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Διήγημα όπό τήν ΤαυρκοκρατΙα μέ φόντο τό Νέο Χω
ριό , aτό ΠαλαΙκυθρο Κ.δ. κοινότητες της περιοχης 
Κυθρέας . 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΗΣ 

ο ΠΑΠΑΓιΩΡΚΗΣ ό Γιούπας. νέος 

παντρεύτηκε στό Ν ιό Χωρ ιό - rτiΊρε Υιό γυναίκα 
του τήν όδελφή τού Παπαλοuκά τού Χοτζηζα
θρού καΙ ζούσε ήρεμα στούτο τ6 μεγαλοχώρι, 

παλιό χωρίΟ σκλάβων. Τό γε ιτονικό Τραχώνι 
δέν έχε ι παπό ' έτσι λε ιτσυργόει τήν έκκλησιά 

τού χωριού έναλλακτικά γαμπρός καί 

γεναικaδερφός . 
. Η ζωή στό χωριό κυλόε ι όργόσυρτη . Koλou

πιασμένη κι οΙ μήνες κ ι οί μέρες διa6aίνouνε 

όργό κaί θλιΒερό , όπως όπαράλλαχτα κυλάει 

έξω στό περβόλια ή βαριά μυλόπετρα πού τη 

σέρνε ι τ ' όλογο γυρίζοντας τ ' όλακάτια τών 
ρεα 'πέρηδων, βγάζοντας όπ ' τίς βαθιές όγ

κσλιές καί τούς κόλπους τής γης τ ' όλόδροσο 

νερό πού δροσερεύει τίς φuτιές, τ6 ζωντανά 

κaί τούς ονθρώπους τής όγκοuσεμένης, πι

κρήςγής. 

. Ο Πσπόγ ιωρκης ό Γιούπας μοιρόζε ι τή ζωή 
κa ί τή δρόση του όνόμεοα στήν έκκλησιό κa ί 
στό χτήματα. Τό καλοκαίρι στόθηκε πλούσιο 

σέ μαξούλια . Τό μποστόνια δώσανε μπόλικα 

πεπόνια, καρπούζια καί ταμπούρες όλόγλυ

κες . Ό παπάς πάει καί στήνει μΙ τ6 Υιό του, 

τόν Κωνσταντή , την τά8λα ταυ μέσα aτά μπο

στανικό πού εχει στό λίβα τού χωριού φυτέ
ψεΙ. Τό θρόδuα στήνοuνε ψιλοκουβέντες ϊσα

με τ6 μεσάνυκτα σΙ χωριανοί όπ ' τά τριγύρω 
μποστάν ια καΙ τ' άλώνια , Μαζώνονται στό μπα

στόνι τού Παπόγιωρκη καί κουβεντιάζουν Υιό 

τ6 χ[λια δυό προβλήματα πού έχουν σχέση 

μΙ τ6 χωριό : τά μαξούλια μΙ τίς ρέντες τίς 

πότιμες, μά καί τ ' δνεδρa μποσταν ικά μΙ τ6 

πιπόνια, τό μπαμπάκ ια καί τ6 σουσάμια πού 

φέτος θέριεψaν κaί θρασομόνησαν χάρη σTliν 

καλογρονιά πού έπεσε. Καλά τ6 'λεγε . αλλω
στε, ό . Αντζουλής ό καμπούρης τό γνωμικό 
πού τό 'ξεραν πάππου πρός πάππου στόν κα

φενέ τ' ' Αποστολή , 

., Αν κάμε ι , χωρκανοί, ό Μάρτης δκυό νερά 

τζι ' ό Άπρlλης σύλλον tvov 
χαρά σέ τζείνον τόν ζευκάν 

πόσ'ιει πολλά σπερμένα. 

Τζι ' δδ δόξε ι τζιαί τού Μά 
τζαl μυλλοψιχα(δ)lσε ι 
τότες νά δείς τόν σίταρον 

ΠΕΤΡΟΥ ΠΥΛΙΑΝΟΥ 

μέσα νά λι6α(δ)ίσε ι 
νό μπεΙ μέσα ό θεριστής 

τς δνενοιας νό θερίσει, 

Κι ό καιρός ήρθε πρίμος κυί γεμάτος, όσο 

καί νά τόν φοβόταν ό γέρο Κωστής όΤσομπό

νης, πού στόν καφενέ τού Χατζηλούκα aτή 

Χρυσίδα στό έμπσ τού 'Οχτώβρη έξέφροζε 
τούς φόβους του καί την όπογοήτεΨή του στό 
πρώτα πρωτοβρόχια . 

