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[1] Η ΚΥΠΡIAKH ΚΑΙ Η ΑΡΚΑΔΙΚΗ ZΩTEIA 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΑΡΧΑΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΕΣ ΡΙΖΕΣ  

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

(ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ)
1
 

 

[2] Η κυπριακή Ζώτεια (καὶ Ζωτία, στην τοπική διάλεκτο Ζώδκια, με λόγιο όνομα Ζώδια / 

Πάνω και Κάτω Ζώτεια, στον πληθυντικό οἱ Ζώδκιες), κατεχόμενη από το 1974 μέχρι 

σήμερα από τους Τούρκους εισβολείς, με περισσότερους από 5,5 χιλιάδες κατοίκους το 1973 

και περίπου 10 χιλιάδες σήμερα στην προσφυγιά, [3] βρίσκεται σε απόσταση 4 περίπου 

χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόρφου, στη γόνιμη πεδιάδα της Μόρφου, στην επαρχία 

Λευκωσίας.  

Η περιοχή της Μόρφου δεν ευτύχησε να ανήκει σε ξεχωριστή πολιτειακή οντότητα κατά 

την αρχαιότητα. Η Μόρφου δεν μνημονεύεται στους οικιστικούς μύθους, ούτε στις αρχαίες 

γραμματειακές πηγές εν γένει σαν πόλη-βασίλειο. [4] Από τους πρωτοϊστορικούς χρόνους 

μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο φαίνεται ότι ανήκε στο βασίλειο των Σόλων, [5] από την εποχή δε 

του Αυγούστου (29 π.Χ.-14 μ.Χ.), όταν η Κύπρος οργανώθηκε σε τέσσερις διοικητικές 

περιφέρειες, ενσωματώθηκε στη Λαπηθία. Από τα πανάρχαια χρόνια, όμως, η πεδιάδα της 

Μόρφου ευτύχησε να έχει πλούσιους υδάτινους πόρους (στοιχείο απαραίτητο για την ύπαρξη 

ζωής), και τα εσώτερα ορεινά μέρη της ευρύτερης περιοχής προικίστηκαν με πολύτιμα 

μέταλλα (με χαλκό, κυρίως, που χάριζε στους παροικούντες ευημερία). Εύλογο ήταν, έτσι, 

να κατοικηθεί η περιοχή από πολύ παλιά (από το 7000 π.Χ., τουλάχιστον), όπως απέδειξε η 

αρχαιολογική σκαπάνη, (με πλουσιότατα ευρήματα), μεταξύ άλλων: [6] Στην ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ 

ΛΙΜΝΗΤΗ (κοντά στην αρχαία πόλη Λιμενία / 22 χλμ. δυτικά της Μόρφου) και [7] κυρίως 

στην ΑΙΠΕΙΑ / ΣΟΛΟΥΣ. [8] Στη ΦΥΛΙΑ (περί τα 10 χλμ. ανατολικά της Μόρφου) και λίγο 

πιο πέρα, [9] κοντά στα νοτιοδυτικά σύνορα του χωριού ΚΥΡΑ. [10] Στην τοποθεσία 

«ΤΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΣΚΟΥΡΟΥ», 4 χλμ. από τα βορειοανατολικά σύνορα της Μόρφου, όπου 

βρίσκονται (μεταξύ ἀλλων) τα κατάλοιπα μιας από τις ακμαιότερες κυπριακές πόλεις της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1650-1050 π.Χ.), με κτηριακά κατάλοιπα από εργαστήρια 

επεξεργασίας του χαλκού και κατασκευής πήλινων αγγείων [11] και ερείπια οικοδομημάτων 

που χρονολογούνται στα τέλη του 13ου καί τις αρχές του 12ου αι. π.Χ. (περί τους χρόνους 

δηλαδή του Τρωικού πολέμου), [12] όταν φτάνει στην Κύπρο για μόνιμη εγκατάσταση το 

πρώτο μεγάλο κύμα Μυκηναίων Αχαιών αποίκων. [13] Και στην τοποθεσία «ΑΜΠΕΛΙΑ», 

σε απόσταση μικρότερη των δύο χλμ. (προς τα νοτιανατολικά), όπου εντοπίστηκαν κτηριακά 

κατάλοιπα και λαξευτοί θαλαμοειδείς τάφοι, χρονολογούμενοι από την Πρώιμη Γεωμετρική 

                     
1
 Κείμενο ομιλίας στη συγκινητική εκδήλωση που οργάνωσε ο «Μορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζώνης 

Αρκαδίας» (Ζώνη, 13.11.2016). Ευχαριστώ ολόψυχα την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. (κι όλες και όλους τους 

κατοίκους της πανέμορφης Ζώνης) για την άρτια οργάνωση και τη θερμή φιλοξενία, Τον Δήμαρχο 

Μεγαλόπολης και τους εκλεκτούς συνεργάτες του για την τιμητική παρουσία τους στην εκδήλωση. Ευχαριστώ 

επίσης τον Κοινοτάρχη Κάτω Ζώτειας και Πρόεδρο των 27 Κατεχόμενων Κοινοτήτων της Επαρχίας 

Λευκωσίας Χριστάκη Καττιρτζή και τον αδελφό μου Σόλωνα Ι. Βοσκό, Πρόεδρο του «Εθνικού Συλλόγου 

Ζώδιας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΓΚΟΥ», για τη δημιουργική συνεργασία, την Ελένη Χατζηγεωργίου και τον Πέτρο 

Σολωμού για την αποστολή σχετικών φωτογραφιών. Οι αριθμοί με μπλε χρὠμα δείχνουν τον αριθμό της 

διαφάνειας στο συνοδευτικό ppt. Περισσότερα, με παραπομπές στις αρχαίες πηγές και στη νεώτερη 

βιβλιογραφία: Ἀνδρέας Ἰ. Βοσκός, «Ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον: Ἡ τοπωνυμική μαρτυρία», στο: Δελτίο τοῦ 

Συνδέσμου Ἑλλήνων Φιλολόγων Κύπρου «ΣΤΑΣΙΝΟΣ», τόμ. Ε΄ (2015-2016), σσ. 3-47. 
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Περίοδο ως τα τέλη των Ελληνιστικών χρόνων (1050-50 π.Χ.), σε μικρή δε απόσταση, κοντά 

στο Χρυσηλιού, ανακαλύφθηκε οικοδομικό συγκρότημα των Ελληνιστικών χρόνων με μικρό 

υπαίθριο ιερό της Αφροδίτης, και δύο κομμάτια αγαλματίου της θεάς. Ο αρχαιολογικός 

χώρος προφανώς ανήκει σε άλλη αρχαία πόλη, που διαδέχθηκε τη γειτονική Κυπρο-

μυκηναϊκή πόλη της«Τούμπας του Σκούρου», [14] οδηγώντας στο εύλογο συμπέρασμα ότι 

αυτή κτίστηκε από Λάκωνες του δεύτερου αποικιστικού κύματος Μυκηναίων Αχαιών, περί 

το 1075 π.Χ.  

