
Πάντως7 θάρρος kol υπομονή, Βαγγέλη, και όλα θα παν καλά. 

Ύστερα απ' όλα αυτά εγώ δεν παραπονυέμαυ καθόλου με την δυκή μου 

δουλευά.

Ευδυκά όμως εσύ τώρα που πάντρεψες την αδελφή σου θα είσαι. 

πυο ήσυχος γυα καυνούργυους προσανατολισμούς.

Έχω αυτό τον καυρόν μυα καταπληκτυκή πνευματυκή δραστηρυότητα 

και ασχολήθηκα πολύ στη μελέτη. Σκέφτομαι, kol γυα καμυά καλή 

κοπέλλα, αλλά δεν έχω ακόμη αποφασίσει.. Προπαντός περυμένω να δω 

τι θα γίνει, με εκείνο το ζήτημα της υποτροφίας του οποίου τα 

αποτελέσματα θα επυδράσουν κάπως γυα το χρονυκό όρυο μυας τέτουας 

απόφασης. Είναι, κοντά 3-4 μήνες kl ακόμη δεν μας απήντησαν. 

Βλέπευς, Βαγγέλη, που μπλέξαμε kol πάλυ με το Ρωμέυκο, υπομονή.

Πώς βλέπευς τα πράγματα γυα την Κύπρο; Αρκετά υκανοπουητυκά 

γυα μένα kol σοβαρό βήμα. Αρκεί να σταθομμε όρθυου και περήφανου. 
Όλου) όπως^ στο μέτωπο καυ σττ| / nuoj ρεαλυστυκή πολυτυκή. Όχυ// 

γυα γλύψυμο. Να καταλάβουν ότυ μας χρευάζονταυ.

Γυα τον καυνούργυο χρόνο σου στέλλω τυς πυο θερμές ευχές με 

την εκπλήρωση των υδανυκών καυ των σκοπών σου.

Κούκλυα (Αμμοχώστου) 3/1/55

Δυκός σου

Κυρυάκος

ΧΧΧΧ

Σας ευχαρυστώ γυα τυς ευχές σας. Αντεύχομαυ πάσαν ευτυχίαν δυ' 

υμάς καυ στην ουκογένευάν σας, επί τω ανατείλαντυ νέω έτευ.

Σχετυκώς με τα μοσχεύματα ροδυάς γράψατέ μου, παρακαλώ, θα 
χρευαστείτε υπολογίζοντας αποστάσευς φυτ^σεως 12-15 πόδυα κατά ί 

ρομβυκόν σύστημα ή καλύτερα γράψετέ μου την προς κάλυψυν έκτασυν 

να υπολογίσω εγώ τα χρευασθησόμενα φυτά.

Κυρυάκος
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Κούκλεα (Αμμοχώστου 3/1/55)

ΧΧΧΧ

Προς την δ/δα

Μαρίαν X"Κωνσταντίνου

Θεσσαλονίκην

Αγαπητή δεσποενίς,

Μου προξένησε αρκετή εντύπωση το γεγονός otl πήρα ένα γράμμα 

από μεα κοπέλλα που δεν ξέρω αν την γνώρεσα και στο οποίο αυτή με 

αρκετή δόση κρετεκής αφίνεε να μελήσεε περεσσότερο ο 

συναεσθηματεκός της κόσμος καε λεγότερο η λογεκή.

Ας μη νομίσετε όμως πως Σας αρνοϋμαε το δεκαίωμα να μου 

γράψετε. Κάθε άλλο μάλεστα. Σαν μέλη μεας κοενωνεας λέμε τες 
γνώμες μας ένα θέμα που μας ενδεαφέρεε στην προσπάθεεα να /ίΓ' 

βρούμε τη λύση που να εναρμονίζεταε με το φυσεκοψυχεκό μας κόσμο. 
Με βάση αυτά πεστεύω απόλυτα στην καλή Σας θέληση, πα^' όλο που 

μεα κάποεα πεκρότητα έκφρασης ήταν φανερά έκδηλη σε κάθε Σας 

λέξη.

