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Γράφει η Νάσα Παταπίου 

Αφιερωμένο στην Άννα, τον Χρίστο και τον Μιχάλη 

Οδεύαμε προς Ριζοκάρπασο. Ο δρόμος της χερσονήσου Καρπασίας 

γνώριμος. Είχαν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που είχα να πάω. 

Παραμονές εορτών και φυσικά το μυαλό ολονών ταξίδευε σε άλλες 

εποχές. Επιλέξαμε τον δρόμο μέσω Αιγιαλούσης αλλά συμφωνήσαμε 

κατά την επιστροφή να πάρουμε τον νότιο δρόμο μέσω Συκάδας και 

Γαληνόπωρνης, για ν” αντικρύσουμε έστω από μακριά τη βυζαντινή 

εκκλησία της Παναγίας της Συκάς ή Συκάδας, η οποία σου δίνει την 

εντύπωση ότι βυθίστηκε στη γη, και λίγο μετά την Παναγία την 

Κανακαριά. 

Οδεύαμε προς Ριζοκάρπασο, βροχερή ημέρα αλλά όταν ο ήλιος 

εμφανιζόταν έλαμπε πιο πολύ η καταπράσινη γη της Καρπασίας και τα 

νερά, οι ακτές της χερσονήσου έπαιρναν ένα χρώμα βαθυγάλαζο σαν 

αυτό του Αιγαίου. Το πάλαι ποτέ ήρεμο τοπίο στον Άγιο Θύρσο άλλαξε 

όψη από την «επιθετική» μαρίνα που κατασκευάστηκε από τους 

κατακτητές. 

Ο νέος δρόμος επίσης που έχει γίνει, μας δυσκολεύει να εντοπίσουμε τα 

Νερά τα Σέλενα. Αναγνωρίζουμε όμως το Αλώνι των Σκλαπουντάρων, 

γιατί στο χώμα του δεν φυτρώνει ούτε ένα χορταράκι. Τα βράδια εδώ, 

κατά τις δοξασίες, στήνουν τέτοιες μέρες χορό και γλέντια οι 

καλικάντζαροι. Στα τέλη του 19ου αιώνα είχε κοντά στο ίδιο μέρος 

δολοφονηθεί ο προπάτοράς μας: «…μέγας προεστός του καζά 

Αιγιαλούσης», σύμφωνα με έγγραφο το οποίο απόκειται στην 

Αρχιεπισκοπή. Αντικρίζουμε στα αριστερά το μικρό ακρωτήρι Μούττη 

της Τζιέρκου και στα δεξιά απλώνεται το δάσος της Ελεούσας. Κάποτε 

γνωρίζαμε τους θάμνους και τους θάμνους αόρατους στους οποίους 

φύτρωναν τα κοκκινομανίταρα. Γνωρίζαμε τους λείους κορμούς και τα 

κλαδιά των αντρουκλιών και τρώγαμε τους κόκκινους καρπούς τους. 

Από το λείο ξύλο της αντρουκλιάς, οι πρόγονοί μας κατασκεύαζαν 

μικρές και μεγάλες κουτάλες. Πλησιάζοντας στο Ριζοκάρπασο, κάτω 

προς τη θάλασσα, η περιοχή Ρώνας με τους αμμόλοφους και τους 

θάμνους. 

Η Ποταμιά Ριζοκαρπάσου 

Στην επόμενη στροφή πλησιάζουμε στη γενέθλια γη. Και να, φάνηκε 

μπροστά μας η Ποταμιά, η μεγάλη χαράδρα, το γεφύρι που άλλαξε όψη 



με τα νέα έργα που έχουν γίνει. Όλο το χώμα που έχει εκσκαφεί το 

έριξαν στο ρυάκι της Ποταμιάς. 

Της Ποταμιάς, αυτού του μακραίωνου τοπωνυμίου και φέουδου που για 

αιώνες τώρα ανήκει [μάλλον ανήκε] στην ίδια οικογένεια και στους 

απογόνους της. Το σχετικό έγγραφο με αναφορά στην Ποταμιά και στον 

ιδιοκτήτη της φέρει χρονολογία 1539, αλλά ανήκε ήδη, όπως 

αναφέρεται, στους προγόνους του ίδιου του κατόχου της. Ίσως θα 

μπορούσε κάποιος να υποψιαστεί ότι κάποτε κατά τη Φραγκοκρατία 

και τη Βενετοκρατία θα αποτελούσε φέουδο, αφού τα πλούσια σε άλλες 

εποχές νερά της Ποταμιάς τροφοδοτούσαν με νερό την αρχαία πόλη 

Καρπασία. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται από τα κατάλοιπα πήλινων 

αγωγών που βρέθηκαν από την περιοχή της Ποταμιάς και από εκεί 

παραλιακώς προς την αρχαία Καρπασία. 