 

[15] Ο Ελληνισμός της Κύπρου έχει ρίζες πολυαίωνες και βαθιές, Ομηρικές και 

προομηρικές, [16] Πελοποννησιακές κατά κύριον λόγο (Αρκαδικές και Αργολικές, 

Λακωνικές και Μεσσηνιακές, Αχαϊκές). [17] Η άφιξη των Αχαιών στην Κύπρο –μέσω 

Αιγαίου, Κρήτης, Ρόδου και Μικρασίας– χάνεται στα μαγικά βάθη των οικιστικών μύθων, 

που ανάγουν την ίδρυση των κύριων βασιλείων της Κύπρου στους αμέσως μετά τον Τρωικό 

πόλεμο χρόνους από Ομηρικούς ήρωες. Τοὺς έχουν απαθανατίσει –πέρα από την 

ολοζώντανη ανά τους αιώνες προφορική κυπριακή παράδοση– αρχαίες πηγές πάμπολλες, 

από τον Πίνδαρο και τον Ευριπίδη ως τον Ισοκράτη και τον Αριστοτελικὸ Πέπλο, τον 

Στράβωνα και τον Παυσανία, τον Πλούταρχο, και –πιο αναλυτικά– από τον Ἀλεξανδρινό 

Λυκόφρονα στην περίφημη Ἀλεξάνδρα του: 

[18] Ο Τεῦκρος ὁ Τελαμώνιος, ο περίφημος Ομηρικός τοξότης (εγγονός του γιού του Δία 

Αιακού καί της Αίγινας, επώνυμης ηρωίδας του νησιού, που ανήκε τότε στο βασίλειο του 

Άργους), μετΆ την επιστροφή στην πατρίδα ‒διωγμένος από τον πατέρα του‒ παίρνει τους 

πιο στενούς του εταίρους και κατευθύνεται προς ανατολάς, [19] καταλήγει στον εύφορο 

κάμπο της σημερινής Αμμοχώστου και θεμελιώνει το πιο ένδοξο βασίλειο της αρχαίας 

Κύπρου, τη Σαλαμίνα. Ο Ἀγαπήνωρ ὁ Ἀρκάς, που ηγείται των Αρκάδων στην Τροία, [20] 

εξοκέλλει στη δυτική ακτή της Κύπρου και γίνεται οικιστής της Νέας Πάφου και ιδρυτής 

[21] του ιερού της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο. Ο Αχαιός Κηφεύς και ο Λάκων Πράξανδρος 

(πολεμιστές κι αυτοί στην Τροία κατά τον Λυκόφρονα) [22] ιδρύουν την Κερύνεια και τη 

Λάπηθο. Οι γιοι τού γεννημένου στην Τροιζήνα Θησέα Δημοφῶν και Ἀκάμας –του οποίου το 

όνομα διασώζουν όρος και ακρωτήριο της βορειοδυτικής Κύπρου– ή / και ο Φάληρος [23] 

ιδρύουν την Αίπεια / Σόλους [24], και ο εγγονός του Ακάμαντα Χύτρος τοθς Χύτρους. 

Προσμαρτυρούν [25] ο Στράβων για το –Ἀργείων κτίσμα– Κούριο και ο Ηρόδοτος για 

τους Κουριείς που θεωρούνται Ἀργείων ἄποικοι,  [26] ο Αριστοτελικός Πέπλος «για τον 

θαμμένο στη Σαλαμίνα της Κύπρου Τεύκρο» και «για τον Αγαπήνορα» τον θαμμένο στην 

Πάφο», [27] και ο Παυσανίας (8. 5. 3 = 11 E56) για τον Αγαπήνορα και τη Λαοδίκη: «Ο 

Αγαπήνορας ο γιος του Αγκαίου τού γιου τού Λυκούργου βασίλευσε μετά τον ΄Εχεμο και 

ηγήθηκε των Αρκάδων στην Τροία. Μετά δε την άλωση της Τροίας κατά το ταξίδι της 

επιστροφής στην πατρίδα πλάκωσε κακοκαιρία και προσάραξε τον Αγαπήνορα και το 

ναυτικό των Αρκάδων στην Κύπρο, κι ο Αγαπήνωρ έγινε οικιστής της Πάφου και 

κατασκεύασε το ἱερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο (…). Χρόνια ύστερα η καταγόμενη 

από τον Αγαπήνορα Λαοδίκη έστειλε στην Τεγέα στην Αθηνά την Αλέα έναν πέπλο· το δε 

επί του ἀναθήματος επίγραμμα και της ίδιας της Λαοδίκης δήλωνε συνάμα την καταγωγή 

(στ. 1-2): «Τῆς Λαοδίκης είν' αυτός ο πέπλος· στὴ δική της αφιέρωσε Αθηνά / στη μεγάλη 

της πατρίδα απ' τὴν Κύπρο την πανίερη. (…)». Προσμαρτυρούν επίσης αδιάψευστα: 
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● [28] Τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα σε κάθε γωνιά της Κύπρου, [29] με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική την περίπτωση του Παλαιόκαστρου στα βόρεια της Πάφου, όπου 

αποβιβάστηκαν περί το 1200 π.Χ. Αχαιοί άποικοι. Αξιοσημείωτα ακόμα είναι, ανάμεσα στα 

αναρίθμητα άλλα ευρήματα, [30] το χρονολογούμενο γύρω στο 1075 π.Χ. βασιλικό σκήπτρο 

από το Κούριο (που φαίνεται να ανήκε στον Πελοποννήσιο ιδρυτή του βασιλείου), [31] και 

οι θησαυροί της Σαλαμίνας που παραπέμπουν στον Όμηρο. 

● [32] Τα πορίσματα τῆς Γλωσσολογίας για την αντίστοιχη της Μυκηναϊκής Γραμμικής Β 

Κυπροσυλλαβική γραφή καί την Αρκαδοκυπριακή διάλεκτο, κυρίως. [33] Λίαν σημαντική, 

ανάμεσα στ’ άλλα, είναι η συλλαβική επιγραφή επί οβελού από την Πάφο, περί το 1075 π.Χ. 

