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... Πάτσο κλώτσο να γυρίσει, 
παραμύθι ν' αρκινήσει. .. 

τnς Ανθής Πέτσα·Σαββίδου 

Η Κυθρέα και n πλούσια λαογραφική παρόδοσή τnς βρέθηκε στο προσκήνιο και 
μονοπώλησε το ενδιαφέρον του νεαρού θεατρόφιλου κοινού. Αφορμή αυτή τn 
φορά n τιμητική επιλογή ενός κυπριακού λαϊκού παραμυθιού από τnν Κυθρέα, 
που ο Νέαρχος Κλnρίδnς διέσωσε μέσα από τnν έρευνα, συλλΟγή και δnμοσίευ
σn των Κυπριακών Παραμυθιών του. 

Η Παιδική Σκnνή του ΘΟΚ παρουσίασε τον Οκτώβρn τnν παρόστασn «Γ αθάνατο 
νερό» σε σκnνοθεσία-διασκευή Τάσου Ράτζου. Η παράσταση περιλάμβανε ένα 
ελληνικό και ένα κυπριακό λαϊκό παραμύθι. Το πρώτο παραμύθι από τnν ελληνι
κή παράδοσn ήταν n «Μυλωνού», το οποίο πρωτοεκδόθηκε στα 1895 στn Νάξο 
και το δεύτερο n «Καστανομαλλούσα», από τnν κυπριακή παράδοσn και συγκε
κριμένα από τnν Κυθρέα. 

Θεματικός πυρήνας των δυο παραμυθιών n πίστn και n αγάπn, το φανταστικό, το 
ταξίδι. Ο βασιλιάς, n μυλωνού, το βασιλόπουλο, n καστανομαλλούσα, n μάγισ
σα, n παραμυθού, ιδανικοί ήρωες ξεπnδούν ορμητικά από τn λαϊκή μας παράδο· 
σn, ταξιδεύοντάς μας στον μαγικό κόσμο του ονείρου. συνθέτοντας έτσι μια 
ατμοσφαιρική παράσταση νια τα παιδιά αλλά και για όσους νιώθουν παιδιά. 

Η αναφορά στnν Κυθρέα και στα παραμύθια τnς μου κέντρισε το ενδιαφέρον νια 
να ασχοληθώ τόσο με το περιεχόμενο του παραμυθιού όσο και με τnν ίδια τnν 
Κυθρεώτισσα «παραμυθομάνα», καθώς στn φαντασία μου έπαιρνε τn μορφή μιας 

καλοστεκούμενης καλοκάγαθης γερόντισσας. που κάθεται υπομονετικά με 

μαζεμένα γύρω τnς τα δικά τnς εγγόνια αλλά και τα άλλα γειτονόπουλα και 
μεταμορφώνει το θρόϊσμα των «καβατζιών» σε περάσματα νεράϊδων και το γαρ
γάρισμα των νερών στο αυλάκι και στις χαραγιάδες σε συνομιλίες τnς βασιλο· 
παύλας και του φτωχού παλικαριού. 

Πόσες φορές άραγε ο γεροπλάτανος και ο κάθε πλάτανος τnς Κυθρέας δεν θα 
άκουσε το ... «πάτσο·κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι ν' αρκινήσει»; 

Όταν ο Νέαρχος Κλnρίδnς αλώνιζε πραγματικά τnν Κύπρο καταγράφοντας τον 
πλούσιο λαογραφικό θησαυρό τnς δεν ήταν δυνατό να μnν επισκεφθεί και το 
πλούσιο κεφαλοχώρι τnς Κυθρέας όπου, όπως φαίνεται, οι κάτοικοι τον εμπι
στεύτηκαν και του αφnγήθnκαν παραμύθια, ποιήματα, παραδόσεις και θρύλους 

που γνώριζαν και όπως αυτά «κλnρονομιούνταν" από στόμα σε στόμα. 
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ο Ν. Κλπρίδπς άρχισε από το 1925 μέχρι το 1954 να κυνπγό κάθε ευκαιρία που 
μπορούσε να του παρουσιαστεί για τπν καταγραφπ κάποιου παραμυθιού, πολλές 

