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Κλαίει ... Δάκρυα καταβρέχουν το ρυτιδωμένο του πρόσωπο. 
Βγάζει το κλειδί σπό τn τσέπn. 

«Είμαι σπίτι μου» σκέφτεται. 

Δοκιμάζει νσ τnν ανοίξει. .. Για ένα λεnτό ... Δεν ανοίγει. .. Ούτε το κλειδί χωράει 
στnν τρύπα ... Γιατί; ΑΦού αυτό είναι το σπίτι του ... 
Πnγαίνει στnν πίσω πλευρά. 

Να γεμίσει από τn βρύσn το ποτιστιiρι του να ποτίσει τον κιiπο του ... 
Απογοιiτευσn ... 
Ούτε βρύσn. ούτε λουλούδι ... 
Τα πόδια τον βαραίνουν. 

Δεν ξέρει τι να πει ... 
Δεν ξέρει τι να νιώσει ... 

Λύπn; 

Χαρά έστω που γύρισε πίσω; 

Νοσταλγία; 

Θυμό; 

Ντροπιi; 

Το ΓΙΑ τι ειν' αυτό που τον τρελαίνει ... 
Ακόμn κρατά σφικτά το κλειδί στnν παλάμπ του ... 
Κι ας ιiλπιζε πως Θα δει 

τnν ανατολιi ... 

'το ποίημα απέσηασε το 2003 το πρώτο βραβείο του Δι1μου Στροβόλου στο θέμα 'Η κατεχόμενη 
Γη μας> όταν η Νότια φοιτούσε στο 8'3 στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στο Στρόβολο. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 90 

Λαογραφία 

Η καταδίκη ιικατάρα" του Χ'Ίωνά 

ιτο Διτζίμι του ΞεμετοσιούJ 

του Παναγιώτn Χρίστου- Kάvrn 

ο μεγαλοκτnματίας Χ"Ιωνάς από το "Εξω Μετόχι από τα 22 του χρόνια είχε μια 
κατάρα. Κάθε φορά που θα πήγαινε να ποτίσει τα χωράφια του έπρεπε να κου

βαλά οτο χέρι του μια μυλόπετρα του ελιόμυλου, να τn βάζει στο αυλάκι όπου 

έτρεχε το νερό ως «δεσιά» και να παίρνει νερό να ποτίζει τα χωράφια του. 

Αυτή n «κατάρα» ήταν n καταδίκn του από τον Τούρκο δικαστή οτο Σεράγια τnς 
Κυθρέας, όπου πήγε να δικαστεί, με τn κατnγορία ότι «δεν άΦnνε νερό στους 

άλλους να ποτίσουν τα χωράφια τους». 

Γιατί, όποτε έβρεχε και κατέβαιναν τα ρυάκια από τις νότιες πλαγιές του πεντα

δάκτυλου, ο Χ"Ιωνάς με τον υπnρέτn του το Λογίλn !Λοίζο) γέμιζαν ένα σακκί 

χώμα, το έβαζαν στο αυλάκι ως δεσιά και χρnσιμοποιούσαν όλο το νερό για το 

πότισμα των χωραφιών του. ·ετσι οι κάτοικοι του "Εξω Μετοχίου και τnς Εnnχώς, 

που είχαν χωράφια κοντά στα χωράφια του Χ"Ιωνά και που δεν τολμούσαν να 

του παραπονεθούν, γιατί τον φοβόνταν για τnν υπερβολική του δύναμn και τnν 

παλικαριά του, έκαναν το παράπονο τους στο Σεράι για να βρουν το δίκαιό τους. 

Ο Χ"Ιωνάς όμως, που ως μεγαλοκτnματίας είχε πολύ Φιλικές σχέσεις με τους 

μπέnδες και τους κατοίκους τnς περιοχnς και τον υποστnριζαν, ήταν δύσκολο να 

καταδικαστεί. Σε δfκn που έγινε το Σεράι ο δικαστής ακούγοντας το ιστορικό τnς 

υπόθεσnς και θέλοντας να δεί και ο ίδιος αν πράγματι ο Χ"Ιωνάς είχε τόσn 

δύναμn όπως είχε ακουστά, πήρε μια δίκαιn κατά τn γνώμn του απόφασn. 

