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ΔΙΗΓΗΜΑ 

Δημητριαvός 
του Πέτρου Σrυflιονού 

KEINO τ' aπόβραδο ο Χένρn είναι λίγο πιο πάνω από ευτυχισμένος. Σε κώδικα χειρό· 
γραφο του δωδέκατου αιώνα, ανακαλύπτει στn Μονή του Σινά άγνωστο ως τα τώρα 

κείμενα ελλnνικά. Μιλάει για τn ζωή και τnν πολιτεία τ' Άn Δnμnτριανού, τοπικού 

Άγιου τnς Κυθρέας. Κάτω απ' το χλωμό φως τnς λάμπας του κελιού ο Χένρn στρώ

νεται στο διάβασμα του κιτρινισμένου κώδικα. Σε κάθε στίχο του νιώθει νσ βυθίζεται 
όλο και πιο πολύ στα γεγονότα και τις περιπέτειες τnς ταραγμένnς κείνnς εποχής. 

* * * 

ΓΥΡΩ στα οχτακόσια σαράντα n Συκά ζει ευτuχισμένn, μες τnν ειρήνn, που διασΦα· 
λίζει n μεγάλn βυζσντινn αυτοκρατορία, στο πολύπαθο νnσί τnς Κύπρου. ο πεντά· 
χρονος Δnμnτριανός στρέφεται σπ' το περβόλι, φρεσκοποτισμένο από τnν πnγή του 

ΚεΦσλόβρυσου, με το ζεμπύλι γιομάτο σύκα. ο πατέρας του, ο παπά Θσνάσnς, λεί· 

πει. Η παπαδιά συγυρίζει τ' σχερωνάρι, που μέσα θα στοιβάξουν τ' άχυρο. Πρέπει να 

βιαστεί, γιατί το βράδυ τnς άλλnς μέρας θα κουβαλιlσουν παμπάκι απ' τα παμπακο

χώραφα και τnν παράλλn το σουσάμι. ο Δnμnτριανός αΦnνει στον nλιακό τα σύκα, 

κι αρχίζει να διαβάζει τις περγαμnνές και τον άβακα, που είχε κουβαλιlσει απ' το σχο

λειό. το βράδυ, σα γυρνάει ο παπάς στο σπίτι, βρίσκει το μικρό του γιο δοσμένο μ' 

όλο το είναι του στα γράμματα. 

Όμως δεν είναι μόνο στα γράμματα που ο μικρός Δnμnτριανός προκόβει, μα και στnν 

αρετή και στnν αγάπn του θεού. Από τnν πρώτn κιόλας παιδικn του nλικία, 'μnτρικών 
ευθύς εκ σnαργάνων>, δείχνει τnν προσήλωσn του στο θεό, <καθάnερ τις έτερος Σαμουήλ 
τω του Θεού κλrlρω συνκαταλέγεταιιι, και δίνεται ολόψυχα στο λόγο του Θεού. 

ο Δnμnτριανός, μεγαλώνει και παράλλnλα ξεπερνάει όχι μονάχα τους συνομnλικούς 

του στα κατορθώματα, μα και τους <υnερβεβnκότας υπερβάλλων>, έτσι που «εξ όνυχορ• 

μπορεί κανένας να αντιλnΦθεί «τον λέοντα τnς αύριον'. Για όλους τους <μn nαντί τυφλώr· 

τοuσι' ο Δnμnτριανός παίρνει τnν πρωτοπορία που δικαιωματικά του τnν παραχωρεί 

το nθος, n εγκράτεια κι n άσκnσn n neικn. 

Στα δεκαπέντε του κιόλας χρόνια ο Δnμnτριανός δέχεται τn συμβουλή των γονιών 

και παντρεύεται. Παίρνει για γυναίκα του νεαρn κόρn κι ενάρετn, αντάξιά του στnν 

αρετn και στο nθος, μόλο που ο ίδιος δε στέργει το γάμο, μα τελικά υπακούει στnν 
πεθυμιά των γονιών του· τρεις όμως μnνες μετά το γάμο, ο Θάνατος χωρίζει για 

πάντα το νεαρό ζευγάρι. Η γυναίκα του Δnμnτριανού πεθαίνει αγνn και παρθένα, 
όπως ακριβώς αγνός και παρθένος παρέμεινε κι α Δnμnτριανός. 

Το πλήγμα για το Δnμnτριανό είναι βαρύ. Όμως δε λυγίζει και δε συvθnκολΟγεί. Σκέ· 
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φτεται πως όλα δίχως μια πίστπ είν' μάταια, κι αποφασίζει να ακολουθιiσει τn μονα

χικιi ζωιi για τnν οποία και πριν φανέρωνε αποκλίσεις έντονες, ασκώντας τον εαυτό 
του σε νηστείες κι αγρυπνίες, κόπους σωματικούς και προσευχές συνεχόμενες. Στρέ

φεται κάποτε στον Κύριο και προσεύχεται. 

•Σοι, Κuριε, παρατίθnμι τnν εκ πατρικοu βουλιiμοτος δεδομένnν μαι βοnθόν· τω σω γαρ πειθόμε
νος προστάγμστι, τοις αυτόύ ουκ avτεfnov θελήμασι. Σου γαρ τω πνεύματι τον υποσκελισμόν των 
εμών αΦείλου ποδών πανσόφως τάχιστο τnν παγίδα συνθλάσας και αμέτοχόν με τnς φθσροποιοu 

εργσσάμενος αμαρτίας. Σοι θσρρών τnν εμιiν σνστίθnμι nσρθενίσν, liν και μετά τnν συζυγίου εΦu

λαξσς σοι πάντα τον εμόν προσάγω βίον δια τnς προς οε ολοψuχου ευαρεστιiσεως•. 

• • • 

Πάνω από τnν Κυθρέα πιο ψnλά κι απ' το κεφαλόβρυσο βρίσκεται το μοναστιiρι του 

Αγίου Αντωνίου. Πάνω σ' ένα κακοτράχαλο βουνό κι •nλίβατο• βρίσκεται το nσυχα
στιiριο του μεγάλου φωστιiρα τnς οικουμένης όπου λίγοι μοναχοί, μα άντρες τέλει

οι, που δε μειονεκτούν οπό κανένα σ' αρετιi και ιiθος, είναι αφοσιωμένοι στn λατρεία 
του θεού. Το βουνό είναι, σαν πού 'παμε, τραχύ κι ο τόπος απαράκλnτος, πράμα που 

εμποδίζει τους πιο πολλούς να καταφύγουν στο μοναστιiρι. Με τους λιγοστούς τού

τους πατέρες τnς μονιiς ο Δnμnτριανός έχει στενές σχέσεις και πολλές φορές τον 

προτρέψανε να καρεί και κείνος μοναχός και να τους ακλουθιiσει. Έτσι ο Δnμnτρια

νός, μετά το φοβερό συγκλονισμό απ' το θάνατο τnς γυναίκας του, στρέφεται στn 

μοναχικιi ζωιi. Οι πατεράδες τnς μονιiς δέχονται με nολλιi χαρά κι ενθουσιασμό το 

Δnμnτριανό κοντά τους. 

Πρώτος ο Νεκτάριος μιλάει στο Δnμnτριανό. 

· •Ου δίκαιον σε, τέκνον, του σχήματος αλλοτpισύσθαι, ουnερ τους τρόπους μετ' επιστιiμπς ανu
ειν μεμόθnκας. Τοίνυν εν τοις πμετέραις πείθn γνώμαις, καλώς σοι συμβοuλεUουσι, τάχιστα τοuτω 

κατακοσμnθιiναι θέλnσον, όπως πλείονα τον εκ τοuτου δεξάμενος Φωτισμόν των μυστικωτέρων 

τπς αρετιiς κατορθωμάτων επιτεuξn•. 

Ο Δnμnτριανός καταμαγεύεται απ' τα λόγια των πατεράδων γονατίζει, σηκώνει αψn· 

λά τα χέρια· στρέφει το λόγο στους μοναχούς: 

· Παρακαλώ, αδελφοί, δωσατέ μαι τος δυνατότητας, ίνα aντεπεξέλθω του αγώνος δια τnν εμιiν 
nθικιiν τελείωσιν. Επί τούτω, προσθέτει, nάσαν καταλείψω κοσμικιiν προσπόθειαν και γονέων Φίλ
τpον, ίνα τnς τοιαuτnς χάριτος μέτοχος γενιiσωμαι. 

Σύντομα γίνεται n συνnθισμένn τελετιi, n ακολουθία κι n τάξn, σύμφωνα με τn μονα
χικιi νομολογία κι ο Δnμnτριανός περιβάλλεται στο μοναχικό το σχnμα. 

• • • 

ΣτΗ Συρκανιά, στο σπίτι του Κωνσταντίνου του Καλόγnρου, κάνουν απόψε σnκωσες. 

Στο μεγάλο μακρυνάρι τnς σάλας ξεφαντώνουν με χοιρινά, πουρέκια, ραβιόλες, τn 

χιλιομύριστn αναρn του Πενταδάκτυλου κι ένα σωρό άλλες λιχουδιές. 
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Χωμένn μέσα αε βαθιούς αιώνες τούτn n παραδοσιακn γιορτn, όσο πάει και παίρνει 
όλο και πιο μεγάλn υπόστασn. Το βρdδυ τnς Κυριακnς στnνεται το μεγαλύτερο τσι

μπούσι: Αυγά περνούνε σε κλωστές, που τα δένουν με σκοινί παίζοντας τn «δακκαν

νούρα n τnν αυκωτnραν». 

Το κουνάνε το σκοινί κι όποιος αρπάει με το στόμα το βραστό τ' αυγό, περνιέται για 

μάστορας κι επιδέξιος τεχνίτnς. Στο σπίτι του Καλόγnρου πιο πολύ τα καταφέρνει 

τούτο το παιχνίδι n Ελένn του Κωνσταντίνου του Καλόγnρου κι ο Κωνσταντίνος Γιά
λουκας, ο δεκαπεντάχρονος γιος του Παναn του Γιάλουκα, ενός φιλόσοφου, πολυ

φαμελίτn, φτωχοχωριάτn. Απόψε είν' καλεσμένος μαζί με τn φαμελιά του στο σπιτι

κό του Κωνσταντίνου του Καλόγnρου. Σε λίγο μασκαράδες μπαίνουνε στο σπίτι. Σκε

πάζουνε το πρόσωπο με κουρούκλια μαύρα και το κορμί με γιδοπροβιές. Ντύνονται 
μασκαράδες απ' το Σάββατο ακόμα και κάνουνε στα σπίτια χίλιους χορούς και χίλια 

νούμερα. 

Το γλέντι διαρκεί μέχρι και μετά το μεσονύχτι. 

Πριν χωρίσουνε για στερνn φορά, ο Καλόγnρος κι ο Γιάλουκας ψnλώνουν τα ξύλινα 

ποτnρια απ' το στερκά κρασί - παραγωγn δικιά τους απ' τα κλι'iματα, που έχουνε 

φυτέψει στα ριζά του Πενταδάκτυλου οι παππούδες τους - κι αντάμα με το τσού
γκρισμα, ψιθυρίζουν τπ στερνι'i ευχι'i. 

- Να δώσει ο Ύψιστος να τελειώσει μια ώρ' αρχίτερα n βασιλεία του μισόχριστου 
βασιλιά Θεόφιλου. 

-Αμnν, να δώσει ο θεός, συμπλnρώνουν, τ' άλλα μέλn τnς οικογένειας. · 

••• 

ΣτΟΝ καφενέ του Ζάχαρου ο γέρο Φουσκουμnς, εβδομnντάρnς, μισότυφλος, έκατσε 

ν' ανάψει με πυρκόλο το τσιγάρο. Νωρίς μπnκε στον κnπο του, ένα στενομάκρουλο 

προστάθι όλο κι όλο, φυτεμένο με μα'ίτανό, κρεμμύδια, μαρούλια, σέλινα, δυόσμο, 

πιπεριές και λαχανίδες. Έφερε από δυο δέσμες στον καφενέ και πρόσταξε να του 

φτιάξει ο καφετζnς ένα τσάι με σπατζιά, απ' τα Βουνά του nενταδάχτυλου. 

Οι άλλοι χωριανοί σαν είδανε το γέρο Φουσκουμn καταχάρnκαν, φώναξαν τον καΦε

τζn να κεράσει το γέρο και ζιlτnσαν να τους πει ένα ανέκδοτο, σαν πάντα. Άλλο που 

δεν nθελε κι ο γέρος, και τους είπε τnν ιστορία τnς χρυσnς άμαξας του Μάρτn. 

