
77 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΙΣτΟΡΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ 

ΚεΦαλόβρυσος Κυθρέας: ο κατάξανθος Θεός Φοίβος 

από τους εισβολείς δολοφονείται 

του Πέτρου Στυλιανού 

Κείνο το πρωινό του ξανθού Ιούνn που γεννιlθnκε, ο ΚεΦαλόβρυσος κυλούσε μ' 

ορμιl τα πεντακάθαρα, τα κρυστάλλινα νερά του. Από μια σπnλιά στις νότιες 

υπώρειες του ορθόχαιτου Πενταδάκτυλου και στο βορεινότερο άκρο τnς Συρκα

νιάς τnς Κυθρέας ξεχύνονται ορμnτικές οι τρεις βρυσομάνες- μια στα ζερβά, μια 

στα δεξιά και μια στο κέντρο - του κεφαλόβρυσου. 

Δίπλα, οι καταρράχτες - όπως περιγράφει ο ποιnτnς - ιισαν άtιογα φρουμάζουν 

ξεκαπίστρωτα, ατίθασα, ορθόχαιrα φαριά. Οι νεροσυρμές σουρίζουνε σαν σμέρ

νες Ι που σέρνουνε τραγούδι βακχικό και επιθαtιάμιο. Ι Κι οι δροσοστάtιες, Ι δια

μάντια κι αμέθυστοι, Ι ρουμπίνια και μαργαριrάρια, Ι ζαφείρια κι αχάτεςιι. 

ο κεφαλόβρυσος ισοϋψnς με τον εκnβόλο, κατάξανθο Φοίβο, n μεγαλύτερn πnγn 
τnς Κύπρου κι ίσως κι n μεγαλύτερn τnς μάνας γnς αλάκερnς, σπεύδει μ' ορμιl να 
επιτελέσει το θεΊ"κό του ρόλο: Σnαργείνα νονψοποιnσει το φρυγμένο κάμπο, για 

να χαρίσει n μάνα Γnς, n Γnς -Αμάλθεια τnς καρποφόρας κυθρεώτικnς πεδιάδας 
τις πλούσιες σοδειές τnς: μπαμπάκια, σουσάμι, σταροκρίθι, ντομάτες, κραμπιά, 

κουνουπίδια, μελιτζάνες, μπάμιες, λουβιά, φασόλια, κολοκύθια, κρεμμύδια, σέλι

να, μολόχα και μολοχία και μια πλειάδα δέντρα οπωροφόρα: βερυκοκιές <χρυσο

μπλιές στα κυπριακά> μουσμουλιές <μεσππλιές στα κυπριακά>, συκιές, πουρνε

λιές, μαραπελιές, ροδιές, αχλαδιές, πορτοκαλιές, νερατζιές <κιτρομnλιές στα κυ

πριακά>, μανταρινιές. Απόδιπλα οι ελιές- κάπου ογδόντα χιλιάδες τόσες λιόδε

ντρα -, που ξεδιψάνε σαν ποτίζονται αραιά και πού, εξοικονομώντας έτσι χρόνο 
και, το κυριότερο, άφθονο νερό για τις παντοίες άλλες γεωργικές ανάγκες των 

κατοίκων. Εκατοχρονίτικες οι ελιές, φυτεμένες σ' ορισμένες περιοχές απ' τα χρό

νια τnς Βενετιάς μα και τπς Φραγκιάς ακόμα, στέκουν αειθαλείς κι αείζωες, καρ

ποφόρες και γι' αυτό διπλά και τρίδιπλα περnΦανες. Εκατοντάδες πανόμορφες 

συκαμιές προσφέρονται νια τnν εκτροφιl του μεταξοσκώλπκα <του καματερού 

στα κυπριακά> μα και για τροφιl των ζώων. και πάνω στ π Συρκανιά και στα ριζά του 

κεφαλόβρυσου οι χαρουπιές με το μαύρο χρυσό τους. 

οι Κυθρεώτες κι οι κάτοικοι τπς γύρω περιοχnς, του Νιόχωριου, τπς Βώνπς, του 

τραχωνιού, του Ξεμετοχιού και του Παλαίκυτρου, σαν θεό λατρέψανε- απαράλ-
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λαχτα σαν τους aρχαίους Αιγύπτιους τον Νείλο- τον ζωοδότn κεφαλόβρυσο. Με 

μια λατρεία. πες θρnσκευτικιi, πες παγανιστικιi, τον βάφτισαν, λέει. Χαμοθεό 

ι θεό που αναδύεται από τα έγκατα τπς ΓπςJ κι άλλοι τον παραλλnλίσανε με τον 

κατάξανθο Φοίβο Απόλλωνα και καθεχρονικά, στις κοσιενιά του ιούνn, γιορτάζα

νε το «Πάσχα τnς Βρύσnς>•, προκειμένου να προσφέρουν τις αναγκαίες θυσίες και 

σπονδές για ν· αγιαστσύνε τα νερά του κεφαλόβρυσου. 

