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Κuθρεώτικο διήγημα 

ΤΑ ΛIONTAPIA ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ* 
ΠΕΤΡΟΤ ΣΤΤ ΛΙΑΝΟΎ' 

Η Σ ΥΡΚΑΝΙ Α είναι ή ά.κpοτελεύτια το σα. 

Ενορία τilς Κυθρέα<;. Το «χC:ψα» της ά::>χι- Τούτες oi δυο άδελψi:.~ έvσp·iες ειναι 

νάει άπο τον "Αηι Γιώρκη τοuς Μάντσυτουc,, 

πεpιλαμ6άνει τον Κοκκινόyκ,ρεμ:μο, το Τ σι

ψλiτσιν τοuς Ά.ρμένηΙ(δ)ες, τον 'Αέρα -
πού 'ναι ή 6ρσβεηκι'ι y,ραμ:μι'ι τijς έπα.ρχίας 

της Κερύνειας ~ τι'ι Μαζερή, τι'ιν Πλατα

νι·ώησσα, το Χάσκοντα, τΙς Δυο Νύμ.φες, 

το·ι 'ΆΑη, Βασίλη., τοuς Κκουνιά(δ )ες, το 

Σελλά, τον Έλιώrvα καi στο Νοτιa έχει τον 

i:λιό-μυ,λσ τού Μιχ·άλη τοίl Παττάλα ποu τi] 

χωμίζrει ά.πο τi'] Χαρδακιώτισσα. 'Η τελω

ταία, είναι yιοιμάτη, ό:πΟ τσιπωινύ·μια ποU τΟ 

καΟ~wα του κρύοει πότε τη θλι6ερi] καi πό

τε τ;lν πε,ρή,φανη, Ιστορία του. Κάποτε δi:.ν 

φανφώνοu'v τίποτε άλλο παρa .μιΟ: φυσικfι 

χαραιηη•ριστικη Ιδιομορφία ποu οΙ κάτοικοι 

τtlv έπϊσημαίνουν κ.αi ττlιν άποΗανατ;ζο:υιν μi: 

τi'J χα;ρακτη.ριστική, τi']v έiμ.φ.υτη· οξυδέρκεια 

καΙ παρατη,ρη;τικότητά του•ς: τον "Αη Γιώ.ρ·

κηv ιΟ'Jς Μ~άντουτους, τΟν ΚακοθικιέJ6ατσ'J, 

το Σ τροyyυλσ6σύναρον, τi'] Γλάστραν, τη 

Γιαλλόπετρα, το Φιλλέριν, τον ., Αην Πιψά· 

vη~v τΟv Κσύ'VD'U'Π'παν, τΟ: Λαιχκοδούvαρα, 

τον τ σιναρωτόν, το Πεζοuναρκόν, τη Βα&

κει,:, Λαξιά, τον Κοκκι1\16γκρε.μον, τοv 'Αέ

ρα/ τr\v Πάνω καΙ τiιν Κάτω Κακοσκ,άλα, 

<ον Φονιά, το Τερατσαρκό, τa Χωp·άφκια 

τοuς 'Α.ρμέ:νηΙ5<:ς, το Κρεμμάλιν τi]~ Παλ

λσύ.ρα<;, τον Τρυοτητό, τΟ: ΦοuρτουλλίσσΙα, 

την Παχαμφκ,ά, τη Γσυρvιά, τη Μαζερήν, 

τr\v Πα,ναyιa τi']ν Πλατανιώτισσαν, τον Κυ, 

παρισσό16συνον, τον Κ.ρεμμοv τσϋ Χάσκον

τα, τ' ,Αμπ:έλια, τον Μελισσώνα, τον Κό

.ρα:καν, τi']v Κοκ:κινόλαντα, το Φο:ρτωΙμ.ινοΙν, 

τον Λο•UIΚ'ΚΟ'ν, τον Σ·ελλάν·, τον Έλιώναν, την 

'Α'>'ε,ψαvήν, την Τ σύμιπαν, τη Σ ιελου6όψταv, 

τον Κατσουρκάν, τι'ιν Τερατσι·άv, τσϊι Σοuτr

πά, τiιν Τερατσι.Ο:ν τοίι Σκοrrω,μ&ν::>υ1 τΟν 

Κορόμuλον, το Με·ρσινοίιδι, την Τούμnταν, 

τοΠοJλιολουrφό, το Ρογιάτικο, τouc; Χατζη

πιερ.fιες, τΟ: Πλατανούθκια, κι' &iλλ.α σχεδον 

σχ•εδον έvωιμένες μεταξύ τους. ΛΕ.ς καΙ θέλει 

va προστατέψει ή μιό: την άλλη, -·- σaν τic; 

άλη.Ηινές τΙς ά5·ελφ.όiδεc; -- άπ' το ά5·ίστα

κτο κι' άροταχτικο τοv Τούρκου χέρι, ποu 

μερόνυχτα τΙς εχει ά,μ:άiχη. Ma στΘκει σκε

πη κι' aπαντοχή του·ς ο Ο.yκσς τοu Πεντα

δάχτυλοu, ποu δπσιος άπόiμακ,ρα το,ν 1:

yναντ·έψει ΘαρρεΊ οτως εΊναι φ:υτεψένο'ς μΕ: 

τiΊν έπίλοιοτη 6ορεινι'ι 6ροσειρa τσίι ν•ησιοίι. 

., ο μως σaν το•ν κοντοζυγώσεις ξεκρίν.ειι:; 

πως είναι φυτψ·ένος κάιrτου 800 μέτρα 6ο

ρει.νοτερα αοτ τη συνώνυ•μ η του οροσειρά. 

Σ τρογyuλσκάθ>εται σΕ: όλόδικά του ξε:χωρι .. 
στΟ: ποδάρια. ΠεντCΌ5·C:Χ:χτιιλο τον βγάλαν 

yιατi εχει ηivτε δάχτυλα τilς άπαλά:μηος. 

Π:έντε κορφές ξεχωριστές μΕ δική τους η 

καθειμιά όν:Jμασία καΙ π,ροσ~,mιrκότητ::ι: τΟ 

Βορκά, τοuς Άτούς, τη Μούττη τilς Ση,· 

μαiας, τη Μσύττη τοuς ΚυπC:Χρισσοuc;, τον 

Κ C:ΙΚΚ r:νόγ:κ,ρε μ ο. 

