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ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΑΣΕΛΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΡΚΑΝΙΑΣ 

Τά λιοντάρια της Ρωμιοσύνης 

·Η ΣΥΡΚΑΝΙΑ είναι η άκροτελεύτια ένορία 
της Κυθρέας. Τό «χώμα» της άρχινάει άπό 
τόν "Α η Γιώρκη τούς Μάντουτους, περιλαμ

βάνει τόν Κοκκινόγκρεμο, τό Τσιφλίτσιν 
τούς · Αρμένη(δ)ες, τόν ·Αέρα - πού 'ναι η 
όροθετική γραμμή της έπαρχίας της Κερύ
νειας - τή Μαζερη, τήν Πλατανιώτισσα, τό 
Χάσκοντα, τίς Δυό Νύμφες, τόν 'Άη Βασίλη, 
τούς Κκουνιά(δ)ες, τό Σελλά, τόν · Ελιώνα 
καί ατό Νοτιά έχει τόν έλιόμυλο τοϋ Μιχάλη 
τοϋ Παττάλα πού τή χωρίζει άπό τή Χαρδα
κιώτισσα. ·Η τελευταία, είναι γιομάτη άπό 

τοπωνύμια πού τό καθένα του κρύβει πότε 
τή θλιβερή καί πότε τήν περήφανη, ίστορία 
του. Κάποτε δέν φανερώνουν τίποτε δ.λλο 
παρά μιά φυσική χρακτηριστική iδιομορφία 
πού οί κάτοικοι τήν έπισημαίνουν καί τήν 

άποθανατίζουν μέ τή χαρακτηριστική, τήν 
έμφυτη όξυδέρκεια καί παρατηρητικότητά 
τους: τόν "Αη Γιώρκην τούς Μάντουτους, 

τόν Κακοθκιέβατον, τό Στρογγυλοβούνα
ρον, τή Γλάστρα ν, τή Γιαλλόπετρα, τό Φιλλέ
ριν, τόν 'Άην Πιφάνιν τόν Κούνουππαν, τά 
Λακκοβούναρα, τόν Τσιναρωτόν, τό Πεζου

ναρκό , τή Βαθκειά Λαξιά, τόν Κοκκινόγκρε
μον, τόν ·Αέρα, τήν Πάνω καί τήν Κάτω Κακο

σκάλα, τόν Φονιά, τό Τερατσαρκό, τά Χωράφ
κια τούς 'Αρμένηδες, τό Κρεμάλιν της Παλ
λούρας, τόν Τρυπητό, τά Φουρτουλλίσια, τήν 
Παχομερκά, τή Γουρνιά, τή Μαζερήν, τήν Πα
ναγιά τήν Πλατανιώτισσαν, τόν Κυπαρρισσό
βουνον, τόν Κρεμάν τοϋ Χάσκοντα, τ' · Αμπέ
λια, τόν Μελισσώνα, τόν Κόρακαν, τήν Κοκκι

νόλαντα. τό Φορτωμένον, τόν Λοϋκον, τόν 
Σελλάν, τόν · Ελιώναν, τήν · Ανεφανήν, τήν 
Τούμπαν, τή Σιελουβάρταν, τόν Κατσουρ
κάν, τήν Τερατσιά τοϋ Σουππά, τήν Τερα

τσιάν τοϋ Σκοτωμένου, τόν Κορόμυλον, τό 

Μερσινούδι, τήν Τούμπαν, τό Παλιολουτρό, 
τό Ρογιάτικο, τούς Χατζηπιερηες, τά Πλατα
νούθκια, κι' δ.λλα σχεδόν τόσα. 

Τοϋτες οί δυό άδελφές ένορίες είναι σχε
δόν ένωμένες μεταξύ τους. Λές καί θέλει νά 
προστατέψει η μιά τήν δ.λλη - σάν τίς άληθι
νές τίς άδελφάδες - άπ' τό άδίστακτο κι' άρ
παχτικό τοϋ Τούρκου χέρι, πού μερόνυχτα 
τίς έχει άμάχη. Μά στέκει σκεπή κι' άπαντοχή 
τους ό δγκος τοϋ Πενταδάκτυλου, πού 
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δποιος άπόμακρα τόν άγναντέψει θαρρει 

πώς είναι φυτεμένος μέ τήν έπίλοιπη βορει
νή όροσειρά τοϋ νησιού. 'Όμως σάν τόν κον
τοζυγώσεις ξεκρίνεις πώς είναι φυτεμένος 
κάπου 800 μέτρα βορεινότερα άπ' τή συνώ
νυμή του όροσειρά. Στρογγυλοκάθεται σέ 
όλόδικά του ξεχωριστά ποδάρια. Πενταδά
κτυλο τόν βγάλαν γιατί έχει πέντε δάχτυλα 

της aπαλάμης. Πέντε κορφές ξεχωριστές μέ 
δική τους η καθεμιά όνομασία καί προσωπι

κότητα: τό Βορκά, τούς Άτούς, τή Μούττη 

της Σημαίας, τή Μούττη τούς Κυπάρισσους, 
τόν Κοκκινόγκρεμο. 

... 
ΚΑΘΕ πρωϊνό ό Γιωρκής ό Κοντός, πρωτο

βοσκός της Συρκανιάς μέ χίλια τόσα γίδια, 
σαλαγάει τό κοπάδι άπ' τά μαντριά στίς πα

ρυφές καί τά μεριά τοϋ Πενταδάχτυλου. 

· Αφίνει τά γίδια ατά χαμηλόματα κι' αuτός 
όνεβαίνει πότε όπ' τή βορεινή μπασιά καί 
πότε όπό τόν πόρο τοϋ Νοτιά στίς ψηλότε

ρες τοποθεσίες τοϋ βουνού: Τό Σταυρί, τό 

·Αλώνι, το Πλακωτό, τό Μαϋρο Μουττόρι, τό 

Σκαλίν, τά Πετρομύθκια, τόν Κράχτη, τό 
Πλάί, τό Λιθάρι, τή Στενή Λαξιά, τό Πιθάρι. Τό 

άνέβασμα είναι τραχύ καί δύσκολο. Κι' οί δυό 

πλευρές τού βουνού είναι κατηφορικές κι' 
άπότομες, στρωμένες μέ άναρίθμητα μικρά 
χαλίκια. Γι' αuτό τό γλίστρημα είναι άναπό

φευκτο μά κι' επικίνδυνο μαζί, γιατί σάν πέ

σεις πληγώνεσαι δ.σyημα. Οί πέτρες τοϋ βου

νού δέν άστειεύονται. Κόβουν σάν κόβει τού 
μοσχαριού τήν τραχηλιά ό χασάπης. 'Όμως 

φοράει, δπως κι' ολοι οί βοσκοί της περιοχής 
ριζοποδίνες. Είναι μεγάλες δερμάτινες ποδί
νες, πού στίς πατούσες τους έχουν καρφω
μένες ρίζες - κομμάτια μεγάλα άπό σίδερο -
πού έπιτρέπουν aτούς βοσκούς νά περπατά
νε όνετα ατά κακοτράχαλα βουνά, νά κρατά

νε έτσι τήν ισορf:οπία τους κοί νά μήν γλι

στρούν, καί γιά νά προστατεύουν παράλληλα 
άπ' τή φθορά τίς σόλες, πού 'ναι στίς τσαγκα-
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ροποδίνες. Μά εΙναι κι' άκόμα ένας λόγος 

πού οί ρίζες χρειάζονται: Προστατεύουν 

τούς βοσκούς άπό τούς δφηδες, πού 'ναι 

γιομάτες όπό δαύτους οί πεζούλες κι' οί χα

ράδρες τού Πενταδάχτυλου. Κι' εΙναι οίκου
φάδες αuτές πολλές φορές φαρμακερές. 

Σάν ό ijλιος όνέβει ένα μέ δυό καντάρια στόν 

οuρανό κρεμάζονται όπά τίς πεζούλες τού 

βουνού, aπαράλλαχτα σάν κρέμουνται στήν 

όγορά καί στά μπακάλικα μέσα τά κυματιστι

κά σαράγια μέ τά σκόρδα. Φοβερότερες όπ' 

δ λες εΙναι οί τρίχες. "Εχουν σωμα μικρό 'ίσα 

μέ ένα μέτρο καί λιγότερο, μέ οuρά μικρή καί 

λεπτή πολύ, καί μέ μεγάλο πλακωτό κεφάλι. 

Ζούνε χρόνια πολλά καί στό κεφάλι τους φυ

τρώνουνε μεγάλες τρίχες, . όπό τίς όποΙες 
πήρανε καί τό δνομά τους. Οί τρίχες δαγκώ

νουνε τά πρόβατα, τά γίδια καί όλλα ζωα πού 

βόσκουνε στό βουνό όμέριμνα καθώς καί όλ

λα τού βουνού τ' όγρινά σάν μασουλδ.νε όνύ

ποmα τό χορτάρι τους τό δηλητήριο, τό 

δρολύτζιν, δπως οί βοσκοί τό λένε, τά θανα

τώνει. Καμμιά φορά δαγκώνουν καί τούς 

'ίδιους τούς βοσκούς. Μά οί πέτσινες ποδί

νες πού φτάνουνε λίγο π ιό κάτω άπ' τό γόνα

το καί δένονται μέ τήν τριχιά καί οί ρίζες 

προστατεύουνε τούς βοσκούς όπό τούς 

όφη δες καί τά δαγκώματά τους. "Ε τ σι καί μέ 

τό άναπάντεχο καμμιά φορά πάτημα όπ' τό 

βοσκό τού κεφαλιού τού δφη, ό τελευταΙος 

θανατώνεται. 

Καμμιά φορά δμως κι' ή 'ίδια ή γίδα μπορεΙ 

νά συντελέσει στό θάνατο τής κουφης όν μέ 

τήν όπλή της τήν πληγώσει: τότες στίς πλη

γές των δφηδων τρέχουνε κάτι μικροσκοπι

κά μηρμύγκια τού βουνού πού τούς κατα

τρωνε. τίς περισσότερες δμως φορές τό θ Ο

μα εΙ ναι ή γίδα πού ό δφης τήν πληγώνει στά 
πόδια καί πού μέ τή σειρά τους πρίσκονται. 

Οί βοσκοί σάν aντιληφθούν τό γεγονός τρυ

πδ.νε τό πρισμένο πόδι τού γιδιοΟ γιά νά τρέ

ξει τό δηλητηριασμένο αΙμα κι' ό δμπυος. 

Πολλές φορές οί βοσκοί αναγκάζονται νά κό

ψουν τό πόδι της κατσίκας σάν ή πληγή μυρί
σει, γιά νά γλυτώσουνε τό ζωο. 

Κάποτε εΊχανε οί παλιότεροι νά λένε, πώς 

ενας όφης πού κάποιος τανε κτύπησε καί 

κόπηκε στά δυό. μπηκε σ' ενα καύκαλλο κι' 

i:δρεψε, κεΙ μέσα. ·Ο όφης βρισκόταν στήν 

περιοχή της Βάλιας, στά βορεινά τού Πεντα

δάκτυλου πρός τή μεριά της θάλασσας. 

· ΕκεΙ οί γεωργοί συνήθιζαν ν· όφίνουνε Μα
γιάπριλα, μά καί τόν Μάρτη όκόμα, τά βόδια 

τους λεύτερα γιά νά βόσκουν. Τά βόδια, μα

θημένα σάν πάντα νά γλύφουνε τό κόκκαλο 

καί τή σόλα πού άπαντούσαν, γιά νά καθαρί-
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ζει ή γλώσσα τους, γλύφανε καί τό κόκκαλο 

μέ τόν δφη μέσα, μέ άποτέλεσμα νά ψοφδ.νε 

τό ενα μετά τό όλλο τά δ.μοιρα τά ζωντανά. 

Τ ό πρόσεξαν τούτο οί γεωργοί κι' οί ζεβγαλά

τηδες πού τά i:βλεπαν νά πέφτουν χάμω στή 

γης ξαπλώνοντας μέ μουγκρητά, σάνγλύφα

νε τό κόκκαλο μέ τόν όφη. · Αντιλήφθηκαν 
τότες τήν κουφή πού 'βγαινε άπό τό καύκαλ

λο καί δάγκωνε τά χτηνά στό στόμα. Μά οί 
κουφές τρωνε καί σαύρες, ποντικία καί που

λιά όπ' τίς φωληές των γκρεμων τού Πεντα

δάχτυλου. Πολλές φορές οί δφηδες κουλου

ριάζονται πλάι σέ μικρές κολύμπες, πού πλάι 

τους τρέχει λιγοστό νερό. Κρύβονται τότες 

στά κλαδιά, - βγάζοντας μονάχα τό πλακωτό 
κεφάλι μέ τά μάτια τά διαπεραστικά, - στήν 
όκρη της λίμνης. Στήνουν έτσι χωσιά στά 

πουλιά πού πδ.νε νά ξεδιψάσουν, καί τ' άρπά

ζουν. Πολλοί βοσκοί καί κυνηγοί δαγκώθη

καν η κινδύνεψαν νά δαγκωθούν άπό τούς 

δφηδες σάν πλησίαζαν στίς λάντες γιά νά 

πιούν νερό νά ξεδιψάσουν. 'Έτσι οί βοσκοί 

άναγκάζονται νά σκορπδ.νε όλοτρόγυρα στά 

μαντριά κουπανισμένο σκόρδο, γιατί ή μυρω

διά του aπομακρύνει τούς δφηδες. 
.. Αν κανένα τόν δαγκώσει ή κουφή, οί χω

ριανοί, τού δένουν τό πόδι λίγο πιό ψηλά άπό 

τήν πληγή μέ.μιά τριχιά, τού σχίζουν μ' ένα 

σουγιά τήν πληγή καί τήν μαλάζουνε γιά νά 

χυθεΙ τό αΙμα πού δηλητηριάστηκε. Στή συν

έχεια βάζουν στήν πληγή γαϊδουρόκοπρα ξη

ρά καί τό δένουν μ' ενα ρούχο, πιστεύοντας 
πώς ή κοπριά τραβάει τό ύγρό καί τό άφαι

μάσσει. Καμμιά φορά καβαλλδ.νε στό γαίδού

ρι τόν δ.ρρωστο καί τόν κουβαλδ.νε στό για

τρό στή Χώρα. 