Πολλές οι παραδόσεις nσυ συνάπτονται με τον θεό Φοίβο Ι κεφαλόβρυσο. 

Κάποιες, παλιότερες, που τώρα δεν ευσταθούν κάτω από το επιστημονικό 

spectrum, θέλουν τα νερά του Κεφαλόβρυσου να φτάνουν από τ· απέναντι 

μικρασιατικά βουνά τnς Καραμανιάς, από υποθαλάσσια δίοδο, με απόλnξn τον 

Πενταδάκτυλο - με τnν άποψn ετούτn συνδέεται κι n γραφικιi όσον κι αφελιiς 
γνωστιi παράδοσn με τον «άππον» του ζnτιάνου - που χάθnκε. λέει, στnν Καρα
μανιά και βρέθnκε στον κεφαλόβρυσο, ενώ n πραγματικότητα είναι εντελώς δια
φορετικιi. ο κεφαλόβρυσος, συγκεκριμένα. πnγάζει από τον Πενταδάκτυλο κι 

αυτό πασιφανέστατα καταφαίνεται από το γεγονός πως σαν υπάρχει πολυομβρία 

-όπως στις 20.6.1945 - n απόδοσn του κεφαλόβρυσου εξακοντιζόταν ιστα έξι 
εκατομμύρια γαλόνια nμεριiσιαJ, ενώ όταν σημειωνόταν ολιγομβρία, όπως ιiταν 

n μικρότερη που καταγράφηκε στις 10.11.1964, n απόδοσn του κεφαλόβρυσου 
έπεφτε κατακόρυφα, μόλις συγκεκριμένα προσεγγίζοντας τα ενάμισι εκατομύρια 

γαλόνια nμεριiσια. Η αυξομείωση όμως αυτή- n τεράστια. συγκεκριμένα, aνισο
σκέλεια - δε θα σnμειωνότσν, αν. όπως ήδn ορθά παρατnρήθnκε. το νερό του 

κεφαλόβρυσου προερχόταν από τα βουνά τnς Καραμανιάς, όπου n πολυομβρία 
και τα χιόνια συνιστούν νια τα βουνά τnς σταθερά φαινόμενα. 

Παράλληλο γεγονός, που πιστοποιεί τnν έλευσn του νερού από τον Πενταδά

κτυλο. είναι το γεγονός πως κάθε Φορά που είτε όταν με κυβερνητική άδεια διε

νεργούνταν ιδιωτικές γεωτρήσεις, είτε όταν n ίδια π κυβέρνnσn διενεργούσε 
γεωτρήσεις πάνω από τον κεφαλόβρυσο. το νερό του κεφαλόβρυσου μειωνόταν 

κατά σύστοιχο με τnν από τις γεωτριiσεις απομυζούμενn ποσότnτα. 

Τα ασβεστολιθικά, κυθρεϊκά- όπως επιστπμονικά προσδιορίστηκαν- πετρώματα. 

που τραβάν κορδέλα από τον Άγιο Ιλαρίωνα και με απόλnξn τnν κορΦιi του rιαn

λά, κει που βρίσκεται. (λόγω τnς συστnματικιiς ενυδάτωσης που τα πετρώματα 

στα δασικά δέντρα δαψιλώς προσφέρουν> και το πιο πυκνό δάσος τnς οροσειράς 

του Πενταδακτύλου. ακριβώς πάνω από τn Χαλεύκα ι και σ· αφθονία μεγαλύτερη 

τα πετρώματα αυτά ν· απαντούν τόσο πάνω από τnν Κυθρέα όσο και στnν κορυ

φή του Πενταδάκτυλου, και δικαιολογημένα γι· αυτό πήραν τnν επιστnμονικιi 

ονομασία τους ως κυθρεϊκάJ. ρουφάνε στnν κυριολεξία μ' απλnστία περισσιi, 
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τόσο τπ δαψιλιl βροχόπτωσπ όσο και τπν πιο λεπτιΊ βροχιΊ - ίσαμε και τπν απλιΊν 

ομίχλπ ιτπν νοθκιάν, όπως στπν κυπριακιΊν αποκαλείται> - και τπν αποθπκεύουν 
στις πιο βαθειές γωνιές τους, λόγω τπς εξαιρετικά διαπερατιΊς πορώδους δια

στρωμάτωσιΊς τους. 

