ΦΘΛΘΑ
Σο αγαπημένο μας τωριό
του Χάρη Μεττή

Σν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε γελέηεηξά κνπ Φηιηά (Μόξθνπ) ππήξμε
αδηάπησην αθ’ όηνπ είρα αξρίζεη λα κπαίλσ ζην λόεκα ηεο ηζηνξηθήο παξάδνζεο σο
θαλόλα εζληθήο θαη, γηαηί όρη, πνιηηηζηηθήο επηβίσζεο ηνπ νξζώο ζθεπηόκελνπ
αλζξώπνπ. Δπεηδή δε ε ηζηνξία, είηε ην ζέινπκε είηε όρη, απνηειεί, ζε ηειεπηαία
αλάιπζε, γέλλεκα θαη ζξέκκα ηεο κλήκεο, πηζηεύσ αθξάδαληα όηη δελ επηηξέπεηαη λα
ππνηηκνύκε ηηο ιατθέο παξαδόζεηο γηα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο σο δήζελ
απνθπήκαηα κπζνπιαζηίαο θαη ηίπνηε άιιν. Απινύζηαηα ν δηεγνύκελνο ηα ελ
πνιινίο ιεζκνλεκέλα ή κε θαηαγξακκέλα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο δίλεη ηελ δηθηά
ηνπ εξκελεία ζ’ απηά, πξνζζέηνληαο, αλάινγα κε ηελ κπζνπιαζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, ην
δηθό ηνπ αιάηη θαη πηπέξη ώζηε λα ηα θάλεη ειθπζηηθά γηα ηνπο αθξναηέο ηνπ.
Ο Όκεξνο, γηα παξάδεηγκα, βαζίζηεθε ζε άγξαθεο παξαδόζεηο γύξσ από ηνλ
Σξσηθό Πόιεκν, ηηο νπνίεο πξνζάξκνζε ζηα δηθά ηνπ πνηεηηθά κέηξα. Όκσο θαλέλαο
ζήκεξα δελ ακθηβάιιεη γηα ηελ ύπαξμε ελόο ηέηνηνπ πνιέκνπ, έζησ θη αλ ηα πεξί
ζεώλ θαη αθύζηθσλ γεγνλόησλ θαη πεξηπεηεηώλ ηζηνξνύκελα ζηελ Ηιηάδα θαη ηελ
Οδύζζεηα (αλ βέβαηα θαη ηα δύν απηά αξηζηνπξγήκαηα αλήθνπλ ζηνλ ίδην πνηεηή)
αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ Οκήξνπ θαη ησλ σο επί ην
πιείζηνλ άγλσζησλ πξώελ θαη κεηέπεηηα επηθώλ πνηεηώλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο.
Άιισζηε, θαη ε ζεκεξηλή ηζηνξηθή επηζηήκε βαζίδεηαη κελ σο επί ην πιείζηνλ ζε
γξαπηά κλεκεία θαη αξραηνινγηθά επξήκαηα (πνπ είλαη θαη ηα πην ζίγνπξα σο πξνο
ηελ παξνρή ηζηνξηθώλ εηδήζεσλ), όκσο θαλέλαο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην
γεγνλόο όηη θαη ηα ελ ιόγσ γξαπηά κλεκεία δελ είλαη ηίπνηε άιιν από απιέο
θαηαγξαθέο ή αλακλήζεηο αλζξώπσλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηα ηζηνξνύκελα
γεγνλόηα. Καηά ζπλέπεηα, ινηπόλ, δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνπκε θαη ηνλ θαζαξά
ηδηνηειή παξάγνληα όζν αθνξά ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα γύξσ από ηα παξερόκελα,
πνιύ δε πεξηζζόηεξν ηα παξαιεηπόκελα γεγνλόηα, ηα νπνία, θαη ζηε κία θαη ζηελ
άιιε πεξίπησζε, ηείλνπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επηζπκίεο, ηηο εξκελείεο ή ηα ηδηνηειή
ζπκθέξνληα θαη ηνπ γξάθνληνο, πνιύ δε πεξηζζόηεξν ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. Να
ζπκεζνύκε δε εδώ ηα ηζηνξηθά ζπγγξάκκαηα ηνπ ρηηιεξηθνύ θαη ηνπ ζηαιηληθνύ
θαζεζηώηνο.
Μαζεηήο, ινηπόλ, αθόκε ηόηε ηνπ πεξίθεκνπ ηελ επνρή εθείλε Παγθππξίνπ
Γπκλαζίνπ Λεπθσζίαο θαη κεηά από ελζάξξπλζε ησλ θαζεγεηώλ κνπ, δεκνζίεπζα ην
ζπγγξαθηθό κνπ πξσηόιεην ζην πξαγκαηηθά εμαίξεην πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ
«Μαζεηηθή Δζηία», ην πην θάησ θείκελν, κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν «Ένα όνομα και
μια παράδοζη». Πξόθεηηαη όκσο γηα έλα κόλν κέξνο δηήγεζεο ηνπ εθ παηξόο
πάππνπ κνπ αείκλεζηνπ Υαηδεθσζηή Υαηδεζενδνύινπ, αιιά θαιύηεξα γλσζηνύ σο
«Μεηηή», δειαδή κπζνπιάζηε, γηα ην ρσξηό καο Φηιηά (Μόξθνπ). Σν θείκελν εθείλν,
ην νπνίν δύζθνια κεηαθέξεηαη θσηνηππηθά από ην ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ ζην νπνίν
είρε πξσηνδεκνζηεπζεί, ην αλαδεκνζηεύσ εδώ αθνύ ην πιεθηξνγξάθεζα αθξηβώο
όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηόηε ζηελ «Μαζεηηθή Δζηία», ρσξίο θακηά απνιύησο
πξνζζαθαίξεζε ή γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή αιινίσζε ή δηόξζσζε.
Όκσο ην ελ ιόγσ θείκελν, όπσο πξναλέθεξα, δελ θαηέγξαςε πιήξσο ηελ δηήγεζε
ηνπ πάππνπ κνπ, αιιά κόλν έλα κηθξό κέξνο απηήο. Καη ηνύην, ιόγσ ηεο
επηβεβιεκέλεο ηόηε ζρνιηθήο ινγνθξηζίαο. Γελ επηηξεπόηαλ, δειαδή, ζε έλα ζρνιηθό

πεξηνδηθό λα αλαθεξζώ, έζησ θαη παξνδηθά, ζε εμσγακηαίεο ζρέζεηο. Σν
ζπκπιήξσζα, ινηπόλ, θαη ην ππέβαια σο εξγαζία ζην κάζεκα ηεο Λανγξαθίαο, κε
θαζεγεηή κνπ ηνλ Γεώξγην Μέγα, ζην δεύηεξν έηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ην 1954.
Σν αλαδεκνζίεπζα, ζηε ζπλέρεηα, ιίγα ρξόληα αξγόηεξα, ζε κηα εβδνκαδηαία ειιεληθή
εθεκεξίδα ηνπ Λνλδίλνπ (αληίηππν ηεο νπνίαο ζηάζεθε αδύλαην λα βξσ), ηελ
«Διιεληθή» ηνπ καθαξίηε Ηεξόζενπ Κπθθώηε, ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο είρε αλαζέζεη
ζηνλ αδειθό ηνπ, ηνλ ηζηνξηθό Δύδσξν Ησαλλίδε (πην γλσζηό σο Γώξν Άιαζην) θαη
ζ’ εκέλα. Δίρα δε πξνζζέζεη ηόηε θαη ην ππόινηπν θαη πην ζθαληαιηάξηθν κέξνο ηεο
δηήγεζεο, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο είρα, κάιηζηα, ζην κεηαμύ δηαζηαπξώζεη θαη κε
ηνλ άιιν κπζνπιάζηε ηνπ ρσξηνύ κνπ, ηνλ αζπλαγώληζην είξσλα θαη παζίγλσζην
ρσξαηαηδή Παζράιε από ηελ γεηηνληθή πνιίρλε Βαζηιηθό.
Σν θείκελν, ινηπόλ, ηεο εξγαζίαο κνπ εθείλεο γηα ηε Φηιηά αλαδεκνζηεύεηαη ζηα
επόκελα, κε ηελ πξνζζήθε, όκσο, θη ελόο πξόζθαηνπ επίινγνπ θαη ελόο αθόκε πην
πξόζθαηνπ δηθνύ κνπ πνηήκαηνο κε ηνλ ηίηιν «Σνλ ηόπν πνπ γελλήζεθα».
Τπνζηεξίδσ δε αθξάδαληα θαη όρη κνλάρα κε ιόγηα αιιά, όζν κπνξώ, θαη έκπξαθηα,
όηη ηνπο ηόπνπο όπνπ γελλεζήθακε θαη είδακε γηα πξώηε θνξά ην θσο ηνπ ήιηνπ,
όπσο επίζεο θαη ηηο παξαδόζεηο θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, όπνηα θαη αλ
είλαη απηή, έρνπκε ην ηεξό ρξένο, αιιά ζα έιεγα θαη ηελ αλάγθε, λα θξαηάκε δσληαλέο
ηόζν γηα καο ηνπο ίδηνπο, όζν θπξίσο θαη πξνπάλησλ γηα ηνπο απνγόλνπο καο, ζηνπο
νπνίνπο θαη νθείινπκε λα ηηο κεηαιακπαδεύνπκε. Δίλαη δε γη’ απηόλ αθξηβώο ην ιόγν
πνπ γξάθηεθαλ θαη ηα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ.