- Μια φορά, αρχίνnσε να λέει, ένας βασιλιάς έφτιαξε μιαν άμαξα ολόχρυσn κι είπε 

στο λαό του πως σαν πέθαινε, έπρεπε να τον θάψουν και στnν επιστροφn απ' τnν 

τάξn θά πρεπε να ρωτnσουν όποιον στο δρόμο συναντούσαν, αν μπορούσε ν' απα

ντnσει πόσ' άξιζε n άμαξα. Κείνος που θα δινε τn σωστn απόκρισn, θα γινόταν βασι
λιάς τους. 

Σα θάψανε το βασιλιά και στρέφονταν πίσω με τnν άμαξα, βάρθnκαν να ρωτάνε στο 
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δρόμο όποιον βρίσκανε. 

- Πόσο αξίζει n άμαξα; 

14 

Ένας τους αποκρίθnκε πως εκατό χιλιάδες λίρες έκανε. Ρωτιiσανε κι άλλους πολ

λούς. Ένας τους αποκρίθnκε πως έφτανε στις πεντακόσιες χιλιάδες λίρες. Ρωτιiσα

νε στερνά και το μικρότερο γιο του ρεσπέρn και κείνος τους απάντnσε: 

- ·~ν κάμει ο Μάρτnς δυο νερά 

κι ο Anpίflnς κάμα ένα 

κόμn όν δόξει τζαι του Μα τζαι flιγοψιχαδίσει 

αξίζει τζιαϊ τnν άμαξα τζαι τον αμαξnflάτnν. 

Τούτο το ρεσπεροπαfδι κάμανε, στο τέλος, βασιλιά τους. 

Οι πελάτες στον καΦενέ του Ζάχαρου καταχάρnκαν. 
- Μπράβο, γέρο Φουσκουμιi! 
- πες μας τώρα και το παραμύθι. 

Κι ο Φουσκουμιiς, που δεν nθελε δεύτερn κουβέντα. βάρθnκε ν· αναθιβάνει: 

- Μιαν φοράν κι έναν καιρό είχεν έναν βασιλιάν, που n γεναίκα του επέθανε κι έμει
νε χnράτος. Είχε κι ένα γιο. βασιλόπουλο. Σαν έφευγε ο βασιλιάς που το παλάτι με 

το γιο του. κλείδωναν το παλάτι. Μα άμα στρέφονταν πίσω, βρίσκανε στρωμένα, 

σκουπισμένα, μαγειρεμένα, πεντακάθαρα. ΣκέΦθnκε το βασιλόπουλο μια μέρα να 

πάει να δει ποιος καθαρίζει το παλάτι. Πρόσεξε μια γάτα στο παλάτι, π' απ' τn γούνα 

τnς έβγαινε μια όμορφn κοπέλα, που έκανε όλες τις δουλειές και σαν τελείωνε ξανά

μπαινε στο πετσί τnς γάτας. Ο γιος του βασιλιά τnν άλλn μέρα μπιiκε σιγά-σιγά στο 

παλάτι και πάτnσε το πετσί τnς γάτας. το βασιλόπουλο είπε στnν κόρn: 

- θα κάψω τn γούνα σου! 

Κείνn τον παρακάλεσε να μnν τnν κάψει γιατί θα πάθαινε πολλό κακά. Αμετάπειστος 

όμως κείνος, άρχισε να τnν καίει. Άδικα n κοπέλα ξανα παρακάλεσε. 

- Μεν τnν κόψεις, γιατί θα με θυμnθείς. Κείνος όμως τnν έκαψε. 

Ο Βασιλιάς τnν άλλn μέρα είδε τnν κοπέλα κι ο γιος του τούπε όλn τnν αλιiθεια. ο 

Βασιλιάς, που τ' άρεσε n κοπέλα, Βάρθnκε να σκοτώσει το γιο του, για να του μείνει 
n όμορφn κόρn. 

Φώναξε το γιο του και τούπε: 

- θα σου αναθέσω ένα πράμα, κι αν δεν το κάμεις θα σε σκοτώσω. Να πας να μου 
βρεις ένα κνιζί σταφύλι. Νο φάει όλος ο στρατός και ν' αρτιριiσει. 
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Πriγε το Βασιλόπουλο και βρnκε τnν κοπέλα και τnς είπε ίνταμ' που τον διέταξε ο 

Βασιλιάς να κάμει Η κοπέλα τ' απάντπσε: 

- Σου' πα να μnν κάψεις τnν πετσιάν μου, γιατί θα πάθεις πολλά κακά. 

Τώρα όμως θα σε βοnθriσω. Να πάεις στο τελευταίο σπίτι του χωρκού και κει Θα βρεις 
μιαν κοπριά, θα χτυπriσεις το πόδι σου τρεις φορές τζιαί θα φωνάξεις: «Μαύρε μου, 

καλέ μου μαύρε, έλα τζιαί θέλω σε». 

θα βγεί τότες ένας μαύρος, πον να σου πει ίνταμ' πόν' να κάμεις. Πriγε το Βασιλό

πουλο, χτύπnσε τρεις φορές το πόδι του και φώναξε: 

- Μαύρε μου, καλέ μου μαύρε, έλα τζιαί θέλω σε ... 

Βγriκε ο μαύρος, που είχε τ' απάνω του σιείλι, που' φτάνε μέχρι τον ουρανό και το 

κάτω σιείλι που' φτάνε στn γπ. Λαλεί του: 

- «Μαύρε μου, επriρα τούτn τn διαταγn και μ' έπεψε κοντά σου μια γυναίκα να ζnτri
σω τπ βοriθειά σου». Και τούπε τnν ιστορία, σύμφωνα με τnν οποία ο Βασιλιάς τον 
διάταξε να βρει ένα κνιζί σταφύλι, να Φάει όλος ο στρατός και ν' αρτιρήσει. 

ο Μαύρος κατέβnκε στn γn και στράφnκε μ' ένα κνιζί σταφύλι. Πriρε το Βασιλόπου

λο το κνιζί και το πriρε στο Βασιλιά. Ο Βασιλιάς το' δωσε να φάει ο στρατός του. 

Εκόφκαν μια ρόγα οι στρατιώτες και φύτρωναν άλλες δέκα. Εκόφκαν άλλnν μια κι 

εβλαστούσαν άλλες είκοσι. Εκόφκαν τρίτn κι εβλαστούσαν εκατό. Έτσι έφαν ο στρα

τός του Βασιλιά και περίσσεψε το κνιζί που το σταφύλι. 

ο Βασιλέας θύμωσε, που δεν μπόρεσε να σκοτώσει το γιο του κι ύστερα τον έβαλε 

να του φέρει ένα ττόππι πανί να καθίσει ο στρατός του πάνω και να φάει. Διαφορε

τικά Θα τον σκότωνε. Ξαναπriγε το βασιλόπουλο στnν κοπέλα και αυτή του είπε. 

-Δεν σου είπα να μnν κάψεις τnν πετσιά μου, γιατί θα πάθεις πολλά κακά; Τώρα όμως 

Θα σε βοnθήσω. Να πάεις στο τελευταίο σπίτι του χωρκού και Θα βρεις μιαν κοπριά, 
Θα χτυπήσεις το πόδι τρεις φορές και θα φωνάξεις: «Μαύρε μου, καλέ μου Μαύρε, 

έλα τζιαί θέλω σε». το βασιλόπουλο έκαμε κατά πώς του είπε. Βγήκε ο Μαύρος, που 

είχε το πάνω του σιείλος, που έφτανε στον ουρανό τζιαί το κάτω που έφτανε βαθιά 
στn γn. Λέει του: «Μαύρε, πήρα δισταγri από το βασιλέα να βρω ένα ττόππι πανvί, 

που να καθίσει ο στρατός "του βασιλέα πάνω τζιαί να περισσέψει". 

ο Μαύρος κατέβnκε κάτω στn γn και στράφnκε μ' ένα ττόππιν παννί. Τό' πιάσε το 

βασιλόπουλο και το πήρε στο βασιλιά. Έδωσε στο βασιλιά το ττόππιν. Ανοίξαν το κι 

n μια του δίπλn έφτανvε από τnν Τζιυρκάν μέχρι τnν Ασία. Η άλλn του δίπλn από τnν 
Τζιυρκάν μέχρι το Παλαίτζυτρο κι n άλλn του δίπλn από τnν τζιυρκάν μέχρι το Βαρώ
σι, τζιαί n άλλπ του μέχρι τον Απόστολον Αντρέαν. Έκατσεν ο στρατός του βασιλέα, 
έφαε τζι' επερίσσεψεν παννίν. 
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ο βασιλέας εξαναφώναξέν του και τούπε. πως θα του έβαλλε ακόμα ένα πρόσταγμα 
κι αν το έκαμνε δεν θα του έβαλλε άλλο .. ·ομως αν δε το έβρισκε θα τον αποκεΦά· 
λιζε. 

· Να πάεις να μαυ φέρεις, τον διάταξε, τnν σκούφια που σου φόραγε n μάνα σου οαν 
nσουνα μωρό. 

Ξαναπnγε το βασιλόπουλο στnν κοπέλλα, που τον έστειλε στο Μαύρο. το βασιλό· 

πουλο πnγε στπν κοπριά, χτυπάει το πόδι του τρεις φορές και φωνάζει: «Μαύρε μου, 

καλέ μου Μαύρε, έλα τζιαί θέλω σε». Βγnκε ο Μαύρος απού τnν κοπριά και του 'πε 

πως ο βασιλιάς θέλει τnν σκούφια, που του φορούσε n μάνα του σαν nταν μιτσnς. 
Τον φορτώθnκε ο Μαύρος στους ώμους και τον κατέβασε στον Άδn. Είπε τnν ιστο· 

ρία του πως ο πατέρας του τον έστειλε να πάρει τnν σκούφια του. που φόραγε σαν 

nτανε μικρός. Απολογnθnκε n μάνα του και τούπε: Να πάεις στον πατέρα σου και να 
του πεις πως n σκούφια που σου φόραγα σαν nσουν μικρός, είν' ο Πλιος. 

τον ξανά βαλε στον ώμο του ο Μαύρος και τον ανεβάζει πάνω. Βρnκε τον πατέρα του 

και τούπε πως n σκούφια. που του φόραγε n μάνα του. σαν nτανε μικρός είν' ο Πλιος. 

Τότες τ' απάντnοε ο βασιλιάς πως σώθnκε και του χαλαλίζει τnν κοπέλα. Τον πάντρε· 

ψαν με τnν κοπέλα και εκαλέσαν το στρατό κι όλn τnν πολιτεία κι έκαμαν σαράντα 
μέρες και σαράντα νύχτες γάμο, 

Κι ο Φουσκουμnς κατάλnξε. Έζnσαν και τζείνοι μια χαρά κι μεις καλλύττερα. 

• • • 

Στο μύλο του Νικολιl του Πάππου. φτάνουνε. σαν πάντα. οι σπαλέτες, με τα γαδού· 

ρια και τ' αμάξια φορτωμένα. ξεφορτώνουνε στους μύλους και περιμένουνε μέχρι 

που να βρουν σειρά. Πολλές φορές, μέχρι που να καταφέρουνε ν' αλέαουν, θέλου

νε κι οχτώ κάπου μέρες. Σ' τούτο το διάστnμα κάθονται σε σπίτια που γειτονεύουν 

με τους μύλους, αγοράζουνε κρασί και περνούν με τσιμπούσια και χαρές το βδομα

διάτικο ίσαμε να πάρουν τ' άλεσμα τους και να στραφούνε στα χωριά τους .. 

Άλλοι. Πίτσιλλοι οι πιότεροι. γυρνάνε έξω απ' τους μύλους και πουλάνε το κρασί με 
τον κάρτο και τnν κούζα. Απέξω aπ· τον καφενέ του Μιχάλn του Παττάλα οι απαλέ· 

τες διαβαίνουν aπ· το φούρνο κι αγοράζουνε οΦτό απ' τους μικρούς πnλινους ττα· 

βόες. 

Είν όμως και κανένας μυλωνάς περίφπμος και ξακουστός για τnν κλεψιά του και τα 

κόλπα που σκαρφίζεται, σε βάρος του πελάτn του. οι σπαλέτες έχουνε να λένε για 

το Γανωματζιn, ένα ξακουστό στα τερτίπια τnς κλεψιάς μυλωνά, που' ναι σ' όλn τnν 
περιοχn γνωστός. 