Στα έγκατα, κει κάτω κει, όμως τπς γπς, συναπαντούν τις αργιλλώδεις διαστρω

ματώσεις, εξαιρετικά αδιαπέραστες από το νερό, που με τον τρόπον αυτό το αιχ

μαλωτίζουν, μ' αποτέλεσμα τπ δπμιουργία τεράστιας υπόγειας υδατοδεξαμενιΊς, 

που αναζπτά διέξοδες. Τελικά τις διέξοδες τις βρίσκουν, σχπματίζοντας κι επι

τυγχάνοντας ρωγμές στις αργιλλώδεις στρώσεις. Έτσι τα, κατά τον ποιπτιΊ, ιιατί

θασα, ορθόχαιτα φαριά», καλπάζουν φρουμάζοντας στους κυθρεώτικους, παλαι

κυθρίτικους, βωνιάτικους, ξωμετοχιανούς και νιοχωρίτικους κάμπους, δροσολο

γώντας ανθρώπους και ζωντανά, φυτείες και πετούμενα που κατά τον ίδιο ποιπ

τιΊ - που αφιερώνει ιστο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα> στο ζωοδότπ θεό: <<Οπό τις 

rρεις σου τις πnγές Ι nετάσσουνται νεροσυρμές Ι οflόδροσες, τζιυμματιατές, Ι 

που rρέχουν νύχrαν μέραν. Ι Ποτίζουν πόtιεις τζιαι χωρκά Ι δροσοflοούν oύfl

floυς τους tιάς Ι χrnνά ακόμα τζιαι δεντρά Ι νοτίζουν τον αέραν 11 Είσαι καμάριν 
τnς Τζιυρκάς Ι τζιαι n χαρά τnς Μεσαρκάς Ι ψυσιfι σε oύflfla τα χωρκά Ι rτε ως 
τnν καtιοψίδαν Ι δοξοflοούν σε τα παιδκιά Ι n κάθε πόfln - τζιαι καζάς Ι - τζιαι 

τωρινά τζιαι πρωτινά Ι - 'κάμα τζι' n Σαflαμίνα.ΙΙ Πίννει που σεν n flεμονιά Ι n 
εκατόγρονn εtιιά, Ι μα τζι' n δροσάτn κορασιά, Ι δοξάζοντας τον πflάστnν, Ι που 
σ' έnεψεν μέσ' τούτnν γnν Ι να τnς διάς πνοfιν, ζωfιν, Ι πflσύθκια, τιμfιν τζιαι 

προκοπfιν, Ι χαράν σ' oύflflnν τnν πflάσnν». 

Νύχτες και μέρες Φαντάζουν, έτσι, μαγικές στπ χιλιομύριστπ γπ τπς Κυθρέας. ιιΤο 

Φεwάριιι, κατά τον ίδιο ποιπτιΊ και πάλιν, «Χιfllομερίσrnκε 1- φιtιντισένια μεγαflο

κάντnflα -Ι απ' τις ιτιές, Ι τις αtιυγαριές,Ι τα nflατάνια, τις flεύκες./1 ο γκιώνnς, 

Ι οι γρύflflοι Ι τ' αnδόνια τnς άνοιξnς Ι οι κεflαρυσμοί Ι απ' τις αρίΦνnτες νερο

συρμές Ι δοξαστικfι συναυtιία εαρινfι Ι κι ευχαριστfιρια». 

Μα ο ΚεΦαλόβρυσος δεν ταυτιζόταν απλά και μόνο με τον ξανθό Φοίβο Απόλ

λωνα. Λειτουργούσε και ως κατοικnτfιριο κι εντευκτιΊριο του Πάνα, σαν, κατά τον 

ποιπτιΊ: 

Παν τα γιδιά ασυγκράτnτα και παίρνουνε τις πflάτες Ι και τις βαθιές ρεματερές, 

r' απάτnτα στεφάνια, Ι καθώς μέσα στnν άνοιςn θρασομανούν τα ράχrα Ι τα 
καταρράχια κι σι κορφές και τα nρανfι τnς Γfις μας. Ι Παίζουν, μεθάνε και γεflάν 

κάτω τα καμποτόnια Ι μα πιο noflύ n πεντάχαρn n γn τnς βρυσομάνας. Ι Κάτω 
στις βαθιορεματιές, στα ριζιμιά των βράχων Ι flafloύν χαρούμενες nnγές τ' aσί

γαστο τραγούδι, Ι σιγαflnνές, ονειρικές, και ποθοnflανταγμένες Ι με τον aυflό, 
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τον χρυσαυflό κρυφοσυvrαιριασμένες Ι του Χριiαrου, του πρωrοβοσκού, στπν 

ομπαtιιi του Δάσους Ι καθώς aro βράχο κάθεται και σουραυflεί και παίζει. Ι Ππγές 
τρέχουν ακράτπτες και δροσοπροσφορούσες Ι γαργαροδιαflαflέουσες και γαρ· 

