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ΧΑ ΤΖΗΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑ ΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 

ένας διάσημος Κυθρεώτης ποιητάρης 

Ό ό1κούpαστος καΙ έξαί,ρετος έπισ1ήμωΥ 

Δρ Γιαγκοvλή-ς σωστά ταυτίζει στο τεUχος 

I τής Κ~pέας τόv ποιr;τι'ιv Σοψ<»<:λήv Νικο-· 
λάοu όπτό τι'Jv Κ'\ft)ρέα ΚQΙ( τον Χ ', Σοφο

κλι'ιv Χ'' Νικόλα ' αιrb ·την Κυ€tρέα, Ό Σ ο
φΟΟ<λ ης Νι;κολ<iοv κα:i δ Χ' ' Σ<>ψο1<λής Χ' ' 
Νικόλα εΤναι το Ιδ:ο.ι πρόσω.τrο·v, 

Ό Χ" .Σοφοκλής Χ" Νικόλα ήτο άτrο 

η'tν ένορίαν Σ vρyανιά τijς Κuθ,pέας ητο 

κο~μ:πάp::ις τ;:;Cι 1faτέρα μοv· 6 παrή!Ρ μοοJ 

-ιοϋ έ6ό:φ;τ ιqεv -rι\v κόpη -ι Du "Αννα χ.αί .:ι 

θεϊ:ος μοy τι'ιν κό,ρην τ.οJ Ζωήν- ι}τ::> οiκ::>

ΥΕ:"•'<-10:'~0) ψ>ί;λος καi τΟν έικοv6Θvτιαζα τα

κ~ικά· ~νε JfpO 10ετίας περί:ποv ε:ς 
ι'ιλ:κί~ι 86 i'.ως 90 έτ·wι. 

Ήτο ιJΙ.ός το;} Χ'' Νικόλα καi -π1ς Χ '' 

Θέκλας ό πaτ·iιΡ τοv έκ .των πρώτων 6ο

σκωv τ~ϊί ΙlιενταδακτίιλοV' ή μήτηρ ΤΟ\) η\~ 
μόιμμη. 'Α5ελφοί τοv ι'iταv ό Γ ιαwό:τζης 
Χ'' Ν;ι<ό?να, 6 Χριο1'οψής Χ ' ' Νιιώλα καi 

ή Άγyελ9ϋ Καλλή. 

Ό Χ'' Σοφσκλι].; <~ς έπiσης «.αi δvο 

&δελφο1 εψαλλαv χ>Χ>vια (τιi πφισσότεpa 

δώ;:.~άv) εΙς τaς έt<'Κλησίας Σuρy.αiιιάς καi 
ΧαρSaκίώτισσας. Με ,.ην ποiησιv ήσχολεί

το ό Χ'. Σοψά<λιϊς κ.σ:Ι ό Χ;::>ισ-τ::ιφϊς . Ό 

Χ. ' Σ οφοχ.λής έξετύτrι..-σεw apκετa ποιf]

μα-τα μόvος •ου καΙ tσu·ιε.::; yάσθη. καΙ μ /: 

&λλ:Χ.'ς 1rο:ητάς , Ό Χpισ,.οφιϊς 5(:.~ t ξέ5ω
σεν ποιήμα-τα ω.λi.ι. ήτο άριστος σοα ;σ •· 

απ .στΟ: σε ένα yάμον τα Μαλα.v μaζvv T<JJ 

I Ο fuομα καΙ &ει ήτ,.:\.θrtι<<ε. 'Ε11·ίσης fλα-

6ε μ4>ος σi: , έο~τάς κατακλυσ:μοϋ, τόσον 

αvτός qσ-ov καl ό Χ'' Σοψο!!<~rjς δ. δεVτr-:

p;:; Μ·ρ<,χSεύθ<η είς ΚιΦv<.ιαν τηρ.ό πολλων 
έτC>ν. Ό Χp:σ1cφ!;ς , κα; δ Γιαvv&rζης έτρα

y:wS.::ιϋσαν. ώραίοuς όiμmiS.ες . καΙ ώραί,α 

κ~ι«α τf'ΟΎGίιS : α. "Ε'\<\<Χ ~ό τa ποιή

ματ,α τοϋ )('' .ΣΟΦ~ ι'iτο ~ή Ψ'JΙ)(.η καΙ 

τό σ-C>μα»· 1'0 εΤ,χ,ε ~ χ~~ μ( τη.v εΙ-

ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ 

crδoλryv. Πφιέγ1ραφε •ο τr(;)ς χω.οίζ~αι . ή 

Ψ""'Χ·r1 άτrό τό σ:ωμα: Δι άλοΎΌς μεταξu w
x.fι;; καi σQμaοος. 

