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χριΣΤΟΥ ΛΟΓΓΙΝΟΥ 

Ο Χ, , ΚΑ ΚΟΥ ΛΛΗΣ 
ΕΚ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ 
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΗΣΕΥΣ 

Ό Χ'' Κακουλλf\ς tγεvνήβη εΙς το χωρίον 

Τραχώνι της Κuβρέας περi το 1820. ΕΤχε 

μίαν κόρην, Χριστινούν όνομαζομένην, τήν δ

ποίαν ίιπάvδρεvσεν μt τΟν Χ'' Μιχαήλ Ττα

ζέτικον όπrο τήν Χρvσίδα της Κuθρέας. 'Εκ 

τοϋ γάμου των απέκτησαν Ε.να υίόν, τΟν Κω

στijν Χ'' Μιχαήλ Τταζέτικον τον πατέρα 

τoii όJειμνήστου Ιερέως τijς Χρυσiδας Π" 

'Ανδρέου Κ. Τταζέτικου, ποu άπε6ίωσεν εΙς 

Λεvκωσίαν μετa τήν τουρκικήν εlσ6ολήν. 
Ό Θεος εΤχε προικίσει τΟν Χ'' ιΚο:~<ουλ

λijν •μt μίαν Sξαιρετικήν καί σπανίαν μυϊκήν 

δόναμιν( 1 ) ποιJ ήδίΝο:το, με μεγάλην εϋκολί

αν, νa σηκώση πολU 6ο:ρέα 6άρη aνω τι;)ν 

300 όκάδων. ~Ητο πολU δόσκολον, μαλλοv ά
δίινατον, να τοϋ ξεφύγη aν&ρωπος, δταν τον 

συνελάμ6ανεν με τaς πο:λάμας του, δσον δυ

vατος καί aν ήτο. 

Ή φήμη τοϋ Χ" .κακουλλfj, διa τήν δύ

ναμιν καi τήν παλληκαριάν του αύτήν, διεδόθη 

dστραπιαίως όπrο στόμα σέ στόμα καi ά

πο χωριον σε χωριΟν εΙς δλην τήv ΚVιrρον. 

'Ητο - ό Χ'' Κα11:ουλλijς - ένας καλο

κάγαβος &νβpωπος, μαλλοv ίιψηλοϋ &vαστή

ματος καi λιπόσαρκος - οχι παχιJς - άλλa 

όλος μϋς καi νεϋρα &τσαλένια, καλΟς χριστι

ανός, τακτικος εΙς τήv έκκλησίαv - δπως 

Ολοι οΙ χριστιανοί τfις έποχijς έκείνης - καί 

γνήσιος ·Ελλην καί φλογερΟς πατριώτης. Ό 

tyγονός του μ. n·' 'Ανδρέας Τταζέτικος έ

κληρονόμησεν όλα αότa τa ψυχικά του χα

ρίσματα. λότο το διαπιστώνω - ό γράφων 

- διότι ό μ. Π" 'Ανδρέας ύπf\ρξ,εν στενΟς 

φίλος μου καί συνεργαζόμεβα καi tπi τοϋ 

χριστιανικού πεδίου, άλλά, προ πάντων, καi 

έπi τοϋ έθvικοϋ. 

Ό Χ" Κακουλλfις tξασκοϋσε το t.πάγ-

( 1 ) Ή διίvαμις καi tt φωνή εΤvαι χαρίσμα
τα ποu τον Θεόν, έλεγαν οΙ πρόγονοί ι.ιαc. 

γελ•μα τοϋ κκιρατζιfι (•άγωγιάτης), μετέφε
ρε με τa ζωα του φορτία άλεύρου καi σίτου 

άπό τήν Κυβρέαν εΙς Σκάλαν καί άπ' έκε'Ι 

εΙς Κυβρέαv άλλα είδη tπi πληρωμΌ. 

Συνηθισμένες καΙ εόχάριστες κουδέvτες η)ν 

έποχήν έκείνην, μεταξύ των χωρικων, ήσαν 

να όμιλούν, έκτος άπο τaς γεωργικaς των 

έργασίας καi απασχολήσεις, καi περi πα

λαιστC>ν - ππεκλι6άνια ώς όπrεκαλοϋvτο 

τότε - καi των κατορθωμάτων των, προ 

πάντων δε δταv oi &vτί'παλοι ήσαν Θ.ληv καi 
τούρκος. Κάθε τούρκος πσU ήτο σωματώδης 

καί διέθετε μικράν τινα δύvο:μιν έκαμνε καi 

τΟν πο:λαιστήv, καi δι' αότο ξεφιίτρωvον καi 

πολλοί, τότε, τούρκοι παλαισταi. 'Η πάλη 

ήτο το πιο &γαπητοv τους άθλημα, φυσικa 

χωρiς τεχvικήv καΙ κανοvισμοιJς, tδ·ασίζοvτο 

ό:ποκλειστικa καi μόνον εΙς τήv φvσικήv των 

δόναμιν, μάλιστα δέ προ τfις πάλης πολλοi 

παλαισταi fιλείφοντο καi μέ έλαιόλαδοv. 

