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Ιστορικό διήγημα 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑί ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Ήταν μήνας Απρίλης του 1570. Βασιλέας 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν τότε ο 

Σουλτάνος Σελήμης που διεδέχθη τον πατέρα 

του Σουλε"ίμάν το 1567. 

Ο Σελήμης όπως και οι άλλοι Σουλτάνοι μό

λις εσταθεροποιήθη στον θρόνο του άρχισε 

να σκέφτεται καινούργιες δόξες και νέες 

κατακτήσεις. Κάλεσε στο παλάτι του που ήταν 
τότε στην Ανδριανούπολη τρεις από τους κα

λύτερους του πασάδες και τους είπε: «Εσύ 

Πιαλή, και εσύ Αλή, και εσύ Μουσταφά, από 
σας τους τρεις καλούς μου πασάδες θέλω να 

μου φέρετε στο στέμμα μου την Κύπρο. 

· Ακουσα πως τούτο το νησί που το έχουν τιίJρα 
οι Βενέτικοι είναι πλούσιο και πολύ όμορφο. 
Θέλω μέσα σε τρείς μήνες το πολύ να μού 

φέρετε τα καλά μαντάτα και θα έχετε και εσείς 

το μερτικό σας». 

Μίλησαν οι τρεις πασάδες με τον Σουλτάνο 

για τις ανάγκες της εκστρατείας, κατέστρω

σαν τα σχέδια τους και. σε λίγες μέρες έφευ

γαν από τη Χίο με μιαν αρμάδα από τριακόσια 

πλοία μικρά και μεγάλα για την Ανατολική Με

σόγειο. Οι ιστορίες λέγουν πως πρώτα πήγαν 
στη Φοινίκη για να ηάροuν ενισχύσεις και για 
να εξασφαλίσουν ειδικούς που ήξεραν καλά 

την Κύπρον και τα κατατόπια της. Και σε λίγες 
μέρες έφυγαν για τη Λεμεσό για να διασπεί
ρουν τον τρόμο, την δυστυχία και την απόγνω

ση στον τόπο μας. 

Οι καημένοι οι Λεμεσιανοί που, ήταν φημι

σμένοι για την αρετή και τη φρόνηση τους, 

μόλις έφθασαν τα τούρκικα πλοία δεν άργη

υuν να ι ιάρουν την απόφαση τους. Να πολεμή

σουν μέχρι τέλους. Το τι επακολούθησε στη 
Λεμεσό δεν περιγράφεται. Χιλιάδες οι σκοτω

μένοι, οι αιχμαλωτισμένοι, η δε πόλις της Λε

μεσου αφου ελεηλατήθηκε κατεκάη ολοσχε

ρώς. 

Δεν πέρασε ούτε μια μέρα για τα νέα της 

Λεμεσού να φθάσουν σ· όλη την Κύπρο. Και 

άρχισαν οι θρήνοι και οι οδυρμοί και οι φυγές 
προς τα βουνά. · Ομως η φωνή των φρονιμοτέ
ρων σ' όλη την Κύπρο ήταν άλλη. Να οπλιστού·· 

με με θάρρος και να πολεμήσουμε τον κατα

κτητή μέχρι τέλους. Και αυτήν την φωνή τον 
ακολούθησαν οι πιο πολλοί από τους Κυ
πρίους. Και δεν είχαν άδικο. Γιατί το τι τους 
περίμενε ήταν φρικτό. · Οπου περνούσε ο 
Τούρκικος οδοστρωτήρας τίποτε δεν έμεινε 
όρθιο. · Εμπαιναν στα σπίτια μικρά ή μεγάλα 
για να σκοτώσουν, να αιχμαλωτίσουν, να κλέ
ψουν τα πάντα. τίποτε δεν άφηναν στη θέση 

