
ο Ιεpοφtιλrη~ Χατζηπετpιfς Χατζηνικόλα 

απ6 τη Βιiιvη · 

Γεννήθηκε το 1855 στη ΒΦνη, ένα 
χωριό Ν.Α. της~ Κυθρέας ·σε αnόΟτα
ιτη nερι το &vα αγγλικό μιλι. Η Βώνη 
ήταν το κέντρο του βασιλείου των 

αρχαίων Χότρων όποu υπήρ)(ε · το 
ιερό tΌu "πόλλωνα. Σε• ανασκαφές 

που ayιvmι οτη·Βώνtt ·βρέθηκαν τα 

ασβιατολfθιvα α\.lQθηματικό αyάλμο.φ 

τα που κοσμούν· το αρχαιολο.γικό 

~ο της πρfιι)1εό~ .. τcΗtρόιτο 
nαριστόν:ει. αντρικό. κορμό και στο 

δεξι του χέρι ιφατει ενeπίγραφη 

nινακίδa σ.την κunροουλλαβική 'νΡQ· 

φή. Ίο δεύτεροπQρισrάνει ιερtα που 

φέρει στον καρnό · τοο χεριού τον 
αετό α'V(ψφισβήτητα σίψβολο του 

Δια. Το τρiτο nαριστάνει Πτολφαίο 

Άρχοντα. 

Η Βώνη φημιζόταν ανά την Κόπρο για 

τα μgγάλα φορrηγά ζώα, τις καμήλες 

που εξuπη.ρtτηααν τις ντόπιες μ.ετa~ 

φο~ μέχρι τα μέσα 1ou 2Οου•αιώνα 
καθώς και για τους καλλtφωνους 

νέους ποu γέννησε, όπως θα εξηγή· 

σω σε άλλο μέρος της rκφοόσης 

μελέτης μου. 

Fονεtς του Χaτζηhετρή ήταν ο Χότζη~ 
νικόλας από τη Βώνη και μt)τέρa toΙJ 

η Μaρικκοό ·από το ΠαλαίκυGρο ·με 
κciταγωγή τ't]ν οικογένεια tων ηaΠα-

~Α~ Πέτ«Jς 

βαρνάβηδων. Εξαδέλφια του Χατζη
πετρή ~ταν ο Πετρης του ΠαπaΧf'ι
ότο&uλοJ.· η •euΦροaιJνη. σύζuyος 
τol.l Παπάyιωργη. και όλa τα Παιδιά 
του Μαύρου, Λοuκάς, Σπύρος, frανα
γης: · Ήταν μοvαχοriαιδι d, Χατζήhε
τρής και στην εnοχή του τα μ.ονάχο

nαt&α· •φοροοοαν · σt<οuλcφικt στο 
αφτi για να ξiχωρ(ζοuν, από τα: tfλλ.g 

mt:&ά~·· ' 

ο. ΧατζtΊπετρής .. διδό)(θηκ:ε. τα npiliτα 
γρΔμμ.ατα αrtό το δόόκαλό Πιέρο ποu 
δίδασκε τότε'οtην Κuθρέα και τα γει:
τονικό της χωριό:. fo ιp~αiτερο όlλως 
προτέpήιJα ·με το onoto ήταν rφόικι
σμένΟς εκ φuοεαι,ς {)ταν η γλuκειά 
μελωδιΚή και 11χrιΡα φωνή. Αuτ~ λοι
πόν· την· εξαiοtα φ{Uνft n~u κατείχε 
βάλθηκε να ·την καλλιεργήσει στα 
νεανικά toiJ χρόνια με. τη βυζαντινή 
μουσική και ν' άναδειχθiί ο καλύτε
ρος ιερΟψό:λ της της εποχf)ς T()U. 

Ήταν τότε στη Λευκωσtα ο άρχοντας 

και μουσουργός τηςγνήσιας.βuζαντι
Vή(; μ.nuσικής ο αείμνηστος Στυλια~ 

νός Χουρμούζιος που δίδασκε μεθο

δικό τη βuζαντινfι μουσική στο 
Παγκύπρiο ·Διδασκαλείο και παράλ

ληλα παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σ' 

όσους ήθελαν να γίνουν προσοντού-
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χ οι ιεροψάλτες ή ιερείς στις πόλεις 

και τα χωριά της Κύπρου. Εχρημάη

σε ακόμη δεξιός ψάλτης στον καθε

δρικό ναό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου. Έγραψε πλείστα συγγράμ

ματα της γνήσιας βυζαντινής μουσι

κής και η φήμη του ξεπέρασε τα στε

νά όρια της Κύπρου και συγκαταλέ

γεται μεταξύ των Ελλήνων μουσουρ

γών της αμιγούς βυζαντινής επιστή

μης. 

