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Ιστορικό Διιiγπμα 

Κατεχόμενη Κυθρέα, πατρίδα της πατρίδας μου! 

του Πέrρου Σruflιavoύ 

Τότες, τπ χρονιά που γεννιiθπκε, αλλιώτικα ιiααν όλα. Κυβερνούσε π Βρετανία κι π 

παλμεροκρατία, δυο μόλις χρόνια μετά τα Οκτωβριανά, οργίαζε Μια τρικυμία ψυχών 

που επικρατεί στις ψυχές του λαού. Η μουντιi ατμόσφαιρα ·που προοιωνίζεται τπν 

έκρπξπ του '55 · θυμίζει του ποιπτιi τους στίχους, του λαμπρού ποιπτιi Οδυσσέα 
Ελύτπ, λίγο πριν από τπν Φασιστικιi επίθεσπ τπς 28πς του Οκτώβρπ: Τώρα μες στα 

θολά νερά μια ταραχή ανεβαίνει.// α άνεμος aρπαγμένος απ' τις φυλλωσιές Ι φυσά

ει μακρυά τπ σκόνπ ταυ/ Τα φρούτα φτύνουν το κουκούτσι τους Ι Η γπ κρύβει τις 

πέτρες τπς Ι ο φόβος σκάει ένα λαγούμι και τρυπώνει τρέχοντας Ι τπν ώρα που μεσ' 

από τα ουράνια θάμνο Ι το ούρλιασμα τπς συννεΦαλύκαινας Ι Σκορπάει στου 

κάμπου το πετσί θύελλα ανατριχίλας Ι Κι ύστερα στρώνει χιόνι χιόνι αλύππτο Ι κι 

ύστερα πάει φρουμάζοντας στις νπστικές κοιλάδες/ Κι ύστερα βάζει τους ανθρώπους 

ν' αντιχαιρετιiσουνε: Ι Φωτιά ιi μαχαίρι! Ι Ι Γι αυτούς που με Φωτιά ιi μαχαίρι κίνπσαν 

Ι Κακό θ' ανάψει εδώ. Μπν aπελπίζεσαι ο σταυρός Ι Μόνο ας nροσευχπθούν μακρυά 

του οι μενεξέδες! 

Ο λαός σφίγγεται στπν απλιi ακόμα θέασπ των αστυνομικών τπς παλμεροκρατίας. οι 

φυλακές εξακολουθούν να 'ναι γιομάτες πατριώτες, οι εξόριστοι • αίμα και δάκρυα 
πίνουν · ο Ανθίας σε χωριουδάκι τπς Πάφου, ο μπτροπολίτπς Νικόδπμος Μυλωνάς 
στα Ιεροσόλυμα, ο Μαρεώτιδος στπν Αίγυπτο, α επίσκοπος τπς Κερύνειας Μακάριος, 

ο Λοιζίδπς, ο Κολοκοοίδπς, · μετάλλαξε και τ' όνομα του σε Καλοκασίδπς, για να μπν 
τον παρεξπγούνε οι Αθπναίοι - ο Θεοδότου, ο Τοαγγαρίδπς, ο Λανίτπς, στπν Αθιiνα, 
ο Χατζιππαύλου στο Λονδίνο, ο Σκελέας κι ο Βάτπς στπ Σοβιετικιi Ένωσπ, ο Ρωσσί

δπς στπν Κυθρέα κι άλλοι πολλοί πατριώτες συνεχίζονται. 