1. ΜΑΘΗΣΘΚΗ ΕΣΘΑ
(Παγκσπρίοσ Γσμναζίοσ Λεσκωζίας, Θανοσάριος - Μάρηιος 1952, Αρ.5)

Ένα όνομα και μια παράδοζη
Απνκνλσκέλε από ηνλ άιιν θόζκν θαη
απνκαθξπζκέλε απ’ ηελ πξσηεύνπζα θαη
ηνλ ζόξπβό ηεο -απέρεη δεθαπέληε νιάθεξα
κίιηα απ’ απηή- ζην κέζν ρακειώλ
άδελδξσλ ινθίζθσλ, επξίζθεηαη ε Φπιηά,
έλα κηθξό θη’ άζεκν ρσξηνπδάθη, άγλσζην
ζηνπο πνιινύο.
Βνύξια θαη ζάκλνη ζθεπάδνπλ ηηο όρζεο ηνπ
κηθξνύηζηθνπ
πνηακνύ
Οβγνύ
-είλαη
άιισζηε θαη ην κόλν αμηόινγν δώξν ηεο
θύζεο ζηνπο θαηνίθνπο- ν νπνίνο ρατδεύεη
απαιά θαη ήξεκα ηα απισκέλα πόδηα ηνπ
ρσξηνύ, πνπ θνπξαζκέλν θαζώο είλαη απ’
ηελ αηέιεησηε εξγαζία θαη ηνλ ζπλερή
θάκαην ηεο εκέξαο, ιεο θαη άπισζε απηά,
γηα λα μαπνζηάζε ιηγάθη.
Ζ Φπιηά είλαη έλα αγξνηηθό ρσξηό πνπ δελ
ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ έμσ θόζκν. Ούηε ε
είδεζε ηνπ πνιέκνπ ηαξάδεη ηνπο θαηνίθνπο
ηνπ, άιι’ νύηε θαη ηα κεγάια δεηήκαηα πνπ
απαζρνινύλ ηελ αλζξσπόηεηα ηνπο

ζπγθηλνύλ. Σν κόλν γηα ην όπνίν ελδηαθέξνληαη είλαη ε θαιή ζνδεηά θη’ ε άδνιε πίζηε
ζηνλ Γεκηνπξγό. Σίπνη’ άιιν.
Ήηαλε, ζαξξώ, θαινθαηξηάηηθν θείλν ην δεηιηλό. Ο αλππόθνξνο θαύζσλαο άξρηζε λα
ππνρσξή κπξνζηά ζηελ δείδσξε ηνπ θαινθαηξηλνύ δεηιηλνύ αύξα. Κνπάδηα-θνπάδηα
νη ζεξηζηάδεο αξρίζαλε λ’ αθήλνπλε πίζσ ηνπο ζε ρξπζνύο ζσξνύο ην ζηάξη, γηα ην
νπνίν κόρζεζαλ όιε κέξα. Σα άινγα ξνπζνύληδαλ ραξνύκελα θη’ απηά απ’ ηελ
ηειεησηηθή ππνρώξεζε ηνπ θαύζσλα θαη ραηξόληνπζαλ ην ειαθξό δεηιηλό αεξάθη, ελώ
ηα πνπιάθηα ραξνύκελα θειαεδνύζαλ ζηηο θπιισζηέο ησλ δέληξσλ, ιεο θαη
ππνδερόληαλε θη’ απηά ην δξνζεξό αεξάθη.
-Πάεη, ιέσ, θη’ απηή ε κέξα... Αιήζεηα, πόζεο κέξεο ζαλ θη’ απηή ζα πέξαζαλ πάλσ
απ’ ην ζηήζνο ζνπ, κηθξό κνπ ρσξηνπδάθη, θαη πόζσλ ρξόλσλ ηα βήκαηα ζάζβεζε
ηεο ιεζκνληάο ν αγέξαο, απ’ ηνλ θαηξό πνύ η’ άξνηξν άξρηζε λα μεζρίδε ηελ εύθνξή
ζνπ γε... Πνηνο μέξεη, αιήζεηα, από πόηε;
-Ναη, πνηνο μέξεη από πόηε…
-Ση ζέιεηο γπηέ κνπ; κνύ ιέεη κε ην θαινθάγαζό ηνπ ρακόγειν ν παππνύο κνπ.
ίγνπξα γηα θακκηά ηζηνξία ζα κνπ ήιζεο, ε;
-Ναη, παππνύ, γη’ απηό ήιζα· γηα κηα ηζηνξία. Γειαδή ησξαδά κνπ γελλήζεθε κηα
απνξία θη’ είπα πσο ζα κπνξνύζεο ζπ, ζα γξακκαηηδνύκελνο πνπ είζαη, λα κνπ ηε
ιύζεο....…Γελ κνπ ιεο, παππνύ, μέξεηο από πόηε αξρίδεη ε Ηζηνξία ηνπ ρσξηνύ καο
θη’ από πνύ πήξε ην όλνκά ηνπ; Διπίδσ λα μέξεο, δελ είλ’ έηζη;
-Σελ μέξσ, παηδί κνπ, ηελ μέξσ ...Ήκνπλα θη’ εγώ, ζπκάκαη, ζηελ ειηθία ζνπ θη’ είρα
ην ίδην κπότ κε ζέλαλε. Καη ζε κέλα γελλήζεθε ε ίδηα απνξία: Από πόηε άξρηζε ε γεο
λα θαιιηεξγήηαη θη από πνύ πήξε ην όλνκα ηνύην ην ρσξηό καο. Κη’ εγώ έηξεμα ζηνλ
παππνύ κνπ θαη κνπ ηελ είπε Έηζη είλαη πνπ έδεζε θαη ζα δε γηα πάληα ε παξάδνζε
απηή, παηδί κνπ...
Βαζίιεπαλ θάπνηε ζην Έμσ Μεηόρη θαη ζηελ Ακκόρσζην δπν αδέιθηα. Ενύζαλε
αγαπεκέλα θαη εηξεληθά πεξλνύζαλε ηνλ θαηξό ηνπο. Έλα πεξηζηαηηθό όκσο θόληεςε
λα ραιάζε ηα ηζρπξά ζεκέιηα, πάλσ ζηα νπνία ήηαλε θηηζκέλε ε αγάπε ησλ δπν
αδειθηώλ. Σα δπν μαδέιθηα, ην βαζηιόπνπιινλ ζην Έμσ Μεηόρη θαη ε βαζηινπνύιια
ζηελ Ακκόρσζην, αγαπεζήθαλε.
νπ είπα, παηδί κνπ, πσο νη δπν βαζηιεάδεο δνύζαλε αγαπεκέλνη. Δ, ινηπόλ, θαη ηα
παηδηά ηνπο ζέιαλε λα δνπλ επηπρηζκέλα θαη γη’ απηό ηα είραλε καδύ. Καη θαη’ αξράο
κελ κηα ηζρπξή αδειθηθή αγάπε ζπλέδεε ηα δπν βαζηιόπνπιια. Όηαλ όκσο
κεγάισζαλ, ε αγάπε ε αδειθηθή κεηαηξάπεθε ζε ηζρπξόηαηνλ έξσηα. Σίπνηα δελ
κπνξνύζε λα ηνπο ρσξίζε πηα. Ούηε νη ζπκβνπιέο αιι’ νύηε θαη νη απεηιέο ησλ
βαζηιέσλ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα μεξηδώζνπλ απ’ ηελ θαξδηά ηνπο ην βαζύ απηό
αίζζεκα. Ση ζα έθακλαλ ινηπόλ νη βαζηιεάδεο. Έλαο ηέηνηνο γάκνο ήηαλε
απαγνξεπκέλνο απ’ ηνπο λόκνπο ηεο επνρήο…..
Σνπο ράξηζαλ ινηπόλ έλα θνκκάηη γεο, απηό πνπ βιέπνπλ ηα κάηηα ζνπ ηώξα, θαη
ηνπο επρεζήθαλε λα δήζνπλ επηπρηζκέλνη θαιιηεξγώληαο απηή ηε γε. Ναη, λα
θαιιηεξγνύλ ηε γε...
Ζ γεο πνπ ηνπο δώζαλε ήηαλε κεγάιε. Απηνί ηε ρώξηζαλ ζε δηάθνξα ηζηθιίθηα, θαη
ρξεζηκνπνίεζαλ ην θάζε ηζηθιίθη γηα έλα σξηζκέλν ζθνπό. Σν παιάηη ηνπο ην θηίζαλε
ζην δπηηθό κέξνο ηνπ θηήκαηόο ησλ. Σν ρσξηό καο θπηεπόηαλε κε ιαραληθά θαη κε
δέλδξα. Παληνύ θπηά, παληνύ δέλδξα. Παληνύ ξίδεο θαη θνξκνί. Φύιια εδώ, θύιια
εθεί, θύιια παληνύ. Ωλνκάζηεθε ινηπόλ Φπιηά. Από ηα πνιιά θύιια κε ηα νπνία
ζθεπαδόηαλε ε γεο ηεο ην θζηλόπσξν θαη ζηνιηδόηαλε ηελ άλνημε. Με βιέπεηο ηώξα..
Οη θαηξνί αιιάμαλε πηα ηελ όςε ησλ πξαγκάησλ θη’ ν ρξόλνο απνρέξζσζε ζρεδόλ ηε
γε ηεο. Ζ εληαηηθή, βιέπεηο, θαη ε ζπλερήο θαιιηέξγεηα εμάληιεζε ην ρώκα θη έηζη ε
πξώηε γνληκόηεηα ράζεθε.

