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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
ακόμn να απαγορεύσουν και τα μολύβια με

Αγγλικό ζυγό.

χρώμα μπλέ!!!

-

Η Αγγλικn ανθελλnνικr'Ί πολιτικn, προ

κειμένου να δnμιουργnσει στnν Κύπρο 'Έλλn
νόφωνες Βρεπανούς"

με

τnς "ανώτερες" αξίες, που οδnγούσαν με μα
θnματικn

ακρίβεια,

στnν

δοχn των τετελεσμένων κ όθε φορό.

στενό "Κυπριακό

πατριωτισμό" διαπαιδαγωγούσε με τις δικές
καταστροφn

του

πολιτισμού και των αξιών των αποικιοκρατου
μένων λαών. Για να πετύχουν στους σκοπούς
τους, οι Άγγλοι αποικιοκράτες, με βρωμερές

-

Έντεχνn

και

ξόρτnτου

Κυπριακού

ρόλλnλn

κρότους, με τnν πα

καλλιέργεια

απόψεων,

που

υποστr'Ίριζαν ότι οι "Κύπριοι δεν είναι Έλλn
νες".

Από τnν παραπάνω ανόλυσn είναι ξε
συνεχr'Ί

αντιπαρόθεσn

Ενωτικών και κομμουνιστών.

κάθαρο ότι

κό αγC:JVα

n

Αγγλικr'Ί πολιτικr'Ί, συνέχεια και

με σειρές από μέτρα, επεδίωξε τον αφελλn
νισμό

-Απουσία τnς αριστερός από τον Εθνι

-

Τnν εμφόνισn του λεγόμενου 'Κυπρια

κού πατριωτισμού" και τnν αποδοχn του ανε

μεθόδους επεδίωξαν.

-

Καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας,

συμβιβασμού κα τυφΜς υποταγnς και απο

του

Κυπριακού

Ελλnνισμού.

Όπως

r'Ίταν φυσικό, δεν τα κατάφερε, όπως άλλω
στε δεν τα κατάφεραν και τόσοι άλλοι κατα

ΚαταστοΜ με βίαιο τρόπο, κάθε προ

σπάθειας εξέγερσnς, για απαλλαγr'Ί από τον

κτnτές, που πέρασαν από το νnσι στnν μα
κραίωνn και πολυτόραχn ιστορία του.

Κώστας Γιαννός

ΓΕΛΑ ΚΟΡΟΥ ΜΟΥ

Γέλα, κορού μου, ξαναγέλα μου
που σε θωρώ 'γιω να γελάς καρτζίν μου
ξαναφτερώνω πελασέλα
σαν που μπαίνει μ πόλιν στnν ψυσιr'Ίν μου
νώθω γλυτζυίν μέσα μου τόραμαν
αρτζιεύκω τζιαι πετόσσω παραπούλια
γυρόν μου φέγγει του φου χόραμαν
τζιαι πάνω τ' άστρον τnς αυκnς τζι

n

πούλια

Τόκnς Νικολα'ίδnς
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Η

περίοδος

τnς

Τουρκοκρατίας

κύθρου.

υπnρξε από τις πιο δύσκολες στn ζωn του
Ελλnνιαμού. Μέαα αε άθλιες αυνθnκες δια
βίωαnς ο υπόδουλος Ελλnνας αγωνιζόταν
να διατnρnαει εκείνα τα χαρακτnριστικά