* * * ** ** ** 
ΚΑΘΕ πρωινο 6 Γιωρκi]ς ;, Κσντόr;, 

π.ρ.ωτσ6οσκός τijς Σu.ρκανιάς μΕ: χίλια τόσα 

yίSια, σαλαγάει το κοπά.5ι ό:π' τΟ: μαντpι::Χ 

στlι~ πα,ρυφf:ς κα1 τιΟ: ,με.ριΟ: τοΟ Π'ε:ivταGά

χτuλου. 'Αψίνει τa γίδι :χ στα χα:μηΙλόματα 

κι' αύτος άνε6αίνει πότε άπ' τiι 6ορε:νη 

μπασι:'.c :κα; πότε άπο τον πό:ρο τοΟ Νοτιδ: 

στi~ ψηλότερες τοπ•οθεσίες τοϊι οουνοΟ: Το 

Σταυ;ρί, τό 'Αλώνι, το Πλακωτό, το ΜαΟ;Jο 

Μουττάρι, το Σ:κα.λί:v, τΟ: Πετ.ρομύθ:κια, τόv 

Κράχτη., το Πλάϊ, τό Λιθάρι, τη Στενιl Λα

ξιά, το ΠιΘάρι. Τό άν•έ.6ασμα εΤναι τραχu 

κα:i δίισκοί>ω. Κι' οΙ δruo πλευρi:ς τοίι 6σuνοί1 

εivαι .κατηψο,ρικΕ:ς κι' άτrότο,μες, στρωιμ:ένες 

μi: άναρίθiμη,τα μι.κΙΡa χαλίκια. Γι' αύrό το 

γλίστ.ρη;μα ·εΤναι άνατrόφεuικτο μ.a κι' έτrι

κίvδuvσ μαζί, γιατί σav πέσεις -πληγώνεσαι 

άσχημα. Οί πέτρες τοίι δ:ourvou δi:v άστειεύ-

κόβει τοv .μοισχαpιοϋ 

* 'Αναδημοσίευση, άπο τη σΙJλλογη δι1')1ΎηΙμά'rωιΙΙ τσίι Π. Σ τuλιανσv «Τό πονεμένο τραγούδι 
τής Ρωμιοσύνης», τrov τrfi.pε το Α' Κ1ρατικδ (Kύτrpou) επαινο διη1γήματος 1979. 
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ηΊν τρ01χιιλιa 6 χασάπης. 'Όμως φοράει, 

δπως κι' ολοι σΙ 6σσκσl τiΊ~ περιοχής ριζο

ποδi.νες. ΕΤναι μεγάλες δε;:ψάτινες ποδiνες, 

ποv στiς πατοuσες τους εχσυν κο;pφωιμένες 

ρiζες κσμμ.άτια μεγάλα &oro σiδεp:ο 

ΠΟ'J έπιτ.pέπουν στοuς 6oaKOUς νa cττεpπτα

τaνε άνετα στΟ: κακοτ,ρ6:χαλα 6συνά, V'Cx 

ιφατδ:vε Ε:τσι ηΊν iσορ,pοπ:α τους καΙ νa 

μη γλu•στpσίιν, καi γι(χ vO: προστατεύοuν 

παράlλλη.λα άπ' τη φθ,ο,ρΟ: τΙς σόιλες, πού 

·Ύαι στΙς τσαγγι:φο•πο.Sίνες. ΜΟ: εΤναι κι 

aκ.6μσ i'.νας λόγσς ποu οί ρ'ζες χρ.ειάζσν

ται: Προστατεύουν τοuς 6οσ1<οuς άπο τοuς 

ο ψ η δ ε ς, πού '.ναι γωμάτες άπο δαύ

τους οΙ πεζοG-λες, κι' σί χαράδρε~ τοu Πεν

τα5·άχτuλου. Κι' είναι σί κουψάιδ.ες αuτic, 

πολλες ψΟιpΕς φαριμακφές. Σ aν ό ίlλισς a

vέiδει ένα μέ δυΌ καντάρια στον οί.φανό 

κ .. ~εμ.μ.άζονται άπο τΙς πεζσuλες τσu 6ου·νοu, 

aπαράλλαχτα σaν κ;>έμμουνται στην άγο

,ρeχ κα.i στΟ: μπακάλικα μέσα τa κ.υιματιστΟ: 

σαράγια μέ τΟ: σκό.ρ.Sα. Φσ6ε,ρότερzς aπ' 

δλες είιναι σΙ τ ρ ί χ ε c,. ·"Εχου•v σιi>μα 

μι:κρό ίσα με f.να μ.έτpο καΙ λιγότε,ρο, μic 

ούρa μι•Κ.Ρ'l καi λεπτη πολύ, καΙ με μεγάλο 

πλακωτο κεφ<:ί:λι. Ζοuνε χρό•νια πολλa καi 

στΟ κ•εψάλι τους ψιυτρώvουνΕ μεγάλες τ.pί

χες, άπο τΙς όποΙες πήρανε καi το 6νομά 

τσvς. ΟΙ τρίχες δα:yκώvουνε τa πρό6ατα, 

τά γί·δια καΙ Ciλλα ζwα ποu 6όσκοuvε σοό 

βουνΌ άμέρψνcχ καθως καi aλλα τοu 6oυ

vov τ' aγpΙΙνa σaν μασουλaνε άνύποπτα ΤΟ 

χο;:πάpι τους το δηλή,οιο, τό δ ρ ο λ ύ

τ ζ ι ν, δπως σΙ 6οσκσi τό λένε, τa θcχvα

τώνει. Καμ,μιa φσρa δαγικώνοvν καi τσuς 

ίδιους τοuς 6οσκούς. Mi σί πέτσινε•; πα

δίνες τrοlι φτάνουνε λίγο πιο κάτω άπ' το 

γόνατο καi δέv:Νται μέ την τ ρ ι χ ι α 

και cl ρίζες πpοστατεύΟ'.}ΥΕ τοUς Οσσκοlι~ 

&πο τσuς δφηδες καΙ τa δαγκώ.ματά Τ:Jυ;. 

'Ετσι καi με το aναπάντεχο Ι<αμ,μι6: φ:ρ:Χ 

τrάτηιμα άπ' το 6οσκ6 T:JU κεφαλισC TO'J 

Οtq:ιιη., ό τελευταΊοc; θανατώνεται. 

