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Όλοι ζχουν τισ καλζσ ι κακζσ αναμνιςεισ τουσ από τθ ςχολικι ηωι τουσ. Η δικι
μασ θ γενιά θ μεγαλωμζνθ με χίλιεσ-δυο ςτεριςεισ ςτθν πολυτάραχθ δεκαετία του
'40, κα μποροφςε να καταλάβει τα πρωτεία και τα πρεςβεία τθσ ανζχειασ.
Μολαταφτα δε χάςαμε ποτζ τθν αιςιοδοξία μασ παρά τα μεγάλα
εμπόδια που ορκϊνονταν ςε κάκε βιμα μασ. Το πρϊτο και
δυςκολότερο ιταν το πιγαινε-ζλα (ευτυχϊσ όχι ςε ςυχνι βάςθ)
από το χωριό μου, τθν Αυλϊνα Τριφυλίασ ςτθν Κυπαριςςία και
αντίςτροφα.
Η απόςταςθ ιταν μεγάλθ —22 ολόκλθρα χιλιόμετρα. Για να πάει
ζνασ Αυλωνίτθσ ςτθν Τριφυλιακι πρωτεφουςα υπιρχαν τρεισ
τρόποι. Με τα πόδια ι με ηϊο, με τον ίδιο τρόπο μζχρι τουσ
ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ Κοπανακίου, Σιδθροκάςτρου και Καλοφ Νεροφ και από
εκεί με τραίνο ςτον τελικό προοριςμό του και τζλοσ με ζνα αυτοκίνθτο που
εκτελοφςε το δρομολόγιο Σιδθρόκαςτρο - Κυπαριςςία και αντίςτροφα.
Λογικά θ κίνθςθ με το αυτοκίνθτο ιταν θ προτιμθτζα λφςθ. Μόνο που το
ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο ιταν πολλζσ φορζσ περιπετειϊδεσ και κατά φυςικι
ςυνζπεια κινδυνϊδεσ. Αιτία: θ ακαταλλθλότθτα του αυτοκινιτου και θ ακλιότθτα
του οδοςτρϊματοσ που ςε περίπτωςθ κακοκαιρίασ μποροφςαν να προκαλζςουν
ςοβαρό ατφχθμα τφπου «εκτροπισ εκ τθσ οδοφ μετά κατακρθμνίςεωσ», ςφμφωνα
με τθν παλιά τροχονομικι διάλεκτο.
Το αυτοκίνθτο ιταν ζνα «Ντόιτσ» που είχε αποςυρκεί από το ςτρατό και
«φορτωκεί» ς' ζνα αναςφαλζσ πλζον επιβατικό κοινό. Το είχε κάποιοσ Τςϊνθσ που
το οδθγοφςε πάντα απακισ, αντιμετωπίηοντασ με ςτωικότθτα τισ βλάβεσ του και τα
αγκομαχθτά του ςε κακοτράχαλουσ και ανθφορικοφσ δρόμουσ.
Εμείσ οι μακθτζσ μζναμε ςτθν Κυπαριςςία ςε νοικιαςμζνα δωμάτια. Στο χωριό
πθγαίναμε Χριςτοφγεννα, Απόκριεσ και Πάςχα και ςπάνια ενδιάμεςα όταν υπιρχε
τριιμερο αργίασ ι ςυνζτρεχε κάποιοσ ςοβαρόσ λόγοσ. Δεν χρθςιμοποιοφςαμε
λοιπόν ςυχνά τθ «ςακαράκα» του Τςϊνθ. Οι εμπειρίεσ μασ όμωσ ιταν πολλζσ και
χαρακτθριςτικζσ. Ασ δϊςω όμωσ μια ςυνοπτικι περιγραφι ενόσ ςυνθκιςμζνου
ταξιδιοφ με το επίμαχο αυτοκίνθτο που ιταν «λεωφορείο ο πόκοσ» αλλά και ο
φόβοσ και ο τρόμοσ των επιβατϊν όταν το «ζπιαναν τα δικά του».
