
να μοιάζει με χανούμισσα εισrΊλθε στον ιδιαί

τερο χώρο των λουτρών όπου n χnρα έκανε 
το μπόvιο τnς και αφοι.J χρnσιμοnοinσε βία 

κατάφερε να πραγματοποιnσει αυτό που 

επιδίωκε. 

Η γυναίκα, μετά το πόθnμα τnς αυτό, 

παρέλαβε τnν f-Οναχοκόρn τnς και κατέφυ

γε στnν Κωνσταντινούπολn όπου και κατάγ

γειλε τα συμβάντα στο Σουλτάνο του οποίου 

υπnρξε παλαιότερα οδαλίσκn (παλλακίδα). 

Εκείνος εξοργίστnκε από τnν απρεπn του συ

μπεριφορό και κάλεσε τον Χατζnταχnρ αμέ

σως στnν Κωνσταντινούπολn. Αυτός προ

βλέποντας τnν τιμωρία που θα ακολουθούσε 

παρέμενε στο Παλαίκυθρο. Νεώτερο όμως 

σουλτανικό διάταγμα έλεγε στον Διοικnτr'Ί 

τπς Κύπρου να μεριμνr'Ίσει είτε για τnν απο-

στολr'Ί του στnν Πόλπ n για τnν αποστολr'Ί 
τnς κεφαλr'Ίς του. Μόλις το πλnροφορr'Ίθnκε 

ο σκλnρόκαρδος και άσπλαχνος αυτός Τούρ

κος προτίμnσε να τιμωρr'Ίσει ο ίδιος τον 

εαυτό του. Ήπιε έτσι δραστικό δnλnτr'Ίριο και 

πέθανε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστnμα. 

Τόφnκε στn Λευκωσία στnν περιοχr'Ί του Γενί-

131 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Τζαμιού., στο 1838, το δε κεφάλι του στάλnκε 
στnν Κωνσταντινοι.Jπολn. 

Όπως απαίσιο r'Ίταν το τέλος του μο

χθnρού αυτού αγά παρόμοιο υπr'Ίρξε και το 

τέλος των απογόνων του. Άνθρωπος με όνο

μες σκέψεις και δόλιες πράξεις υπr'Ίρξε το 

κακό παράδειγμα και τον αισχρό και άθλιο 

βίο του αιωλούθnσαν όλα τα παιδιά του. Τα 

πατρικά χρrΊματα κατασπαταλr'Ίθnκαν σε 

άσεμνες διασκεδάσεις, τα δε κτnματα και τα 

κοπάδια του πωλnθnκαν. Τελικά οι απογόνοί 

του κατάντnσαν επαίτες και σχεδόν όλοι εξα

φανίστnκαν. Απόμειναν μόνο τα ερείπια από 

τα μεγάλα του οικοδομr'Ίματα που σώζονταν 

μέχρι τα μέσα του αιώνα μας στο Παλαίκυ

θρο. Όπως μάλιστα έλεγαν οι παλαιότεροι σ' 

αυτά περιπλανιόνταν οι σκιές του Ταχr'Ίρ και 

των παιδιών του που ζιιτούσαν συγχώρεσn 

από τους aπογόνους των σφαγιασθέντων 

Χριστιανών. 

Κωστr'Ί ς Κοκκινόφτας 

ΚΥΘΡΕΑ ΜΟΥ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ 

Κυθρέα μου πανώρια αγαπnμένn 

ποιος είναι που σε σf<λάβωσε 

και είσαι λυπnμένn 

Ήσουν στολίδι όλnς τnς περιοχnς 

και καμάρι των δουλευτάδων κατοίκων σου 

Επότιζες και στόλιζες τα πάντα 

Από τον Πενταδάκτυλο ωc; το Σεράγια 

ως τn Μεσαορία εξάπλωσες τις 

ρίζες και τouc; κλώνους σου 

να μείνουσι ενθύμιο d όλn τnv Ιστορία 

Φωτεινn Μ Πετρίδα} 