Καποτε, ί.vας τέτοιος τοvρκος παλαιστής 

έκ 'Πάφου καταγόμενος, ποιJ εΤχεv ό;κούσει 

διa τι)v δύναμιν τοϋ Χ'' Κακουλλfι, έξεκί

σε μέ το ζ&ον του καi εφ&ασε κατa τa μέρη 

τfις Κυθρέάς μέ σκοπον νά. συναvτήση · τον 
Χ'' Κακουλλfιv καi va παλαίψη μαζί του. 

cούκ tα αότον ήσuχάζειν τa τοϋ Χ'' Κα-· 

κουλλij τρόπαια». Φθάσας εΙς το Τραχώvι τfις 

Κυθρέας συνήντησεν έξω &πο το χωρίον κά

ποιον Ελληvα χωρικον καi τον ήρώτησεν, av 
έχη έδω - είς το Τραχώνι - κανένα Χ'' 

Κακουλλfι παλαιστήv καi aν τον γvωρίζη. 

(Ό χωρικος αότος ήτο δ ίδιος δ Χ'· Κα

κουλλfις άλλά δέν άπεκάλuφ; τον έαυτόv του)' 

καΙ έρωτά τον τούρκον. τι τΟν θέλεις τον 

Χ'' Κακουλλfιv καΙ πως τον γνωρίζης; -Ε

χω άκούσει, λέγει ό τούρκος, πως εΤναι έ

να καλΟ παληκάρι καΙ ήλθα μt σκοπΟν va 
τον παλαίψω διότι εΤμαι καί έγω παλαι

στής. Ό τραχωνίτης χωρικοc (δ Χ'' Κα-
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κοuλλi\ς) τοΟ άπαντό:: 'Υπάρχει Χ'' 

Κα«οuλλi]ς άλλά, &ν π&ς τώρα είς το χω

ριόv, δi:ν θa ΤΟΥ εuρης, ΝΕλα ομως νό: πα

λαίψσuμε μαζύ έδώ ε:ίς το ό:λώvι (2) καΙ av 
μf: νικήσης vό: εΤσαι ·6έ·6αιος πως θα vικήσης 

καi τΟν Χ'' Κακοuλλi]v. 'Ετσι καi i:yινι:· έ

τοιμάσθησαν κα1 συνεπλάκησαν. 'Απο τον 

πρώτον yίιpov ό χωρικός (δ Χ'' 

Κακουλλijς) τον aρπάζει μi: τό:ς σι'Sερέvιας 

τrαλάμας του, τον avαποδογvpίζει, οπως δ 

γάτος κρατεΊ καJ άvαποδοyuρίζει ένα 1roνn·· 

><ον καi τον ρίχνει φαp&Jv πλατuv είς το 

εδαφος, .μη δυνηθείς ό τοϋρκος va σηκωθη 
καΙ νa σuνεχίση τον ·άyώvα. Ό τραχωνίτηι:; 

χωρικος (Χ'' Κακοuλλi'J.ς) λέγει ε1ς τον 

τοuρκοv, Ο:φοΟ tμε δf:v έviκησες, οι:Πε κα! τον 

Χ' Κακουλλf\ θa vικήσης κα1 εΤναι περιτ

τοv vό: τον σuναvτήσης. Τον έλυπήθη δμως, 

κα1 διό: vό: μη τον 6ασαv(ζη περισσότερον 

τοΟ λέγει: F.γω εΤμαι δ Χ' ' Κακοuλλfμ; ποu 

&κaίίεις κα1 ζητείς νά τον παλαίψης. Ό 

τaΟρκος fμεινεν Ο:στ·αηκος καΙ άφωνος, θαυ

μάσας δΕ: τήν ύπεpβολικήν δύναμιν τοu Χ'' 

Καιι:ουλλi], καΙ παρα6ε~Ις τήν ήττάν τοu, 

τοιJ έζήτησε •ο χέρι καi τοϋ το έφίλησε. (πα

ραδοχή κα1 ταπείνωσις ι)ηημένοu προς νι

κητήν). Άποχαιρετήσας τον Χ'' Κακοuλλf], 

ό έκ Πάφου ΤοιJρι<ος παλαισ1ής καΙ καδαλ

λικεοοας το &λογό>• του έτrέστρεψεv εΙς τdι 

Ίδια ταπεινωμένος καΙ σκεπτικός, 

Ο Χ' ' KAJKOY 1\ΛΗΣ 
ΣΥΙ\J\ΑΜΒΑΝΕΙ 

ΤΟΝ ΠΕΡ Ι ΒΟΗΤΟΝ 
ΤΟΥΡΚ:ΟΝ ΛΗΣΤΑΡΧΟΝ. 

«ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΝ 
ΤΟΝ ΚΕΛΙ ΟΝ» 

Κατό: τοvς χρόνους έκείνοος tζοΟσεν είς 

το τοι;ρκικδv χωρίον Κελιό: τrις έπαρχiας 
Μρνακος κά'Ιfοιος μαίΊρος τοvpκος ληστής <<δ 

μαCιρος ,.ων Κελιών» ώς i)το γνωστός, πα} 

έλuμαίνετο ολόκληρον τήν πέριξ περιοχήν καί 
τήv έπαρχίαν μΕ: κλεψ;ές, ληστείας καί φό
νους. •Ητο !οχυράς σωμαηκf\ς διαπλάσεως, 

· (:l). Ή πάλη διεξήyετο τότε εΊτε εiς 
πλατε\αν το() χωpιοί) fJ ΟΕ κανένα άλώνΙ 
θεα_:raς _δλ~κληpοv ;ον πληθvσμον τοi} χω
ριοu ι.:αι των περιχωρωv. 
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άγριος εΙς τήν όψιν ·- καθ' δ μαvρος -
καi α!μοδδρος είς τήν ψl.lχήν. Κατέστη δ φό

βος καί δ τρόμος τfiς περιοχίlι:; καΙ τών ά

γωyιατ&v ποu έταξίδευον τrρος τrμι Σκάλαιι 

καΙ ό:λλαχοΟ μ.έσι:tι τών Κελιων. Άλλοίμονοv 

ε-!ς τον δια.6άτηv -· εΊτε &λην ήτο, είτε τοΟρ
κος --- πού θά k'ττεφτε εiς τΟ: χέρια τοu. Κα1 

φορτίον καi χρήματα τοιJ τΟ: i]ρπαζε, καi av 
έ:τδλμα - δ διαδάτης -· νό: τοΟ ένανηωθη 
η vά τοι! άγριέψη, έξετελε'iτο ύπ' αίιτοv σav 

εvαι:; γάτος. Ή ληστεία έγίνεϊ'Ο, ως έπl το 

πλείστον, κατa τήv VVK'1"α διόη oi όγωyιά

ται ·έΠpοτίμων νa ταξιδεvοuv νύικτα, προ πάν

των τοuς θερινοι!ς μi]ν~, ποu ήτο -- λόγι:tι 

της δροσιδ:ς - εύχάριστον κα1 δι' σιJτοuς 

καi διό: τΟ: ζω& τ(.ΥJ. ( 1) Ό μαΟρος αύτος 
τc7>v Κελι&ν, αημειωθήτω, ήτο καΙ Ε:πι.κεκη

ρuyμένος &τrο τfις Κυδερνήσεως διό: σεδα

στοΟ χρηματικοί) ποσο(ί. 

Ό Χ'' Κακοuλλfις •ο Ε:δαλε μέσα τοu, καΙ 

συνεχώς έσκέτrτετο καΙ κατήρτιζε διάφορα 

σχέδια, πώς vά έξοντώση τΟν μαΟρον ληστήv 

κα1 νό: έλεuθερωθf1 δ 6ρδμος προς τήν Σι<ά

λαν, ποu ήτο τότε η μόνη έμπορι.κή πόλις, 

λόy(j) τοΟ λιμαvιοΟ. Θό: κάμω ιωJ έγώ, ελεyε 

καθ' έαuτόν, 5πως Ει<.αμε καl δ Θησεuς εΙς 

τήν &ρχαίαν 'Ελλάδα ποu σκότωσε: τοuς λη

στό:ς καi έξεκαθό:ρισε τον δρόμον προς τό:ς 

'Αθήνας κα! έσωσε τοι!ς σuμπατριώτας του. 

ΚαΙ έπf\ρι τολμηρΟιν καΙ έπικivδυνον συ

νάμα Ιστορικήv τοu ό:πόφσσιν. Τι'!ν &ττόφα~ 

σiν του αότήv δεν τήν έξεμιιστηρεόθη ε!ς κα

νένα, τήν bφάτr)σε μuσηκήν. 

Έφόρτωσε λοιπόν τό: ζοο του, 2---3 yα
ϊ&Ιόρια, μΕ ό:λείίρι ό:πο τήv Κιιθpέαν καΙ μα

ζu μf: aλλοuς συντοπίτες του ό:γωyιάτας, έ

ξεκ\νησαν, κατa τa δειλινό: διό: η'jν Σκάλα·,ι, 

μέσφ 1:ωv Κελιώv.(2). ~Οταv έ'φθασαv ε!ς 

τήν τοποθεσίαν «Φοuρνί;ι. f\ρχισε να νυκτώνη 

καi έξεφόρτωσαν τό: ζώα των διό: vό: ξε-

( 1) Ή Άστvνομ\α τήν έ"Ποχήν τflς τουρ
κοκρατίας δΕ:ν ήτο όpγανωμένη, ώς σήμερον, 
ελάχιστοι ό:ι:ηuvομικο! &τrήpx:ov καΙ αότοi !'..:
γράμματοι καi πού oi πλεlστοι ίσως va 
ήσαν κλέη-rαι καi πολλάκις1 έν κρuτrτι;>, σuν
ειργάζοvτο μετι.':ι τών ληστών είτε 0: φόδου, 
εiτε έκ σvμφέροvτος κα! ώς έκ τούτου ή λη
στεία ι:iιρtiαζε, διότι oi ληστα! εvρισκοv έ
ίlείίθεροv το έ'δαφος δράσεως. 

(2) Ήτο ό σuντομώτεpος δρόμος &πο τήv 
Κuθοέαv πpος η1ν Σκάλαv. 
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κοuρασ&οίίν κα1 αότο! καΙ τά ζiiια των. Ώς 

κοuραuμένοι ποu ~)<σαν τσUς η-ijpεv άμέσως 

δ ίίτnιος, &λλ?:ι. Vπνος λαyωοΟ διa τον φόβον 

·r!jς tμφaνίσεως ιrοCι μαΟρου. 'Η vιίιαα έπpο-· 

χώρε ι καΙ oi σύντροφοι τοίJ Χ'' Κακοuλλf] 
-- διό: τΟν φό6οv --~tσηκώθησαιι καΙ . 