τους. · Επιπλα, τρόφιμα, ζώα, σιτάρι, όσπρια, 
όλο το β ιός των φτωχών Κυπρίων το έπαιρναν 
μαζί τους. Είναι γι' αυτό που ο ιστορικός της 
τότε εποχής διερωτάται αν αυτός ο οδοστρω
τήρας ή συρφετός ήταν άνθρωποι ή κάτι άλλο. 
Γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει που έβρι
σκαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο φανατισμό και 

τόση αγριότητα. Που έβρισκαν τόση απόλαυ

ση να σκοτιίJνουν. να σφάζουν, να αιχμαλωτί
ζουν και να πίνουν το αίμα τόσων δυστυχισμέ
νων ανθρώπων. Αυτός ο συρφετός έμοιαζε πιο 

πολύ με λιοντάρια της Αφρικής που, όταν 
μπαίνουν σε μια μάνδρα αδυνάτων rφοβάτων. 

άλλα ξεσχίζουν, άλλα πνίγουν και πιο πολι~J 
απολαμβάνουν να κολυμπούν στο αίμα. Και οι 
ηοιμένες, τω υ στη δική μας περίπτωση ήσαν οι 
Βενέτικοι, αντί να βοηθήσουνε το ποίμνιο 

τους έφευγαν τρέμοντες για να φυλαχθούν 
αηό την οργή τους. 

Βέβαια ανάμεσα στους Τούρκους υηήρχαν 
και οι εξαιρέσεις, αλλά αυτές ήσαν ηολύ λίγες. 
Πρόκειται για τους φτανόκαρδους, έτσι έλε
γαν τους ειρηνιστές της τότε εηοχής, οι 

οποίοι δεν άντεχαν αυτή την φρικτή κατάστα

ση. Αυτοί εμισούσαν τους σκοτωμούς και τις 
λεηλασίες και επαναστατούσαν για τα χάλια 
του Σουλτάνου και των πασάδων του. Όμως 
αυτοί ήσαν οι αηοδοπομπαίοι τράγοι του στρα

τεύματος. Τους ονόμαζαν τομούς (χοίρους) 
κιοπέκ (σκύλλους) και εχθρούς του Αλλάχ και 
της πίστης τους. Αυτούς τις πιο πολλές φορές 
τους σκότωναν ή τους ανάγκαζαν να εγκατα
λείψουν το στράτευμα για να βρουν άσυλο 
ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους. Ποιος ξέρει 
ίσως να είναι αυτοί η ου αργότερα εδημιούργη
σαν τον πρώτο ηυρήνα της ΤΌυρκοκυηριακής 

κοινότητας στον τόηο μας. ·ισως ακόμα να 

είναι αυτοί που έθεσαν το θεμέλιο λίθο της 
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φιλίας που εδημιουργr]θηκε αργότερα μεταξύ 

των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που 
σκόνταψε το 1974. 

Και για να συνεχίσουμε την ιστορία της τότε 

συμφοράς του τόπου μας αναφέρουμε πως 

από τις λεηλασίες τους οι Τούρκοι γέμισαν 200 
καράβια τα οποία ο Πιαλή Πασάς επέρασε 

προς την Καραμανία τον μήνα Ιούλιο. Ο ίδιος 

πασάς που φαίνεται πως είχε την ευθύνη για 

τον στόλο και για τις ενισχύσεις, στην επι

στροφή του προς την Κύπρο πέρασε από την 

Τρίπολη του Λιβάνου και πήρε περιaσότερες 

ενισχύσεις. Τις κατέβασε στη Λάρνακα και άρ

χισαν αμέσως οι ετοιμασίες για την μεγάλη 
επίθεση της Λευκωσίας. Σε λίγες μέρες ο Μου

σταφά Πασάς και ο Αλή Πασάς επροχωρούσαν 

προς τη Λευκωσία την οποίαν απέκλεισαν με 

αναρίθμητα στρατεύματα. Λέγεται ότι την 

Λευκωσία την κτυπούσαν από έξι τόπους. Και 

ποιός μπορεί να περιγράψει εκείνο τον πόλε

μο; Και ας λέγουν μερικοί ότι η Λευκωσία δεν 
επολέμησε ποσώς. Και ότι δήθεν οι Λευκωσιά

