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. ΙΣΤΟΡΙ ΑΠ() 

ΡΟΠΑΠΟΥΜ 

Είμαι ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης από την 

Χρυσίδα Κuθρέας και την ρίζα 

της οικογένειάς μου, 

θηκε η γιαγιά μου η οrιοiα 

'Ημουν κόπου 13 χρονών και μια 
ενώ καθόμουν πάνω στο πετpάβλακο του 

μύλου με την γιαγιά μου που κόρη του 

Χατζή Κακουλλι'J μου είπε γιε μου βλέπεις 

αυτόν τον πλάτανο; όταν με περνούσαν 

νύφη μόλις τον φυτέψει και τώρα 

δοξάζω τον Θεόv που έγινε τόσο 
Όηως βλέπεις 1 Ο τώρα 

ρούν να τον αγκαλιάσουν και 

μου λέει, ο 

Χατζή ΚακουλλrΊ μια 

του 

κάρι να παλαlψει με ένα 

Κ<»νσταντινούπολη. 

Ο ΊΌι)ρκος αυτός ·ήταν πολι'J 

ήταν μαύρος και τα χείλη του 

σμένα μέχρι το rου. Όταν ο 

να παλέψει με τον Τοuριω 

και κλαίγt.1με για Γ! ο 

Ο προπαηο(ις σου λοιπόν εκατCιλαβε την 

αγωνία μας και μας έδινε 

έλεγε μην φοβάσθε, εποτόβρισε το 

του εις τον Τούρκο και όταν τον 

όπως το μωρό. Μας είπε 
<-n·vr.,rιηι η δύναμη 

του προπαπο(; σου τα 

γάλα και τα μαλιά του 

πάνω. 

καν τα 

και ε1ς τον τρίτον 

σου τον άρπαξε από την 

τα δάκτυλά του και 

που να σοu τον «όηου 

πέταξέ τον πε γκιοοίJρψ> είπε 

Κοντά εκεί ήταν μια λiμνη και τον πέταξε 

μέσα ο σου. Αμέσως 

και ένα 

να τον πάνε στην σε γιατρό, στην δια

δρομή ο Τούρκος πέθανε και τον θάψανε 

εκεί που εiναι τα δυο γεφύρια ηριν αnό την 

Κυθρι~a. Μετά την πάλη αυτη ο ηασός εδώ·· 

ρησε i:vα χωράφι μεγάλο στον ηρο-

ηαπού σου κοντά στο 

Πηδιά. Το χωράφι αυτό το είχαμε 

Μια άλλη ιστορία nou μου είπ:ε 
μου για τον της έχει ως 

Στον μύλοv του που τον 

πετονότση, εσuvακτήκανε μια μέρα μυλω-

και σο(ιβλα. Ο ήταν 

κάτω από την επιφάνεια των 

πάνισ από τον εiχε 

σανοιμuλωνόδεςνακαλέσοuν 

της τον Κ.ακοuλλή (δηλαδή τον 

παπου 

και τον 

να πάει va τι:;ιυς 
του μύλου για να ο,λέσοuv, 

λέει σας το έκανα για να σας 

να μην με καλέσετε και μένα 

που μου {;;λεγε 

ιοvrφοηα·· 

ως 

εκοίφσε6ε και τον εσ;{ότωνε. 



την Σκάλα υπήρχε ένα χάνι στα Κελιά έτσι 
λέγαν ΊΟ Χωριό αυτό, εκεί έμπαιναν μέσα οι 
κφατζήδες και ξεκουραζόντουσαν. 

