτεί ένα φορτηγό 

μπροστά στο κρεββάτι σου χαρά· 
ματα . . Οταν λοιπόΙ! είδα τοΙ! Γι· 
ώγκο στη Λφεοό, ένα μήνα μετά 
το πραξlκόηημα μ' ένα . τρόπο 
παράλογο ήρθε στη μνήμη μου 
Εκείνη η ιστορία. Το μυολό μου 
αρvιόταν να αυλλάβεl άλη εκείνη 
την oδίJνη που έβλεπα στο πρό· 
σωπο του χαρούμενο Φϊλου μας. 
Και τωρο, όσος καιρός και να πε· 
ράσεl, όση δυστυχία κι' αν δω, 
όσο και να μπορέσω μια μέρα να 
χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μα· 

στορικά, ποτέ δεν θα μπορέσω 
να περιγράψω εκείνο τοι! σπαρο· 
γμό, εκείνο το κενό. Μιλούσε 
χωρίς τρέμουλο, χωρίς συγκίνη· 
οη, μοvότο"α και ρυθμικά, σαΙ! 
vάλεγε το μάθημα του απ' έCω. 

. Εμεωα μέσα στην πόλη σχε · 
δόν ως το τέλος. Τα αεροπλάνα 
βομβάρδιζαν, η Τζανέτ εϊχε πάθει 
κλονισμό, ο Μίρκο (γιος της 
Τζανέτ τάτε έξη χρονών) έχασε 

τη λαλιά του από το Φόβο του. 
Ύστερα πήγαμε σ' ένα περιβό· 
λl, για μια βδομάδα .. Ηταν κι' 
ό70.λοl εκεί, χιλιάδες. Δεν είχαμε 
να φάμε, δεν είχαμε να ντυθούμε, 
δεν Είχαμε να κοιμηθούμε. Μια 
παλιά φυματίωση της Τζανέτ 

άνοιξε. Τ ρ παιδί ήταν χάλια. Τους f 

χ 

έστειλα με τον Ερυθρό Στουρό 
ΚΟ1 πήγαν ατην Ολλανδία (την 
πατρίδο της Τζαvέτ). Χάσαμε ο 
Evdc; τα ίχνη του άλλου. ΔΕν έχω 
τη δ,ε"θυVση τους, δεΙ! έχουν φυ· 
σlκά δ , εύθυ\)αη μου .. Εχασα το 
σημειωμοτάριο μου. Τ ώρα ΦΕύ· 
γω για την Ελλάδα. Στην' Υδρα 

έχει εiιo σiτ ίTl η . Ενωση KdAA,TE· 
χ\)ών Ελλάδας. Νιώθω πως πρέ· 
πει va βγάλω από μέσα μου αυτά 
που έχω, ολλοιώς θα μου στρίΨει . 
Θα πάω εκεί να δουλέψω. Ο πατέ· 
ρας μου μούχεl βγάλ" το εισπή· 
ρlO. Φαντ άσου, ο narEpac 
μου ... }). 
Καλά καλά δΕν είχαν περάσει 

δυο μήνες. Στην Αθήνα κι' εμείς . 
Βρεθήκαμε στο απϊTlΟ ΤΟυ Γιώρ· 
κου και της Τζάνετ, ατην Πλάκα. 

Νιώθω και πάλι οδυ\)αμία στο va 
περιγράψω το αίσθημο της ευφο· 

ρίας που ένοιωσα όταν ξανάδα το 
Γ,ώΌγο όχι μοιιάχα να εn ι βιώνεl, 
αλλά νάχεl δώσει τον καλλύτερο 
εαυτό του σ' EKEivo τα μνημειώ· 
δη κομμάTlα, τα τρογlκά αλλά 
και δυναμικά, τα γεμάτα θάνατο 
και οργή, τον "Κύκλο της Κα

ταγγελίας». Αγάλματα, δέντρα 
τσουρουφλιομένα κι' ένας nEV' 
τα δάκτυλος συνταρακτικά γυ· 

μνός από κάθε είδος ζωής. Κά· 
που οτο βάθος θλιβερές πορείες 
ανθρώπων προς μια άγνωστη 
μοίρα. 
Η Τζάνετ έλαμπε πω πολύ από 

ποτέ. Μάθωνε ελληνικά. 

