
EKΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΡΡΟ*

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ  τὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Κύρρου, πρέπει νὰ πάρει
ἕνα σαραβαλιασμένο λεωφορεῖο ἀπὸ τὸ σταθμὸ τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορειακῶν

γραμμῶν στὸ Χαλέπι, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο. Στοιβαγμένος ἀνάμεσα
στοὺς ντόπιους ποὺ δὲν σταματοῦν νὰ καπνίζουν ἀρειμανίως, ντουμανιάζοντας ὅλο τὸ
λεωφορεῖο, ποὺ συνεχῶς καθαρίζουν ἀπειλητικὰ τὸ λάρυγγά τους καὶ κάθε τόσο τὴ μύτη
τους, ταρακουνημένος ἀπὸ τὶς ξεχαρβαλωμένες ἀναρτήσεις τοῦ ὀχήματος ποὺ παρ’ ὅλη
τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν δρόμων τρέχει σὰν τρελό, ἀποχαυνωμένος ἀπὸ τοὺς μακρόσυρ-
τους ἀμανέδες τοῦ ραδιοφώνου ποὺ σὲ τυλίγουν λυγμικά, θὰ φτάσει ὕστερα ἀπὸ μία
δίωρη περίπου διαδρομὴ στὸ Ἀζάζ, ἕνα κατάσχημο, ἀνάξιο λόγου χωριὸ ποὺ τὸ σαρώνουν
μόνιμα οἱ ἄγριοι βοριάδες. Ἀπὸ ἐκεῖ, νοικιάζοντας ὕστερα ἀπὸ ἀτέλειωτα παζάρια κάποιο
ἄθλιο τρίκυκλο, θὰ πρέπει νὰ διανύσει ἀρκετὰ χιλιόμετρα ἴσαμε τὸ χωριὸ Νάμπι Χούρι,
στὴν ἐνδοχώρα τοῦ συριακοῦ Κουρδιστάν, κοντὰ στὰ συροτουρκικὰ σύνορα. Νάμπι Χούρι
γιὰ τοὺς ντόπιους σημαίνει ὁ «Προφήτης Κύρρος». Ἀπὸ ’δῶ καὶ πέρα δὲν τοῦ ἀπομένει
παρὰ νὰ κάνει μὲ τὰ πόδια τὰ ἑπτὰ περίπου χιλιόμετρα ποὺ τὸν χωρίζουν ἀπὸ τὴν Κύρρο.
Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ τὰ ἐλάχιστα τροχοφόρα ποὺ περνοῦν, κυρίως γεωργικοὶ ἑλκυστῆρες,
σταματοῦν ἀπὸ μόνα τους γιὰ νὰ σὲ μεταφέρουν παρακάτω. 