Καμμιa φο;c.α &μως κι' 'l Ί:Ξια ή γίδα 

μπο.pεl νa συντελ•ΟΟΕι στο θό.vατD τijς KOJ· 

<!>'ilς Ο:ν μ.Ε: την ό.πλή τη·:; ,η,, τrλη>γώσει: τό

τες στΙς πλη,γές τwν οφ.ηδων τ.ρέχοιινε κάτι 

.μικροσκοπικa μη.~>μύγκια τσΟ 6συνσσ ποu 

•alκ; κατατρώvε. τΙ.:; πφισσότφες δμως 
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φσpi.ς το θ.Vμα εΤναι ή γίδα ποu ό δφης ,ηι 

τrληγώvει στa πόδια καΙ ποu με τη σειρά 

τους π.pίσιωvται. Οί 6οσκοi σaν άντιλη~ 

ψeΌ.uv το γεγσνος τρυrττδ:vε το πρισμέ11ο τrό

οι TOV γιδιοu γιa va τ,p~ξει .σ δηλητηρισ

σμ•ένο αΤμα κι' ό ομπuσς. Παιλλες φορf;ς οί 

6οσκσi άναγκάζονται va κόψουν το πόδι τής 

κατσίκας σaν ή τrλrpγη μ.υρίσει, γιά ν:Χ 

γ:λιυτώσυ:.J"ιΙΕ τΟ ζc7;a. 

Κάιπστε, εϊχανε σί παλιότε.;::οι νa λέν.:, 

πως Ενας όφ.η.ς πσu κάτrοιος τσvε κτίmη,σε 

καΙ ικ6πηκε στΟ: δυό, μrπfιικε σ~ Εvα καύκαλ

λσ κι' i:Ξ,:;.εψε, κεΙ μέσα. Ό δψης 6ρισκόοα·; 

στην τrεpιο.χη τίlς Βάλιας, στa 6σρεινa τοv 

ΠενταΞ.ό:χτυ.λου π,ρος τ,Ί με,οι6: τής β&,λασ

σcς. Έ <εi σί γεvc~'γ::>i συv:'cθιζαν νa aφίνσυ

νε Μαyι·~τr.~ιλ::χ, μa καi τον Μάοοη a•κΩ••.Ι :χ 

τa 66δια τους λεύτε~α γιΟ: va 6όσΚΟιJV. T:'.t 
665ια, μαθημένα σav τr:iντα νa yλύψ:Jυνε 

τό :κ(ι~<-!<σλ:: κc! τ:l σόλα πο{J Ο:παvτ::ισσα·.ι, 

γιeχ νc'λ καθα.ρ'ζει ή γλώσσα οους, γλίιψα'ΙΖ 

κ::rl τΟ κ~~:<χαλο μΕ τΟν O.t·r: μ.έσα, μ~ άπ~:

τέλ,εσμα νά ψσφδ:νε το fJ'/C: μετ6: το aλλσ 

τ6: C:i:μ.οιιpα τΟ: ζωντανά. το πptδσεξαν τσίι

τσ οί γε:.:•pγοi κι' οΙ ζε6γαλ:Χτη1δες ποv 1 α 

i':6λεπαv νa τrέφτουv χόlμω στη γijς ξαπλώ

\/:./',πας ~J.[ :Jο-.J·~ικ_:J>r;τά, σCr) γλ1:ι,φσνr: τΟ JC'~.C·· 

κ:::λ.~ μ.έ τΟ ι C.t;. '.ι\vrrιλ:·Ί p:Ε\~Ι:<α'"Ι τό"'Γεc; 1 i]J 

Kc~'}'l ΠΟU '6yα!VE άπο ΤΟ Κ::ΧUΚαλλο Κ':Χ: 

δC.·~"κ::: JE τ J.. χτη,ιΟ: σΙ Ο στ6ιμα. Μά σ! κο:.J

ζ'~~ τ~'CJ'~;: :<ο.; σ:J.Lρεc;, ·ποντίικια καΙ ποολιCι: 

άπ' τiς φωλη:Ε:ς τώv γκρεμών τοίl Πε>νταδά

χπ.λ~J. Πολλcς c;x:;,f:ς σΙ δφηSες κ:Jcιλσυριr.J

ζ::-·'/Τα~ πλ-iι σ[ μικ1;;Ε:ς κολU·μ:πες, ποU τrλ6ι 

τ:••,;ς τ~i:χει λιγcστο νε::·ό. Κ rύ:6σν<αι •6τ::ς 

στ.): κλ-:-:ι::ι~:C, 6y6·~()vτας μ:>Jάχα τΟ πλα

κ:-:ιτΟ ΚΕ "t<~·λι μΕ: τΟ: μάτια τα διαπεραστικ{\ 

στ~>' Ο:~κ;:;η τήc; λi :1νη.::;. Σ τήvσυv Ετσι χω

σ~α στΟ: πσJλιΟ: ποιJ πΟ:vε vi ξεSιψ:iσ:>υι, 

κσi τ' ά::πά~c:.Jν. Πολλαi 6οσχοi κ::χi :ωe~···

ycl :αyιχώθιrιχαν η κιvS.ύνεψ:χv vCτ: 5αyχω

θοϋν aπο τοuς 6ψηι5ες σav πλησίαζαν στiς 

λ "'v τ Ε ς γι (χ va ΠIOU'V vεao νa ξιοδιψά-

σουν. 'Έτσι ο1 6σσκσl άvαγ•κάζονται .,c, 
σ"'ΊCι::-·πά~Ε όλοτρ6r;t'J::"α Οϊ6: μα".ττρι(χ κου-

ΠΌ"Ιiσμένο α'<όιcδο, γιατί ή μυρωδιά τοu ό:~ 

ΠC>!.tα:κ.ρ{ινει τοU'ς Ο:φηδεc;. 

.,Α:ι KC"v{·.:::x τΟ·.ι δαy!ΚC:Jσει ή καuφή, ~J! 

τού δ{vou, το πόδι λ'γο πιο ψηλa 
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aπο η'\v πληγη μΕ: μιa τριχιά, τοlι σχίζοuv 

μ ί'.vα σοιηιά τηv πληγη καΙ την μαλάζου

vε yιa va χυ&εΊ το αΤμα ποu δηιλητηριάστ']c 
κε. Στη CJ'Wέχεια 6άζουr.ι στηv πληγη γαϊ

δοuρc;:ωπ.pα ξη.ρa καΙ το δένουν μ' ενα ροίί

χο, πιστεύοντας ΠWζ η ΚiΟΠ,Ριa τpα6άει το 

vypo καΙ τa aφαιμάσσει. Καμ:μιa φσρa κα-

6αλλavε στο γαϊδούρι τον aρ,ρωστο καΙ τον 

κοu6ο.λavε στο γιατρο στη Χώρα. 