&ίίvτες δ εiς τον άλλον ξαναφόρτωσαν τό: 

ζοο των, έφώvαξοv καΙ τον 
π οι) 

κάτω - να σηκωθi] και αuτος vα 

ξεκιvήσοοιι δλοι μαζ! διό: τήv Ιι<ό:λαν. Ό 

Χ'' ΚακοuλλΙ'μ; &μωι; άΡ";ήθηκε καi τοuς εΤ·· 

m, πως θα &κόμη όλlyον καΙ δη 

μιtτΟι: τά μεσά\1\.•κτα θα αύτός, πη

γαίνετε στο καλ() κα1 θΟ: συvανΎηθοΟμε ω)· 

pωv εiς τήν Σκ&λαν, &ν θέλη 6 Θεός, ι<α1 

tξεκίνησαν. ΠοΟ vά κοψηθη δμως δ Χ'· 

Κακουλλfις ποu έrrιφίμενεν &πο σηγμijι.; εiς 

στιγμήν ίσως κα! Θμφαvισθf\ δ δράκων τi]ς 

πι:pιοχf\ς. Δ!:ν έτrέρασι:: καΙ πολλή ί.)ρα καί 

κατά τό; μεσά:vuκτα - vά σοιι ! -- καΙ πα

ρουσιάζεται δ μαίlpος(3) ό:pματωμένος. --
Ήτο η vύκτα. Πλησιάζει 

πρΟς ΤΟΥ Χ'' Κακοvιλλij --· rrou τrροσεποJ.-· 

εlτο τοv κοιμισμέvοv - καi κραδαίνων όπερ

μεγέθη μά•χαιραν, τrσU είς το φως ;ov φεγγα· 
ριοίi ί!λα.μπε, τον διατάσσει aypiO'J uφος 
νa '1'00 παραδώση τό: χρήματά του (κεπiρ 

πt ππαραί). Ό Χ· ' Κακοuλλi)ς με ϋφσς, δή

Θεν, τρόμοu το() είπε. Έφέvιημ δf:.ι κρατω 

δεκάρα, ππαρa yιόκ, δΕ:ν πούλησα τίποτε α

κόμη, εiμαι τέλεια όιπένταρος, φοvκκαρδ:ς, 

φτωχός. Ό μαύρος. ομως δf:v έ·rrίστεψε καΙ 

έτr~μεvε καΙ άyρίεψε περισσότερον κα1 τόν 

έφσδέρ;ζεν --- τ<)v Χ'' Κακοολλi\ - πl.1C; θα 

Tf)li σ0:v iiν δf:ν TOU έδιδι:: τa 

χρήμαηS: του. Με χίλΙΟVς ορι<:οΙ.Ις ε!ς τοv 

'λλλaχ -- Θεον --- τrρο~<.ητα&οΟσε:ν δ Χ'' 

Κακοvλλfjς νa τοv πείση καΙ τοΟ λέγει. 

Η Αν δi':v πιστεvης έφέντημ, έλα γιοκλό:ταμε 

(έρεόvαμε) καΙ σvyχρόvως έσήκωσε ψηλa 

κα1 τα δvδ 1'01.1 ~έφια διά vα m:ισθf\ δ μαιJ

pος πως δ!:v ήτο ~-πλισμέvος. ΚαΙ τφάγ

μαη, δ μαΟρος χ~ψlς va ύιrοψtασθή κάτι το 
πονηρ6v, Ιδωv μ&λιστα πως ήτο καΙ άοπλος, 

( 3) Ό μαvρος όκοvαει δ~t:Χ τήν δv-
νcψιv τοϋ Χ'' ΚακουλλiΊ. όΧλa προσωπικa 
δtv τον έyvώρισεν. "fδv έφαντάζετο σ&ν Ύί
yα~'Ί'α ιίπερ{ιψηλοv σδν κι' α&ιδν. 

ΕΛΕΥΘΙSΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΤΟ\1 καi άpχζίζει va τον έpεuν& διόι 
va εuρη το πουτζ1v (π;::φ·rοφόρι) μi: τό: ριά

λια {χρήματα). Ό Χ'' Και:οuλλijς δέν τοΟ 

παίρνει καιρόν, &στρο:τrιαiως κα1 έν ριπζj ό 

φθα;λμοΟ ΤΟ\1 τον (σφιξε με τα ά

τσαλέvκ.ι χέρια τοv, καΙ τrc:φ' ολας τΟ:ς 

προοπαθι:ίας κα1 σπασμωδικi'ις κινήσ<:ις τού 

μαίίροv, ένα ταχU καΙ &πότομοv στριφο

γύρισμα ΤΟ\1 καθηλώνει είς το Ε'δαφος πρηνfi 

(προύμιιττα). Γοvατίσας δέ έπ' αlιτοίJ καΙ 

φέρ;:,>ν καΙ τ& δί>ο χέρια, τοίJ μαύρου, π,pδς 

τ& ότrίσω (ό1τισθάy.κωvα) τοΟ τάδεσε μt 

σχοινί, ποο ε!:χε πρόχειρα εiς τ,ήv μέση του, 

·τοο011 σφιγι<τόt ποο δ μαvpσς (μενε 

τος εiς τi'}ν θέcnv ποο ε:uρίσκετο. 