Όηαλ ην βαζηιόπνπιιν πέζαλε, ε βαζηινπνύιια, ε γπλαίθα ηνπ, σλνκάζζεθε Κπξά.
Απ’ απηό ην όλνκα πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ θαη ην γεηηνληθό καο ην ρσξηό, ε Κπξά,
γηαηί εθεί πνπ είλαη θηηζκέλε ζήκεξνλ ήηαλε άιινηε ν ηόπνο όπνπ θαηνηθνύζαλ ηα
βαζηιόπνπιια. Δθεί ήηαλε ην παιάηη ηνπο.
Σν Βαζηιηθό σλνκάζζεθε έηζη, γηαηί εθεί θπλεγνύζε ην βαζηιόπνπιιν. Καη ην ρσξηό
Μάζαξη θέξεη ην όλνκά ηνπ, απ’ ηνλ θαηξό εθείλν. Όηαλ δειαδή πέζαλε ην
βαζηιόπνπιιν, ε βαζηινπνύιια ράξηζε ηνλ κηθξό απηό ηόπν ζηελ ππεξέηξηά ηεο,
ζηελ καζάξα ηεο, όπσο σλνκαδόηαλε ε ππεξέηξηα. Έηζη απ’ ην «καζάξα» πήξε ην
όλνκά ηεο θαη ε πεξηνρή θαη σλνκάζζεθε Μάζαξη.
Απηή, παηδί κνπ, είλαη ε παξάδνζε γηα ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ καο θαη ησλ
γεηηνληθώλ ρσξηώλ. Καη, όπσο βιέπεηο, νη νλνκαζίεο απηέο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο
ώζηε λα επαιεζεύνπλ ηελ παξάδνζε….
Αιήζεηα, πόζεο κέζεο πέξαζαλ ζαλ θη’ απηή πάλσ απ’ ην ζηήζνο ζνπ, ρσξηό κνπ
αγαπεκέλν, θαη πόζσλ αλζξώπσλ ηα ζώκαηα ζα ζθέπαζε ε γε ζνπ. Μόλν ν ηξαρύο
ρξόλνο ζα γλσξίδε απηό‚ γηαηί απηόο είλαη πνπ ζε παηά αιύπεηα θαη ζνπ δνπιεί ηα
γόληκά ζνπ εδάθε, ώζπνπ λα ηα απνρεξζώζε εληειώο….Καη ηόηε;
ΥΑΡΙΛΑΟ ΜΕΣΣΗ (Ε. β΄)
(Εκηός από ηον ηονιζμό για να ζσμθωνήζει με ηο μονοηονικό,
η σπόλοιπη γραθή παραμένει ακριβώς η ίδια όπως είτε δημοζιεσθεί ηόηε).

Σο πιο κάηω κείμενο, ηο οποίο, όπως ανέθερα πιο πάνω, είτε σποβληθεί ως εργαζία
ζηο μάθημα ηης Λαογραθίας ηοσ καθηγηηή Γεωργίοσ Μέγα ηης Φιλοζοθικής τολής
ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, αναδημοζιεύηηκε δε ζηην δσζεύρεηη ζήμερα
εβδομαδιαία εθημερίδα ηοσ Λονδίνοσ «Ελληνική», αποηελεί μια πιο ολοκληρωμένη
παροσζίαζη ηης πιο πάνω διήγηζης ηοσ πάπποσ μοσ για ηη Φιλιά:
«Πξηλ από αξθεηά ρξόληα, καζεηήο ηόηε ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ ηεο Λεπθσζίαο,
κνπ δεηήζεθε από ηνπο θαζεγεηέο κνπ λα γξάςσ θάηη γηα ην ρσξηό κνπ. Μνπ
δεηήζεθε επίζεο λα βξσ γηα ηνλ εαπηό κνπ θάπνην επώλπκν θαη λα παύζσ λα
ππνγξάθνκαη «Υαξίιανο Κπξηάθνπ», όπσο ήηαλ ηόηε ην ζύζηεκα ζηα ρσξηά καο
ζηελ Κύπξν θη όπσο ππνγξαθόκνπλα κέρξη θαη ηε δεύηεξε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.
Απεπζύλζεθα, ινηπόλ (πνύ αιινύ;) ζηελ αθέλσηε εθεπξεηηθόηεηα ηνπ ζνθνύ ηόηε
ηνπ ρσξηνύ καο, ηνπ καθαξίηε ηνπ παππνύ κνπ (ηνπ παηέξα ηνπ παηέξα κνπ), ηνπ
Υαηδεθσζηή Υαηδεζενδνύινπ, αιιά πην πνιύ γλσζηνύ ζην ρσξηό καο κε ην
παξαλόκη «Μεηηήο»!
Οη ζπγρσξηαλνί κνπ, ζπκάκαη, ιέγαλε πσο «νη πξσηηλνί, πξηρνύ πνπλ κηαλ
θνπβέληαλ, ελεζηεύθαλ ζαξάληα κέξεο» (πξηλ πνύλε θάηη, λήζηεπαλ ζαξάληα
εκέξεο). Καη ην επώλπκν ή, θαιύηεξα, παξαηζνύθιη «Μεηηήο», είρε δνζεί ζηνλ
παππνύ κνπ, επεηδή ήηαλ ε πξαγκαηηθά θηλεηή βηβιηνζήθε όζν αθνξά όρη κόλν ηα
ηζηνξηθά ηνπ ρσξηνύ καο, αιιά θαη ηεο γεληθόηεξεο ηζηνξίαο θαη ηεο κπζνινγίαο ηεο
Παηξίδαο καο. Ο δε καθαξίηεο ν παηέξαο κνπ Κπξηάθνο είρε θιεξνλνκήζεη
δηθαησκαηηθά ην επώλπκν, αιιά κε ην ππνθνξηζηηθό «Μεηηνύηλ». Με ηελ ζπκβνπιή,
ινηπόλ, ησλ θαζεγεηώλ κνπ, πήξα θη εγώ θη επηζεκνπνίεζα, κάιηζηα, ζηε ζπλέρεηα
ην επώλπκν απηό, πξάγκα, όκσο, πνπ ζήκαηλε όηη ζα έπξεπε (όπσο κνπ ηόληζαλ νη
θαζεγεηέο κνπ) λα γλσξίδσ ηνπιάρηζηνλ ην ηζηνξηθό ηνπ ρσξηνύ, ζην νπνίν
γελλήζεθα θαη ζην νπνίν πέξαζα ηα πξώηα κνπ έληεθα παηδηθά (αλ θαη όρη ηόζν
επράξηζηα) ρξόληα.