-Φακκά ξερόν τό χώμα , ' κόμα χωριανοί μΙ 

τούτα τά κατουροποτίσματα. Τό ποδόριν τ' 

όλέτρου έσπασε χτές καταμεσίς , στό νυ6-
σμαν, ' κεί πού όργωνα στούς Τοικάες. Κόμα κι 

ή σπάθη μοιράστηκε. Τόσο ξερό είναι τό χώμα 
όκόμσ . Ό Θεός νό μέ 6γόλει ψεύτη μό Οό 

'χουμε φέτος κακοχρονιά! 

Τούτο τό κακό προμήνυμα στόν καφενέ τσύ 

Χατζηλούκα εφτασε ως τ' οφτιά τών χωριανών 

τού Νιοχωριού πού rούς προβλημάτισε καί 
τούς έρριξε σέ βαθιό περισυλλογή . Μ6 σάν 

στού μήνα τό μέσα ό κοιρός έστρωσε γιό καλά 

κι ή γής χόρτασε καί ξεχειλίσαν τά ξεροποτά

μια, ή καρδιά φτερόκισε . 'Ένα σούρουπο , μά
λιστα, πού πετάχτηκε όπ ' τή Χρυσίδα στό Νιο

Xιi.φι ό Τσομπάνης καί τρόβηξε στοΟ . Αποστο
λή τόν καφενέ γιό ενα nOTIlpt ζιβάνα . οί χωρια
νοί τόν ύιιοδέχ rηκαν μέ όνοιχτές τίς όγκαλιές 

καί ξεφωνητό ένθουσιασμού . 

-~ E! γέρο Κωστή . φακκά 'κόμη ξερόν τό ' ν (ν 

στ ' όλέ τρl. γιό ίσιωσε τό νυάσμαν καί τό 
δυόλισμαν ; 

-Λάθσς μάντεψα , χωριανοί. όπάντησε ό Κω

στής καταχαρούμενος κι αύτός κι εύτυχιομέ

νος όπό τούτη τήν άνοπόνrεχη μεταστροφή 

τού καιρού ' κι έκατσε μαζί μέ τούς χωριανούς 
ώς όργό τή νυχτιά κουτσοπίνοντος μαζί ταυς, 

γιορτάζοντας γιό τ ' άναπόντεχα τό δώρο πού ό 

Πλάστης τόσο όπλόχερο φέτος σκόρπαγε .. 

Κείνη τήν Κυρ ιακή οί χωριανοί πείσμα rό 

'χαν βάλει νό γλυτώσουνε 1ή νύφη άπ' τήν 

άρπάγη τών Τούρκων . Συ νήθr.ια τό ' χει ό βο ε 
βόδας τής π εριοχής - σαν όλους τούς 60εβό

δες τού νησιού - ν ' άρπάζει μετά τήν έκκλησ ιά 
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τή '/ύψη κοί νό KOtμάτOI τήν ΙιΡώ τη νυχηά μαζί 

της lφίν όκόμσ κοιμηθεί μέ τόν άντρα της Οί 

χωριονοί όμως τούτη τή φορό εχοuν βγάλει τό 

δ ι κό τους σχέδ ι ο . Κάθllοαν οί κεψαλΙς τού 

χωριού στό UΊiΙΤI τού Πaπόγιωρκη κα! 6όρΟη 
κον νό βρουν μιό λύση . 

·Δέν c; jvoι πρέπσ καί οωm6, χωριανοί. 10ύ 10 
πσl) γίΥετal μέ τ6 βοεβόδα .. Ανάγκη νό βρού
με μιό λύση , δρχισε πρώτος ό ποπός. 

-Σί! ν ποιά λύση κρίνε ι σωστη I~ όφεντιό: σου ; 

ρώ ιηοε ό Χοτζησολωμός ό Πόλλος 
υ Εχω μιά ίδέα . πού μποροΟμc νό τή συζητή

σσυιιε . όδελφοί. πρότεινε ό 110πάς . 
-Νό n1V όκούΟΟlJμε μετά χαράς , γέροντα. 