Εἶναι τέλη Δεκεμβρίου καὶ τὸ ψύχος δριμύ. Ἕνας ἀσθενικὸς ἥλιος μὲ τὰ δόντια πα-
σχίζει νὰ φωτίσει τὶς ἁπαλὲς λοφοσειρὲς ποὺ σὰν ἀλλεπάλληλα κύματα πᾶνε νὰ σπάσουν
στὴν ἐπιβλητικὴ ὀροσειρὰ τοῦ χιονισμένου Ταύρου ποὺ κλείνει τὸν ὁρίζοντα πέρα ἀπὸ τὰ
σύνορα, στὴ μεριὰ τῆς Τουρκίας. Ἡ περιοχὴ εἶναι κατάφυτη ἀπὸ ἐλιὲς καὶ προμηθεύει
ὅλη τὴ Συρία μὲ λάδι. Εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς συγκομιδῆς τοῦ ἐλαιοκάρπου, καὶ ὅλοι οἱ χωρικοὶ
ἔχουν ξεχυθεῖ στὰ κτήματα γιὰ νὰ προλάβουν τὸ χιονιά. Τὰ ἐλαιοτριβεῖα δουλεύουν ἀκα-
τάπαυστα. Παντοῦ ἀκούγονται τραγούδια ποὺ ἠχοῦν διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶχαν
συνηθίσει τ’ ἀφτιά μας ὅλες τὶς προηγούμενες μέρες. Φυσικὸ εἶναι, ἀφοῦ ὁλόκληρη ἡ πε-
ριοχὴ κατοικεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Κούρδους – γύρω στὰ τρία ἑκατομμύρια κατὰ τὰ
λεγόμενά τους –, ποὺ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἐννοοῦν νὰ τοὺς ἀγνοοῦν, σὲ ἀντίθεση μὲ
τοὺς ὁμοεθνεῖς τους τῆς Τουρκίας, τοῦ Ἰρὰκ ἢ τοῦ Ἰράν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ξεσηκωθεῖ καὶ
διεξάγουν ἔνοπλο ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα. Ὅμως τὸ ἀπολυταρχικὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ
εἶναι στυγνό, καὶ οἱ Κοῦρδοι τῆς Συρίας κρίνουν ὅτι δὲν εἶναι πρὸς τὸ παρὸν σκόπιμο
οὔτε συμφέρον γιὰ τὸ κουρδικὸ ἔθνος ν’ ἀνοίξουν κι ἄλλο μέτωπο ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν
τους. Τὰ παιδιὰ διδάσκονται στὸ σχολεῖο μόνο τὴν ἀραβικὴ γλώσσα καὶ τὰ κουρδικὰ τὰ
μαθαίνουν προφορικὰ στὸ σπίτι ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους. Ὅλοι τους εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ
φέρουν ἐπισήμως ἀραβικὰ ὀνόματα (ἂν καὶ μεταξύ τους χρησιμοποιοῦν τὰ κουρ δικά
τους), ἀφοῦ γιὰ τὸ συριακὸ κράτος θεωροῦνται μωαμεθανοί, μολονότι ἡ ἀληθινή τους
θρησκεία εἶναι ὁ ζωροαστρισμός. Ἀποκλειστικὴ βιοποριστική τους ἀπασχόληση εἶναι οἱ
ἀγροτικὲς ἐργασίες. Ἡ γῆ τοὺς ἀνήκει ἀπὸ αἰῶνες, ἀλλὰ ζοῦν μὲ τὴν ἀγωνία μήπως τοὺς
τὴν κατασχέσει ἡ κεντρικὴ ἐξουσία γιὰ νὰ τοὺς ἀποδυναμώσει ἐδαφικὰ καὶ νὰ πάψουν
ἔτσι νὰ ἔχουν ἀποσχιστικὲς τάσεις. 

Τὰ πρόσωπα ὅλων φωτίζονται ἀπὸ ἕνα πλατὺ χαμόγελο καὶ τὰ μάτια τους λάμπουν
ἀπὸ ἄδολο ἐνδιαφέρον ὅταν πληροφοροῦνται πὼς εἴμαστε Ἕλληνες. Ἡ λέξη «Γιουνάνι»,
δηλαδὴ Ἴωνες, ὅπως ἀποκαλοῦνται οἱ Ἕλληνες στὴν Ἀσία, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀσκεῖ γοητεία
καὶ νὰ εἶναι μυθικὰ φορτισμένη σὲ ὁλόκληρη τὴν Πρόσω καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή, καὶ ὁ θρύ-
λος τοῦ σύντομου περάσματος τοῦ Μεγαλέξανδρου ἀπὸ τὰ μέρη ἐτοῦτα παραμένει ζω -
ντανὸς μεταξὺ τῶν κατοίκων τους. Στὶς ἀραβικὲς τουλάχιστον χῶρες ἡ ὑποδοχὴ ποὺ σοῦ
γίνεται ὅταν οἱ ἄνθρωποι πληροφοροῦνται τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή σου καὶ ὁ θαυμασμὸς



μὲ τὸν ὁποῖο σὲ περιβάλλουν σὲ κάνουν νὰ αἰσθάνεσαι ὑπερηφάνεια ποὺ γεννήθηκες
Ἕλληνας. Στὸ ἄκουσμα τῆς μαγικῆς λέξης «Γιουνάνι» οἱ πόρτες ἀνοίγουν διάπλατα, οἱ
γλῶσσες λύνονται. Οἱ πάντες σκοτώνονται νὰ μᾶς φανοῦν χρήσιμοι, νὰ μᾶς φιλοξενήσουν,
νὰ μᾶς φιλέψουν μὲ ὅ,τι διαθέτει τὸ φτωχικό τους, νὰ συζητήσουν μαζί μας. Οἱ λιγοστὲς
λέξεις ποὺ γνωρίζουμε δὲν βοηθοῦν πολύ. Ὅμως οἱ ψυχὲς εἶναι ἀνοιχτές, ἡ διάθεση ἐπι-
κοινωνίας κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς μεγάλη καὶ εἰλικρινής, κι ἔτσι τὰ μάτια καταφέρνουν
τελικὰ νὰ ἐκφράσουν περισσότερα ἀπ’ ὅσα τὰ στόματα μποροῦν νὰ ποῦν.