που προσδιόριζαν τnν εθνικn του υ πόστα
απ ενώ ταυτόχρονα ανέμενε τnν ιστορικn

στιγμn τnς απελευθέρωαnς του. Αρκετές
φορές ξεσnκώθnκε ώστε να πετύχει να ορί

ζει ο ίδιος τn ζωn και τn γn του. Ισάριθμες
όμως φορές οι προσπάθειες του καταπνί
γονταν στο αίμα από τον πολύ πιο ισχυρό
κατακτnτn, που

n

συμπεριφορά του τnν

κάθε φορά γινόταν περισσότερα βόναυσn
και αποτρόπαιn. Τέτοιες τραγικές στιγμές

έζnσε και

n ιδιαίτερn μας πατρίδα λίγο μετά

τnν έναρξn τnς Ελλnνικnς επανόστασnς
του

1821.
Η

ο

καταγόταν

από

θρου

n

οποία

είχε τις

ρίζες τnς στnν

επαρχία Ικονίου τnς Μικράς Ασίας. Ήταν

κάτοχος πολύ

μεγάλnς περιουσίας που

τnν αποτελούσαν

εκτάσεις γnς, πολυά

ριθμα κοπάδια και αρκετό χρnματα. Τόσο
στο Παλαίκυθρο, που τnν εποχn αυτn είχε

σχεδόν τουρκικό χαρακτnρα όσο καιστn
Λευκωσία,

είχε

διάφορα

οικοδομnματα

και μεγάλο αριθμό υπnρετών που εργά
ζονταν σε αυτό. Οι περισσότεροι από αυ
τούς nταν φτωχοί ΧριmΊανοί των οποίων
είχε αρπάξει τnν περιουσία
ντας τους σε

μετατρέπο

σκλάβους χωρίς σχεδόν δι

καιώματα. Ο μεγάλος του πλούτος, nταν

n

Κύπρος, λόγω κυρίως τnς γεω

Χατζnταχnρ

παλιά ονομαστn οικογένεια του Παλαικύ

αιτία ώοτε να συναναστρέφεται με τους

Δlοικnτές του νnσιού και μερικές φορές

γραφικnς τnς θέσnς, όπως άλλωστε και

μάλιστα τους αντικαθιστούσε όταν 01 τε

πολλά όλλd

λευταίοι για ειδικούς λόγους απουσίαζαν

μέρn του

Ελλnνισμού,

δεν

συμμετείχε ενεργό στον εθνικοαπελευθε
ρωτικό αγώνα. Η συνεισφορά

ρίστnκε κυρίως σrnν υλικn και nθικn συν
δρομn. Όμως, παρά τn σχετικn nρεμία

που επικρατούσε στο νnσί 01 Τούρκοι αγά
δες, με πρόφασn τnν πρόλnψn ταραχών,

αναζnτούσαν

τnν

κατόλλnλn

ευκαιρία

ώστε να προβούν σε σφαγές σε βάρος
των Ελλnνων προκρίτων και σε δnμευσπ
των περιουσιών τους. Υπόβαλλαν μάλιστα
κατάλογο προγραφών στnν Πόλn και πε
ριελάμβανε

486

ονόματα

μακριά από τnν Κύπρο.

τnς περιο

πιέζοντας για

τnν έγκρισn των σχεδίων τους. Ο αψοστα
γnς Διοικnτnς του νnσιού έλπιζε πως θα

επωφελείτο τόσο από τις λεπλασίες σε

ο

Χατζnταχrιρ

περιλαμβανόταν

ανάμεσα στους αγάδες που απαιτούσαν
τnν άμεσn καταδiωξn των Χριστιανών. Κα
τnγγειλε δε

ως ορχnγούς

των Ελλrlνων

τnς περιοχnς του και πιθανούς

επικεφα

λnς σε μια μελλοντικn επανάστασn τον

ΧατζnΑπάλαν

από

τnν

Κυθραίο,

τον

παπά Ιωάννn από τn Bώvn και τους πρω
τόπαπα Γεώργιο και Χατζn Ιωνά από το

Έξω Μετόχι 1 ·

Οι καταγγελίες του Χατζn

ταχnρ εισακούστnκαν οπό τον Κουτσούκ

που απέστειλε ομάδα από "ζαπτιέδες" με
τnν εντολn

να οδnγι1σουν τους τέσσε-

βάρος των προυχόvrων του τόπου aλλCJ
και ότι θα εστρέφετο με τn δόξα τnς κα
ταστολrlς κάθε τόσnς για εξέγερσn. Συ
μπαραστάτες βρnκε τnν πλειονότnτα των

Τούρκων

τιμαριούχων

του

νnσιού

που

ανάμεσά τους πρωταγωνιστικό ρόλο διε

δραμότιζε ο Χατζnταχnρ αγάς του Παλαι-

1.