Όποιος άλεθε, έπρεπε · καθώς nτανε nρέπο · στο τέλος του αλέσματος να πλερώ· 
σε ι- κι n nλερωμn γενότανε για σε λεΦτά, για σ· αλεύρι. Πέρα όμως από τnν πλερω· 
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μή ετούτη, έπρεπε να ρίξουνε και στον τενεκέ του μυλωνά τρεις για τέσσερις χού

φτες απ' αλεύρι, το συστιλιάτικο, όπως λένε την πλερωμή με τις χούφτες αυτές του 

αλευριού, που είναι όμως απαραίτητη για να συμπλπρωθεί αυτό π' ο μυλωνάς ζπτού

σε πρεπούμενπ αμοιβή του. Όσοι όμως από τους σπαλέτες είν' τσιγκούνπδες και δεν 

ρίχνουνε το συστιλιάτικο στο μυλωνά, οι μυλωνάδες τάμα το' χουν, άμα ξανάρχο

νταν, να κλέψουνε ετούτους τους τσιγγούνπδες. Επειδή όμως κι οι τσιγγούνηδες είν' 

το ίδιο πονηροί, προσέχουνε - με τπ σειρά τους - τα χέρια του μυλωνά. Μα κι οι 

μυλωνάδες έχουν και το δικό τους κόλπο τπς κλεψιάς, που δεν μπορούνε οι τσι

γκούνηδες να το ανακαλύψουν. Ένα απ' αυτό το κόλπο σκάρωνε κι ο Γανωματζιής. 

Έραβε ένα σακκούλι στο μανίκι μέσα. Τπν ώρα που γερνάνε το στάρι μέσα απ' το 

κόσκινο στπν κοφινιά, έβγαζε το σακκουλι, το 'βαζε στπν κοΦινιά κι έτσι αντί να 
πηγαίνει στπν κοΦινιά το στάρι, πήγαινε ίσα στο σακκούλι. Κι όταν ο απαλέτπς έσκυ

βε να πιάσει το κόσκινο, ο μυλωνάς πετούσε το σακκούλι απ' το παράθυρο, που 

έπεφτε στου μύλου το κελλάρι. 

Μα ο Γανωματζιής έβρισκε κι άλλα χίλια κόλπα της κλεψιάς. Σαν π αακκούλλα έπια

νε λίγ' αλεύρι απ' αυτό π' αλεθότανε, τπν πέταγε κι έσπρωχνε τπ δικιά του από κάτω. 

Ένας όμως απαλέτπς ήτανε τόσο πονηρός, που δεν το μπόραγε κανένας να τόνε 

κλέψει. Πάνω σε τούτο ένας Μυλωνάς, ο Κωστής του Χάρου που παίρνε άριστα στπν 

κλεψιά τ' αλευριού, έβγαλε το σκέδιό του μαζί μ' εν' άλλο μυλωνά. Σαν το σακούλι 

ήταν έτοιμο να μπει στπν κοφινιά, ο μυλωνάς που βρισκόταν χαμπλά, ανιστάραγε 

στον απαλέτη ένα παραμύθι. Του 'λεγε, μαθές, πως κάποτε μάλλωναν δυο κι άρπα

ξε ο ένας τον μυλωνά κι ο άλλος τον απαλέτπ απ' τα μπράτσα και τον έριξε εξ' απ' 
το μύλο. Βρήκε έτσι τον καιρόν ο άλλος μυλωνάς και βούτπξε το σακκούλι τ· απα

λέτπ. 

Οι μυλωνάδες τπς Κυθρέας έχουνε κατοσταριές τις κότες, που τσιμπολογάνε aπ· το 

στάρι και το κριθάρι που κουβαλούν οι σπαλέτες κι απ' τις πάχνες με τα ζωντανά τρι

γύρω, θρέφουνε και χιλιάδες πάπιες και χοιριά, που πέφτουνε στους ποταμούς, 

μεγαλώνουνε και γίνονται ίσαμε τριακόσιες κι όρσα οκάδες το καθένα. 

Οι τριανταδύο μύλοι του χωριού γυρίζουνε κι αλέθουν. ο λάκκος του μύλου έχει 

κάτω-κάτω το σιφούνι, απ' όπου πέφτει με δύναμη και βουιi φοβεριi το νερό απ' το 
βεργί του μύλου. 

Το σιφούνι γυρίζει τπ ξυλένια φτερωτή που δίνει στροφή στο κολάνι και με τπ σειρά 

του το κολάνι δίνει στροφή στα λιθάρια που γυρίζουν. Τα τελευταία τούτα έχουνε 

βαθιά χαράγματα νια να τρίβεται το 'να στ' άλλο και ν· αλέθουνε το στάρι. Πιο ψηλά 

απ' τα λιθάρια είν' κοφίνια φορτωμένα στάρι. Με το που κινούνται τα λιθάρια, ταρα

κουνιέται τπς κοφινιάς το κάτω μέρος και πέΦτει αργά - αργά το στάρι. Ανάλογα με 
το πώς θέλουνε να βγάλουνε τ· αλεύρι, κάνουνε και τπν κίνπσπ που πρέπει. Απο

σφίγγουνε ιi σφίγγουνε το ξύλο π' απάνω του είν' δεμένο ένα σκοινί κι έχουνε έτσι 
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n το χοντρό n το ψιλό τ' αλεύρι. Στο χρόνο τ' αλέσματος n ψιλι1 σκόνn του αλευρι
ού κάθεται απάνω στnν αβάτζιn, Στο βάθος τnς κοφινιάς δένουν ένα σκοινί, και στnν 

άκρn του κρεμμούν ένα κουδούνι. Σαν τελειώσει το στάρι κι αλεστεί, λευτερώνεται 

το σκοινί, πέφτει κάτω το κουδούνι και χτυπάει στα κολόνια, που γυρίζουν ακούγε

ται έτσι το γνωστό κουδούνισμα, σnμάδι για το μυλωνά πως πια το στάρι τέλειωσε 
και ξερογυρίζουν τα λιθάρια, Βγάζουνε τότες σπίθες και φωτιές κι είναι φόβος να 

πεταχτεί το λιθάρι κάτ' aπ· τnν αβάτζιn. Μα οι καλοί οι μυλωνάδες, όπως είν' ο 

Κόμπος, ο τσαγκάρnς, ο Σαττούρας, Χατζnσέρκnς, ο Χάμπος του Τρεμμαντάχειλου ο 

Χριστάγγελος, ο Χρίστος ο ΑγλαϊΊ:σnς κι όλλοι τόσοι ακόμα, δεν μπορούν να πάθουν 

τέτοι' αναπάντεχο κακό. κατέχουνε τnν ώρα, έχουνε τ' αΦτί στnμένο και το κουδούνι 

τούτο δεν τ' ακούγουνε ποτέ. Μερικοί απ' αυτούς είν' και καλοί χαράκτες, που χαρά

ζουν από μόνοι τα λιθάρια. 

* * * 

Στο Μοναστnρι του Άn Αντώνn, ο Δnμnτριανός γίνεται πρότυπο νια τους άλλους 

καλόγερους. ο Ιώσnππος τόσο πολύ το χαίρεται τούτο τ' ασταμάτnτο ανέβασμα του 

Δnμnτριανού, που πιάνει και γράφει σε μια παλίμψnστn περγαμnνn. 

ιιΕνθεν αυτοκράτωρ απάντων νενόμενοc; των παθών και έξω τnς αυτών χρnματfσας οχλrΊσεως, 

τελείας ελευθερίας αnnλαυσε. Εν γαρ τη καλλίστη συζυγία της nρακτικnς αρετnς, νπστείας τε φπμί 

και αγρυπνίας τα ς ψυχικά ς νευρώσας δυνάμεις των σωματικών ανώτερος απεφάνθη παθών. Των δε 

ψυχικών δυνάμεων τοσούτον κατεκράτnσεν, ως μnδέ ορμrΊv παρασχεfν ταύταtς παρά φύσιν ενερ

γείας αλλ' nν εκ του δημιουργού εις των αντικειμένων έσχον διάκρισιν, ταύτπν έχειν εις απάντων 
των αγαθών εnανάλπψιν το δε τριμερές της ψυχnς ως θέμις οικονομnαας, το αππγορευμένον τού· 

του καλώς αnεπέμψατο, κατανύξεως δε και συννοίας τοσούτον επεμελι1θπ ως μηδέ ορμnν μει· 

διάματος nροβάλλεσθαι πώποτε· εfσω δε συννενευκώc; και aεf θεώ τε και εαυτώ συννιvόμενος τος 

άκαιρους φιλολαλίας υnεξέκλινεν ένθεν αυτώ τοσούτον επεγένετο δακρύων nλι1θος, ως διό 

παντός εν νυκτί και nμέpa κοιταζομένω τε και ανισταμένω και τροφής μετέχοντι και ποτού τούτω 

υπόρχειν αχώριοτον. Εν δε τοις αγρύnνοις αναγνώσεσι και προς θεόν ομιλίαις τόσω μάλιστα ο των 

δακρύων πλεονασμός αυτώ προσετfθετο, ως επαρκούν εις πάσαν εργασfαν έχειν τούτον. Αέννα

ον, λέγω δε της θείας αγάπης κίνησιν, την κάθαρσιν των εξ αγνοίας ολισθημάτων, την τπς κρίσε

ως έvvoιav, τnv του θανάτου ανάμνnσιν, τnv αnοκειμένnν τοις αμαρτόνουσιν κόλασιν, των ουρα

νίων μονών τnν ανάμνησιν τnν του μετεωριζομένου ανάκλnσιν, τον εκ σuμnαθεfας εnf τοις aμap· 

τάνουσιν ευκτικής δεr'iσεως έλεον και πολλών ετέρων τρόπων, εν οις άnασι τούτω τω καλλiοτω 

κεχρημένος βοπθnματι, εαυτώ τε και τοις πέλος εξnρκει εις την εκ τούτου γενομένη ν παράκλπσιν 

ει δε που και περισσότερος επιμελουμένω ταπεινοφροσύνnς εις αμαρτιών ανάμνπσιν, ων αυτώ ου 

κατείργαοτο, τούτο μετωχέτευεν· Φιλούοι γαρ αι φιλόθεοι ψυχαί εν τοις τοιαυταις εργασίαις μάλι· 

στα εαυτός οράν υnοκάτωθεν nάσnς τnς κτfσεως. τι χρn λέγειν όσων ποταμίων ρευμάτων τα εκ 

τούτων ρείθρα μιμείσθαι εικόζοντι; Ίνα δε μπ μακρόν αποτείνω λόγον των τούτου δακρύων 
μεμνnμένος το nλnθος, ων εκ της θείας χάριτος εκείνος έσχε το χάρισμα, επί το των άλλων αυτού 

aρετών διnγπμα τρέψω τον κάλαμον». 

Η φnμn του Δnμnτριανού, που στολισμένος με σπάνιες αρετές, μπορεί να θεραπεύ
σει τις άμετρες ψυχικές και σωματικές aρρώστιες, γίνεται γνωστn όχι μόνο στnν 
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Κυθρέα μα και στα περίχωρά τnς. Δεκάδες οι άρρωστοι, καβάλλα σε μουλάρια και γa·ι

δΟύρια ως τα ριζά του κεφαλόβρυσου κι απ' εκεί ανnφορίζοντας οι ίδιοι με τα πόδια. 