Ό Γιωρκής ό Κοντός παίρνει τίς κατηφό

ρες, άφίνει τούς γκρεμούς, καί τίς χαράδρες, 

καβαλλάει τίς πεζούλες τού βουνού καί φτά

νει Ίσαμε τή ψηλότερη βουνοκορφή τού Πεν

ταδάχτυλου. · ΑπεκεΙ ξαγναντεύει όλάκερη 
τή βόρεια Κύπρο, τό Βαρώσι στά άνατολικά, 

τή Χώρα στά δυτικά. Μόνο ή Λεμεσό κι' ή 

Πάφο δέν φαίνονται, χωμένες άπ' τίς πανύ

ψηλες βουνοσειρές τού ·Ολύμπου. Ξαφνιά

ζονται οί όιτοί τού Κοκκινόγκρεμου όπό τήν 

παρουσία τού Γιωρκη, φτερακδ.νε μ' δ.γρια 

κρωξίματα κάτω στόν κάμπο. ·Ο Γιωρκής 

όφίνει κάθε μέρα, ενα βαθύ αναστεναγμό νά 

τού ξεφύγει aπ· τά στήθεια. 
-·Ως πότε, κάνει μουρμουριστά, ώς πότε 

Κύριε θά ζούμε κάτω όπ' τή μπότα τ' 

aντίχριστου; 
Μά στούτο τό έρώτημα πού τόν βασανίζει 

χρόνια, aπάντηση καμμιά Ίσαμε τώρα δέν 

έχει πάρει. .. 
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Ο ΛΙΟΝΤΗΣ, ό έξάχρονος γιός τού Γιωρκη 

τού Κοντού, κάθε τόσο πού δέν έχει δουλειά 
στό κοπάδι τού πατέρα του, παίρνει τό πεν
τάχρονο άδερφάκι του, τόν Πετρή κι' άντάμα 
μέ τά συνομήλικά του γειτονόπουλα, τό Θα

νάση καί τή Μαρία της Δενώρας όργώνουν 

τό βουνό όπ' τά βαθειό χαράματα. Παίρνον
τας γιά προσφόϊ τους χ αλλού μι, μερικές πλά

κες όναρί, έλιές καί κρεμμύδι, βγαίνουν γιά 
νά τρυγήσουν τού βουνού τ' όγαθά: 

όγριοαγκινάρες καί χωστές όπά τίς πεζούλες 
καί μικρά όγριοπερίστερα πού τ' όρπάζουν 

όπ' τίς φωλιές τους, πού 'ναι στημένες, στίς 

βαθειές χαράδρες καί στούς γκρεμούς. Τά 

όγριοπερίστερα έχουν γιά μόνιμο στέκι τους 
τόν Πενταδάκτυλο. Κάθε καλοκαίρι τά περι

στέρια τού βουνού ξεχύνονται σέ πυκνούς 

σχηματισμούς καί πετaνε σέ χιλιάδες στά μέ
ρη της Μεσαριaς γιά νά μαζέψουν σπόρους. 

Γεννδνε κάθε μήνα δυό αύγά. Σέ είκοσιδυό 
μέρες ξεπουλιάζουν δυό μικρά περιστερά
κια, ενα θηλυκό κι' ενα 'ρσενικό, τά παλάζια, 
πού θεωρούνται νοστιμότατος μεζές ψημέ

να στή θ ρακιά. 

·Ο Λιοντής μέ τήν παρέα του μαζεύουν όπ' 

τά χαμηλώματα τού Πενταδακτύλου, κάτω 
όπ' τά χαλίκια καί τίς πέτρες τά μικροσαλιγ

κόρια, τά στελtτιχα, πού ή μάνα του ή Ζαχά

ρω τούς τά μαγειρεύει πότε μέ ρύζι καί πιλά

φι καί πότε μόνα τους βραστά μέ ξύδι. 

Κάπου - κάπου ένα παιδιακίστικο ξεφωνη
τό σκίζει τήν ήσυχία τού βουνού καί τής παι

δικης ξέγνοιαστης ότμόσφαιρας: 

-Τό σιαχίνι! 

Βλέπουν τότες τό γεράκι νά χάνει σά βολί

δα ϋψος καί νά όμολιέται σέ μικρά πουλιά η 

λαγουδάκια, πού τ όρπάζει καί κατευθύνεται 

βιαστικά στίς όψηλές φωλιές του, ένω τά 

δύστυχα τά λαγουδάκια στριγλίζουν όπελπι

σμένα όπ' τήν άναπάντεχη τή συμφορά πού 
τά βρήκε. 

"Αλλοτε μέ τά πρωτοβρόχια ή παιδική συν

τροφιά κατευθύνεται σέ πολλές τοποθεσίες 
γιά τά κοκκινομανίταρα: στή Μαζερή, πάνω 
όπό τήν Πλατανιώτισσα, στούς Λούκκους, 
κοντά στόν Πενταδάκτυλο, στό Πιθάρι, πλά"ί 
στό Σ ταυρί, στό Μαύρο Μουπάρι, πάνω όπ' 
τό Σκαλίν. Τά κοκκινομανίταρα γίνονται στά 
σπίτια τού Πετρή καί τής Δενώρας πολύτιμος 
μεζές. Ψήνονται στή χόβολη καί σερβίρονται 

όρτισμένα μ' όλάτι καί λεμόνι η τηγανίζονται. 
Καμμιά φορά φτειάχνουνε μέ δαύτα καί που
ρέκια. Τά κόβουνε τά μανιτάρια σέ μικρό 

κομματάκια καί μαζί μέ ψιλοκομμένο κρεμ

μύδι τά τυλίγουνε όνάμεσα σέ φύλλα άπό 
ζυμάρι πού τά ψήνουνε στή θρακιά η στό 
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τηγάνι. Τά κοκκινομανίταρα φυτρώνουνε κά

τω όπά τούς σχοίνους η τίς πέτρες τού βου
νού. Τά Συρκανόπουλα μαζεύουνε όκόμα 
ένα δλλο μανιτάρι, τό άσπρομανίταρο τών 
πεύκων, πού τρώγεται κι' αύτό τηγανητό, μά 

δέν έχει τή νοστιμιά τού κοκκινομανίταρου. 

... 
Η ΔΕΝΩΡΑ, ή Ζαχάρω, ή Χρυσή, ή Μαριγώ, 

ή Κατερίνα κι' δλλες γειτονοπούλες σμίγουν 
κάθε τόσο η παίρνουνε όπό μόνες τό στρατί 
καί μαζώνουν χαμομήλι, τό ξηραίνουνε, 
φτειάχνοντας όπά δαύτο τό τσά·ί καί τό χνού

δι όπ' αύτό κατασκευάζονται περίφημες 
σαρκές. "Αλλοτε πάλιν βγαίνουνε στόν τρύ

γο. Σ' δλες σχεδόν τίς τρύπες τού Πενταδά

χτυλου κι' ένα μελίσσι είναι φωλιασμένο, πού 

τό νοστιμότατο φτειάχνει μυρωδάτο 

όρκόμελο. 

ης περισσότερες φορές οί Συρκανοπού

λες στρέφονται σ' ένα βαθύριζο γκρεμό, τού 
Κράχτη τό γκρεμό, πού σέ μιά όπ' τίς τρύπες 
του - έξήντα Ίσαμε έβδομήντα ποδάρια όπά
νω όπό τή γής- είχε στήσει τή φωλιά του ένα 
μεγάλο μελίσσι. Στίς καλοχρονιές τό μέλι 
τρέχει κατακαλόκαιρα 'ίσαμε τά ριζά τού 

γκρεμού. 'Όσες φορές τά γυναικόπαιδα πε
τυχαίνουν νά τρυγήσουν τά όρκομέλισσα ή 

προσπάθειά τους όνταμείβεται πλουσιοπά

ροχα. Γιατί ή βόρεια όροσειρά τού Πενταδά

κτυλου, πνιγμένη σ' δ.μετρους θάμνους μυ

ριστικούς - πέρα όπά τά πεύκα, τά κυπαρίσ
σια, τίς σχοινιές, τίς μερσινιές, τά περνάρια 

καί τίς όντρουκλιές- προσφέρει, μαζί μέ τό 
ξακουστό τού Πενταδάχτυλου θυμάρι, πλού

σιο ύλικό στά μελισσόσμηνα, πού τό μετα
τρέπουνε σέ πάναγνο, μέ γεύση πρωτόγνω
ρη καί χαρές περίσσιες, όγρίομελο. Τό μέλι 
τής Κυθρέας ητανε γνωστό όχι μονάχα σ' 
δλη τήν Κύπρο, μά καί στόν έλληνισμό όλά
κερο. 'Ακόμη κι' ό Στράβωνας τό έξύμνησε 

όναφέροντας σάν «δριστον» μέλι «Τό 

Χύτριον». 

'Αντίθετα ό νότιος Πενταδάχτυλος έμεινε 
σχεδόν θεόγυμνος όπά δένδρα δασικά, θές 
γιατί τά φυτά δέν βρίσκουνε τήν ύγρασία 
πού όναχαρίζει στό βορρά ή θάλασσα, θές 
γιατί οί καμινάρηδες τ' όσβέστη τά κατάκο
βαν γιά τό καμίνιασμα - όφοΟ Ίσαμε καί τ' 
όγάλματα, τά τόρσα καί τίς κολόνες τίc: άρ
χαϊες τής περιοχής όπό όσβεστόλιθο τίς έρι

χναν στά καμίνια μέσα γιά όσβέστη - θές, 
τέλος, γιατί δλα σχεδόν τά χωριά τής Μεσα

ριδς ξυλεύονταν όπά τά χαμηλώματα τού 

Πενταδάχτυλου - ούρές γιά χρόνια τά γα"ί-
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δούρια κουβαλούσαν ατά χωριά τίς σχοινιές, 

τά κυπαρίσσια καί τά πεύκα - μονάχα οι χα
ρουπιές κι' οι έλιές ξέμειναν γιά νά συγκρα
τούν τό λιγοστό χωμα των βουνων τού νό

τιου Πενταδάχτυλου. 
Κάποτε ή Ζαχάρω όνεβαίνει ατό βουνό γιά 

νά βρεϊ κουζοϋπες γιά τή νηστιά της. οι κου

ζούπες αύτές, πού προέρχονταν όπό ξερα

μένους κορμούς των όμπελιων συνταιριά

ζονται μέ τίς παραδόσεις πού οι κάτοικοι 

dκουγαν όπ' τούς προπάππους τους πώς ατά 

βενετσιάνικα τά χρόνια ό Πενταδάχτυλος 

ι'jταν γιομότος όπό δόμες καί μ' όμπέλια φυ

τεμένος, πού χάριζαν τά περίφημα κρασιά 
τού Πενταδάχτυλου. ·Αγκαλά όπό παλιότε

ρους είχαν όκουστά πώς σέ παμπάλαιους θε
μελιούς όγροτόσπιτων βρίσκανε σπασμένα 
πιθάρια, πού συντηρούσαν όκόμη aτόν ποτό 
τους σκόνη, τή μαγιά, όπό τό κρασί τού 

Πενταδάχτυλου. 

Στίς πεζούλες τού Πενταδάχτυλου φυτρώ

νουν ε όκόμα οι περίφημες χωστές, ένα είδος 
όγριοαγκινάρας, πού μέ κίνδυνο καί τής 

ζωής τους καμμιά φορά οι Κυθρεώτισσες πό

νε καί τίς μαζεύουν. 'Ανάμεσά τους όπό τις 
πρωτες είναι ή · Ελεγκού τού Φραγκεσκή, ή 
'Αγγελού τού Παναγή τού Κοντού, ή Κουν

τούρα, ή Βικτωρού τού Κωστή τού Χατζηγια
κουμή κι' dλλες πολλές. Σέ μιά όπό τίς έξο

δές τους αύτές ή Βικτωρού γλίστρησε όπ' 

τήν πεζούλα, κατρακύλησε ατή συνέχεια ατό 

γκρεμό κι' έφτασε κατρακυλώντας Ίσαμε τό 
μονοπάτι πού όδηγεϊ στήν Πλατανιώτισσα. 