Στο Χουρμούζιο λοιπόν κατέφυγε και 

ο Χατζηπετρής της Βώνης για να 

μυηθεί στα μυστικά της τέχνης του 

ιεροψάλτη. 'Επεσε με ζέση και όρεξη 

στην εκμάθηση και μπόρεσε ν' ανα

δειχθεί ένας ολοκληρωμένος ιερο

ψάλτης που είναι αμφίβολο αν στην 

εποχή του μπόρεσε άλλος να το φθά

σει. Πήγαινε καθημερινά στη Λευκω

σία με ζώο, έπαιρνε τα διδάγματα Ίου 

διακεκρψεvοu μουσουργού τα αφο

μοίωνε εύκολα χόρις της απαρόμιλ

λης φωνής και του εξαιρετικού μου

σικού ταλέντου και κατόρθωσε ν' 

αναδει χθεi σ' ένα σπάνια προικισμέ

νο ιεροψάλτη. 

Ο Χατζηπετρrις μετό την αποπεράτω

ση των σπουδών του στον άρχοντα 

Χουρμούζιο διορίσθηκε δεξιός ιερο

ψάτης στη εκκλησία της Παναγίας 

Χρυσαλινιώτισσας στον Ττακτακαλά 

Λευκωσίας, με μισθό 5::5··6 το 
μι)να. Βρισκόμαστε στην εποχή του 
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τελευταίου :τετάρτου του 19ου αιώ

να. Η φήμη του Χατζηπετρή ως εξαί

ρετου ιεροψάλτη διαδόθηκε παντού. 

Πραγματικά η γλυκειά και μελωδική 

του φωνή αντηχούσε κάτω από τους 

ιερούς θόλους του ναού και δονούσε 

και συνέπαιρνε το πυκνό εκκλησία

σμα. 

Ο προύχοντας τότε Νικόλαος Καπά

μης γενάρχης των σημερινών Καττό.

μηδωv της Κυθpέας, πρόεδρος τότε 

της εκκλησιαστικfις εnηροπήςΑγtου 

Ανδρονίκοu Κυθρέας και βραδύτερο 

πρώτος Δήμαρχος Κuθρέας, τοu πρό

στεινε να το διορίσει δεξιό ψάλτη του 

ναού με τις ίδιες απολαβές που 

έπαιρνε στη Χρυσαλινιώτισσα. Ο 

Χατζηπετρής δέχθηκε την πρόταση 

χωρίς δεύτερη σκέψη σuγιφίνοντας 

την απόσταση των δύο θέσεων 

τη Βώνη, 8 μίλια μέχρι τη Χρυσαλι~ 
νιώιισσα και 2 μίλια μέχρι τον Άγιο 
Ανδρόνικο. 

Ο Χατζηπετρής μετά από μακρά 

θητεία στην εκκλησία Αγίου Ανδρονί

κοu έτυχε διορισμού στην εκκλησία 

Aγiou Αντωνίου στη Λευκωσία με 

μιοθό ί:5-6 το μήνα όπου εργάσθηκε 

για i 8 συνεχή χρόνια. Πήγαινε στη 
Λευκωσία από το απόγευμα του Σαβ

βάτου με τη φοράδα το~ι, άφηνε το 

ζ<i:ιο σε χάνι κοντά στην Περβόλα του 

Μαύρου, στην οδό fΞρμού όπου ο 

Χαντζής το περιποιόταν μέχρι την 



επομένη. Στην αυλή της εκκλησίας 

υπήρχαν δωμάτια για ύπνο όπου 

κατάληγε ο Χατζηπετρής μετά τον 

εσπερινό. Την επομένη με·Ι'ά τη θεία 

λειτουργία ο Χατζηπετρής έπαιρνε 

με το ζώο του το δρόμο της επιστρο

φής. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Χατζη~ 

πετρής δε διορίσθηκε ούτε στο χωριό 

του τη Βώνη, ούτε σ' άλλα πλησιόχω

ρα γιατί οι εκκλησίες αυτές δεν εiχαν 

την οικονομική ευχέρεια να πληρώ

νουν τα άνω ποσά που αξίωνε ο 

Χατζηπετρής με τις υπηρεσίες του. 

Γι' αυτό περιορίσθηκε μόνο στις 

εκκλησίες .που αναφέρουμε. 

Στο χωριό Μουσουλίτα που απείχε 

από τη Βώvη 8 περίπου μίλια εγένε
το πανήγυρις προς τιμή του πολιού

χου της Αγίου Λουκά στις 18 Οκτω
βρίου. Στην εποχή που μιλούμε σης 

πανηγύρεις των χωριών ο κόσμος 

δεν περιοριζόταν στους γηγενείς 

κατοίκους αλλά μαζευόταν και πολύς 

κόσμος από τα γειτονικά χωριά. •Ετσι 

λοιπόν και ο Χατζηπετρής νέος και 

ελεύθερος και γνωστός ως καλλίφω

νος ψάλτης καβαλλίκεψε τη φοράδα 

του και βρέθηκε στο πανηγύρι της 

Μουσουλίτας. 