Ό Χ" Σ ΟΦ9'κιλiίς ί'iτο έyιςι.ικλοπαιδικ:'χ 

μορφ-ωμένος άνθρωrτrος, έχα,ραΊ<mηρiζε•\) y ι.α 
τiιv τt!μιό1'η1'α .κ:αί άιιθ.?(JΠιάν τοv καi ,.ην 

τrαλληκQ;p·ιό:ν τοv σ-τa νει,ά;τα του . Oi Τοίιp
κ~ι τον fφεμι::ιν. Έγvώριζε πολλές iα-το

.ρ!ες κ.α1 πολλ.α ά;pχαιαλογικΟ: τrjς πφ.ιc:>

χi\ς Κι.ιθpέας.'Ησχολήθη κ.αi όλ!γοv μέ ,,η,, 

'Αχα;ολοyiα>v. 'Επίσης δ ιάβασε σ-τη,, νεα

vιι<Jr'ι του ήλικίαν μαντικό:: 5ι6λία τα δποlα 

cίι<Sέπrοτε έχpr,::;ιμοποi.ησ.ε,v λ(;ιyω τi}ς' 5α

€'είας θ!pψκεvτr"'fΊς εόλα6ίας 'I'QV, δ:όf ι · ε
λεyεv &τι ~Τvω σο:ταιιικa '( δοvιλειες. τοi! σα · 

ταvά) · &ποu &πά:Ρ'J(Ει στα'-\ΡΟς, συνήθιζε v:Jι 

λέγει, δ(v πιότ.ιοvν oi ·μαγιέi; -roil σα:ταv&. 

Έγvώp:ζ;ι::ν τ<Qν άy~yyελcw καί μοϋ 

τον itλ~yεv. Έπiσ-τεvε μέ.)Gpι τόv 20· αiώvα 

κ.ατασ'fροφι'yv τi\ς Τοupκίας καί κα-τάληψi v 

τής 'Επ-rαλόφοv, &πως ;r)v eλιεyεν -ri(v Κ ω"Ι· 

σταvηvούπ·cλη. 'Επίσης i]ξφε τόν χpοvο

φ.pάφον καtl έξ.ηyωσε τα y4)άμματα . πο.J 

6;>!j.ι«χι σ-τοLις τάφου;; τC>.ι Αύτοκρατόpων. 

ΉσχολεΊτο μέ τer μελτ&μια yι.Ο: τΟ: άσ-τρα, 

'"(0 φεγγάρι καΙ yεvι·κά μi: τaς καιpικ.&ς 

σv\Ιθ-'ίκας. ΜετΘ6η καΙ εiς Άμερικe']ν περί

τrοv το 1916 η 1920 καΙ tξέδωaε καΙ. t 
κεί πο!ημα. 

Μέχρι τού θανάτου ήy~ο: τryv aκκλf'/σίάν 

καi ryτo παφ:ώτης καΙ αvθpω-τrος λοyι><.ό

τατος. Τά λόγ;α ·το:.J μ.έχρι τό τ&v.--ς ' -,ou 

ήσαν σοφά. 

Πσρα\1έτω &α άτr.Ο τα ησιαπίό-·iι=α) 

τοv: 

«Μαυ-ρομιματοίi -ri\ς Σvpκαιιιάς καί •iΊς 

Τζι.φκάς ι«:Qμάjpιν 

ώcrrπo'J iiv τα μά.θκια μοv άι~οιχη'Σ ποι'ός 

άλλος θα σε· 'f'!'ά.ρει; » 
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'Αοτε[ρε~τε Κεφαλόβρuσε ! 

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ! 