Συγκλονιστικό υπήρξε το γεγονός ότι είχαμε το προνόμιο ή τη χάρη να 

δεχθούμε και να αισθανθούμε τέτοια συγκίνηση όταν αυτό το 

τοπωνύμιο, μάλλον φέουδο, η Ποταμιά, μαζί με άλλες περιοχές του 

Ριζοκαρπάσου, που σχετίζονται με τους προγόνους μας, αναγράφονται 

σε έγγραφο του 1539, που είχαμε εντοπίσει. Ένα φέουδο το οποίο 

περιλάμβανε τότε επί Βενετοκρατίας όλη την περιοχή την οποία 

καλύπτει η ενορία της Ανάβρυσης, με σύνορο προς τα νότια τον 

Καψαλόβουνο, ολόκληρη την Ποταμιά έως τη θάλασσα και όλη την 

περιοχή Κοκκινόχωμα. Και όλα αυτά να καταγράφονται λεπτομερώς 

αλλά και τα όριά τους σ” ένα βενετικό ανέκδοτο έγγραφο. 

Πληροφορούμαστε από την ίδια πηγή όλες τις περιοχές που 

περιλάμβανε το φέουδο και με ποιες γειτνίαζε, στα τέσσερα σημεία του 

ορίζοντα. Έχω την πεποίθηση ότι μεγαλύτερη ικανοποίηση σε ερευνητή 

δεν θα μπορούσε να είχε ποτέ συμβεί, ένα συναίσθημα σπάνιο που 

δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να το περιγράψει. Να βλέπεις λοιπόν την 

Ποταμιά, αυτόν τον χώρο που γνώριζες από μικρή και που άκουγες γι” 

αυτήν άπειρες διηγήσεις, ιστορίες και θρύλους, για τους τρεις μύλους 

που υπήρχαν, για το εμπόριο ξυλείας που διενεργούσε με καΐκι ένας 

άλλος πρόγονός μας με τον Λίβανο και την Αίγυπτο, για τις αμέτρητες 

μουριές και την ενασχόληση των ιδιοκτητών της με τη σηροτροφία και 

τόσα άλλα. Το νερό της Ποταμιάς εξακολουθεί να ρέει, τα ίχνη των 

τριών νερόμυλων μέχρι πρότινος υφίσταντο, πιο πέρα να εκτείνεται η 

Ανάβρυση και πιο πίσω ο Καψαλόβουνος, εκεί, όπου οι Τούρκοι 

επιχειρούν σήμερα να οικοδομήσουν ένα νέο πανεπιστήμιο. Και όλα 

αυτά να καταγράφονται σ” ένα βενετικό έγγραφο… Απίστευτο και 

όμως αληθινό… Η προφορική παράδοση της οικογένειας 

επιβεβαιωνόταν σχεδόν μετά από πέντε αιώνες από την αρχειακή 

έρευνα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καλός φίλος και συντοπίτης, Μιχάλης Μικέλη 

Παντελή, κοινοτάρχης της Ανάβρυσης, στον οποίο οφείλω αυτή την 

επάνοδο στον γενέθλιο χώρο παραμονές εορτών, επέλεξε το τοπωνύμιο 



Καψαλόβουνος, που γειτνιάζει με το πατρικό του, για να βαπτίσει το 

ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η χαρά μου είναι ακόμη πιο μεγάλη γιατί 

το τοπωνύμιο αυτό χάνεται στα βάθη των αιώνων και πολύ πιθανόν να 

προϋπήρξε της Φραγκοκρατίας και ίσως να ανάγεται στους 

Βυζαντινούς χρόνους. Σ” ένα κονισαλέο διπλωμένο έγγραφο, εκεί 

μακριά στην υδάτινη πολιτεία, τη Βενετία, στη μεγάλη αίθουσα του 

Κρατικού Αρχείου Βενετίας, πάλαι ποτέ τράπεζα της μονής της Santa 

Maria Gloriosa dei Frari, ακούμπησα και ανέγνωσα αυτά που ευχόμουν 

να εντοπίσω, αυτά που ο πατέρας όσο τον θυμάμαι επαναλάμβανε για 

την εκ μητρογονίας καταγωγή του και τις ρίζες του. 