!!ΣτηΙ! Ολλαvδία οι φίλοl μου 
με λένε τρελλή. Μόλις συνήλθα 
αφού έμεινο ένα μήνα στο νοσο· 

κομείο, άρχιοα να Ψάχνω γlO να 
βρω το Γ,ώρκο. Τον ανακάλυψα 
τελείως συμπτωματικά .. Ετρεξα 
στην . Υδρα αμέσως. Αυτό που 
συνέβηκε στην Κύπρο μ' εχει δέ· 
ΟΕΙ αθεράπει,Πα μα αυτό το νησΙ .. 
ΚΟ1 μετά Γ,ώρκο. 

Ψηλή, λιγνή, με σκούρα μπλε 

μόTlα και μαύρα μαλιά, η Τζανέτ, 

μανεκέν του Γ,<ορντέν στο Πα· 
ρίσl και μετά πασίγνωστη τηλε· 
παρουσιάστρια στο . Αμστερ· 
νταμ, πρώηΙ! σύζυγος τσυ μεγαλύ· 
τερου πιανίστο της Ολλανδίας 
εγκατέλειψε μ ια ζωή γεμάτη πλού· 
το, δόξα ΚΟ1 αυναρπαατικές εμ· 
πειρίες για να γίνει η σκιά και το 
έμπειρο ΚΡll1κό μάη πλάι στ' αυ
τό το σκουρόχρωμο παλληκάρl 
με τα κατσαρά μαλιά από την KίJ· 
προ. 

- Στο' Αμστερvταμ πολλοί "ο· 
μίζουν πως στηΙ! Κύπρο κατοl · 
κο"ν ημιάγριοι . Εγώ όμωςανακά· 
λυψα την ολήθεια που εκείνοι ψά· 
χνουν στα ναρκωτικά και στα 
όργια. Νιώθω πως ανήκω εδώ, 
και πουθενά αλλoίf. Ο Γιώρκος 
είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Πρέ· 
πει να τον βοηθήσω να κρατήσει 
αυτά τα έργα, va μη χοθού\) εδώ 
κι' εκεί. Πoνaω για KEjvo παυ 
αφ,;ααμε στην Αμμόχωατο. 
Το οπιτάκι τους οτη\) Πλάκα, 

ένο αυώγ"ο που θύμιζε νησιώτι· 
κο αρχοντικό, είχε κι' όλας Ktv· 
τρlOτεί από τη θαυμαστή ΟIΚΈlό· 
τητα του fH~PKOU. Το ίδιο 
κω το δlαμέριομα τους λίγο πιο 
ύστερα, στη Φωκίωνος Νέγρη, 
απρόσωπο και στενάχωρο, χωρίς 

. έπιπλα ή οτιδήΠΟΤΕ άλλο ανθρώ· 
πινο, πσυ ωστόσο το γεμισε η 
πληθωρική κι ερωτευμένη πα· 

ρουσία του vέου ζευγαΡlΟύ. Ο 
Γιώρκος ζωγράφιζε τώρα στο μι· 
κροσκοπικό πλυοταριότης ταρά· 
τσας, κι' έλεγε γελώvτας πως 
κανονίζΕΙ Τις διαστάσεις των έρ· 

γων του ανάλογα με το χώρο . 
. V OΤEρa ο Γ,ώρκος και η Τι;άνετ 

έφυγαν για την Κρήτη. Εκεί παν· 
τρεύτηκαν. 

- . ΕΠΡΕπε να βρεθώ σ' ένα 

χώρο που να θυμίζει όσο το δυ·. 
νατό περισσότερο την KίJπρo, 

μάς εΥραφε. Η Κρήτη εϊναι αυτός 
ο χώρος. 