Εκεί του προσφέρθηκε να ψάλλει 

στην εκκλησία καt μετά τη θεία λει

τουργία ακολοuθησε διαγωνισμός 

τραγουδιστών, στον οποίο πήρε 
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μέρος και ο Χατζηπετρής. Πραγματι

κό με τη μελωδική και κρυστάλλινη 

φωνή κcπακεραύνωσε κυριολεκτικά 

και ψαλτόδες και τραγουδιστάδες και 

έτυχε θερμών επαίνων από όλη την 

ομήγυρη. 'Ενας από. τους παρευρι

σκομένους ήταν και ο Αντώνης γιος 

του προύχοντα της Μουσοuλίτας 

Χατζηγιόγκου, θαύμασε τη γλuκειά 

φωνή και το νεανικό σφρίγος και 

παρουσιαστικό του Χατζηηετρή και 

έβαλε στο νου του να τον κάμει γαμ

βρό του. Τον προσκάλεσε στο πατρι

κό . σπίτι για φιλοξενία. Μετά τη 

σύσταση στους δικοvς του και τη 

φιλοξενία ο Αvτwvης απεκάλυψε σ' 

όλους πως απώτερος σκοπός της 

φιλοξενίας ήταν να τον κάμει γc;ψβρό 

του νυμφεύοντας τον μ~ την τρίτη 

αδελφή της σειράς τη Θεκλού {παι~ 

διάτοu Χατζηγιόγκου Ελεγκού, Ειρή

νη, Θεκλού, Μυροφόρα, Αντώνης). Ο 

Χατζηγιάγκος και τα άλλα μέλη της 

οικογένειας δέκτηκαv την εισήγηση 

του Αντώνη όπως και ο Χατζηπετρής 

και η Θεκλού από την πλευρά τους. 

Συμφωνήθηκε μάλιστα σε λίγες 

μέρες να γίνουν οι aρραβώνες και σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει ο 

γάμος και τα δυο στη Μουσοuλίτα, με 

τη ξεκάθαρη εξήγηση η μόνιμη εγκα

τάσταση του ανδρογύνου να γίνει 

στη Βώνη Ήταν πραγματικά για το 

Χατζηπετρή μια απροσδόκητη ευτυ

χία, με το προτέρημα του καλλίφω-



voo να ytνει ο Χ'Cτζηnιτρής πλοι),. 
σιος .. 

ό .. Χατζηγιόyκος. 'μ~yαλοκτηματfας 
τr}ς Μο~υόουλίτας έδωσε σtC1 nt.vτε 
παιδι~ του· στο καθtνd 1.00 σκδλες 
β(ψβQ'ι<οχώρςιφα που τα πλημμόpιζε 

··~.-· > _,-,,_ '/'' ",: · ___ ,·-~ , __ '. -;'- ··-'';''/, 

ο χεtμαppος Πηδιός .. Εmnρόσθετα 
της C1κι\ιηif1ς. πiριοJσίaς η ΘεκΛού 
tφ&ρt στη Βώνft πρΟίκα 28 φορτωμέ
νtς κcιiήΛtς ροuχικa. χαλκωματικά, 
tπιπλa ·και αri.α. Πήρε · όι<όμη σε 
μετpητa 7 κουζιό Ιλεσtfιτι~α. χρυοά 
της tποχtις εl<εiτης. Με τa χρήματα 
αυτό ό Χaτζ~ttετpής"tκτιοε άpχόντι
κό σπιτι στη Βω\ιη σε ttολύ εκi'tταιiέ· 
νο οικόΠεδο με ισόγειο δωμa:rια με 
ηλιακό με· πρόσοψη στο νότο. Διπλα 
antr:auro Κ'τ'ι(;m'ικαν οι;αnαθήΚες των 
σιτt}pών ο αχυρώνας οι σrαuλοι για 

τα· ζιΟΟ. Παρ· όλα τα πολλά αυrά 
δωμάτια που κτtστηκαν αρχικά στο 

μεγόλο. αυτό όικόrttδό ~μειvε cU<όμη 
αρκετός· χώρος· κενός ·στον οποιο 
β~δύτερο ()γαμβρός του Γεώργιος 
Παnαδόποuλος ·έκτισε. ιόογεια με 
ανωγειο. 

ο Χατζηπετρής ή:τ-αν ά~ρωrτος διο

ρατικός και .πολύ Qικ.ονόμος. Με την 

εγκατάση:\αιιτου στη aφνη~απεφό

σισε να πωλήσει τα κτήματα στη 

Μοuc;ιουλίτα :και με. τα χρή:ματα της. 

εκποίησης y;. αγοράσει κτήμι;ιτα στη 
περιοχή BώV1l«:: τα οποία μπορούσ& 

εuκολα να τα καλλι.εργήσει και να τα 
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εκμ.εmλλευτεi ι.ιε τον πιο προαοδο .. 
φόρο τρόπο. Τα ι<τήμmα aιναι τα 'Ct<ό· 

λουθα: 

1. Κτήμα 20 σκάλες με την επωνυμία 
••Μαpιοu» βρισκ.όταν δίπλα dτο χει
ι.ιαρρο Ξεροπότάιlb που ι1ήyαζε ~τtό 
τα βουνά του Πενταδακτόλου διέσχι

ζε. 'ΤΟ χωριό ΒΦνη ξανοιγόταν mov 
κάμπο και μπορούσε ,με «~ήμμα~ να 

το αρδεύσet.,Πt.ραν τούτου μπορού· 

σε ν'αρδευθεtκι αnό τις νομtς. Ktφa~ 

λ~οu·Κυθρέας. 