γοδιαμπνούσες Ι τις ομορφιές όflες τπς Γπς, rις άφραστες χαρές τπς Ι σαtιπίζο

vrας το μιiνυμα πως πάvrοτε θα τρέχει Ι το flάfloν ύδωρ των ππγών και δίπflα 

τους θα αrιiνουν Ι καflύβες, πούν' ωριόπflεχτες για τον ξανθά το Φοίβο Ι και 

δόμους να αrεγάζουνε τπ θείίαά Πυθία, Ι όσο θα ζουν σ' αυτιi τπ γιf παιδιά τπς 

Eflfloπίaς. Ι Οργούνε δίπtια απ' τις ππγές τ' Aπάflflωνa τα δέvrρα Ι οι δάφνες, 

που δαφνόflαδο με τους καρπούς τους φrιάχvουν Ι κι οι πικροδάφνες πflάι τους 

αρίφνnτους Φορώvrας Ι χρωματισμούς πανέμορφους, ονειρικούς, γραμμένους Ι 

με το ξανθά τπς άνοιξnς, το χαρωπό κovrύflι. Ι Στιiνουνε δίπflα βακχικά, πανώ

ριο πανnγύρι Ι αtιυγαριές, βατομουριές, σμυρτιές, περιπflοκάδες ι κισσοf, φτέ

ρες και νάρκισσοι, κυκflάμινα, αναθριiκες Ι που σrον κορμό τους μυσrικά flει

τούργnσε το θάμα/ του Προμnθέα, του σεπrού μάρτυρα και προφιiτπ Ι σαν σ' 

αναθριiκας το κορμί τ' άγιο το πυρ ξεκflέβει./ Και δfπfla ματσικορυδιές, μου

σχέrτες και flaflέδες, Ι ααrερισμοί ποflύμορφοι, σφραγίζοvrας τα φρύδια Ι τ' 

αγιοβάδιαrου βουνού και αrις πflατιές του ράχες Ι οι σπαflαθιές με κίτρινες πflε

ξούδες σεflαγίζουν Ι με του βοριά το Φύσnμα ara πίφερα τ' ανέμου Ι στου ζέφυ
ρου το Φίflnμa τρεflflούς χορούς αρχίζουν. Ι Πετραγκαθιές θρασομανούν κι ο 

κόνιζος μυρίζει Ι βρυάζουν οι μανιταριές και το θυμάρι aνθίζει Ι κι απflώθ' οflού

θε flυγμικούς ανασασμούς arnν πtιάσn, Ι που σεγοvrάρουν χαρωπά χιflιάδες 

χαμομιiflια. Ι Κατάσαρκα φιflά τn γnς κι n αγριαμπεflιά θρασάτπ Ι απflώθει τις 
φτερούγες τπς και σιγοψιθυρίζει Ι πόθους κι άφραστους ίμερους - που τπν καρ
διά τnς ζώνουν - Ι αrπν αγριοτριαvrαΦυflflιά, π' aνθίζει χαμογέflια. Ι Πουflιά 
flafloύν αrις φυrιtιωσιές: κίχtιες και μαυροπούflια Ι κίσσες και τριγονόκιχflες, περ

δίκια, κι ένα απδόνι Ι κεvrά τ' ονείρου τον καμβά με τρίflιες που μεθούνε. Ι Τρα

γούδι flεν μεflωδικό με τn γflυκεία φωνιi τους Ι οι κίχtιες, ως κορφοflογάν καρ

πούς σκινιάς και δάΦνnς Ι τ' αόρατου, τπς μερσινιάς, τnς αvrρουκflιάς, τα φρού

τα. Ι Με το διπflό χρωματισμό, που με γραφίδα πρώτn Ι τ' Αριστοτέfln δίνεται, 

περνά σεμνιi κι n κίxfla Ι n κίxfln κι ίxfla, σαν τπ flεν απ' τα παflιά τα χρόνια, Ι 
πασίχαρn, πανόμορφn, όfl' ακκισμούς και νάζι. Ι Φάσσες πετάν κι αγριάαrρουθια, 

τραχίflες, περιστέρια Ι που μέσ' τον Κοκκινόγκρεμο αrιiσανε τις Φωflιές τους./ 

Γflυκόflafloυς, γflυκόφθοwους τόνους παvrού σκορπίζουν/ μαυροτραχίflες 

όμορφες με ραδινά τα πόδια. Ι Κι ένας flαγός οflόγεflος χορεύοvrας ππγαίνει Ι 

arn βρύσn τ' άι Βασιflιού, να πιει να ξεδιψάσει Ι - τπ βρύσπ που νερό σαν πιεις, 
βαρυοαrομαχιασμένος Ι χωνευτικό, tιες, μπάflσαμο παίρνεις που σ' αrιαφραίνει. 