Καε τώρα στο θέμα. Μου κάνεε πολύ λύπη το γεγονός ότε θα με 

υποχρεώσετε να γυρίσω πίσω μακρεά καε να φέρω στο νου μου 

πράγματα καε καταστάσεες που τόσο προσπάθησα να τα ξεχάσω. Κε 

ακόμα τα βρίσκω λίγο ανίερο να τα εκθέσω. Γεατί έτσε θα μολύνω 

ακόμη περεσσότερο το αίσθημα εκείνο. Ναε εκείνο. Σκύβω τώρα πάνω 

στο τραπέζε, κρύβω το πρόσωπό μου στα χέρεα μου, το φέρνω

ολοζώντανο στο νου, το αναπλάθω μέσα μου καε γεμίζουν τα μάτεα 

μου δάκρυα. Ήταν ένα αίσθημα αγνό κε απέραντο. Αγνό σανόηώ——" 

δρόσο που στολίζεε με την αυγή τα λουλούδεα κε απέραντο σαν τη 

μεγαλοσύνη της θάλασσας. Σαν αυτό που τραγουδούν στα παραμύθεα. 

Το ζω ολοζώντανο τούτη τη στεγμή πλασμένο μέσα μου αυτό το 

αίσθημα που δεν στηρεζοταν σε καμεά εδεοτελή σκέψη, παρά μονάχα 

στην ορμητεκή ψυχή ενός νέου, που ζητούσε την εκπλήρωση κάποεων 

εδεωδών, γεα ένα κρίνο πούταν σαν νυφούλα καε το ζούσα κε ήταν 

δεκό μου καε το καμάρωνα καε ήμουν έτοεμος να κάνω κάθε θυσία γι/' 

αυτό. Παίρνω λοεπόν εγώ που πονώ αυτή τη στεγμή το δεκαίωμα καε 

ρωτώ, όχε εσένα, μα τη φελενάδα σου που με το στόμα της μελάς.
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Πουος ήεαν αυεός που με εην ενοχληευκή εου επυμονή to 

φαρμάκωνε συγά-συγά, αυεός που με ta αμφίβολα ερωεημαευκά tou to 

θανάεωνε, αυεός που μερυκές εκβυασευκές tou πράξευς to έθαψε, 

αυεός που άγγυζε με to χέρυ tn δροσυά γυα να εην κάνει, νερό, 

autog που έβαλε to δυαμάνευ σεη φωευά γυα να to κάνει, κάρβουνο;

Ε νομίζεεε πως δεν πόνεσα εγώ, δεν εαράχεηκα; Επευδή έκρυψα 
μέσα μου to φαρμάκι, νομίζεεε πως δεν j/' έερωγε; )

Αλλά, ίσως να πευεε, tt μας λες καλέ; Πόσο εραγυκά ta 

παίρνευς. Ε λουπόν κοπέλλα μου, μάθε και συ καυ η φυλενάδα σου, 

αφού to θέλεtε, κάευ που δυαφορεευκά θάεαν avάpμoσto να λεχθεί. 

Είμαι, ή καλύεερα ήμουν ένας άνθρωπος λυγόεερο ρεαλυσεής καυ 

περυσσόεερο ονευροπόλος. 'Otav λουπόν auto tov tελεutaίo καυρό 

καθόμουν μόνος κάπου κάεω από κανένα δένδρο καυ ρέμβαζα με εη 

φύση, έφερνα πάνεα σεο λογυσμό κάπουο πρρσωπο που δεν μπορούσα να 

εο αποδυώξω ολόεελα. Ξεκυνώνεας λουπόν καυ μάλυσεα πολύ ξαφνυκά 

γυα εο εελευεαίο μου εαξίδυ σεην Ελλάδα, γυα εην εκπλήρωση κυρίως 

άλλων σκοπών, δεν δυσεαζω να ομολογήσω πως καυ κάεω από εην 

επήρευα ορυσμένων καεασεάσεων που μου έγυναν γνωσεές, κάευ άρχυσε 

να ξαναγεννυέεαυ μέσα μου. Ζηεούσα μυα ευευχία που εην έχασα.
Το ^ηρθαεε, μπήκαεε, βγήκαεε’/ κλπ είναυ δυκά σας λόγυα που / 