Ό Γιωρκης ό Κοντος παίρνει τΙς κα

τηφό;::ες. aφ·ίvει τοιlς γκρεμούς, καΙ τΙς χ·.χ

ράδρυ;, κα6α:λλάει τ1ς πεζοuλες τοu 6ουν:JCι 

καi φτάνει ίσαμε τη ψηλότερη 6ουνοκοοφιj 

τοu Πενταδάχτυλου. 'Απεκ.εΊ ξαγναντεύει 6-
λάJκε.jJη τη 6ό.ρεια Κύπρο, το Βαρώσι στα: 

ανατολικά, τη Χώρα στα δuτιΚiά. Μόνο η 

Λεμεσο κι' η Πάφο δΕ:ν φαίνονται, χωμέν::~ 

άπ' , ίι; πανύψηλες 6ουνοσειρΕ:ς τοu ΌΜμ

που. Ξαφνιάζονται οί aιτοi τσG Κοκκι·vόγ

κ.ρεμμοv cΧπο την παρουσία τοίι Γιωρκή, 

φτε.pακάνε .μ' Ciγ,ρια κ.ρωξίματα κάτω ση)v 

κάμπο· ό Γι.ωρκfις άφίνει κάθε μέρα, ένα 

6αθV άναστεναγ•μο va τοu ξεφύγει aπ' τι:ι 

στfιθεια. 

-'Ως πότε, κάνει μουρμσυριστά, c~ς 

τrόΗ Κύριε βι'χ (οG:με κάτω aττ' η'1 μπότα 

τ Ο:Υιfχριστοιυ; 

Ma στσGτο το έρώτ'l!μα ποu τόv 6α-

σα'!ilζ.~ι χ1ρόνια, άτrάντηpη καμμtι.'-! 'rσαμε 

rώρα δiv εχει πάρει .. 

Ο ΛΙΟΝΊΉΣ, ό έξάχρονος γιοι; rou 
Γιωρκ:Ί τοv KoVΊOU, κάθε τόσσ ποu θ:v εχει 

δοuλεια στο κστη)iδι τοίι πατέρα του, παίρ

νει το πεντάχρονο Ο:δεψφάiκι του, τον Πε

τ,ριΊ κι' άντά:μα μ€ τα συνσμήλικά του γει

τσvόττοuλα, το Θανάση καi η'l Μαρία τijς 

Δεvώραc; όρy.ώνουv το 6ουvο άπ' τά 6αβειa 

χαράματα. Παίρνοντας για π.ροσφάϊ τους 

χαλλσύμι, μερΙΚΕς πλά1κες aναρί, έλtΕς Καt 

κρεμμύδι, 6y.αίvουν για va τρυγήσουν τοu 
βουνού τ' άγαθtά: άγ.ρισyκινόψες καΙ χω

στr.c; Ππο τiς τrεζοίιλες καi .μι:κρα άγ.ριοπε

ρίσπρα ττοv τ' άρπάζουν aπ' τ1ς φωλιές 

τους, πού 'ναι στημ,ένες, στiς 6αβει€ς χα

pά:δρες καi Ο<ΟVς Υ.'Κρεμούς. Τ α ay.ριοπε-
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ρiστερα εχουν γιό: μ.όvι.μο στέκι τους τοv 

Πενταδάκτυλο. Κάβε καλοκαίρι τa περιστέ

ρια τοu 6ouvou ξεχιJvοvται σε τruκνοlις σχ,.,,

ματισμοuς καi πετδ:νε σε χιλιάδες στό: μέ

ρη τijς ΜεσQiριδ:ς γ. ι α νa μαζέψοι;ν στrό. 

ρους. Γεννάνε κάβε μ,ήνα δυο αύγά. ΣΕ: εi

κοσιδuο μέρες ξε.ποuλιάζσuv δυο μικρα πε

ριστεράκια, ένα θ.ηλυκο κι' f.να aρσενικό, τa 

π α λ ά ζ Ι α, ΠΟU θεωιpσίινται νοστιμότα

τος μεζΕ:ς ψηιμένα στi) eρακιά. 

Ό Λιοvτης μΕ η1v παρέα του μα· 

ζε.ύσuv aπ' τa χαμηλόματα τοu Πεντα5ά

χτυ:λοv, κάτω άπ' τα χ<iλίκια καΙ τiς πέ

τρες τά μικροσαλιy.κάρια, τα σ τ ε λ έ τ ι

χ α, ποu ή μάνα του ή Ζα.χάρω τοvς ri'x 
μαγειρεύει πότε μf: ρίιζι καi πιλάφι καΙ 

πότε .μόνα τσuς 6ραστa μΕ: ξύδι. 

Κά;που - κά;ποu ένα παιδ·ιακίστικο ξε

φωνητό σκίζει την ιΊσυrχία τοlι O.owoίJ καΙ 

τijς παιδικijς §έy.vοιαστη,ς άτμόσφαιρας: 

·--Το σι01)(ίνι! 

Βλέπουν τότες το γεράκι νa χάνει σa 

6ολίδα uψος κα1 να άμολιέται σε μικρ:Σ 

πουλιa η λαy.συδάκια, ποu τ' άρπάζει καi 

κατευθύνεται 6ιαστικa στiς άψηλΕς φωλιεζ 

του, έν&) τα δύστυχα τα λαy.ουδάκια στριy .. 
y.λίζουν άτrελτrισμένα άπ' την aναπάvτεχη 

τη συμφο,ρa ποu τά 6.ρfl,κε. 