Κnρuξ

8.7.1916:

Ό Χατζnταχnρ αγός του

Παλαικύθροu". Όμως στο βiβλiο του 'Άπομνnμο
νεύματα των κατό το

1821

εν τn νnοω Κύπρω τραγι

κCΝ στιγμών, ''Αλεξάνδρεια
γιος

Κnπιόδnς

αναφέρει

1888,
ότι

σελ.
ο

20.

ο Γεωρ

Χσrζnlωανός

κατανόταν από τnν Κuθραiο ενώ τον πρωτόπαπα
Γεώργιο τον γρόφει ως πρωτόπαπα Χριστόδουλον.
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ρις

προύχοντες στο Σεράγια, για συζr'ηnσn

δnθεν κάποιων σοβαρών υποθέσεων. Το ανυ
ποψίαστο

των

συλλnφθέντων

nταν τέτοιο

ώστε ένας από αυτούς, ο Χατζn Ιωνάς, πα

ρέθεσε γεύμα

στους στρατιώτες δίνοντας

επίσnς εντολές στα
του 'v'C

μέλn τnς οικογένειας

περιποιnθούν

μέχρι

και

τα

άλογά

τους. Κάποιος από τους "ζαπτιέδες", προφα

νώς παλιός γνώριμος του, αναζnτούσε τρό
πους να τον ειδοποιnσει για τα τουρκικά σχέ
δια.

Παρενέβαλλε

δε

στις

Γιώργnς να πεθάνει από συγκοπn λόγω του
τρόμου και τnς λύπnς του.

διάφορες

συνομιλίες τους τn λέξn "Βαμβακόσπορος"
που nταν συνώνυμn για τους Χριστιανούς με
τον κίνδυνο. Έλπιζε έτσι πως θα αντιλαμβα
νόταν τnν επικείμενn του θανατικn καταδίκn
και θα εύρισκε κάποιο τρόπο ώστε να ξεφύ

Μετά τις σφαγές, οι Τούρκοι αγάδες
που συνέβαλαν στnν υλοποίnσn του ομαδι
κού

αυτού

ποιnθούν

ντων.

ευκαιρία στον Τούρκο

n

έσπευσαν να

περιουσίες

ιδιο

των

σφαγιασθέ

Κλnρονόμος δε γινόταν

ο ντόπιος

αγάς.

Έτσι και ο Χατζnταχnρ παρέλαβε τις

περιουσίες αυτών που ο ίδιος είχε καταγγεί

λει.

το

αίμα

όμως των

αδικοσκοτωμένων

απαιτούσε τn θεία Δίκn για όσα aνόσια διέ
πραξε ο σκλnρόκαρδος αυτός Τούρκος. Δεν
άργnσε δε να υποστεί τnν τιμωρία που έχουν
όσοι στnρίζουν τn ζωn τους στο άδικο και
στnν aπανθρωπιά.

γει. Αυτός όμως δεν το κατάλαβε και ούτε
δόθnκε δυστυχώς

εγκλr'ψατος
τις

Στα

1838

διορίστnκε στρατιωτικός Διοι

κnτnς τnς Κύπρου από τον ίδιο το Σουλτάνο

εκείνο να του μιλnσει καθαρά. Αφέθnκε δε

ένας

να οδnγnθεί στn Λευκωσία και στα μπου

Οσμάν πασάς. Τnν ωραιότατn σύζυγο του

Οι σφαγές άρχισαν στιc;

9

Ιουλίου

1821.