Έστρεψε το βλέμμα του προς τον απέναντί του παραμελnμένο μύλο, που πριν 

άλεθε ελιές, και n μυλόπετρα του ήταν εκεί δίπλα πεταμένn και λέγει στο Χ'Ίω

νά: 

Για νάμαστε πάντα δίκαιοι σΌυτό τον κόσμο, πρέπει να σεβόμαστε και τους 

άλλους. Έτσι θα πάρεις αυτn τn μυλόπετρα και όταν θα πnγαίνεις να ποτίσεις, 

θα τnν παίρνεις μαζί σου, θα τn βάζεις οτο αυλάκι ως «δεσιά». Όσο νερό θα 

πnγαίνει στο χωράφι σου θα είναι το «χάκκι» σου, όσο σου αναλογεί, και το υπό

λοιπο που θα φεύγει από τnν τρύπα τnς μυλόπετρας ως και από τα πλευρά τnς 

θα είναι το «χάκκι» τους άλλους. Δίκαιn κατά το δικαστή n απόφασn αλλά 
κυρίως για να λύσει και τnν απορία του. 
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Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σπκώσει αυτιi τπν τόσο βαρετιi μυλόπετρα; 

Και λέει στο Χ" Ιωνά, 

- Πάρε τπ μυλόπετρα και τράβα στο καλό». 

ο Χ" Ιωνάς προχωρά, περνά το χέρι του στπν τρύπα τπς μυλόπετρας, τπ σπκώνει 

άνετα και φεύγει για το χωριό του, το Εξω Μετόχι. 

Με τπν απόΦασπ του δικαστιi ικανοποιούνται όλοι, μα κυρίως επιβεβαιώνεται και 

π φιiμπ για τπ δύναμπ του Χ" Ιωνά. 

κατπφορίζοντας προς το χωριό, όταν δεν τους έβλεπαν οι άλλοι, ο Χ" Ιωνάς θέλπ

σε να φορτώσει για λίγο τπ μυλόπετρα στον υππρέτπ του. Αυτός όμως δεν άντε
ξε και έπεσε χάμω. 

Αυτιi π μυλόπετρα, που έχει διάμετρο και πάχος 25 πόντους, με μια τρύπα στπ 
μέοπ όπου χωρούσε ο στύλος που γύριζε, ιiταν π κατάρα του Χ" Ιωνά κάθε φορά 

που θα πιiγαινε να ποτίσει τα χωράφια του για χρόνια, μέχρι τπν πμέρα που οι 

Τούρκοι πιiραν το κεφάλι του κατά τπν τραγωδία τπς 9πς Ιουλίου 1821. Αυτιi π 
πέτρα, π καταδίκπ, »Π κατάρα» όπως λέγουν οι χωριανοί, είναι στο χωριό, έξω από 

το σπίτι του Χ"Γιάννπ Χ"Συμεού και μαρτυρά τπν καταδίκπ και τπν παλικαριά του 

Χ' ' Ιωνά. Ήταν το »διτζίμι», όπου τα παλπκάρια του χωριού δοκίμαζαν τπ δύνα
μπ τους, αν ιiταν άξιοι, όπως τον εθνομάρτυρα χωριανό τους Χ" Ιωνά, που τπ 

σιiκωσε, τπν έφερε από το Σεράι τπς Κυθρέας στο Εξω Μετόχι, τπν κουβαλούσε 

στο χέρι του στο χωράφια του και τπν έβαζε ως «δπσιά» για να ποτίσει. 

Μια κατάρα που από τα 22 του χρόνια κράτπσε μέχρι τις 13 Ιουλίου 1821 που οι 

Τούρκοι του έκοψαν το νιiμα τπς ζωιiς, κόβοντάς το στο Σεράι τπς Λευκωσίας. 

Φεύγοντας από το χωριό μας, στις 14 Αυγούστου 1974, με τπν Τουρκικιi εισβο

λιi εγκαταλείψαμε και τπν κατάρα, τπ μυλόπετρα του Χ"Ιωνά που μένει εκεί βου

βιi και ατάραχπ, ριζωμένπ στπ γπ των πατέρων μας και περιμένει καρτερικά τπν 

ευλογπμένπ εκείνπ πμέρα, που θα επιστρέψουν τα παλικάρια του χωριού, οι 

εξωμετοχιανοί, να δοκιμάσουν τπ δύναμιi τους, να τους δει ως να αγαλλιάσει 

από εκεί ψπλά π ψυχιi του Χ"Ιωνά γιατί συνεχίζεται στο χωριό τους π παράδο

σπ «Το διτζίμι ri κατάρα του χ·-ιωνά». 