δε φορές δεν περίμενε να του παρουσιαστεί μια ευκαιρία αλλά τπν δπμιουρ
γούσε ο ίδιος, όταν ένιωθε πως είχε μπροστά του άνθρωπο του λαού που είχε 

ξεχωριστό αΦπγπματικό Π ότι βρισκόταν μπροστά σε κάποιο καλό παραμυθά. 
Τότε μεταχειριζόταν κάθε μέσο ώστε να πετύχει τον σκοπό του, να τον καταφέ

ρει να αρχίσει. Έτσι κατάφερε να καταγράψει παραμύθια από το στόμα 19 
αντρών και 14 γυναικών από διάφορες περιοχές. 

και περιποιεί τιμΠ για τπν Κυθρέα το ότι ανάμεσα σε «χαρισματικούς και αφπγπ

ματικούς>• κατά τον κο Κλπρίδπ, βρίσκονται δύο «παραμυθάδες» τπς Κυθρέας, ο 
Πετράκπς Λουκαϊδπς <ο Πετράτζιπς> και π Ευδοκία Ιακωβίδου, των οποίων τα 

παραμύθια και τις αφπγΠσεις ο Νέαρχος Κλπρίδπς περιέλαβε στπ συλλογΠ του. 

Το παραμυθένιο και συνέχεια εναλλασσόμενο ανάλογα με τις εποχές του χρό

νου τοπίο, π πλούσια και πυκνΠ βλόστπσπ, το ψπλό βιοτικό περιβάλλον. ο συγ
χρωτισμός και π συνάφεια των κατοίκων τπς Κυθρέας με άλλα Πθπ και συνriθει

ες εμπλούτιζαν τις γνώσεις και ανέπτυσσαν τπ φαντασία των κατοίκων τπς. Η 
ζωΠ δίπλα σε έναν καλαμιώνα Π σε ένα πυκνοφυτεμένο λιοχώρι Π το πέρασμα 

δίπλα από τπ ΦτερωτΠ του μύλου μεσ' τ· άγρια μεσάνυχτα με το σκοτάδι να προ
καλεί δέος και ανατριχίλα κέντριζαν και εξΠπταν τπ φαντασία. Για να πλαστούν 

στπ σφαίρα του πραγματικού παραμύθια για τους κακούς δράκους και σε αντί
ποδα για τις καλές και όμορφες ανεράδες. 

Έτσι το κυθρεώτικο τοπίο γινόταν ερέθισμα, έναυσμα και εργαλείο για τπ δπμι
ουργία Π τπν ανάπλασπ και παραλλαγιi ενός μύθου Π παραμυθιού. Για να το διπ

γπθούν μετά οι παραμυθάδες τα δροσερά βραδάκια του καλοκαιριού Π τις κρύες 
νύχτες του χειμώνα στα Κυθρεωτόπουλα που μαζεύονταν γύρω τους και κρέμο

νταν από το στόμα τους. Δεν βαριόντουσαν όσες φορές και αν άκουαν το ίδιο 

παραμύθι, αΦού τα χαρισματικά αυτά άτομα με ευφράδεια λόγου και διανθισμέ
νπ φαντασία μονοπωλούσαν τπν προσοχπ και aπογείωναν τn φαντασία τους. 

Όμως παραμύθια δεν άκουγαν μόνο οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι. Ανάλογα με 

το περιεχόμενό τους <επεισοδιακό, ευτράπελα. μιλλωμένα κλπ.> είχαν τnν τιμπ

τικΠ τους είτε στπν εποχΠ του θερισμού των σιτπρών Π των ελιών, είτε όταν 
ξεκοκκόνιζαν το βαμβάκι. Στις συναναστροφές ακόμα των γειτόνισσων, Π το 
βράδυ γύρω από τπ «νπσκιά» με τπ γιαγιά, Π στο καφενείο του χωριού κατά τις 

εργάσιμες πμέρες μεταξύ των γέρων θαμώνων που καθόντουσαν άπραγοι. 