2. Κτ~μp 12,qκάλe<;' υπό την_~ηφ~vυ: 
ΙJiα •(Άρκόντισσα» στην τοπΌθεσiα 

«Ιυκά»: ApδeΙJό'rav;.'αttό το δ~μμα 
«Κίτσηδες» καlαrtο το τρεξίμιό νερό 
Κεφαλοβρύσω. 

3. Κτfιμά a σκόλες uπό tην εnωνuιiια 
«Φόιvιτζtά». ~iu~τciν και' αυτό 
όitως Ι<aι τα ΠρΟηγοιJμενα 

4. Κτήμα .12 σκόλες ι.ιπό την εnωνυ· 
μία «Παλαικuβρίτικο>~ . γιατι γειτνίαζε 
tJt τρ χ~ό,παλαQ<ιιθρο και,μηοροU~ 
σε να μετατραnε( σε οικόπεδα. 

5. Χωρbφι ,12 σκόλες υπό την επωνυ
μία· «Τρικάvτοuνο» · βρισκόταν, στην 
τοnciθεσία «Σuκά» κat αρδευόταν 
όπως· και ro προηyόuμι;να. 
6. Κτήμα 12 σκόλες υπό την επωνυ
μία ~t'Kαρet Μουdτ'αΦός» βρισκόταν 

πο~ύ κονtά στο « Τριι<όντοντο» και 
μπορούσε ν' αρδευθεί όπως και τα 

πρΟηγούμενα. 



7. Χωράφι 28 σκάλες υηό την επωνυ
μία «Χόραγκας•• βρισκόταν κοντά 

στο δρόμο Παλαικύθροu - Έξω Μετο
χίου και αρδευόταν όπως και τα 

ηpοηγούμενα. 

Όλα τα άνω κτήματα μπορούσαν να 

καλλιεργηθούν με δημητριακό. ( σιτά
ρι-κριθάρι) ως ξωχώραφα.) 

Εσωχώραφα, πλησίον του χωρίου: 

1. Περιβόλι εκτάσεως 3 σκάλες με 
διό.φορα καρποφόρα δένδρα κυρίως 

λεμονόδενδρα και ελαιόδενδρα και 

γύρω τριγύρω με ροδιές. 

2; Ελωχώριεκτάσεως 3 σκόλες πλη
σίον του χωρίου με 35 ελαιόδενδρα. 

Πέρα από τη κτημοσύνη με το άρχο

ντtκό του σπίτι είχε ο Χαtζηηετρής 

και ιδιόκτητο καφενείο αρκετά ευρύ

χωρο και με πρόσθετο ιδιdίτερο 

δωμάτιο αυτό. Βρισκόταν οτσ 

κέντρο του χωρίου και δίΠλα στον 

κεντρικό δρόμο που διάσχιζε το 

χωριό aπό τα Β.Δ. και κατέληγε στα 

Ν.Α. του χωρίου. Άλλη επίσης πάρο

δος δρόμου ξεκινούσε από τον 

κεντρικό δρόμο δίπλα στο καφενείο 

και κατέληγε Β.Α. έξω από το χωριό. 

Ο Χατζηπετρης δεν επαγγέλλετο τον 

καφετζή αλλά λειτουργούσε με ξένο 

καφετζή που ηληρωνόταν με το μήνα 

για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. 

Ο Χατζηπετρής όλα αυτά τα κτήματα 
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τα καλλιεργούσε με μισθοφόρους 

(μισταρκοι:Jς) γιατί ο ίδιος ουδέποτε 

έκαμε το ζευγολότη όπως συνήθιζαν 

οι γεωργοί της εποχής· εκείνης. Όλοι 

εργάζονταν οι ίδιοι με τις οικογένει

ες τους για να εξοικονομηθεί ολό

κληρο το γεωργικό τους εισόδημα 

για συντήρηση της οικογέvειας και 

για την αποκατάσταση των. παιδιών 

στην κοινωνία. 

Ο Χατζηπετρής συντηρούσε δυο ζευ

γάρια βόδια και με αυτό οι μισταρκοί 

καλλtεργούσαν όλα του τα χωράφια. 

Να σηαρούν να ποστιστο.(Jν ι να 

λιπανθούν ι στον καιρό να θεριστούν, 

να μεταφερθούν τα δεμάτια στο αλώ

νι. Να αλωνιστούν, να ανεμιστούν yια 

ξεχώρισμα του aχύρου από το σιτάρι 

και το κριθάρι και να μεταφερθούν τα 
γεννήματα στην αποθήκη και το άχυ

ρο στον aχυρώνα. Όλες αυτές σι 

εργασίες γίνονταν με τους μισθω

τούς για ολόκληρο το χρόνο και τους 

εποχιακούς εργάτες που αφθονού# 

σαν τότε στα χωριά. 

Ο Χατζηπετρής έζησε σε εποχή που 

όλες ot γεωργικές εργασίες γίνονταν 
με τα rφωτόγονα μέσα και με τα ξένα 

χέρια και ήταν πολύ δύσκολες και 

κοπιώδεις. Μετά το Β· Παγκόσμιο 

Πόλεμο επινοήθηκαν σι μηχανές που 

χρησιμοποιήθηκαν σ' όλες τις γεωρ

γικές εργασίες με αποκορύφωμα το 

κομnάΊ που θέριζε, αλώνιζε και ξεχώ-



ριζε το σιτόρι - .κριθάρι και έδενε σε 
μπάλες τη ηοκαλάμη κcιι στη οuνέ

χεια με αυτοκίνητο μεταφερόταν τα 

γεννήματα στην αποθήκη και οι μπά

λες της ηοκαλάμης σε ειδικό χώρο 

για τα ζώα. 