Το νε,pό, &πΌν &τrάpχε.ι , εΤναι τηyή ζωής 

καi εύλσyία Θεοϊι. Η έπrοχtς -.rou όλα τ::t 

φαι....&μενα έl)lμηνεύτηκαν μΕ -ro μύθο, λα

τρ.είfτιηκε σαν 0εΟς όJΚόμη ~αι το ίδιο . 

Σ τ\ς θρησκεlες δλου τοίι κόσ.μοv εlναι 

μk;:ται έξαy.vισιμοίι. Οί μvστrκο-τrο;θείς Ίν

δοi λο:Jζοvτα ι ιστa νερά τοϊι Ιεpοίι ποταμοu 

Γ ό:γγη καi 6ρίσκοvν τη λύτρωση. Μά καi 

τό κuριώτεpο μυστήριο τfiς Χpι-στιαν ι κfiς 

θρ!)-σ'Jdείας , :1'.0 δόJrrησ.μ~. σνντελεiται μΕ 

τr'Ιν "Φτά5vσιη τ'ΟV νηιττiοv στό νερό. 

Σav ά:παpαίτη:τ.η πp::~iiτrόθεοη yιά ,ηv α

νάτrη.ιξη ζωfις, ήταν το -mpώτο ποu έπέ

τ~ε την ε-y,κα.θίδρvση άποίκ.ω.v σ' ~ 

να μφος καi rriιν ·~ οfκισ.~C7ι. Λί μvε-.:, 
τrrιyές κα:ί ποτάiμια, ίmήρξαν στ"'tν cφχαι6-

τ.ητσ, τό: πρ&τα λίκνα τοϋ -rrολtτ ισJμοv. 

Σ τiy.ι μιιφή μας -ιτστρίδα μt -r0 ξηρό μc

.σογ.ειακΟ κλuμcr, τ·Ο vε.ρ~ ε'fvαι κάrτι -π>ε.pισ

Ο'ό-τiερο όtιτο πολύτι.μο, μιζt κι ο1 6-ροχΕ:ς 

m:ψταιν μόνο -roUς χει(!.ΙεpιΥΟuς μήνες . ΠO·iV 

KCX'I'Ctt7κεvcroθovι <1>PcXyi!JQTa κai (-:·J:>ι?(e.oi:ιv 

δκ:.•-ιψήσεις, ό τ&τrος ύπ-όφε,p~ άτr-ό μ!:.yάλη 

λειψυδ.ρiα. 

Ή Κuθρέα δμως δΕιv -το σ1<ε.ρήθηκε -rrO'fέ! 

Ή ΦΟΟ:η -τής -ro χάρισε &φθ.ο.-ιο. Την τφοί

κι.σε μΕ: κάτι -.rou όλοι .,-ην ζryλεUονν: Το" 

Κεφαλ66,ρι.;σο! Πολλοi σwταv<ίζοvν τ' 0-
...σμά της μΕ: το ύyρό στοι•χεΊο. Ά-rro τά 

άiρχαi'α χ,ρόyια .μέιχρι σήιμε<;α, ζωογονεί -rouς 

aνθρώπους, -rά ζC.α καΙ -ra ψ--Ιτό: καi εΤναι 

ό αξΟ<'ιας yιψω άπο -τον &ποιο τrε.p!Ό"f1Ρά

φηκε ή έξiλι9η -.οίί τόιπcv. 

Σ~ avfδεo -ταξιδιώτη, ποu διασχίζ~ι 

τσ~ κατάξηpο· κά;μ'Πο -τής Μεσcφ:Ο:ς μέσα 

σ<ι'ιν λά6α τοv καλοκα!:ptοU καi κατευ&.Jvε

ται 'ΠpQς τη Λ<Jυκωσία, έτrι.ψ'.ιλόχτσεται μιa 

έκ:mληξl). Κ.οv;:χχ·σ~μέ.vος άιτrο ,η μov()'fov;α 

..&Ν θ-«Ρισμέw.Jιν -rrιό: χQΙΧΧΦ:Cw, ξαφvικά :Χ

-τενίζε ι άπτ-0 μακρvό: μtά καπατι'ράσ::νη όα

ση. Το 1τpάσι·vο κλιιμαιcώνεται δαθμιαία. 