άποκρίθηκον οί χωριανοί καί μ ετατόπισαν 16 
σκαμνιά καί τίς 'tOο έρες τους σύγκοντα ΟΊόν 

παπά , στηλώνοντης τ6 μάτια lω ί τΡουλλώνον

τος τ ' αύTlό Υιό νό ουγκρατησοuν κοί τή στερ

νή του λέξη . 

- Ν ό . λέω σάν θά τελειώσε: τ6 μυστήριο , δέν 

εί ναι (Jv6'yl(fl νά Ιεκινήσε ι σ6ν πάντα ή πομπή 
μέ τ6 β ι ολιτζή καί ιό λαουτάρη όπό τούς δρό· 

μους τού χωριού ' ούτε κα ί πο ύ μας χρειόζον

r n I τώρα οί βιολ ι τζιϊδες. ΚΙ 6 κόσμος νά ποέι 
(1"1(\ cmιτικό τώ\· νιόνυμφων χωρίς τ ' όντρόγυ

να άΙΙ0δίnλα . 

- Χωρίς τ ' όντρόγυνο ; <'1 'Ιορωτιlθηκαν δυό -
τρείς . 

-Ναί , συνέχισε ό παπός. Κι έδώ θέλω νά δώ

σετε 8άση . Τ' όντρόγυνο θό τό φευγατίσουμε 
~ιπό σπίτι σέ σπίll . χωρίς νό βρεί καιρό ό βοε

βόδας νά τ6 δεί όπ ' τ6 οιέκι του. πού μόνιμο 

έστησε στόν καφενέ τού Χουσείν ' Αγά 

Τό σκέδιο τού Παπόγιωρκη τελικό γίνετα ι 
δεχτό όπόλους . 

Καί τ' όπομεσήμερο , μετά τού γόμου τό μυ
στήριο , ή \ Ελεγκού μέ "r όν άντρο της μπαί

'/ουν διαδοχικά 016 σπίτια τού Φρόγκου, τού 

. Ελληνα , τού Τσωπάνη . τού Τολαπίνη κα ί m1-
~,ά νι σΊήν ούλή 1 0ύ Κωστή τού Χοτζηζσ6ραύ . 

'ΙΙ πα Ι'ιι; υ ν σ1l1 μεγάλη 11; οόλα μέ τίς πανύψη
λες ί,αl"ιρι:ς, Byaivouv μί: σκαμνιά πάνω ατό 
χαρυδέ τινο πουρώ κι ' όllέκει όνοίγοντας rήν 

ψηλl) δίφυλλη πόρτα τού οαλονιού τού Χοτζ'l· 
ζοβρού. 6ρίOKoνrαι σn:ρνά ΟΊό σπιτικό τους 

·0 βοεβόδας ούτε πού ιιαίρνεl μυρουδιά 

όπό τούτο τό σκέδιο τού Παπαγιούπα. ' Αφού 
κάθεται άδικα ΠΡοοl l ένονrσς νό "νεφόνει τ · 
(ιν ι ρόγΙΝΟ στόν Ι\αφι:νί: . τό σού ρουπο στρι':

φεται στό ΠολαίκυτΡΟ δραχλος κα ί oυννεq;ιια.
G~LV r.)(: μOυrι[~OύΦλllς καί κακόκεφο.:: . 

Στό καινούργιο σπιτι κό τού Θεορη τού Κογ· 
γ. Ων'Γ (', Ρu;μιοί τ6 οίΧVΟΙJμε σιό γλε ντι . Τό κρα
.-. r ,"'ε ; ΚΟ! 1ί"Jί ι)V ~ Ι . ίό ζ , ,}. ινn πο l"l;ρια ι<.όθε 
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λίγο ύψώνσνται στήν ύγειό τού γαμπρού , μό 
καΙ τής νιόνυμφης τίς πιότερες φορές, πού 
γλύτωοε τ ' όντίχριστσυ τ6 χνώτο. Μό ή χορό 
γίν εται όκ6μα μεγαλύτερη σόν σκέφτονται 

πώς τούτο τό στρατί , δν τ6 κρατήσουν μυστι
κό, θό γλυτώσει μελλονTlκό πολλές ολλες νιό

νυμφες όπ' τ6 χέρια τού βοεβόδα . Κι εlναι γιό 
τούτο διπλά μερακλωμένοι οι Ρωμιοί καϊ 
καταχαρούμενοι. 