αιώνα π.Χ. (σε μεταγραφή): o-pe-la-ta-u, δηλαδή Oφέλταυ, με την Αρκαδοκυπριακή 

κατάληξη -αυ της γενικής ενικού πρωτοκλίτων ονομάτων, του κυρίου ονόματος Οφέλτας εδώ 

(από το ρήμα οφέλλω: αυξάνω, ενισχύω, κάνω κάποιον ευτυχισμένο). Και οι αναρίθμητες 

συλλαβικές ή / και αλφαβητικές επιγραφές από κάθε περιοχή της μεγαλονήσου σε 

Αρκαδοκυπριακή διάλεκτο, [34] με χαρακτηριστική την περίπτωση του βασιλείου των 

Χύτρων.  

● [35] Τα πανάρχαια έργα της τέχνης του λόγου, και ιδιαίτερα η Αρχαϊκή Επικὴ Ποίηση της 

Κύπρου (τον 7o αι. π.Χ.): οι χρησμοί του ΕΥΚΛΟΥ, τα Κύπρια ἔπη του Στασίνου και οι 

«Ομηρικοί» ύμνοι Εἰς Ἀφροδίτην [36], με την έντονη Ομηρική χροιά και την ευρύτατη 

επίδραση που άσκησαν, [37] με αξιομνημόνευτη τη φράση ἐν εἰναλίῃ Κύπρῳ, που οδηγεί από 

τον Εύκλο και τους δύο μικρότερους Ομηρικούς ύμνους Εἰς Ἀφροδίτην στον Ευριπίδη και 

στον Γιώργο Σεφέρη. 

● Τα ιστορικά δεδομένα, [38] με πιο χαρακτηριστικούς τους διαχρονικούς αγώνες 

ελευθερίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η Κυπριακή Επανάσταση εναντίον τῶν Περσῶν 

κατά τη διάρκεια της Ιωνικής Επανάστασης, με εμπνευστή και πρωταγωνιστή τον Σαλαμίνιο 

ΟΝΗΣΙΛΟ, που βρήκε άξιον υμνητή τον Ηρόδοτο και απαθανατίστηκε ευρύτατα στην 

προφορική λαϊκή παράδοση και στη νεώτερη λογοτεχνία. [39] Αξιοσημείωτοι είναι και οι 

επάλληλοι πόλεμοι για απελευθέρωση της Κύπρου από τους Πέρσες, με τη βοήθεια κυρίως 

των Αθηναίων, μετά την περιφανή νίκη στη Σαλαμίνα, με μάρτυρες τον «μύθο» του Κίμωνα, 

που καὶ νεκρός ἐνίκα, και τον «μύθο» του Ευαγόρα Αʹ της Σαλαμίνας (411-374), που 

πολεμούσε χρόνια με τους Πέρσες κι όταν μοιραία ηττήθηκε πέτυχε αξιοπρεπή συνθήκη· 

[40] και η ευρεία συμμετοχή στις νικηφόρες εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου. 

[41] Την εικόνα συμπληρώνουν πάμπολλα τοπωνύμια πανάρχαια, που παρά τις 

ατέλειωτες περιόδους δουλείας επιβιώνουν ανά τις χιλιετίες μέχρι σήμερα στην Κύπρο.
 
Δύο 

μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομάδες τέτοιων τοπωνυμίων συνδέονται –άμεσα ή έμμεσα– 

με την κυπριακή παρέκβαση της Ἀλεξάνδρας του Λυκόφρονα και μεταξύ τους, και με την 

Πελοπόννησο.  

[42] Ο Αχαιός Κηφεύς και ο Λάκων Πράξανδρος μνημονεύονται ως οικιστές της 

Κερύνειας και της Λαπήθου ([43] Λακώνων κτίσμα και Πραξάνδρου είναι κατά τον 

Στράβωνα η Λάπαθος (γνωστή κυρίως ως Λάπηθος. [44] Από τον Στέφανο Βυζάντιο, μαζί με 

αυτήν της Πελοποννήσου (τη Σπάρτη), μνημονεύεται και ἑτέρα Λακεδαίμων Κύπρου 

μεσόγειος πόλις. [45] Πάμπολλα άλλα κυπριακά τοπωνύμια παραπέμπουν στον Λυκόφρονα 

και στις άλλες σχετικές πηγές ολοφάνερα, όπως οι Δύμες της επαρχίας Λεμεσού –κοντὰ στὴ 

Μούττη τοῦ Δκιᾶ καὶ τὸν Γκρεμμὸ τῆς Ἕρας (: την Κορφή του Δία και τον Γκρεμμό της 
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Ήρας: με εκπληκτική επιβίωση του μακρού ε, αντί του η), τη Βᾶσα και τη Γεροβᾶσα (την 

ιερή β.) και τη Γερᾶσα, που με τη σειρά τους παραπέμπουν στις αρκαδικἐς Βάσσες (μὲ τὸν 

περίφημο ναό του Ἐπικουρίου Ἀπόλλωνος), [46] κι όπως κυρίως η Ἀχαιῶν ἀκτή, που 

σημαίνει ακατάπαυστα ανά τους αιώνες την ακτή όπου αποβιβάστηκαν Αχαιοί άποικοι, στη 

βόρεια πλευρά της κατεχομένης από το 1974 Καρπασίας. Το γεγονός ότι το τοπωνύμιο 

συνδέεται συχνά με τον Τεύκρο, όπως στον Στράβωνα (14.6.3), φαίνεται να συνδηλώνει τη 

γενική εικόνα του μύθου, που απηχεί την ιστορική πραγματικότητα, για κάθοδο Ἀχαιῶν –

άσχετα με την πόλη καταγωγής τους– στην Κύπρο περί τον Τρωικό πόλεμο. [47] Και η 

Αχαΐα, όπου προφανώς συνέρρευσαν σε χρόνους παλαιούς ‒εν πολλοίς μέσω Αρκαδίας, 

αναζητώντας ζωοτρόφα γη‒ Αχαιοί των Μυκηναϊκών κέντρων της Πελοποννήσου (που 

φαίνεται να πλήγηκαν και από παρατεταμένη ανομβρία), προβάλλει ως πιθανή εστία 

μεγάλου κύματος Αχαιών οικιστών της Κύπρου, με ενδιάμεσο πιθανό σταθμό το Αιγαίο, και 

δη τη Ρόδο, τη Μικρά Ασία ή / και την Κρήτη.  
 