για κουβαλnτοί απ' τους δικούς τους στα χέρια, φτάνουνε καθnμερινά στο Μοναστιiρι 
και ζnτάνε aπ· το Δnμnτριανό, να τους δώσει τnν ελπίδα τnς ζωιiς. Και κανένας απ' 

αυτούς, όπως γράφει ο Ιώσnππος στnν περγαμnνιi του, <δεν aποπέμπεται κενός ελπίδων, 

αλλά πάντες των ποθουμένων δαψιλώς απολαβόντες, χαίροντες τα οικεία απελάμβανον'. Για όλους 

ο Δnμnτριανός φροντίζει ώστε να δει το ψυχικό τους πρώτα πρόβλnμα κι αφού το 

λύσει θετικά με τnν κατάλλnλn διδασκαλία, γιατρεύει στn συνέχεια και το κορμί τ' 

αρρώστου. Έτσι <παντες και τπν νουθεσίαν και τπν θεραπείον ως εκ θείας ενεργείας λαμβάνοντες, 

συν μεγίστη ευφροσύνη υπέστρεφον ... κι ο Ιώσnππος μπροστά σ· τούτn τnν πλnμμυρίδα τnς 
ευλογίας, σε μια διΦθέρα γράφει: 

<<Euxriς με γαρ τοσούτον εnεμελιlθn, ως εαυτόν αυτώ τω θεώ συvάψαι και χωρrlσαι την αυτού φαvτα· 

σfαν, όσον τοις δεσμfοις εΦfεται της σαρκός εις τοιαύτnv κατανόησιν. Πρώτον γαρ εκ των ποιημάτων 

καταμαθών ακριβώς την του πάντα nοιriσαντος δύναμιν και εκ ταύτης Φωτισθείς της πρώτης εργα
σίας, είτα της οικονομίας Χριστού εξερευνriσας το μέγεθος και συοταυρώσας εαυτόν τω υπέρ ημών 

επί σταυρού τος χείρας γενναίως εκτείναντι και πόντος υnελθών τους βαθμούς τους προς τελείωσιν 

αναφέροντας, ούτω της των θείων μυστηρίων κατατρυφόν αξιούται μυriσεώς τε και απολαύσεως δια 

της έξω σαρκός εν σαρκί γινομένης τοις επιμόνως εν ταύτη σχολάζουσιν συναΦείας θεού και μεγα

λοδώρου φιλοτιμίας Τον συν τοιαύταις σχολάζοντα θεωρίαις και πνευματικοίς αριστεύμασιν ουκ riν 

εικός αει τοις πολλοίς συναγελάζεσθαι, αλλ' επί μικρόν χρόνον εαυτόν αποδιρρίζων των συνασκου

μένων αδελΦών, nνίκα πλείονας έρωτος της προς θεόν ομιλίας εκάλει καιρός, και τους άκρως ησυ

χωτέρους καταλαμβάνων τόπους του όρους, την της επιθυμίας Φλεγμονriν ανέψυχεν. Και ταύτης 

όσον εβούλετο κορεννύμενος, πάλιν εαυτόν τούτοις συγκατεμίγνυ, το του τύφου κέρας κλων nαν

σόΦως και αηροσκόπως τοις των βασκάνων οΦθαλμοις αεί φυλαττόμενος. Τοσούτοις δε κατορθώ

μασι Φαιδρυνόμενος, ανάξιον εαυτόν πόσης ηγείτο της αδελΦότnτος τω της ταπεινοφροσύνης καλώ 

τaινιούμενος. Παν γαρ το κατορθούμενον ταύτης χωpfς ακατόpθωτον και ανεnιστr'Ίρικτον. Τάχιστα 
γαρ κυλίνδρου δίκην των επιβεβηκότων επί ταύτης της βάσεως υπεκτρέχον, ελεεινώ ητώματι τους 

εκηίnτοντας υποβάλλει. Συνεπηκολούθει δε τούτοις τοις κατορθώμασι και η ουρανοπολίτις εν σαρκί 

απάθεια, nς ο πανδαμάτωρ των παθών καταξιούται δια την nροκατορθωθείσαν τούτων των τρόπων 
ευθύτητα. Εκ δη τούτων κω των τοιούτων ουδέ των του πνεύματος χαρισμάτων γέγονεν 

άμοιρος.'Ενθεν νοσnματα χαλεπό τω του Δημητριανου λόγω εφυγαδεύοντο. δαίμονες απηλαύνοντο, 

παθών navτofωv n eεραπεfα εnnκολούθει. Ην συν εν μέσω του πνευματικού συστtiματος ofa 
φωστnρ παμΦαnς πόντος καταυγόζων τη λάμψει των οικείων κατορθωμάτων, και τύπος ωΦελείας 

γινόμενος τοις προς αυτόν στενώς αεί βλέπουσν ου μόνον δε τούτοις τοιούτος ην αλλά και τους εν 

μέσω στρεφομένους του κόσμου, ως μαγvnτης έλκων παραπλriσιον σιδι1ρω της οικείας ωφελείας 

μετεδfδου πολλούς δε τούτων και τnς των οχλούντων παθών ένεκα.... ουδείς δε των ελπίδων 

κενός απεnέμπετο, αλλά πάντες των ποθουμένων δαψιλώς απολαύοντες, χαίροντες τα οικεία κατε· 

λάμβαναν. Και γαρ και τοις θεραπείας ένεκα παραγινομένοις προnγουμένως την ψυχικriν ωΦέλειαν 

δια της διδασκαλίας προετίθει, και ου πρότερον ri των σωματικών επηκολούθει παθών απαλλαγn, 
πριν n της ψυχικnς δυνάμεως χωλεύουσα ενέργεια τnν θεραπείαν εδέχετο· είθ' ούτως δευτέρα τάξει 
το σωματικώς aρρωστούν υγιάζεται. και ην ο αυτός ηδύς όπα σι, και τοις παρά του σωτnρος δι' αυτού 

δεχομένοις τnν θεραnεfαν και τοις δra θεfαν τινά οικονομfαν ταύτnς αστοχούσι τnς χάριτος τοις 

μεν γαρ ευεργέτης, τοις δε πσράκλησιν γινόμενος, πόντος αλύπως αnέπεμπε. Η γόρ του λόγου 

τούτου ωφέλεια πάσης θεραπείας τω ταύτης υστερουμένω χρησιμωτέρα εγίνετο". 
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• • • 

ΚΕΙΝΕΣ τις μέρες ο Πολύδωρος κουβάλnσε στον καφενέ του Ζάχαρου καμιά δωδε· 

κοριό πιiλενες φουκούδες, για να τις πουλιiαει. Μια μεγάλn αποθιiκn με παν' από 

πεντακόσιες τέτοιες φουκούδες έχει κιόλας οτιiσει ο Πολύδωρος. Για να τις φτιάξει 
πιάνει χώμα απ' τα βουνά του μύλου του Συρκόνου, το μυλλόχωμα. Κάποτε παίρνει 

χώμα κι απ' τις λάντες του χειμώνα. Σαν ξnραίνονται οι λάντες, πιάνει τ' απάνω χώμα, 

που βγαίνει κομματιαστό σε πλάκες, τις λατζιέρτες, ανακατεύει το χώμα τούτο μ· 

άχνες κι απέ το ζυμώνει, ίσαμε να ψnθεί για καλά ο ππλός. Κάθε μέρα για 'να οχταιi

μερο ξεγυρίζει το χώμα, ρίχνοντάς του κάθε φορά κι από λίγο νερό. Πιάνει συνέχου 

τον πnλό, τον πλάθει και φτιάχνει τις φουκούδες. Στρογγυλές είν' οι φουκούδες του 

Πολύδωρου, σαν τn μεγάλn κατσαρόλα, κι έχουνε στn μια τους τnν πλευρά ένα 

μικρό πορτί για να ρίχνουνε τn στάχτn από πάνω μια πλάκα πιiλενn, τρυπnτιi για να 

πέφτει n σταχτιά. Απάνω-απάνω τnς φουκσύς στιiνουνε τέσσερα ποδάρια για να 
κάθεται n πινιάδα, για να ζεσταίνει και να ψιiνει το Φdϊ. 

Μια-δυο φουκούδες έχει κι ο καφενές του Ζάχαρου. Στο καφενείο μέσα ψιiνουνε τα 

βράδια οι χωριανοί ελιές, νια χαλλούμι μυρωδάτο συρκανίτικο. φτιαγμένο aπ· ανθό· 

γαλο του Πενταδάχτυλου, που μυρίζει μες το στόμα σκοίνο, λασμαρί, θρουμπί κι 

αναθρίκα κι αγριόδυοσμο. Ρέσσουν σε σμίλες, για σε ξύλα, το χαλλούμι κι απ' τn 

μυρωδιά το ρίχνουν οι γκαστρωμένες το παιδί σαν δεν πιάσουν έστω κι ένα κομμάτι 

μυρωδιά. Βάζουν ακόμα στn φουκού πατάτες, ξεπλυμένες κι ακαθάριστες, για κρεμ

μύδια με τα Φλούδια, που τα κάνουνε ψnτά. Ψιiνουνε σκόμα, καβουρομάνες και 
καβούρια, αχέλια ακόμα, που τα πιάνουνε σωρούς ολάκερους κι aρμαθιές μεγάλες 

στους ποταμούς του κεφαλόβρυσου και τα τσιλλούν με καρδαμύλες του ποταμού 

ολόδροσες και πάγκαλλους ξυδάτους. τα καβούρια θεν, είν' αλήθεια, τέχνn και 

μαστοροσύνn, σβελτάδα και κουράγιο να τα πιάσεις. Μα και ποιος δεν τα κατέχει όλα 

τούτα απ· τα παιδιά τnς Συρκανιός; Κάθε βράδυ με φεγγάρι, για τις ασέλnνες βρα

δυές με τα φανάρια, ξεκινάνε ομαδικά πιτσιρικάδες κι αγόρια, που κατακλύζουν τις 

ποταμοσιές του κεφαλόβρυσου. Κρατάει κάθε μια κουβάδες με νερό για να ρίχνουν 

μέσα τα καβούρια κι ο αρχnγός ένα φρέσκο, μακρύ, αγριοκόλαμο, π' αμέτρnτα 

φυτρώνουνε στις όχτες του ποταμού. Καθαρίζουνε τα Φύλλα του καλαμιού κι αΦιi· 

νουνε τnν άκρn του απείραχτn, που στερνά τn δένουνε σε κόμπο. Ρίχνει σε λίγο το 

καλάμι ο αρχnγός στnν καβουρότρυπα και σιγοσφυρίζει στο καβούρι. τnν ίδια στιγμιi 

το καλάμι τρεμοπαίζει, έτσι που νομίζει το καβούρι πως έχει να κάμει μ' αναπάντεχο 

εχθρό, που μπιiκε στnν καβουροφωλιά του. τα καβούρια ορμάνε με μανία ενάντια 

στον απρόσκλnτο μουσαφίρn και δαγκώνουν δυνατά τ' ακροκάλαμο, Τούτο όμως 

περιμένει κι ο αρχnγός τnς ομάδας. Νοιώθει το δάγκωμα και τραβάει ξαφνικά το 
καλάμι έξω απ' τnν τρύπα. Πριν όμως καλά προλάβει τ' άτυχο καβούρι να ξεδαγκώ· 

σει, τραβιέται έξω απ' τnν τρύπα του, μ' ένα θεαματικό άλμα κι όσο να τρέξει πάλι 
να μπει μέσα. ο αρχnγός ιi ένα απ' τα παιδιά τnς ομάδας το γραπώνουν με τn χού· 
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φτα, προσέχοντας μονάχα να χουφτώσουνε γερά και τις δυο μεγάλες δαγκαννούρες 

του καβουριού, που κόβουν, αν ξεφύγουν, σαν ξυράφια. Πολλοί λοβώνουνται ατού

το το καβουροκυνnγnτό κάθε φορά που βγαίνουνε σε καβουροπαγάνα. Μα ο πλού
σιος μεζές απ' τις καβουρόκουννες στn θράκα, σαν μάλιστα συνοδεύεται με ζεστό 

στn φουκού κρασί του πενταδάχτυλου, δυναμωμένο με κομμάτια κοκκινοπιπεριάς, 

aνταμείβει τους χωριανούς νια τούτο το ρισκάρισμα μα και τους τόσους κόπους. 

Στους μύλους, στα στέκια, στους καφενέδες, τα ψnτά χαλλούμια και τα καβούρια στn 

χόβολn με το τζυρκώτικο κρασί δίνουν και παίρνουν το χειμώνα. Πώς να διοβούνε, 
μαθές, οι μακρόσυρτες, aτέλειωτες νύχτες του Γεννάρn, χωρίς μια στάλα από κρασί 

που θάβρεχε τα χείλια και θα δροσέρευε τα λαρύγγια και τις νεφραμιές τnς φτωχο

λογιάς; 

Απόψε οι χωριανοί έχουνε μπει για καλά στο κέφι απ' το κρασί κι όταν ο Φουσκου

μriς πρόβολε στnν πόρτα του καφενέ, τον δέχτnκαν μ' aνυπόκριτες χαρές και γέλια 

αναπόφευχτα. 

-Έλα, Φίλε Φουσκουμιi, πιες μια να ζεσταθείς με τούτο το διοβολό-κρυο, του λέει ο 

Θανάσnς ο Ταλιοδώρος, πούκοψε απ' τn Χρυαίδα για να γλεπίσει το νερό και τρύπω
σε κι αυτός στον καφενέ του Ζάχαρου. Έχω ακουστά πως ξέρεις μόνο εσύ ν' ανι

στοράς τόσο καλά το Μουσκαμπάρn. Σε παρακαλώ πέστον μας κι απόψε. 

ο Φουσκουμιiς σούρθnκε κοντά τους και κουκούβισε τn φουκού, πιiρε ένα κρασί και 

μια καβουροκοιλιό. 

- Μια άλλn φορά σας διnγιέμαι το Μουσκαμπάρn. Άλλο μύθο θα σας πω απόψε. 

- Ας είναι. Καλοδεχούμενο το θέλnμα σου. Πιάσε όποιο μύθο θες. 

Ήτανε, που λέτε, αρχίνnσε, μια φορά κι ένα καιρό ένας άντρακλας, που δεν έκανε 

παιδιά και τόχε καϋμό του και πλnγιi αγιάτρευτn, μεγάλπ. Έτσι με το πες-πες, ο 

κόσμος τον έπεισε να πιάσει για παιδί του εν απ' τ' οδελφοτέγνια του. Πιiρε λοιπόν, 

στο σπιτικό του ένα του aδελΦοτέγνι για να το μεγαλώσει . 