Απνηέιεζκα, ινηπόλ, ηεο ηπραίαο, ζα έιεγα, εθείλεο αγγαξείαο ππήξμε θαη ην πξώηνπξώην κνπ «επίζεκν» άξζξν -ην πξσηόιεηό κνπ- πνπ είδε ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο
ζην εμαίξεην ηόηε καζεηηθό πεξηνδηθό «Μαζεηηθή Δζηία» ηνπ Παγθππξίνπ Γπκλαζίνπ,
ην 1952, όηαλ ήκνπλα ζηελ πέκπηε ηάμε. Σν άξζξν εθείλν, γξακκέλν ιίγνπο κήλεο
πξηλ από ην ζάλαην ηνπ παππνύ κνπ, επηγξαθόηαλ «Έλα όλνκα θαη κηα παξάδνζε»
θαη είρε ζαλ ζέκα ηελ αλαδήηεζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ ρσξηνύ καο Φηιηά ή ΦπιιηάΦπιηά (Μόξθνπ). Βαζηδόηαλ δε ε όιε εμήγεζε ηεο νξζνγξαθίαο ηνπ νλόκαηνο ηνπ
ρσξηνύ απνθιεηζηηθά ζε όζα κνπ είρε δηεγεζεί ν παππνύο κνπ απηόο, ν
Υαηδεθσζηήο ν Μεηηήο. Έρεη δε σο εμήο:
«Ήηαλ θάπνηε δύν αδέιθηα βαζηιηάδεο, ν έλαο ηεο Κπζξαίαο θαη ν άιινο ηνπ
Βαξσζηνύ. Ο έλαο είρε έλα γην θαη ν άιινο κηα θόξε. Καη ηα δύν μαδέιθηα, πνπ ήηαλ
ζπλνκήιηθα θαη κεγάισλαλ ην έλα θνληά ζην άιιν, εξσηεύηεθαλ, θη νη γνλείο ηνπο
αλαγθάζηεθαλ λα ηα παληξέςνπλ. Δπεηδή, όκσο, δελ επηηξεπόηαλ ε έλσζε ησλ δύν
βαζηιείσλ, νη γνλείο έδσθαλ ζαλ πξνίθα ζηνπο λεόλπκθνπο ηελ πεξηνρή πνπ
θαιύπηεη ηα γεηηνληθά ρσξηά Φηιηά – Κπξά – Βαζηιηθό - Μάζαξη, όπσο επίζεο θαη ηελ
πεξηνρή όπνπ ήηαλ θηηζκέλνο ν Άγηνο Γεώξγηνο ν Ρεάηεο (Ρεγάηνο). Ενύζαλε δε γηα
ρξόληα επηπρηζκέλνη, όκσο δελ κπόξεζαλ λα θάλνπλ παηδηά θαη απηό ήηαλ ν κεγάινο
ηνπο θαεκόο,
Όπσο, όκσο, ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ηέηνηεο νηθνγέλεηεο θαη πξνπάλησλ ηεο επνρήο
εθείλεο, ν άληξαο είρε θηιελάδα, ηελ νπνία ζπλαληνύζε θξπθά ζηα πεξηβόιηα θαη
ζηνπο θήπνπο ηνπ, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πην όκνξθε θαη πην εύθνξε, ηόηε, γσληά ησλ
θηεκάησλ ηνπο - ζηελ Φηιηά. Κη εθεί πεξλνύζαλ ώξεο αμέραζηεο, ρσξίο πνηέ ε
γπλαίθα ηνπ λα ππνςηαζηεί ην παξακηθξό. Κη απηό, γηαηί ην παιάηη ηνπο, πνπ
βξηζθόηαλε θνληά ζην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Ρεγάηνπ, ζπγθνηλσλνύζε κε
ηελ Φηιηά κε ππόγεηα ιαγνύκηα, κέζ’ από ηα νπνία ην βαζηιόπνπιν πεξλνύζε γηα λα
ζπλαληήζεη ηελ «θαύθα» ηνπ (ηελ γθόκελά ηνπ). Μόλν νη πην έκπηζηνη δνύινη θαη
δνύιεο ηνπο γλώξηδαλ ην κεγάιν απηό κπζηηθό θαη ζπλελλννύληαλ κεηαμύ ηνπο θαη κε
η’ αθεληηθά ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο σο θσδηθό ηελ ιέμε «θηιηά» γηα λ’ αλαθεξζνύλ
ζηνλ ηόπν ησλ εξσηηθώλ εμνξκήζεσλ ησλ αθεληηθώλ ηνπο. Έηζη, ινηπόλ, ην ρσξηό
καο, ζύκθσλα κ’ απηή ηελ εθδνρή - ζήκαηλε ηνλ ηόπν ησλ θηιηώλ, ηεο αγάπεο θαη,
ζπλεπώο, πξέπεη λα γξάθεηαη κε «η», δειαδή Φηιηά».
Απηά ζηελ ιανγξαθηθή εξγαζία κνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ ην 1954. Σν 1961, ν
δάζθαινο θαη ιανγξάθνο Νέαξρνο Κιεξίδεο θπθινθόξεζε ην βηβιίν ηνπ «Υσξηά θαη
Πνιηηείεο ηεο Κύπξνπ», ζην νπνίν γξάθεη γηα ηελ Φηιηά: «Κηηζκέλε ζηελ αξηζηεξή
όρζε ηνπ Οβθνύ πνηακνύ θαη θεκηζκέλε γηα ηελ παξαγσγή αγθηλάξσλ, έρεη όλνκα
αγλώζηνπ αηηηνινγίαο. Όκσο ε Φηιηά θέξδηζε κεγάινλ ελδηαθέξνλ από ηνπο
αξραηνιόγνπο, γηαηί εθεί αλαθαιύθηεθαλ ηάθνη κε πνιύ ζπνπδαία επξήκαηα, ηα
νπνία κνηάδνπλ κε επξήκαηα ζηνπο ηάθνπο ηεο Σξνίαο θαη απνδεηθλύνπλ πσο ζηα
κέξε απηά ήξζαλ Έιιελεο θαη θαηνίθεζαλ από ηα κέζα ηεο 3 εο ρηιηεηεξίδαο π.Υ..
«Φηιηά» θαη «θηιία» είλαη ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη κπνξεί λα
νλνκάζζεθε από ηνύηε ηελ αηηία ην ρσξηό, δειαδή νη θάηνηθνί ηνπ δνύζαλ
θηιησκέλνη». (Σα ίδηα ζρεδόλ γξάθεη θαη γηα ηα δύν ρσξηά ηεο Κύπξνπ πνπ θέξνπλ ην
όλνκα «Φηινύζα» -ην έλα ζηελ πεξηνρή ησλ Κεινθεδάξσλ θαη ην άιιν ηεο
«Υξπζνρνύ»: «Οη θάηνηθνί ηνπο ήηαλ θίινη, δε κάισλαλ αλακεηαμύ ηνπο νύηε θαη κε
ηα γεηηνληθά ρσξηά».
Ζ Αζελά Σαξζνύιε, όκσο, ζηνλ δεύηεξν ηόκν ηνπ κλεκεηώδνπο θαη δπζεύξεηνπ
ζήκεξα δίηνκνπ έξγνπ ηεο «Κύπξνο», πνπ γξάθηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
Απειεπζεξσηηθνύ καο Αγώλα ηνπ 1955-1959 (εθδόζεθε κε έμνδα ηεο Αξρηεπηζθνπήο
Κύπξνπ, ν Α΄ Σόκνο ην 1955 θαη ν Β΄ ην 1963) γξάθεη ην ρσξηό καο «Φπιηά»,
(δέρεηαη εδώ ηελ γξαθή ηνπ πξώηνπ πην πάλσ άξζξνπ κνπ, θαη κάιηζηα κε έλα «ι»),
δεκνζηεύεη, κάιηζηα, ζηνλ Β΄ Σόκν (ζειίδεο 467-469), θαη ηελ πεξηγξαθή ηξηώλ