Τὸ ἀγροτικὸ καὶ βουκολικὸ τοπίο γύρω μας εἶναι ὑπέροχο. Τίποτα δὲν φαίνεται νὰ
ἔχει ἀλλάξει ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια. Βαθιὰ εἰρήνη βασιλεύει φαινομενικὰ στὴν περιοχή,
ὅμως τὰ πάθη σιγοβράζουν ὑπογείως, καθὼς οἱ Κοῦρδοι δὲν ἔχουν ἀπεμπολήσει τὸ δι-
καίωμά τους γιὰ αὐτοδιάθεση στὰ πατρῶα χώματα ποὺ τώρα τὰ διαφεντεύουν μὲ κατα-
πιεστικὰ μέσα οἱ Σύροι καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὴ μιὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τῶν συνόρων.

Ὁ δρόμος σέρνεται φιδωτός,
ἀκολουθώντας τὶς ἁπαλὲς
πτυχώσεις τῶν γήλοφων.
Ἐντύπωση προκαλεῖ πόσο
περιποιημένα εἶναι τὰ χωρά-
φια σὲ σχέση μὲ τὴν ὑπό-
λοιπη Συρία καὶ πόσο
καλοκλαδεμένα τὰ λιόδεν-
τρα. Δύο καλοδιατηρημένα
ρωμαϊκὰ γεφύρια τοῦ 3ου
μ.Χ. αἰώνα ἐξακολουθοῦν
μέχρι σήμερα νὰ ἐξυπηρε-
τοῦν τοὺς ντόπιους ἀφοῦ
ἀποτελοῦν, αἰῶνες τώρα, τὸν
μοναδικὸ τρόπο γιὰ νὰ δια-
σχίσει κανεὶς τὸ ποτάμι
Σαφὶ Σοὺ ποὺ γονιμοποιεῖ
τὴν περιοχὴ καὶ δανείζει τὴ

δύναμή του στὰ ἐλαιοτριβεῖα. Στὸ βάθος ὑψώνεται ὁ στόχος τῆς ἐκδρομῆς μας, ἡ ἀκρό-
πολη τῆς ἀρχαίας Κύρρου, πλάι στὰ τουρκικὰ σύνορα, ξεχωρίζοντας ἔντονα μὲ τὰ γκρι-
ζωπὰ ἀγκωνάρια της καὶ τὸ κακοτράχαλο περίγραμμά της πάνω στὸν ἐντυπωσιακό,
πασπαλισμένο μὲ χιόνι, μαβὴ ὄγκο τοῦ Ταύρου.