Ό μαΟρος lτρεφε κα1 'Ε-

φαντάζετο καi δη κατ' αvαyκηv δ 

Χ'' Καιωuλλi')ς θά τον tλι::uθέρωvεν άπδ ,ζι 

δεσμά 'f()U O!Ct VCl TQV δοηθήση \ICc ψΟpτώ.• 
σουν τά γομάρια του έτri τώv Ι:ώωv καΙ 

fτσι θii: εupισκt:ν τήv ει.J..:αφίαv ,_,:'; σ'κοτώση 
τόν Χ'' Κακουλλfι η καΙ va κατορθώση vό: 

φύyη. «'Η ά:λετrοΟ στον vτrvo της έiολεπt 

κοτοποολια». Άπολιθωμέvος fμεvεν δμως κα1 

άπηλτrισμένος, όταν εΤ& τόv Χ'' Κο:κοvλλij 

vό: παiρνη fvα &ια τσUς σάκικοuς μ!: το ά:λεύ
ρι μF.: τήν μ<:yαλυτέραv ειJ.κολiαv καΙ νό: τοvς 
φορτώνη tπl τω ζώωv. Τότε δ μαuρος &ντε
λήψθη δη αίιτδς i'}το δ Χ' ' που 

&κοιιε καΙ τοίί λέγt1. Ν Αχ τt'i: Ύι<ιασUp shivτι 
(τώρα) άyvατlμ (κατάλαβα) τr~;ς εiσαι δ 

Χ'' Κακοvλλijς, δ:ν το lJκαταλάμδαινα θa σt 

έτrο:ιζα ( τοuψέκιζα) τ!]ν ώρα τrou ήσο ξα

πλωμένος, καΙ τον έκλιτrαpοΟσε μ€ χίλια δυο 

κολω<εuτικα λόγια να τον &φήση έλείιθερον 

καl νά τοϋ όσα τοΟ 

τοΟσε. ·- δ μαΟρος ήτa ύπέρπλοιιτος ό:τrό 
τ{χς ληστείας πw έκαμνε.-··-- Ό Χ'· Κα

κοvλλf1ς ε!ς δλα αί>τό: δtv Εδιδ~ν &κpόασιv. 
"Αμα έτελι:(ωσε τi':ι μ ιό: 

μοvτταpκό:v -- ρεαιεμ€ -·- ( 5) ό:πό εvα γα-

• ( ) ~ou νό: _Ι'ί§ειιpεv δ μαupος δτι τι)ν 
μην έl<εΙvηv θα έτερματίζοvτο τά 
ματά τοu καi ήνοιγε καi δ 

(5) ΕΙvω μιό: θηλιa 
πτον σχοινi τήv δποίαv 

τοΟ ζώοu καΙ 
--·- δένοvν 

η) ζώον η 
φάτvην Ί'οu · πάχνηv. 

λ ε-
τf)v κε

μέρος 
σχοινJ μ( το δ

το δένουν εΙς την 
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Ίδαροv κα! τήcv έφόρεσε είr; τήv κεφαλι1v τοΟ 

μαύρου, τον έσrjκωσεv ό:πο χαμαl καΙ ΤΟΥ 

lδεσε μt σχοινί πίσω ό:πο το σαμάρι ένος 

ζώου κα1 ξεκίνησε δ~ι:Χ τήv Σκάλο:ν, ΥΗρχι

σε νό: pοδίζη η αόγή καΙ Χ'' Κακουλλfjς 

μf: το πολύημοv λάψvpόv του - τον μαΟ

ρον -- ε!σήρχετο ε!ς τήv Σκάλαv. Ό κ6σμος 

ΠOIJ έι<uκλοφόpει ιf.κείνηv τήv ωpαν μεταt\αi

vων ε!ς τήν .f:.ργασ[αν του, 166λεπε μετ' έκπλή

ξενχ; καΙ θαυμασμού, σιΨάμα δε καΙ τρόμου 

το παράδοξον τοίJτο καραδάvι κα1 έχειρο

κρότει καΙ επαινοΟσε ΤΟ\1 Χ'' Κακοuλλί] ΠΟΙJ 

κατώρθωσε νά συλλάοη αuτο το τέρας τrοι) 

έ1το χρόνια ί'jτο 6 φά6σς καΙ ο τρόμος τfις 

περιοχής ληστεύων τοuς δια6ό:τας καi 'ΠΟΙJ 

σίικ όλlγοuς ί.:στειλεv εiς το άγνωοτον. 

Έν τi;J μεταξύ, -rοίJτο 

ως ε!ς δληv τήν πόλιν καi σιιvεκεντρώθησαν 

ολοι μι,κροi καi μεγάλοι, έλληνες καΙ <οίίρ

κοι, 6λέποvτες τrεριέpγωc; αίιτήν η]v πρωη:c,... 

φανij καΙ παράδοξον ΕΙς τήv σκηvήν 

κατέφθασεν έφπτπος καi ή 'Αστυνομία τήι; 

πόλεως καi &φοΟ, με-τΟ: δισταγμοί) κα1 φό

βου ποl\λοCι, τον σuνέλα6ε, τοίl έ6αλ0'11 τί'tς 

χειpοτrέδας 

εΙς τό:ς φuλακάς. 