οι βοσκοί πού όπόμακρα τήν είδαν καί πρόσ
τρεξαν, νόμισαν στήν όρχή πώς ήταν γίδι. 
Σάν έφτασαν δμως σύγκοντα είδαν πώς ξα
πλωτή ι'jταν ή μακαρίτισσα ή Βικτωρού. Σταυ
ροκοπήθηκαν καί τήν φέραν ατό σπιτικό της 
γιά ταφή. 

ΤΑ ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ ατή βουνοκορφή τού 
Πενταδάκτυλου πολλαπλασιάζονται. οι Κυ
θρεωτες βοσκοί πού διαθέτουν μεγάλα κο

πάδια στήν περιοχή κάθε χρονίς όβγαταί
νουν καί πληθαίνουν. Είναι ό · Αρτέμος τού 
Μυλωνό, ό Τάκης ό Χατζηαντώνης, ό Λοϊζής 
κι' ό Σάββας Ππαμπός, ό Παναής ό Σαλαφό
ρης, ό 'Αδάμος τού Κκοννή, ό Παύλος τού 
Χατζηγιακουμή, ό Γαβριήλ Κκουνιάς, ό Γα

βριήλ τού Βλόγγου κι' dλλοι. Προσπαθούν ό 

καθένας νά χιλιάσουνε τού κοπαδιού τά γί
δια. Κι' δποιος τά χίλια έπιανε κρεμούσε ατό 
λαιμό τού κριαριού ένα κουδούνι όλόχρυσο. 

Οί όγριόγιδες πού ζούνε aτόν Πενταδά-
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χτυλο όνήκουν σέ βοσκούς Κυθρεωτες. Ζού

νε ατά βουνά σέ μικρές όμάδες. Μιά όπό τίς 
όμάδες τούτες όνήκει στό Γιαννάτζη τού 
Χατζηνικόλα, πού τίς κληρονόμησε όπ' τόν 
πατέρα του. · Ε1;1ικεφαλής τής όμάδας είναι ή 
σ'ιελη(δ)όνα, ε να ώραιότατο γίδι μέ τού χελι
δονιού τό χρωμα, πού κάθε χρόνο γεννοβο

λάει. 'Έχει μεγάλο σωμα, είναι γοργή uάν 
όστραπή, καί διαφεντεύει παλληκαρίσια ο<αί 
περήφανα τά μικρά της τά κατσίκια κάθε φο
ρά πού κινδυνεύουνε όπό τίς όλεπούδες. 

Παλεύει μαζί τους καί πάντα τίς όποδιώχνει. 
Μιά dλλη όμάδα όπό όγριόγιδα όνήκει aτόν 
Χατζηαντώνη Καραολιό, πού τήν κληρονό
μησε κι αύτός όπ' τόν πατέρα του. · Επικεφα
λής τής όμάδας είναι ή καμασ'ιέ, ενα γίδι μέ 
καφετί χρωμα. Στήν όμάδα των όγριογιδιων 
τού 'Αρτέμου Μυλωνό έπικεφαλής είναι ή 
πατσαλοκαυκαρομύλα· έχει χρωμα όσπρό
μαυρο καί κεφάλι καυκαρί, χωρίς δηλαδή κέ

ρατα, μέ τά μικρά αύτιά στραμμένα πρός τά 
πάνω. 

'Όταν ερτει ό καιρός νά πάρουν οι βοσκοί 
τά όγριοκάτσικα γιά σφαγή, καταστρώνουν 
όλόκληρο σχέδιο γιά τή σύλληψή τους: Παίρ
νουνε κάνα δυό κοπάδια καί τά όνεβάζουν 
ατή νότια πλευρά τού Πενταδάχτυλου. · Ανε
βαίνουν τότες πέντε - tξι βοσκοί όπό τήν 

όπέναντι πλευρά καί μέ σφυρίγματα καί φω

νές προσπαθούνε νά προγκάρουν τ' όγριόγι
δα, νά τά έξαναγκάσουν νά κατέβουν νοτιό

τερυ καί νά σμιχτού ν μέ τό κοπάδι. Στή συνέ
χεια όδηγούνε τό κόπάδι ατό μαντρί γιά νά 
μπορέσουν έκεϊ νά τά πιάσουν. · Ενω δμως 
τό κοπάδι όδηγιέται ατό μαντρί, πολλές φο
ρές τά όγριόγιδα ξεβιτσούν καί ξεφεύγουν. 
'Άλλοτε πάλιν έστω κι' dν τά μαντρίζουν, 
πηδόνε όπ' τόν τοίχο τοϋ μαντριού καί φεύ
γουν. Πολλές φορές κρύβονται στίς χαρά
δρες, ij aτούς γκρεμούς τού βουνού γιά νά 
όποφύγουν τ ή σύλληψη. "Ετσι οί βοσκοί 
όναγκάζονται νά δεθούν μέ σχοινιά καί νά 
κατέβουν aτούς γκρεμούς γιά νά τά πιά

σουν. Καί πάλι δμως δέν τό πετυχαίνοι.ιν. 
"Ετσι οί βοσκοί όναγκάζονται νά κρύβονται 
aτούς θάμνους καί νά πυροβολούν τά όγριο
κάτσικα. Γιομίζουν μέ βαρειές πίλιες όπό μο
λύβι τά κυνηγετικά τους καί σκοτώνουνε τά 
δύστροπα όγρίογιδα. Κάποτε δμως τά γίδια 
«πιάνουν μυρωδιά» όπό τούς κυνηγούς καί 
τούς βοσκούς καί σκίζοντας σάν τόν άνεμο 

τίς όποστάσεις έξαφανίζονται. Εiδικά τ' όρ
σενικά τραγιά γίνονται δυό καί τριων καμμιά 
φορά χρόνων, δκιέτηδες η τρέτηδες, δπως 
λέγονται. 'Ένα μάλιστα, τραγί διηγούνταν, 

κατάφερε νά γίνει τρέτης. Ζύγιαζε πιό πολύ 
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άπό πενήντα όκάδες, γιατί βύζαινε γιά δυό 
συνεχόμενα χρόνια τή μάνα του, πού τής 

δεύτερης χρονιdς τό τραγί της τό 'χαν φάει 
οί aλεπούδες "Εβγαινε τότες τό τραγί ψηλά 

στίς κορφές τού Πενταδάχτυλου, λιαζόταν 
καί σνομπάριζε τούς βοσκούς πού τού 'στη

ναν συνέχεια χωσιές μέ τό δάχτυλο στή 

σκανδάλη. Μ" δλο πού πολλές φορές οί βο

σκοί τόν πυροβόλησαν μέ χοντρό στίς γεμι

σιές μολύβι, δμως στό χοντρό τό στρώμα aπό 
λίπος τού πετσιού του, σβύνανε τά μολύβια, 
πού τού 'ριξαν! Πολλές φορές σάν οί βοσκοί 
συλλαμβάνουνε aγριότραγους τούς δένου

με μέ χοντρές τρισΊές γιά νά τούς φέρουν 
στό χωριό, μόλις φθάνουνε στήν κόψη τf]ς 

βουνοκορφf]ς, στό Σ ταυρί, πού aρχίζει τόμε

γάλο κατηφόρι γιά τήν Κυθρέα, τά ζώα στρέ
φουνε πίσω γιά στερνή φορά τό κεφάλι, λές 

καί θέλουνε νά aποχαιρετίσουν ε τόν Πεντα
δάχτυλο γιά πάντα καί πολλά πέφτουνε χάμω 
καί σκάζουνε aπό λύπηση· έτσι οί βοσκοί 

άναγκάζονται νά τά σφάξουν ε στόν τόπο. Λέ
νε, μάλιστα πwς κάττοτε σάν 6 Χαραλάμπος 
τού Κουννή μπόρεσε κι έμπασε στό κοπάδι 

του μέσα ένα aγριότραγο, τό τραγί δέν έλεγε 
μέ τό καλό νά μπει στό μαντρί μέσα bσο 6 
βοσκός νά τό προσπάθησε ... Εδωσε, aντίθε
τα, ένα σάλτο, βγήκε aπ' τό κοπάδι κι' aντί νά 

τραβήξει στόν Πενταδάχτυλο, δρμησε χά

νοντας τόν μπούσουλα, καταδιωκόμενο aπ· 

τό βοσκό, στήν Κυθρέα καί μπούκαρε στό 

πρώτο τής Συρκανιός σπίτι. Πρίν νά τό συλ

λάβουν μπόρεσε κι' εiδε στόν aπέναντι κα

θρέφτη τόν έαυτό του. Νομίζοντάς το έτσι 

γιά aντίπαλο τραγί δρμησε κατά πάνω του 
καί σμτταράλιασε μέ μιά κερατιά τόν καθρέφ
τη σέ χίλια κομμάτια. 
Οί βοσκοί σάν πιάνουν τά aγριότραγα τά 

δένουν μέ σχοινιά. Τόση δμως εiναι ή δύνα

μή τους πού πολλές φορές παρασέρνουν αύ
τόν πού τούς έχει δέσει, μέ άποτέλεσμα, 

άφού τόν τραυματίσουν, νά καταφέρουν νά 
ξεφύγουν aπ' τού βοσκού τά χέρια. "Έτσι οί 

βοσκοί όναγκάζονται νό τούς δένουν όπ· τό 

λαιμό μέ δυό σχοινιά γιά νά τούς κρατdνε 

δυό δ.τομα ... Αν έχουν κέρατα, τούς δένουν 
όπό δαύτα, δένοντας άπάνω στό κέρατο καί 
τ' αύτιά τους γιά νά πονdνε καί νά μήν τραβd

νε. "Αν έχουν μάλιστα καί γένι, τούς δένουν 
άπό τούτο τούς τραβdνε. Μέχρι πού νά κου
ραστούν δμως καί νά συνηθίσουν στή νέα, 

ijρεμη πιά, ζωή τους, οί βοσκοί τούς δένουν 

σέ μεγάλο πεύκο ιϊ σέ μιά μεγάλη χαρουπιά 

καί τούς όφίνουν έκει γιά ώρες. Σάν εΙ ναι δυό 

τ' άγριότραγα τά δένουνε όπ' τό λαιμό - ένα 
στά δεξιά καί τ' δλλο όριστερά - κι' έτσι ή 
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δουλειά τού βοσκού διευκολύνεται. 

ΑΝΗΜΕΡΑ τού Δεκαπενταύγουστου ό 
παπα-Θωμdς τ· ·Αγιά 'Ντρονίκου κάλεσε τό 

Στυλλή τόν καντηλανάφτη, πού "κανε μαζί 
καί τό ντελλάλη, νά φωνάξει σ' bλους τούς 
χωριανούς πwς τήν δ.λλη μέρα θά λειτουρ

γούσαν τήν έκκλησιά τής Παναγιdς τής Πλα

τανιώτισσας, πού μόνο πού όνήκε στά χώμα

τα τf]ς Χαρδακιώτισσας, τό προνόμιο γιά τή 

λειτουργιά τf]ς έκκλησιdς τό κληρονόμησε 

πάππου πρός πάππου ή έκκλησιά τού ·Α γιο 
'Ντρονίκου. 

Τήν Ίδια κι δλας μέρα ό Στυλλής ό Ρούφ

κας γύριζε τά στενοσόκκακα καί καλούσε 

φωναχτά τούς ένορίτες. 

-·Ακούστε χωριανοί Ι Αύριο μόλις φανεi ή 

όπλειά νά μαζωχτεlτε ολοι στήν έκκλησιά γιά 
νά λαμνίσουμε μέ τόν παπά όντάμα γιά τή 

Μονή τής Παναγιδ.ς τής Πλατανιώτισσας. ·Ο 

παπα-Θωμdς θά λειτουργήσει στή Μονή γιά 

τή Μεγαλόχαρη πού νά 'ναι πάντα της βοή
θεια καί σκεπή σας Ι 

Δέν εΙχε άκόμα όχνοροδίσει δταν σχεδόν 
δλοι οί χωριανοί- έκτός άπό τούς σακάτη δες 
- βρίσκονταν καβάλλα σέ γαϊδούρια καί σέ 

μούλες στό προάβλι της έκκλησιδ.ς προσμέ

νοντας τόν παπα-Θωμά πού θά "δινε τό σύν

θημα γιά τήν έκκίνηση- πράγμα πού ό παπάς 

σέ λίγο τό "κανε. Τό λεφούσι βγf]κε σέ λίγο 

στόν .. Α η Γιώρκη σκαπετοΟσε τή Χαρδακιώ
τισσα καί τή Συρκανιά κι' έφτανε στά ξέφωτα 

το Ο Κεφαλόβρυσου. ·Από κει καί πέρα θέλα

νε κάπου δυό μέ δυόμισυ χιλιόμετρα "ίσαμε 

νά φτάσουν στά έρείπια τής Μονής, πού βρί
σκονται βορειοδυτικά τοΟ Πενταδάχτυλου. 

Λίγο πρίν φανει 6 Κεφαλόβρυσος, μιά τετρα
κοσιά μόλις μέτρα πές, εΙναι ή έκκλησιά τού 

.. Α η 'Αντώνη των Μαρωνιτwν, στή βορεινό
τερη δ.κρια τοΟ άλωνιοΟ τούς · Αρμένηες. 
Σέ μιά καμπή τού δρόμου ό :Ηκρός · Αντω

νής ό Λεμονοφάς ρωτούσε τόν πατέρα του. 
-·Αλήθεια λέν, πατέρα, πώς ή έκκλησιά 

έτούτη ανηκε χρόνια πρίν στούς 
'Ορθόδοξους; 

-Σωστά τό λένε παιδί μου, όπάντησε ό 
Λεμονοφάς. 