Οι κάτοικοι του τόπου μόλις έχουν σφογγίσει τα δάκρυα από τον ενταφιασμό των 

δεκαεφτά μαρτύρων που πέσανε από τα βόλια του κατοχικού στρατού που ο Στόρ

ρς μετακάλεσε εσπευσμένα από τπν Αίγυπτο νια να αντιμετωπίσει τπ θύελλα τπς 

λαϊκιiς εξέγερσπς. Αντίθετα όμως με τπν τρικυμία στις ψυχές που π αποικιοκρατία 

προκαλεί, τα πρωινό κείνο του Ιούνπ, μόνο παραδεισένιο να διαζωγραφιστεί μπο

ρούσε. Ο ΚεΦαλόβρυσας, π μεγαλύτερπ ππγιi του νπσιού, διακινεί τριανταδυό νερό

μυλΟυς, με τους ντόπιους πελάτες μα και τους σπαλέτες που σχπματίζουν απ' όλα 

τα χωριά του μεσαρίτικου κάμπου σωστές αλογοσειρές και γαϊδουροσειρές για ν' 

αλέσαυν και να φύγουν. Με τους μυλωνάδες και τους σπαλέτες να κάθονται πλάι

πλάι και πίνοντας κάθε φορά κι ένα ποτιiρι κρασί, τσιλλιμένο με καρύδι και μύγδα· 

λο, για ζιβανία με σταφίδα, ν' αναδιφούν στις μακρόσυρτες χειμωνιάτικες νύχτες 
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παραμύθια κυπριώτικα- που τους παραμυθιάζουν και τους ξεκουράζουν, με τnν 

ευφορία που τελικά στπν ψυχn δημιουργούν, απ' τπς ζωιiς τα μύρια βάσανα - ιi 

μύθους ελλπνικούς πανόμορφους με τον Ηρακλιi και το Θπσέα να 'χουν το πάνω 

χέρι. 

ο κεφαλόβρυσος κυλάει τα νερά του μερονυχτίς, αδιάλειπτα, ακούραστος στρατο

κόπος και δραγάτπς τπς δροσιάς και τnς χαράς, μπάλσαμο ν' αναχαρίζει στις καρδιές 

των βοσκών και των ρεσπιέρπδων του γόνιμου κυθρεώτικου κάμπου, με τις άμετρες 

να σκορπάει γευστικές αρετές - τις πιότερες και καλύτερες σ' ολάκερn τnν Κύπρο -
στα μαξούλια των όουλευτάδων του. το κουνουπίδι, το σπανάκι, το λουβί και το 

φασόλι, το κραμπί, το βαζάνι, το πομnλόρι, n κουλούμπρα, n πατάτα, το μαρούλι και 
το σέλινο, π φακιi κι ο μάχος, το κουκί και το ρεβύθι, π λουβάνα, ο μαϊντανός κι ο 

δυόσμος, ο κόλιαντρος δίνουν τα γευστικότερα απ' όλα τα κππευπκά ζαρζαβατικά 

σ' όλπ τnν Κύπρο. 

οι πορτοκαλιές, οι κιτριές, οι λεμονιές, οι πουρνελιές, οι ελιές - μερικές βυθίζονται 

ίσαμε και τπ βενετσιάνικπ, μα και τπ φράγκικπ τπν κατοχιi - κι απάνω στα στεΦανώ

ματα, αναμεσίς Συρκανιά, Φιλλέρι και πενταδάχτυλο, 11 χαρουπιά, ο κυπάρισσος, n 
περναριά, π αντρουκλιά, ο σκίνος κι ο πεύκος στέλλουνε ολοχρονίς τα μυριστικά 

τους κύματα. 

Και κάτω στπν ποδιά του κάμπου του Παλαίκυτρου να σοδειάζουν σουσάμια και μπα

μπάκια, τα καλαμπόκια, τα λουβιά, πεπόνια και καρπούζια, (ΚΙ άνεόρα και πότιμα- πιο 

χιλιομύριοτα και πιο πολύγευστο τα δυο άνυδρα, στερνά τούτα μαξούλια από τα 

πότιμω. Δίπλα, ίσαμε δυο χιλιόμετρα π Συκό, ο τόπος καταγωγιiς του θρυλικού, πια, 