ΜΛΡΙΑΣ Μ. ~.~ΤΩΝΙΟ l' 

'Αρχίζοντας ά:πΌ τή χα-μ.ηλιή 'Π'εδιάδα, καλίι

π-rει σταδιακό τiς -ιτλο:yιές των λόψωv καi 

πλο:ισ:ώvεται ά-ιτΏ -r0v 'mθρή.φο:-.10 Πενr<tδά

χτvλο. Άτταρτίζw.<Χ ι ά>πό -rσUς έλαιώνεt;, 

τrou κσJ'JOVv τ' άσημόφvλλά τα.ις, yιa v· 
~ο:λιάσοvv το 6αθU Π'pά:σ:i'/0 χ,ρ&.μ.α τών 

έσπεpιδc.ι:ιε&rι καi va Ο'μίξοιΜ j.IE τι) φuλ

λωσιό: τ{)ι.ι λεδΘΥrόκορμωv ;>.ιειJ.κω'Ι κaί των 

π'λαταν ι<i>Υ καθως καi των ί!ι.λλωv δένrρωιιι 

ποu εόδσο<ψοον σ-πΊν περιοχή . 

Ή δαση αύτη είναι δημιούργ.ημ.α -rou 
Κεφαλό.&ρι.ισοv. Mix τi εΤνο:ι έτr ι.,.Θ-.οvς α&.τ τ\ 

ή 6ρύσ,rp, ποu -yίφω της δημιοvρ-γήβηκαv 

τΌσοι βρ\ιλοι ><αi χάρισε ,..ην είιμάρει.α καί 

.,.η yαpά σε χιλιάδες ψvχές; 

Σε χρόνια δίισχ·ολα καΙ ττε.ρι6δως ά.Ύvοί

ας και άιμορφωσιaς, ά<σ-κοϋσε στiς ιwχΣς 
τ<i>Υ ό:ν$ρώτι1t.Jν ,μι.:Χ μvστηριώSη Ό-ξη. Ή φ~

J.Ιη τοu άπλωνό-rαν σ' 5λο το »ησί. Ή 'Πί

στη •στ iς iδι6τητες τοο ~<ερο(ί τοv, fφθαyε 

τCr. δp:<χ τf1ς μαγείας. Β.ρισ.<.όμαστε σ'τ .Χ 

1875--1878. Ή έτr.ηδημι!Gl] νόσος χολέρα, 

μάσ•τιζε τσUς κατοίκακ;. Όιμαδ•κά τό-τε κα-

1'έφSαναιJ ά:πο όλα .,-α μέρη της Κύττρου, 

y :ά νό: .λωσθονν στά νειρά τοv καi νό: 6poίlv 

τfι,v Ίαση πσU άλλοi:μονο, δtv μτrοpοϋσε νΟ: 

τοUς τr<χ;χ)Jσ'χει ή ~ι•στfιμη. 01 π.pοσδο~ 

κίες τοvς δ;μως ήσαν μάταιες. Το μικρό6•ο 

πα''-..λαΠ'λασιαζό-rαv στο νερό. Κα; το φευ

γιό vrτ&πιωιν και ξtνων σvvεχιζότ(Χ]V μέχρι 

-τΟ Βοvφα6wτο καΙ -τσUς άιrr&το:μ.οvς yκρε:μ

μ.οuς τοϊι Πεvταδάtχηιλοv. 

Ή ίδια ή πη;y1'ι ή-ταν Ενα τ-οιτrίο, OΠ'Gv 

εύφpαινότ>αν ή ~η ι<αl άνο:παιι6ταν το ιiν

θpώπwο τwε\.!μσ. Το-ιτοθεσiα εlδυλλιακiι! 