-Καί πως τότε βρέθηκε στά χέρια των 
Μαρωνιτών; 

-ΕΙναι τούτο μιά δ.λλη ίστορία, πού σέ συν
τομία λέει πώς ή έκκλησία αύτή δόθηκε 

στούς Μαρωνίτες, γιά νά πάρουν οί 'Ορθό
δοξοι τήν έκκλησία τής Παναγίας της Θεοτό
κου, πού βρίσκεται κοντά στό Σαράγια. 

-Καί γιά ποιό λόγο έγινε τούτο τό άντάλ-
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λαγμα; ξαναρωτοϋσε ό μικρός. 
-Λένε πώς ή Θεοτόκου βόλευε καλύτερα 

τόν όρχιεπίσκοπό μας σόν έρχόταν όπό τήν 

aρχιεπισκοπή γιά νό λειτουργήσει στίς 
έκκλησιές των όλοτρόγυρα χωριων. ''Εχεί 

νοτόδες γιό νά κονεύει στίς περιοδειες του 

ατό γειτονοχώρια καί χώρους γιό τίς iiμαξες 

καί τίς μοϋλες του. 'Έχει άκόμα τόπο γιά 

τούς σε'ί'ζηδες πού περιποιοϋνται τίς μοϋλες 

καί τίς βικτωροίί(δ)ες τοϋ aρχιεπίσκοπου. 

Σέ λίγο ή πομπή επαιρνε τό δρόμο πρός τή 

Χαλεύκα, εφτανε στήν Γουρνιά, έστριβε άρι

στερά κι' έπαιρνε ε να στενό μονοπάτι φιδω

τό, πού περνδ. κάτω όπ' τό Μουζόσπηλιο. Δέν 
είχαν κάμει οϋτε ένα χιλιόμετρο βορεινά άπ' 
τόν Κεφαλόβρυσο, δταν κοντά ατά Φουρ

τουλλίσια φάνηκαν τά έρείπια τής Μονής 
τοϋ ·Αγίου · Αντωνίου, πού σ' αύτήν είχε μο
νάσει ό περίφημος .. Α γιος τής Κυθρέας, ό 
Δημητριανός. 

-Τί νά 'ναι 6.ραγες τοϋτα τά έρείπια, πατέ

ρα, ρωτοϋσε ξανά ό · Αντωνής. 
-·Ε δω είναι πού μόνασε ό ·Επίσκοπος τής 

Κυθρέας, ό Δημητριανός, πού aργότερα γί

νηκε δ. γιος. 

-Καί γιατί έγινε iiγιος; ξαναρώτησε ό μι

κρός άπορε μένος. 

-Είναι μιά μεγάλη ίστορία γ ιέ μου, άπάντη
σε ό Λεμονοφάς. 

Κάποτε στίς άρχές το Ο δεκάτου αίώνα. έν

ας έξωμότης Βυζαντινός, ό Νταμιάνα ή Ντι

μνάναχ, έπεισε τούς 'Άραβες νά έκστρατεύ

σουν στήν Κύπρο γιατί ένας βυζαντινός 

στρατηγός, ό 'Ιμέριος, σκότωσε τούς 

6.ντρες των όραβικων φρουρων πού βρίσκον

ταν ατό νησί, κι· έκανε έπιδρομές ατή γειτο

νική Συρία όπό τήν Κύπρο ... Ετσι οί .. Αραβες 
έφτασαν γιά aντεκδίκηση στήν Κύπρο, σκό

τωσαν τούς Βυζαντινούς στρατιωτες, έσφα

ξαν κι' αΙχμαλώτισαν χιλιάδες Κυπρίους. Τήν 

τύχη των 6.λλων συμπατριωτων τους είχαν 
φυσικά κι· οί κάτοικοι τής Κυθρέας, των Χύ

τρων, δπως ή πόλη λεγόταν. Τότες όκριβως 

φάνηκε ή άξία τοϋ ·Επισκόπου της κωμόπο

λης. Προτιμώντας κι' ό ϊδιος νά ζήσει στήν 

αΙχμαλωσία, μόλο πού οί .. Αραβες δέν τόν 
είχαν αΙχμαλωτίσει, πήρε κι' αϋτός ό όγδον
τάρης έπίσκοπος. τό πικρό στρατί της προσ
φυγιδ.ς καί τής αiχμαλωσίας. 'Έτσι, δπως 

λέει κι' ή όκολουθία τοϋ άγίου: «.ο aγιος 

περίλυπος σφόδρα γενόμενος διό τήν στέ

ρησιν τοϋ έαυτοϋ ποιμνίου, ώς 6.λλος τις 
θαυμαστός 'Ιερεμίας, ήκολούθησε τοίς βαρ

βάροις καί τοΙς αίχμαλώτοις, έως τήν Βαβυ

λώνα. Καί μέ κόπους. καί όγρυπνίας, καί στά

σεις όλυνυκτίους πρός τόν Θεόν καί μέ δά-
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κρυακρουνηδόν.πάλιήλευθέρωσετόνλαόν 
Κυρίου, καί έφερεν αύτόν έν τfi νήσψ Κύπρψ 
δοξάζοντες καί εύλογοϋντες τόν Θεόν ... ". 
Τελικά δμως μέ τήν όδιάσειστη έπιχειρη

ματολογία του έπεισε των · Αράβων τούς χα
λίφες πώς 6.δικα τυραννούσαν τούς όθώους 

κι' άμέτοχους Κυπρίους γιά τή σφαγή των 
όραβικων φρουρων στήν Κύπρο. Σ' αuτό, 
συνέβαλε κι' ή έπιχειρηματολογία τοϋ οiκο

μενικοϋ πατριάρχη Νικόλα Μυστικοί!, κηδε

μόνα τοϋ aνήλικου τότες αυτοκράτορα- πού 
ύποστήριξε κι' αuτός τίς 'ίδιες aπόψεις μέ τό 

Δημητριανό - μέ γράμματά του aτούς 'Άρα
βες ήγεμόνες. 

-Καί πως φέρτηκαν οί "Αραβες στίς παρά

κλησες αύτές τοϋ Δημητριανοϋ; 
-Τελικά πείστηκαν όπό τά έπιχειρήματα καί 

τούς aπελευθέρωσαν. "Ετσι οί χιλιάδες Κύ

πριοι αiχμαλώτοι ξαναστραφήκανε ατά σπί
τια τους. Οί Κυθρεωτες δμως έγκατάλειψαν 

τήν παλιά τους πόλη πού είχε άπό τούς 'Άρα
βες κατακαε1- γι· αύτό καί ϊσαμε σήμερα άκό

μα Κατσουρκά τή λένε- καί έχτισαν τήν και

νούργια πόλη τους έδω πού 'ναι καί σήμερα. 
·Ο γέρο Δημητριανός, λίγους μήνες μετά 

πού στράφηκαν άπό τή Βαγδάτη, πέθανε. Κι' 
ή έκκλησιά της Κύπρου τόν όνακήρυξε σέ 

6.γιο ϋστεp:1 όπό χρόνια. 
Τό μονοπάτι έγινε όκόμα πιό πολύστροφο. 

Στά δεξιά τους βρισκόταν κιόλας ό Κυπαρισ

σόβουνος, ένω όπό τ' aριστερά τους έχασκε 
μεγάλος γκρεμός, ό Κοκκινόγκρεμος. Τόμο
νοπάτι σχεδόν καβαλλδ. τή βουνοσειρά. Περ

νάει σύριζα όπόνα μεγάλο κυπαρίσσι, όφί
νοντας ατά δεξιά μιά βότα μέ σκαλοπάτια, 

πού όδηγάει ατής Παναγιdς τ' άγίασμα. Φτά
νουν στερνότερα σ' ένα μεγάλο, σάν γήπε

δο, πλατώ, πού πάνω του βρίσκονται δυό 

έκκλησιων τά έρείπια. Μιανης όρθόδοξης καί 
μιανής καθολικιδ.ς. ·Η θέα όπό τό τοπίο είναι 
ύπέροχη: Πεϋκα, κυπαρίσσια, σχοινιές, κιδ.λ
λοι 6.γριοι θάμνοι μαζί μέ λίγες πικραμυγδα

λιές πού όγκαλιόζουν τά έρείπια των δυό 

έκκλησιων, δίνουν Ιδιαίτερη όμορφιά καί χά

ρη ατό τοπίο. ·Η κάτοψη πρός τήν πλευρά 

τής Χώρας είναι πανοραμική. Προβόλλουνε 
τά σπίτια της Κυθρέας καί τής γειτονικης 

περιοχης μέσα ατό πράσινο πνιγμένα, κατά

σπαρτα μέσα aτούς κήπους μέ τίς λεμονιές 
καί τό λιοχώρια. Π ιό πέρα. ατό μυχό τοϋ όρί

ζοντα, ξεδιπλώνεται ή Χώρα κι· ένα σωρό χω

ριά, πού φτάνουν ϊσαμε τό Σταυροβούνι. 

Πολλοί ξεστρατίζουν, παίρνουν τό σύντο

μο άνηφορικό μονοπάτι καί φτάνουνε ϊσαμε 

τήν κορφή τής βουνοσειρdς. ·Από έκει ξεδι

πλώνεται δλη σχεδόν ή κυπριώτικη βόρεια 
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όροσειρά, καί ίδιαίτερα η έπαρχία της Κερύ
νειας μέ τίς όκρογιαλές καί τούς έλιωνες 

της. Ξαγναντεύουν όκόμα πολλά χωριά της 

·Αμμόχωστος καί της Λάρνακας. 

Στό έρειπωμένο έκκλησάκι τ' 'Ορθόδοξο 

οί βοσκοί περαστικοί όνάβουνε τό καντηλι 

της Παναγιάς. Σύμφωνα μέ παλιά παράδοση 

πλάι ατό όρθόδοξο έκκλησάκι οί Βενετσάνοι 

σάν έφτασαν, έκτισαν κι ένα έκκλησάκι κα
θολικό. "Ύστερα όπό τή λειτουργιά καί μετά 

τό φαγητό πού όκολούθησε ό παπα-Θωμάς 

ξαναδιηγήθηκε τήν παλιά παράδοση πού κά

θε χρόνο τέτοια μέρα τήν έπαναλαμβάνει. 

-Σάν fiρθανε οί Τουρκοι καί κατάχτησαν τή 
Χώρα λίγο πρίν πολιορκήσουνε τήν πόλη, οί 

Βενετσιάνοι κατάφεραν φορτώνοντας δλα 

τά τζοβαερικά, τά μαλαματικά καί τά χρυσα

φικά τους, τά ρουμπίνια καί τά σμαράγδια 

τους, νά τά κουβαλήσουν μέ γκαμηλες - iiλ

λοι μιλάνε γιά μουλες -ατή μονή τήν Πλατα

νιώτισσα, δπου οί καλογέροι εΊχανε σκαμμέ

νη άπό πρίν σπηλιά μεγάλη καί τά 'θαψαν δλα 

μέσα. Τόσα πολλά χρυσαφικά λένε πώς οί 

Βενετσιάνοι τότες είχαν, πού γιά νά τάκου
βαλήσουν χρειάστηκαν σαράντα μέρες καί 

σαράντα νύχτες. Κανένα δμως σημάδι δέν 

περισώθηκε ώς τά σήμερα έτσι πού νά ξέ

ρουμε - μετά τή φοβερή καταστροφή καί τίς 
σφαγές πού άκολούθησαν τήν κατάχτηση 

της χώρας- που νά βρίσκεται άκόμα ό θησαυ

ρός έτουτος μέ τά πλούτια τ' όμύθητα. Οί 

παλιότεροι, έχουνε νά λένε, συνέχισε 6 
παπα-Θωμάς, πώς eνας πλούσιος άπό τόν 

"Αη Δίκτητο μαζί μένα Συρκανίτη παράνομα 

σκάψαν καί κρυφά γιά νά βρουνε τό βενε

τσιάνικο χρυσάφι. Σάν προχωρήσανε δμως 

όρκετά φτάνοντας σέ μιά ύπόγεια σήραγγα 

ξεδιακρίνοντας κι' δλας τά πρwτα σκαλοπά

τια, πού σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς 

τους θά τούς όδηγουσαν ατή σπηλιά μέ τά 

θαμμένα μέσα πλούτια, ξάφνου κι' ένw η μέ

ρα ήταν λιόχαρη, iiρχισε νά βροντά καί νά 
'στράφτει άσταμάτητα. Μιά βροχή, πρωτό

γνωρη κι' άλύπητη σάν ν' iiνοιξαν τ' οι'.ιρανοΟ 
λές οί καταρράχτες, κόντεψε νά γιομίσει τή 

σήραγγα νερά καί νά τούς πνίξει. "Ιδιος του 

Νwε ό κατακλυσμός πού διηγουνται οί Γρα

φές. 'Έτσι σταμάτησαν τήν έρευνα γιά τά 

κρυμμένα πλούτια, πιστεύοντας πώς η Πανα

γιά δέν τό 'θελε νά βρεθουνε οί θησαυροί 

πού ατά βαθειά της σπλάχνα μέσα έκρυβε η 

γi]ς της. "Άλλοτε eχουνι: νά λένε πώς κά

ποιος Φραγκόπαπας eνα παλιό κρατώντας 

δευτέρι, όδικα άναζήτησε κι' αι'.ιτός τό θη
σαυρό νά βρει τόν κρυμμένο . 