Στο Γυμνάσιο, πρώην Παρθεναγωγείο 

Εισερχόμεθα στο Ριζοκάρπασο, την κωμόπολη της ακροτάτης άκρης 

της Κύπρου, της Καρπασίας ή Ακροτίκης, όπως απαντά τόσο στον 

Λεόντιο Μαχαιρά όσο και στους Κανονισμούς του βαϊλάτου 

Καρπασίας… Απλώνεται κάτω η ενορία της Ανάβρυσης και στη 

συνέχεια η ενορία του Λεκού και στ” αριστερά μας ο λόφος, ή μάλλον το 

οροπέδιο, που χωρίζει τη μεγαλύτερη ενορία και την πιο παλαιά, αυτήν 

της Αγίας Τριάδας. Στο ύψωμα που χωρίζει τις δύο ενορίες με την 

επάνω ενορία, είχαν ακριβοδίκαια οικοδομηθεί κάποτε, τόσο το 

Παρθεναγωγείο όσο και το Αρρεναγωγείο και μετά το Γυμνάσιο. Ναι, 

ακριβοδίκαια για να είναι τα εκπαιδευτήρια ακριβώς στο κέντρο της 

κωμόπολης, ούτως ώστε να είναι κάπως βολικό για τους μαθητές που 

κατοικούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Ποταμιά, η Γούππα, 

ο Καττής, ο Ασπροκόλυμπος, ο Καψαλόβουνος ή η περιοχή προς τον 

Ταμαθκιό. 

Στους πρόποδες αυτού του διαχωριστικού οροπεδίου βρίσκεται η 

εκκλησία του Αγίου Συνεσίου, προστάτη του Ριζοκαρπάσου. Τα 

σημάδια της κατοχής φαίνονται επάνω της, το λευκό της χρώμα έγινε 

γκριζωπό και η θέα της δηλώνει την εγκατάλειψη. Γύρω μια ερημιά και 

στα καφενεία τούρκικες επιγραφές με εξαίρεση μόνο ένα που ανήκει σε 

Ριζοκαρπασίτη. Και ακριβώς πίσω από τον ναό του Αγίου Συνεσίου, 

στο ύψωμα, να δεσπόζει ένα τεράστιο κάτασπρο μουσουλμανικό 

τέμενος. 

Η επίσκεψη στο Παρθεναγωγείο με οδηγεί ακαριαία και οδυνηρά στα 

μαθητικά μου χρόνια. Γνωρίζω τις αίθουσες και σε ποια τάξη φοιτούσα, 

φέρνω στη μνήμη τις δασκάλες μου, τις βλέπω μπροστά μου. Θυμάμαι 

ακόμη και το χρώμα ενός φορέματος που είχαν φορέσει τότε και το 

οποίο μπορεί να με είχε εντυπωσιάσει παιδί. Οι πανύψηλες φοινικιές 

της αυλής είναι ακόμη εδώ ατενίζοντας τον ουρανό, αλλά ο χρόνος 

αποτυπώνεται στους αδύναμους κορμούς τους. Το κτήριο είναι το ίδιο 

αλλά θα είναι ψεύτης αυτός που δεν θα αναγνωρίσει τα ίχνη παρακμής 

και ανείπωτης θλίψης. Τα παιδιά του Γυμνασίου δεν τα είδαμε γιατί 



είχαν από ενωρίς φύγει, για να πουν τα κάλαντα σ” αυτούς τους λίγους 

εγκλωβισμένους Ριζοκαρπασίτες. 

«Μούσα στις μούσες η Αρετή» 

Ανηφορίσαμε στο Αρρεναγωγείο, ένα κτήριο υπερήφανο με τους δύο 

τεράστιους κίονές του. Πόσες φορές, σκέφτηκα, είχα περάσει από 

αυτούς τους χώρους. Πίσω απλωνόταν το γήπεδο για τη γυμναστική και 

τα αγωνίσματα. Ο μεγάλος κήπος με τα δένδρα και ο τεράστιος 

ανεμόμυλος δεν υπάρχουν πια, το πευκοδάσος που περιβάλλει το 

σχολείο γερασμένο και κάποια πεύκα γονάτισαν από την πολυκαιρία. 