ιατθώλ παηρληδηώλ πνπ νη Φηιηώηεο έπαηδαλ θπξίσο ηελ Γεπηέξα ηεο Λακπξήο, αιιά
θαη ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, (θαζ’ ππαγόξεπζε δηθή
κνπ, ηελ νπνία θαη αλαθέξεη ε Σαξζνύιε, αθνύ ηνλ δεύηεξό ηεο Σόκν, κεηά από
εηζήγεζε ησλ θαζεγεηώλ κνπ Γ. Εώξα θαη Γ. Μέγα, ηνλ είρα εγώ επηκειεζεί επεηδή
εθείλε είρε ηόηε πάζεη εκηπιεγία θαη δελ κπνξνύζε πηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζόινπ
ην δεμί ηεο ρέξη). πγθεθξηκέλα, ηα ηξία ελ ιόγσ ιατθά παηρλίδηα είλαη «Σν
ηξηζέληεθα», «Ζ βαζηιηθηά», θαη «Ο ινπηξόο», ηα νπνία θαη παξαζέησ εδώ αθξηβώο
όπσο είραλ δεκνζηεπζεί ζηνλ Β΄ απηόλ Σόκν ηεο Αζελάο Σαξζνύιε:
ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΖΩΗ
ΣΟ ΣΡΘΕΝΣΕΚΑ
Από ηα πην δηαζθεδαζηηθά παηγλίδηα γηα αγόξηα είλαη θαη ην «Σξηζέληεθα», πνπ
παίδεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπν ηζάξηζκεο νκάδεο˙ ε
πξώηε νκάδα ζρεκαηίδεη κία ζπλερή ξάρε από ζθπκκέλα παηδηά, ελώ ηα παηδηά ηεο
άιιεο νκάδαο πξέπεη λα πεδήζνπλ από ηηο ξάρεο ησλ ζθπκκέλσλ παηδηώλ, ην
θαζέλα κε ηε ζεηξά ηνπ, θαη λα θαβαιήζνπλ ηηο ξάρεο ησλ. Απηή ε ξάρε ζρεκαηίδεηαη
θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν: ην πξώην παηδί ζθύβεη θαη ζηεξίδεηαη ζε ηνίρν ή ζε ζηέξεν
κέξνο, ελώ η’ άιια παηδηά πίζσ από ην πξώην ζθύβνπλε θη απηά αθνπκπώληαο ηα
ρέξηα ζηε κέζε ηνύ πξνεγνύκελνπ θαη απνηειώληαο έηζη νπξά. Σόηε η’ άιια ειεύζεξα
παηδηά, πνπ ζα πεδήζνπλ θαηά ζεηξά θαη ζα θαζίζνπλ πάλσ ζηνλ θάζε ζθπκκέλν,
πξέπεη λα θξαηεζνύλ θαιά ζηε ξάρε ηνπ ώζπνπ λα πεδήζνπλ όινη, θ’ έηζη λα
ζρεκαηηζζεί ή ππνηηζέκελε θακήια. Σόηε έλαο, ν πην ηαρύγισζζνο, ζ’ απαγγείιεη
γξήγνξα-γξήγνξα απηά ηα ιόγηα:
Σξηζέληεθα, ηξηζέληεθα, (ε ηειεπηαία ιέμε θέξεηαη θάπνηε θαη σο ηξηζδώδεθα)
ηξηζδεθαπέληε θ’ έληεθα,
θαη πίηηεο θαη ινπθάληθα
ζην πξνκόρηλ θξεκαζκέλα,
*πξνκόρηλ =άθξε ηεο ζηέγεο
αππήεζελ ν θάκεινο
*αππήεζελ =επήδεζε
θ’ ’ελ άθεζελ νύη’ έλαλ.
[νη εξκελείεο δίλνληαη ζην βηβιίν]
Δίλαη βέβαηα πνιύ δύζθνιν λα θξαηεζνύλ ηα παηδηά ζηε ξάρε ησλ άιισλ ησλ
ζθπκκέλσλ πνπ πξνζπαζνύλ κε ύπνπια κέζα λα ξίμνπλ ηνπο από πάλσ ηνπο
θαζήκελνπο θαη λα αληηζηξαθνύλ νη όξνη. Αλ όκσο θεξδίζνπλ νη απνπάλσ, ηόηε ην
παηρλίδη επαλαιακβάλεηαη θαη γίλεηαη αθόκε πην επράξηζην.
Η ΒΑΘΛΘΚΘΑ
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπν ηζάξηζκεο νκάδεο θαη, αθνύ βάινπλ θιήξν πνηα νκάδα
ζα είλαη απνθάησ θαη πνηα απνπάλσ, αξρίδεη ην παηρλίδη. Σα παηδηά ηεο νκάδαο πνπ
ππνηίζεηαη πσο ζα ληθήζεη θαβαινύλ ηα παηδηά ηεο απνθάησ νκάδαο, θαη ν αξρεγόο
ησλ απνπάλσ αθνύ θιείζεη ηα κάηηα ηνύ παηδηνύ πνπ έρεη θαβαιήζεη ιέεη:
Βαζηιηθηά θαη κπιηθηά
πάλσ ζηνλ πάλσ καραιιάλ
εγέλλεζελ κηά κέξηηθα
θ’ έθακελ ηόζα απθά.

*κέξηηθα =πέξδηθα
*απθά =απγά

Πόζα έθακελ;
Σαπηόρξνλα κε ηελ εξώηεζε δείρλεη κε ηα δάρηπιά ηνπ έλαλ αξηζκό. Αλ ην απνθάησ
παηδί βξεη ηνλ αξηζκό, ηόηε αιιάδνπλ νη όξνη θαη ε θάησ νκάδα θαβαιηθεύεη ηελ άιιε.
Αλ δελ πεη ζσζηά ηνλ αξηζκό, ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη αθνύ ηα παηδηά αιιάμνπλε
ζέζε.
εκεηώλνπκε όηη ηα παηδηά ζηέθνπληαη ζε θύθιν έηζη ώζηε ην έλα παηδί λα κελ κπνξεί
λα ςηζπξίζεη ζην άιιν ηνλ αξηζκό.
Ο ΛΟΤΣΡΟ
Δίλαη έλα ζπκβνιηθό παηρλίδη όπνπ ηα παηδηά ηεο κηαο νκάδαο πξνζπαζνύλ λα κπνπλ
ζηνλ ινπηξό, πνπ ηνλ πξνζέρεη ν ινπηξάξεο. Ο ινπηξόο απνηειείηαη από παηδηά πνπ
ζηέθνπληαη αγθαιηαζηά ην έλα κε ην άιιν ζρεκαηίδνληαο θύθιν κε ηα θεθάιηα ηνπο
ζθπθηά θαη ζρεδόλ θνιιεηά. Ο ινπηξάξεο πξνζέρεη ηα παηδηά ηεο έμσ νκάδαο λα κελ
επηρεηξήζνπλ λα θαβαιήζνπλ ηνπο ζθπκκέλνπο ζπκπαίθηαο ησλ, ελώ ηαπηόρξνλα
θσλάδεη: «Βξάδεη ν ινπηξόο». Σα απ’ έμσ παηδηά πξνζπαζνύλ λα μεγειάζνπλ ηνλ
ινπηξάξε θαη λα θαβαιήζνπλ ηνλ ινπηξό. Αλ όκσο ν ινπηξάξεο κπνξέζεη λ’ αγγίμεη
έλα παηδί ηελ ώξα πνπ πξνζπαζεί λα πεδήμεη ζηνλ ινπηξό, ηόηε αιιάδνπλ νη όξνη θαη
ην παηρλίδη επαλαιακβάλεηαη κε λένλ ινπηξό θαη λένλ ινπηξάξε.
Πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί πσο ν ινπηξάξεο απνθεύγεη λ’ απνκαθξπλζεί από ηνλ
ινπηξό γηαηί η’ άιια παηδηά ζ’ απηό ζην κεηαμύ ζα βξνπλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ
κηα ζαπκάζηα «θαβαιινύξαλ». Φαληάδεζηε ινηπόλ πσο εθείλνη πνπ ππνθέξνπλ όια
ηνύηα είλαη νη απνθάησ βξηζθόκελνη, πνπ απνηεινύλ θαη ηνλ ινπηξό.
[*Σα ηρία παιγνίδια «Σο Σριζένηεκα», «Η Βαζιλικιά», και «Ο Λοσηρός», μοσ ηα
διηγήθηκε ο Υαρίλαος Μεηηής, θιλόλογος από ηο κονηά ζηοσ Μόρθοσ τωριό Φσλιά
ηης Λεσκωζίας: Τποζημείωζη ηης Αθηνάς Σαρζούλη ζηη ζελίδα 467 ηοσ Β΄ Σόμοσ
ηοσ βιβλίοσ ηης ΚΤΠΡΟ]
Όια, πάλησο, ηα πην πξόζθαηα επηζηεκνληθά αξραηνινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ
πεξηερνκέλνπ ζπγγξάκκαηα, ηα νπνία αλαθέξνπλ ηελ Φηιηά θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο,
γξάθνπλ ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ κε «η». Όκσο, ζε παιαηνύο, κεζαησληθνύο ράξηεο θαη
ζε κεηαγελέζηεξεο αληηγξαθέο ηνπο ην ρσξηό γξαθόηαλ κε «π» θαη δύν «ιι», δειαδή
«Φπιιηά» ή, ζηα ιαηηληθά «Phyllia». Σν είρα πξνζέμεη, ινηπόλ, απηό θαη ζπλεπώο
ξώηεζα ηνλ παππνύ κνπ αλ ππάξρεη θαη άιιε εμήγεζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ ρσξηνύ
καο. «Καη βέβαηα ππάξρεη», κνπ απάληεζε. Καη είλαη ε δεύηεξε απηή εθδνρή πνπ
ππνζηήξημα, ηόηε, ζην άξζξν κνπ θαη πνπ ν ζπγρσξηαλόο καο, ν Γήκνο
Υαηδεγεσξγίνπ, όηαλ αγόξαζε γηα πξώηε θνξά ιεσθνξείν θαη έγξαςε ην όλνκα ηνπ
ρσξηνύ ζηελ πξνκεησπίδα ηνπ, ην έγξαςε κε «π», «Φπιιηά», αθνινπζώληαο, όπσο
είρε δειώζεη, ηελ εμήγεζε πνπ είρα δώζεη ηόηε ζην άξζξν κνπ.
Ζ δεύηεξε απηή εθδνρή - πνπ κνπ θαίλεηαη θαη ζήκεξα αθόκε ζαλ ε πην πηζαλή,
παξόιν πνπ έρεη επηθξαηήζεη ε γξαθή κε «η» αληί κε «π», είλαη όηη ην ρσξηό καο
απνηεινύζε κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ -πξνηνύ ηα
γεηηνληθά ρσξηά αξρίζνπλ ηηο καδηθέο γεσηξήζεηο- ηνλ πξαγκαηηθό ιαραλόθεπν θαη
δεληξόθεπν νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο πνπ πξναλέθεξα. (Αξθεί εδώ λα ζπκεζνύκε όηη
ην κεηέπεηηα πινπζηόηαην ρσξηό Καησθνπηά δελ γξαθόηαλ θαζόινπ έηζη, αιιά
«Καθνηνπηά», θη νύηε είρε ηνλ πινύην ή ην θαιό όλνκα ηνπ δηθνύ καο ρσξηνύ. Έγηλε
πινύζην κόλν όηαλ θαηάθεξαλ νη Καησθνπίηεο λ’ απνζηξαγγίζνπλ ην ρσξηό καο κε
ηηο καδηθέο γεσηξήζεηο πνπ είραλ θάλεη). Οη πην παιηνί από καο ζπκνύκαζηε αθόκε ηηο