Το vεpό όr.ιάδλvζε ijovχo:, χω.plς κανένα θό

ρ<ιf>ο, καΙ ιαιλοί:κτε ιφvστάλλ:νο O'ro -rο · 

μf.:.ντένιο αίιλάχι τοv . Τά 6&rσαλα λα1μ:nύ~ 

ptζαν καθάρια στο 6v9ό -τ·οv. τα -yέψικα 

'ΙΙ'λατόwια cττitν -ιτλα-rεϊα, ένώvοντας -,η φvλ

λωσ-ιά -τοvς, δημι.οιψyοΟσαν παχu ίσκιο. • Αν 

ήτσ.v φθι·vό'Ιτωρο, οΙ κί-r.pι νες τr:vελιtς σ-το 
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φύλλωμά τους σ' έκαvαv va τα t>λέ'Πεις μ( 

6α:τταση καΙ μελαγχολία. Άν i)ταν άvο•ξr, 

τό: π.p&rα ματάκια fσκαζαν σ-r:l).v <'φχi) 

δειιλά, καi με;η:'χ ξ:ε-πε-τάyον.τα~ τολμηρά, 

τηροσφ{ριwτας κα·τα'ψύγιο στό: ποvλιά . Το 

καλοκαi~ ι -πάλι , δf:ν φεlδονται νά σκορπi· 

σOIJ'J τη δροσιά τοv~ σ>rον έπισκέ-π-τη, ποι) 

δε<ψοίισε yιa λΊγη άν&τταvση. Καi το χει

μώ·να -ra γιψνά τοvς κλαδιa έπέτ.pεπαν 

σ-rov ij.λιο νά φθ'όινε: μέχ.ρ; τό ΟΟαφος, γιa 

νά ζεστόινει τοίις λιγοστοίις &αμωνtς .rou 
ξeκ-οορά(οvτα•J σ-τήν ά-πάνεμη 1τλατεlα:. 

Κα; τό νερΌ πάντα έ-τp,..":(ε. άσ-rcψό:rητ-χ, 

χω;ρiς νά λογαριάζει άν i)τα" μέρα η νv

χ-rα, χειμώνας fi καλοκαίρι, 'Ακολοvθοϊισε 

τό 'Γτ'Ε11'\'ρω'μέJνο τοv, γιό: νa έτrιτελέσει τόν 

6αpv τι:.ρ<>οpισμό TO'J . . , 

Κ ·οΙ 'Πάπιες πάντα ξέγνοιασ-τες καi ά

νενόχλητες, έκαvαν τό ταξίδι τοvς στα ~

σvχα νεpό: τού αύλακ.ιοv, τεΙΗών::;ντας τούς 

μακpοίις λαημοίις τα.Jς. Καμάpc,:wαν... κα

μάρωναν.. . κι i)ταν -nρισεvτvχισμένες. 

Το 'VI:!PQ ϊΥrαν διαστΙΚό. "Ε.π.ρε-πε να 

π,pαλά&ι νά γιιpίισε ι τοι)ς τρισ.πσ.δvο vερό

μuλοvς, νά ποτlσει μt ό:πcχ.ράlμιλλrι τάξη 

τά χωράφια κα:ί π.pό πα:ντος νό: δώσει χα

ρα στα 'Π'((.ιδιά. 

fl&ς λα:χταpοίισαν τa παιδιά το vερό I 

~α στ'ά αίιλάt<ια ά-ποκrοί:>J θμ·πειρίες, ά

νακαλύπτοw, έ~, ζοϋν κοντ·a σ·ηΊ φu

ση. Σ τό αύλάκι ιi δλάlστηση όιpγιάζει . Πο

ταμομαί-τανοι , σκορτίδια, κοvτσοπόδια καΙ 

άλλα ύδρΟΟεια φuτά, σε έντvπωσιάζονν σό:ν 

μ ιό: μ ικpιl ζοίιγι<λα. ΨΙ)λές, οοημC.ωρμες 

λείiχες, βο:θVοκια πλατάνια καΙ 11'..ιι<ΥΟt 6ά

τοι , σv.μ'"'λ~ρώι.<οvν το τοπίο. 'Ανά:μιεσα στ ;'.ι 
6ριΧχ κc;ι,l 'i1(ι άγιριόχ.οΡ,-τα ξε>πε-τάyα.παι oi 
βά'τρσχοι, σε 5λι:χ τa στάδια τι'\ς tξέλιξής 

τοvς. Κ ι ο! κοασμοί τοuς διασποw -τή σι

γω-ιa τής νίιχ-rας .... 'ΑΝά:μεσα <1"r' άγ~ιο

λοίιλω5α -τού αόλω<ιοϋ μ€ τα ά-πiθαι.ια 

χρώματα πετοίιv m:τάλοΟΟες μt πολόχpω

μα ψ<rΘρ<Χ καΙ άλλες iσχνέ.ς, .μονόχρωμες, 

.μΕ φτeρ(χ δι(Χ'C/>α\Ιi1 κα1 Μ':ι(τ..ιατα. 