[48] Απὸ την άλλη, η μνεία της Μορφοῦς Ἀφροδίτης από τον Λυκόφρονα οδηγεί στον τόπο 

της λατρείας της, τη Λακωνία∙ και στην περιοχή της Μόρφου. [49] Το Σάτραχον βλώξαντες 

Ὑλάτου τε γῆν Μορφὼ παροικήσουσι του Λυκόφρονα (για τους πέντε κύριους μυθικούς 

οικιστές της Κύπρου), σε συνδυασμό με το γαῖαν ἵξονται θεᾶς Γόλγων ἀνάσσης), του ίδιου, 

φαίνεται να δηλώνει εγκαθίδρυση νέας λατρείας της Αφροδίτης, ως Μορφοῦς, στην περιοχή 

της σημερινής Μόρφου (εἰς τοῦ Μόρφου)∙ [50] στην εύφορη παραλιακή πεδιάδα όπου έχει 

ανασκαφεί ναός της Αφροδίτης κι όπου κυλά τα νερά του ο Σερράχης ποταμός αλλά και ο 

Κομήτης και ο Γερανός και ο Ναός, έξω από τη Ζώτειαν (ή Ζωτίαν, του Ζωτεάτα 

Απόλλωνος), κοντά στην Πεντάγυιαν την παράλια (από το πέντε και το ἀγυιά = δρόμος, πβ. 

το Ομηρικό εὐρυάγυια για την Τροία: με τους ευρείς [πλατιούς] δρόμους, της πλούσιας) και 

κοντά στην ορεινή Ασίνου, κι όχι μακριά από την αρχαία Αἴπεια / Σόλους και το σημερινό 

Δ(κ)ιώριος (από το πελοποννησιακό Δώριον). [51] Το Σάτραχον (ή Σέτραχον) βλώξαντες 

εὔκολα οδηγεί στον σημερινό ποταμό της Μόρφου Σερράχη. [52] Το όνομα της Μόρφου 

μόνο σε συνδυασμό με το όνομα της Μορφοῦς Ἀφροδίτης μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς (η 

Μορφώ, της Μορφοῦς > η Μόρφου), όπως φαίνεται και από τη συχνότατη εμφάνιση τύπων 

σε -ο στούς παλαιούς χάρτες (Morpho - Morfo, Miorpho, Morso κ.τ.τ., αλλά μόνο Mirtu, 

Linu κ.τ.τ.)· η υπόθεση πώς η ονομασία Μόρφου προήλθε από το Θεομόρφου (: ἡ τῆς 

θεομόρφου ή τοῦ Θεομόρφου πόλις) δεν μπορεί να ερμηνεύσει ἀφ’ εαυτής όλα τα σχετικά 

δεδομένα. [53] Αξιόλογα ανάμεσα στα άλλα ευρήματα είναι τα αρχαία επιγράμματα για τον 

Χαετά (τον Χαιτά, τον Τριχά), τον γιό του Ποθεινίου, που αφού κατάφερε να βρει τη γυναίκα 

των ονείρων του άγαμος κατέβηκε στον Άδη, και για τον Αρτεμίδωρο ([54] στη μαρμάρινη 

σαρκοφάγο του Αγίου Μάμαντα), ο οποίος κήδευσε ευλαβικά δύο αγαπημένα του πρόσωπα 

και ελπίζει ξακουστός να αποτεθεί στην ίδια κατοικία. 
 

Η ίδια εικόνα προκύπτει και από τη μελέτη των τοπωνυμίων της περιοχής, με την 

εντυπωσιακή παρουσία πανάρχαιων ονομάτων. Ας σταθούμε όμως για λίγο σε κάποιες 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις: [55] 
 

(α΄) Κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, Αἴπεια πόλις Λακωνικῆς, (…) οὕτω καὶ ἡ Κύπρου. γ′ 

Κρήτης, ὡς Ἑλλάνικος. [56] Για την κρητική Αίπεια λείπουν οι διαφωτιστικές μαρτυρίες. Για 
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την κυπριακή ΑΙΠΕΙΑ, θυμίζω την –κύρια– μαρτυρία του Πλούταρχου για μια πόλη όχι 

μεγάλη κτισμένη από τον γιο του Θησέα Δημοφώντα σε μέρη οχυρά και απόκρημνα, κι ο 

Σόλων έπεισε τον βασιλιά Φιλόκυπρο να τη μεταφέρει στην κοντινή εύφορη πεδιάδα και να 

την κτίσει πιο όμορφη και πιο μεγάλη, ο δε Φιλόκυπρος προς τιμήν του Σόλωνος Αἰπεῖαν τὴν 

πόλιν καλουμένην πρότερον ἀπ’ ἐκείνου Σόλους προσηγόρευσε. Η πόλη όμως είναι γνωστή σε 

ανατολικές πηγές προ Σόλωνος ως Sillu, που φαίνεται να απηχεί την παλαιότερη τοπική 

ετεοκυπριακή ονομασία της πόλεως, περιφανούς και περιζήτητης για τα ορυχεία χαλκού. Η 

λέξη σόλος, εξάλλου, σημαίνει –ήδη στον Όμηρο– όγκο μετάλλου (που χρησιμοποιείται 

στους αγώνες ως δίσκος), και σολοιτύπος είναι χαλκός τις ἐν Κύπρῳ. Πιθανότατα, λοιπόν, οι 

Αχαιοί άποικοι έδωσαν στην πόλη –την κτισμένη σε θέση βραχώδη και οχυρή– το όνομα της 

πελοποννησιακής Αἰπείας (της κτισμένης δηλαδή σε απόκρημνο μέρος πόλης), μα το παλιό 

όνομα έμεινε ζωντανό (λόγω και της ετυμολογικής συσχέτισης με τα σόλος και σολοιτύπος, 

ίσως και με το sol (o ήλιος), και επικράτησε τελικά όταν συνδέθηκε με το όνομα του 

Αθηναίου νομοθέτη και ποιητή Σόλωνα. [Νά ’ναι άραγε σύμπτωση εκπληκτική η ύπαρξη 

Σόλων στην Κύπρο και Σολακίου στη Μεσσηνία αλλά και Λεύκας τόσο στην Κύπρο όσο και 

στη Μεσσηνία, στην ίδια περιοχή; Πολλώ μάλλον, αν και το γειτονικό με τη Ζώνη Σούλου 

μπορεί να ανάγεται στην ίδια ρίζα.] [57] Η άλλη ΑΙΠΕΙΑ, γνωστή ήδη στον Όμηρο, είναι η 

μεσσηνιακή («λακωνική», τότε), την οποία διαδέχθηκε η ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΩΝΗ, το σημερινό 

ΠΕΤΑΛΙΔΙ. Αξίζει να σημειωθή ότι, κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, Κορώνη πόλις Μεσσήνης 

καὶ μοῖρα (περιοχή δηλαδή) της Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρωι∙ και ότι η Κυπριακή Σαλαμίνα 

καλούνταν Πελ(λ)άνα ἐν τοῖς Εὔκλου χρησμοῖς (με ευνόητους συνειρμούς). Δύσκολα, 

ασφαλώς, μπορεί να αποφύγει κανείς το συμπέρασμα ότι Αχαιοί άποικοι Αἰπειεῖς έφθασαν 

στην Κύπρο –μέσω Κρήτης, ίσως– και οίκισαν [58] την κυπριακή ΑΙΠΕΙΑ. 
 