"Αλλοτε μΕ: τa πρωτοβρόχια ή παιδική 

συντροφιa κατευΘC"vεται σΕ: πολλΕ:ς τοπσθ~

σίες για τa κοκ:κινομαvίταρα: στiι Μαζε

ρiι πάvω aπο την Πλαταvιώτισσα, στο&ς 

Λσύκκοvς, ιωvτα στον Πεvτα:δάχτυλο, στο 

Πιθάρι, πλ,άϊ σrο Σταu.pί, στο λλσ;Qρο 

Μουττάρι, πάivω aπο το 'Αλώνι το Πλακω

το καi στον 'Αναδόκρε;μμο, πάνω cΧπ' το 

Σκαλiν. Τα κοκκιvσμαvίταρα γίνονται στά 

σπίτια τοlι Πετρfι καΙ τfις Δενώ,ρας πολύ

τιμοι; μεζές. Ψήνσνται ση'J χ-ό6ολη καί σεp-

6ίρσνται άρτισμ•ένα μ' άλάτι καi λεμόνι 11 
τη·γαν·ίζονται. Καμμιa φορa φτειάχνουvε ,..ιe 

δαiJτα Κα] Π Ο U ρ έ !Κ Ι α. Τ α κό6ουvε τα 

μανιτάρια ΟΕ μι·κρα ΚΟ•μΙματάiΚIΟ: κα] μαζJ 

με ψιλσ.κομμέvα κρ!)μ.μίιδι τα τuλίy.ουνε ά

νάμεσα σε φύλλα άπο ζu•μά;ρι ποu τα ψή

νουvε στη θpακιa η στο τ.ηryάνι. Ta KOIΚKI-

φuτρώνοuνε κάτω aπο τοuς 
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σχοίνους η τΙς τrέτpες το.J 6ουvοCι. ΤΟ: Συ·c

κανόποvλα μαζεύοvνε άκόμα εvα aλλο μα-

νιτάρι, το άσπρομα-ιίταρο 

ποu τρώγεται κι' αuτο τηιγανητό, μό: δ~ν 

έχει τι'J νοστι.μιa τοϊι κοκκινσμα-ι:ταρου. 

Η ΔΕΝΩΡ Α, ή Ζαχάρω, ή Χρυσ/ι ή 

Μαpιγώ, ή ΚατΈ.ρίνα κι' Ο:λλες γειτονοποC

λες σμίγουν κάθε τόσο η παίρνουνε άπό 

μuvεc; ΤΟ στ.ρατ] κα] μαζ~)VΟVν χαμομήλι, 

το ξηραίνουνε, φτειάχvοντας άπο δαCιτο το 

τσάϊ κα1 το χνούδι ποu άπ' αίrrο κατα

σκευάζσvται πεpίφη:μ<:ς σ ά ρ κ ε ς. Ν Αλ

λοτε πάλιν 6γαίνουνε στον τρύγο. Σ' δλ<cς 

σχεδόν τΙς τ1ρύπες τοCι ΠεντcrS.ά:χτυλου ι<ι' 

ένα μελίσσι εΤναι φωλιασμένο, ποu το νο

στιμότατο ψτειά:χvει μιψωδάτο Cx ρ ικ ό ιμ Ε

λο. 

τι περισσότερες φο,ρf:ς oi Σvρκαvο-

ποCιλες στρέφονται σ' ένα δαθύριζο γιφε

μό, τοCι Κρά!χτη το γκρεμό, ποu σΕ: μιά 

άπ' τ1ς τρύΊΓες του --- έξήντα 'ίσαμε έ65υ 

μήντα ποδάρια aπάνω Cιτrο η'ι γijς -- εΤ

χε στήσει η'ι φωλιά του ί:να μεγάλο μελίσ

σι. Στ1ς καλοχ.ρονιΕ:ς το μέλι τρέχει κατα

καλάκαφα 'ίσαμε τ·i ριζa τοCι yκρεμοCι. "()_ 

σες φσpf.ς τa γυναικόπαιδα πετυχαίνοvv νu 

τρυγήσουν τa aρκοιμέλισσα ή προσπάθει 7. 
τοuς aνταμείβεται πλουσιοπάροχα. Γιατ1 η 

6όρεια όροσειρa τοCι Πενταδάχτυιλου, πνιγ

μένι1 σ' aμετρσυς θόΙμνουc; μυριστικοuς 

πέρα άπο τό: πεϊικα, τa κυπαρίσσια, τiς 

σχοιvιές, τ1ς μερσι•ιιές, τό: πι:.ρ.vάρια καΙ τ1::; 

άντρουκλιi:ς --- προσφέρει, μαζ1 με το ξα 

κοvστο τοϋ Πεντα5άiχτυιλου θι.ψάρι, τcλο•)

σιο ύλιικο στΟ: μελισσόσμηνα, ποu το με

τατρέ.πουνε σε πάναγνο, μΕ: γεύση. τφωτ'.)

yvωιρη, κα1 χα.ρi:ς περίσσιες, άγιόμελο. Τό 

μi.λι τijς Κυθρέας !lτανε γνωστο οχι μονC:t

χα σ' δλη τιΊv Κύπρο, μa καΙ στον έλλ:~

νισμο όλάκαιρο. 'Ακόμη κι' ό Στράβωνας το 

έξvμ\'ησε aναφέροvτας σaν «aριστον» μέλι 
«ΤΟ Χιlτρισν». 

'Αντίθ:ετα ο ν·ίπισς Πενταδάκτυλος 

μεινε σχΕiδόv θεόγυμνος aπο δέντρα δασι

κά, βf:ς γιατi τα φuτa δf:ν βρίσκσυvε τι'Jν 

ίιγρασία ποv άναχαρίζει στο βαρpΟ: ή θά-
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λασσα, θf:ς γιατ1 οί καμινάρηδες τ' ασ6έ

στrι τa κατάJκσ6αv γιa το καιμίνιασμα 

άφοu ίσαμε καΙ τ' άyάλματα, τa τόρσα 

κα1 τΙς κολόνες τiς ι:Lpχαlες τijς περιοχflς 

ά;το άσ€εστόλιθιο τiς έρ,ριχναν στa κα.μίνια 

μέσα γιa aσβέστη. --- θές, τέλος, γιατi δ

λα σχεδον τa χωιριa τijς Μεσαριδ:ς ξυλεύοv

ταν aπο τa χαμ.ηλόματα τοίΊ πεvταδά:χτυ

λου -- οίιρf:ς γιa χρόνια τΟ: γαϊδσύρια κου-

6αλσίΊσαν στα Xc..Jiριa τ1ς σχοιvιές, τΟ: κυ

παρίσσια καi τa πεuκα -- μονάχα οί χα

pοuπιi:ς ι<t' οί έλιi:ς ξέμειναν γιa νa σu•y

κρατοιfv το λιγσστο χ&.μα των 60U'νωv τσίΊ 

νότιου Πενταδάχτυλοu. 

