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Συμμετοχή της Κυθρέας
στη θυσία της 9ης Ιουλίου 1821
Διαβάζοντας

το

όρθρ ο

Κυπριακή

ποπός Χριστόδουλος αναφερόμε νος ως εκ

1821, δες τεύχος 25Κυθρέας .. και βλ έπον

«Η

τικότητα εφημέρ ιος στον Άγιο Ανδρόν ι κο

Θυσία της 9ης Ι ουλίου

26

τ ης « Ελ εύθερης

της κώμης Έξω Μετόχι, ήταν στην π ραγμα

ταςτη θυσία των υπέρ τετρακοσίων Ελλή

Κυθρέας, aπόγονος του οποίου εlνα ι η

νων Κυπρίων που σφαγ ιάσ θ η σαν, σκέφτη

ο ικογένεια του Γιόγκου Τοουλή παπά Οικο

κα, πως θα ήταν αδ υ νατο να μη ν υπάρχουν

νόμου, η σύζυγος του διδασκάλου Βαρ

ανά μεσα στα θύματα της θηριωδίας του

νάβα Παπανaστασlου, Ελένη Ο ικονομlδου

Κουτ σιούκ Μεχμέτ και Κυθρεώτες .

(ο ι κογενειακό όνο μα) η σύζυγος του Παπα

Όπως είναι γνωστό η εκτέλεση κατόπιν

κώστα Γεωργιάδη, Αγάθη Οικο νομίδου (οι

βασαν ιστηρίων δ ια aπαγχονισμού των προ

κογενε ια κ ό όνο μ α) που ή ταν εφημέ ριος

γραφέντων διάρκεσε λίγες μέρ ες , αρχίζον 

στην εκ κλησία Αγίου Ανδρονίκου Κυθ ρέας

τας από την 9η μέχρι και της 14η ς Ιουλίου.

και ήταν γνωστός με το όνομα Παπάδιακος .

Στη σελίδα

1155

του πρώτου τόμου της

Ιστορ ίας της Κύπρο υ του Φ ίλιου Ζανέττου

Ο Χατζή Ι ωνάς κα ι ο πρωτοπαπάς Χρι

(τ η ν ίδ ια περιγραφ ή δίδει και ο Κώστας Π .

στόδουλος κατά την εκτέλεσιν ήταν ο ένας

Κύρρης σε άρθρο του « Η Κ υθρέα : Ι στορ ι κό

κοντά στον άλλο παλο υκωμένοι και όταν ο

διάγραμμα », Ελεύθερη Κυθρέα τεύχος

δήμ ιος έγδερνε το δέρμα όπως ήταν το

27,

δ ι αβάζουμε :

συνήθειο των αιμοβόρων Τούρκων, ο Χατζή

«Τη ν δεκάτη τρίτ η Ι ο υλ ίο υ εν τη αυ τή
πλατεία

της

Λ ε υκωσίας

απεκεφαλίσθη

σαν , ο Χατζή Η λίας εκ Λαπήθου μετ ' άλλων

17

προκρίτων συμπολιτών του , ο Χατζή

Ιωνάς ελύγισε κ αι ο πρωτοπα πάς Χριστό
δουλος ενθαρρύνοντaς τον του είπε: «Θυ
σίασε παιδί μου το α ίμα σου για την Χρι
στιανοσύνη .. . Αυτό έγιναν γνωστό κα ι δια

Νικ όλας Λα υ ρεντ (ου Πρωτοσύγγελος και

τηρο ύ νται ακόμη στη μνήμη των aπλοϊκών

πρόκριτος της Κώμη ς Καραβά, ο Χατζή

κατο ί κων της Κυθρέαcr . Ο Χατζή Παττό λας

Ι ωνάς και ο Χατζή Αττάλας, προύχοντες

είχε

της Κυθρέας , ο πρωτοπαπάς Χριστόδου 

κατοικίαν του στην πλατείαν των καφε

λος εκ της κώμης Έξω Μετοχίου και ο Παπ ά

νείων της Συρκανιός, το ίδι ον ακρ ιβώς στο

Ι ωάννης εκ της κώμης Βώνης."