Ἡ ἀρχαία Κύρρος, γνωστὴ καὶ ὡς Κυρρησταί, Κυρεστῶν πόλις καὶ Κύβρος, στὰ δὲ συ-
ριακὰ ὡς Κουρὸς καὶ στὰ ἀρμενικὰ Γκουρές, πέρασε μέρες μεγάλης δόξας ὥσπου νὰ πέσει
στὴν πλήρη ἀφάνεια. Ὑπῆρξε πρω τεύουσα τῆς Κυρ ρηστικῆς, μιᾶς χώρας στὴ σημερινὴ βό-
ρεια Συρία, ποὺ κατελάμβανε τὸ μεγαλύτερο ὀρεινὸ τμῆμα μεταξὺ τῆς Κομμαγηνῆς στὰ
βόρεια, τοῦ Εὐφράτη στ’ ἀνατολικὰ καὶ τοῦ ποταμοῦ Ὀρόντη στὰ νότια. Οἱ κάτοικοί της,
οἱ Κυρρῆ στες, θεωροῦνταν ὡς οἱ πιὸ ἀπείθαρχοι ὑπήκοοι τῶν Σελευκιδῶν, οἱ ὁποῖοι τὴν
κυβέρνησαν στὰ χρόνια τῶν ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ἡ πόλη ποὺ ἔδωσε τὸ
ὄνομά της σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα ἱδρύθηκε τὸ 320-300 π.Χ. ἀπὸ μακεδόνες ἀποίκους, ἴσως
ἀπὸ τὸν Ἀντίγονο. Ὑπῆρξε σπουδαιότατο ἐμπορικὸ καὶ στρατιωτικὸ σημεῖο τῆς χώρας,
μὲ ἀκρόπολη τὴ Γίνδαρο, ὅπου διασταυρώνονταν οἱ ἀρχαῖες ὁδοὶ ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, τὰ
Σαμόσατα, τὸ Ζεῦγμα στὸν Εὐφράτη καὶ τὴ Βέροια τῶν Χαλύβων, δηλαδὴ τὸ σημερινὸ
Χαλέπι. Ἀπὸ τὴν Κύρρο καταγόταν ὁ Ἀνδρόνικος ὁ Κύρρηστος τοῦ ὁμώνυμου Ὡρολογίου
τῆς Ἀθήνας, ποὺ εἶναι γνωστότερο ὡς Πύργος τῶν Ἀέρηδων, στὴν Πλάκα. Ἀπὸ τὴν Κύρρο
καταγόταν ἐπίσης ὁ ρήτορας Ἀβίδιος Ἡλιόδωρος καὶ ὁ γιός του, ὁ σημαντικὸς ἡγεμόνας
Ἀβίδιος Κάσσιος. Λέγεται ὅτι ὁ ἀπόστολος Σίμων ὁ Ζηλωτὴς ἵδρυσε τὴν πρώτη ἐκκλησία
της. Κατὰ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰώνα ἡ πόλη ἀποτέλεσε ἕδρα αὐτοκέφαλης ἐπισκοπῆς, ἐνῶ
τὸν 6ο αἰώνα ὑπῆρξε κέντρο τῶν θρησκευτικῶν συζητήσεων στὴν Ἀνατολὴ καὶ τόπος ὅπου
συνέρρεαν οἱ προσκυνητές, ἀφοῦ σ’ αὐτὴ μαρτύρησαν οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ
Δαμιανός. Τὸ 637 μ.Χ. τὴν κατέλαβαν οἱ Ἄραβες. Τὸ 905 τὴν ἀνακατέλαβε ὁ Ἀνδρόνικος
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Ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ρωμαϊκὰ γεφύρια τοῦ 3ου μ.Χ. αἰώνα 
ποὺ διασχίζει τὸ ποτάμι Σαφὶ Σού.



3

ὕστερα ἀπὸ λυσσαλέα καὶ φονικότατη μάχη, ἀλλὰ ξανάπεσε στὰ χέρια τῶν Ἀράβων
κι ἀπὸ τότε ἐρημώθηκε.

Βαδίζοντας πρὸς τὴν ἀρχαία πόλη, ἐντύπωση σοῦ προκαλεῖ ἀπὸ μακριὰ ἕνα πολὺ
καλὰ σω ζόμενο κυκλικὸ
μαυ σω λεῖο, ποὺ ἀποτελεῖ
τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον κτίσμα
τῆς περιοχῆς. Εἶναι κτι-
σμένο ἀπὸ ὀγκώδεις πωρό-
λιθους στὸ ζεστὸ χρῶμα τῆς
ὤχρας κι ἔτσι ὅπως ἐπιστέ-
φεται ἀπὸ ἕνα πυραμιδο-
ειδὲς οἰκοδόμημα δεσπόζει
ὁλόγυρα στὴν ἐρημιά. Τὸ
ταφικὸ αὐτὸ συ γκρότημα
σώθηκε ἀπὸ τὴν ἀραβικὴ
λαίλαπα ποὺ σάρωνε τὰ
πάντα στὸ πέρασμά της,
ἐπειδὴ εἶχε τὴν καλὴ τύχη
νὰ τὸ θεωρήσουν οἱ μου-
σουλμάνοι – καὶ τὸ θεω-
ροῦν πάντοτε – ἱερὸ μέρος,
ἀφοῦ πιστεύουν ὅτι σ’ αὐτὸ βρίσκεται θαμμένος ὁ Προφήτης Κύρρος, ποὺ δάνεισε τὸ
ὄνομά του στὸ πλησιέστερο χωριό. Ἔτσι, τὸ ἐντάξανε οἰκοδομικὰ σ’ ἕνα μικρὸ τζαμὶ ποὺ
ἔκτισαν πολὺ ἀργότερα καὶ τὸ καθιέρωσαν ὡς τόπο ἱεροῦ προσκυνήματος. Φυσικὸ εἶναι,
λοιπόν, νὰ προτιμοῦν τὸν τόπο καὶ ὡς χῶρο ταφῆς. Ἔξω ἀπὸ τὸν περίβολο τοῦ τζαμιοῦ
ἁπλώνεται ἕνα νεκροταφεῖο μὲ τὰ συνήθη ταπεινὰ μνήματα ἀπὸ σωριασμένο χῶμα ὑπὸ
τύπον χαμηλῶν, μακρόστενων τύμβων, ποὺ ἔχουν στὴν κεφαλή τους τοὺς χαρακτηριστι-
κοὺς πέτρινους κιονίσκους μὲ τὴν ἐξογκωμένη σὰν σαρίκι ἀπόληξη.

