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ρόσσεται και αφfπταται των οφθαλμών των

μονικnς του επίδρασnς στο λαό.

υπό των αγρίων φωνών μn επιδεχομένων σύγ
κρισιν, των παροfνων ασμάτων και των εκκω

φαντικών

κρότων των ποιμενικών κωδώνων,

ούς οι κυνοπλιlκται κατά δεκάδας φέρουσιν
μεθ' εαυτών μετά των συν αυτοfς εορταζό

Ιδιαίτερα εορταστικό χαρακτnρα είχε ο

σκυλόγαμος ανάμεσα στα μέλn τnς Οθωμανι
κnς μειονότnτας τnς Κύπρου. Γράφει σχετικό

n αλιlθεια στις 1/13.9.1895:

ντων τους γόμους των και ούς κροτούσι πά

«Επί δύο νύκτας τώρα Τούρκοι έχοντες

ντες ομού εις τρόπον ώστε και nμιθανnς τις να

τον λεγόμενον σκυλόγαμον ανnσυχοίJσι τους

τρομάζει. Από τnς Λαμπρός nτοι τnς Αναστά

τnς συνοικίας και όλους τnς πόλεως μας τους

σεως και εντεύθεν εόρτασεν

κατοίκους δι' επανειλnμμένων πυροβολισμών

n

Κυθρέα τοιού

τους κοινογόμους πλείονας των δέκα, και

και άλλων ενοχλnτικών διασκεδάσεων. Οι γεί

τοιούτοι γόμοι ετελέσθnσαν εφέτος, όχι μόνον

τονες εζnτnσαν ζαπτιε'ν να τους εμποδίσει

χάριν των λογικών αλλά και των αλόγων. Κύνες

από τους συχνούς πυροβολισμούς και δεν ευ

ζώα, φορτnγό, βόες, χοίροι και πρόβατα σι

ρέθn τοιούτος ... »

τευτό εδnχθnσαν ουκ ολίγα ... »
Στο όρθρο αυτό καυστnριαζόταν αρκε
Όπως διαπιστώνομεν από τnν επιστολιl
αυτn σε ένα διόστnμα
συνέβnκαν

2-3 μnνών στnν

Κυθρέα

τό έντονα

n

κυβερνnτικn αδυναμία να κατα

στείλει το δεισιδαιμονικό αυτό έθιμο και να πε

τέτοιοι σκυλόγαμοι, αριθμός

ριοριστούν οι αναστατώσεις που επέφερε

ιδιαίτερα μεγάλος. Σκυλόγαμο όμως δεν έκα

στους κατοίκους τnς πόλnς. Με τnν πάροδο

ναν μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα τα

βέβαια του χρόνου, οι συνθnκες ζωnc; που

οποία οι ιδιοκτnτες τους υποχρέωναν με διά

προκαλούσαν τnν εξαθλfωσιν των λαΊκών

10

φορους θορύβους να αγρυπνούν τnν κατόλ

μαζών εξαιτίας τnς μακροχρόνιας δουλείας

λnλn νύκτα μετά το δάγκωμα του σκύλου. Ως

του

αποτέλεσμα nταν το παράξενο αυτό έθιμο να

μιουργία σχολείων και π C'Jvoδoς του πολιτιστι

έθνους άρχισαν να υποχωρούν. Η δπ

καταντnσει ανυπόφορο για τn ζωn τnς κωμό

κού επιπέδου των κατοίκων τnς Κύπρου υπnρ

πολnς. Ο δε συντόκτnς τnς επιστολιlς εθεω

ξαν

ρούσε

περίεργα αυτό έθιμο όπως το έθιμο του σκυ

πως μόνο κυβερνnτικn

παρέμβασn

και

οι

αιτίες ώστε

το

παράδοξα

και

που θα αναλάμβανε τn θεραπευτικn αγωγn

λόγαμου, που nταν αναπόσπαστα στοιχεία

όσων δαγκάνονταν από κάποιο σκυλί θα συ

τnς καθnμερινnς ζωnς να περιοριστούν βαθ

ντελούσε στn σταδιακn εξόλειψn τnς δεισιδι-

μιαία μέχρι τnν ολοκλnρωτι κn τους εξόλειψn.

Χωριό μου

Χωριό μου πόσο επόθησα και πάλι να βρεθώ
μέσα στην πλάνα σιωπή των όμορφων βραδιών σου
και κάτω από τον έναστρο κι απέραντο ουρανό σου
να κλείσω απαλά τα βλέφαρα και ν' aποκοιμηθώ.

Κι εκεί του μοσκομύριστου αγέρα σου η πνοή
έτσι γλυκά στον ύπνο μου καθι.ί)ς θα με φιλήσει

σαν το λουλούδι της aυγής πάλι να ξανανθίσει
μια μέσα μου νιογέννητη κι ολόδροση ζωή.

Τάκης Νικολαiδης