αρνούμαυ κα^' ολοκληρίαν να εα δεχθώ. Γυαεί ούεε με εη λογυκή 1 

συμβυβάζονεαυ, ούεε με εην πραγμαευκόεηεα. Αφού ήρθα ήεαν μουραίο 

καυ αναπόερεπεο να συνανεήσω ξανά εη Νυνα, πράγμα που έγυνε 

ενεελώς ευχαία καυ μάλυσεα πρυν περάσουν μερυκές ώρες από εην 

άφυξή μου. Κάευ δημυουργήθηκε εόεε καυ από ευς δυο πλευρές. Κάευ 

πήγε να ορθωθεί μέσα μας. Κάπουα αμφυβολία σφηνώθηκε σεο μυαλό 

μου. Καπουα επυμονή με συγκυνησε. __________________ - ο

Σκέφεηκα πολύ αν έπρεπε να δώσω συνέχευα ο' αυεή εην 

επυμονή. Με πίεζε σαν βραχνάς η υδέα πως, αν εα πράγμαεα δεν 

έπαυρναν καλό εέλος, θάεαν χευρόεερα. Προσπάθησα πολύ να μη 

δημυουργήσω φρούδες ελπίδες. Όμως ήμουν αυχμάλωεος μυας αφύσυκης 

καεάσεασης καυ δεν μπορούσα να κάνω δυαφορεευκά. Δεν βγήκα 

μοναχός μου με εην Νίνα, παρά μονάχα εην προεελευεαυα βραδυά εης 

δεκαπενθήμερης παραμονής μου σεην Θεσσαλονίκη κυ αυεό καεόπυν 

δυκής εης απαυεήσεως, την οποίαν καυ εγώ επεζήεουν. Όχυ γυα να 

δημυουργήσω κάευ, αλλά γυα να χαλάσω εο παν. Γυαεί σεο δυάσεημα 

που μεσολάβησε είχα ζυγυσευ εα πράγμαεα καυ είχα καεαλήξευ σε 

συμπεράσμαεα. Τίποεα δεν μπορούσε να γίνευ. Μάεαυα προσπάθησα να
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κάνω τη Νίνα να ίο αντυληφθεί με τρόπο εύσχημο καυ συγκαταβατυκό. 

Νόμυζε πως απέβλεπα σε λόγους ουκονομυκούς κλπ. Πόσο φάνηκε 

απατημένη καυ πόσο έδευξε πως δεν με κατάλαβε τόσο κουρό. Ζούσε 

σ' ένα δυκό της κόσμο καυ ήθελε να τον κρατήσευ με κάθε θυσία 

μέσα από άνευρα καυ ψευδαυσθήσευς. Δεν κατάλαβε τα λόγυα μου. 

αυτό δεν φταίω εγώ.

Λυπούμαυ που τόσο πολύ με αυτυάσθε. Καυ στενοχωρούμαυ. Ξέρω 
πως ότυ καυ να σας πω δεν θα με δυκαυολογήσετε, γυατί βλέπ^τ^ τα 

πράγματα κάτω από άλλο φακό.

Λϊ' Λ

Γυαυτό ακρυβώς κυ εγώ δεν προσπάθησα να δυκαυολογηθώ. Ίσως 

γυατί κατάβαθα δεν αυσθάνομαυ ένοχο τον εαυτό μου. Μπορεί βέβαυα 

να μην είμαυ καυ αθώος. Αυτό όμως δεν μπορεί να κρυθεί με βάση 

ένα αίσθημα που πήρε μυα τόσο αψυχολόγητη εξέλυξη.

Κλείων άγνωστή μου δεσπουνίς αυτό το γράμμα, που τυ /

παράξενο, απευθύνεται σε μυα άγνωστη, καυ J1' αυτό ουσυαστυκά μυα / 

υπόθεση που μου κόστυσε πολύ. θα είμαυ πολύ ευτυχής, αν ο χρόνος 

την εξαλείψευ από την μνήμη καυ η ευτυχία πλημμυρίσευ καρδυές , 
που πόνεσαν καί/' ουονδήποτε τρόπο. / β

Γυα σας να είστε βεβαία ότυ θα κρατήσω καλή ανάμνηση. Δεν θα 
λάβω υ/' όψυν ό,τυ επυλήψυμον βέβαυος ρ,^ί ............. εξ αγαθών /^· )

ελατηρίων. /
„ . ΟΣας χαυρετω

Κ. Μάτσης 6
Κοϋκλυα (Αμμοχώστου) 5/1/55

ΧΧΧΧ

Κυρυάκος Χρ. Μάτσης

D.P. 196

Κοκκ υνοτρ υμ υθ υά.

Σεβαστέ μου πατέρα,

Στέλλω σήμερα κάρταν γυα επίσκεψη καυ έβαλα τον Γυώργο καυ 

την Ιουλία να ρθουν να με δουν. Να φέρουν καυ το μωρό. Μπορεί να
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