Ο Χατζηπετpής ήταν άνθρωπος οικο

νόμος και φιλεύσπαγχvος. Εκτιμού

σε τους χώριανούς του και ήταν αγα" 

πητός απ' όλους. Σε στιγμές οικονο

μικής ανάγκης όσοι κατέφευγαν σ' 

αυτό κανείς δεν έμενε αβοήθητος. 

Τα φιλεύσπαγχνα αισθήματα του δεν 

του επέτρεπαν να μη βοηθήσει τους 

συνανθρώπους του. 

Διετέλεσε για σειρά χρόνια κοινο

τάρχης στη Βώνη από το αξίωμα του 

ευεργέτησε παντοιοτρόπως τους 

συγχωριανούς Όπου του επέ

τρεπαν τα καθήκοντά του σι<ορηούσε 

αφειδώλευτα τη βοήθεια του. 

Στην εποχή του Χατζηπετρή κτίστη

κε η μεγαλόπρεπη εκκλησία του Αγί

ου Γεωργίου στη Βώνη και υπήρξε 

πρωτεργάτης στην προσπάθεια αυτή. 

Όχι μόνο εισέφερε ο ίδιος σημαντικό 

ποσό αλλά και σαν προεστώς παράJ

τρυνε τους κατοίκους της Βώνης να 

συλλεγούν αρκετά χρήματα για το 

σκοπό αυτό. Καθημένος στο καφε

νείο του ο Χατζηπετρής άρχιζε τις 

ψαλμωδίες και αμέσως οι γυναίκες 

στο άκουσμα τους εγκατέλειπαν 
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τους aργαλειούς και έτρεχαν να 

βοηθήσουν σαν εργάτριες στο κτίσι

μο. της εκκλησίας. 

Πολύ συχνά τις Κυριακές και γιορτές 

π1Ίγαινε σε γειτονικά χωρtά και έψα.λ

λε. Άφηνε ικανοποιημένους τους 

χωρικούς με τη μελωδική του φωνή 

και στο τέλος της λειτουργίας παρώ

τρυνε αυτούς να υποβοηθήσουν σαν 

εργάτες και τεχνίτες την οικοδομή 

της εκκλησίας του χωριού του και 

κατάφερνε με την όλη του προσωπt· 

κότητα ΊΌ σκοπό του. 

Η φήμη του Χατζηηετρή σαν καλλί

φωνος ιεροψάλτης και εξαιρετικός 

γνώστης της βυζαντινής μουσικής 

μαζί με την οικονομική ευχέρεια πςιυ 

απέδιδαν τα κτήματά του πέρασε τα 

στενά όρια της Βώνης και συνέτειναν 

να συνάψει σχέσεις, φιλίες και οικει

ότητες σ' όλα τα κοινωνικά στρώμα

τα και ακόμη με ηpοσωηικότητες 

όπως τον Κύριλλο το Β' i 910·1916 
και τον Πάμπουλο μεγαλοεπιχειρη

ματία από το Κα!μακλί. Όλους τους 

φιλοξενούσε στο αρχοντικό του και 

έφευγαν με τις καλύτερες εντυπώ

σεις. 

Ο Χατζηπετρής δίδασκε τους μαθη

τές του ως επί το πλείστο στο καφε

νείο του και έψαλλε μαζί τους και με 

άλλους καλοφωνάpηδες της Βώνης 

στην προσπάθεια του να τους μυήσει 

από τη θεωρία στην πράξη. Ήμουν 



τότε μαθητής του Δημοτικού Σχολεi~ 

ου Βώνης και όταν περνούσα το 

καφενείο που έψαλλε ο Χατζηπετρής 

με τη συνοδεία του ο αντίλαλος της 

ψαλμωδίας ηχούσε σ' όλο το χωριό 

και ακουόταν ακόμη και στα γειτονι

κά χωριά. 

Πολύ εύστοχα χαρακτήρισα στην 

αρχή της μελέτης μου ως ξακουστό 

χωριό τη Βώνη για τους καλοφωνά

ρηδες που είχε. 'Ενας άλλος περιώ

νυμος ιεροψάλτης ήταν ο Μισιέλης 

που έψαλλε σαν δεξιός στον ιερό 

ναό Φανερωμένης για χρόνια με αρι

στερό το Γεώργιο Μαραγκό από τη 

Λάρνακα. Ο Μισιέλης νέος έχασε τη 

φωνή λόγω πάθησης των χορδων του 

λάρυγγα και αναγκάσθηκε να εγκα

tαλείψει τη θέση του και να τον αντι

καταστήσει ο Τομπόλης για σειρά 

χρόνια. 