παpέλε:vσιν όλίγωv 

τΟν δι' άγχόνης θάνατον. μιό: 
έποχιι'J τρόμου καi ή τrεpιοχή τώv Κελιών Ο:-
1τηλλά-rη Ο:πο τον φο{Ιφον ληιηήν ;rο\.ι έπl 

χρόνια πολλa τήν tλuμαivετο κα1 δ δρόμος 
πλέον !)το δ~ι'Ι: τοi:ιι; 

καi είς οΙονδήποτε "'''"'"'"'•·nυ 
Το χαρμόσuνοv τοΟτο yεyov,:'Jς 10 έώρτcr.-

σαν aπο κοιvαιJ ~Ελληνες εό-

γvωμοvοΟvτες τόν 

Κaκοuλλήv. 

Τον Χ'' Κακοuλλι)ν τόιι συνεχάρη πpοσω-· 
π~κώς διό: χεφαψίας καΙ δ ΤοΟpκος Πασό:ς 
της ε!ς αύτον κ<ΧI η) χρη

μαηκον ποο&v μέ το δπ<:i!ον ήτο 

μένος δ μαί\pος τσVρκος ληστής. 

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΑΙΔΡΟΝ 
ΚΑΙ ΑΘ,ΟΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ 

ΜΑΡΠΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΑΝΘΡΟΠΟΝ 

MY.I":KHN l1 ΥΝΑΜΙ Ν 
ΤΟΥ Χ'' ΚΑ!ΚΟΥΜΗ 

ΠρΟς τό άνατολικο\• ώ<pov τοΟ Νέου Χω
ρiαι Κuθρέας εuρίσκετο ό τελεuταίΌς έκ τώι' 

:32 άλεvρομίιλωv τf!ς Κuθρέας, ό «μύλος τού 
Πετονατσωv» ώς ό;πεκαλεiτο. "'Ητο πολtι 

μικρος μίΜος, μικpό:ς δυνάμεως καi 

μικρ&-ς άποδόσεωι; άλείιροu καtl' on ή ποσό· 
της τοu νεροi) - t) κιvrμ!jptoς δύναμις -
πού τοv tκινσVσε i]τσ έλαχiιτrη καΙ 
φuσ:ιι<ό: καΙ α1 στροφαi τών λιθαριών 6ρα

δε'1αι. 

Δια τον λόγον αότόv, δ μύλος ήτο Ι{"f!Ομέ-

1'0'> χαμηλότερα τής έπιφανείας τού tδάφοι;ς 

διι.): νό: τό vεpov μεγο:λuτέραv πίεσιν κα1 

οοναμιν. •Ητο δ μικρότερος τών μvλων καΙ 

ώς έκ τοίιτοιι δi:v σιινεκέvτρωvε καΙ πολλοιJς 

πελάτας. Λόyφ τijς τοv αvrψ; 5!':v 
i'jτo όρατος έξ αποστάσεως. Πληθώρα δέν

δρων φuτειιμέvο: γύρω τοv με το 

νον χρώμα -rων ί6καμvον Τ<'> τmτίοv έξα!ρετον 

καΙ προσέδιδαν είς αίιτο μίαν φαντασμαγο

ρι,κfιν θέαν. Τήv πλέον ομως άτrερiyραπτον 
μεyαλοπρέπειαv τήν σvνίι::ηα μία &πεpύψη

λος καΙ εύσκιόφuλλος πλάτανος «Ο 

πλάτανος τοΟ ΠετοvατζιοΟ» δπως ήτο γνω
στός, καΙ vπδ παχεΊαν αύτi]ς σκιav κα
τα τοuς μijνας τοΟ καλοκα!ρισD ήδύναντο άνε

τα va καθi01ουν καί vό: ξε.κοuρασΘοΟν άνω 

των 100 1Υpοσώτrωv. Ή διάμετρος η)<; πλα· 

τείας, τfις uτro τfις πλατάvοv σιοαζομένης i\
το οuχ1 μικροτέρα τC>v 30 περiποv μέτρων. 

'Ηλίου Ο.1<τlς διαπφνοοοε 1ήv τrιJ· 

κ'.ιήν φvλλωσιά της. Σχολε'i'α τf\ς γv.ρω πε· 

pιοχijς τrολλάΙ<Ις Π>pοετίμωv ΤΟ "I"OΠiOV O:UTO 
διά τaς των. ΟΙ έπ' αίιηϊς (πλα
τάνου) πηφωτο1 ψό:λται δf.ν f.rrαvoν άπο τοΟ 

νa ψάλλΟΙJ\1 τa δλον πάθος άσματά τωΙΙ, 

άναπέ'μποντα σ•:Jτω δοξολοyίαv προς τόν 
μιoopy6v των. 

Κι'ιπ,οτε λοιπόν ~ ~το καλοκαίρι 

εΙς τήν ώpα[ο:v αότfιν πλατε'iαν, κ&ποιος μυ

λωνάς το() μύλου έκάθησε κα! 