δεμακελέο ζην Σζηθιίθη, ζηνλ Σδηύιηθα, ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ καο θνληά ζηνλ
ζήκεξα θαηεζηξακκέλν από ηνπο εηζβνιείο λαό ηνπ Πξνθήηε Ζιία, ζην Βαζηιηθό, ηελ
ηεξάζηηα αθόκε δεμακελή ζην γεηηνληθό ρσξηό Κπξά, ην αλύπαξθην πηα λεξό ηνπ
Γξάθνπ, ηελ αζηακάηεηε βξύζε ηνπ ρσξηνύ θνληά ζην ζπίηη κνπ θαη ζην γεηηνληθό
πεξηβόιη ηεο Υαηδαλάζηαο θαη ηνπ εγγνλνύ ηεο Γήκνπ, όπσο επίζεο θαη ηα
παξαγσγηθόηαηα κπνζηάληα ζηνπο πνηακνύο θαη ηα πεξηβόιηα ηνπ Υαηδεγησξθαιιή,
ηνπ Υαηδεκελά, ηνπ Κνθόηα, ηνπ Υαηδεπεηξή, ηνπ Κηαηηίπε, ηνπ Αινππνύ, ηνπ Πέηξα,
θ.η.ι.
Παληνύ, ινηπόλ, ιαραληθά θαη δέληξα. Παληνύ πξάζηλν θαη θύιια. Κη όπσο ζπκβαίλεη
θαη κε πάκπνιια άιια ρσξηά ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο, όπνπ ην όλνκά ηνπο ην
πήξαλε από ηνλ θπζηθό ηνπο πεξίγπξν θαη ηελ γεληθή ηνπο εκθάληζε, έηζη θαη ην
ρσξηό καο, από ηα ηόζα πνιιά θαη αηειείσηα θπηά θαη δέληξα θαη, βέβαηα, θύιια πνπ
έβιεπε θαλείο όηαλ ην επηζθεπηόηαλε γηα λα πξνκεζεπηεί ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα
ηνπ, ε γηα λα ηύρεη ηεο πξαγκαηηθά παξνηκηώδνπο θηινμελίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ
ρσξηνύ καο, ηελ νλόκαζαλ «Φπιιηά», δειαδή ην ρσξηό θαη ηα ακέηξεηα θύιια ηεο.
Απνηεινύζε, άιισζηε, ηνλ ιαραλόθεπν θαη ην πεξηβόιη ηνπ πξναλαθεξζέληνο
βαζηιόπνπινπ θαη ηεο επίζεκεο θπξάο ηνπ. Ζ νπνία, κεηά πνπ ρήξεςε, έδεζε κέρξη
ηα βαζηά ηεο γεξάκαηα ζην δηθό ηεο πηα παιάηη, ην «Παιάηη ηεο Κπξάο», όπσο ήηαλε
γλσζηό ζηνπο αλζξώπνπο πνπ δνύζαλ είηε ζηα θηήκαηά ηεο, είηε ζηα γεηηνληθά
ρσξηά. Καη ην παιάηη απηό βξηζθόηαλ - πνπ αιινύ;- ζην ζεκεξηλό ρσξηό «Κπξά»,
δειαδή εθεί πνπ δνύζε πηα ε «θπξά» ηνπ ηόπνπ, από ηελ νπνία θαη πήξε ην όλνκά
ηνπ ην ρσξηό.
Αιιά θαη γηα ην γεηηνληθό ρσξηνπδάθη «Μάζαξη» θαη γηα ηελ πνιίρλε ην «Βαζηιηθό» θαη
ηνλ «Γξάθν», ε ηζηνξία ηνπ γεξν-Υαηδεθσζηή, ηνπ Μεηηή, έδηλε εξκελείεο πνπ
ζπλδένληαλ κε ηνλ θύξην θνξκό ηεο αθήγεζήο ηνπ. Έηζη, ην ρσξηό «Μάζαξη» ζήκαηλε
ηελ πεξηνρή πνπ δόζεθε ζαλ πξνίθα από ηελ «Κπξά» ηεο ζηελ πην πηζηή ηεο δνύια,
ηελ «καζάξα». Σν δε αθόκε πην κηθξό ρσξηό ή, θαιύηεξα, πνιίρλε, ην «Βαζηιηθό»,
ήηαλ ε πεξηνρή όπνπ έθαλε ηνλ πεξίπαηό ηνπ ην αγαπεκέλν δεπγάξη, ην βαζηιόπνπιν
θαη ε ζύδπγνο - μαδέξθε ηνπ, ελώ ν Γξάθνο, από ηνλ νπνίν έηξερε αθζνλόηαην λεξό,
θπιαγόηαλ από ηνλ γλσζηό δξάθν ηνπ παξακπζηνύ. ε θάπνην, κάιηζηα, θξπθό
ιαγνύκη ηνπ είρε θξύςεη ακύζεηα πινύηε - όπσο έιεγε ε παξάδνζε- ν θνβεξόο
ιήζηαξρνο Παξαζθεπάο (ν Παξαζηεπθάο ηεο ιατθήο θπιιάδαο πνπ ηξαγνπδνύζε ηα
θαηνξζώκαηά ηνπ).
Ζ παξάδνζε, όκσο, γηα ηα ππνηηζέκελα απηά πινύηε ηνπ Παξαζθεπά, ζήκεξα
μέξνπκε όηη πξέπεη λα βαζίζηεθε πάλσ ζε κηα άιιε πξαγκαηηθόηεηα, ηελ νπνία νύηε
ν γεξν-Μεηηήο γλώξηδε ηόηε, άιια νύηε θαη θαλέλαο άιινο ζην ρσξηό: Όηη, δειαδή, νη
Φηιηώηεο πνπ είραλ θαιιηεξγήζηκνπο αγξνύο εθεί πιεζίνλ, ζα αλαθάιππηαλ από
θαηξνύ εηο θαηξόλ πινύζηα αξραηνινγηθά επξήκαηα θνληά ζην Γξάθν, αιιά δελ
κπνξνύζαλ λα γλσξίδνπλ νύηε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηζηνξηθή θαη όρη κόλν αμία, αιιά
νύηε όηη ε πεξηνρή εθείλε έθξπβε έλαλ από ηνπο αξραηόηεξνπο πνιηηηζκνύο όρη κόλν
ηεο Κύπξνπ, αιιά θαη ησλ άιισλ γεηηνληθώλ Μεζνγεηαθώλ ρσξώλ. Σνλ δε πνιηηηζκό
απηό νη αξραηνιόγνη ζήκεξα νλνκάδνπλ επίζεκα πηα σο «Ο πνιηηηζκόο ηεο Φηιηάο».
ηελ Φηιηά, δειαδή, θαηνίθεζαλ άλζξσπνη (θη απηό απνδεηθλύεηαη ηζηνξηθά πιένλ θαη
όρη κπζνινγηθά) πξηλ από εθηά ρηιηάδεο ρξόληα, δεκηνύξγεζαλ κάιηζηα κηα ηέρλε πνπ
είλαη κνλαδηθή ζην είδνο ηεο, όπσο θάλεθε από ηα δηάθνξα αξραηνινγηθά επξήκαηα
θαη ηηο κειέηεο μέλσλ θαη δηθώλ καο ηζηνξηθώλ θαη αξραηνιόγσλ. Δίλαη δε πξαγκαηηθό
αηύρεκα όηη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ καο, παιαηόηεξα ηνπιάρηζηνλ, ζα πξέπεη λα είραλ
πέζεη ζύκαηα ησλ θάζε ινγήο αξραηνθάπεισλ πνπ ιπκαίλνληαλ ηελ Κύπξν ζηα
ρξόληα θπξίσο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, αιιά θαη ζηα πξώηα ρξόληα ηεο Αγγινθξαηίαο, θαη
ζα ηνπο πνπινύζαλ, γηα έλα θνκκάηη ςσκί, ακύζεηεο αμίαο αγγεία θαη άιια
παλάξραηα αληηθείκελα πνπ αλαθάιππηαλ ηπραία ζηα ρσξάθηα ηνπο.