Παρέες - παράς τΟ: .μικιρ<'χ κορίτσ ια, τρ<

γύpιζCΙΙV στ' αίιλόκ ια y!a va μαζέψουν πε

τσ'λοο5ες, η σκ.οpοτ-ί5ια γιό: το στΌλ ι σμ"1 

τού Έ1τιταφiοv η vix ψτιάξοvν δσχοuιλ:6:α 

μΕ: τά ομώw.μα άΎ·ριόχο,ριτα. 

'Αλλe. yιά τ' ό:γόp:α, το αίιλάt<ι clναι f.. 
....ας άληθιι.-ός έ,τrίγει ος τrα.pά15εισος. ΈΞΒCJ 

χρη-,σιιμοποιοίιv δλιη τοvς τή μαεστρ-ία, γ ι 'χ 

va πιάlσοuv καβούρια. ΕΤναι κρvμιμένα πο

λίι 6α'θειa στο έσωτερ:κο τi)ς τ.ρ\J'Πας ~αι 

τ' άγδ,:>ια τό: ξεγελοVν σφυρίζοντας. Τότε 

ττi:φτοvν στο μ{)ι,ραϊο λάθος να 6γοίιv έξω, 

Ο.ποu τα σvλλcφ6όwοv, τα παιδιa κσ.μα~ 

νοuν ιφα:rώντας το θήρο;μα, ποLι δημ.ο:τίζει 

άκανόvισ-τα μέσα στη φιJλακή τοtι. Κα; ~ά 

παιδικά κατο.pθώματα έξα:yιvίζ<Μι τι') ψuχή 

Καί τr'Ιν όλα<ληρώνοιιΜ ·μέσα στο φvσ :κό 

περιδάlλλον, στΟ όποίΌν ή άvθpώrrrl'l11 ζω-(ι 

έξ&.ίσσεοται κανονι κά, μαιφua ά-πο Ο:γχ.η 

κα; στεwο.χώριες. 

Χp&..ιια παιδ : κά, <Weπο:vάλη'Π'τα! Πόσο 

Ολο ι σό:ς νιJ!σταλ:yοw! "Ω! fι ό:φέ:λεια, 1'1 
γιJησιότ·ης τωJ χρόνωv έκεi'ΙΙ'ων, 'Π'οV όλα 

τά>!Gανε νά έξελ.ίσσοvται κανονικά, μαιφuά: 

άΊτΌ 1ψοσ-πο:ήσεις καΙ ψεύτικες τrολvτέ

λειεc; . 

Γ ~~:.μα καi άyCΧ'Ιτημ.έyα μέρη, 'Π1Οίι u
πήpξατε -τό πλαίσιο, ιμέσα σ-ιο όποίο όλοι 

τόσο ό:νετα κινη/Πj..;αμ~. Ή ψvχή μας ζητ& 

να σ&ς ό:οιτικοpίισει κα1 'Πάλι . ·εχετε yί ol'tι 

ένα μi: τiιv ίίπςφξ~ μας, έχετε άφήσε.ι μέ= .μας 6αθειa τa ίχ"η σας . 

Άb-τείpεvτε Κεφαλό6ρvσε! Νάταv v,'t 
ξαναχα:-αμε -καί πάλι το φλοί'σδο σου! r; 
Uτrορκόσμια είιτΊΙ)( ία θά νο ιώθαμε. Αiιτό θά

ταν ι1 λίιrρωση τfiς ψνχ·ilς rμας, ποLι '1\/pα
γνιέται ξεριζωμένη δίαια καί όm'ο.<ομμέ·''"Ι 

άπό όλα έκεϊ...:χ ποο τόσο άyάπησε. 

"Av σε δλέπαμε ξανά, θ'άταν το 'Πλήρω

μα τής χ<φάς ! 

ΜΑΡΙΑ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

>Ει<.τrαιδευτιtκος 

(Β' ΔrtJJ . Σχολείο Στ.ρο6όλω Κ .Β.) 