οποίον εργαζόντουσαν μέχρι του θανάτου

Έτσι έχομε τ ην ιστορικήν μαρτυρίαν
πως τουλάχιστον

4

κάτοικοι Κυθρέας και

π εριχώρων σφαγ ι όσθησαν υπό των Τούρ
κων .

Με όλες τις δυσκολίες π ο υ δημ ιού ργησε
η προσφυγιά και η διασπορά των συγχωρ ια

νών, γιατί η σκέ ψ η πάντα είνα ι πάνω από το
χωρ ι ό. πλησίασα

κα ι

εντόπ ισα

τις

εξής

λι;πτομέρειες .

Ο

αναφερ όμενος

ως

Χατζή

Αττάλας

~( ναι ο Χατζή Παττάλας (ορθόν επίθετον)
πο ιι ή τ αν κάτοικος Συρκανιάς Κυθρέας . Ο

Χατζη Ι ωνάς που αναφέρεται σαν προύχον
τας Κυθρέας ήταν στην πραγματικότητα
π ρούχοντας στο Έξω Μετόχι και ο π ρωτο-

το κατάστ ημα του, καφενε ίον και την

των λίγα χpονια π ρο της εισβολής, ο Χρύ 
σανθος και ο αδελφός του Μιχάλης, γνω

στοί σαν Πατταλούδια , εγγόνια του θυσια
σθέντος Χατζή Παττάλα πούταν παιδιά
του Κωσταντίνου Πάτiάλα (γιο υ του απα

χονισθέντος).

Ο

Χατζή

Παττόλας ήταν

πλούσιος και προύχοντας της ενοplας , του
οποίου τη βοήθεια και υπερ άσπιση ζητού
σαν οι συνενορ ιότες του από τις καταπιέ
σεις

και

αυθαιρεσίες

τ ων

κρατούντων

Τ ούρκων , τις οποίες παρε ίχε πά ντα π ρόθυ
μα , και γι αυτό οι ιθ ύνον τες, τον εlχαν

πάντα στο μυαλό τους ως «αν αρχικόν» και
γι αυτό όταν ο κατάλογος των πρ ογραφών
ετοιμάστ η κε . ο Χατζή Π αττάλας βρήκε τ η
θέσ η του γ ι ο τη θ υ σία .

·
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Εξόλλοu ο όλλος λαϊκός ο Χατζή Ιωνάς

Ο παπά Ιωάννης από τη Βώνη ήταν πολύ

που ήταν κάτοικος στο Έξω Μετόχι, στη

πλούσιος με κτηματική περιουσία και είχε

νιότη του ήταν ομορφάνθρωπος με πραγw

δυο παιδιά. Τον Τζοβάνη που ξενητεύθηκε

ματικήν

αφού

Ήταν

παλληκαρ(σιαν

πλούσιος

και

κορμοστασιόν.

πάντοτε

παντρεύτηκε

Μικρασιάτισσα

και

βοηθούσε

κατέληξε μετανάστης στην Αμερική, όπου

τους συγχωριανούς του. Όταν ήταν νέος

έγινε πάμπλουτος. Το δεύτερο παιδί του

περνούσε μια μέρα καβάλλα στο άλογο του

ήταν ο παπά Χριστόδουλος παπά Γιάννη, ο

μέσα από το γειτονικό τούρκικο χωριό της

οποίος έμεινε γνωοτος ως ο «Πελλόπα

Επηχούς,

πας». Η οικογένεια έδωσε και προηγού

δεν κατέβηκε από το άλογο,

όπως ήταν το συνήθειο, για να μην βλέπουν

μενα

τις τουρκάλες που τυχόν κινούνταν μέσα

χωριό.

