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κίδη, τον Ξ. Φαρμακίδη κ.α. αποδεικνύε
ται ότι η κατεχόμενη Κύπρος ήταν πλου
σιωτάτη σε δημιουργήματα της πνευματι
κής παραδοσιακής ζωής. Παραμύθια και 
τραγούδια απ' αυτή είναι από τα ωραιότε

ρα δείγματα της λαϊκής παραγωγής της 
Κύπρου. 

1. Δημοτικά τραγούδια. 
Η Καρπασία μαζί με την Πάφο διετιiρη

σαν τα πληρέστερα ακριτικά τραγούδια. 

Αρκετά διαδεδομένη στην κατεχομένη 
Κίιπρο ήταν και η παραλαγή του Γεφυ
ριού της · Αρτας. 

2. Παραδόσεις" 
Ο Πενταδάκτυλος ήταν εστία παραδό

σεων για το ΔιγενΓι και τη Ρήγαινα και 

άλλων παραδόσεων του τύπου του Κά
στρου της Ωριάς. ·Ε να από τα κάστρα του 

Πενταδόκτυλου έχει το όνομα Εκατό σπί
τια της Ρήγαινας. Ο ίδιος ο Πενταδάκτυ
λος πήρε το όνομα του από το αποτύπω
μα του χεριού του Διγενή που έμεινε επά
νω του. 
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3. Παραμύθια. 
Η Μεσαορία με τις aτέλειωτες δου

λειές της και τα νυχτέρια της καλλιέργη
σε το παραμύθι. Οι πλουσιώτερες συλλο
γές παραμυθιών που έχουμε προέρχον
ται από τη Μεσαορία. 

4. Τοπωνύμια. 
· Οπως είναι γνωστό τα Κυπριακά τοπω

νύμια ανάγονται στην αρχαιότητα, στη 
βυζαντινή εποχή, στη φραγκοκρατία, την 
τουρκοκρατία και στους νεώτερους χρό
νους. Εν τούτοις τελείως αυθαίρετα αυτό 
έχουν τουρκοποιηθεί στην κατεχόμενη 
ΚιΊπρο από τις δυνάμεις κατοχής. 

Η λαϊι<ή παράδοση της κατεχόμενης 
Κύπρου αποτελεί ένα αναπόσπαστο ~ό
σμο. Για μας ο κόσμος αυτός είναι ζωντα
νός και δεν θα τον αρνηθούμε ποτέ, γιοτ( 
είναι σαν να αρνιόμαστε την ίδια την 
uπαρξη μας. 

Α. Χ. ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ 

Ελλάδα μας 
ΙΙοιιlς σου 'βαψι:: ι α μάτια σου 

και είναι τόσο μαύρα 

μήπως τα εχολιάσανε εις την Αγία Λαύρα 
που έδωσες όρκο ιερό 
κι έγινες πρόδρομος νικών 

των Τούρκων και των Ιταλών ακόμα και των Γερμανών 

Κι οπό το σέβας το πολύ σοlι Ότησαν ανδριάντα 
Ι<ι όποιος περάσει αn εκεί 
να στέκεται να σε θωρεί 
να σε θυμάται πάντα. 

Ελλάδα μας που ανέδειξες τόσες πολλές μονές 

κι aρχαίους Παρθενών ες 

έδειξες πολιτισμό αξεπέραστο για όλους τους αιι.;Jνr:ς 
· Επρεπε όλοι οι λαοί της γης 
να σέβονται και να σε εκτιμούσι 
και να · ρχονται στο τόπο σου 
και να σε προσκυνούσι. 

ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΙΤΑΝΑΡΗΣ 

Ιεροψάλτης από την Ακαθθού 