(β΄) Με το όνομα ΑΣΙΝΗ [59] (ἀπὸ Ἀσίνης κληθεῖσα, θυγατρὸς Λακεδαίμονος, κατά τον 

Ευστάθιο, πιθανώς όμως από το ἀσινής: που δεν μπορεί να τη βλάψει κανείς, καλά 

προστατευμένη, κ.τ.τ.) είναι γνωστές: η ομηρική πόλη της Αργολίδας∙ η Λακωνική πόλη 

(κοντά στο ἕλος, και το Γύθειο)∙ και η μεσσηνιακή πόλη, η μετέπειτα ΚΟΡΩΝΗ. Η διαδρομή 

Ἀσιναίων από την περιοχή του Άργους προς τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, και από εκεί στο 

Αιγαίο, με τελικό σταθμό για κάποιους απ’ αυτούς την Κύπρο, φαντάζει ως λίαν πιθανή. [60] 

Η Κυπριακή ΑΣΙΝΟΥ φαίνεται να είναι μάρτυρας αδιάψευστος. ([61] Και το γεγονός ότι το 

Κούριον του Ἀπόλλωνος Ὑλάτου είναι Ἀργείων κτίσμα, [62] κι ότι κατά τον Λυκόφρονα αυτοί 

που οικίζουν τη Μορφώ φθάνουν και στην Ὑλάτου γῆν συνεπικουρεί). [63] Η πορεία από τα 

μεγάλα μυκηναϊκά κέντρα της ανατολικής προς την κεντρική (την Αρκαδία ή τη Λακωνία), 

και ακολούθως προς τη νοτιο-δυτική ή τη βορειοδυτική Πελοπόννησο (τη Μεσσηνία ή την 

Αχαΐα), προς το Αιγαίο (τη Ρόδο και την Κρήτη κυρίως) και προς την Κύπρο φαίνεται να 

ισχύει για τα κύρια κύματα των εκ Πελοποννήσου Αχαιών οικιστών της Κύπρου.  
 

(γ′) [64] Της γενέτειράς μου Ζώτειας (Ζώτκιας) η ονομασία (με το λόγιο όνομα Ζώδια 

προφανώς υστερογενές) ανάγεται συχνά στα «ζώδκια», δηλαδή τα ξωτικά, που κατά τις 

λαϊκές δοξασίες υπήρχαν στην περιοχή, με χαρακτηριστική την παράδοση για ένα φοβερό 

«ζώδκιον» που κατοικούσε σε ένα κοντινό σπήλαιο και ήταν αληθινή μάστιγα, οι δε κάτοικοι 

μέθυσαν μια μέρα τον δράκο και όταν αποκοιμήθηκε τον περιέλουσαν με πετρέλαιο και τον 

έκαψαν (παράδοση που προφανώς παραπέμπει στον πανάρχαιο μύθο του Πολύφημου). [65] 



 6 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς δίνει τον τύπο Ζωτία. Ζοιτία και Ζοίτεια και Ζοίτειον (με το οι 

προφερόμενο παλιά σαν όι, άρα: Ζωτία και Ζώτεια και Ζώτειον) είναι έρημο ήδη στα χρόνια 

του Παυσανία χωρίο της Αρκαδίας, που κατά την παράδοση οφείλει το όνομά του στον 

Ζοιτέα (Ζωτέα) τον γιό του Τρικόλωνου. [66] Ζωτεάτας (-οι- = -όϊ- > -ῳ- > -ω-) και  

Ζωτελιστής,  κατά τον Ησύχιο, είναι ο Ἀπόλλων ἐν Ἄργει (ἀπὸ τόπου, από τον τόπο δηλαδή 

της λατρείας του). Σε συλλαβικές δε επιγραφές από την περιοχή των Γόλγων διαβάζουμε: 

Γάμαλκος Ζωτέ(α) ἀνέθηκεν Ἀπόλλωνι (δηλαδή: ο Γάμαλκος ο γιος του Ζωτέα έκανε το τάμα 

στον Απόλλωνα ή ο Γάμαλκος έκανε το τάμα στον Ζωτεάτα Απόλλωνα), και ἀρὰ ἁ Νάω 

(δηλαδή ευχή / τάμα του Νάου, του Απόλλωνα πιθανώς της Ζωτ(ε)ίας). [67] Ο συνδυασμός 

όλων των ανωτέρω φαίνεται αναπόφευκτος. Και η ίδρυση της Ζωτίας από Αχαιούς οικιστές 

από την περιοχή της αρχαίας Ζοιτίας, προβάλλει ως ασφαλές συμπέρασμα, ενισχυόμενο από 

το γεγονός ότι η ονομαστή εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (μοναστήρι πλούσιο 

παλαιότερα) είναι χτισμένη με υλικά και πιθανόν στη θέση αρχαίου ναού (με το τζιόνι 

[μεγάλο τμήμα αρχαίου κίονα] έξω από την εκκλησία αψευδή μάρτυρα), πιθανώς ναού του 

Απόλλωνα, [68] και από το ότι ο χείμαρρος που διασχίζει το χωριό φέρει το αρχαίο όνομα 

Κομήτης (όνομα μυθικών Πελοποννήσιων ηρώων), όπως αρχαία είναι και τα ονόματα των 

ρυακιών Ναός (όνομα επίσης μυθικού ήρωα, συνδεόμενου μὲ τὴν Πελοπόννησο, καὶ δὴ τὴν 

Ἀρκαδία [Παυσ. 8.15.1-3], γιὰ τὸν ἐγγονὸ τοῦ Εὐμόλπου Ναόν, καὶ τὸν ναὸν τῆς Θεσμίας 

Δήμητρας στὴ Φενεό), κατάλληλο για να δηλώσει το υγρό στοιχείο, ως παραγόμενο από το 