Στὴν ἀρχαία Κύρρο ἀπολαμβάνεις τὸ μεγάλο προνόμιο νὰ περιδιαβάζεις ὁλομόναχος
σ’ ἕναν ἀρχαιολογικὸ χῶρο, ἀνάμεσα σὲ ἐρείπια ποὺ βρίσκονται διασκορπισμένα ἐδῶ
κι ἐκεῖ σὲ τεράστια ἔκταση. Σπανιότατα ἐπισκέπτονται τουρίστες αὐτὰ τὰ μέρη, ποὺ
βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὶς καθιερωμένες τουριστικὲς διαδρομές. Ἄλλωστε τὰ ἐρείπια δὲν
παρουσιάζουν κανένα σχεδὸν ἐνδιαφέρον γιὰ ὅποιον ἀποζητάει ἐντυπωσιακὰ μνημεῖα
καὶ περικαλλεῖς ναούς. Ἐλάχιστα πράγματα σώζονται ἀπὸ τὰ ἄλλοτε κραταιὰ τείχη τῆς
πόλης, τὰ λουτρά της, τὸ ὑδραγωγεῖο της, τὴ μακριὰ κεντρικὴ ὁδὸ μὲ τὶς κοινοστοιχίες
καὶ τὴ μεγάλη βασιλικὴ στὰ βόρεια τοῦ χώρου ὅπου σήμερα ζοῦν σκηνίτες βοσκοί. Πρέπει
νὰ διαθέτεις ζωηρὴ φαντασία γιὰ νὰ μπορέσεις νὰ ἀνασυνθέσεις τὰ περασμένα μεγαλεῖα
τῆς νεκρῆς πολιτείας˙ καὶ
πρέπει νὰ διακατέχεσαι ἀπὸ
τὸ πάθος γιὰ τὶς ἀρχαῖες πέ-
τρες – σιωπηλοὺς μάρτυρες
ἀλλοτινῶν ἐποχῶν – καὶ νὰ
σ’ ἐνδιαφέρει περισσότερο
νὰ γνωρίσεις τὸν φυσικὸ
χῶρο ποὺ ἐπέλεξαν κάποιοι
ἄνθρωποι γιὰ νὰ ἱδρύσουν
μιὰ πόλη, καθὼς καὶ νὰ κα-
ταλάβεις τί πνεῦμα πρυτά-
νευσε σ’ αὐτὴ τὴν ἐπιλογή
τους, ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ μνη-
μεῖα ποὺ μᾶς κληροδότησαν,
γιὰ νὰ ἀποτολμᾶς τέτοιες
δύσκολες περιηγήσεις. Οἱ
σπουδαῖοι ἀρχαιολογικοὶ χῶ -

Τὸ μαυσωλεῖο τῆς Κύρρου γειτνιάζει μὲ ἕνα μουσουλμανικὸ νεκροταφεῖο.

Ἡ θέα ἀπὸ τὴν ἀκρόπολη τῆς ἀρχαίας Κύρρου εἶναι πανοραμική.



ροι στὴ Μεσογειακὴ λεκάνη εἶναι συγκεκριμένοι, πασίγνωστοι καὶ πολυσύχναστοι. Τοὺς
ἄλλους τοὺς ἀνακαλύπτεις καὶ τοὺς χαίρεσαι μονάχος σου, ἀμόλυντους ἀπὸ τὶς ἐπελάσεις
τῶν τουριστικῶν ὀρδῶν καὶ τὴ συνεπακόλουθη τουριστικὴ ἀξιοποίηση ἤ, γιὰ ν’ ἀκριβο-
λογοῦμε, κακοποίηση καὶ βεβήλωση.