τες είχαν οδηγίες από το Σενάτο της Βενετίας 

να μη πολεμήσουν μέχρις ότου έλθει η αρμά
δα των Βενέτικων. · Ομως τέτοια αρμάδα ποτέ 
δεν έφθασε, ούτε καμιά άλλη βοήθεια έφθασε 

στην Κύπρο από άλλη χώρα. Η Κύπρος είχε 
αφεθεί στο έλεος του κατακτητού. Μήπως το 

ίδιο δεν έγινε 404 χρόνια αργότερα; Εν πάση 
περιπτώσει η πολιορκία της Λευκωσίας κράτη

σε σαράντα μέρες και εκυριεύθη από τους 

Τούρκους την 9ην Σεπτεμβρίου 1570. 

Λέγετω πως η πολιορκία θα κρστοίJσε ηολι) 

περισσότερο χρόνο αν ο Καραμάν Μπέης που 

εφύλαγε την εξωτερική πύλη ενός κοσιρου 

της Λευκωσίας βλέποντας. ότι οι φύλακες εί

χαν αποκοιμηθή δεν τα κατάφερνε να ανοίξει 
την πύλη και να εισέλθουν οι Τούρκοι στη πό

λη. Είναι όμως και άλλοι που λέγουν πως κά

ποιος άφρων ή παράφρων πήρε χρήματα από 

τον Καραμάν Μπέη και άνοιξε την πύλην Και 
αυτό είναι δυνατό. Ας μη ξεχνάμε πως το χρυ

σίον μαλακώνει τους πάντες έστω και αν πρό

κειται για πατρίδες. Αλήθεια τι κρίμα να υπάρ

χουν τέτοιοι άνθρωποι! 

· Οταν άνοιξε, λοιπόν, η πύλη το τι επακο
λούθησε δεν περιγράφεται. · Αρχισαν οι σφα
γές, οι αιχμαλωσίες, οι λεηλασίες. · Αρχισε η 
σκλαβιά των ανδρών. των γυναικών. των παι

διι.ί.Jν. Αλήθεια ποιός μπορεί να περιγράψει 

τους θρήνους και τα κλάματα των γυναικών 

όταν εχωρίζοντο από τους άνδρες τr·rς και τα 

παιδιά όταν εχωρίζοντο από τις μητ~"ες τους 
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και από τους πατέρες τους. Οι συγγενείς όταν 
εχωρίζοντο από τους συγγενείς τους και οι 

φίλοι από τους φίλους τους ... 

Οι Τούρκοι ακόμη δεν εσεβάστηκαν ούτε 
τους ιερούς μας χώρους. Μοναστήρια και 

εκκλησίες ελεηλατήθηκαν. Καλογραίες, κορα
σίδες και κυράδες εσύροντο αλυσοδεμένες 
στα σκλαβοπάζαρα γειτονικών χωρών και ε πω

λούντο σαν ζώα και άλλα πολλά που είναι αδύ
νατο να συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. 

Λίγες μέρες αργότερα παρεδόθη και η Κε
ρύνεια και μετcΊ ο Μουσταφά Πασάς επροχώ-
ρησε προς την Αμμόχωστο την οποίαν πολιορ
κούσαν i]δη οι άλλοι δυο πασάδες. Ο Πιαλή 
από τη θάλασσα και ο Αλr]ς από τη ξηρά. Οι 
ιστορικοί λέγουν πως η Αμμόχωστος έκαμε 

δυνατό και θαυμαστό πόλεμο και πως αν ήρχε

το βοήθεια από τους Βενέτικους, οι Τούρκοι 

δεν θα την έπαιρναν ποτέ τους. · Ομως είχαν 
σωθεί τα πολεμοφόδια και τα τρόφιμα των 

υπερασπιστών της πόλης και τελικά την 1 ην 
Αυγούστου. 1571 οι ΑμμοχωmΊανοί παρεδό

θησαν αφού είχαν φάγε ι όλα τα ζώα που είχαν
άλογα, γαϊδούρια, καμήλες, γάτους. σκύλλοuς 
ό.τι είχαν στην πόλιν. Μάλιστα πολλοί από 
τους κατοίκους της πόλης άρχισαν να πεθαί
νουν απ<'> την πείνα. 