Ι Στερνά κι ένας σκαvrζόχοιρος με τπ σκαvrζοχοιρίνα Ι και τα σκαvrζοχοιράκια 

τους βγαίνουνε aro σεριάνι, Ι κάνα σκαθάρι για να βρουν, σκουflίκια, καμιά 
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κάμπια. Ι Μα ξάφνου βί1έπουν να περνά δίπί1α το θεριοπούί1ι Ι κι ορμάνε κατά 
πάνω του και τπν ουρά δαγκώνουν. Ι Σε κόμπους κείνο δένεται, μια κι οι σκα

ντζοχοιραίοι Ι σε σφαίρες τρεις τιιί1ίγονται και μέσα τους τραβιούνται, Ι ενώ κρα

τάει στο στόμα του τπ φιδουρά ο πατέρας Ι αΦfινοντας το σερπετό πάνω του να 

χυμάει, Ι που πονεμένο ποnεμά να σώσει το κορμί του. ι Ρεσάί1το κάνει μια και 

δυο και τρεις φορές το Φίδι Ι στο κάστρο των σκαντζόχοιρων, π' άπαρτον όμως 

είναι. Ι Απεί1πισμέν' αντιχrυπά το Φίδι πα' στ' αγκάθια/ με το κεΦάί1ιν όπί1ο του, 
που το καταματώνει/ πάνω στ' αγκάθια τα σκί1πρά, τα μυτερά βεί1όνια ι που 

γίνονται στ' αποστερνά πρόξενοι του θανάτου ι μιας και καταπί1nγώνεται και 

σύντομα πεθαίνει Ι από τις ροές rις άπαυτες, που σαν τις βρύσες τρέχουν ι από 

του μυριοδύστυχου θεριοπουnιού το σώμα. ι Τότες απ' το καβούκι τους βγαί

νουν τα σκαντζοχοίρια Ι που με χαρά τn ί1εία τους αρχίζουνε να τρώνε. Ι Θάμα 

το πόσο σύντομα μαθαίνουνε το νέο Ι κι άί1ί1οι ποί1ί1οί σκαντζόχοιροι, που τρέ

χουνε να πάρουν Ι μέρος, στο τόσ' ανέί1πιστο, ξεχωριστό τσιμπούσι. ι Στον 

ουρανό γυπαετοί που κρώζουν με μανία Ι δίνουνε κυκnικές στροφές μεσ' τ' 

ουρανού τα πί1άrια Ι και κατεβαίνουν χαμnnά κι αποστερνά πετάνε Ι πάνω σ· 

απάτnτες κορφές στων Αετών τn Μύτn. Ι Μεγαί1οπούί1ια δυνατά, π· ανοίγουν τις 

φτερούγες Ι π· ως και τον fιί1ιο σκιάζουνε, σαν σε σειρές πετάνε. Ι ομοιόχρωμες 

και καφετιές οι άκρες των φτερούγων Ι που φαίνονται μαυριδερές, ωσάν ψnί1ο· 

πετάνε. Ι οι Φτέρουγες οι ακρινές στο πέταγμα φαντάζουν Ι σα δάχrυnα τnς 

ανοιχrfις παί1άμnς που πραστάζει Ι σ' αμάχn και σε πόί1εμο με βιάν ποί1ί1fι να 

πέσουν. Ι Κι ως το καθέν' απ' τα φτερά σε ξέχωρο μυώνα Ι είν' στnριγμένο, το 

μπορούν, ξέχωρα το 'να απ' άί1ί1ο /ως τα πnδάί1ια να κινούν και να καθοδnγού· 

νε Ι τα μεγαί1όκορμα πουί1ιά σε κάθε τους γιουρούσι. Ι Μ' άσπρα πούπουί1α και 

φτερά σκεπάζουν το κεφάnι Ι και με κοί1ί1άρο μοιάζουνε κι όσα φτερά κάτασπρα 

Ι τn βάσn του μακρύ ί1αιμού στοί1ίζουνε με χάρn. Ι Κι ένα γεράκι κρώζοντας μ' 

άγριες Φωνές τnράει Ι από τ' αψfιί1ου να ριχτεί, σαν κάπ' επισnμάνει Ι τn nεία 

του_ κι απέ μ' ορμfι χυμό και τnν αρπάει ι και κατά τις κορφές τραβά του πεντα

κέφαn· όρους. Ι Δουί1ειά που ξέρει από παί1ιά: τnν αρπαγfι, τn nεία, Ι· ωσάν τον 

Τούρκο που κοιτά μ' επιμονfι και πείσμα ι να βρει το θύμα ξέμονο να το κατα

σπαράξει· Ι από τα χρόνια τα παί1ιά, κι απ' τον καιρό των Φράγκων Ι όπ' άνθισε 

και ρίζωσε του γερακάρn n τέχνn. Ι Ρίχν' άγκιστρα τα νύχια του και βαθιοκαμα
κώνει Ι το θύμα του, π' ανέnπιδο σπαράζει κι οδυνάται Ι και το τραβά στις αψn