Σκέφτομαι ότι κάποτε στον υψηλό ανεμόμυλο είχε φτιάξει τη φωλιά του 

ένας πελεκάνος και τρέχαμε μικρά παιδιά για να τον δούμε εκεί ψηλά να 

ταΐζει τα μικρά του. Στο διευθυντήριο αντίκρισα κάποια παλαιά βιβλία 

που είχαν απομείνει από τότε και με ανυπομονησία και μεγάλη 

περιέργεια άνοιξα ένα για να δω εάν υπήρχε ακόμη η σφραγίδα του 

σχολείου, που την είχε επιμεληθεί ο πατέρας. Νομίζω θα τον δω να 

ξεπροβάλλει από κάπου ενώ περιεργάζομαι τη σφραγίδα σ” ένα παλιό 

από τότε βιβλίο. Η συγκίνησή μου αλλοιώνει την εικόνα της σφραγίδας 

και αίφνης η μορφή του είναι σαν να την καλύπτει. Μόνο ένας 

άνθρωπος σαν και σένα, σκέφτομαι, θα μπορούσε να επιλέξει για μότο 

τους εξαίσιους στίχους του Παλαμά. «Αρρεναγωγείον Ριζοκαρπάσου», 

αναγράφεται γύρω στη σφραγίδα και στο κέντρο σε βυζαντινή γραφή 

από το δικό του χέρι: «Μούσα στις Μούσες η Αρετή» και αποκάτω Κ. 

Παλαμάς, το όνομα του ποιητή. Βγαίνω στη νότια είσοδο, στην 

πρόσοψη του σχολείου που οδηγεί στον περιφραγμένο κήπο. Άραγε να 

πρόκειται για τις ίδιες από τότε τριανταφυλλιές; Ίσως και να βλέπω τον 

εαυτό μου παιδί όταν περιεργαζόμουν τον πανέμορφο κήπο με τις 

εξαίσιες τριανταφυλλιές, τους ιβίσκους και τα αναρριχητικά. 

Αγναντεύω κάτω το -όπως πάντα- αραιοκατοικημένο και εκτεταμένο 

Ριζοκάρπασο. Όχι, μάλλον για ν” ακριβολογώ, αγναντεύω τις δύο 

ενορίες του Ριζοκαρπάσου Λεκό και Ανάβρυση. Η βόρεια ενορία, η 

Αγία Τριάδα, από εκεί που βρίσκομαι δεν φαίνεται καθόλου. 

Στην αίθουσα της Προδημοτικής πέντε παιδάκια παίζουν υπό την 

επίβλεψη της δασκάλας τους. Μιλούμε μαζί τους, τους λέμε 

ποιηματάκια, τους προσφέρουμε σοκολάτες, τα παιδιά χαίρονται. 

Αποτυπώνονται στη μνήμη μου το ξανθό προσωπάκι του Αχιλλέα και 

τα τεράστια γαλαζοπράσινα μάτια της τριετούς Μαρίνας με τη χοντρή 

ξανθιά πλεξούδα της. Σκέφτομαι πως είναι πολύ μικρά και αθώα αυτά 

τα παιδάκια για να υποψιαστούν, έστω, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις 

και τη μακραίωνη ιστορία αυτού του ευλογημένου και υπερήφανου 

τόπου από τον οποίο κατάγονται. 

Άλλοτε, τέτοιες μέρες, το Ριζοκάρπασο μοσχοβολούσε από τις 

γεννόπιττες των Χριστουγέννων, τα θαυμάσια ριζοκαρπασίτικα 



κουλούρια και τα ζυμωτά ανθρωπάκια, τους βασίληδες για την 

Πρωτοχρονιά. Σ” ευχαριστώ Θεέ μου, από τα βάθη της ψυχής μου, που 

αξιώθηκα να γεννηθώ και να μεγαλώσω σ” αυτή τη γη, στην κωμόπολη 

Ριζοκαρπάσου, σ” αυτό το υπερώο, το υπέρθυρο, το άνω διάζωμα των 

ατίμητων δώρων και του πλούτου της μακραίωνης ιστορίας και της 

εύρωστης και αειθαλούς πολιτιστικής κληρονομιάς… 

Χαιρέτωσαν τα ένδοξα Παρίσια 

Ωραία και μόνη η Καρπασία με κυριεύει… [Έσο επιεικής, μεγάλε 

Κάλβε, για την παράφραση] 

 