Αι Δnμnτριανού των Χύτρων που δόξασε και τίμnσε τπ χριστιανοσύνη ολάκερn με 

τnν εθελούσια - «οπισθόπους» πορεύτπκε - πορεία του στn Βαγδάτn νια τnν απε

λευθέρωση απ' τα χέρια των Αράβων των αιχμαλώτων του εξωμότπ Βυζαντινού ναύ

αρχου Δαμιανού που εξαράβισε ίσαμε και τ' όνομα του, σε Ντιμνάναχ! Λίγα κατο

στόμετρα από τn Συκά, πλάι στn ΧαραγιΊ, έκτισε το τσαρδί του ο Κυθρεώτnς, ο Σταυ

ριiς ο Πιττάκας από τnν περιοχιi τnς Καμάρας φιλοσοφώντας ώρες-ώρες τn ζωιi μ' 

αριστοτέλεια και πλατωνικιi προσέγγισπ κι ας μπν τους είχε τους δυο τρανούς 

αυτούς φιλόσοφους διαβάσει! 

Μέσα - μέσα, στερνότερα κάπως, τρία -τέσσερα ξεπεταρούδια, ο Ηλίας, ο Σταυριiς, 
π Χρυσταλλού κι ο Τεύκρος κατεβαίνουνε με το γαϊδούρι ίσαμε το καλυβόσπιτο του 

Σταυριi στn Χαραγιi οτπ Συκά - στn Συκά συμπεριλαμβάνανε συγγενείς και φίλοι το 
καλύβι του Σταυριi, μολονότι ίσαμε ένα χιλιόμετρα απόμακρα - για να ενωτισθούν 

των λόγων του χωριανού τους λαϊκού φιλόσοφου και για να του πάρουν το μισο

βδομαδιάτικο Φαγπτά που τα παιδιά του τού ετοιμάζουν. Μπροστά τους ξεδιπλώνε

ται π πανόμορφπ χλωρίδα που τπ δροσολογάει ο ΚεΦαλόβρυσος με τις βουκεμβίλιες 
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να θρασομανούνε στ' Αχιλλέα. στn Χρυσίδα και στου κυπραγόρα, στnν Αγιά Μαρίνα κι 
αλλού, το φούλι <μονό και διπλό), ο βασιλιάς των λουλουδιών που μοσκομυρίζει, τα 

γιασεμιά με μύρια χρώματα μ' επικυρίαρχο το άσπρο, τα γεράνια ιτα τσαρτελιά στnν 
ντόπια τn διάλεκτο) με τn χρωματική τους πανδαισία, τα γαρύφαλλα ιτα μουσκοκάρ

φκια, κυπριώτικα), με χίλιους δυο χρωματισμούς κι έντονα τ' αρώματα τους - κι όχι σαν 

και τα σnμερινά, τα επείσακτα, με σχεδόν μnδενικό τ' αρωματικό εκτόπισμα τους - τ' 
αγριοματσικόριδα που θρασομανούν στους κάμπους τnς Βώνnς, τnς Επnχώς, του Mnέn 

Κιογιού, του Τραχωνιού τnς Κυθρέας και στ' ακρόχειλα του Ξεροπόταμου, στα νοτιοα

νατολικά τnς Κυθρέας απόδιπλα στον τεράστιο κι ολοχρονίς ολάνθιστο nορτοκαλόκn
πο του Κύπρου Σαββίδn - του κοινοτάρχn τnς Αγιας Μαρίνας - τα διπλά τα ματσικόρι
δα, καλλιεργnμένα σε κήπους, με τn μυρωδιά των αγριοματσικόριδων ν· ανασταίνου