·Ε τ οι ήσαν περίπου τα πράγμα ια στην Αμ

μόχωστο όταν η φρουρά της πόλ ηc; απcφάσισε 

να ηαραδσfJεί. Το τι επακολούθησε στην πόλη 

είναι γνωσιό. Πολλοί από ΠJ φρουρά εσφάγη

σαν. ο δε Καπετnνιος τηc; ττ6ληc; ο Βρογαδίνοc; 
εγδάρη ζω ν ιuνύr~ arr6 τον Μοuσταφα Πυσσ 
Σύμφωνα με τον ιστορικ6 ο απολογισμc1c; των 

θυμάτων τηc; Τουρκικής κατάκτησης τηc; Κύ

πρου ήσαν 11 Ο χιλιάδες αιχμάλωτοι που που
λήθηκαν και διεσκορηίστηκαν στην Αναrολή 

και την Δύση και 40 χιλιάδες οι σφαγέντεc;. 

Λίγες μέρες μετά την συμπλήρωση της 

κατάκτησης της Κύπρου, οι τρεις πασάδες 

έφευγαν για την Ανδριανούπολη για να πά

ρουν τα συγχαρητήρια και την αμοιβή τους 

από το Σουλτάνο. Και ο Σουλτάνος τουc; έδω

σε ότι ήθελαν και δεν ήθελαν με όλη του την 
προθυμίαν. Και ας λένε μερικοί πως ο Σουλτά

νος ήταν οργισμένος με τον Μουσταφά Πασά 

για το γδάρσιμο του Βραγαδίνου. κι· αυτό για

τί η Ευρώπη έμεινε εκστατική μπροστά στα 

τόσα εγκλήματα που διέπραξαν στην Κύπρο οι 

"φίλοι" τους οι lοι1ρκοι. · Ομω<; η FυριίJπη τί
ποτε δεν έκαμε για να σώσει το νησί μαc;. Μή

πως την ίδια στάση δεν κράτησε η Ευρώπη το 

1974; 
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Αυτή την ιστορία θέλησα να διηγηθιiΙ πριν 
πολλά χρόνια σε δυο τουρκοκυπρίουc; φίλους 
μου. Και θυμούμαι πως και οι δυο είχαν μείνει 
έκπληκτοι. Αισθάνοντο ντροπή και δεν μπο
ροί;οαν να πιστέψουν πωc; οι πρόγονοι τους 
ήσαν τόσο σκληροί και άγριοι. Η μόνη παρηγο
ριά των Τουρκοκυπρίων φίλων μου ήταν πως 
όλα άλλαξαν τουλάχιστο μετά αηό τη γέννηση 
του Κεμάλ Ατατοί;ρκ. Με εσυμβούλευσαν δε 

να επισκεφθώ τη Τουρκία για να δω με το μάτια 

μου την μεγάλη αλλαγή. Μού έλεγαν δε πως 

σε όλη την Τουρκία κυριαρχούσε η δημοκρα
τία και πως τον τόπο τον κυβερνούσε η σκια 
του Κεμάλ Ατατοιjρκ από την μια άκρη ωc; την 
άλλη της χώρας. · Ομωc; είχαν άδικο. Γιατί 

πράγμαη πίστεψα στα λόγια τους και το 

Νοέμβριο του 1969 απεφάσισα να επισκεφθιi1 
την Τουρκία για να δω την αλλαγή. Εrτισκέφθη· 
κα την Πόλη, τη Σμύρνη την · Αγκυρα πi]γα 
στον Βορρά και στον Νότον. πήγα ακόμη κα: 
στην Ανατολή. Συνάντησα και γνώρισα σ αυτή 