Τὰ πιὸ ἀναγνωρίσιμα ἐρείπια τῆς Κύρρου εἶναι ἐκεῖνα τῆς εἰσόδου τῆς πόλης καὶ τοῦ
ἀρχαίου θεάτρου, ποὺ εἶχε διάμετρο 110 μέτρα. Ἀγκάθια καὶ μεμονωμένα χαμόδεντρα
φυτρώνουν παντοῦ, καὶ ὁ παγερὸς ἄνεμος ποὺ κατηφορίζει ἀπὸ τὶς βουνοκορφὲς τοῦ
Ταύρου ξυρίζει τὴν περιοχή, ἐπιτείνοντας τὴ μελαγχολικὴ αἴσθηση ἐγκατάλειψης ποὺ σὲ
κατακυριεύει. Τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον ὡστόσο σημεῖο ὅλης τῆς περιοχῆς εἶναι ἡ ἀκρόπολη μὲ
τὰ ἑλληνικὰ καὶ ἀραβικὰ ἴχνη πάνω της. Ἡ ἀναρρίχηση ἴσαμε τὴν κορυφή της εἶναι κο-
πιαστική, ὅμως ἀξίζει ἀληθινὰ τὸν κόπο. Ἡ πανοραμικὴ θέα ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἀπὸ
ἐκεῖ πάνω εἶναι μεγαλειώδης. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἡ χιονοσκέπαστη ράχη τοῦ Ταύρου λὲς
καὶ φράζει τὸ πέρασμα πρὸς τὴ Μικρὰ Ἀσία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὰ λιόδεντρα σκεπάζουν
τοὺς λόφους ὣς ἐκεῖ ποὺ φτάνει ἡ ματιά μας, ἐνῶ στὰ ξέφωτα κοκκινίζει εὔφορη ἡ νιό-
σπαρτη γῆ. Κάπου ἀπὸ μακριὰ ἀκούγεται ὁ μουεζίνης νὰ καλεῖ τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴ με-
σημεριανὴ προσευχή, καὶ πότε πότε φτάνουν ὣς ἐμᾶς οἱ φωνὲς τῶν παιδιῶν ποὺ παίζουν
ποδόσφαιρο σὲ κάποια ἀλάνα, στὸ γειτονικὸ τουρκικὸ χωριό.

Στὴν ἀκρόπολη μᾶς περίμεναν δύο μικροὶ βο-
σκοὶ μὲ τὰ κατάμαυρα γίδια τους, οἱ ὁποῖοι φάνη-
καν πρὸς στιγμὴ ν’ ἀναρωτιοῦνται γιὰ τὸ λόγο τῆς
ἐκεῖ παρουσίας μας. Τὰ παιδιὰ δὲν χορταίνουν νὰ
μᾶς περιεργάζονται μὲ τὰ χαμογελαστὰ τσακίρικα
μάτια τους σὰν ἀξιοπερίεργα εἴδη. Μᾶς ἀκολου-
θοῦν σὲ ὁλόκληρη τὴν περίμετρο τῆς ἀκρόπολης,
παίζοντας μεταξύ τους καὶ χαχανίζοντας. Οἱ καρα-
μέλες ποὺ τοὺς δίνουμε τὰ ἀποθρασύνουν. Μᾶς ζη-
τοῦν τσιγαράκι καὶ νομίσματα τοῦ τόπου μας.
Μόλις ποὺ καταφέρνουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴ
φορτικὴ ζήτησή τους, κατρακυλώντας σχεδὸν τὴν
ἀπότομη πλαγιὰ μέχρι τὸ μαυσωλεῖο πλάι στὴν
ἔρημη δημοσιά. Ἔχουμε ἤδη ἀπομακρυνθεῖ πάρα
πολύ, ἀλλὰ ἐκεῖνα ἐξακολουθοῦν νὰ μᾶς χαιρετοῦν
ἀπὸ ψηλὰ κάθε φορὰ ποὺ στρέφουμε τὸ βλέμμα
μας πρὸς τὰ πίσω γιὰ νὰ δοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ
τὴν ἀκρόπολη καὶ νὰ τὴν ἐντυπώσουμε στὴ μνήμη
μας προτοῦ νὰ τὴ χάσουμε ὁριστικὰ ἀπὸ τὰ μάτια
μας στὴ στροφὴ τοῦ δρόμου, ποὺ κατηφορίζει πιὰ
πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ Ἀφρίν.

* Τὸ κείμενο αὐτὸ πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ Η ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ,
τχ 7, Ἰούλ. 1996, σσ. 6-8.

Ἡ ἐπίσκεψη στὴν ἀρχαία Κύρρο πραγματοποιήθηκε στὶς 27 Δεκεμβρίου 1994.
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Δυὸ μικροὶ βοσκοὶ μᾶς περίμεναν 
στὴν ἀκρόπολη τῆς Κύρρου.