νε ακόμα και λαβωμένους κι άρρωστους, κι οι λαλέδες ν· ανθίζουνε πολλές φορές 

δίπλα στα ματσικόριδα, σε σιταγρούς. Φτιάχνουνε απ' τις αγκαλιές τα ματσικόριδα, 

που τα πιτσιρίκια μαζεύουνε, ανθοδέσμες με λαλέδες <με τους φανταστικούς χρωμα

τισμούς του μωβ και του κίτρινοω και τις πουλάν νια μια δεκάρα, μια εικοσάρα τις 
μικρές ή μία ριάλα τις μεγάλες, ο Γιωργαλλάς κι n παρέα του στους ξένους που τ' αγα
πάν και τ' αγοράζουν στnν Κυθρέα, ο rιαζός στα σπιτικά του Νιο Χωριού κι άλλες αλλού 
ομάδες κι οι μουσιέπες ιοι αγριοτριανταΦυλλιές) π' αβέρτα πεντοβολάνε σκορπίζοντας 

το μεθυστικό θυμίαμα τους, Μ' αγριοτριανταφυλλιές μπολιάζει κι ο Κυπραγόρας τους 

βάτους στο μεγάλο του σπιτιού του περιβόλι κι ολόκλnρες σειρές με χιλιομύριστες 
αγριοτριανταΦυλλιές ξεδιπλώνονται σκορπίζοντας τα χιλιομύριστα τα μύρα τους σ' 

εκατοντάδες μέτρα απόμακρα. 

Είν' ακόμα οι τρανέδες με βαθύ χρώμα, θεσπέσιο, βυσινί, που συναρπάζει οι μαυρομ

μάτες απλόχερα αναχαρίζουνε στους Απριλομάnδες τα πανόμορφα λουλούδια τους, 

τα μοβ, που οι κοπέλες μαζί τους πλέκουνε τα μαγιάτικα στεφάνια στολίζοντας των 

σπιτιών τους τις προσόψεις και τ' aνώφλια, ιλαρώνοντας και συναρπάζοντας - κατά το 
γνωστό παλαμικό στίχο - ακόμα και τα ίδια τα <ψαγιάπριλα του νου». 

Πεντοβολούν παρέκει στερκούλιες. Οι nιερήνες, στο ρομαντικότατο το σπίτι τους που 

το κάνουνε χιλιόμορφο οι κελαρυσμοί των ποταμιών και των χα ραγιάδων που το επι

στεφώνουνε στο περιβόλι και στο σπίτι μπαίνουνε με μονοπάτι που διαχωρίζει στα δυο 

τους κελαρυαμούς των ποταμιών - αναδείχνουνε ανάμεσα στα χίλια/ μύρια π' ολο

χρονίς ανθίζουνε λούλουδα, τα κατακίτρινα κρινάκια, ενώ δίπλα ξεπροβάλλουν οι βιο
λέπες. Τούτο το φανταστικό το δέσιμο <με το λιλά τnς βιολέτας και με το κίτρινο απ' 

τα κρινάκια), δnμιουργεί aξεδιάλυτο από τn μνήμn συνδυααμό αρωμάτων και χρωμά

των. κι είναι κι n ακακία n ροβίνια μ' άσπρα πανόμορφα λουλούδια που μ' αυτά τον Επι
τάφιο στολίζουνε. Ανθίζουνε ακόμα τα λείρια μ· ωραιότατα ολάσπρα λουλούδια, μ' 

ένα μεγάλο σαν χωνί κάτασπρο μεσιανό λουλούδι και τα σκυλάκια μ' άπειρους χρω
ματισμούς. 

Ο καραμουζωτός ξεπροβάλλει πότε μ' άσπρους κι άλλοτες με κόκκινους χρωματι-
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σμούς. Πιο πέρα, στους αγρούς της κυθρεώτικης γης με τ' ασβεστολιθικά της πετρώ

ματα, τα σιμιλλούδκια <μαργαρίτες κίτρινες>, τα περτίκια με χωνάκια και μ' άσπρη ιi 

κόκκινη στεφάνη aνθολογούν την άνοιξη παντού κι ιδιαίτερα τριγύρω από τη Χάβρι

κα, οι ρολογιές, που οι πιτσιρικάδες τ' απομυζούν ρουφώντας το μέλι τους, οι αβρό

σκυλλες με το κόκκινο λουλούδι τους στη μέση - μικρό λες ρεπανάκι- τα οκορτίδια 

στα χειλαύλακα ποταμοχείμαρρων, μ' όμορφα λουλουδάκια κάτασπρα που στολί

ζουνε και μ' αυτά τον ένταφιαζόμενο γιο του θεού Ι τον Νυμφίον της Εκκλησίας Ι 

τον Επιτάφιο, κι άλλα αμέτρητα πανόμορφα της γης αγριολούλουδα. 