σνvέτρωγε μετό: ·rώv πελστών του -· i)το με" 
σημέρι -- οτοο άλεσβfi το σιτάρι(]). 
Τυχαίως, κατΟ: τήv 

€.ρχεται ό:πο μο.ιφvό: μ;'; 

Πpσοpισμόv ΤΟ χωpiOV TOU, TQ Τ pαχώνΙ, ΠΟU 

δf..v άη·ε!χε καΙ πολιΊ άτr' έκεl, περίπου εvα 
ό:γγλικον μίλιον, ΟΙ σuW5αιτημόΙΙες τον είδαν 

( 1 ~Ετσι έκαμνον σχεοον ολοι οί μυλωνά
δες Κuθρέας, δταv έφθαvεv ή ι:Jρα τοϋ 
γεlίματσς σιιvέ-φωγοv μετa τών πελατών των. 
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καΙ σvνεφώvησαν, όταν πλησιάση, νa μην 

τού ΠoUv κόιτrιασε, οuτε vcX τΟν βροw πινιάv, 
δηλαδή vcX μfιν τον κεράσουν κρασί. (2) 

'Εν τ~ μεταξv έφθασεv καΙ ό Χ'' Κα

κουλλfiς - ήτο πεζός, - τοος έχαιρέτησε 

μt τΟν ώραiον κ.υπριακΦι χαιρετισμον «ώρα 

καλή σας κοπέλια», καi 'αίιτοί τοϋ άτrήντη

σαv ξηρά, «ι<αλως τον Χ'' Κακουλλfi» καi 

τίποτε άλλο, οϋτε κόπιασε, οuτε ελα να 

σΕ κεράσωμε καμιaν πινιάv,(3) καΙ σκυμ

μένοι εΙς το πιάτοv των έσvνέχιζον το φα

γητόν των. Ό τρόιτrος των αίιrος δυση·ρέστη

σε τον Χ'' Κακουλλfi, &λλa δεν εΤπε τίποτε, 

τ06αλεν όμως άτrο μέσα του - έσι<έπτετο 

- νa τοος έι<δικηθή διa τΟν περιφρονητικόν 

των τρόποv. Σvνέχισε τον δρόμον του καί 

κατηφόρησε ΠpΟς τον μύλον, ΠοV ό:πε'ίχεν άπ' 

έι<εi -ποίι ξτ.ρωγον περ\ τα 40 μέτρα, καΙ 

χωρlς να τον άντιληφ&Vν εlσfiλθεν μέσα -
ή έξώπορτα ήτο εiς τήν άντίθετον πλευρcΧν 

καΙ δtΥ έφαίνετο άπ' tκεi ποο έι<άθηντο -
καΙ ενω αίιτο\ έτρωγαν άμέριμνοι καi γελών

τες διa το παιγνίδι ΠοV τοίl κατάφεραν, 

αίιτος μt δλην του τiιν ψuχpαιμlαν καi άπά

θειαν έlσταμάτησε τον μvλον, άνέδη έπi τοίl 

πάγκου που ήσαν τοποθετημένα τα λιθάρια 

- ι,ι.vλόπετρες - καi μt τήν Vπεράνθρωπον 

δύναμιν πού έι<έι<τητο έσήκωσε το απ· έπά

νω λιθάρι, πού εΤναι τρυιrημένον εΙς τήν μέ

σην διa να εΙσέρχεται άπ' έκεί το σιτάρι 

ΠοV eα &λεσθή, το έπέρασεv εΙς την κουτά

λαν του - βραχίονα - το κατέβασε κάτω 

καi το μετέφερε μακρuα άπο τΟν μύλον μέσα 

σΕ καλλιεργ·ημένον χωράφι εΙς άτrόστασιν 

μιό:ς σκάλας καi πλέον καi το έτοποθέτησεν 

έκεi καi ί)συχα, ήσuχα έτρά6ηξε κατα τΟ 

χωρίον του. Το βάρος τοϋ λιθαριοu - μυ

λόπετρας - ήτο άνω τών 300 όκάδων. 

(2) Αύτό θα το ίiκα<μvον όχι άτrο έμπά
θειαν, άλλα διa νa tδοϋν πώς θα άντέδρα δ 
Χ'' Κακουλλfiς. 

( 3) ΕΙς τήν ΚVπροv καί προ πάντων εΙς 
την iίπαιθρον έσυν.ηθίζετο καΙ συνηθίζεται ό:
κόμη, δταv περνά κάποιος τήν C:,ραν ποv 
εΤναι το τραπέζι lτοιμο γιa το φαγητό, οΙ 
συνδαιτημόνες vα προσκαλοUν τον τυχαίως 
διερχόμενΟI/ δια τοu «κόπιασε νa φάμε» καi 
ό κληθεiς είτε είιχαριστεi καi συνεχίζει τΟν 
δρόμόν του, η πηγαίνει καi πίνει καμιaν πι
νιa γιa να μή φανη άκατάδεκτος. Τρανή καi 
άδιάψευστος άπόδει•ξις τi}ς πατροπαράδοτης 
Κυτφιακfiς φιλοξενίας. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ό μυλωνάς καi οΙ πελάται του, δταν έ