ί1ές Φωί1ιές μεί1ίζοντάς το Ι και το γεύεται ί1αίμαργα κι nδονικά κι ομάδι. Ι Σμυρ

rιές, δάφνες, ροδοδάφνες, αί1υγαριές και σκίνα ι βατομουριές, ψnί1ές ιτιές, και 

κουμαριές και φτέρες Ι περικοκί1άδες, καnαμιές, κισσοί και ποnυτρίχια ι πεύκα κι 

αγριοκαπαριές, πανύψnί1α πnατάνια, Ι Πεύκα κουκουναρόπευκα, βασιnικός και 

δυόσμος Ι απfιγανος και πουρναριές, σπαί1αθιές κι αναθρfικες Ι σιγανοψιθυρί-
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ζουνε στου ζέφυρου τα χάδια Ι fJόγια γtιυκά, flόγια fJυγρά και ποθοπnανταγμέ

να Ι μιfJάνε για τον έρωτα και τnν ξανθήν αγάπn Ι όπου ξανθίζ' οfJοχρονίς κι 

ιερουργεί κι ανάβει Ι φωτιές πfJάστρες μα κι ίμερους στους πάνσεπτους ναούς 

μας Ι πόχουνε στήσει στις καρδιές τον πιο σεπτό βωμό μας. Ι ΑπfJώνουνε τον 

ίσκιο τους στn γάργαρn τn βρύσn Ι και τnς προσφέρουν μυστικά, σιγαfJnνά, 

fJατρείας Ι και πόθους fJαύρους, μυστικά, πόχουν βαθιά κρυμένα. Ι ΧιfJιάκριβα, 

μυριόφnογα στα πιο βαθιά τnς σκέψnς. Ι Παντού και πάντοτες αργούν, βρυά
ζουνε, χυμάνε Ι - σαν ξεκαπίστρωτα φαριά, που ποθοχrυπnμένα Ι φωτιές οnό
φnογες πετάν, σπαργούνε και Φρουμάζουν - Ι και πάντα αξένουν και σπαργούν 
ερωτικά να δέσουν Ι σ' ερωτικά σμιξίματα, σ' ερωτικά κfJινάριαΙ ως aυγατίζουν 

κάθ' αυγή και κάθ' ΑπριfJομάn. Ι ΚορυδαfJΙJοί με το ψnfJό nοφίο στο κεΦάfJι Ι που 

σε θαμνιά ανακαθιστοί τον έρωτα δοξάζουν Ι στούτες τις aνοιξιάτικες τις μέρες 

χαιρετώντας Ι το ταίρι τους, που στπ φωnιά τ' αυγά τους ξεπουfJιάζει. Ι κι έτσ' 

ως μεσούρανα πετάν, τραγούδι παθιασμένο Ι γfJυκοκεντώντας στ' ουρανού τα 

γαfJανά τα πfJάτια Ι - για τnν καfJή τους, που ζωές στον κόσμο νιες χαρίζει - Ι 
χαράς γιορτάσι στήνουνε στις άστατες καρδιές μας. Ι Και κεfJαnδούσες δίπfJα 

τους, όμορφες σκαnιφούρτες Ι μ' aσπρόμαυρους χρωματισμούς, που πάντα 

μεταfJfJάζουν Ι- σαν έρχεται Φθινόπωρο - fJίγο πριν να μισέψουν Ι για το Μισίρι, 

κι Αραπιά, για να ξεχειμωνιάσουν .ΙΒουίζ' ο ΜεfJισσόγκρεμμος απ' τα πofJfJά 

μεfJίσσιαΙπου μέσ' τον Πενταδάχrυnο στήσανε τις φωnιές τους. Ι Γνωστό 'τανε 
το ιιΧύτριονιι το μέflι που μαγεύει. Ι κι ο Βάασος ο Κασσιανός π' απ' το ΔιοΦάνn 

παίρνει Ι μιfJά για το καflύτερο το μέflι που παράγουνΙ τ' αρκομεflίσσια τα πoflfJά, 

που στήνουν τις ΦωfJιές τους Ι σε βράχους, σε βαθειές σπnfJιές και σε γκρεμούς 

μεγάfJους Ι κατ' απ' τον πενταδάχrυnο στους κάμπους τnς Κυθρέας./ ΧιfJιόμορ

φες, αρίφνnτες πετάνε πεταfJούδες Ι Νυμφαnίδες Δαναίοες, Σατυρίδες, Πιερίδες 

Ι Ανθοχαρίδες, Πόντιες, Κύνθιες κι Ευχflοήδες Ι ΙππονεΦέtιες, Βανέσες, ιππαρχί

δες, Μανόflιες. Ι Φώτα, Φωrιές και φωτεινές χρωματιστές aνταύγειες Ι Αποχρω

μιές και χρώματα πανέμορφα, ζαφείρια, Ι aχάτες και μεθυστικά ρουμπίνια απ' 

τους ροδώνες Ι που ροδωνιές πεντάμορφες, ροδοστεΦανωμένες Ι απflώνουν 

ροδοπέταflα σε ραδινούς fJειμώνες Ι ζαφείρια που στραφτοκοπούν απ' ανεμώ

νες μύριες Ι αμέθυστοι χιfJιάκριβοι παραfJflαγές εξαίσιες Ι του χαflαζία, που ξαν