Ο παπούς μου ο Χατζηκακοuλλής δεν 
μπήκε στο χάνι και τράβηξε στα χωράφια 
κατέβασε από τα ζιi!α τα σακιά με το αλεUpι 
και ξάπλωσε επάνω τους. ΚαΊό τα μεσάνυ

κτα έφτασε ο ληστής μόλις είδε τον ηαπού 

μου επάνω στα σακιά λέει,· ποιός είναι 
αυτός που δεν φοβάται, πλησίασε τον 

παπού μου και ενώ ήταν ξάπλωμένος 
μπρούμοuττα ετσίλησε τον παπού μου, 
τότε γυρίζονπις ο μου εποτάβρισε 

το χέρι του και έπιασε τον ληστή σφιχτά 
από τον λαιμό, του λέει τότε βραχνά ο 

ληστής είσαι ο Χατζ!'j Κακουλλής, του λέει 

τότε ο παπούς μου πού με ξέρεις; και ο 

ληστής του .απάντησε βραχνά μου . το 
είπαν οι κιρατζήδες. Ο παπούς μου τον έδε

σε, τότε ο ληστής του λέει ξαπόλαμε και 

στο βουνό που βλέπεις ε!ναι το σπίτι μου 
γεμάτο χρυσαφικό, ασημικά και πολλά 

λεφτά να πάμε να σου τα δώσω. ΕδΦ πρέπει 

να σας πω ότι τον ληστή τον τρέχανε 30 
αστυνομικοί και δεν μπορούσαν να τον 

πιάσουν γιατί τους εσκότωνε. 

Ο παποίις μου φόρτωσε τα σακιά με το 
αλεύρι και το σιτάρι κaι με σιεπί τΌν εσιετ

τούσε προς το χάνι που ήταν οι 

μόλις άνοιξε η π6ρτα όλοι φοβήθηκαν τους 
λέει τότε ο παπούς μου μην φοβάστε 

τίποτε γιατί τον έχω δεμένο. Τον ηήρε ο 

παπούς μοu και τον πήγε στην αστυνομία 
σrην Σκάλα, και τον παρέδωσε. 

Τότε όλοι για να ευχαριστήσουν τον 

παπού μοu που τους γλύτωσε από ων 
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ληστή nou ο φόβος και τρόμος στην 

εκείνη, έκαμαν ~~ρανο και μάζεψαν 

που το κάθε πουγγί 

1 00 Αυτά όλα που σας διηγήθηκα 

είναι για να μάθετε ότι ήταν ο πιο δυνατός 

άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα στην 
Κύπρο. 

Μια άλλη παληκαριά μου διηγήθηκ.ε η 

γιαγιά μου για τον εαυτό της, η γιαγιά μου 
ιΊταν κόρη -rou Χατζη Κακοuλλή. Όταν 
ήμουν κοπέλα είχαμε καλεσμένους. στο 

σπίτι εις το Τραχώνι της Κuθρέας στρώ

σανε τραπέζι και ο πατέρας μου έλεγε πόσο 

δυνατή είμαι, για να δείξει εσήκωοε τον 

στύλλο του σπιτιού και έβαλε το φόρεμά 

μου κάτω και μου λέι ο πατέρας μου «κόρη 

Χριστινοίι να πάης να φέρης κρασί.: 

σηκώθηκα εσχίσθηκε το φουστάνι 
είπα τίποτε, σε μια στιγμή που με 

έβλεηε ο πατέρας μου σήκωσα και εγ<ί) τον 

σtυλλο του σπιτιοίJ και του έβαλα την 

βράκα του που κάτω, όταν σηκώθηκε.εσχί

στη η βράκα του και κείνου. Αυτό που έγινε 

τ'jταν για να δείξει ότι η κόρη του txsι 

μεγάλη δύναμη. 

Η ιστορία της γιαγιάς μου έχει και ~πα

κόλοuθα" Η γιαγιά μου είχε και άλλα 
φια, μια μέρα ενώ τα αδέλφια της tηαιζαν 

μέσα στο αυλάκι πέρναγε ένας Τούρκος και 

κοίταζε τα αδέλφια της και είδεν ένα μωρό 
να έχει πίσω του νοuρί τότε ο lΌύρκος είπε 

τούτο το μωρό καμιά μέρα θα μας φάει 

Όταν το μωρό γύρισε στο σπίτι πέGαvε. 
Ήταν ένα από τα μικρά αδέλφια της 

μου. Η γιαγιά μου πίστευε πολι) στο κακό 
μάτι 