. ΆΦnσε το παιδί στο σπίτι, κλείδωσε τις πόρτες, κρέμμασε τα παξιμάδια μ' ένα σπόγ
γο απ' τα βολίτζια. τ' άΦπσε και μια κούζα νερό. Νύχτωσε σα στράφnκε στο σπίτι. Τον 

ρωτάει: 

- ΈΦανες ρε; 

- Ίνταλως είθεν να φάω; αφού τα κρέμμασες τζει πάνω τζει τα παξιμάδια. 

Έδιωξε με τούτο π' άκουσε τ' αδελΦοτέγνι, ξαποστέλοντάς το στον κύρn του. 

- Πάαινε τζι εν μου κάμνεις. 

Έπιασε σπίτι το μικρό τ' αδελΦοτέγνι. το κλείδωσε και κείνο και τ' άΦnσε το σταμνί 
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με τα παξιμάδια κρεμασμένα. Πείνασε ο μικρός. ΣκέΦτnκε μια, δύο κι έφτιαξε μια 

πιτσίκλα. Πίτισε, φαυσκώσανε τα παξιμάδια, πέσανε χαμοί, τάπιασε κι έφαγε. 

το βράδυ, σαν στράφηκε ο θειος, καταχάρnκε. 

-Εσού να μείνεις τζιαι κάμνεις για μένα, τούπε. 

Τnν άλλn μέρα τον πnρε μαζί του. ο μικρός στρέφεται κάποια στιγμn και προτείνει. 

Θκειέ, έσιει έναν άδρωπον τζει πάνω τζιαί κάμνει ζεΦκάριν με δκυό βούθκια, Να του 

κλέψουμε το έναν! 

- Ίνταλως εν να το κλέψουμεν, ρε; 

- Καρτέρα, να δεις 

Απόμεινε ο θειος του και περίμενε, Πnγε πάρα πέρα ο μικρός και βάρθnκε να φωνά

ζει: 

- Βουράτε να δείτε το θάμμα! 

Έτρεξε προς το μικρό ο ζευγολάτης, απαρατώντας το ζευγάρι. Τρέχει τότε κι ο θει

ος, κλέβει τόνο βόδι. Ρωτάει το μικρό ο ζευγολάτης. 

- Πουν το θάμμα, ρε; 

- Να, τζει πάνω τζει έσιει έναν τζιαι κάμνει ζεβκάριν μ' ένα βούδι. 

Έτρεξε ο ζεβγαλάτnς στο ζεβγάρι του κι ο μικρός στο θειό του, παίρνοντας μαζί τους 

για λάφυρο το βόδι. 

Λίγες μέρες στερνότερα, κουβαλούσανε στnν πόλn το θησαυρό του βασιλιά στις 

γκαμιiλες πάνω. Λέει τότες ο μικρός στο θειό του. 

-Να κλέψουμε τn μιαν γκαμιlλα. Νύχτα παν για τn δουλειά και σιγά-σιγά ο μικρός ξεκρεμ

μάει το καμπανέλλι απ' τnν γκαμnλα και τnν κλέβει. Τnν πάνε σπίτι, αποκρύβουνε το 
θησαυρό, σΦάζουνε τnν γκαμnλα και λυώνουνε το πάχος τnς, κάνοντας το μίλλαν. 

Ο βασιλιάς προφασίστηκε τον άρρωστο κι έβαλε έναν του παλατιού να ζnτάει μίλλα 

ν' αλείψει το κορμί του ίσως γιατρευτεί. Ο άνθρωπος του βασιλιά πnγε και ατο σπίτι 

του θειου του μικρού. Η θειά του τούπε. 

- Να σου δώσω εγιώ. Και τούδωαε. 

Τnν ώρα όμως πούβγαινε ο άνθρωπος του βασιλιά. χάραξε κι ένα σταυρό στnν πόρ
τα, σημαδεύοντας το σπίτι κι έτρεξε να φέρει το μnνυμα στο βασιλιά. 

Στράφηκε ο μικράς σπίτι κι έμαθε τι γίνnκε. Είδε τnν παγίδα, πnρε μια κούπα με τnν 

μίλλα κι έβαλε σταυρούς σ· όλα τα σπίτια. 

Έτσι, σαν φτάσανε οι άνθρωποι του βασιλιά, δεν ξεχωρίζανε το σπίτι, που ζητούσαν. 
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Λίγες μέρες στερνότερα, λέει σ μικρός ξανά στο θειό του: 

· Να κλέψουμε τζιαι που τις αποθήκες του βασιλιά. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Πάνε στο πι και φι και κατατρυπάνε τn στέγn του παλατιού, μπήκανε μέσα και κατα· 
κλέβουνε το θnσαυρό του. 

Τnν άλλn νύχτα βαλαν οι άντρες του βασιλιά έναν καζάνι από nίσαα που κοχλάκιζε 
και τnν ώρα που ξαναμπήκαν για να κλέψουν απ' το χασνέ του βασιλιά, κόλλnσε κι 

έμεινε στnν πίσσα σ πρώτος που μπήκε για κλεψιά, σ θειος. 

Μπήκε τότε κι ο μικρός μες το παλάτι, και σαν είδε τι γίνnκε έκοψε τnν κεφαλή του 

θειου του, για να μnν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι του βασιλιά τον κλέΦτn. Στρά· 
φnκε στn θειό του κι ανιστόρnσε τι γίνnκε. Λούστnκε n θειά στο κλάμα κι ήταν κίν· 
δυνος μεγάλος να πρσδωθούνε κι οι κλεψιές που γίνnκαν. Έτσι τnς πρότεινε. 

· Πιάσε ένα τσέστο, θειά, Βάλε μέσα καμπόσα γυαλλικά τζι ύστερα τσακιστά τζιαι 
κάτσε να τα κλαίεις. 

Έτσι κι έγινε. Η θειά του τσάκισε τα γυαλλικά κι αρχίνnσε να κλαίει. 

Έπιασε το κόλπο, κι οι μυστικοί του βασιλιά δε βρήκανε τον κλέΦτn. Κι έζnσε από 
τότες ο μικρός καλά κι εμείς, καλύτερα. 

Με χαρά κι ενθουσιασμό γίνεται δεχτό το παραμύθι στις καρδιές των χωριανών. που 
τιμάνε κατά βάθος τnν κλεψιά και τσουγκρίζουν δυνατά τα ποτήρια του κρασιού, 

πάνω απ· του καφενέ τα τραπεζάκια, που νομίζεις πως θα σπάσουν . 

• • • 

Η ΦΗΜΗ του Δnμnτριανου ξαπλώνει σε όλn τnν περιοχή. Καθnμερινά, καραβάνια 

κινάνε να τον δούνε στο μοναστήρι τ' "An Αντώνn. Μα κι n δράσn του δεν μπορούσε 
να μείνει άγνωστn στον Επίσκοπο Ευστάθιο των Χύτρων. «Φriμn γαρ avaen. nιαiνει ασrά". 
κι ένα πρωινό ο Ευστάθιος παίρνει σβάρνα το στρατί τ· αγιοβάδιστου βουνού και 

ουγκοΦτάνει στο μοναστήρι. Κι από κει πλnροφορείται μ' ακρίβεια και λεπτομέρειες 

τnν αποστολική μοίρα του Δnμnτριανσυ. Στρέφεται και! τον παρακαλάει. 

· Έλα μετ· εμού εις τnν Επισκοπήν Δnμnτριανέ, να προσφέρεις προς το Χριστεπώ
νυμον πλήρωμα αμεσωτέρας και πλnρεστέρας εκδουλεύσεις. 

· Σέβομαι. πανιερώτατε, τnν επιθυμίαν σας. Πλnν και από εδώ όπου ευρίσκομαι προ
σφέρω το κατά δύναμιν. 

Μα ο Ευστάθιος, αντί να καμφθεί από τnν άρνnσn, πιο nολύ γοnτεύεται και θέλγε

ται, λες, απ' τn συζήτnσn π' ανοίγει. 
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- Όμως όταν βλέπεις υπό ποίας δυοκόλΟυς ουνθιiκας δρας, ευκόλως δύναοαι να 
συμπεράνεις οποίον έργον θα ηδύνασο να επιτελέσεις εντός της Μητροπόλεως. 

- Εξακολουθώ να επιμένω, πανιερώτατε, και να επιζητώ να παραμείνω εις την περι
φέρειαν. Πιθανώς κάλλιον να είναι τούτο. 

Μα ο Ευστάθιος είν' αμετάπειστος, Μ' ολόθερμες επίμονες παρακλιiσεις κι ικεσίες, 

πείθει τελικά τον ουσιαστικά αναντίλογο Δημητριανό και τον χειροτονεί σε λίγο Πρε

σβύτερο κι Οικονόμο της επισκοπικιiς του περιφέρειας. Ο Δημητριανός, •ευπρόσιτος, 

γαλnνός, πράος, nσυχιος, μέτριος•, σύμφωνα με βιογράφο του αναλαμβάνει τούτο το 

έργο που του ανατέθηκε με εξαιρετικό δυναμισμό. «Πάσαν δε χορηγίαν», προσθέτει 

ο Ιώσnππος, ιιnέvnσι KOI πτωχοίς, ορφαvοfς τε και χrΊραις εκ των παρά θεού εμπεnιστευμένων 
αυτώ δωρεών πλουσfως οικονόμων, προίκα χρηστός nv. Συνεnnκολούθει δε τούτοις άnασι των 
Δnμnτριανώ και n άνωθεν αυτώ δεδομένn παρά του αγίου Πνεύματος χάρις των ιαμάτων. Τ ας γαρ 
αλεξικόκους αυτού παλόμας άπαοιν αΦθόνως επιτεθείς τοις χρι\ζουσιν, τnν των θαυμάτων χάριν 

εβρόβευεν ένθεν πόλιν δαίμονες απnλαύνοντο, εδραπέτευον νόσοι, και πόθn παντοία εθεραπεύ
οντο. Η γαρ τοιαύτn χάρις αυτώ προπεπρωμένn τυγχόνουοα μέχρι βίου παντός ταις υπαλλαγαίς 

των Bfωv αχωpfστως συνώκnσεv· αμεταμέλητα γαρ τα του θεού χαpfσματα και σι δωρεαi κατά τον 

θείον αnόστολοv~~. 

Μα ο έρωτας της αρχικιiς γαλιiνης τον τυλίγει ξανά στα ολόχρυσα φτερά του. Η 

νοσταλγία τnς επιστροφιiς στn μονιi θεριεύει στnν ξεμοναχιασμένη, ασκnτικιi Φύση 

και στnν μονόκλωνn ψυχιi του Δnμητριανού. θρασομανά ο ίμερος του νόστου. Η 

μονωδία του χαρακτιiρα τnς ανθρώπινης Φύσnς ζει τnν αποθέωσn και την κορύφω

σιi της. 

Με τn σειρά του ο Δημητριανός καθικετεύει το Ευστάθιο να τον αΦιiσει να στραφεί 
στο μοναχικό ενδιαίτημα. Το nσυχαστιiριο τον καλεί από χιλιάδες μέτρα αλάργα. 

Μυστικές, ουράνιες, φωνές συνεγείρουν τον κόσμο. το ταπεινό σιiμαντρο τnς μονιiς, 

νικάει τη μητροπολιτικιi χλιδιi. Κατανικάει έτσι στερνά και τη «στερεότητα» των 

ενστάσεων του Ευστάθιου και τελικά τον πείθει να τον αφιiσει να στραφεί στο μονα

στιiρι, •τοις καλαις έλπίσι τnς πριν αποβουκολούμενος nουχίας•, όπως γράφει ο Ιώσπππος. 

Σκαπετάει και το κεφαλόβρυσο, στο μουλάρι καβαλλάρπς κι απέ κει, περπατητός 

στις Φιδοσυρμές του μονοπατιού π' οδηγάει στο μοναατιiρι. Μα σα φτάνει στη μονιi, 
βρίσκει τους μοναχούς να θρηνούν και να οδύρονται Τα χάνει για μια στιγμιi ο Δημn

τριανός. Μα ο πρεσβύτερος λύνει την απορία του σαστισμένου Δημητριανού. 

- Αδελφέ και πατέρα μας, ο τnς μονι\ς τnν nγεμονίαν ιθύνων μακαριώτατος αθβάς προς τnν αγι\
ρω ζωι\ν μετατίθεται. 