θεί και ξεφυτρώνει πάντα Ι σε μοσχοδεντροfJίβανο, βασιflικό και δυόσμο, Ι ριπές, 

ανάflαφρες δροσιές, ζέφυροι που δροσίζουν Ι σμίγοντας με πουfJιών fJafJιές και 

μυρωδιές ονειρικές, Ι θεσπέσιες, βαfJσαμικές, που και ζωές χαρίζουν. Ι Μοιάζει 

με κοflασμένn Γnς, τούτ' n μεριά, σαν παγανή, Ι κι εξωτικn κι aνάflfJaγn χιfJιάδες 
χρόνια τώρα, Ι απ' τον καιρό των πεnασγών, των Εθνικών κι ΕfJfJήνων Ι τότες που 

'δώ fJατρεύανε τn θείkιά Αφροδίτn Ι και στο ΣκαfJί fJειτούργαγε πανίερος βωμός 

τnς. Ι Μέσ' τις βαθιές τις ρεματιές και μέσ' τις βραχοριζιμιές Ι βρίσκονται γάργα-
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ρες πnγές, tιαtιούμενες, κεtιαρυστές Ι που διαμnνούν βράδυ ·πρωί τις ομορφιές 

τnς μάνας Γnς, Ι που μέρα νύχτα διαμnνάν πως ούτ' n δαίδαtιος αυtιά Ι κατέπε
σεν χάμω στn γn_ κι ούτ' n «tιαtιέουσα πnγfι" Ι στέρεψε και σταμάτπσε στα χρό· 
νια μας τα τωρινά. Ι Εδώ 'χει τnν καtιύβα του πανέμορφnν ο Φοίβος Ι κι n δάφνn 
θάtιtιει και σπαργεί, βρυάζει και ξανθίζει Ι και τnς Πυθίας διαnαtιεί το μέγα μυστι

κό τnς. Ι Κάτω σπntιιά βαθύσκιωτn, που μέσα τnς αntιώθουν Ι μέτρα χιtιιάδες, 

άμετρα, μυστfιριο γιομάτα Ι με σταtιαγμίτες κρεμαστούς αn' τnν ψntιfι κορΦfι 

τnς Ι και σταtιακrίτες άμετρους με τn μορφfι του Πάνα Ι του τραγογένn του 

Θεού, που κατοικεί στα δάσn Ι σε Φαραwιές απόκρnμνες, σε ψntιοκορφοβούνια, 

Ι με τα τραγίσια πόδια του και τnν τραγίσια ουρά του Ι με μύτn προβατόμορφn 

και τα τραγίσια αυτιά του / τα δυό του μικροκέρατα ψntιά στο μέτωπο του. Ι 
Μέσα στπ δροσερfι σπntιιά · με τα μαtιάματα τnς ·ι σπtιάχνο που τ' άνοιξεν n 
Γfις, n ποθοπtιανταγμένn Ι που στόχευε τα 'ρωτικά τα χάδια V' αποκρύψει Ι σαν 
έσμιγε σ' ερωτικό και βαιαικό μεθύσι Ι με τ' ουρανού το βασιtιιά, κρύβοντας τον 

κει μέσα Ι μέρες και νύχτες άμετρες, μέχρι να ξεδιψάσει Ι τον πόθο που χοχtιά· 

κιζεν στα στrίθια τnς κι n tιαύρα Ι ξανθοπυρόχρωμn φωτιά- σιγαtιnνά να σβrίσει. 

Ι Μέσα σε τούτn τn σπntιιά, γιομάτn χίtιια μυστικά Ι που χρόνια, tιες, αμέτρnτα 

σφράγισαν και στραwίξαν Ι των Μυστnρίων τις φωνές και τις τεtιετουργίες που 

βγαίναν απ' τις βαιαικές γιορτές του Διονύσου Ι τότες π' n Γnς αtιάκερn παρά· 
δεισο γινόταν Ι και γάtια, μέtιι και κρασίν από τnς Γnς τα σπtιάχνα/ ξεπrίδαγαν 

από ποtιtιές πnγές και ξεδιψάγαν /τους μυστικούς τους οπαδούς του θεϊκού Διο

νύσου Ι π' ως κι οι μαινάδες πρόσφεραν τα στrίθια στα ζαρκάδια Ι ναν τα βυζά· 

ξουν πρόθυμα και ναν τα ξεδιψάσουν Ι κι όταν π παραδείσια τέtιειωνε tιειτουρ

γία Ι άρχιζαν οι μαινόμενοι τ' όργιο και τn βακχεία Ι στοχεύοντας στο μεtιισμό 

και στnν ωμοφαγία · Ι κείνπ τnν ώρα τπ θαμπrί, που tιες και θα σnμάνει Ι στρα
Φτάtιισμα και σπίθισμα, κι εικόνες θα προβάtιουν Ι με βαιαικά μυστrίρια και βακ