νάω, «ρέω», από την ίδια ρίζα με τα νάματα, το ἀέναος και ἀείναος [που ρέει δηλ. συνεχώς], 

τις Ναϊάδες και τις Νηρηίδες [τις Νύμφες δηλ. των υδάτων], τη λίμνη Ναϊάς στην 

Πελοπόννησο, και τα τοιαύτα), και Γερανός (ρυάκι, τοπωνύμιο παλαιότατο, για το οποίο 

μπορούν να αναζητηθούν διάφορες ερμηνείες, αλλά η σύνδεση με τον Γεράνιον ποταμόν της 

περιοχής της Πύλου, τα λακωνικά τοπωνύμια Ἀγερανός καὶ Γοράνοι, και το γέρανος = 

ὄμβρος, δηλ. βροχή, φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική). [69] Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ζοιτία ή 

Ζοίτειον βρισκόταν στα ανατολικά της μικρής πεδιάδας του Χωριού Ζώνη, που το 

παλαιότερο όνομά του Ζωνάτι / Ζουνάτι (προφανώς «εξευγενισμένο» σε Ζώνη, όπως το 

Ζώθκια σε Ζώδια) θυμίζει την αρχαία τοπωνυμία· κι ότι σε ορισμένους παλαιούς χάρτες 

δίνεται το όνομα Zona (δηλ. Ζώνη), αντί των Zot(h)ia και Zot(h)ies (και Zoditi, εκ 

παραφθοράς, όπως Αμμόχωστος - Famagusta [70] κ.τ.τ.). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 

[71] ο ονομαστός
 
ναός του Ἐπικουρίου Ἀπόλλωνος στη Φιγαλία (στο χωρίον που ονομάζεται 

Βᾶσσαι, [72] το οποίο παραπέμπει και στα ομόρριζα τοπωνύμια της Κύπρου: ΒΑΣΑ, 

ΓΕΡΟΒΑΣΑ και ΓΕΡΑΣΑ) δεν απέχει πολύ από τὴ Ζοίτεια, η δε λατρεία του Ἀπόλλωνος, 

Ἐπικουρίου και Παρρασίου, στη Μεγαλόπολη είναι αξιοσημείωτη. Ευρύτατα διαδεδομένη 

ήταν η λατρεία του Ἀπόλλωνος και στην Κύπρο. [73] Προβληματικό παραμένει το 

ερμήνευμα του Ζωτεάτας στον Ησύχιο: Ἀπόλλων ἐν Ἄργει, ἀπὸ τόπου· αν δεν είναι ακριβής η 

πληροφορία του αρχαίου λεξικογράφου (οφειλόμενη ίσως και στο γεγονός ότι τα όρια 

Ἀργολίδος – Ἀρκαδίας [κι όχι μόνο] δεν ήταν σταθερά στην αρχαιότητα), πρέπει να ανάγεται 

σε περίοδο ευρείας επιρροής του Άργους στην Πελοπόννησο, ή να υποδηλώνει παλαιότερον 

τόπο κατοικίας Ζωτεατῶν στην Αργολίδα, πριν από τη μετοίκησή τους στην Αρκαδία (εξ 

ανάγκης, πιθανότατα λόγω παρατεταμένης ανομβρίας, κατά την ταπεινή μου άποψη). 
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[74] Η Κυπριακή Ζώτεια, όπως έχουμε αναφέρει στην αρχή, ευτύχησε να βρίσκεται στην 

εύφορη πεδιάδα της Μόρφου, μιαν από τις πλουσιότερες περιοχές της Κύπρου. Η γεωργική 

παραγωγή ήταν ανέκαθεν ποικίλη: βαμβάκι, σιτηρά, όσπρια, κολοκάσι, λαχανικά, σησάμι, 

λινάρι, μετάξι και πολλά άλλα. Από το 1923 έως το 1935 λειτούργησε στην Ζώδια η 

Λινοβιομηχανική Εταιρεία για την επεξεργασία του λιναριού. Τα λινά της περιοχής ήταν τα 

καλύτερα της Κύπρου. [75] Η Ζώτεια, ιδιαίτερα, ήταν ονομαστή για τα γλυκύτατα πεπόνια 

και τα καρπούζια της. Όμως, η μεγάλη οικονομική ακμή της Ζώτειας, όπως και της όλης 

περιοχής, οφείλεται στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, 

την άνοιξη, δεν μπορούσες να κοιμηθείς από το μεθυστικό άρωμα των λεμονανθών.  

 [76] Τό ’φερε η μοίρα (κι η βούληση των ισχυρών της γης, κι η άμετρη αφροσύνη μας) 

να στενάζουν από το 1974 τουρκοπατημένες η Μόρφου και 27 κοινότητες της περιοχής. 

Ανάμεσά τους και η Ζώτεια. Οι ναοί μας, στην Κάτω Ζώτεια: [77] του Τιμίου Σταυρού (μετά 

την εισβολή, χωρίς σταυρό στο καμπαναριό) και [78] του Αγίου Γεωργίου Ξαλώνων / και 

στην Πάνω Ζώτεια: [79] του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (πριν από την τουρκική εισβολή, με 

σταυρό, και με το τζιόνι, που εξαφανίστηκε μετά την εισβολή), [80] και χωρίς σταυρό 

σήμερα (η πίσω πλευρά στη φωτογραφία), [81] του Αγίου Γεωργίου, και [82] το Παρεκκλήσι 

της Παναγίας της Αφέντρας (300 μέτρα από το πατρικό μας σπίτι, και αυτό του ήρωα του 

χωριού Νικόλαου Π. Γιάγκου, κατεδαφισμένο από τους εισβολείς). Και τα σχολεία μας: [83] 

Το ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟ μας (η πρόσοψη, πριν από την τουρκική εισβολή / [84] και η πίσω 

πλευρά, σήμερα), [85] και το κατεχόμενο Παρθεναγωγείο. [86] Με πλούσια παράδοση: από 

τα χρόνια της Τουρκοκρατίας (το 1860), [87] με πάμπολλους μαθητές (το 1954-1955). Με 

προσωπικότητες [88] σαν τον πασίγνωστο Λουκή Ακρίτα, και [89] σαν τον Σολωμό 

Φραγκουλίδη (ζωγράφο καταξιωμένο, που δώρισε τους πίνακές του στην Ελληνική 

Πρεσβεία στη Λευκωσία, με τον όρο να αναρτηθούν εκεί ή σε ελεύθερο ελληνικό έδαφος), 

[90] και σαν τον Ανδρέα Χατζηβασιλείου (με αναρίθμητες νίκες σε παγκύπριους, 

πανελλήνιους και διεθνείς αθλητικούς αγώνες, αλλά και πρότυπο «καλοῦ κἀγαθοῦ», που 