- Μεγάλn, Δnμnτριανέ, n δυστυχία nμών, προσθέτει ο Νεκτάριος οι πνευματικοί σου αδελφοί, 
τnν εαυτών αnοδυρόμενοι ορφανίαν, καθ' ο μεγάλnς τραγωδίας το δράμα τούτοις υπάρχον παραί

τιον, προς σε προσβλέnουσι. έχει τη φωτεινιi έμπνευση να υποβάλει στη στιγμιi ο ίδιος 

του Δημητριανού συμμοναχός. 
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και σαν από σύνθnμα καθορισμένο από πριν και σχέδιο, λες, καλό καταρτισμένο, 

όλοι οι πατέρες τnς μονής σταματάνε τους θρήνους και τους κοπετούς και πέφτου

νε στα πόδια του Δnμnτριανού. 

· Αποδέξου. αδελφέ, τπν ικεοiον. σεγοντάρει κι ο Ευστόλιος, Ιδού οι ονοπητοi συμμονοοτοi 
σου, αnοτιvαξάμενοι την αθυμίαν πάσαν εις ικεσίαν τρέπονται. Γενού naniρ κω προστάτης των. 

ο Δπμnτριανός, π' αποφεύγει θορύβους κι αξιώματα, στο τέλος πείθεται κι αναλαμ
βάνει τnν nγουμενία τnς μονής και τπν επιστασία τnς . 

• • • 

τοvτο το πρωινό ο Δnμnτριανός παίρνει ένα aπ· τα πολλά τα μονοπάτια, που φιδο

σέρνεται ίσα μ· ένα από τα πολλά πανύψnλα πλατώ του Πενταδόχτυλου, περνώντας 

μέσα: από λαγκαδιές σκεπασμένες με κυπαρίσσια, πεύκα, χαρουπιές. θεόρατες 

βελανιδιές κι εκατοχρονίτικες ελιές. Στο στερνό πλατώ πάει και κάθεται σ· ένα 

πεζούλι σκαλισμένο απ' το μοναχό Ακάκιο. 

Αφήνει τn ματιά να πλανnθεί και ν' αγκαλιάσει όλn τnν επισκοπική περιφέρεια των 

Χύτρων, χωμένn στις βαθυπράσινες στολές τnς ελιάς, τnς μουριάς, τπς χαρουπιάς και 

τnς κιτρομπλιάς. Οι μεθυστικές μυρωδιές απ' τπν μερσινιά, τnν τριμυθιά, το χρυσό

ξυλο, τnν ξυσταριά, τπ μυρτιά, σμίγουν με τ' άρωμα του νάρκισσου. τnς ίριδας, που 

μόνο στο βουνό του πενταδάκτυλου aνθίζει, τnς ορχιδέας, του λιμόδωρου ... 

Σιγανοψέλνει. σαν που το συνnθίζει, στn συνέχεια ένα ψαλμό: 

Κύριε εισόκουσον της προοευχt'iς μου, ενώτισαι την δέnοfν μου εν τη αλήθεια σου και μη εισέλ

θnς εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαrωerlσεται ενώπιον σου πας ζώv. Ότι κατεδiωξεν ο 
εχθρός την ψυχήν μου, ετοπεiνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκόθισέ με εν σκοτεινοiς, ως νεκρούς 

αιώνος και ηκηδiοσεν εη' εμέ το πνεύμα μου, εν εμοi ετοράχeη η κορδiο μου ... Εμνήσeην ημερών 
αρχαίων, εμελέτnσα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων .. Διεnέτασα 

προς σε τος χεiρος μου ... 

κι ο Δnμπτριανός εχτείνει τα χέρια στον Πλάστn. 

Τούτο τον ψαλμό ακούει από ξαρχής, ο πετροκόσσυφας, ο πετροκόπος, ως τον λέν' 

οι χωριανοί, το καστροπούλι κατά τους Καρμιώτες που κατοικοεδρεύει πάντα στα 

κάστρα και στις εκκλπσιές του nενταδάχτυλου. Κι ως βλέπει τα χέρια του Δnμnτρια

νού να «διαπετώνται», πάει και κάθετοι απάνω τους και κρατάει συντροφιά με τn 

μελωδική φωνή του το Δnμπτριανό όσπ ώρα aνυμνεί με το στόμα του Δαυίδ τον 

Πλάστπ. το γλυκό κελάδnμα του πετροκόπου ακούν σε λίγο οι τσαλαπετεινοί, που 

Φωλιάζουνε τnν 'Άνοιξπ στις καστροτρυπιές, στα δέντρα και στις χαρουπιές του 

nενταδάχτυλου κι έρχονται κι αυτοί με τ π σειρά τους κουκουβιστοί και κάθονται στπν 

ποδιά του Άγιου, σεγοντάροντας με το κελόδπμά τους τον πετροκόπο από δίπλα. 

Στούτο το χοροστάσι ξεκινά κι ένα ζευγάρι σκαλιφούρτες, που φωλιάζει στο μονα

στήρι τ· Άπ Αντώνn κι αρχίζει να τραγουδάει με τπ γλυκεία μονότονπ Φωνii, που με 
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χόρδισμα Βιολιού, λες και μοιάζει. 

· Τζί ιιι. .. Τζί 111 ... Τζί 111 ... 
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Ο Δnμnτριανός σταματάει τις ψαλμουδιές, χαϊδεύει τα πουλιό, που βρίσκουνε στις 

ανοιχτές του aπαλάμες απόνεμο καταφύγιο. 

Σε λίγο ακούνε τα χορδίσματα και τις όμορφες τρίλιες των πουλιών οι πεταλούδες 

του Πενταδόχτυλου, γαλάζιες, άσπρες, κίτρινες, καφέ απ' όλες τις οικογένειες, τα 
γένn, τα είδn, και τες τάξεις, που χορευτικά φτάνουν σ' άμετρες aρμαθιές στο πλα

τώ που βρίσκετ' ο Δnμnτριανός. Είν' οι Σατυρίδες, με καφέ άμορφες στολές, οι ολά
σπρες Πιερriδες, οι Πόντιες, οι Ανθοχάριδες, οι Ευχλόες, οι Κλεοπάτρες κι απ' τις 

Νυμφαλίδες οι καφετιές Βαννέσσες και ΠυραμεΤδες, Αστερώπες και Σιμέλες, Επινε

Φέλες και Τnνεσίες, Ηγερίες κι ιππάρχειες, που κάθονται στα μαλιά, στις πλάτες και 

στα χέρια του Δnμnτριανού, που συνομιλάει ασταμάτnτα μαζί τους . 

• * * 

ΑΠΟΨΕ στα Βουνά του Πενταδάχτυλου βγαίνουνε στnν παγάνα του λαγού ο Κων

σταντίνος Γιάλουκας μ' ένα σωρό συνομriλικούς του: το Ρωξαντρri, το Λαπαθιό, το 
Χυτρολέοντα και το Μεράνο. Η νύχτα είν' φεγγαρόφωτn κι ο Κωνσταντίνος δίδει τις 

στερνές τις οδnγίες. 

· Άμα το σφύριγμα σταματriσει, ο Ρωξαντρriς θα ρίξει το σκοινί με το σακκούλι απά
νω στο λαγό και θα τραβήξει το κορδόνι. 

Άρχισε σε λίγο ο Κωνσταντίνος να σφυράει, φυσώντας μια μεγάλn καβουροδαγκανού

ρα, που τnν έσπασε στn μύτn κι έγιν' ίδια μικρή λες σάλπιγγα. Άκουσε τούτο το ερωτι

κό το μήνυμα σε λίγο ο λαγός, πούτρεξε με μεγάλες δρασκελιές ολόχαρος για να 

συνευρεθεί κι αυτός στο ερωτικό γιορτάσι. Ξαφνικά το σφύριγμα σταματάει, ο λαγός 

ψnλώνει τα πόδια, τρουλλώνει τ' αυτιά κι aνήσυχος προσπαθεί να μυριστεί τον κίντυνο. 

Βρίσκει όμως κείνn τn στιγμή τnν ευκαιρία ο Ρωξαντρής, που κουκκουλώνει το λαγό 

μέσ' τnν σακκούλα, που τnν αμολάει μ' ένα μακρόστενο βεργi. κι ο λαγός χοροπnδάει 

στο σακκούλι μέσα, αιχμάλωτος του θnλυκού μυαλού των παιδιών τnς Συρκανιας. 

Τούτο το ξαφνικό το αιχμαλώτισμα συγκλονίζει το μικρό Μεράνο, που βγαίνει για πρώ

τn του φορά στnν παγάνα του λαγού μαζί τους, και ζnτά μ' επιμονή να του δώσουν τnν 

καβουροδαγκανούρα. Πείθονται στο τέλος στις παράκλnσές του και του τn δίνουνε, με 

τn σύστασn να προσέξει να σταματήσει να σφυράει μόλις ο λαγός φτάσει ίσαμε καμιά 

δεκαριά μέτρα απόστασn, Άρχισε σε λίγο ο Μεράνος να σφυράει το παθnτικό, οργια

στικό τραγούδι του ερωτικού συναπαντήματος. Όλο το πάθος τnς ερωτικriς έξαρσnς, το 
οιστρnλάτισμα, ο ίμερος κι ο πόθος αναδύεται από το σφύριγμα που αναπέμπεται από 

τούτο το κάλεσμα. Ακούει τnν επίκλnσn ένας λαγός απ' τnν απέναντι πλαγιά, και ξεχύ

νεται λαύρας, Φουριόζος κι ακράτnτος με τ' αυτιά του ανεμομύλι να κυλούνε ασταμά
τnτα και πλnσιάζει σα σιφούνι προς τn μεριά του ξεφαντώματος του ερωτικού. Παρα-
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συρμένος απ' τn γοnτεία τούτnς τnς αναπάντεχnς επέλασnς ο Μεράνος συνεχίζει να 

σφυρά, μέχρι που ο λαγός, δίνοντας ένα σάλτο ανεβαίνει μ' ορμri ερωτικri στnν πλάτn 
του Μεράνου κι aρχινάει να δαγκώνει τnν πλάτn, το κεφάλι του μικρού, πούβαλε κατα
τρομαγμένος τις φωνές. Τρέχουν οι άλλοι από δίπλα αρπάνε το λαγό από τ' αυτιά, το 

χώνουνε σ' άλλn μια σακκούλλα και λυτρώνουν το μικρό, που στέκει ακόμα απορεμέ

νος και αμίλnτος για τούτο το κακό το συναnάντεμα. 

τις όμορφες μέρες του Σεnτέβρn και τ' Οκτώβρn, το μακρόσυρτο γαϊδουροκαλόκαιρο, 

σεργιανάν στις aτέλειωτες ποταμοσιές του κεφαλόβρυσου, που φτάνουν ίσα με το 
Παλαίκυτρο. 

Οι δρασεμένες βατομουριές αποτελούν τούτες τnς μέρες, με τα γινομένα μούρα τους 

πρόσκλnσn ανίκnτn. Μα κείνο το πρωινό ο Χυτρολέοντας σκαρΦίστnκε κάτι, που ενθου

σίασε τnν ομάδα. 

- Σε λίγο θάχετε και το μουροχυμό σας έτοιμο, λέει με ύφος σχεδόν θριαμβευτικό. 

Κι έκοψε τρία χοντρά μακροκάλαμα, διάλεξε τα δέκα πιο χοντρά πουμπούρια, πriρε 

άλλες τόσες συκαμιόβεργες για «μοχλούς συμπίεσnς και γιόμισε τnν πρώτn που

μπουριά με μούρα. Τσούλιξε τα βατόμουρα με τn συκαμιόβιτσα, που γίνανε χυμός 

πιο γλυκός κι απ' το νέκταρ που πίναν οι θεοί στον Όλυμπο. Δοκίμασαν όλοι μια ρου

φιά από τούτο τ' αναπάντεχο δnμιούργnμα του Χυτρολέοντα και καταχάρnκαν, και 

τα βατόμουρα «τρυγιούνται» τώρα κανονικά από μικρούς και μεγάλους. 

κι ο Λαπαθιός για να μnν ξεμείνει πriγε τnν άλλn μέρα τα έφτιαξε μ' ένα φυσούνι 
καλαμιού και ποΑΑές αγκαθιές τnς λεμονιάς όπλο για τις σιελεντρούνες φονικό. 
Φυσάει άπονα καλάμι στο φυσούνι, που πετιέται σα σαγίττα και καρφώνει τ' άτυχα κι 
άκακα τούτα ερπετά. Και το φονικό όπλο του Λαπαθιού περνάει σε λίγο στα χέρια 
όλων των πιτσιρικάδων του χωριού. 

τnν άλλπ μέρα το πρωί ο Κωνσταντίνος Γιάλουκας κι οι μικροί του φίλοι πάνε στον 
Γκρεμμόν του Κράχτn. Εν' αγριομέλισσο, που κατοικοεδρεύει χρόνια στον γκρεμμό, 

με το μέλι του να χύνεται δεκάδες μέτρα εξ' aπ· τn σπnλιά, μάταια προσμένει να το 

τρυγriσουνε. 