. Ο παπά-Θωμάς σταμάτησε, fiπιε eνα πο- · 
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τήρι κουμανταρία καί συνέχισε: 
-Οί παππουδες μας λέγανε πώς κοντάστήν 

έκκλησιά βρισκόταν μιά μεγάλη μαυρομμά

τα. "Ετσι σάν έβγαινε όπ' τήν άνατολή ό 

ιϊλιος, ή σκιά της, μέ τούς παππούδες μας 
σύμφωνα πάντα, έπεφτε κατακει πού τό 

dνοιγμα ήταν τού σπήλιου μέ τό βενετσιάνι

κο χρυσάφι. Βάρθηκαν γιά τούτο νά βρούνε 

κάποιοyέροντα γιά νά τούς πει iiν θυμόταν, 
νά βρίσκεται κει δίπλα καμμιά μαυρομμάτα. 

Τελικά βρi]καν eνα γέρο, τό γέρο Χατζηνικό

λα, πού τούς ύπόδειξε ένα μέρος, πού άπό 
δ, τι άπό μικρός θυμόταν, βοσκαρόπουλο σάν 

fιτανε aτόν Πενταδάχτυλο, φύτρωναν έκει 

μικρά βλαστάρια μαυρομμάτας, σημάδι πού 

φανερώνει πώς κάποιο δέντρο θά 'τανε κει 

παλιότερα πού στερνά ξεράθηκε. Μά κανέ

νας δέν όποκοτά πιά νά συνεχίσει τό σκάψι

μο· φοβούνται δλοι της Παναγιάς τήν όργή 

καί τήν έκδίκηση. 

Σάν άπόσωσε τό λόγο του ό παπα-Θωμάς, ό 

Στυλλής ό Ρούφκας πfiρε τό λόγο. 
-Λίγο π ιό κάτω πλά"ί ατό άγίασμα, χωριανοί, 

είναι τό γνωστό σας ημερο, χοντρό πανύψη
λο κυπαρίσσι: τό ξακουστό κυπαρίσσι της 

Πλατανιώτισσας. Κάποτε ενας Τούρκος ξυ

λοκόπος πi]γε στήν Πλατανιώτισσα γιά κλα

διά καί ξύλα. Τά κλαδιά τού κυπαρισσιού λο

γιάζονωι, δπως ξέρετε, πολύ γιά τό πύρωμα 

τού φούρνου γιατί μέσα τους κρύβουνε τήν 

πίσσα, πού είναι ύλικό εϋφλεκτο πολύ. "Έκο
ψε λοιπό καί φόρτωσε τό γα"ίδούρι του μέ 

κλαδιά του κυπαρισσιού. Μόλις δμως κίνησε 

πήρανε φωτιά τά ξύλα καί κατακαήκανε μαζί 

μέ τό γα"ίδούρι του. "Έτσι πίστεψαν πιίJς η 

Παναγιά η Πλατανιώτισσα δέν δέχεται νά κό

ψει κανένας κλαδιά όπ' τό κυπαρίσσι της. 

Δίπλα στ' άγίασμα είναι μιά μεγάλη πέτρα 

μέ πολλούς σταυρούς, σύμβολα καί παρά

στασεις καί γράμματα διάφορα χαραγμένα 

όπάνω της. Κανένας δμως δέν τό μπόρεσε νά 

διαβάσει τή γραφή κι' iiς προσπάθησαν μερι

κοί μέ άποτυπώματα σέ πλάκα άπό κερί νά 

ξεβγάλουν καί νά μεταφέρουν ατά έργαστή

ριά τους τή γραφή της τήν παράξενη. Σάν 

σταθεί κάποιος έξω όπό τίς δυό έκκλησιές, 

ατή μεριά στραμμένος της Χώρας ξαγναν

τεύει ατά δεξιά τόυ τόν Κοκκινόγκρεμο. 

"Ε να σύντομο μονοπάτι όδηγάει στc,ύ βου

νού τήν κορφή. Τό βουνό έχει πολλές διαφο

ρές. Στή συνέχεια τό μάτι όντικρύζει eνα με

γάλο γκρεμό, τόν κόκκινο γκρεμό. Στίς πε

ζούλες τού γκρεμου βόσκουν πολλά άγριο

κάτσικα, πού πολλές φορές παγιδεύονται καί 
δέν μπορούν νά κατέβουν. 'Έτσι οί βοσκοί, 

χρησιμοποιώντας τίς τριχιές, τ' όνεβάζουν 
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μέ δυσκολίες μύριες καί τά σώζουνε. 

Στήν κορφή τού Κοκκινόγκρεμου μιά βα

θειά στιηλιά μέ μεγάλο βάθος φτάνει 'ίσαμε 

τού βουνού τά ριζά. ·Ο · Αντωνής τρέχει πλάι 
ατό μεγάλο κυπαρίσσι· δίπλα προσέχει μιά 

τρύπα ατή γη μέσα βαθειά μέ χώματα όλοΟθε 

σκεπασμένη πού όδηγάει ατό βάθος σέ μιά 

μεγάλη σήραγγα καί πού ατή συνέχεια στρί

βει βορεινά. 'Όμως δέν τό μπόρεσε νά κατέ

βει ατή σήραγγα γιατί φοβήθηκε πώς δέν θά 

μπορούσε εύκολα νά ξανανέβει. Στήν έπι

στροφή ατό χωριό ό 'Αντωνής iiκουσε κι' 

δλλη μιά έκδοχή γιά τό βενετσιάνικο θησαυ

ρό: Πώς βρίσκεται, λέει, ατό χτημα τού Λο"ίζη 

τού Κοντού, πού· ναι κάτω άπ' τό κυπαρίσσι. 

Μά τελικά δρχισε πιά νά άμφιβάλλει όν ύπηρ

χε στ' άλήθεια τούτο τό άμύθητο τό πλού

τος. 'Όμως ή σήραγγα έμεινε βαθειά ριζωμέ

νη ατή σκέψη του, ίδιαίτερα σάν κάποιος 
συνομήλικός τοu ~ομολογήθηκε πώς- ή σή

ραγγα ξεκίναγε άπό τήν παλιά Κυθρέα, σκαμ

μένη γιά νά προστατεύει τούς κατοίκους σέ 

περίπτωση ξενικης έπιδρομης κι' έφτανε 
Ίσαμε τήν Πλατανιώτισσα ... Κι' ό προβληματι
σμός τού 'Αντώνη γίνηκε άκόμα μεγαλύτε

ρος σάν διαπίστωνε πώς διακόσια τόσα μέ

τρα aπό τόν ποταμό τού Φορτωμένου πρός 
τή μεριά τού Κατσουρκδ., βρίσκονταν κάτι 
στρογγυλά κτίσματα, πού κάποιοι πού γιά τό 

ρόλο τους τούς ρώτησε, τού άηάντησαν πώς 

i)σαν φεγγιτες, πού έδιναν φωτισμό στήν 

ύπόγεια σήραγγα. 

ΤΗΝ 'ίδια μέρα. άνήμερα Δεκαπενταύγου

στου, ή καμπάνα της Χαρδακιώτισσας - ή 

καμπάνα μέ τήν πιό μελωδική φωνή όπόλες 

τίς ένορίες τού κεφαλοχωριού -χτυπάει χα

ρούμενα. 'Ο παπα-Γιώργης ό Τάκκος πρόσ

ταξε τόν 'Αντζουλή τόν καντηλανάφτη νά 

διαμηνύσει aτούς χωριανούς πώς τήν όλλη 

μέρα θά κάνανε τή λειτουργία ατό πα

ρεκκλήσι της Παναγίας της Καρκδ.ς, πού βρί

σκεται κοντά τρία μέ τέσσερα μίλια όπό τόν 

Κεφαλόβρυσο. 

Οί κάτοικοι μαζεύτηκαν μέ τό γέρμα τού 

iiλιου ατή ν αύλή της έκκλησιCις, καβάλλησαν 
τά γαϊδούρια καί μέ έπικεφαλης τόν παπα
Τάκκο κινδ.νε γιά τήν έκκλησιά της Καρκδ.ς. 

Γύρα ν aτόν Κεφαλόβρυσο, πήρανε τό δρόμο 
πού όδηγάει άπ' τήν Κυθρέα στήν Κερύνεια. 

Σάν φτάσανε aτόν άθέρα τού βουνού, ατό 

Σ ταυρί, συνέχισαν τό δρόμο τους ατή βόρεια 

όροσειρά καί άφού πέρασαν άπό τό άλώνι τό 
Πλακωτό καί πηραν τό άνηφορικό στρατί πού 
όδηγάει σέ πεύκα άνάμεσα καί σχοινιές πά-
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νω άπ' τήν κορφή του ορους 'Αναδόγκρε

μος, άπό κει σέ λίγη ίί>ρα μέσα οί Χαρδακιωτι

τες, μέ τόν παπά μπροστάρη πάντα, φτάσαν 

ατή μεγάλη χαράδρα μέ τήν έκκλησιά της 
ΚαρκiΊς. ·Η θέα πού ξεδιηλώνπαι άπό τό 

μοναστήρι της Καρκδ.ς είναι μοναδική. Κάτω 
παιγνιδίζει ή θάλασσα ή γαλάζια της Κερύ

νειας, πού μονάχα ατή γης μας συναπαντδ.ς, 

ένίί> ατά βάθεια τού όρίζοντα ξεκρίνονται τά 

βουνά της Καραμανιaς. Στή χαράδρα σβή

νουν τή δίψα ατό γειτονικό άγίασμα. Είναι 
ξακουστό τό άγίασμα της ΠαναγιiΊς της Καρ

κδ.ς. Λίγες στιγμές aμα άποξεχαστεΙς καί 

άφίσεις μέσα τά καρπούζια, τάχα πιό πολύ νά 

δροσέψουν, δέν άντέχουνε τή δροσιά της 

πηγης τή δυνατή καί σκaνε σάν τά ρόδια ατή 

ροδιά σάν γουρμάσουνε. Στά δυτικά της 

έκκλησιδ.ς βρίσκεται τό περίφημο πεύκο της 

ΚαρκiΊς. 'Ένα πεύκο πανύψηλο, πού θέλει 

Ίσαμε τρεις δ.ντρες νά τό χεραγκαλιάσουν. 

"Ε τ σι οί Κυθρεwτες σάν θέλουνε νά σατιρί

σουν ένα δ.ντρα γιά τό πάχος του ii τά χοντρά 
μπούτια μιiΊς γυναίκας, λένε χαρακτηριστικά 
πώς εχει πάχος η τά πισωκάπουλα σάν τόν 

πεύκο της Καρκδ.ς! 

Μετά τόν έστιερινό, ό παπάς μέ τούς 

dντρες βγαίνουν ατού λαγού τό κυνήγι ένw 
οί γυναικες β.άζονται νά στρώσουν τό τραπέ

ζι. Στό μεταξύ ό · Αρτέμος τού Μυλωνδ., ό 
Τάκης το Ο Χατζηαντώνη, ό Γιαννής ό Πάτσα
λος, ό Γαβριήλ Κκονιάς, ό Γαβρίλης τού 

Βλόγγου κι· δ.λλοι πρωτοβοσκοί πετάγονται 

Ίσαμε τά μαντριά καί κουβαλδ.νε ρίφια, χαλ

λούμια. άναράδες κι' άκλουθάει τρικοιjβερ

το τό γλέντι. Ψάλλουνε μέ έπικεφαλης τόν 

παπά ολοι οί πιστοί. Σέ λίγο οί ψαλμουδιές 
δίνουν τή θέση τους σέ τραγούδια άκριτικά 

κι· έρωτικά. Στερνότερα μπαίνουν στά τσιατ

τίσματα καί στίς μονωδίες πού τελειωμό δέν 

έχουν. Τραγουδάει σέ μιά στιγμή ό Νεοκλής 

ό Βινιέρης πού ή μάνα του στάθηκε άπόγονη 

παλιiΊς βενετσιάνικης άρχόντικης γενιδ.ς 

πού γιά τούτο καί Φραντζέσκο τόνε βάφτι

σαν. Τραγουδάει καί ρίχνει τή ματιά ατή με

ριά της 'Αστέρως, της κόρης τού Προεστού 

τού χωριού, τοΟ 'Άντζουλου τού Καλόγνω

μου, δπως τόν βάφτισαν οί χωριανοί γιά τίς 

καλωσύνες του τίς dμετρες. Μά κι' ή 'Αστέ

ρω πού' ναι άπό 'δίί> καί τρεις μηνες άρραβω

νιασμένη μέ τό Νεοκλή μαζί, χαίρεται νά τόν 

άκούει μερακλωμένο έτσι νά τραγουδάει μέ 

τήν όλόγλυκεια φωνή κι' άναρριγάει κάθε 

φορά πού συναμεταξύ του ε; σταυρώνονται οί 

ματιές, ώς τά άκροτελεύηα τού κορμιού της 

τά κύτταρα. 
·Ο Νεοκλής τραγουδάει τήν "Πέρδικα, κι' 
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οί χωριανοί μέ παλαμάκια τόν σεγοντάρουν 