Στην περίοδο αυτή τα έργα του 
αρχίζουν να επηρεάζονται από 

τηΙ! χαρούμενη Μ,vωϊκή τέχνη. 
Πουλιά και λουλούδια ξεπηι, 
oiJVTal εδώ κι' εκεί. ΟΙ πληγές 
σιγά σιγά επουλ';ιvουντοι. Η τέ

χνη eivOI αιώνιο, οι επιδρομείς 
έρχοντω και παρέρχονται. Η πιο 
σίγοορη παρηγοριά. 

Ωστόσο η Κρήτη είναι μονάχα 
μια προσωρινή λ"ση. Στην Αγία 
Νάπα υπάρχει το μlσσΟΚΤιομένο 
σπίτι του. Είναι μάλιστα χαρα· 
κτηρlσTlκό όπως μας έλΕγε, πως 

μερικοί απελπιαμένοl πρόσφυγες 
χωρικοί είχον αναζητήσει εκεί 
καΤdΦύγlο νομίζοντος το για εκ· 
κληαία. Είχανπάρεl TOV κτισμένο 
με τσιμέντο χώρο στο κεντρο της 
κουζίνος γιο την Αγία Τράπεζα. 
Μέσα στον τρόμο τους vόμιζαν 
πως εκεί θα αωθούν από τους 
βομβαρδισμούι::. 
Τώρα, καθώς καθόμαστε ατη 

βερόιιτα τΟυ με τις καμάρες ΚΟ1 
κάτω απλώνεται η Αγιάvνοπο με 
το τουριστικά σπιτάκια ΚΟ1 τα ξε 
νοδοχεϊα, τίποτα δεν μαρτυρό 
πως μερικά χιλιόμετρα πιο εκεί 
βρίσκεται φυλακlαμένη η πόλη 
φάντοσμα, η Αμμόχωστος, ν' 
αργοπεθαίνει μόνη κι' ερημη. 
Ανατριχιάζω καθώς σκέφτομαl 
πως ανάμεσα στ 1 άλλα σπίτια 

που φθείρουνταl σιγά σιγά είναι 
και KeiVO τ' ολοζώvτανο, το γεμά. 
το ψυχή καταΦύγιο των «αλόγωv 
της Έγκωμης» το παλιό σπίτι του 
Γιώρκου. Οίπε η ήρεμη οlκογε. 
νειακή ζωή του ΣKOT~lυoύ, με το 
μικρό Μίνων υα κελαηδά ανάμΕ' 
σα οτ ο τροπ ι κό Φυτά που' γεμί. 
ζουΙ! το σπίτι δΕν αφήνεl κuθόλου 
υπονοούμενα για κείνη την άλλη 
τη λίγο τρελλή, λ ίγο ρομαντική: 
την ανέμελη ζωή της δεκαετίας 
του εζήντα. 
Αυτό το σπίTl, το πιο ομορφο 

και πιο χαρούμενο από όλα τα 
σπί1l0 του Σκοτεινού , yiVETQI 0,

γά οlγά το οξlOθ1'οτο της π"ριο. 
χής. Γνωστοί ΚΟ1 ξένοι, φίλοl και 
πελάΤΕς, KiJnplOI και τουρίστες, 
αφούφάνε το ψάρι τους στο «Στό. 
ουν γκάρνΤΕν, κι' αυτό δημιούρ. 
γημσ της ανεξάντλητης φουτο. 
σiος του rKOTEIVOl>, πeΡvούv «για 
ένα καφέ», από το σπίτι. Τους 
υποδεχετοl η Τζανέτ, με το λομ· 
περό χαμόγελο. Και οι κουβέντες 
αυνεχίζονται, η ζωή σuνFvίζε. 

ταl(Από το βιβλίο της . Ελλης 
ΠαlOvίδοu Μορφές οε πλα;. 
010 που κυκλοφορεί ο,)ντο. 
μd) 
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