Σriμερα όμως τον τρυγnτό ανέλαβε n μικρri ομάδα των παιδιών τnς Συρκανιάς. 

- Δέστε με καλά με τnν τριχιά, λέει ο Γιάλουκας και σαν χτυπriσω τρεις φορές, σnμά
δι πως τέλειωσα και θα πρέπει να τραβriξετε, 

κατεβάζουνε σε λίγο τον Κωνσταντίνο, που γεμίζει δέκα στάμνες μ' αγριόμελο, που 
μοσκοβολάει απ' τους μυριστικούς θάμνους του Πενταδάκτυλου. 

Σαν ανοίγουν τώρα το σταμνί, για κολατσό πάνω στον γκρεμμό μ' αναρri και μέλι, 

γιομίζ' n πλάσn μυρωδιές κι αρώματα. 

-το μέλι μας είν' ξακουστό απ' τα πανάρχαια τα χρόνια, τους εξnγεί ο Κωνσταντίνος. 

Ο Στράβωνας πρώτος αναφέρει πως είν' «άριστον το μέλι το Χύτριον». 
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Μοιράζουνε τις στάμνες με το μέλι στα ίσα, με το Γιάλουκα να παίρνει μια στάμνα 
πιότερπ, γιατί ζώατπκε τnν τριχιά, κι αποφασίζουνε να τρυγάνε καθεχρονικά τ' αγριο

μέλιααο του Κράχτn. 

ΕΝΩ όμως •τούτων ούτως θεού χάριτι καλώς ουρανοδρομούντων•, σέρνει κάπου ο Ιώσnπ

πος, •ο τnς Σολομινίων Μnτροnόλεως Αρχιεπίσκοπος προς Κύριον εκδnμεί•, Κι όπως συμβαίνει 

πάντα σ' ανάλογες στιγμές, «πάντων των υπό τnν κυπρίων τελούντων νιiοον, οσιοτάτων επι
σκόπων συμψιiψων και ομογvωμόνων γεγονότων, προβάλλονται τον ειρπμένον επίσκοπον Ευοτά· 

θιον τnς Χυτρίδων πόλεως ως εν όπαοι ικανώτατον εις τnν τnς πρώτnς αυτώ\ι καθέδρας αρχιiν•. 

ο Ευστάθιος, που στάθnκε ισάξιος του φωστήρα τnς οικουμένnς, τ' Αρχιεπίσκοπου 

τnς Σαλαμίνας Επιφάνιου και που από κανένα προαγιασμένο προκάτοχο του δε ατά

θnκε σ' αρετή και χαραχτήρα δεύτερος, πρώτn φροντίδα βάζει να βρει τον άξιο ποι

μένα και το δάσκαλο, που θα τον αντικαταστήσει. 

-Αποίμαντος n ποίμνn και περίλυπος σφόδρα n ψυχιi μου επί τούτω, μονολογάει κάθε τόσο ο 
Ευστάθιος. Από πού, Κύριε, εκζnτιiσω τον άριστον; αναρωτιέται στn μυστικιά νυχτοήμερn 

συναναστροφή με το Θεό. 

Ξαφνικά και σ' απάντnσn των ερωτnμάτων του, από θεϊκιά, λες, βουλή, έρχεται το 

ερέθισμα. Σε κανένα άλλο εχτός από το Δnμnτριανό, δε θα βρεθούν οι υπέροχες 

αρετές κι ικανότnτες π' αναζnτάεις». 

Στέλλει αμέσως ο Ευστάθιος στn μονή τ' An Αντώνn αγγελιοφόρους για να οδnγιi
σουν το Δnμnτριανό στnν Κωνστάντια. Μα ο Δnμnτριανός, που τάμαθε όλα αυτά «ουκ 

εξ ανθρωπίνnς αγγελίας, αλλ' εκ θείας δυνάμεως•, απαρατάει το μοναστήρι και •μόνοις τοις 
ποσί συνεργοίς, καταλαβών τα βορειότερα μέρn του όρους, τόπον αποκρυβιiς εαυτώ περιεσκόnει, 

το τnς αpχιερωσϋνnς φεύγων εγχείρημα» 

Στnν άμετρn αμnχανία του και τn φοβεριi ψυχικιi του περιδίνnσn, θεόσταλτο θεώ

ρnσε τ' απρόσμενο συναπάντπμα του ο Δnμnτριανός με τον επιστήθιο Φίλο του τον 

Παύλο. 

Στρέφεται ο Δnμnτριανός και τον παρακαλάει. 

- Υnόδειξόν μαι, Παύλε, τόπον άγνωστον τοις nάσιν, όπως εν αuτώ την οiκnσιν ποιησάμενος, τοις 

των ζητουμένων οψθαλμοίς αθεώρητος διαμείνω. 

Ο Παύλος δέχεται ολοπρόθυμα και με χαρά να βοnθιiσει σ' τούτn τn στιγμή τnν κρί

σιμn το Δnμnτριανό, πούχε πιο πριν ένα ολάκαιρο λαό συνδράμει Σε λίγο ο Παύλος 

οδnγάει τον Δnμnτριανό σ' απόκρnμνn σπnλιά, πλάι στ' ακροθαλάσσι, φοβεριi και 

δύσβατn. Μπήκε ολόχαρος στn σπnλιά ο Δnμnτριανός, εξορκίζοντας, στn βαθύριζπ 

Φιλία τους τον Παύλο να μnν αποκαλύψει σε κανένα το κρπσφύγετο. 

ο Παύλος φιλάει σε λίγο σταυρωτά το Δnμnτριανό και φεύγει. 

Σύντομα οι άντρες του Ευσταθίου χτυπάνε τnν πόρτα τnς μονής τ' Αγίου Αντωνίου. 
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zητάνε μ' αγωνία τον ηγούμενο, μα κανένας δεν ξέρει να τους πει που βρίσκεται. Κι 

ο Ευστάθιος δίνει εντολή ν' αρχίσουν σαρωτικές έρευνες, χτενίζοντας τις περιοχές 

πλάι στη μονή, για να βρεθεί ο Δημητριανός. Και θ' aποδείχνονταν κι οι έρευνες τού

τες άκαρπες, αν κάποιος δεν αποκάλυπτε πως πριν από πολλές τώρα μέρες, τυχαία, 
συναπάντησε στ' όρος της Κυθρέας το Δημητριανό αντάμα με τον Παύλο. ο ίδιος με 

προθυμία τους δείχνει και τον τόπο που κατοικάει ο Παύλος. Κι οι απεσταλμένοι του 
Αρχιεπίσκοπου έχουνε σε λίγο το Φίλο του Δημητριανού στα χέρια τους. Άδικα όμως 

τον παρακαλάν μ' όλη τη θέρμη της ψυχής να τους πει που κρύβεται ο Δημητριανός. 

ο Παύλος, πιστός στον όρκο του, τίποτα δε λέει. 

Βάζουνε τότες μπρος οι άνθρωποι του Ευστάθιου τα μεγάλα μέσα,. τα καμτσίκια σκί

ζουνε τις σάρκες του Παύλου, που τον αναγκάζουνε στερνά να μιλήσει. κι ο Παύλος 
δείχνει τη σπηλιά, που κρύβεται ο Δημητριανός. Οι άντρες του Ευστάθιου δείχνουν 

στο Δημητριανό το ένταλμα και του ζητάνε "εκπλήρωσιν σνυπέρθετον". ο Δημητριανός 

βρέθεται έτσι σε τραγικό δίλημμα. Αντιδρά μηχανικά, ασυναίσθητα σχεδόν, για•λίγα 

δευτερόλεπτα. Βυθομετράει την κατάσταση μα δεν ξεκρίνει άλλη λύση. "Μηκέτι δυνά

μενος ανανεύειν" απ' τον πειθαναγκασμό. Κι έτσι, .. μετά πολλών και αΦάτων δακρύων. του 
σπηλαίου υπέξεισι». Μπροστά στον Ευστάθιο ο Δημητριανός σκέφτεται να κάμει μια 

στερνή προσπάθεια ν' αντιδράσει, σαν ο πρώτος, "το πριν ολάθητον δι' οικείος εφονέρου 

γλώσσης .. ,μa ταλαντεύεται. Σκέφτεται πως, ίσως, δεν μπορεί να γίνηκε αλλοιώς, η 
Θεία Πρόνοια θάπαιξε κάποιο ρόλο, 

- Αντέλεγον όν σοι, τιμιώτοτε Δέσποτα, και σκληρότερος της πρώην εδεικνύμην ΕΙiστάσεως, ει μη 
eεiας έγvων εfναι npovofaς το τελούμεvον. 

Ο Ευστάθιος aταλάντευτος θα σταθεί ξανά, 

- Ην τοις αμφιβόλοις την τnς aντιλογίας ισχύν ορίστην είναι διδασκώμεθα, πάτερ Δnμnτριονέ, εν 

δε τοις των καλών ομολογομμένσις ονομΦίλεκτον έχειν τον λογισμόν ιi ουκ οίδος όσο δι' οντιλο

γίον υnέστn κακό ο παλαιός εν τn εριiμω λαός; 

Ο Δημητριανός συνθηκολογεί, πειθαρχώντας στη θεϊκιά βούληση, 

- Και νυν έχεις με νενικnμένον ως πρότερον, Αντιλέγειν γαρ θεώ επικίνδυνον. 

ο Ευστάθιος χειροτονεί σε λίγο στην Κωνστάντια το Δημητριανό Επίσκοπο Χύτρων σ' 

ατμόσφαιρα γιορταστική τον δεξιώνεται στο Επισκοπείο μ' όλο το ιερατείο κι εκατο

ντάδες εκλεχτούς λαϊκούς προσκαλεσμένους. Έτσι σε λίγο ο Ευστάθιος στέλλει το 
Δημητριανό στη Μητρόπολη των Χύτρων, που την έχουνε πιο πριν λαμπρύνει με τη 

δράση τους τέσσερις ισαπόστολοι επίσκοποι. ο Πάππος, ο Αθανάσιος, ο Νικήτας κι ο 

Ευστάθιος, που η εκκλησία της Κύπρου δίκαια τους κατάταξε αναμεσίς στους πολ

λούς της άγιους ... 

Στη Μητρόπολη των Χύτρων ο λαός υποδέχεται το Δημητριανό νέο ισαπόστολο. 

Νέοι, γέροι, άντρες και γυναίκες δακρύζουνε από συγκίνηση, χαρά κι αγαλλίαση που 
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ξαναβλέπουν οτην επισκοπri τους, Μητροπολίτη τώρα, το Δημητριανό, παλιό Οικο

νόμο της Επισκοπriς. •Προπεπειραμένοι γαρ υπιiρχον των ευεργεσιών τούτου και ιαματικών 

δωρεών, εκ τnς πρώην αυτών συνδrατρrβrlς, nvfκa ταύτης τnς εnrσκonr'iς τnν οrκονομrκήν φροντf· 

δα αμέμπτως διιiνυσε•. σημειώνει με χαρά τούτες τις ώρες ο Ιώσηππος. 

Ο Δημητριανός •επειλπμμένος τους οίακας• τnς πόλης δείχνει όλη την επιστημονικri ποι

μαντικri του ικανότητα. Εξωρdiζει και μεγαλώνει τnν πόλη των Χύτρων και •κσταφυτεύ

ει εν αυτιi πάσαν αρετιiς καλοκαγαθίαν•, σημειώνει στn συνέχεια ο Ιώσηππος. Φροντίζει τους 

φτωχούς κι αδύνατους, προστατεύει τις χriρες, στriνει τ' αυτί σε προβλιlματα ορφανών, 

δικαιώνει τους αδικημένους, δεξιώνεται τους ξένους, προσφέρει πι στοργri στους 

φυλακισμένους. Ντύνει γυμνούς, τρέφει πεινασμένους και δροσίζει διψασμένους, 

γαληνεύει κι ειρηνεύει αντιμαχάμενους. Πρώτιστα απλώνει τn βοriθειά του σε 

τυφλούς κι ανάπηρους, μα και σ· επιληπτικούς, που κατατρύχονται an· την ιερri νόσο. 

•Πράος, γαλπνός, πσύχιος, φίλος, ικέσιος, ευπρόσιτος, συμπαθιiς, μέτριος, θείας φιλανθρωπίας 

ανάπλεος .. τω χαρfσματι των ιαμάτων πάσαν aπελαύνει νόσον και μαλακfαv κατά το λόγιον, ου 
τέχνπ χρώμενος ιατρικιi των εξ Ιπποκράτους και Γαλπνού βοπθπμάτων. χρπστού δε μόνον τπ κλιi

σει, και τπ του σταυρού σφραγίδι, π δοθείσα τούτω χάρις των ιαμάτων εππκολούθει ένθεν δαιμό

νων πάλιν εφυγαδεύετο πλιiθπ τω λόγω του Δπμπτριανού•. σημειώνει κάποιο άλλο χέρι, ίσως 

ο μαθητriς του Περίανδρος στην περγαμηνri του Ιώσηππου. 