Ζ πξντζηνξία εθείλε ηεο Φηιηάο (ηέζζεξηο ή πέληε ή αθόκα θαη εθηά ρηιηάδεο ρξόληα
πξηλ ηελ Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ, όηαλ ν Οβθόο ήηαλ πισηόο πνηακόο θαη ζθέπαδε όια
ηα ρσξάθηα πνπ αξγόηεξα ηα θαιιηεξγνύζαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ καο θαη ηνπο
είραλ δώζεη ηελ νλνκαζία «πνηακνί», ράλεηαη βέβαηα κέζα ζηνλ ρξόλν θαη ηελ άγλνηα
ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Θα ππέζηε, όκσο, θαη ε Φηιηά, όπσο θαη όιεο νη άιιεο
γλσζηέο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ κε αξραηνινγηθά επξήκαηα, ηελ
άκεζε
θαη
θαηαζηξνθηθή επήξεηα ησλ θαηά θαηξνύο επηδξνκώλ ή ησλ δηαθόξσλ γεσθπζηθώλ
θαηαζηξνθώλ πνπ κάζηηδαλ ηελ Κύπξν ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηξηθπκηώδνπο δσήο
ηεο. Καη ηνύην θαίλεηαη θαη από ηα δηάθνξα ηνπσλύκηα θαη ηηο άιιεο αλαθνξέο πνπ
βξίζθνπκε ζην ρσξηό καο. Αλαθέξακε ελδεηθηηθά ηνλ Γξάθν, ην Βαζηιηθό, ηελ Κπξά,
ην Μάζαξη.
Τπήξρε, όκσο, θαη ην γλσζηό θαη ζήκεξα εξεηπσκέλν κεζαησληθό κνλαζηήξη ηνπ
Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Ρεάηε (δειαδή ηνπ Ρήγα), κε ηηο όξζηεο καύξεο πέηξεο πνπ νη
παιηνί ηηο ζεσξνύζαλε ζαλ απνιηζσκέλνπο θιέθηεο πνπ ην είραλε ιεζηέςεη θαη ηνπο
νπνίνπο, όηαλ έθεπγαλ, ηνπο απνιίζσζε ν Άγηνο Γεώξγηνο. Θα πξέπεη δε λα ήηαλ έλα
πινπζηόηαην κνλαζηήξη ησλ ξσκαηνθαζνιηθώλ, κε εηδηθή θαη πινύζηα επηρνξήγεζε
από θάπνηνλ «Ρήγα», δειαδή «Βαζηιηά». Ζ δε πην πάλσ παξάδνζε γα ηελ Φηιηά ζε
απηνύο αθξηβώο ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο αλαθέξεηαη. Τπήξρε επίζεο ν Σδηύιηθαο,
ην Σζηθιίθη, νη Κακπάλεο, ε Πεξλέξα (κε εξείπηα θάπνηαο παιηάο εθθιεζίαο, όπνπ νη
Φηιηώηεο αθηέξσλαλ, ζηελ Παλαγία ηελ Πεξλαξθάλ, δηάθνξα είδε ξνπρηζκνύ, ηα
νπνία αλαξηνύζαλ ζε κηα κνζθηιηάλ (κνπζκνπιηά), γηα λα γηάλεη (ζεξαπεύζεη) ηα
παηδηά ηνπο, αιιά θαη κηα δεμακελή πνπ ηξνθνδνηνύληαλ από κηα πινύζηα θπζηθή
πεγή θαη όπνπ εκείο νη κηθξνί θνιπκπνύζακε νιόγπκλνη ηα θαινθαίξηα, θαη κε κηα
αεηζαιή θιεκαηαξηά δίπια ζηελ πεγή. Τπήξραλ, επίζεο, ε «αγηόπεηξα» θαη ην
δηηδίκηλ, ε πξώηε ζε ζρήκα ηξνρνύ αιιά αλνηγκέλε ζην κέζν ώζηε λα κπνξνύζε λα
πεξάζεη άλζξσπνο κέζα από απηή ηελ ηξύπα, ηελ δε δεύηεξε ρξεζηκνπνηνύζαλ νη
Φηιηώηεο ζηελ παλήγπξε ηνπ Πξνθήηε Ζιία ε ζηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα γηα λα
δνθηκάζνπλ ηελ θπζηθή ηνπο δύλακε θαη αληνρή.
Βξήθα, όκσο, θαη θάηη άιιν πνπ καξηπξνύζε όρη κόλν ηνλ πιηθό πινύην ηνπ ρσξηνύ
καο αιιά θαη ηελ έθεζε ησλ ζπγρσξηαλώλ καο ζηα γξάκκαηα θαη γεληθά ηελ
κόξθσζε θαη, κάιηζηα, ζε κηα επνρή πνπ ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν ήηαλε
αθόκε πξσηόγνλε, ηνπο δε δαζθάινπο ηνπ κνλνδηδάζθαινπ ρνιείνπ ηεο ηνπο
δηόξηδε θαη ηνπο πιήξσλε ην ρσξηό. Δπίζεο, ηηο εθεκεξίδεο (ιηγνζηέο θαη
δπζπξόζηηεο ηόηε ζηα ρσξηά ηεο Κύπξνπ, ην δε ξαδηόθσλν θαη ε ηειεόξαζε ήηαλ
αθόκε αλύπαξθηα γηα ηνπο ρσξηάηεο), ηηο αλαπιήξσλε ζηελ Φηιηά, θαη κάιηζηα κε ην
παξαπάλσ ράξε ζηελ κπζνπιαζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, ν γεξν-Μεηηήο κε ηηο δηεγήζεηο
θαη ηηο άιιεο ηζηνξίεο πνπ έιεγε θπξίσο ηα βξάδηα ζην θαθελείν, θαη πνπ γηα ηελ
γιαθπξόηεηα, ηελ εθεπξεηηθόηεηα θαη ηελ πνιπγλσζία ηνπ είρε απνθηήζεη ην ελ ιόγσ
παξαηζνύθιη ηνπ. Έδεζε, επίζεο, ζηελ Φηιηά θαη θαηά θάπνην ηξόπν ππήξμε
ζπλερηζηήο ηνπ κπζνπιαζηηθνύ έξγνπ ηνπ γεξν-Μεηηή θαη ν εμππλόηαηνο Παζθάιεο
από ηελ πνιίρλε Βαζηιηθό, κε ηα αηέιεησηα αζηεία θαη ηηο θξαζηηθέο ηξηθινπνδηέο πνπ
έβαδε θαζά ηόζν ζηνπο ζπγρσξηαλνύο ηνπ.
Να αλαθέξνπκε, όκσο επίζεο εδώ όηη ζηελ επαλέθδνζε ηεο «Ηζηνξίαο ηεο Κύπξνπ»
ηνπ Αξρηκαλδξίηε Κππξηαλνύ ην 1901, ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ
ζπλεηζέθεξαλ γηα ηελ έθδνζε απηή ππάξρνπλ θαη ηα εμήο νλόκαηα Φηιησηώλ: ΥαηδεΠαπαληθόιαο Υαηδε-Κσλζηαληίλνπ, Παλαγηώηεο Υαηδε-Ησάλλνπ, Φώηηνο Κπξηάθνπ,
Ησάλλεο Παπαπέηξνπ, Γεώξγηνο Υαηδε-Αζαλαζίνπ θαη Κσλζηαληίλνο Παλαγηώηνπ.
Γηα απιή, κάιηζηα, ζύγθξηζε, αλαθέξσ όηη, από ηα γεηηνληθά ηεο Φηιηάο ρσξηά δελ
ππάξρεη θαλέλαο από ηελ Καησθνπηά, ηελ Κπξά, ηελ Απιώλα, ηε Γέληα, ην Μάκκαξη,
ην Γεξόιαθθν, ελώ από ην Αθάθη έρνπκε δύν, από ηνλ Αζηξνκεξίηε έλα θαη από ηελ
Εώδηα (Πάλσ θαη Κάησ), έμη. Γεγνλόο πνπ, θαηά ηε γλώκε κνπ, απνδεηθλύεη δύν,