φαγον, κατέβηκαν εΙς τΟν. μvλον να Ιδοuν, aν 

έτελείωσε το άλεσμα τού σίτου. Όποία δμως 

ό<πληξις καi ταραχή κατέλα6εν αίιτοιJς, δ

ταν εΤδον τον μvλον σταματησμένον καi το 

λιθάρι νa λείπη! 'Αμέσως έ.κατάλα6αν πώς 

τοίfτο ήτο δουλειa τοΟ Χ'' Κακουλλi\ καi δ

τι τοος το b<:αμε γιa έκδίκησιν διa την πε

ριφρόνησιν ποο τοίl έδειξαν, καi έ.ξfιλθον 

πρΟς άναζήτησιν τοu λιθαριοu. Το λιθάρι το 

εδρον, &λλa ποιός θΟt το φέρη εΙς τον μύλον 

καi ποιός eα το τοποθετήση καi πάλιν εiς 

τήν θέσιν του; Δέν έπρόκειτο περi δάρους 

30-40 όκάδων, αίιτοl τρεiς &.eρωποι ήσαν 

καΙ δtν μποροCισαν οϋτε κaν νa το σαλεύ

σουν άτrο χαμαί. Οvτε κυλ·ητον δεν μπορού

σαν, διότι το χωράφι ήτο καλλιεργημένΟΥ 

καi το λιθάρι δΕν κυλούσε. 

Θέλοντες καί μή, όλοταχώς μετέβησαν εΙς 

το Τραχώvι, εδροv τον Χ'' Κακουλλii -
όταν τοος εΤδεν έσι<ασε στa γέλια - καΙ 

τον έκλιπαροUσαν νa ύπάγη πίσω εΙς τον μv

λον για να μεταφέρη καi τοποθετήση καi πά

λιν το λιθάρι εΙς τήv θέσιν του. λότος προ

σεποιεiτο τΟν μη εlδότα καΙ ήρvεiτο πώς ήτο 

δουλειά του. τους έλυπήθη δμως, ώς καλο

κάγαθος ποv ~το, καί συ)'ι<ατετέθη ίιπο τον 

δ.ροv νa τοu φέρουν ένα κάρτον κρασί, αότό 

ήτο ΤΟ πρόστιμον ΠοV τοος έπέδαλεν, ώς πλη

ρωμήν, διa τον κόιτrον του καi πσV προθυ

μότατα έiδέχθησαν. 

«Το σχοινl τοϋ χώρκάτη μονοόν 
έν-Ιφτάννει 

καΙ δι.πλΟν φτάννει:.. 

Ν.γεται - ιiπfιρχε διάδοσις.- πως οΙ 
4 σπόνδυλοι τοu κόκκuγος (το καuλονοιJρι 

κατa την ·κυπριακfιν Ιδιάλeκτοv) τοϋ χ' , 
Κακουλλfi προεξεϊχαν 'Πpός τa Θξω, έν είδει 

μικράς οόρδ:ς, σημείΌν μαρτυροUν τiιν μι.ιϊκι)ν 

δύναμιν έι<είνων ΠοV το εfχΟV. 

Ό Χ'' Κακουλλi\ς άπiθανεν εΙς τήν ήλι

κίαν των 95 έτ&ν καΙ έτάιφη είς Τραχώvι 

Κυθρέας. 

ΜΙΚ·ΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΑΙΣΜΟΙ : 
Θησεvς: Σ ηκώvει τι'ιν 6αρετήν πέτραv-πσV 

δΕν μποροuσε κι%\Ιεiς νa τήv σαλεύση 
καί είιρίσκει τό ξ!φος τοίJ πατρός του. 

Χ'' Κακουλλfις: Μετακινεί τήν δαρετην μυ
λ&ττετραν ποο δέκα ( 1 Ο) άνδρες δΕν 
μπο.ροUσαν va τfιν σαλεύσουν καί τήν 
μεταφέρει πολV μακρυά. 
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καi τον κρεμάζοuv. 
XiP. ΛΟΠΙΝΟΣ 

Θησεύς: Μετα6αίνε1 εiς τό:ς Άθήvας άπό 
τον δρόμοv τrou ήσαν οΙ λησταi, τοuς 
συλλαμβάνεΙ καΙ τοuς φονεύεΙ κα1 γλυ
τώνουν ο1 δια5άται &πο αύτούς. 

Χ'' Κακουλλrμ;: Μεταβαίνει εiς τήν Σκάλσ:ν 
&πο τον δρόμοv που i'iτo ό ληστής, δ 
μαΟρος τώv Κελιών, τbv σvλλαμδό:νει 

Σ ΗΜ.: ΤiΊν iστορiαν αVτήν .μοΟ τήv ε Τ χε διη-
yηθη κάποτε δ μ. Π'' 'Ανδρέας Κ. 
Ταζέτικος δισέγyσvος -roO Χ'' Κα
κοuλλ{j καί δ μωκ-τάρης τfις Χρυσί-

δας Κύπρος Σ ταupάκης. 

Ο λοχ!ας τοu Κυπριακοί! Στρατοu ΣΤΑΥ
ΡΟΣ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, [:κ Χρvσίδας Κv-
θpέας;, δστις 'έπεσεν r)ρωϊκως εΙς 'Πεδίον 
τiΊς τιμi\ς ι!:νδόξως πολεμ&ν κατa Τούρ-
κων είσ6ολέωv τήv 22αν 'Ιοuλίοu 197 4 εΙς 
τηv μάχηv τοu Τσιάοuς. 

Χ. Λ. 