ρυθμικά: 

. Η πέρτικα έκα~εν φουλιά 
πού κάτω οτήν τριανταφυλιά 

μπαίννει τζαί βκαίνει τζαί γεννa 

κάμνει τ' αύγά 'κοσιεννιά 

ποτό. τζαί ξιπουλιάζει τα 

aτόν κάμπον άνεβάζει τα 

τζαί σούζουν τά φτερούθκια τους 

τζαί ππέφτουv τά τριαντάφυλλα 

τζ' οί κουρασιές τά πιάννουσιν 

aτόν κόρφο τους τά βάλλουσι 

ροδόοτεμμα τά βκάλλουσιν 

ραντίζουν νύφη ν τζαί γαμπρό ν 

τζαί Παναγία ν τζαί Χριστόν 

τζαί τέλεια έμέναν τό φτωχόν 

· Ελίμπισε τό λυερόν 
τζαί τρώει μου τζαί τόν καρπό ν 

τζαί πίννει μου τζαί τό νερόν· 

τζαί παραχώννουμαι τζι' έγιώ 

τζαί ήρτεν τζαί τό λυερόν 
βουττώ τζαί γιώ τζαί πιάνω το 

-άλαβροπιάσμε τζυνηέ νά μέν φύει τό πόδι μου 

νά μέν φύει τό σ'έριν μου 

· Αλαβροπιάνω την τζαί γιώ 
φτεροκοπό. τζαί φεύκει μου 

Πάει τζ'ειπάνω aτόν βουνόν 

τζεΤνον τό μαυροσκοτεινόν· 

Πιάνω τό τζε1νον τό στρατί ν 

τό μονοπάτι ν τό πλατίν 

βκαίνω τζειπάνω aτό βουνόν 

τζε1νον τό μαυροσκοτεινόν 

βρίσκω μιάν έκκλησιάν όμπρός 

μπαίνω μέσα aτό ίερόν 

·Η ·Αστέρω τού γυρνά τήν πέρτικα μέ τήν 
· Ελεγκοϋ, πού τήν τραγουδάνε μαζί της 
δλες οί κοπελιές τής συντροφιάς: 
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τζαί τούς παπάδες άρωτώ: 
-Ήρτεν ώδε μιά τζυρά 
νάρτει νά μάθει γράμματα; 
-Παίδκιο, δέν τήν ίξέρουμε· 

παίδικιο, τήν κατέχουμε 

τζαί πές μας τά σημάδκια της. 
-Μαύρα ένι τά μάθκια της, 

·Η μούττη της έν τορνευτή 

ραμμένη μέσα aτό χαρτί· 
τά δυό της σ'ειροπάλαμα 

χρυσάφι ν εν τζαί μάλαμα ν. 
·Η κόξα της τζαί ό λαιμός 

έπλήγωσέν με ό καημός· 

έπλήγωσέν με ό καημός 

πού τζεΤνον τόν τουσιουντισμόν, 
πού τζεΤνον τό φαλλαρισμόν 

πιάνω τό τζεiνον τό στρατί ν 
τό μονοπάτι τό πλατίν 

βκαίνω πάνω aτό βουνόν 

τό μαύρο τζαί τό σκοτεινόν 

βρίσκω ε να λουτρόν όμπρός 
τζαί τόν λουτράρη ν άρωτώ: 

-ήρτεν ώδε μιά τζυρά 
νά μπεi δαμέσα νά λουθεi: 
-Παίδκιο, δέν τήν ή ξέρουμε 

παίδκιο δέν τήν ήξέρουμε 
παίδκιο δέν τήν κατέχουμε 

τζαί πέ 'μας τά σημάδκια της. 
-μαύρα ε νι τά μάδκια της 

ήμούττη της εν τορνευτή 
ραμμένη μέσα aτό χαρτί 

τά δκυό της σ·ειροπάλαμα 

χρυσάφι ν εν τζαί μάλαμα ν 

·Η κόξα της τζαί ό λαιμός 

έπλήγωσέν με ό καημός 

"Αοτραψεν ή ·Ανατολή τζαί βρόντηξε ν ή Δύση 

Τ ζ' έχαμηλοπουμπούρισεν ή πέτρα τού Λιμίση 

έκάμαν τά ματάκια του νά τρέξουν σάν τή βρύση 

τζαί σάν τόν γέρημον Πηδκιάν άντάν νά ξισΌειλίσει 

τζαί δίολα τζαί τρίολα wοτι νά τά ποτίσει 

· Αρώοτησεν ή · Ελεγκού τήν γέρημην τήν Πέφτην 
-·Αρρώστησαν, μανούλα μου, 

μάνα τή τζεφαλούλαν μου 

μάνα τήν τζεφαλή μου 

-Τζαί μή κακόν σου μάνα μου νά τζεφαλοπονήσεις 

τήν τζεφαλήν σου τήν γρυσήν μαντήλι νά τή δήσεις. 

· Επιάσαν την τζαί τάξαν την είς τούς άγιούς νά γιάνει 
aτόν 'Άγιο Χρυσόστομο ή κόρη πώς νά πάει; 

· Επιάαν την τζαί πήραν την τήν γέρημην Τετράδην 
τζαί πίσω πάλε φέραν την τήν γέρημην τήν Πέφτην. 
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-Μανά έξαναρώστησα, μανά εν νά πεθάνω 

μήνα το Ο χαρτωμένου μου γλήορα νάρτει πάνω. 

Χα πάρκα τζαί μηνύματα στόν · Αντωνή τζαί πάσι ν. 
·Αντώνης εσσω εν ήταν είς τό ζευκάριν 

-"Ε λα νά πάμε ν · Αντωνή, ήρτεν μαΟρον χαπάριν 
·Η · ΕλεγκοΟ έν όρρωστη, χαζίριν νά πεθάνει 
. Ο 'Αντωνής εν βάσταξε ν τά βούδκια νά ποζέξει 
τζαί πέταξε ν τόν κάτσουναν είς τήν ΤζΊυρκάν νά τρέξει 

·Ο δρόμος του μακρύς ήταν, πολλά κοντός το Ο φάνη 

τρία άπήδκια έδωκε ν είς τήν ΤζΊυρκάν τζαί πάει 

Μπαίν' εσσω τζαί σιαιρέτησεν 

Μπαίνει πού πάνωδκιόν της. 

·Ακούει την, τζαί κούντζιζεν, λαλεί της μή κακόν της. 

-Πιάε τσαέραν Αντωνή, τζαί κάθησε κοντά μου 

νά σο Ο τά πω τά πάθη μου τζαί τά παράπονά μου Νά σο Ο τό πω 

τό πρωτον μου τζαί τό ύστερινόν μου: 

έμέναν ή άρρώστια μου έν πού τήν άδελφή μου, 

άφοΟ τήν ηύρα τζ tπαιζεν τζαί μέ τόν . Αντώνη ν μου. 
-Σιώπα, σιώπα · Ελεγκού τέθκοια λόγια μέν λέεις 
τζαί κάμνεις τζαί τή Δεσποινού τζαί κάθεται τζαί κλαίει 

- · Αντάν νά δείς τζαί παίρνουν με τέσσερα παλληκάρκα 
νά δέρνεις τά στηθάτζΊα σου μέ δκυό μαύρα λιθάρκα 

· Αντάν νά δείς τζαί παίρνουν μεστή γέρημην τήν πόρτα ν 
βάλε φωνή ν μιτσιά-μιάλην νά μαραθούν τά χόρτα. 

· Αντάν νά δείς τζαί βάλουν μου τή γέρημη τήν σκέπη, 
όνου νά δείς, ·Ελένη μου, ϊντα όμορφα σο Ο πρέπει 

· Αντάν νά δείς τζαί βάλουν με κοντά στήν έκκλησιά, 
βάλε φωνή μιτσιά- μιάλην νά άνάψουν τά κερία, 

νά όψουσιν πολύελαιοι νά βάλουν τά ψαλτήρια. 

· Αντάν νά δεις φορήσουν μου μετζητιέν φουστάνι, 
tχασες τήν . Ελένη σου, όδρό μαργαριτάρι 
· Αντάν νά δεις τζαί θάψουν με κοντά είς τήν καμπάνα. 
νά κλαίεις νά σκοτώνεται, νά σπάσεις πού τό κλάμα ν. 

Τήν ι'Ίλλην μέρα κάνουμε τή λειτουργιά, 

γιοματίζουν καί στρέφονται άπ· τό 'ίδιο δρομί 

στή Χαρδακιώτισσα. 
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Ο ΛΕΟΝΤΗΣ μέ τό Θανάση παίρνουνε 
σβάρνα τίς έκκλησιές καί τά ξωκκλήσια κι· 

άκλουθώντας τόν παπα-Γιώργη τόν Τάκο η 

τόν παπά της Συρκανιός, τόν παπα

Φραντζέσκο, βρίσκονται ξόπρωτοι σ' δλες 

τίς λειτουργίες. "Ετσι δταν άπό τό πρωϊ της 

Τρίτης της Λαμπρης ό παπα-Φραντζέσκος 

βάραγε τό σήμαντρο άπό τό γειτονικό στό 
έκκλησάκι τού "Αη Γιώρκη τούς Μάντουτους 

χαμόσπιτο, γιά νά καλέσει τούς πιστούς των 

δυό ένοριων στή λειτουργία τού παρεκκλη
σιού, τρέξανε άπ' τούς πρώτους. Τό 'ξεραν 

ι'Ίλλωστε, τό σύντομο στρατί πού όδηγάει 
στό παρεκκλήσι, πού βρίσκεται κάπου μισό 

χιλιόμετρο νοτιοδυτικά της έκκλησιός της 

Συρκανιaς άνάμεσα Συρκανιός καί Χαρδα

κιώτισσας, στό Τσιφλικούδι. 

Σέ λίγο ό παπα- Φραντζέσκος κι' οί ψαλτά
δες λιτανεύουνε τήν είκόνα τού άγίου γύρω 

άπό τό παρεκκλήσι· άφού τελειώσουν τήν 

λιτάνεψη τοποθετούν σ' ένα σκαμνί μέ καθα
ρό τραπεζομάντηλο στρωμένο, τήν είκόνα 
κι' ό παπα-Φραντζέσκος μνημονεύει τούς 
γιορτάρηδες. Oi κάτοικοι πιστεύουνε πώς ό 
"Α γιος εΙ ναι ό προστάτης των άνύπαντρων 
πού τίς βοηθάει νά βρούνε καλή τύχη. 'Έτσι 

oi νιές τά Σαββακυρίακα φτάνουμε στό 
έκκλησάκι, άνάβουνε τού ι'Ίγιου τό καντήλι 

καί κολλούν ε στό είκόνισμά του σάν κάνουνε 

τό τάμα τους κέρματα καί νομίσματα, πού 
δέν πέφτουνε εύκολα όπό κεϊ, έχτός κι' ι'Ίν 

κάποιος τά άποσπάσει. 'Ακόμα κι' ή μικρή 

Μαρία, ή όδελφfι τού Θανάση, κολλάει τή 

ριάλα της στού ι'Ίγιου τό είκόνισμα γιά νά της 
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βρεϊ κι' αύτης γαμπρό, σάν θά γινότανε μέ τή 

σειρά της κοπέλλα .τού στόλου καί της 

παντρειάς. 

"Αλλ ο τε πάλιν πηγαίνουν μέχρι τού "Α η 

Βασίλη τό έρειπωμένο παρεκκλήσι, κοντά 

δυό μίλια άνατολικά τού Κεφαλόβρυσου καί 

φέρνουνε μέχρι τή Συρκανιά σέ πότηδες μέ

σα, χωνευτικό νερό άπό τήν πηγή τού πα

ρεκκλησιού. Μέρες - μέρες άνεβαίνουν μέ 

τρομερή στ' άλήθεια δυσκολία μέχρι τή σπη

λιά της Στάζουσας, πού 'χει μέσα μέσα τοιχο

τογραφίες, οταν ή σπηλιά χρησίμευε σάν 

έκκλησιά, κάπου χίλια μέτρα βορειοδυτικά 

τού Κεφαλόβρυσου. ·Η άνάβαση είναι δύσ

κολη γιατί ή σπηλιά βρίσκεται στήν aπόκρη

μνη πλευρά τού Κοκκινόγκρεμου. 
. Ο Λιοντής μέ τό Θανάση ομως έχουν κι' 

όλλα καθήκοντα. Δέν χαραμίζουν δλες τίς 

ώρες - σά δέ βρίσκονται ατό κοπάδι - στίς 

έκδρομές καί τά πανηγύρια· γιατί τρεϊς μέ 
τέσσερεις φορές τή βδομάδα πρέπει νά 'ναι 

στήν αύλή της έκκλησιάς της Χαρδακιώτισ

σας γιά νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα 

πού παραδίδει ό ίερομόναχος Σίλβεστρος 

πού άκούραστος - πέρα άπό τή δενδροφύ
τευση μέ λεμονιές, πορτοκαλιές, κιτρομη

λιές, μανταρινιές καί όλλα λεμονόδεντρα 

ατά κτήματα μέσα της έκκλησιάς καί της αύ

λής της- διδάσκει μαζί μέ τόν παπα-Ζαχαρία 

τούς μικρούς μαθητές του, τό ψαλτήρι καί 

τόν όκτώηχο. Σχολεϊο θά έκτιζε σαράντα 

χρόνια άργότερα πρώτος ατή Χαρδακιώτισ
σα ό Κλητής, πού όν καί παράλυτος άπ' τό 

μισό καί κάτω καί σερνόταν ε ατή γη, μάζευε 

τό μαθητόκοσμο, της Χαρδακιώτισσας καί 

της Συρκανιάς ατό περβόλι του, χειμώνα και

ρό, σ' ενα δωμάτιο τού σπιτιού του καί κρα

τώντας μιά βέργα γιά ενα καλάμι δίδασκε 

τούς μαθητές του, πού κάθονταν χάμω σταυ

ροπόδι, γραμματική, ψαλτήρι, τούς μύθους 

τού Αiσώπου. 