ηνπιάρηζηνλ, πξάγκαηα: Όηη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα νη Φηιηώηεο επεκεξνύζαλ
ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια γεηηνληθά ρσξηά Απηό άιισζηε, θαίλεηαη θαη από ηελ ύπαξμε
ηόζσλ αηόκσλ πνπ είραλε πάεη ζηνλ Άγην Σάθν θαη ζπλεπώο νλνκάζηεθαλ Υαηδήο
θαη από ην όηη αξθεηνί από ηνπο θαηνίθνπο ηεο Φηιηάο ήηαλ εγγξάκκαηνη, ζε ζύγθξηζε
επίζεο κε ηνπο γείηνλέο ηνπο.
Να αλαθέξσ, επίζεο, όηη ζηελ δεύηεξε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ ρσξηνύ καο
(ζήκεξα νη Σνύξθνη ηελ έρνπλ κεηαηξέςεη ζε ηδακί) ππήξρε έλα Υεηξόγξαθν πλαμάξη
ηνπ Αγίνπ Σξύθσλνο, ην νπνίν είρα επηπρώο ηελ έκπλεπζε λα αληηγξάςσ ιίγν πξηλ
από ηελ ηειεπηαία ιαίιαπα ηεο απνηξόπαηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο, ε νπνία απεηιεί
δπζηπρώο λα ζβήζεη γηα πάληα από ηνλ ράξηε ηεο Κύπξνπ θαη ην όλνκα αθόκε ηνπ
ρσξηνύ καο Φηιηά, αιιά θαη ηελ πνιπρηιηεηή θαη αθόκα ζρεδόλ αλεμεξεύλεηε ηζηνξία
ηεο.
Έρσ, επίζεο, ζηελ θαηνρή κνπ, ζε ρεηξόγξαθν, ηνλ «Θξήλν ηεο Παλαγίαο», ην
«Σξανύδηλ ηεο Αλάζηαζεο» θαη ην «Σξανύδηλ ηνπ Λαδάξνπ», ελζσκαησκέλα ζε έλα
παλόδεην ηεηξάδην, θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα κνπ θαη γλσζηό ζε όινπο ηνπο
παιαηόηεξνπο, ηνπιάρηζηνλ Φηιηώηεο. Καη ηνύην επεηδή ην ηεηξάδην απηό ην
ρξεζηκνπνηνύζε ν παηέξαο κνπ ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ, ηελ λύρηα ηεο Μεγάιεο
Παξαζθεπήο θαη ην κεηακεζνλύρηην ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ ιίγν πξηλ από ηελ
επίζεκε ζεία ιεηηνπξγία ηεο Αλαζηάζεσο θαη, κε ηελ γλσζηή κεισδηθή ηνπ θσλή θαη
κ’ εκέλα σο ζπλνδό ηνπ, ην ηξαγνπδνύζακε ζηνπο ζπγρσξηαλνύο καο, νη νπνίνη
δάθξπδαλ από πόλν θαη ζπγθίλεζε κε ηελ δηήγεζε ησλ Παζώλ ηνπ Κπξίνπ ή
ραίξνληαλ ραξά κεγάιε κε ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ θαη ηνπ Σεηξαήκεξνπ Λαδάξνπ.
Αλακλήζεηο γηα κέλα αλεμίηειεο ζην ρσξίο επηζηξνθή πέξαζκα ηνπ παλδακάηνξα
ρξόλνπ.
Έρσ όκσο (όπσο, βέβαηα, πηζηεύσ αθξάδαληα όηη έρνπλ θαη όινη νη δώληεο
ζπγρσξηαλνί καο) θάηη απείξσο πην πνιύηηκν θαη πην δσληαλό πνπ θξαηά ηα κάηηα
ηεο ςπρήο θαη ηνπ λνπ κνπ ζπλερώο εζηξακκέλα πξνο ην ηνπξθνπαηεκέλν θαη
βάλαπζα βεβεισκέλν ρσξηό καο. Δίλαη ε αγάπε θαη ε άζβεζηε αλάκλεζε ησλ ηόπσλ
όπνπ πξσηνείδακε ην θσο ηνπ ήιηνπ, ησλ δύν εθθιεζηώλ καο, κέζα ζηηο νπνίεο
βαθηηζηήθακε θαη ιεηηνπξγεζήθακε ηόζεο θνξέο, ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ θαθθάιιαλ
πξνο ηα Μάζαξη, ηνπ κηζνεξεηπσκέλνπ θνηκεηεξίνπ, όπνπ αλαπαύνληαη νη ακέηξεηνη
πξόγνλνί καο. Θπκνύκαζηε επίζεο ηηο βξύζεο θαη ηηο δεμακελέο ηνπ ρσξηνύ, ηα
θαθελεία ηεο Δθθιεζίαο, ηνπ Υαηδε-Γηώξθνπ, ηνπ Γηαθνπκή, ηνπ Πέζνινκνπ. Δίλαη νη
επθάιππηνη ηνπ Πξνθήηε Ζιία, είλαη νη ηάθνη ησλ πξνγόλσλ καο, είλαη ν Κνύληνπξνο,
ην Σεξαηζνύδη, ε Καθθάιια ηνπ Κακνύ, νη Κακπάλεο. Δίλαη, όκσο, πάλσ απ’ όια ην
ρώκα θαη ε όιε αηκόζθαηξα ηεο Φηιηάο, ε νπνία ράξηδε ραξά, μεθνύξαζε, αγάπε θαη
πεξεθάληα ζε όζνπο ιέγνληαλ, κε πξαγκαηηθό θακάξη, Φηιηώηεο.
Καη είλαη απηή ηελ αλάκλεζε θαη απηή ηελ νπηαζία πνπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε όινη
καο - θαη εθείλνη πνπ γελλεζήθακε θαη κεγαιώζακε εθεί, αιιά θαη ηα παηδηά θαη ηα
εγγόληα καο πνπ κόλν από ηηο δηεγήζεηο ησλ γνληώλ θαη ησλ παππνύδσλ ηνπο
κπνξνύλ λα γλσξίζνπλ ηη ζα πεη θαη ηη ζεκαίλεη ην όλνκα Φηιηά γηα καο πνπ είρακε
ηελ ηύρε θαη ην πξνλόκην λα ηε γλσξίζνπκε θαη λα ηε δήζνπκε θαη λα γεπηνύκε ηηο
αηειεύηεηεο ράξεο ηεο. Δίλαη απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ νθείινπκε ζπλερώο θαη
αδηάιεηπηα λα επαλαθέξνπκε δσληαλή θαη πάκθσηε κπξνζηά ζηα κάηηα καο, θαη λα
ζέηνπκε ζαλ ακεηαθίλεην ζηόρν καο ηελ επηζηξνθή καο ζηηο παηξνγνληθέο καο εζηίεο
θαη ζηα ηεξά ρώκαηα ηνπ αγαπεκέλνπ καο ρσξηνύ. Σν δε ζύλζεκα «ΓΔΝ ΞΔΥΝΩ»,
κε καύξα θεθαιαία θαη αλεμίηεια γξάκκαηα, νθείινπκε λα ην κεηαηξέςνπκε ζε όξν
δσήο θαη ζε όξθν ηεξό θαη ακεηάθιεην, κε ηελ επίγλσζε όηη: Έλαο ιαόο πνπ δελ έρεη
ρώκα δηθό ηνπ γηα λα παίμεη, λα θαιιηεξγήζεη, λα ζηαζεί, λα δεκηνπξγήζεη θαη λ’
αθήζεη επηγόλνπο, θαη πνπ ζην ηέινο λα γείξεη λα θνηκεζεί ζηηο αγθάιεο ηεο δηθηάο ηνπ

γεο, είλαη ιαόο θαηαδηθαζκέλνο ζε καξαζκό θαη ζε ηειηθή εμαθάληζε. Ή, γηα λα ην
δηαηππώζνπκε θη αιιηώο:
Σνλ ηόπν, πνπ γελλήζεθα, θξαηάσ ζηελ θαξδηά κνπ,
θακάξη κνπ θαη πόζν κνπ θαη γηα παξεγνξηά κνπ.
Σα ζπίηηα, ηα ρσξάθηα ηνπ, κα θαη ε θάζε ζηξάηα,
θπθινθνξνύλ ζην αίκα κνπ όιν ςπρή γεκάηα.
Θιίβνκαη, όκσο, θαη πνλώ πνπ ην ρσξηό κνπ ηώξα
δελ δύλακαη λα ην ραξώ, ζαλ μέλνο ζ’ άιιε ρώξα.
Σνπ άιιαμαλ ην όλνκα, ηελ πίζηε, ηελ ςπρή ηνπ,
θαη πνιεκάλε, ζαλ ζεξηά, λα θάλε ην θνξκί ηνπ.
Όκσο εγώ, ελόζσ δσ, πνηέ δελ ζα μεράζσ
η’ αγαπεκέλν κνπ ρσξηό, ηνλ ύπλν κνπ θη αο ράζσ!
Κη ν άλζξσπνο πνπ δελ μερλά ηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθε,
λεθξόο θη αλ είλαη, ζαλ ηνλ δεη, ακέζσο αλαζηήζεθε.
Γη’ απηό θη εκείο, πνπ δηώμαλε καθξάλ απ’ ην ρσξηό καο,
λα ’ρνπκε πάληνηε ζην λνπ: Δίλαη ρσξηό δηθό καο!
Κη ε πίζηε καο ε δπλαηή, πνπ θαη βνπλά ζεθώλεη,
ην ζθιαβσκέλν καο ρσξηό, απηή ην ’ιεπζεξώλεη!
Υάρης Μεηηής
Λονδίνο, 10 Μαΐοσ 2012