και

μεταγενέστερα

παπάδες

στο

στις αυλές των σπιτιών τους με aσκέπαστο

Μετά την εκτέλεση του παπά Ιωάννη η

κεφόλι και οι Τούρκοι του χωριού έτρεξαν

περιουσία του η κτηματική κατασχέθηκε

και τον σύλλαβαν. Όταν τούτο εγνώσθη

από τους Τούρκους, οι οποίοι και βασάνι

στο χωριό του η μόνα του πήγε τρεχτή στο

ζαν τον Παπαχριστόδουλο

γειτονικό Παλαίκυθρο όπου ήταν το σπίτι

δώσει

του πασά της περιοχής και παρακαλώντας

πατέρα του ο οποίος όμως όχι μόνο δεν

τον με τη δικαιολογία ότι ο γυιός της που

παρέδωσε τα χρήματα αλλά με τη βοήθεια

τα

χρήματα

του

για να παρα

εκτελεσθέντος

ήταν νέος ακόμα στην ηλικία δεν γνώριζε

κάποιου

τους κανονισμούς και έτσι κατάφερε και

χωριό Παλαίκυθρο, πήγε στην Κωνσταντι

πασά

κτηματία

στο

γειτονικό

τον γλύτωσε. Ήλθε ο καιρός για τον Χατζή

νούπολη και κατόρθωσε να πάρει φιρμάνι

Ιωνό να παντρευτεί. Η μέλλουσα σύζυγος

για

του ήταν από την 'Ασσια. Ο γόμος έγινε στο

περιουσίας. Στο δρόμο από την Κυθρέα

την

επιστροφή

της

πατρικής

του

χωριό της γυναίκας, όπως γίνεται συνήθως,

πλησιάζοντας στη Βώνη υπάρχει φυτεία

και μετά το γόμο το ανδρόγυνο καβάλλα

ελιών που λεγόταν το ελιοχώρι του «πελ

στα άλογα τους πήγαιναν στο Έξω Μετόχι.

λόπαπα».

Αυτή ήταν η θυσία της Κυθρέας και των

Στο δρόμο ένας τούρκος τους σταμάτησε

περιχώρων το

και προέτρεψε τον Χατζή l'nνό να πάρει τη

μνήμη των σφαγιασθέντων όπως και όλων

1821

και ας είναι αιωνία η

γυναίκα του στο σπίτι του πασά στο Παλαί

που θυσίασαν την ζωή τους για την ελευθε

κυθρο, για τΙ ήταν το συνήθειο και προνόμιο

ρία του τόπου πρ<iηα από τον τούρκο το

των πασάδων να κοιμούνται πρώτοι uυτοί

1821

με κάθε νιοπαντρεμένη προτού αυτή nαει

λευθερωτικού αγώνα του

στο κρεβάτι την πρώτη νύχτα του γάμου με

ψυχές όλων αυτών θα περιίπτανται πάνω

τον άντρα της. Μόνο το ξυλοφόρτωμα
γλύτωσε ο Τούρκος που έκαμεν την· nρο

τροπήν, γιατί ο Χατζή Ιωνάς δεν ήταν
δυνατό- να συγκατατεθεί σε μιαν τέτοια

και το

1974 και στην περίοδο του απε
1955-1959. Οι

στην περιοχή για να την βλέπουν τουρκο

κρατημένη και με το όγαλμα του Ατατούρκ
στημένο στην είσοδο της Κυθρέας και θα
φωνόζοuν:

προσβολή.
Ο Κεφαλό6ρυαος διαμαρτύρεται,

στέρεψε κι αυτός

Στέρεψε η φωνή

η Παναγιά η Χαρδακιώrισσα

εlναι ντροπή

ο Άγιος Ανδρόνικος

Δεκατρlα χρόνια

γίνανε τζιαμιά,

του Τούρκου Που

ως πόσο θα περιμένουμε.

6ε6ηλώνει την περιοχή μας.
Θυσιάσαμε τη ζωή μας

για τη Λευτεριά αυτού του τόπου
κινηθείτε για να τη λευτερώσουμε
παντοτεινά!

Κώστας Χώπλαρος