Κάποτε ή Ζαχάρω άνε6αίνει στο 6ου

νο γι (χ νa 6ρεί κ ο \.} ζ ο υ π ε c; γιa τιΊ 

νηστιά της. οι κοvζοίlπες αύτές, ποu π.pο-

έpχονταv aπο ξε.ραμένοuς κο,ρμοuς των αu

πελιων, συνταιριάζονται μι': τΙς παραδόσο:ις 

ποu οί κάτοικοι &κουγαν άπ' τοuς προ

πάτrπους τους πως στό: βενετσιάνικα τ:J: 

χρόινια ό Πενταδάχτυλος ι'jταν γιομ&τος ά

πο δόμε-ς κα] μ' aμπ·έλια φ.uτε:μένος, ποv 

χάριζαν τa περίφη,μα κ,ρασιa τοCι Πεντα

δάJχτυλοu. 'Αγκαλa aπο παλιότερους είχα• 

άκσuστa πως σε ΠCΙJμπάλαιους Βεμελιοuς 

ayροτόσπιτων βρίσκανε σπασμένα πιΘά-

ρια, ποu συvτη.ρσίίσαv άκόμη στον πατό 

τοuς σικόνη1 τη μαγtά 1 άπΟ τΟ κ.,:Jασ! τοU 

Πενταδάχτυλσυ. 

Σ τΙς πεζοΟλες τοu Πεν1 αSάχτιιλοu 

φυτpώνοuνε aκόμα οί πεpίψη•μες χωστές, 

Ενα εt5ος aγριοαγκινάpας, ΠΟU μΕ Ι<ίV5UνΟ 

κα1 τi]·ς ζωijς τους καμμιa φορa οί Κuθρεώ

τισσες τrδ:vε κα] τΙς μαζεύουν. Άνάιμεσά 

τους Ο:τrό τΙς πρfuες είvαι i1 ΈλεγκοCι τοίί 

Φιραγκεσκij, ή 'ΑγγελοίΊ τοv Παναγή τοCι 

Kovτou, ή Κοvντού:ρα, ιi Β ιικτω1ροu τοu Κω
στη τοϋ Χατζη:γιακοvμij κι' άλλες πολλέc;. 

ΣΕ μιa άπο τ1ς έξοδές τους αuτi:ς ή Βι

κτωροu γλύστρησε άπ' τr']ν πεζούλα, κα

τρακύλησε στιΊ συνέχεια <τrο γκρειμο κι' ε

φτασε κατρακυ•λώντας 'ίσαμε το μονοπάτι 

ποu 65.ηγεl στι'Jν Γlλατανιώτισσα. Ο! βο

σκο·i ποu aπόμ•CΙΙ>φα τι'Jv εΤδαν καi π,ρόστρε

ξαν, νόμισαν στιΊν άρχη πως ήταν γίδι. Σaν 

έφτασαν δ.μως σύy.κοvτα εΤδαν πως ξαπλω

,.η ήταν ή μακαρίτσισσα τ) Βικτωιρού. 

Σ ταυροκσπήθ•ηικαv καΙ τι'Jν φέραν στο σπιτι

κό της γιΟ: τr'Jν ταφή. 
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ΤΑ ΓΙ·ΔΟΠΡΟΒΑΤΑ σττ'ι 6ov·voκo'Jt;>l 

τσίί Πα~τα5ά,χτvλ:>υ πολλσπλασιάζονΊ:αι. 

ΟΙ ΚvSΙρεώτες 6οσ;κσ1 ποv διαθιέτ:>υν με-

γάλα στι'ιν περισχι'ι 

ά .. ι\γαταίvοvν καΙ πληΘαίνουν. 

κάθιε χρονίς 

ΕΤναι ό 

ό Χατζ~,-'Α;:πέμσς το σ Μuλων&., ό Τ ά;<η.ς 

αν,ώvης, ό Λοϊζτ'ις κι' ό Νικόλας τσu Kov

τou, ό Γιάινης ό Π άτσαλος, ό Ν :κος κι' 

ό Σά65ας Ππαμ:πος, ό Παναι'ιι; ό Σαλαφό

pης, ό 'Αδ-άμ ο ς του Κ.κσννij, ό παυιλος του 

Χ:rτζιη;yιακουμij, ό Γσ5,σιι'ιλ Κκου·,.άς, ι\ 

Γα:6;>ιi;λ του Βλό·γγου κι' άλλοι. Π,ροσηα

eσUν ό καβέ;ιας να χιλιάσο'.JVΕ του Κ.CJ'Π<Ύ· 

διοίi τα γiδια. κ ι' δπcιος .α χίλια Ε Η Ι ::Υνί 

κιρεμοϋσε στΟ λαιμό τσU κpιαpιοσ ένα κσυ

δοίΝι όλ(Ιχρυσο. 

Oi αγ;:;-ι6γιδος τrou ζουνε στον Πrν

ταS .. ά:χτυλο aνf:κov; σi: 6o<J1κouc; Κυβοεώ

τες. Ζσυνε σ1α 6ουν:'ι: σι': μικ .. e>·Ει; όμ55c:c. 

Μιά άπο τίς cψάSες τσυτες aνήκει στο 

Γιαννάτζη τοίi Χατζηνι.κόλα, ποu τίς κλη

ρσνόμηισε aπο τον πατέρα TO'CJ. ΈπιΚΕψα

λ'jι; τ[iς c•μά::αc; εΤναι η σΊελη,(δ)όνα, ΕΨΧ 

ώpαιότατJ γίδι μΕ τσU χελιSονιοU τΟ χρώ

μα, ποu κάθε χρόνο γεννοβολάει. "Ε,χει μc:-

γάλο σώ·:Jσ, εΤναι γο;;,γη σαν 

καi διαφ:::νrτείιει παλλη1κα~ίσια 

άστραπι'ι, 

καi πε~):Ί-

ς>ανα τα IJIK:Jά της τα κατσίκια καιJ·ε φο-

ρά ποu 

Παλείιει 

διώαvει. 

κιv5υνεύουνε άπΟ τίς 

μαζί τους καΙ πάντα 

Μια aλλη, ό·μά5α ciπo 

άλεποίJSες. 