διέπρεψε και διαπρέπει και στον ευρύτερο στίβο της εθνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 

προσφοράς (και δικό μου μαθητικό πρότυπο, μαζί με τον αδελφό του τον Αργυρό και τον 

πατέρα τους τον Χατζηβασίλη). [91] Με πλούσια προφορική παράδοση, όπως ο 

εντυπωσιακός Κύπριος αἶνος (Κυπριακός μύθος με ειδικό βάρος διδακτικής πρόθεσης), με 

ρίζες παλαιότατες, που θυμίζουν την Πλατωνική επίδραση (για τον Προμηθέα και τον 

Επιμηθέα). Τον άκουσα στην Πάνω Ζώτεια, λίγα χρόνια πριν από τη συμφορά του 1974 (σε 

περίοδο οδυνηρού διχασμού), από τον εξηνταπεντάχρονο ‒τότε‒ Χατζηβασίλη 

Παπαχριστοδούλου, απόφοιτο Δημοτικού (σε νεοελληνική απόδοση): 
 

Όταν έπλασε ο Θεός τον Κόσμο έβαλε τον Άι Πέτρο να μοιράσει στα ζωντανά τις διάφορες 

αρετές. Αυτός, σαν άλλος Επιμηθέας, μοίρασε ασυλλόγιστα. Σ’ άλλα ζώα έδωσε δύναμη, σ’ 

άλλα ταχύτητα, σ’ άλλα οξύτατη όραση ή ακοή, σ’ άλλα προβιά να προφυλάσσονται κι από 

κρύο κι από ζέστη, στα πτηνά φτερά να πετούν, σε ερπετά (σαν το σκουλήκι) να έρπουν κάτω 

από τη γη για να επιβιώνουν, και ούτω καθεξής, εξαντλώντας όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό. 

Ξέχασε όμως τον άνθρωπο, που κινδύνευε έτσι ν’ αφανιστεί. Μη βρίσκοντας λύση, κατέφυγε 

στον Θεό. Θύμωσ’ εκείνος, πήγε να τον διώξει, μα μετάνιωσε. «Θα σου φτειάξω ένα 

μεγαλοκάζανο μυαλό», τού ’πε, «να σκέφτονται μόνοι τους πώς να τα βγάλουν πέρα, και να μ’ 
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αφήσεις ήσυχο». Τό ’φτειαξε ο Θεός το μυαλό, φώναξε ο Άι Πέτρος τους ανθρώπους, πήρε μια 

μεγάλη σιεροκουτάλα που χωρούσε κάπου 400 δράμια, κι άρχισε τη μοιρασιά, πάλι 

ασυλλόγιστα. Σύντομα κατάλαβε πως έπρεπε να μειώσει τη δόση. Μα κι έτσι το πρόβλημα δεν 

λύθηκε. Το καζάνι άδειαζε επικίνδυνα, κι η ουρά ήταν ακόμα μεγάλη. Κατέφυγε και πάλι στον 

Θεό. Θύμωσε για καλά Εκείνος, ζορίστηκε, μα βρήκε τη λύση: «Ρίξε και νερό στο καζάνι, και 

τέλειωνε». Πολλοί, έτσι, πήραν μυαλό νερωμένο, σταδιακά και λιγότερο, οι τελευταίοι 

ελάχιστο. Δεν πέρασε, όμως, καιρός κι οι Έλληνες (ανάμεσά τους και μερικές αντρογυναίκες), 

που σπρώχνοντας μπήκαν μπροστά και πολλοί πήραν 400 και ανέρωτα, άρχισαν να 

καπελώνουν τους πάντες. Μάταια προσπαθούσε να τους συνετίσει ο Άι Πέτρος. Είδε κι 

απόειδε, και με δέος κατέφυγε και πάλι στον Θεό. Ποιός τον είδε και δεν τον φοβήθηκε! 

Πέταξε τον Άϊ Πέτρο με βρισιές και με κλωτσιές έξω. Κάθισε ο άμοιρος στα σκαλοπάτια, 

συγχυσμένος. Μα κι ο Θεός έμεινε άυπνος από τις βασανιστικές σκέψεις. Την αυγή τινάχτηκε 

απάνω, χτύπησε τις χερούκλες του, και πετάχτηκε έξω. «Το βρήκα», τού 'πε τ’ Άι Πέτρου, 

«βάλ’ τους να τρώγονται μεταξύ τους, να ησυχάσουν όλοι οι άλλοι». Όπερ και εγένετο. 
  

[92] Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η συμβολή της Ζώτειας στους Εθνικούς Αγώνες: 

Δύο Ζωδιάτες μεταξύ πολλών άλλων Κυπρίων εθελοντών έπεσαν στους αγώνες του έθνους 

από το 1912-1922. [93] Στην εξέγερση της 21ης Οκτωβρίου 1931 για Ένωση με τη Μητέρα 

Ελλάδα ΖωδΙάτες χωρικοί με αξίνες και φτυάρια κι άλλα γεωργικά εργαλεία έτρεψαν σε 

φυγή τους πάνοπλους Άγγλους στρατιώτες, πυροβολήθηκε και φονεύθηκε από τους Άγγλους 

ο Σάββας Μισούρης και σύρθηκαν στα δικαστήρια για την συμμετοχή τους στα 

συλλαλητήρια δεκάδες. Το αποκορύφωμα της συμμετοχής της Ζώτειας στους εθνικούς 

αγώνες υπήρξε ο Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-1959. Σπουδαίες φάσεις αγώνα στην 

περιοχή ήταν το πλήθος των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον των Άγγλων, οι δυναμικές 

διαδηλώσεις και οι πετροβολισμοί (και των μαθητών του Δημοτικού ακόμα), η παθητική 

αντίσταση, η πρωτοφανής γελοιοποίηση των αγγλικών δικαστηρίων με τη δίκη και καταδίκη 

σε θάνατο με ψεύτικο όνομα του τομεάρχη της περιοχής Ιωάννη Κασίνη, [94] και η θυσία 

του εξαδέλφου του Νικόλαου Π. Γιάγκου. [95] Το 1974 η ηρωομάνα Ζώτεια πλήρωσε και 

πάλι βαρύ τον φόρο αίματος, με νέες θυσίες στον βωμό της Λευτεριάς. ΠΕΣΟΝΤΕΣ: 

