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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ο Σκυλόγαμος
Κωστή Κοκκινόφτα
Λπό τα πιο παράξενα έθιμα τπς Κυπρια
κnς κοινωνίας και με παράξενες επιδράσεις
στn ζωr'Ί των ανθρwπων τnς εποχr'Ίς είναι και

το έθιμο του σκυλόγαμου. Άμεσα συνδεδεμέ
νον με το δάγκωμα των σκύλων παρουσιαζ6ταν σε μεγάλn συχνότnτα αφού αρκετό dnμα
ντικός r'naν και ο αριθμός των αδέσποτων

αυτwν ζwων στις αγροτικές κοινότnτες τnς Κύ
πρου. Είναι δε χαρακτnριστικό πως το περίερ
γο αυτό έθιμο με τον έντονα δεισιδαιμονικόχα

το έθιμο προσβλnτικό για το πνευματικό επί

πεδο του λαού αναρωτιόταν τι πραγματικό
κρυβόταν πίσω από αυτό. Ήταν άλλωστε γενι
κό παραδεκτό πως

n

ιατρικr'Ί και

n

φαρμακο

λογία στr'Ίριζαν σε μεγάλο μέρος τnν ύπαρξn
τους στις παρατnρr'Ίσεις των χρnσιμοποιού
μενων βοτάνων r'Ί των λαϊκwν θεραπευτικwν
αγωγwν. Γράφει σχετικό

στις

21.10.1895

n

κάτω

εφnμερίδα Σόλπιγξ

από

τον

τίτλο

«Σκυλόγαμος».

ρακτr'Ίρα και τις περίεργες προεκτάσεις στο
χwρο τnς επιστr'Ίμnς συνδέθnκε τόσο με τnν

«... 0

Σκυλόγαμος μας είναι αποδεκτός

Ελλnνικr'Ί κοινότnτα όσο και τnν Οθωμανικr'Ί

από το λαό από αμνn μονεύτων χρόνων, αγνο

μειοψnφία του νnσιού και απετέλεσε κοινό

ούμε δεν αν είναι εν χρr'Ίσει και εις άλλα μέρn.

σrοιχεrο για τn ζωr'Ί των κατοίκων.

Εδw δεν ενεργούν φάρμακα. Φαϊνεται ότι έχει

κάτι το επιστnμονικόν, τούτο
Σύμφωνα με το έθιμο αυτό αν κάποιος
δαγκωνόταν

από

σκυλ'ί

που

έπασχε

από

λύσσα έπρεπε τnν τεσσαρακοστr'Ί ακριβwς
ν(;κτα από τα δαγκwματα να μnν κοιμnθεί κο
θόλου αλλά να αγρυπνr'Ίσει διασκεδάζοντας
με τους φίλους και γνωστούς του. Ήταν δε βα
θειό πεποίθnσn του λαού ότι ο άμεσα επnρεα
σμένος μετά τnν αγρυπνία αυτr'Ί r'Ίταν ολότελα

aπαλλαγμένος από τnν πιθανότnτα να προσ

ό,τι γίνεται τnν

τεσσαρακοστr'Ίν nμέραν από του στίγματος,
διότι ως νομίζομεν, και

n

επιστr'Ίμn παραδέχε

ται ότι κατά τnν αυτr'Ίν περίπου nμέραν ανα

πτύσσεται ο ιός τnς λύσσnς. Επίσnς και

n

επι

στr'Ίμn νομίζομεν παραδέχεται ότι πιθανόν να
πάθει τις και υπό μόνnς τnς ιδέας όταν υπάρ
χει αφορμr'Ί. Μr'Ίπως ο κατά του ύπνου αγίων
εκείνος,

n διασάλευσις εκείνn του

αίματος συ

ντελεί εις τnν εξουδετέ ρωσιν του ιού; ... »

βλnθεί από λύσσα εξαιτίας του δαγκwματος
του ζwου. Οι θεραπευτικές ιδιότnτες του πα

Το κοινό αυτό έθιμο όλων των κατοίκων

ράδοξου αυτού εθίμου r'Ίταν για το λαό θαυ

τnς Κύπρου πολλές φορές έφτανε σε ακρότn

ματουργικές και αλάνθαστες. Ο δεισιδαιμονι

τες και αναστάτωνε τα χωριό και τις πολιτείες

κός

σκυλόγαμου

του νnσιού επιστολές και άρθρα γράφονταν

επεκτεινόταν και στnν πίστn των απλwν αν

στις εφnμερίδες τnς εποχr'Ίς και αρκετοί Κύ

χαρακτr'Ίρας

του

θρwπων ότι κάποιος μπορούσε να προσβλn

πριοι διαμαρτύρονταν για τ aχρείαστο του.

θεί από λύσσα μόνο με τnν ιδέα ότι τον δάγκω

Γράφει σχετικό κάτοικος του χωριού Κυθρέας

σε σκύλος. Γι' αυτό και στnν περίπτωσn που

σε επιστοΜ του στnν εφnμερίδα Σάλπιγγα

κάποιος έβλεπε έστω και όνειρο σnμείωνε τn

στις 17.6.1895:

νύκτα αυτr'Ί, wστε.

40 μέρες αργότερα να

κάνει

τονσκυλόγαμοτου.

Οι λόγιοι τnς εποχr'Ίς αν και θεωρούσαν

«... Οχλnρόν άμα

και λυπnρόν, ότι κατά

μικρό χρονικό διαστr'Ίματα ο ύπνος των κατοί

κων τnς κωμοπόλεως μας διακόπτεται, τα-