Πρώτα οι Τούρκοι aπαγχόνισαν τον Αρχιεπί
σκοπο Κυπριανό και στn συνέχεια εκαροτό
μnσαν τους Μnτροπολίτες Πάφου Χρύσαν

θο, Κιτίου Μελέτιο και Κερύνειας Λαυρέντιο.
συνεχίστπκον

γιο

αρκετές μέρες συνοδευόμενες οπό βασανι
στnρια σε βάρος των αιχμαλώτων. Σε αρκε-
τούς προτάθnκε πιεστικά να aσπαστούν τον
Ισλαμισμό ώστε να αποφύγουν το θάνατο. Ει
δικά μάλιστα στον Χατζπlωνά, ο οποίος δια
κρινόταν για τnν ωραιότnτα του, ο ίδιος ο
Κουτσούκ του πρότεινε να τουρκέψει και να
τον καταστnσει χιλίαρχο, αξίωμα πολύ σnμα
ντικό για τnν εποχn. Ο Χατζn Ιωνάς αρνnθn
κε

κατnγορnματικά

ενισχυόμενος στις

δύ

σκολες εκείνες ώρες από τον συγχωριανό
του παπά Γιώργπ που τον παρότρυνε να μπν
δειλιάσει λέγοντας του: "Έχε θάρρος σύντε
κνε. Πρέπει να aποθάνωμεν εμμένοντες εν
τn πίστει nμών και βαπτιζόμενοι εκ νέου εις
το ίδιον

στρατιωτικός

ο

Οσμάν ερωτεύτnκε παράφορο ο Χατζnτα

τρούμια του Σεραγiου.

Οι θανατικές εκτελέσεις

διαπρεπnς Τούρκος

nμών αίμα". Η άρνnσn του αυτn

αποτέλεσε τnν αιτία να επιπέσουν πάνω του
οι παρευρισκόμενο; ΤούρκΟI και vα τον σκο
τώσουν με τέτοιο λυσσώδn, αιμοοταγn και
άγριο τρόπο ώσrε ο παρευρισκόμενος Παπά

χnρ και θέλnσε με κάθε θυσία να κατακτnσει.

Χρnσιμοποίnσε μάλιστα πολλούς

αλλά δυ

στυχώς γι' αυτόν ανεπιτυχείς τρόπους για
τnν υλοποίnσn του άνομου του σχεδίου. Στο
τέλος δnλnτnρiασε τον Οσμάν πασά ώστε
ανενόχλnτος να μπορέσει να πλnσιάσει τnν
όμορφn χανούμισσα. Μετά δε το θάνατο του

συζύγου

υπnρξε

τnς

τnς

μάλιστα

αυμπαραστάθnκε

και

προστάτnς

τnς.

και

Με

πολλά τεχνάσματα και πονnρίες τnς παρου
σίασε

ένα

εξαίρετο

χαρακτnρα

θέλοντας

έτσι με κάθε τρόπο να κερδίσει τnν εύνοια
και τnν αγάπn τnς. Για να είναι δε όσο το δυ
νατό

περισσότερο

μαζί

τnς,

γάμο του γιού του Μασάρ
ναχοκόρn τnς χnρας

-

πρότεινε

το

Μπεκ με τn μσ

γεγονός που αυτn με

χαρά αποδέκτnκε. Μετά δε τnν παρέλευσn
λίγου χρόνου τnν ζnτnσε ο ίδιος σε γάμο γε
γονός όμως που

n

χnρα αρνnθnκε αφού το

θεc.όρnσε άτοπο λόγω τnς στενnς nδn συγγέ
νειας που τnv έδενε μαζί του. Η επιθυμία
όμως
ωραία

του

Χατζnταχnρ

γυναίκα

του

να

είχε

αποκτnσει

γίνει

τnν

παθολογικn

ιδέα. Στο τέλος, εφάρμοσε ένα δόλιο τέχνα-

σμα ώστε να ικανοποιnοει τιc; αθέμιτες του
διαθέσεις. Περιτυλιγμένος με σενδόνι ώm-ε