Αυτός λοιπόν Ω Μισιέλης με την τόσο 

γλuκειά φωνή του έλκει την καταγω

γή από μητέρα που γεννήθηκε στη 

Βώνη με συγγένισσές της τη γυναίκα 

του Σκούρου, την Ευδοκού την δει)

τερη γυναίκα του Μιχαηλοuδιού που 

έπαιζε άριστα το πιδκιάβλι, τη 

Ρεβέκκα τη δεύτερη γυναίκα του Λοί

ζή του Ζαχαρκά, την Αννού γuναiκα 

του Κωστή του Καράσαββα. Με την 

ενηλικίωσή της η μητέρα του Μισιέ

λη παντρεύτηκε στο κα·ιμακλί και 

ε γέννησε δυο γιους το Μισιέλη ι<αι το 
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Γιώργο, αηδόνι στη φωνή τους και οι 

δυο. Οι δυο τούτοt νέοι συνέβηκε να 

μεταβούν στη Λεμεσό και σχετίστη· 

καν με νέους εκεί και τραγούδησαν 

σε περιπάτους στους δρόμους της 

Λεμεσού. Πραγματικά σαγήνεuσαν 

με την κρυστάλλινη τους φωνή το 

λεμεσιανό κοινωνικό περιβάλλον. Η 

θριαμβευτική τους νίκη διαδόθηκε και 

των δυο στη Λευκωσία οπότε η 

εκκλησιαστική επιτροπή Φανερωμέ

νης κάλεσε το Μισιέλη μόνο γιατί ο 

Γιώργος ήταν εξ{σου καλλίφωνος με 

το Μισιέλη, αλλά αγράμματος. Του 

πρότεινε να διαθέσει τα έξοδα να 

φοιτήσει στο Χοuρμούζιο και με την 

αποπεράτωση των σπουδών ιοu να 

το διορίσει δεξιό ψάλτη παράλληλα 

όμως με τις σπουδές στο Χουρμού

ζιο τον διόρισε και εισπράκτορα των 

ακινήτων του ναού, θέση rroυ είχε 

μέχρι του θανάτου του ο Μισιέλης. 

Καλλίφωνοι ψάλτες στη Βώνη ήταν: 

Ο. Παπα Νικόλας, ο Παπα Γεώργιος, 

ο Παπακυριάκος ο Χριστόδουλος 

Πέτρου Παπά, ο Κώστας Παπαγεωρ

γίου, ο Παναγιώτης Παπακuριακού, ο 

Στασής Γιούπα, ο Γιωρκής Γtούπα ο 

Χ"Πετρής Πέτσας, ο Κωστής Χριστο

δούλου Βλάμης. Ο πρόσφατα χεφο

τονιθείς σε ιερέα στον ιερό ναό 

Φανερωμένης καλλίφωνος ΠαπαΧα· 

ράλαμπος Ζούμος είναι εγγονός του 

Αντρέα Βλάμη που κατάγε~αι από τη 
Βώνη. 



Ο Χ,ατζηπετρής με τη Θ,εκλού.απέ

κτη(1αν tξrι παιδ~ (tt$'1(tε. γιους και 
μια κόRη}: 1.}..4ιλτιάδης 2. Νικολάκης. 
3. ΑVτι&)νης 4. Γιάγκος 5. Γεώργιος 6. 
Ελε'(κού. 

Ο Μιλτιάδης νιιμφευθηκε δυο ψορές 

αλω δΙV έκtψε nαιδιό. Στη νεανική 

τοu ηλιι<tα tζηοt στην Κωνσrαvτιvσύ~ 

mλη• :για χρόνια όnou νυμφεύθηκε 

μια nανtμα_., γuναίκa tη Λιλ:Ικα. 

Και οι δοο tMtnρtψόv. mf1v•Ktιπpo 
και· εγκσtαστόθηκtιν στη· Βώvη. Η 

(Φή τοu χωριού δ&ν·όρεσε στη Λtλ~ 

κά και επέσιρeΨt mov τόnοu της. Ο 
Μιλτιόδης στη οννίχεi.α CNvήψt &u
τερο γάμο μe τη Δtοnοινα Χ'*Γtωpνf1 
(ο naτtpaς της ·χ··rιmpγης~ ·σι&ιακα

λος~ δίδαξε για χρόνια οτηνi<υΘρέα). 

Πεθανα-./ ο μι:ν ΜtΛ'Μδης τι:t 1965 η 
δε Δέmτοινα το 1986 κα:ι θQφτηκαν 
cπην~ά. 

ο Νικολ~ς φόlτηt:Jε ·στο rlaγκurφιo 
ruμvάσι&•(pεοuμ~τή t«tt φίΛο τον 
Κiκη ΑSρβη &όσημο ιατρό και δήμαρ

χο ·Λεt.Η(ωσία~). Μεtό την σrtοφοίτη

σή ro~ από το Γuμνάσιο tφοσλήφθη

κε στην κυβερνητική υπηρεσία·· στο 

Τμήμα, Κτηματολογίου~ Από τuχαίο 

πεptmtιτικό όμωςέχασι: τη θt(Jf1 τόυ. 