τΙς άπο· 

άγριόyι5σ 

aν·ήκει στο"; Χατζηαντώνη Καοασλιa, ποu 

τi;ν κλιι,ρον5μησε '<Ι αύτος aπο ΊΟΥ πατ~:>α 

του. Έπι'Κ[ψαλής τr;:; όμάΞα., cΤνσι Ιi 

κ α μ α σ ι έ, f'vσ yί5ι μι': καφετί χpcο-

μα. Σ την όμάδα τ&:ιι άγpιογι5ι&:ι'; το·υ 

'Αcτέμου Μυλων&. έπιι<εφαλψ; είναι η πα-

τσα\ο~<αUΙΙ<αe>ομύ:λα· Εχει Χ';:χJ~μσ άσ-'1-:·-~-

μαυ:ιCJ καΙ ι<εφάλι καυικ..ρ:, χωρlι, 5ηλσ5η 

κ,έ.:;αται μ€ τά μικp:Χ αύτιCχ 

πρΟς τΟ: πάνω. 

"Οταν Ε~τει 6 καιροζ να 
βοσκοί τα aγpιοκά:-τσι-κα γιΟ: 

ταστ;Jώvσ:..ιν όλ6κληιpο σχ.έ:διο 

ληψή τους; Παίρνουν:: κάνα 

στραμμένα 

τrάροuν οί 

σφαγή, κ α-

για τη σύ\. 

δυο κοπά·Sια 

καΙ τcΧ ciνε,Qιάζουν στ[] νότια πλε:υιpΟ: τ::JU 

Πεvταδάχτυλσυ. 'Ανε6αίνσ:.l'V τ6τες πέvπ -

ξι 6οσ,ω1 άπο η'J,ν άΠ'έναντι πλειψΟ: καΙ 

μιε σφυ?ίyματα κα~ φ~;.>νi:::: πρ::σπαθ:ηJνε να 
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τι λ~yικ;5:.::·:>J";.Ι τ· &y.ριό.yιδα, vO: τό: tξαιtα:γκά

σοJ' va κοπέ6ουv vcιτιόcτεpα καΙ νa σμι

χτ~·C>.ι μ~~ τ(> κ:::;τrό.ιSι. Στrl συ.ιιέχεια όδηrγοϋ

νι το ιωπ6:;ι στο μαvτ .. ::>·ί για va μ:πΙJ,ρέ.

σο·.).,J Εκεί νά τΟ: πιάσουι,ι. 'Ενώ δμ<Δ~_::; τΟ 

κοπ-615ι όSη!γιέται σΗ) μαντρί, ·πολλi:~ φο

ΡΕ:; τά ar.~ι5γι5α ξ66ιτσσίJν καί ξεφείιyοvν. 

'Άλλc:τε_ πάλι·.ι Εστ .. :.;, κι~ ά·.ι τΟ: μ:::χvτ;J;ζ::;u·.ι~ 

π:;:~ά.ι:.. Ο:τr' τΟ.ι τ=.ιΊχ:... ·τοCι μαvτi)ι::>·σ κα1 

ςJΞ:ύ·ιc'"'·;. Γi~\λ€ς φοpιΕ.> κρύιβονται στlc; χα 

pάj,ρες, t\ στοuς γικpεμιμΩuς TOU 6οιυνοίι 

γι:J: νι'.ι. άπ:χp·ίιγο:.JJ τη σύλλ.ηψ:~. 'Έτσι οί 

6:>σκσl avαyκάζονται να δ~θ:ο-υν μ€ σχοινι j 

καί vα κατιέ6Ο:.JΙΥ στΟUζ γκ,ρεμμοuς γiCr ya 

τ:i πιάσου-;. ΚαΙ πάλι δ,μως 00ν το trε

τv.χα:νουν. "Ετσι σί οοσικοl aναγκάζοvται 

νΟ: κ:ί:<)σvτσι στοuς β:iμν:ΙJυς καί v:'ι: πvρο-

6-ο·λοίJ..v τά aγ,ριο;<6.τσι:κα. Γι:ψίζσυCιι μi: 

6α;:>•ΕΙΕς πiλιες aπο μολύ•6ι τ:'ι: κυνηγετικά 

TO.J:; καί σκοτώ•vουνε Ta δύστροπα άy,pιό· 

yιδα. Κaποτε δμως τa yiδια «πιάνουν μυ

ρωδιΟ.» ό:ττΟ τoUc; κuνη,γσlιι.; καi τ.,:,Uς 6::J

σκοUς καΙ σκίζοντας σΟ:ν τΟι &vε_μο τΙς ό.

ποστaσεις έξαφανiζοvται. Εί5ιχa τ' ά:ισε

νικα τραγιΟ: γίν:>ΥΊ:αι δυο καΙ τpι&:ιι καμ· 

μιa ψοιpα χρόνων, δ κ ι έ τ η δ ε ς 

τ ρ έ τ η δ ε ς, δπω:; λέγονται. Ένrr, 

μ:Jλιστα, τ:J·αy\ δtΙΊyσΟνταν, κατάφεp-ε vΞ.ι 

y;vε! τ,:>::_τη~. Ζύyιαζε 11 ι Ο τι ~λ ι) ό:πΟ π ε 

,/,;τα oιc:ScSε:;, γιατί 6·.Jζαιvε γιΟ: δυο συν::· 

χό.μενα χ;~χ:Sινια τιl μάνα το:.;, πc;J ηlς δεU

τεr::·ηc; χοιανιά·~ τΟ τιpαγί τηι~ τό 'χαν φάει 

ο1 ό:λεπ.::>ϋδεc;. 'Έβγαινε τότες τΟ τι:;αν! 