Μ' ζνα λόγο για να ταξιδζψεισ ςυμπιεςμζνοσ «ςαρδελθδόν» με το αυτοκίνθτο του
Τςϊνθ ζπρεπε πρϊτα να ...προςευχθκείσ και φςτερα να ςυνειδθτοποιιςεισ ότι θ
κίνθςθ του ς' ζνα ελικοειδι και ςτενό χωματόδρομο δεν ιταν ζνα απλό πράγμα
αλλά μια ολόκλθρθ επιχείρθςθ. Πολλζσ φορζσ δεν ζπαιρνε μπροςτά. Σ' αυτι τθν
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περίπτωςθ γινόταν χριςθ τθσ μανιβζλασ και αν απζβαινε αναποτελεςματικι,
επιςτρατευόταν θ μυϊκι μασ δφναμθ. Κατεβαίναμε όλοι μασ, ςπρϊχναμε και όταν
ακοφγαμε το μουγκρθτό τθσ μθχανισ ξεςποφςαμε ςε ουρανομικεισ ιαχζσ. Κάποιοσ
που είχε φλζβα ποιθτικι, ςκάρωςε το ακόλουκο δίςτιχο κατά παράφραςθ του
γνωςτοφ κατοχικοφ ρεμπζτικου άςματοσ:
Θα ςαλτάρω, θα ςαλτάρω
για να ςπρώξω τη «μαρμάρω...»
Τα πράγματα γίνονταν πολφ δφςκολα το χειμϊνα όταν το αυτοκίνθτο ζπρεπε να
περάςει το ποτάμι τθσ Κυπαριςςίασ. Η γζφυρα ιταν κατεςτραμμζνθ και όςεσ
πολλζσ φορζσ τθν ζφτιαναν, άλλεσ τόςεσ χάλαγε. Όταν το ποτάμι είχε πολφ νερό, ο
Τςϊνθσ κατζβαινε και με φφοσ ειδικοφ εμπειρογνϊμονα ζκανε εκτίμθςθ αν
περνοφςε ι όχι. Εάν ςυνζτρεχε θ δεφτερθ περίπτωςθ μασ άφθνε ςτο Σιδθροδρομικό
Στακμό Σιδθροκάςτρου. Εκεί περιμζναμε κάποιο τραίνο που κα περνοφςε αργά ι
γριγορα.
Άλλεσ φορζσ που ο μακάριοσ εκείνοσ άνκρωποσ εκτιμοφςε ότι περνάει,
προχωροφςε ςιγά-ςιγά και ζφτανε ςτθν αντίπερα όχκθ προσ μεγάλθ ανακοφφιςθ
όλων μασ. Κάποιεσ όμωσ φορζσ ενϊ πιγαινε να περάςει το ποτάμι ζςβθνε θ μθχανι
και το αυτοκίνθτο ζμενε «κολλθμζνο» μζςα ςτθν κοίτθ του. Επιςτρατευόταν τότε θ
ςυλλογικι προςπάκεια. Κατεβαίναμε όλοι κάτω, αφοφ πρϊτα βγάηαμε τα
παποφτςια μασ, ενϊ κάποιοι αναςικωναν τα παντελόνια τουσ. Αυτοί ιταν οι
λιγότεροι. Οι περιςςότεροι φοροφςαν κοντά παντελόνια λόγω μικρισ θλικίασ αλλά
και οικονομίασ.
Σε περίπτωςθ που το ομαδικό ςπρϊξιμο είχε ανεπιτυχζσ αποτζλεςμα, θ
περιπζτεια μασ ζπαιρνε νζα μορφι. Φορτωνόμαςτε τα ςακοφλια μασ, περνάγαμε το
ποτάμι με προςεκτικά βιματα, βγαίναμε ςτθ «ςτζγνα» φοράγαμε τα παποφτςια
μασ και ξεκινοφςαμε ποδαράτα για τθν Κυπαριςςία, γυρίηαμε ςτο ςιδθροδρομικό
ςτακμό Σιδθροκάςτρου ι πθγαίναμε ς' εκείνον του Καλοφ Νεροφ από όπου
παίρναμε το τραίνο, κι ασ ζβρεχε, κι ασ είχε λάςπεσ. Ομπρζλεσ δεν είχαμε, με
αποτζλεςμα να φτάνουμε ςτθν Κυπαριςςία μοφςκεμα.
Εκείνο που ζχει μείνει ανεξίτθλα χαραγμζνο ςτθ μνιμθ μου είναι θ μεταξφ μασ
αγάπθ και αλλθλοβοικεια. Μ' ζνα λόγο ηοφςαμε το μεγαλείο τθσ ςυντροφικότθτασ
ςτθν τζλεια μορφι τθσ. Όλα αυτά τα ςπουδαία και αλθςμόνθτα τα ηιςαμε κατά το
διάςτθμα 1948-1954. Όταν ανοιγόκλειςαν δφο δεκαετίεσ κατάφορτεσ από τα
γνωςτά δραματικά για τθ χϊρα μασ γεγονότα.
Δημοζιεύηηκε ζηο ηεύτος 24, Ιούνιος 2011 ηοσ περιοδικού ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ.
Έκδοζη ηοσ Σσλλόγοσ Αποθοίηων Λσκείοσ Κσπαριζζίας.
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