ΠΙΣ ΕΞΙ τού Νιόβρη ό παπα-Γιώργης ό Τά

κος χτι1πησε ξανά πρωΊ τήν καμπάνα της Πα

ναγιάς της Χαρδακιώτισσας. 'Όταν ό κόσμος 

μαζεύτηκε στήν αύλή τής έκκλησιός ό παπα

Τάκος βρισκόταν κι' δλας καβάλα στήν ράχη 

τού γα'ίδουριού κρατώντας μπροστά του τήν 

είκόνα τού 'Άη Δημητριανού. Ό καντηλα

νάφτης μονοπάτι τών Λακκουβούναρων, 

περνάει τήν Καμηλόστρατα, φτάνει ατά χω
ράφια τού Κωστrϊ τού Καλλη, καβαλλάει τό 

Διτζίμιν καί καταλήγει - μέσα άπό χωράφια 

γιομάτα άπό άξίνες νεολιθικές, τερρακότες 
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πού δείχνουν δμορφες νεολιθικές, τερρακό

τες πού δείχνουν δμορφες Ταναγραϊες, 

προσευχόμενες γυναϊκες, γυναϊκες μέ άστε

ρίσκο ατό κεφάλι, δλες δμως σπασμένες, 

πεσσούς, κεφαλές άπό άγάλματα, νομίσματα 

βυζαντινά, βέλη πού δείχνουν πώς μάχες 

έκεϊ θά διεξάχθηκαν πολλές, βαρίδια, λύ

χνους, παράστασες μέ ζώα, πόρπες βενε

τσιάνικες, κεραμίδια σπασμένα, καί πλήθος 

όλλα δστρακα κεραμεικά - ατό κέντρο τών 
Χύτρων πού βρίσκεται τό έκκλησάκι τού 'Άη 

Δημητριανού. Στή συνέχεια ό παπα-Γιώργης 

τελεΙ τή θεία λειτουργία, διαβάζει τό συγκλο

νιστυ<ό βίο τού ·Αγίου δπως τόν γράφει ό 

σιναξαριστής του. Γίνεται ατή συνέχεια ή 

άπόλυση, ό κόσμος κάθεται ατό φαγητό κι' οί 
γιορτάρηδες κερνάνε κρασί παλιό της βαρέ

λας. Σέ λίγο άρχίζει ή έπιστροφή. Πάει μπρο

στά ό σταυρός καί τά ξαπτέρυγα, άκλουθάει 

τό σήμαντρο, ό παπάς μέ τούς ψάλτες, καί 
στερνά δυό κάτοικοι πού κρατάνε τού 

"Α γιου τήν εiκόνα ατά χέρια. ·Η πομπή 
άκλουθάει τώρα διαφορετική δρομολόγηση. 

'Ο "Αης Δημητριανός μεταφέρεται σ' ενα 
τμήμα της Κάτω Κυθρέας, στήν Τζουμαγιά. 

Οί νοικοκυρές δλες έχουν βγάλει εξω άπό 
τήν πόρτα τους σκαμνί σκεπασμένο μέ κεν

τητό τραπεζομάντηλο γιά νά τοποθετήσει 

άπάνω του ό παπάς τόν "Α γιο καί νά μνημο
νεύσει τούς ενοικους δλους. Οί νοικοκυρές 
μέ τά καπνιστήρια ατά χέρια καπνίζουνε 
τούς συνοδούς της πομπής καί μέ aσημένιες 

τούς ραντίζουνε μερρέχες μέ ροδόσταγμα. 
Κερνάνε στερνά aτούς πιστούς πού άκλου

θάνε τήν πομπή λοκουμάδες, ζαχαρωτό, 
γλυκό. ·Η πομπή φτάνει ατό Βούππο, παίρνει 

τήν άνηφόρα σταματώντας σέ κάθε σπίτι, 
άκόμα καί στό πιό ξέμακρο καί ξεκομμένο 
σπιτικό της Χαρδακιώτισσας. Χαρμόσυνα ή 

καμπάνα της Χαρδακιώτισσας χτυπά. Πλη

σιάζουνε τώρα ατό βερκί τού νερόμυλου τού 
Γιατρού. ·Η εiκόνα τού 'Άη Δημητριανού 

βαφτίζεται στά νερά μέσα τού μύλου γιά νά 

φέρει aτούς χωριανούς καλοχρονιά. Στά 
χρόνια τών παππούδων τους εχουνε νά λένε 
πώς ό 'Άγιος ξέφυγε ξεγλιστρώντας όπ' τών 

προσκυνητών τά χέρια καί χώθηκε ατά νερά 

τού μύλου 'ίσαμε τό λαιμό τοϋ όδρώπου κι' 

επεσε γιά τούτο τόση βροχή κείνη τή χρονιά 
πού παραλίγο νά πνίξει δλους τούς λάς. ·Απ' 

τό μύλο ό "Α γιος μεταφέρεται σ' όλονών τών 
ένοριτών τά σπίτια, μέ τόν πάπα-Γιώργη νά 
μνημονεύει πάντα δλους τούς πιστούς. 'Η 
καμπάνα πού ατό μεσοδιάστημα χτυπά aστα

μάτητα εχει συγκεντρώσει δσους άπ' τούς 
κατοίκους τών πάνω ένοριών δέν πήρανε μέ-
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ρος στήν πομπή. "Έτσι οί τελευταlοι περ

νούν κάτω άπ' τό κόνισμα, προσκυνούν τ' 

aγια λείψανα - πού έχουν κι' αύτά μεταφερ
τεϊ στήν τελετή - καί ή είκόνα τού '"Α γιου 
έπιστρέφει καί ξαναστήνεται στό 

είκονοστάσι. 

ΚΕΙΝΟ τό άποσπερνό ό Νεοκλής ό 

Φραντζέσκος άργά ξεκίνησε άπό τή Χώρα. Τά 

ψώνια τόν είχαν άποσκολίσει πού έτοίμαζε 
γιά τό γάμο του μέ τήν ·Αστέρω πού λογά

ριαζαν στίς λίγες μέρες πού κοντοζύγωναν 
νά κάμουν .. ο i"jλιος βασίλευε σάν aφινε πί
σω του τήν πόρτα της Φαμαγούστας, κι' ή 

φύση γοργά ντυνόταν τό μαβί της τό κοστού

μι σάν σκαπετώντας τή Μιά Μηλιά ζύγωνε 

στά ριζά της κωμόπολης. Στό δρόμο τρεϊς 

κουκουβάγιες πέταξαν διαδοχικά ή μιά μετά 
τήν δ.λλη άπό μπρός του ξαφνιάζοντας ώς καί 
τό δ.τι του πού φρούμαξε πρός στιγμης 
σκιαγμένο κι' άναγΈννώντας στή ψυχή του 
Νεοκλη άλλόκοτα συναισθήματα: φόβου άό

ριστου γιά κάποιο κακό ξαφνικό κι' άναπάν

τεχο πού τόν καρτέραγε. 'Απόδιωξε δμως 

σύντομα κάθε προαίσθημα κακό, σάν ξανά

φερε στή σκέψη τό γάμο τους πού τό λόγιαζε 

άρχοντικό καί μεγαλόπρεπο: Θά καλούσε 
δλους τούς χωριανούς καί τούς έξι παπάδες 
τού χωριού πού μέ κεφαλή τό Γούμενο τού 
'Άι Χρυσόστομου, περίσσια θά 'διναν λάμψη 

κι' άρχοντιά στό μυστήριο ξόπρωτη. Τέλειω
νε, αϋριο μεθαύριο πές, τό διώροφο πετρό

κτιστο σπιτικό τους πού μιά πανύψηλη κρε
βατίνα θά τό 'ζωνε μέ της αύλης τό κλημα 

πού άπό πέρσι τό φύτεψε ό πεθερός του μέ 
τά "ίδια του τά χέρια. 'Όμως ένα άκοθόριστο, 
θαμπό, παράξενο κι' άλλόκοτο μαζί προαί
στημα τόν βασανίζει. Σπιρούνισε τό aλογο 
άσυναίσθητα, πού κι' αύτό, λές καί καταλά

βαινε τούς έσώψυχους τού άφέντη του τούς 

φόβους, τάχυνε τό άργό άρχικά κι' άνέμελο 

τριπόδισμά του. 'Όσο πλησιάζει στό χωριό 
τό σφίξιμο πού νοιώθει στήν καρδιά πιό πολύ 

μεγαλώνει άντί νά χαθεϊγιά νά καταλαγιάσει. 

Στό έμπα τού χωριού δοκιμάζει καινούργια 
έκπληξη. Τά σπίτια σφιχτά είχαν σφαλιστεϊ 
κι' οί δρόμοι ήσαν δ.δειοι. ·Ακόμη κι' οί δύο

τρεϊς καφενέδες τού Σεραγιού κι' αύτοί άπό
ψε κλείσανε. Κεντάει τό aλογο ξανά κι' αuτό 

πετάει πάνω στά καλτερίμια τού χωριού, λές 
καί κεϊνο βιάζεται νά φτάσει στό σπίτι τους 

μιά στιγμή έστω άρχuτερα. 'Όσο δμως πλη

σιάζει στό σπίτι τού πενθερού του, τόσο πιό 
πολύ οί φωνές δυναμώνουν, τά κλάματα κι' 
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οί κατάρες πού άκούγονται σκίζουν τό μού
χρωμα της νυχτιaς. Πετάγεται μέ μιaς κάτω 

άπό τό δ.λογο καί τρέχει ϊσα στή μεγάλη σά

λα. Μά τί νά δεϊ; Πεσμένο άνάσκελα, άκίνητο 

μέ δυό μαχαιριές στήν καρδιά τόν aτuxo πεν

θερό του καί νεκρή δίπλα του, μαχαιρωμένη 

κι' αuτήν τήν aμοιρη τήν πενθερά του. Κι' ή 

'Αστέρω δ.φαντη. Ρώτησε καί μέ χίλια ζόρια 

κατάλαβε τή συμφορά πού τό βρηκε: Κόνεψε 

στού Κατζάμπαση τό σπίτι ό Μουσταφa Χα

ρατσάρ μέ κάπου δέκα νοματέους γιά νάμα

ζώξει τούς φόρους. Τσακίστηκαν οί δύσμοι

ροι νά περιποιηθούν τόν Χαρατσάρ καί τούς 

συντρόφους του. Μετά τό γλυκό πού τό 

πρόσφερε ή δύσμοιρη ·Αστέρω, έστρωσαν 

στό Μουσταφa καί στούς συντρόφους του 

τραπέζι στό μεγάλο ήλιακό τού σπιτικού 

τους. Τηγάνισαν αuγά, χαλλούμι σπιτικό, 
λουκάνικα παφίτικα, κι' έβγαλαν πιτσιλλίσιμο 

όλόγλυκο κρασί καί κουμανταρία χιλιόχρονη 
άπ' τό παλιότερο τού κελλαριού βαρέλλι. 

Σάν ήρθαν δμως στό κέφι οί άντίχριστοι ρί
χτηκαν στήν aτυχη . Αστέρω πού πάλε β ε δ νι
σα νά τούς ξεφύγει άπ' τά χέρια. Στίς φωνές 

της κόρης έτρεξε πρώτα ό Καλόγνωμος ό 

δ.τυχος νά τήν άποσπάσει άπ' τά βρώμικα 

τους χέρια. 'Όμως ό "ίδιος ό Χαρατσάρ· μέ 

δυό μαχαιριές τόν δ.φινε aτόν τόπο. Τήν "ίδια 

είχε κι' ή γυναίκα του τύχη σάν έτρεξε ξόπι
σω τού '"Αντζουλου. ·Η δύστυχη ή 'Αστέρω 

έπεσε λιπόθυμη σάν είδε τούς γονιούς της 
σάν τά άρνιά )('.ιJρίς λόγο κανένα νά 

σφάζονται. 

Πώς δέν έπεσε ή στέγη γιά νά καταπλακώ

σει τό Νεοκλή ηΊ δύστυχο ϋστερα άπ' δλα 

τούτα πού aκουγε, μόνο ένας Θεός τό ξέρει. 

Πέτρωσε δμως σέ λίγα λεπτά μέσα τήν καρ

διά του καί ρωτώντας έμαθε πώς τούτη ή 
συμφορά έδw καί λίγα λεπτά μέσα ήταν πού 
γίνηκε. Χωρίς καιρό aλλο νά χάσει φώναξε: 
-'Όποιος άπό σaς, άδέρφια, έχει καρδιά 6.ς 

μέ άκλουθήσει. Πάω νά φέρω πίσω τήν aτυχη 

'Αστέρω καί νά σκοτώσω, δ. ν κρασί βρώ, τό 

φονιά. 