Δίπλα στην πανόμορΦη χλωρίδα, κι η πανίδα με τα πτηνά της: οι κορυδαλλοί <οι 

τρουλλίδες στα κυπριώτικα, με το λαΦίον στο κεφάλι>, με κελαηδισμούς aσταμάτη

τους, ανεβάζοντας μεσούρανα το δοξαστικό τους τραγούδι, οι καρδερίνες <τα σγαρ

τίλια στα κυπριακά>, με τα πολύχρωμα φτερά και το ωραίο κελάηδισμα, οι κοκκινο

λαίμηδες <οι κοκκινοπούπουθοι, όπως τους λέγει ο λαός>, οι βλορκοί <με τα κίτρινα 

μεγάλα τους Φτερά, ουκοφαγάδες φοβεροD, οι δρυοκολάπτες, τα τριφιτούρκα στο 

κυπριακό ιδίωμω, τα τρυγόνια με τον aπέθαντο ανάμεσα στα ζευγάρια έρωτα, οι 

κατσικορώνες, οι οπίννοι, οι μπεκάτσες, οι σπουργίτες, οι αγριόπαπιες.στα περβόλια 

και στους καλαμιώνες · όπου δρέπουνε τη δροσιά τους · τα ορτύκια, <τα λαχτοκου
ντούρκα στην κυπριακιi>, οι κολιοί. προμηνώντας της βροχnς την έλευση, τα χελιδό

νια, τα γεράκια <τα οαχίνια στα κυπριακά, που οι Φράγκοι ευγενείς τα aξιοποιούσαν 

στις κυνηγετικές τους εξορμιiοεις για επιοιiμανοn του θnράματος τους, στα κυπρια

κά κι ανεμογάμnδες, λόγω τnς στάσης τους σαν μεσουρανίς ισοουγιάζονται για έΦο

δο), τ' αμπελοπούλια <αιώνια θύματα τnς ακόρεστnς γαστρομαργικιiς μας πρακτι

κιiς), οι κίχλες, οι τριγονόκιχλες <μεγάλες όπως το τρυγόνι>, οι μικροσκοπικοί μου

γιαννιiδες ιi τα σπιννούδκια, χωρίς κελάδnμα, τα χελιδόνια, τα πετροχελίδονα, οι 

κάργες που κατά τον ποιnτri · τον λυρικάτατο, τον εξαίρετο Παύλο Κριναίο · «τυμ
βωρυχούν κενοτάφια, χρυσές θnμωνιές, μνnμεία ελέους, πυραμίδες του μόχθου, 

βωμούς του ελευσίνιου καρπού ... », όλα. μαζί μια ασταμάτnτn, εαρινιi, πασίχαρn 

δοξαστικιi στον Πλαστουργό ευχαριστriρια συναυλία συνθέτοντας ... 

Είναι, γι' αυτό, ιi δεν είναι σωστός ο καταξιωμένος ποιnτιiς, ο Μιχάλnς πασιαρδιiς, 

όταν στο πρώτο-πρώτο κιόλας ποίημα του στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα · το αφιε
ρωμένο στnν Κυθρέα-τονίζει: 

Μεσ' τους άθθούς ολογρονίς 

εν η Τζιυρκά γεμάτn, 

σιύΦκει τζι' ο Πενταδάχτυλος 

που πάνω τζιαι φιλά τnν ... 