Οι υnόλληλοι τάτε του ΚτήματοΛογί

οu σε σύσκεψή τους αnεφάσισαννa 

ζητήσοιιν. με σ.ιτηιτη αύξηση της 

μισθοδοσίας τους. Τότε nροτάθηκε 

να υπογράψει ένας την αίτησή εκ 

μέρους όλwν .. αλλά κανείς δεν τολ
μούqε να την. ~πογράψει οnότε . ο 
Νικολάκη" ~μα την ~ntγρ,αψε. 
Σε 3-4 όμως μέρες ο 'Α>{γλος Αρχι
γρaμματtας της Αποικιαf!(ής .. Διcικu
βέρνησης .ttf:?JJ προίστατο .τότε. των 
δημοσίων υnαλλήλων τοu επt,δwο:~ 

«εnιστολή παύσεως». 

Μετά,. την παύση του ο. ΝJκολCμ(ης 

τράι;ιrικε στη .~αντ.ινή μουσική {U]ρε 

15ar αρχά,.μ.αθι7Jματα από te)v mιτt
ρα τομ και βραδύτερο από το Χουρ

.μ9(ιζtο. Κα"f,<:φ}'tρτηκε .. άρι9'fΘ .στη 
θ.vζςι'tτι.νή ,μουσική και t~ινε .. nολώ 
καλό~ μquσ~δ(ιςικ~ος. Έψαλλε 

και δίδασκε τη βuζ~"τινή μqψ:τι~. με 
Π9λύ μεγόλη, επιτι.ιχίο, Μο~μtνος 

~την κλαρουffi μόρφ(ι)Φ1 ~~η
κε για λίγc::ι χρόνια δtδάσκαλος ο;τη 

Σuγιφαqη και Qλλοο και κQποτε ξεγη

τεύθηκε οτην Αίγυπτο στην πο.Μ1$ία 

Ζαγαζίκ όmu nροσλ~κε ιεροψόλ· 

της του εκεί Άt>κι~πισκόποu για χρό

νιcι Εiτιστρέφοντας στην Κύπρο 
tψaλλέ για χρόvιd στfι · Χρυσαλινιώ:
τισσα οτον Άγιο Αvδρόνικο Κuθρέaς 
στο Παλαίκuθρο, drfΊν Αγίa. Άwα 
Κuθρtα~. πtθαvε στις 15.9.1965 και 
θάφτηκε: στη Βώνη. 

Ο Αντώ,νης ξενητεύθηκε νέος στην 

Αμερική ~;<qι. JJteανε το 1918, qηό την 
εnιδημία της γρίπn:ης άγαμος και 

τάφηκε εκεί. 

Ο Γιάγκος ταξίδευσε ·νέος στην Αμε-



ρική και μετά πάροδο 2 .. 3·ετών εrι:έ., 
στρε:ψε στην Κ(ιπρQ.με προορισμό να 

νυμφευθεί ~ά δυοτuχΦς πέθανε με 

συγκοπή ιφρδtας το 1942 και τάφη~ 
κε στη Βώνη. 

Ο Γεώργιος νέος ξενητεύθηκε το 

192ο atηv Αμερική. Νυμφεόθrικε το 
1964 τη Θεανώ, από το Λευκόνοίκο 
αλλά δεν tεκνοnοrησαv. 

',, ' " . ,'" 

Η Ελεγκού πα,vτρεύτηκε -ro Γε(ί)ργιο 
Παπαδόποιiλο διδάσκαλο από τη 
Βατυλή. Ο Χατζηπετρής κοινοτάρχης 

τότε θώνης γνώρισε τον Παnαδόπου

λο και το 6όdτηtrε· "(ιa δδσκαλο οτο 
χωριό του. Με τη γνωριμία αυτή του 

δp.σκάλου. βραδύτερο τον .έκαμε 

γ(ψβρ6 του .... Ή'ι;cιν εξ~ιρετικός 

δ(ισκαλος και τέλειος ά~pωπος. 
Εκτός από τη ΒΦνη υnηρtτηο'ε και σ' 
άλλCJ χωρίό την Πηγή\ τα 1\pδaVa τον 
Άγίο Ηλ1α. ΔιtκοΨ&.την unηρεσίΟ. του 
στr}ν κδnpο, μεttβι1κε στη Μάκεδό
νtα• μετά την απελευθέρωσή' όπου 
εργάeτηκε'γιά!πtά )(Ρόνια· καt εnε

οτρεψε σιη\1 κοπρο": Με ~ εnιστρο

φή του έτυχε .συvτάξ~ ιιnό την 

Ελληνική Κυβέρνηση. 

Από το γόμο ταu Γεώργιοu Παπαδό

πουλου με Jην Ελεγ.κού γεννήθηκαν 

τα τέκνα 1. Νiκος 2. Πέτρος, 3 Μιλ
τιάδης, 4 Αντιγόνη. Ο Ν(κος tνgς 
ψηλός νtος με αθλητικό σώμα τέλει
ωόε την ΑiΑ~φικάν~κη Ακαδημία Λό.ρ
νακος και προοριζόταν για nανεnι-. 
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~~=~~ι=~ 
φeiJi'~anό ouμβotlλi\·~f~jft•α· 
τρΦ1.· ·.. . · ... · .... ίχη όΠΟtf'~ε 
σε.~tδuατυχωit:~;σε 
ηλiιdtι~,'t~ και τάφηΚC;~~f.; · 

Ο ·~ τέλειωσε το Παγ-ιο 
ru~ιo και σπούδασε στην A~lίa 
yι~ς. παθολόγος και συvεχί~t το 
ε~ελμa τοu στην Αγγλία. ,;,Ή:: .. 