Ανδρέας Διάκος, Αχιλλέας Ι. Αχιλλέως, Γεώργιος Χρ. Πάντζιαρου, Γιαννάκης 

Γιαννόπουλος, Πέτρος Χατζημιχαήλ Καΐλης και Ανδρέας Λοΐζου Πιλλάτσιης (αγνοούμενοι 

μέχρι πρόσφατα) / ΑΓΝΟΥΜΕΝΟΙ: Ανδρέας Πέτρου Μασούρας και Παναγιώτης Αχιλλέως 

Γεωργίου (στρατεύσιμοι), Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Ανδρέας Γιαννή Κάουρος, 

Φώτιος Ιωάννου Γεωργίου, Χριστάκης Παής Κυριάκου και Μιχαήλ Θεοχάρους Παρούτη 

(έφεδροι), Γεώργιος Ακρίτας Τσιρίπιλλος και Σοφία Ακρίτα Τσιρίπιλλου, Μαρία Ξιναρή 

Αχιλλέα, Ιωάννης Φραγκουλίδης Γεωργίου (πολίτες). Χιλιάδες πολλές οι ξεριζωμένοι, κι ο 

δρόμος της προσφυγιάς ανηφορικός και κακοτράχαλος, κι ατέλειωτος ακόμα. 
 

[96] Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας, να κάνω μια σύντομη ειδική αναφορά στον ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ, τον ήρωα της διπλανής πόρτας. [97] Ο Νικολής γεννήθηκε τα 1934 

στην Πάνω Ζώτεια, ανατράφηκε σε γεωργική οικογένεια με αγνά ελληνοχριστιανικά ιδεώδη 

και εξελίχθηκε σε εξαίρετη προσωπικότητα, με ήθος σπάνιο. Έδωσε τον όρκο της Ε.Ο.Κ.Α. 

πριν από την 1η Απριλίου του 1955 και ανέλαβε αμέσως ηγετικό οργανωτικό ρόλο. Στο        

–γειτονικό με το δικό μας– πατρικό του σπίτι και στο σπίτι του ενός από τους μεγαλύτερους 
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αδελφούς του (σε κρησφύγετα μαεστρικά κτισμένα), όπως και στο σπίτι του πρώτου σε 

ηλικία αδελφού, εύρισκαν ασφαλές καταφύγιο καταζητούμενοι αγωνιστἐς και διακινούνταν 

οπλισμός. [98] Ερωτεύτηκε ως τα τρίσβαθα της μεγάλης του καρδιάς την ΕΛΛΑΔΑ και τη 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ κι έγινε σύγκορμη θυσία γι’ αυτήν. Συνελήφθη (στις 7 Οκτωβρίου 1958) μετά 

από λαμπρή αγωνιστική δράση και βασανίστηκε άγρια –μέχρι θανάτου– από Άγγλους και 

Τούρκους ανακριτές, μα αρνήθηκε να προδώσει τους συντρόφους του και πλήρωσε με τη 

ζωή του την αγάπη του για την Ελληνική Ελευθερία, δηλώθηκε «δραπετεύσας» και τάφηκε 

εκδικητικά σε μέρος άγνωστο, στην κατεχόμενη από το 1974 περιοχή της Μόρφου. [99] Ο 

Πετρής Γιάγκου (ο ηρωικός πατέρας του Νικολή,  σε ποίημά του) του ψάλλει: Κλαίω, / 

δοξάζω τον Θεόν που βρέθηκεν κοντά σου / τζι’ έδωσέν σου την δύναμιν στα τόσα βάσανά σου 

/ τζι’ εφύλαξες τον όρκον σου τζι’ επήρες τον μητά σου. // Οι ήρωες δεν πέθαναν μα μόνον 

αγρυπνούσιν. / Από ψηλά στον ουρανόν μας παρακολουθούσιν / να κλείσωμεν το έργον τους 

τζι’ έτσι να τζιοιμηθούσιν. / Ίσια εις την Ακρόπολιν εκεί μας οδηγούσιν». Και η Χατζίνα Πετρή 

Γιάγκου (η ηρωική μάνα του Νικολή), συμπληρώνει: Τί κερδίσαμε εμείς που ζήσαμε και 

γεράσαμε;  Εκείνος επήεν νέος και έμεινεν πάντα νέος. [100] Κι αθάνατος. Το επιβεβαιώνουν 

κι στίχοι του  ΝίκουΠαπακλεοβούλου  και της Βασιλικής-Μαρίας Δημητρά, υπό τον τίτλο 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΓΚΟΥ: Πες μου πώς έγινε σ’ ένα φεγγάρι / ν’ ανθίσουνε όλες της Κύπρου 

οι πασχαλιές / και να θρηνήσουνε για της Ζώτειας το παλικάρι. // Νικόλα Γιάγκου, εσύ, για τον 

αγώνα / για λευτεριά μπήκες στην πρώτη τη γραμμή / με δάφνες έτοιμες να σε στεφανώνουνε 

ακόμα. // Μια δεν έβγαλε μιλιά, λεβέντη, αυτό το στόμα / σαν των Άγγλων τα σκυλιά σού 

ξέσκιζαν τις σάρκες / ήξερες πως μια φορά πεθαίνουνε οι άντρες / και στη μέση τ’ ουρανού 

έγινες για πάντα / άστρο πάνω απ’ την Ελλάδα. // Βαθιά σού χάραξαν πάνω στο σώμα / τις 

ενενήντα οκτώ πληγές του Ιησού / κι από το αίμα σου φύτρωσαν τριαντάφυλλα στο χώμα. // 

Όσοι σε χτύπαγαν δίπλα στ’ αυλάκι / είδαν πως αίμα είχε γίνει το νερό / να κοινωνήσουνε 

ήρωες άλλοι πριν να μπουν στη μάχη.  
 

[101] Ας είναι η παρούσα εισήγηση μνημόσυνο για τους Αχαιούς οικιστές, για τους άξιους 

κοντινούς και μακρινούς απογόνους τους, [102] καὶ για όσους πότισαν με το αίμα και τον 

ιδρώτα τους τη γη μας. Θύμηση για τους αγνοουμένους μας. Κι υπόσχεση αγώνα επιστροφής 

αταλάντευτου, ως την ευλογημένη ώρα της προδοκώμενης πολυπόθητης Ανάστασης, της 

λύσης που θα εξασφαλίζει, πέρα από την ειρηνική και συνάμα δημιουργική συνύπαρξη με 

όλους τους νόμιμους συνοίκους, [103] την επιβίωση και ευημερία του κυπριακού 

Ελληνισμού στις πανάρχαιες προγονικές εστίες.  

 

[Ζώνη Αρκαδίας, 13 Νοεμβρίου 2016] 
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