τη χώρα πλούσιους και φτωχούς, έξυπνους και 
aπονήρευτους. καλού·:; και κακούς. έξαλλους 
και σεμνούς, όμως δεν βρi1κα πουθενά την 
αλλαγή. Οι εντυπιίJσειc; μου δυστυχώς με απο 
γοήτευσαν. ·ισως στην επιφάνεια να ι:ιδα κά
ποιο είδος nλλαγήc;, όμως στο βάθος τίποτε 
δεν βρήκσ να είχε αλλά~ει. · Οταν δε θι:λησο 
να ψι!γω για λίyr) από ου υΊ ηου έβλε!ίο για vu 
δω αuτά που δεν έβλεπα, τότε είδc: νο ~ανο
ζωνταvείJουν μπροστά μου οι Σουλτάνοι. το 
;~ι:Jρ~~μισ, κπταtΓrrΊπ':Ις η F:ι.Jκnλη ~ωr1 κο ι (;λ ο 

1'\ιtκό της ου\οuμένΊ!(;. Λuτά τα είδα ΓΙίΩ εv ι σ να 
κΓJι πω παρασrcτικά στο μουσεiο του Τωικα:τi 

οτην Πόλη rJrτou εκθέτουν την ιστορία f'<~αι 
τους θησαυροίις των Σουλτάνων που ζούσαν 

γιο αιώνες σε βάρος άλλων λαών. Και είναι 
αιιτά που συγκινούσαν και ενθουσίαζαν τους 
Τούρκους επισκέπτες. Και χωρίς να το θέλω, 
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είπα από μέσα μου: «Είναι δυνατό αυτός ο 
λαός ν' αλλάξει ποτέ του,; Οι μέσα και οι έfι,J 
από αυτή την χώραν να αφήσουν αυτόν τον 
λαό να αλλάξει; 

Αυτά περίπου είδα και διηΎήθηκα στους 
Τουρκοκυπρίους φίλους μου όταν επέστρεψα 
από το ταξίδι μου στην Τουρκία. Και εκείνοι 
δεν άργησαν να συμφωνήσουν μαζί μου rτωc; 
τίποτε δεν άλλαξε στην Τουρκία. Και τότε μού 
είπαν. 

"· Ομωc; πρέπει να παραδεχθείς πως ολοένα 
πιο πολλοί "φτανόκαρδοι" γεννούνται στην 

Τουρκία τιiφα Ακόμα πιο πολύ θέλουμε να 
μας πιστέψειr; rτωc; εμείς οι Τουρκοκύπριοι εί
μαστε διαφορετικοί άνθρωποι από τους Τούρ
κους της Τουρκίαc;. Γιατί καωλαμβαίνουμε 

c>πως κι εσείς οι Ελληνοκίητριοι πωc; από 
όλους τους καρηούc; ο γλυκύτερος είναι η Ει .. 
ρήνη Εμείς οι Τουρκακύrψιοι γεννηθήκαμε 
φτανόκαρδοι και μείναμε φτανόκαρδοι και ει

ρηνιστές Οι στόχοι οι δικοί μας είναι άλλοι. 

Ειρήνη στον τόπο μας και σ' όλη την οικου

μένη" 

Και εγώ τους απάντησα "Μακάρι να είναι 
έτοι φίλοι μου Για το καλό της τrατρίδας μαc; 
μα και της φιλίας μας" Και εσuνέχισα "Ιlοιός 
:-:Ξ:p[t iσ(ι.. ,~ ;<\_ιποΓε να σας δοΟεί η ευι\οιρίο να 

Α .. Μ .. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

ΥΧ.: Ο διc.tλυγοc; μου μι: τouc; 1Όυρκuκυrτρiους 
φίλους μου έγινε πριν το 1974. /\πc'J τότε δυσ
τυχιος δεν τους ξαναείδα για νο τους υπενθυ
μίσω τα λόγια τους. 