Κοσπέντε φωνές συντροφεμένες άκοuον

ται πού διαμηνaνε τήν άπόφασή του μαζί νά 

παλέψουνε. ·Ανάμεσά τους κι' ό μικρός ·Αν

τωνής ό Λεμονοφάς πού έτυχε νά βρίσκεται 
κείνη τή μέρα στά Πλατανούδκια καί στόν 

Κεφαλόβρυσο πιό πρίν μ' δλλα παλληκαρό

πουλα συνομήλικά του. 
'"Ε να μυστικό κι· aγνωστο στούς Τούρκους 

μονοπάτι, πήρανε εύτύς πού άπ' τά ριζά τού 
'"Α η Γιώρκη στά Λακκοβούναρα τούς βγάζει, 

τόπο πού γιά χωσιές ήταν aφθαστος. Σύμφω

να μέ τόν λογαριασμό πού είχε κάνει ό Νεο-
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κλής, ό Χαρατσάρ δέν έπρεπε άκόμα άπό 
κείνες τίς μεριές νά 'χε περάσει. Δένανε τ' 

ό.λογα ατά πεΟκα, μέσα βαθειά ατό λόγγο νά 
μή φαίνουνται άπ' τό στρατί καί περιμέναν. 

Σέ λίγο ό Γιωρκής 6 Κοντός πού 'χε κολλήσει 
τό ριζάφτι του ατή γης κι' άφουγκραζόταν 
φωνάζει: 

-Τό νοΟ σας, έρχονται! 

Πραγματικά σέ λίγο ποδηβολητό άπό τά 
ό.λογα άκούγεται πού δλο καί πλησιάζει. 'Ο 
Νεοκλής τούς είπε νά παραμείνουνε στή 
λούφα προσμένοντας τό δικό του παράγγελ

μα. Σέ λίγο μέσα ατό σύθαμπο τοΟ φεγγα

ριοΟ προβάλλουν των aντίχριστων οί σι

λουέττες. Πρwτος πηγαίνει ό Χαρατσάρ στά 
χέρια του κρατώντας τήν ό.μοιρη ·Αστέρω, 

λιπόθυμη καί ξέπνοη άκόμα άπ' τή λαχτάρα 

πού τή βρηκε. Σ' ένα σύνθημα τοΟ Νεοκλη κι' 

οί είκοσιπέντε σύντροφοι πέφτουν σάν 

άστραπή μέ τά σχοινιά καί τά μαχαίρια στά 
χέρια καί δένουνε πιστάγκωνα τούς Τούρ
κους. ·Απάνω στήν άμάχη δμως ένας ΤοΟρ
κος πρόλαβε καί τράβηξε άπ' τό θηκάρι τήν 

κάμα καί σκοτώνει τό Γιωρκή τόν Κοντό, ένα 
άπό τά καλύτερα τοΟ Νεοκλη τά παλληκάρια. 
Μά κι' ό ΤοΟρκος δέ σώθηκε. 'Ένας άπ' τή 

συντροφιά τόν ξεπάστρεψε Ίσαμε κύμινο νά 
πείς. 'Ο Νεοκλής καβαλλάει τ' ό.λογο τοΟ 

Χαρατσάρ, τόν δένει μέ τή βοήθεια τοΟ μι
κροΟ · Αντωνη καί τρέχει στήν ·Αστέρω πού 
μέ λίγο νερό ό.ρχισε νά συνεφέρνει. 

'Ο Χαρατσάρ βρέθηκε aπροετοίμαστος. 

Τέτοια άντίδραση ποτέ του δέν τήν πρόσμε

vε. Κοιτάζει τό Νεοκλή μέ μίσος καί ψελίζει. 

-Σκότωσέ με, γκιαούρ, τί ό.λλο περιμένεις; 

-Δέ θά σέ σκοτώσω, σκυλλί μπαμπέσικα 
δπως έσύ τό συνηθίζεις τοΟ άπαντα ό Νεο

κλής, μά άφοΟ σάν ό.ντρες, χτυπηθοΟμε πρω
τα. Κι' όμέσως το Ο πετδ. ατά πόδια τό μαχαίρι, 
τοΟ κόβει μέ τήν κάμα τά σχοινιά καί τό 
λευτερώνει. 

'Ο ό.λλος δύσπιστα άρχικά κοιτάζει τό μα

χαίρι, μά ατό τέλος τό χουφτώνει. 

Σχεδόν άμέσως ένα ό.γριο κι' άνελέητο μα

χαιροκυνηγητό άρχίζει άνάμεσα aτούς δυό 

ό.ντρες. Ο Χαρατσάρ σάν φίδι ξεφεύγει τίς 
μαχαιριές τοΟ Νεοκλή πού σάν σα"ίτιές πε

τιοΟνται άπ' τή χούφτα του μέσα. Μόνο ξώ

πετσα τόν παίρνει τό λεπίδι τοΟ μαχαιριοΟ 

το Ο Νεοκλή σύρριζα ατό ριζαύτι. 'Ο Νεοκλής 

ξέφαλτσα δέχεται μιά μαχαιριά στήν άριστε

ρή μεριά το Ο στήθους. 'Όμως σέ μιά στιγμή ό 

Χαρατσάρ πετάγεται όλόρθος κι' άρπάζον

τας μέ τό 'να χέρι τοο Νεοκλη τό οπλισμένο 

χέρι, σημαδεύει όλόισια τήν καρδιά του. Βλέ

πει τό θάνατο νά φτερακίζει άπάνωθέ του ό 
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Νεοκλής, μά μέ μιά aπελπισμένη κίνηση 
καταφέρνει νά ξεφύγει τό χτύπημα. Τάνυσε 

τό σwμα καί μέ μιά κίνηση άπότομη iσορρο
πδ., χτυπώντας μέ τό κεφάλι τήν κοιλιά τοΟ 

όχτροΟ του. ·Ο Χαρατσάρ βγάζει ένα στε
ναγμό καί πέφτει τ' άνάσκελα. Μ' ένα σάλτο 

ό Νεοκλής βρέθεται άπάνω του καί πρίν προ
λάβει νά aντιδράσει τοΟ χώνει βαθειά στήν 
καρδιά τό μαχαίρι. Τό σκυλλί ξεψύχησε. 
Οί σύντροφοι τοΟ Νεοκλή δένουνε στ' 

ό.λογαδλουςτούςΤούρκους,λευτερώνουνε 
ένα όπ' αuτούς άφίνοντάς τον όδηγό τους, 
καί τούς ξαποστέλλουν aτόν Πασά τής Χώ
ρας, άναθιβάνοντας μ' ένα τους γράμμα βια

στικό καί σύντομο τά δσα εϊχανε ατό μεταξύ 
συμβεί. 

'Όμως καιρό γιά χάσιμο δέν έχουμε· κι' 
ό.λλη λύση δέν είχαν παρά νά βγοΟν στά πα
λιά άντάρκα λημέρια καί τίς όητοφωλιές τοΟ 
Πενταδάχτυλου δπως έκαναν οί πρόπαπποί 
τους aτόν καιρό τοΟ ΖεμπετοΟ καί πιό πρίν 

όκόμα στήν έπανάσταση τοΟ Πέτρου τοΟ 
· Αβεντάνιου. Μά είχαν τότες καί τοΟ Φράγ
κου καί το Ο · Αβεντάνιου. Μά είχαν τότες καί 
τοΟ Φράγκου καί τοΟ Σπανιόλιου τίς άρχικά 

πλούσιες uπόσχεσεις γιά βοήθεια, πού ατό 

τέλος τόσο ή Γαληνότατη δσο κι' ή Σινιορία 
aποξέχασαν κι' άπόμειναν έτσι οί μαΟροι ατό 
μαχαίρι τοΟ Τούρκου, μόλο πού κόσμος καί 
ντουνιάς ξεσηκώθηκε πιάνοντας διάσελλα, 

βουνά καί ρουμάνια κατασφάζοντας στίς 
πρwτες μέρες τόν ΤοΟρκο. 'Όμως έτσι όνα

πάντεχα κι· άπρόσμενα πού ήρθαν τώρα τά 
πράγματα, ποιός θά τούς βοήθαγε; Καί ποιός 
κοτουσε τα πρόγματα, ποιός θό τούς βοήθα

γε; Καί ποιός κοτοΟσε νά ξαναρματωθεί 

ϋστερα άπ' δσα πάππου πρός πάππου όπά 
τόν ΤοΟρκο τράβηξαν; 'Άρπαξαν τότες τά 
καλύτερα παιδιά καί τά κάνανε γεννίτσα
ρους, έσφαξαν, διαγούμησαν, κούρσεψαν 
βίασαν, ξεκλήρισαν χωριά όλόκληρα. Καί 

ποιό τό κέρδος τάχατες; 
-'Άλλη στράτα, όπ' τό φευγιό δέν νογάω 

τούτη τή στιγμή, όδέλφια, λέει ό Νεοκλής. 
Θά πάρουμε πίσω ατά cικά μας τά χώματα τό 
νεκρό όδελφό μας, θά κρυφτοΟμε 'ίσαμε πού 

νά βροΟμε καράβι καί θά τραβήξουμε πέρα 

γιά τή Φραγκιά μέ τίς φαμίλιες μας. 
Οί ό.λλοι ζυγιάζουν πολλές φορές τό προ

μα. Καί βρίσκαν σωστά το Ο Νεοκλη τό λόγια. 

Καβαλλδ.νε τ' ό.λογα, τά σπιρουνίζουν καί 

φτάνουν σάν aστραπή ατή Συρκανιό. Χτύπη
σε μέσα στή νύκτα ή καμπάνα της · Αγιδ.ς 
"Αννας ατή Συρκανιά. 

Μαζώνονται στά πεταχτά οί χωριανοί aπ· 

τό ξόδι το Ο Καλόγνωμου το Ο ό.μοιρου καί τής 
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γυναίκας του καί χλωμός ό παπα
Φραντζέσκος - πού τή βουλή τους τού άνα
κοινώνουν- κάνει τό σημάδι τού σταυρού καί 

τούς βλογάει. 

"Ε να ς σύντροφος στέλλεται ατού Νικολή 

τού Μύστικου τό σπιτικό στήν Καλορκά γιά 

νά ξηγηθε1 γιά τό φευγιό καί τό πλεούμενο 

πού θά τούς επαιρνε . 
. Ο μικρός . Αντωνής ό Λεμονοφάς tχει μιά 
άναπάντεχη tμπνευση πού ατό Νεοκλή πάει 

τρεχτός καί τή ξομολογιέται: 

-'Ίσαμε τό μήνυμα νά ρτεϊ, νά κρυφτούμε 

ατή σήραγγα τής Πλατανιώτισσας, πού τή 

μυστική της εΊσοδο έδώ καί λίγες μέρες τώ

ρα άνακάλυψα. Χαίρεται ό Νεοκλής κι' έκτι
μάει τού δγορου τή γνώση καί τό θάρρος. Τό 
άγκαλιάζει καί τό φιλάει. 
-Νά μού ζήσεις παλληκαρόπουλλο. Κάποια 

μέρα γιά σένανε θά μιλήσει ή δόλια ή 

πατρίδα ... 
'Όλων τών παλληκαριών τά γυναικόπαιδα 

συγκεντρώνονται ατή τεράστια κρύmη τής 

Σημείωση: 
·Ο κ. Πέτρος Στυλιανού θερμά εύχαριστεϊ 
τόν άντισυνταγματάρχη κ. Στυλιανό Πετάση 
γιά τό λαογραφικό ύλικό τής Συρκανιάς πού 
τού έχει δώσει. 
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Πλατανιώτισσας, πού καί χίλιοι νοματέοι νδ
σανε τούς χώραγε μέσα. 

Τό μήνυμα φτάνει σύντομα. Κι' ό Μύστικος 
σέ τρεϊς μέρες έτοίμοσε τό μπρίκι του πού 
βρισκόταν άραγμένο ατό λιμάνι της 

Κερύνειας. 
Τά μεσάνυχτο τής τέταρτης μέρας έξήντα 

ψυχές κινόνε άπ' τόν δρμο της 'Ακανθούς τά 
μαντήλια aτόν παπα-Φ~Jαντζέσκο - πού μό
νος άπό μέρους τών κατοίκων ήρτε νά τούς 
άποχαιρετίσει - καί ατή γη τήν κυπριώτικη 
πού τούς γέννησε καί τούς tθρεψε. ·Η ρότα 

τού μπρικιού τού καπετάν Νικολή τού Μύστι

κου δείχνει · Ακανθού- Κορνέζι* τής Νότιας 

'Ιταλίας. · Εκεϊ θά στήνανε τό καινούργιο 
σπιτικό οί εiκοσπέντε όντρες τής Συρκανιός 
μέ τίς φαμίλιες τους έκεϊ θά ρίξουν τίς και
νούργιες, τίς πληγωμένες της Ρωμιοσύνης 
ρίζες, συνεχίζοντας τό μακρόσυρτο, Ίδιο 
συναξάρι βυζαντινό πές, μοιρόγραφτο τρα
γούδι της ... 