Το παραμύθι Πταν ο έξυπνος τρόπος για να μπ νυστόξουν οι Κυθρεώτες στο βρα

δυνό «διάλεγμα» των ελιών. 
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Η οικογένεια τnς Ευδοκίας ιaκωβfδου. 

Μιχάflnς κaφaτάρnς σύζυγος, παιδιά: Ευέf/θων, Αρτεμισίa και Xpυaraflfloύ, 

νnπιο: πιθανόν φιflικnς οικογένειας. 

fΦωτογρaφίa aπό κο Xflόn Ρένου ιaκωβfδnJ 
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Φέρνουν στο σπίτι τn σοδειά, που σε σωρούς στοιβάζουν 

πασίχαροι κι ολόγελοι, πανέτοιμοι ν' αρχίσουν 

το διάλεγμα, το χώρισμα, που θα κρατnσει νύχτες, 

νύχτες γιομάτες μ' όμορφους, με μαγεμένους μύθους ... 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τα παραμύθια έδιναν και έπαιρναν έξω από τους μύλους τnς Κυθρέας κατά 

κύριο λόγο από τους ξενοχωρίτες που περίμεναν «νεπέττι» για το δικό τους όλε· 

σμα. Συνnθως οι μυλωνάδες τους κρατούσαν συντροφιά και τους διnγούνταν 

παραμύθια και ανέκδοτα αλλά και καnμούς και βάσανα: 

Μέρες και νύχτες μένουνε στους μύλους σπαλέτες 

προσμένοντας μ' υπομονn τ' όλεσμά του να πάρουν. 

Κείνες τις νύχτες τις μακρές ανθεί το παραμύθι, 

το παραμύθι που χαρά και βάλσαμο σκορπίζει 

στις κουρασμένες τις ψυχές και τις παραμυθάει. 

Ωραίες πρέπει να nταν οι σκnνές με τις γυναίκες που στn διάρκεια τnς αναμονnς 

για να αλέσουν, «έκλωθαν μαλλίν με το αδράχτι για να μι'iν ξαρκούν», ενώ ταυ

τόχρονα παρακολουθούσαν παραμύθια για να κυλά ευχάριστα n ώρα. 

Ήταν ακόμα το καθnμερινό «ποσκόλιο των μωρών» που δεν πnγαιναν σχολείο, 

στις aτέλειωτες ώρες που n γιαγιά τα είχε υπό τnν ευθύνn τnς όταν οι γονείς 
έβγαιναν στα χωράφια για δουλειές. 

Τnν «Καστανομαλλούσα» που ο Ν. Κλnρίδn, κατέταξε στnν κατnγορία των διnγn

σεων με δράκους, αφnγnθnκε, σε nλικία 75 χρόνων όπως σnμειώνει ο ίδιος ο Ν. 
Κλnρίδnς χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά n χρονολογία αφnγnσnς, n Ευδο· 
κία Ιακωβίδου, από τον Άγιο Ανδρόνικο Κυθρέας. 

Η «παραμυθού» Ευδοκία Ιακωβίδου nταν κόρn του Ζαχαρκά και τnς Χρυσταλλούς 

και αδελΦn του Θεόδουλου <Θεολι'iJ που παντρεύτnκε τnν Στυλιανn <κόρn του 

Χριστόδουλου Διάκου και τnς χατζnμαρίτσαςJ. Η Ευδοκία παντρεύτnκε τον επί

σnς Κυθρεώτn Μιχάλn καφατόρn και είχαν το σπιτικό τους κοντά στον Άγιο 

Ανδρόνικο, όπου σnμερα βρίσκεται το σπίτι τnς κόρnς τους Χρυσταλλούς του 

Καττάμn .. 

Παιδιά του Μ. καφατόρn και τnς Ευδοκίας n Αρτεμισία !1896) που παντρεύτnκε 
τον Στυλιανό Αθανασιάδn αnό τn Χρυσίδα. Παιδιά του Αθανασιάδn και τnς Αρτε· 

μισίας n Χρίστο <Σάββα ΧριστίδnJ, ο Μίκnς, n Ευδοκούλλα <Αντρέα ΦιλιππίδnJ και 
ο Χαρίλαος. 




