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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Το Τραππερκό
του δρα Νίκου Αρτεμίου

Είδα, άκουσα και διάβασα για τπν ενορία Συρκανιά ότι είναι γαλλικn ονομασία
από το

sur caiπ,

δπλαδιl πάνω στα καλάμια. Ουδέν αναλπθέστερον!

Η rγΡΚΑΝΙΑ είναι π ενορία των Συρκάνων, των Χριστιανών Συρίων, των Συριανών,
των Φραγκοκυπρίων εποίκων που εκινδύνευαν από τπν βάρβαρπ επέλασπ του
Ισλάμ και κατέφυγαν

n άλλως

βρnκαν σωτπρία στπν Κύπρο.

Φαίνεται ότι ο εποικισμός έγινε τπν εποχn που π Κύπρος nταν Βασίλειο. Η εγκα
τάστασπ των Συρίων στους πρόποδες του nεντα~ακτύλου nταν και μία μορφn
άμυνας και προστασίας από τις επιδρομές των Σαρακπνών. Οι Συρκάνοι nταν και

είναι άνθρωποι σκλπροτράχπλοι, εργατικοί και δπμιουργικοί. Σκλπροί και ακτn
μονες που επεδόθπσαν στπν αιγοτροφίαν στπν οροσειρά του nενταδακτύλου,
επεδόθπσαν στπν χαρουποπαραγωγn, τπν ελαιοπαραγωγn, τπν ξύλευσπ και τπν

ασβεστοποιϊαν. Νοτιότερα είχαν κάμει συνοικισμόν όπου το Βασίλειον είχε δπμι
ουργnσει φρούριον, γνωστό μέχρι σnμερα ως φρούριον, συνοικισμός Σουρκαλέ,
δπλαδιl Φρούριον, Κάστρο των Συρίων.

Δυτικά του Συρκαλέ, χαμπλά στπν κοιλάδα όπου υπάρχει π χαραn, υπnρχε το
ΤΡΑΠΠΕΡΚΟ. και για τούτο διετυπώθπ και εγράφπ ανακρίβεια.

Σtnv·κuhpιdknδιόnE:Κι:O.ΙJaς εκε(που ΦυλaοσεταϊΊ:ο λόδι'[Ο λέγουμε λαδαρκό,
εκεί που κουρευόμαστε και ξυριζόμαστε το λέγουμε παρπερκό, εκεί που παρα

σκευάζουμε, μαγειρεύουμε και τρώγουμε φόγπτό το λέμε μαειρκό.
Το Τραππερκό, δίπλα στπν Χαραn nταν ο χώρος όπου εγίνετο π επεξεργασία

όλων των υφαντικών υλικών.

1.
2.
3.

Να φουσκώσει και να φαουτιστεί το λινάρι.
Να φουσκώσει και να πλυθεί το μαλλί και
Να πλυθούν οι αιγότριχες.

Ενθυμούμαι από τα παιδικά μου χρόνια ότι στο Τραππερκό παρnγοντο σχοινιά
από το λινάρι, από τις αιγότριχες σχοινιά τρισιάς, χαράρκα, κουβέρτες και χαλιά.

Η υφαντουργία στπν Τζυρκά nκμαζεν και κάθε σπίτι είχε όλα τα υφαντικά μέσα,
γούβες, ανέμπ, μαρκούτσια, κλπ. κλπ. Με τα υλικά του Τραππερκού υφαίνοντο
χοντρά υΦάσματα, σεντόνια, σκεπάσματα, σακκιά, δισάκκια.
το γαλλικό ρnμα

draper σπμαίνει

σκεπάζω και το

draperie σπμαίνει

ο χώρος όπου

κατασκευάζονται χοντρά υφαντά, σεντόνια, σκεπάσματα, χαλιά, σακκιά κλπ.

Στον ίδιο χώρο του τραππερκού εποχιακά εγκαθίσταντο οι μεταξάδες για τπν
παραγωγn μεταξιού από τα κουκκούλια. Η Τζυρκά nταν μεγάλπ σπροτροφικn
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περιοχιi και με μεγόλπ παραγωγιi μεταξιού και μεταξωτών και κουκκουλάρικων.
τα υφάσματα τnς Τζυρκάς ιiταν ξακουστό, τα λινό, τα λινομέταξα, τα μάλλινα,
τα κουκκουλάρικα κλπ.
Ονόματα Συριακά

-

Φραγκοσυριανd υπάρχουν μέχρι σιiμερα όπως το Σουριiς

<Σούρ=ΣύροςJ τσούροι, Αλιi Τσουριiς, Αλnτζιούρnς, Αττάλας, Χατζπαττάλας που
έγινε Ατταλίδnς, ο Χαττάμ που έγινε Καττάμnς <οι οικογένεια ΚαττάμnδεςJ, π
Αννικού του τσιούρου

<Annik de SurJ,

οι Μανσούρ που έγιναν Μασούρες ιi

Μασουριiδες, οι Μεσιού που έγιναν Μουσιούττnδες, ο Ττίρος και

n

ττιρού, οι

Τελεβάντοι, οι καστελλάνοι, οι ΧατζnΧάννnδες.

!Πάνω από αριστερά!: Μαρίταα παπαγιώργπ Ικόρπ του Νικόflα Koflflίταnι, Χριστάκnς Παπαγιώργnς
γιος τnς Μαρίταας, δρ. Κώστας Koflflίτσnς !γιος του Νικόflα Kof/flfτσnl.

12n

σειρά αnό αριστερά!: Παναγιώτnς παnαγιώργnς γιος τnς Μαρίτσας, Άwα Παπαδnμnrρίου

κόρn τnς Μαρίrσας, Ευανθία Ηf/ιάδου κόρn τnς Μαρίτσας, και κάτω Ανδρέας παπαγιώργπς
γιος τπς Μαρίτσας.
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