χικές εtιπίδες Ι μα κι άtιtια τεtιετουργικά και δρώμενα απ' οtιούθε Ιτnν ώραν που 

κι οι σταtιαγμές χίtιιες μορφές απtιώθουν Ι σαν πέφτουνε μέσ' τπ σπntιιά το 

βράχο ξετρυπώντας Ι και ξαναφέρνουν στπ ζωfι το μυθικό τον Πάνα, Ι ανάεροι 

μέσ' τn σπntιιά σα να σαtιέβουν ίσκιοι Ι και βουnτό πασίχαρο π' όtιο και μεγα

tιώνει Ι ακούγετ' απ' οtιόμακρα, τον νουν αναφτερώνει, Ι κι ο Χρrίστος τπ φrιο

γέρα του στα χέρι' αμέσως παίρνει Ι κι ευτύς τραγούδια του βουνού μα και τnς 

στάνπς παίζει. Ι Και τότες όfl' αναρριγούν κι όtι' π σππtιιά γιομίζει Ι μ' Αμαδρυά· 

δες, Σιtιnνούς, Νύμφες και Φαιδριάδες Ι κι αναμεσίς, γtιυκόtιαtια τn σύριwα 

φυσώντας, Ι · με καtιαμιές, που κοtιtιnτές n μια δίπtια στnν άtιtιn Ι βγάζουνε 
τους γtιυκύτερους π' ακούστnκαν στnν πtιάσn Ι μεtιίρυτους, tιυγίφθοwους σκο· 

πούς, π' όtιους μαγεύουν. Ι κι οι Νύμφες που τον ακrιουθούν κι οtιόχαρες τον 

ζώνουν, Ι σέρνουν χορούς χιtιιόμορφους και ποθοπtιανταγμένους · Ι σ Μέγας 
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Πάνας. Κι π σππtιιά με γέtιια aντιβουίζει Ι και τις φωνές τις δυνατές, που μπnγει 

ο τραγογένπς. Ι Και κει που σουραβtιούσανε βοσκός και μέγας Πάνας Ι να που 

σκοντάφτ' ο νιος βοσκός και τότε ξεπροβάtιtιει Ι απόνα κάτω μάρμαρο με του 

σταυρού το σχnμα Ι και τ' αρχικά που διαμπνάν Ιπσούς Χριστός Νικάει, Ι άtιtιπ 

μια πιο παtιιά γραφn, που τούτα διασαtιπίζει: Ι Ζnθι, Πάνα ραιβοσκεtιn, τους 

πόντος τέρπων Πάνα Ι Ziiθ', Αιγιπάν, από του νύν κι εις του αιώνος έως. Ι Κείνπ 
τπν ώρα κfνπσε και βάκχευσε τπ Θίσβπ Ι ο Πάνας ο στρεβtιοσκεtιnς, ο θεός ο τρα

γοπόδπς. Ι κι απέ τπν πρώτπ που ·φτασε μέσ' τπ σππtιιά κατσίκα./ Σε σμ{ξιμο 

πρωτόφαντο aφροντισιάς και πάθους Ι σ' ατέtιειωτο κι ατρύγπτο τπς πδονnς 

γιορτάσι Ι και θέρισμα πρωτόγνωρο δίνονται με μανία. Ι Στ' αχνάρια τους στενάζ' 

π Γnς και Φtιέγεται το Σύμπαν Ι κι ύμνος υψώνεται τρανός στπ Γπς και στις αιστn

σεις. Ι Τον Έπαφο δοξάζουνε, το γιο του Μέγα Πάνα. Ι Σnκωσε τότες προσευχnν 

ο νιος βοσκός κι ευχnθπ: Ι Δόξα σε σένα βασιtιιά του δάσους, Μέγα Πάνα Ι π' όχι 

μονάχα tιειτουργείς και ζεις και βασιtιεύεις, Ι μα συναρπάζεις τις ψυχές, το νου 

και τπν καρδιά μας Ι Ω! Μέγα Πάν, δεν πέθανες, θρονιάστπς στις ψυχές μας ... 

********** 

Όμως στερνότερα, οι Τούρκοι εισβολείς δολοΦόνnσαν και τον ξανθό θεό, τον 
Κεφαλόβρυσο. Σr'iμερα ο θεός Απόλλων διαμnνά - παραφράζοντας τον ίδιο τα 

χρnσμό του προς τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, τον αποκλnθέντα «παραβάτnν» - το 
φοβερό το μr'iνυμα: 

«Είπατε τω εtιtιπνισμώ Ι χαμοί πέσαι δαίδαtιος αυtιά· ουκέτι Φοίβος έχει καtιύβαν· 

Ι ου μάντιδα δάΦνπν Ι απώtιετο και tιάtιον ύδωρ ... " 

Ο ΚεΦαλόβρυσος, δσλΟΦονnμένος από τους εισβολείς, δεν κυλάει πια τα γάρ

γαρα νερά του. Στέρεψε! 