~}. .:~-

0 Μ~Λttόδης φοίτησε και αu:τός Ω:tην 
Α~ικανική Ακαδημία Λ~ος :yια 
δυi,'μόνο χρόνια και διέκο~ςτη φbι~ 
τηod"t()(ιyJtttf αρρώmησε. Νψφφύ~ 
θη~~'~ σύζυγο από τον Άγιο ΗΜα 
και εγκαταστά~κe. στη θcώνη .. Μετά 
τον εκrοntσμό e.γκαταστόθηκe στα 

Περβόλια Λόρνακος όπου δta}.ιένει 

μέχρι σftμερα'. Έ){ει δυο κόρες και ένα 

γυιο. 

Η λντιyόvr) naνtρεuτηκε στις 

14.9.1968τ'Ο συγχωριανό τη~ Ανδρέα 

Κιοuζ&λη αntιuησαν tρεις κόρες τις 
Γεωργία. Μαρία, Ε-λtνη .. •Η rεωργια 
εpγάζετnι o;rov Κυπριακό Οργανtομό 
Τουρtαμοό. Η Μαρtα σποiJΜσt dτην 
Αγγλία μαθηματικά και nροολήφθηκε · 
στην Μέση Εκπαίδευση. Η Ελένη 

σnού&ισε γενικός χημικός και ερytr 
ζεται cno Κρατικό Χημε(ο στη Λεuκω~ 
σία. Και οι τpειt;εtναι nαντρεμtνες με 

παιδιά 

Ο Χαtζηπετρής. πέθανε τον Ιούλιο 



EARΘIPW ΚΥΘΡU 

_ ·!va n τα ιJpοιότεpα ~~dfd''mu 
K~'~i<W·ΠO!J~·cmιφδ 

rοtι~ωνσ~v ΒιWη (~r~ 
dyαλμα rωv p.έσωv του 3ου n.X. αιιiJιια) 

του 1930 στη Βώνη. Η κηδεία του 
• • . . 1Μ · · ·· -ι::ίζει ηταν περαν τ~ εκτψιησης rnw .·~ . 
ο' tvcι προύχοντα της κοινότητος: 

Τρεις ιερε(ς ο Παπαγεώργιος της 

βώνης ο Παπαναοτάοιος.του. ΠαλαΙ· 

κύθρσu και ο Παπαμrλτιάδης τοο Α.γί· 

ου Ανδρονiκου της Κuθρέας nαρέ· 

στησαν στηγν: κηδεία rου Σuσαωμος 

παρέστη και η κοινότητα τηc;: Sώνης 

και πολλοί eκτιμητtς ι«:ιt μαθητές 

του από τα. γειτονικά τ.ηq Βώνης 

χωριά που είχαν διδαχθεί από τον 

Χατζηπετρή τη γνήσια βυζαντ1νή 

μουσική. ο Παπαμιλτιάδης συνεργά

της για χρόνια του αειμνήστου εξύ· 
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μνησε τις αρετές του και με λυγμούς 

και δάκρυα εlπε: ... μας tφuγε το 
αηδόνι της Βωνης» χαρακτηρισμός 

που ανήκει σε λίγους μόνο ιεροψδλ

τες. 

Ποια όμως ήταν η αιτiα του θαν~του 

του; Ήταν οι Πέτρες ποιi οχηματίqτη· 
καν στην κύστη. Οι γιατροί .·της 

Κύπρου το συμβούλευσαν να πάει 

στην Αθήνα για εγχείρηση. flράyματι 
η εγχεtρηση ·έγινε από τους Αθηναι
ους γιατρούς όμ(ι)ς μετό. αnό 4 πεi}ί
ποu μήνες δuqτuχώς .. ~rπΊλθε Τ() μοι
pςιίο. 

Ευτυχισμένοι όμως· όλοι που· rrtθti

vαν Και δεν έζησαν να αvτιιφύόt>Uν 
την εtσβολή ·των Τdόρκων στην 
Κύtιρο. Τις εν ψυχρώ δολοφονίες; 

γερόντων γυναικών και rεοιδιων. Τους 

aνηλεείς jομβαρδισμοuς .α),lάχοu 

πληθυσμού, τοuς αγνοουμένου~ που 

έπεσαν στα χφια του~ Αττίλα ιςαι 

μt~ σήμε.ρα οι αuγ:yενεiς των ζουν 

το μαρτtιριο n να tγιναν τα προσφιλή 
τους πρόσωπα. 

Για τη μελέτη pou αυτή πολύτιμες nλη~ 
ροφορiες nήρα ιιπ.G rηv εyyo!iή rotι asί· 

μvησtοu Χαrζηnεφή Αντιγόνη Ανδρέου. 

ΣυμΠληρωματικές ακόμη ·πληροφορteς 

πήρα από τον Παναγιώτη Παπακuριακού. 

Καί aτους δυο εκφράζω euyvcbμoveς 

ευχαρισriες: 