ψ~λι'χ στίς :ωΌ,φi:ς τcu Πεvταδόο)(τυλου, λια· 

ζόταν καΙ σv:ι•μ,πάpιζε τΙJuς 6οσκ:ιuς πe>:'J 

τ:C; 'στ'τvαv σι;·.;·C:χεια χc...:·σtΕ-:- μi: τΟ δ-ά.χτu-· 

λ:J ση1 σχαvδ&λΊ. Μ' δλο πι::u πJλ\i:~ 

φορΕ:ς O•t 6:::σκσ\ το πυροιβόλr;σαv μΕ χον

τ,rο στΙς γεμισi:ς μολ66ι, ου.ι.:~ στο χοντ cΌ 

τΟ στ.::'C:1;..ια ό:πΟ λ~πc:--~ τοΟ πετσισCι τJ'J, 

σ6ίιναvε τcχ μολίι6ια καΙ το τpαγi έμενε ά

τ.c-(,:πο, μιέχ 'JΙ ποU κ&π:Jτε τΟ σ;:•μα~ιέψα'ι'~ 

στΟ κ::Jύτελο, καl τΟ σκόιτωσαv. ΣΟ:ν τΟ 

yδ:!,_::σνε Οcιιlκσν μ·~σσ Ο:πΟ τΟ δ.έpμα τ::J·'J 

κρεμασμένες τίς μπάλες μi: τΟ. μολύιδισ, 

Π:'U τοG 'σ!ξαν! ΠολλΕ.c; ')>ΙJ;::i;c, σαν οί οο-

aγpιότ oσyov~ 

δένουνε μΕ. χοντ:>•Ες τρισΊi:ς γιΟ: νά 

~,:_~·':'·~)'.! στΟ χ·:.·:-ιι.:Ηό, μ6λtς φθιάν.Q1..1\Ι'ε 

κόψ1 τi'ίς 6:ουνJχο;:φfΊς, στο Σταυ::ιi, 

τοuς 

τοuς 

σηΊv 

ΠΟ:! 
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a.:>χί.ζει το μεγόJλ:J κατr:ι;οό;;ι γιa τιΊν Κυ

θ.::>έα, τa ζωα στ;J<έψσvπ πίσω γιa στερνή 

ψο.~Ο: το κεφάλι, λf:ς και Θέλουvc: να άπJ

λαt;:>ετcσcυvε τον Πενταδάχτυλο γιΟ: Π·άντα 

καi πολλa nέφτουrvε χάμω καΙ cη<άζ.ουvε 

aπο λιJ.πη.ση· ίiτσι οί ο:Jσκοl άναyκάζο·,ται 

va τΟ: σφ·6!ξουvε στο·v τόπο. Λένε, μάλιστα, 

πως κάποτε σιχν 6 Χα.ράλαμπσς τοϋ Κουν

vή μπόρεσε ι<ι i:μπασε στο κοπό.:δι του μέ

σα Ενα άyρι~τ1p:ΙΎΟι τΟ τpαy1 δ·Εv έλεγε uE 

το καλο vά μπεΊ στο μαντ.:J·i μέσα 15σο .) 

6cσκος νa το πpοσπ6JS,~σε. 'ΈSωσε, άντ :

θετα, ίivα σάλτο, ογήκε aπ' το κοπάδι κι' 

άντi νa τρα6ή.ξει στον Πεvταδά:χτυλο, 15;:>

μη;σε χά·J·Ο\Ι'l"ας τΟν μrττο6'ασυλα, κατα5ιω

κ6με'JΟ a:,· τΟ 6c:σχ0, στ.~ν ι<vιθ:J-έα καi 

μπο6κα;::ι.ε στΟ π_:fuo τrlς Σιυ)ΙJ<ανι8:ς σπί

τι. Πρiν νCχ τΟ συλλά:fι~υ·J μ:τC,c-εσε :<!~ εΤ

CΕ: στΟv άπ·έ··;.c:.ιτι καβρέ.φτη τΟν έαυrτό του. 

Νομiζοvτάς το ίiτσι γιΟ: άντίπαλο τραyι 

Ο~;μ;~σ.:: κατΟ: πάν::.:: του καΙ σμπαράλιασε 

μΕ jliCx κερο:τιa TOV Ι<.α!9pέψτη σΕ χίλια 

κ:Jμrμά-τια. 

Φίλε άνανν6Jστn ! 

223 

01 Gοσκσi σΟ:ν πιάν:JιΝ τΟ: άyριc'fρ:Χ· 

γα τΟ: 5ένσυv μ·Ξ. σχοινιά. Τ όση 15μως εΤναι 

ή cι:•ν(Jiμ,ή τους Π:JU πολλf:ς φοpf:ς πα;cα

σ:':.~·,:χιν αύτον ποu τοuς Ε:χει Ε·έσει, μΕ: ά· 

ποτέλεσμα, O:φ:JU τΟν τpυματ:σσυv, vα Κ;).

ταφέpσυν νa ξεφύγουν άπ' τοϋ 6οσ,κοίι τ:, 

χc.;.;ια. 'Έτσι oi 6οσκσ1 aναyκάζοvται va 
τ~~~ cΑ:νουν άπ' το λαιμό μΕ: δυο σχοινιa 

yιά vά ΤΟUς κ;χχτaνε δυο aτ::>μα. Υ Αν €χουν 

κέ ~G·το:, τ:-U~ δ{v:J:.J'.I cΧπΟ δαΟτσ, δέvοvτας 

άπάνω στο κέρατο κ α) τ· αίπιά τους '(ιa 

vO: πο·v&·.ιε καΙ vcX μrlv τρα6άνε. "Αν Εχου·ι 

μάλιστα καl y±νι, δετοUς κι άπΟ τοUτ:J 

τJ·Uς τ.:α.5Cοε. ι'λΙ:χ.:.;ι π:::;,J νΟ: κου.~αΟϊσV.iι' 

ομ<·'·ς καΙ νcχ σuνηθ<σουν σηΊ νέα, 1\με,ρη 

πιa, ζωη τους, oi 6οσκο! τοuς δένουν "Ε 

μεγάλο πεCικο η σε μιa μεγάλη χαρουπι Ί 

καΙ τοuς Ο:φ!vοuν έκεΊ yιa WίΧς. Σο:ν εί

ναι δυο τ' &ypιότραγα τa δένουνε aπ' τό 

λαιuο -· .. i'.να στ:J: 5·Fξta καi τ' άλλο aρι

στερa -- κι i'τσι ή δ:Υvλειa τοϋ 6οσκο'J 

διευκολύνεται. 

(συνεχίζεται) 

llόσε ΤΟ δελ1·ίο ΠΟU OOU έσωκλεiοuμε σ· eva 

χωριανό μας n φίλο νιά νό γίνει σuνδρσμnτnς στό 

περιοδικό ΜΑΙ:. Eivaι τοuτο μιά άκόμα όφειλή στήν 

πατρίδα πού μδς γέννησε, nού μδ.ς άνόθρεψε και 

μδς έδωσε κάθε μορφfiς τό Φwς. 

ΣΟΜΑΊΈΙΟ Ε/\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
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