Μα ο Δημητριανός χρησιμοποιεί συχνά και τον άμβωνα για να νουθετriσει και να 

παραμυθriσει. Καινούργιος μελίρρυτος ποταμός της σοφίας, συναρπάζει, πείθει, 

παραδειγματίζει. 

Οι κάτοικοι της Χυτρίδας δοξολογάνε το θεό, κι aνυμνούν το Δημητριανό, που στέ

κεται aντιστύλι σ' όλες τις δύσκολες τους ώρες. 

' ' ' 

ΜΕΣΑ στη γαλανri ώρα τnς κωμόπολης, με τις βιολέτες να στέλλουν τις μεθυστικές 

τους μυρωδιές ίσαμε το Παλαίκυτρο, πέφτει σαν το πεφταστέρι το μαντάτο, πως 

"Αραβες επιδρομείς με ταν Ντιμνάνα αρχηγά τους - τον Έλληνα εξωμότη Δαμιανό -
κατακαίνε και κουρσεύουνε απ' άκρη σ· άκρη το νησί. 

τα κακό βαστάει πάνω από τέσσερις τώρα μriνες. Αρπάνε οι κουρσάροι τnς γης μας 

ό,τι πιο πολύτιμο φυλάν οι κάτοικοι. Βιάζουνε, σφάζουν αθώους νέους, γέρους, 

γυναίκες, ακόμα νήπια και βρέφη. Φορτωμένοι στερνά με λάφυρα και κουβαλώντας 

μαζί τους αλυσόδετους χιλιάδες Κύπριους αιχμάλωτους, μπαρκάρουνε στα πλοία 

τους και κινάνε για τη Βαβυλώνα. 

Την τύχη όλων των πόλεων και των χωριών τnς Κύπρου δοκιμόζουνε, σαν πούναι 

τούτο φυσικό, κι οι Χύτροι. ο Δnμnτριανός βλέπει με τα ίδια του τα μάτια το ποίμνιά 

του να κατασπαράζεται. Σκοτώνονται, ανάμεσα στους άλλους χωριανούς, ο Καλόγε

ρος, ο Παναγriς, ο Γιόλουκας, ο Ζάχαρος, ο Πολύδωρος, ο Ταλιαδώρος κι ο γέρο Φου-
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σκουμnς. Κι μέσα στους χωριανούς που αιχμαλωτίζονται n μικρn Ελένn του Καλόγε
ρου, ο δεκαπεντάχρονος Κωνσταντίνος Γιάλουκας, ο Ιώσnππος, ο Νεκτάριος κι ο 

Ευστόλιος. Αναστενάζει ο γέρο Δnμnτριανός και «δάκρυσι πολλοίς, τον του eεού επικα· 
λείται έλεον, εις ανόρρπσιν τπς υπό λύκων ογροίκων διεΦθαρμένπς ποίμνπς του«. 

Χωρίς να διστάσει ούτε οτιγμn ο aπορφανισμένος απ' το ποίμνιο ο ογδοντάχρονος 
σεβάσμιος ιεράρχnς ακλουθάει «οπισθόπους• τους αιχμάλωτους με τnν απόΦασn να 

γευτεί μαζί τους όλα τα κακά τnς προσφυγιάς και να τους παρnγορεί, πέρα στn σκλα· 

βιά, μαζί τους ένα n, αν τα καταφέρει, να τους λευτερώσει και να τους ξαναφέρει 
στα πατρικά τα χώματα. Άδικα ο αρχιμανδρίτnς του ΕυξίΦιος προσπαθεί να τον 

συγκρατnσει. 

• • • 

πο ΚΑΡΑΒΙ με τους αιχμάλωτους ο Δnμnτριανός αναθυμάται και τακτοποιεί στο μυα· 
λό τα γεγονότα: 

Μετά το πάρσιμο τπς θεσσαλονίκπς απ' τους Αραβες, π Κυβέρνπσπ στο Βυζάντιο ανάθεσε τπ διεύ· 

θυνσπ του αυτοκρατορικού στόλου στα χέρια του Ιμέριου, ενός άξιου ναύαρχου Πραγματικά ο νέος 
ναύαρχος τπς βασιλεύουσας πέτυχε γύρω στα 903 λαμπρn νίκπ ενάντια στους Άραβες. Με το Θόρ· 
ρσς και το μπρίο που τους έδωσε π νίκπ, οι Βυζαντινοί παρασκευάζονται λαμπρά για να στραφούν 

ενάντια στους Άραβες, με στόχο να ξαναπάρουν απ' τα χέρια τους την Kprlτn Τότες rΊταν που κι ο 

Ιμέριος κατάλαβε τπν Κύπρο, πούχε Θέσπ πολύ στρατπγικn κι απ' όπου εύκολο του nταν να οργα

νώνει επιδρομές ενάντιο οτπ Συρία και να παρεμποδίζει τπν αποοτολι'ί βοι'ίθειας απ' τπ Συρία στους 

Άραβες τπς Κρnτπς. Το ναύαρχο Ιμέριο, που κατέλαβε τπν Κύπρο, τον υποδέχονται οι κάτοικοι μ· 

ενeσυσιασμό aνυπόκριτο, γιατί συνδέονται με τους Βυζαντινούς μ' ένα σωρό δεσμούς: με δεσμό 

από το ίδιο σfμα, γλώσσα, τn θρησκεία και τον nολιησμό, όπως τα συναιρεί στούτα τα χρόνια της 

υπομονnς. π Α για Ορθόδοξn τους πίοτπ. Έτσι, τούτο το ιδιότυπο και ιδιόρυeμο καθεστώς τπς αυτο· 

νομίας και τπς φορολογικnς υποτέλειας, που ισχύει ως τα σnμερα στπν Κύπρο, τερματίζεται και το 

νπσί ενώνεται σαν και τα χρόνια τα παλιά με το κρότος το Βυζαντινό. Διοικπτnς τπς Κύπρου δισρί· 
ζεται ο Λέων Συμβατlκnς, που του αναθέτουν και καerΊκοvτα σχετικά με την επιτυχία της εκσrραk 

τείας ενάντια οτπν Κρnτn. Μα οι επιχειρnοεις για ανακατάλnψn τnς Κρnτπς ναυαγούν με τρόπο 

τραγικό και σε λίγο ο Ναύαρχος Ιμέριος νικάται οτn θάλασσα, πλάι στn Σάμο, απ' τους Αραβες. 

Μετά τις δύο τις nηες ακλουθάει κι π Φοβερn επιδρομή του εξωμότπ και αρνnοίθρnσκου Δαμια· 

νού στην Κύπρο. 

Μα κι ο ευλογnμένος ο Μασσουντnς ο χρονογράφος των Αράβων, δεν έχει δα και 

δίκαιο, μονολσγάει στο καράβι ο Δnμnτριανός. Ακούς εκεί να γράφει πως οι κάτοικοι 
είχαν παραβεί τας συνθnκας ... «Καθ' ας ουνωμσλόγnσαν μnτε τους Έλλπνας μnτε τους Μου· 
σουλμάνσυς να βοπθώσιν και να πλπρώνωσι φόρους πμίοεις μεν εις τους Μουσουλμάνους και τους 

άλλους πμίσεις εις τους Έλλπνας". θα φροντίσω να δω τον αρχnγό των Αράβων και να τον 

ενnμερώσω, αν μ' αφnσουν να τον δω ... 

Μόλις πατάει στn Βαβυλώνα ο Δnμnτριανός, ζnτάει αμέσως να δει τον αρχnγό των 

Αράβων. Μα κι οι Βυζαντινοί δεν αΦnνουνε στnν τυχn τους τους Κύπριους. Ο Οικου

μενικός Πατριάρχnς Νικόλαος Μυστικός, μέλος τnς aντιβασιλείας για τον ανnλικο 
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βασιλιά Αλέξανδρο, αναπτύσσει έντονη διπλωματικn δραστηριότητα νια χάρη των 

κυπρίων. Στέλλει πρεσβευτές στον Εμίρn της Βαγδάτης, που μεταφέρνουν επιοτολn 

του στον Εμίρη. Κι είναι η επιστολι1 του Μυστικού αριστούργημα διπλωματικnς ταχτι

κnς και στρατηγικnς και πολύτιμο ιστορικό διάγραμμα. Στην επιστολι1 του ο Νικόλα

ος θυμίζει στον Εμίρη τις συνθnκες για την Κύπρο και τονίζει πως οι Κύπριοι είναι 

απόλυτα αθώοι, γιατί στάθηκαν ουδέτεροι απέναντι στους aντίμαχους τους Άραβες 

και τους Βυζαντινούς. κι ακόμα πως οι Κύπριοι πλι1ρωσαν στο ακέραιο τις φορολογι

κές τους .υποχρέωσες στους Άραβες. Έτσι ο Δημητριανός, με τη βοι1Θεια των Βυζα

ντινών απεσταλμένων και την επιστολι1 του Μυστικού. στέκεται στον Άραβα αρχηγό 
μπροστά κι ανιστοράει ένα πρωί τη ληστρικn επιδρομn του Δαμιανού στη θαλασσο

φίλητη μικρn πατρίδα, που σε κανένα δεν έφταιξε. Μιλάει ακόμα ο Δημητριανός για 

το ιδιότυπο καθεστώς της αυτονομίας, που το νnσί απολαμβάνει, για την ίση πλnρω

μri των φόρων απ' τους κατοίκους ανάμεσα σε Βυζάντιο κι Ισλάμ και στην ταχτικn της 

ουδετερότητας που το νησί ακλουθάει, σαν οι δυο υπερδυνάμεις βρίσκονται aντιμέ

τωπες. ο Δημητριανός τονίζει ακόμα στον αρχηγό των Αράβων. πως οι Κύπριοι σε 

καμιά περίπτωση δεν έκαμαν τίποτε που να θεωρηθεί σαν παράβαση των συνθηκών 

που υπάρχουν, γιατί και τους φόρους τους ταχτικά πλnρώνουνε και τnν αυστηρn 

ουδετερότητα τους αποδείξανε όσες φορές συγκρούονταν Άραβες και Βυζάντιο. 

Αντίθετα, λέει με πόνο ο Δημnτριανός, έπραξε ενάντια στους Κυπριους ο αρνητnς 
της θρησκείας του. ο Δαμιανός, αυτός που καταλι1στεψε την Κύπρο. Κι ο Κύπριος 

Ιεράρχης ξορκίζει, με τα δάκρυα να βρέχουν τα ολάσπρα γένια του, τον Άραβα αρχη

γό να σεβαστεί τις συνθriκες, λευτερώνοντας τους Κύπριους αιχμάλωτους. Ο Δημη

τριανός πείθει μα και συγκινεί στερνά τον αρχηγό των Αράβων. που προστάζει να 

λευτερώσουνε αμέσως τους Κυπριώτες αιχμαλώτους και να τους στρέψουν πίσω όσα 

με βιά τους άρπαξαν. 

• •• 

ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ξαναφουντάρουνε σε λίγο στα κυπριώτικα λιμάνια. δένουνε στα μουρά

για κι οι Κύπριοι αιχμάλωτοι ξαναγυρίζουν μέσα σ' ένα πρωτοφανέρωτο πανηγύρι 

χαράς κι ένα γιορτάσι ξέφρενο κι ατέλειωτο στα πατρικά τα χώματα. ο Δημnτριανός, 

λίγους μnνες μετά τη λευτεριά των συμπατριωτών του και το γυρισμό στnν Κύπρο, 

πεθαίνει στις έξι του Νιόβρη σε ηλικία ογδόντα χρόνων. Στον τάφο του μοιρολογάει 

ένας ολάκερος λαός, που γοναστός ορκίζεται στη μνnμη του κι υμνολογάει τnν αξε

πέραστη προσφορά του στην εκκλησιά και στην πατρίδα. Δίκαια η εκκλησιά της 

Κύπρου τον κατατάσσει σε λίγο ανάμεσα τους μεγάλους άγιους του νησιού, 

• • • 

ο ΧΕΝΡΗ χαμriλωσε το φυτίλι τnς καντnλας, φυσάει με δύναμη και σβnνει το φως, 

κλείνει, το δυτικό παραθύρι του κελιού, που βλέπει κατάφατσα στο θεοβάδιστο Σινά 
και ξαπλώνει. Και νιώθει πόσα θάματα μπορεί να κάμει η πίστη στον άνθρωπο, το 

δίκιο, τn λευτεριά και τnν πατρίδα ... 




