
Στα χώματα του Άη Δημητριανού

του Αναξαγόρα Παφίτη

Αρχές του Νιόβρη. Στον κάμπο της Μεσαρκάς τίποτα δεν έδειχνε αισιόδοξο.
Η ξηρασία συνεχιζόταν. Ο ήλιος έκαιγε πέτρες σαν να ήταν Ιούλης. Τα παρα -
τημένα βόδια του, στο διπλανό χωράφι, άσιτα και ταλαιπωρημένα, του τόνιζαν
ότι έφτασαν στα άκρα. Τον μαχαίρωνε η σκέψη ότι θα τα έχανε. Μα πιο πολύ
τον πείραζε που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ακόμα και ο θεός έδειχνε να
τον έχει παρατήσει. Πάει τρίτη χρονιά ανομβρίας. Ένιωθε προδομένος. Ούτε ο
Αλλάχ, μα ούτε και ο Χριστιανός Θεός τον βοήθησαν.

Είχε αλλαξοπιστήσει έστω και προσωρινά. Είχε πάει στα χωράφια με τον
παπά και τους Χριστιανούς χωριανούς του. Ράντισε αγιασμό το χωράφι του.
Κουβάλησε στην πλάτη του από την εκκλησία στα χωράφια την εικόνα της
Παναγίας. Μέχρι εκεί έφτασε η απόγνωσή του! Τόση ήταν η απελπισία του, που
ακόμα και στην λιτανεία των Χριστιανών είχε πάει. Τα είχε εναποθέσει όλα στον
Θεό. Ολίγον τον ενδιέφερε το χρώμα του Θεού. Πόσο μάλλον αν ήταν Μουσουλ -
μάνος η Χριστιανός. Να βρέξει ήθελε, τίποτα άλλο...

Άγρια μεσάνυκτα ξυπνά με μπουμπουνητά και τον ήχο της βροχής, δεν το
πίστευε αυτό που άκουγε. Όνειρο θα ’ναι, σκέπτεται. Μέχρι και ο Μορφέας του
κάνει πλάκα; Αναρωτήθηκε. Οι εύηχες φωνές των παιδιών του και της γυναίκας
του που δεν έκρυβαν την χαρά τους τον πείθουν ότι γίνεται αυτό που εδώ και
χρόνια περίμενε! Βρέχει!

Έμεινε ξύπνιος όλο το βράδυ. Χάζευε τη βροχή. Δεν ξέχασε να ευχαριστήσει
τον Θεό για την βροχή που του πρόσφερε. Πιό πολύ όμως ευχαρίστησε τον Αλλάχ
και του ζήτησε συγχώρεση που παραστράτησε και τον ξέχασε έστω και για λίγο.
Άνθρωπος, του εξηγεί, είναι με αδυναμίες. ..

Ξημέρωσε. Η βροχή σταμάτησε. Ένιωθε χαρούμενος …

Με τη βούρκα με τους σπόρους στον ώμο και με τα βόδια του πήρε τον δρόμο
για τα χωράφια. Την ίδια διαδρομή την έκανε άπειρες φορές. Σήμερα όμως
ένιωθε σαν να την έκανε πρώτη φορά. Του ήταν τόσο ευχάριστη. Ακόμα
καλύτερα ένοιωσε όταν έζεξε το αλέτρι στα βόδια. Τρία χρόνια την περίμενε αυτή
τη στιγμή, τη στιγμή της σποράς.

Ούτε το κατάλαβε ότι πήγε μεσημέρι. Σε λίγο κόντευε να τελειώσει το όργωμα.
Κάτι σκληρό πιάστηκε στο υνί του αρότρου του και το ακινητοποίησε.
Προσπάθησε να το ξεμπλοκάρει μάταια όμως, είχε σφηνώσει. Πήρε το φτυάρι
και την τσάπα κι άρχισε να σκάβει προσπαθώντας να ελευθερώσει το άροτρο
του. Μία με το φτυάρι και στο τέλος με τα χέρια του αρχίζει να διακρίνει που
σφήνωσε το υνί. Είχε πιαστεί σε κάτι μαύρο μεταλλικό. Με τα πολλά το
ελευθερώνει. Θέλει να συνεχίσει το όργωμα αλλά η περιέργεια του δεν τον
αφήνει. Αρχίζει ξανά το σκάψιμο γύρω από το άγνωστο μεταλλικό αντικείμενο.
Κάτι αρχίζει να σχηματίζεται αλλά δεν είναι σίγουρος ακόμα. Με τα χέρια το
καθαρίζει. Το μαύρο με ταλλικό αντικείμενο είναι ένα και τεράστιο…
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Το θαυμαστό ολόγυμνο και μεγάλου μεγέθους

άγαλμα του Σεπτίμιου Σεβήρου (Ρωμαίου Αυτο -

κράτορα 193-211 μ.Χ.) βρέθηκε το 1928 σε τεμάχια

στην περιοχή Κυθραίας. Το αξιόλογο τούτο άγαλμα

το ανακάλυψε Τούρκος γεωργός από το παρακείμενο

τουρκικό χωριό Μπέη Κιογιού καθώς

καλλιεργούσε το χωράφι του στην τοπο -

θεσία Άγιος Δημητριανός. Όταν το

άροτρο του συνά ντησε εμπόδιο στο

δρόμο του, ο γεωργός με έκπληξη είδε

να αποκαλύπτεται τμήμα από μέλος

του αγάλματος. Έφερε και το

υπόλοιπο στην επιφάνεια και πι -

στεύοντας ότι μέσα του έκρυβε

χρυ σάφι το έσπασε ακόμη περισ -

σότερο. Η πρώτη προσπάθεια για τη

συναρ μο λόγηση του έγινε στα 1929,

αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματος είχε

συναρμο λογηθεί. Στα 1940 έγινε νέα προσπά -

θεια για να ολοκληρωθεί η συναρ μο λόγηση του

αγάλματος, που με επιτυχία συμ πληρώθηκε

στο εργαστήρι του μουσείου. Το θρυμματι -

σμένο άγαλμα αποκτήθηκε τελικά από το

Κυπριακό Μουσείο και επιδιορ θώθηκε με τη

βοήθεια ειδικού τεχνι κού της αποστολής Ηar-

vard Boston Expedition (Pyramids, Cairo), ο

οποίος ήλθε στην Κύπρο ειδικά γι’ αυτό τον

σκοπό.

Στην οικογένεια του γεωργού δόθηκε αμοιβή

£20 ως “εύρετρα”. Η κατασκευή του αγάλματος

αυτού μαρτυρεί κάποια σχέση του Αυτοκράτορα

προς τους Χύτρους   –αρχαία Κυθραία–, πιθανόν

λόγω της επανίδρυσης του υδραγωγείου από τους

Χύτρους προς τη Σαλαμίνα.

Σήμερα το μπρούντζινο άγαλμα του αφρικα -

νικής καταγωγής Αυτοκράτορα της Ρώμης

Σεπτίμιου Σεβήρου συγκεντρώνει το ενδια -

φέρον του επισκέπτη στο κέντρο ειδικής

αίθουσας που καλείται αίθουσα Σεπτί -

μιου Σεβήρου του Κυπριακού Αρχαιο -

λογικού Μουσείου στη Λευκωσία.

(Μία επίσκεψή μας σε Αρχαιολο -

γικό Μουσείο ή χώρο καλό κάνει παρά

κακό!)
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