- ' Εβίβα, Παπαγιούπα , όκούγοvται κόθε τό
σο σί φωνές όπόλες τΙς γωνl{;ς του σπιΤ!κου 

,·ου Κογκονή 

Κι ό ΠΟl1ός ξεκοίνοντας μέσα όπ ' τό μιοο
σKόlαi"ισ, κ:άιω όπ τό μιοόφωτο n"i>v όναμένων 
κεριών - δέν όνόβουνε τίς λάμπες γιά νάχουν 
πιότερη όοφόλει') -τ ίς φάτσες τών χωριανών , 

όπαντάει σέ κάθε τιρόrτoση ύψώνοντας τό πα-

1 ήρι καί σ ιγ.Jμουρμοuρίζον ως τr·lν εύκή . 
-Στήν ύγειό σας , rιαφιώlες! Νά φύγει κόνε , 

Θεέ μου , Ittpo στήν Κόκκινη Μηλιό , ό τουρκος 
νά όνασόνουμε μιά μέρο λεύτερη . Νό γίνουμε 
κ ι έμείς. Ομποτε . μιά σΊlγμή 6φέντες mQ μάλι 
μας καί στό σπιτικό μας μέσα' 

Καί τά μόιιο του COUPKIίJvOUV. 
Πάνω στό ζιαφέΤTlν ό Κυριάκος ό Μούζου · 

ρας στρέφεται καΙ ρωτόει τόν Παπόγ ιουπα . 
-Θό · θελα νά ' ξερα , δέσποτα, πού νά 'χω τήν 

εύκή σου , ον σκοτώσω κλέφτη κι όντίχριστο 

πού ξοφρίζει κόθε μέρο τό βιός τών χωριανών, 

είν ' όμόρτημα : 
•. Αμάρτημσ είνα l .πο ιδί μου , όπως καί νά τό 

κάνουμε, όπαντόει ό Παπαγιούπας 
-' Εξαρτάται όπό τό κρίματά του , όδέρφl. 

τού σιγοψιθυρίζει όπό δίπλα ό Νικολής ό Μα 

τοοuκόρης . Κι αν έχεις στό μυαλό τό γνωστό 

πεχλιβάνl κι όρχικλέφτη τού χωριού, έχε με κι 

έμένο ύπόψη! Είμαι μαζί σοu! 
Τό κέφι προχωρεί. Ό Νικολής ό Ρούψκας 

στρέφεται σέ μ ιά στιγμή καί ρωτάει όλο άπο
ρ ία τόν Παπάγιωρκη 

-Σιήν έκκλησιό . δέσποτα. σ ' άκουοα πολλές 
φορές νό κηρύχνεις γιά τή μελλούμενη ζωή. 

Τώρα πού 'μαστε μονάχοι . πές μου , έλόγου 
σου στ · όλήθειο πιστεύεις στούτη τήν άλλη τή 
ζωή: 

_ Καί βέβαια , τέκνο μου πιστεύω! ' Η θρη
σκεία μας τό διακηρύσσει σόν τό α καί τό ω τής 

διδασκαλίας της . Μπό σέ καλό σου! Πώς οού 
'ρθε τέτοιο σκεφη , τούτη τή βλοημένη ωρα; 

-Νό, σκέφτομοl. rιοπό μου , πώς άν κάμω στή 
ζωή μου χίλιες κακές πράξεις καΙ έννιακόσιες 
ένενήντα έννιά καλές, θό πάω στήν κόλαση . 
··Ομως δέ θό "νο, όδικο γιό μιό καλή rιράξη rωύ 

ύστέρηοα άνάμεσα ο rίς χίλιες \'ό πάω στήν 

κόλαση, όπως στά σίγουρα θό πήγε 'κεί r(I ό 
μαι«ιρϊτης Αντωνός πού 'κομε χΙλιες κακέι: 
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πράξεις , χωρίς ϊσως μ ιά καλή πράξη στή ζωή 
του; 

- . Υπάρχουν στάδιο πολλά, πάνω ιΌως όπό 
τριάντα τόσο στήν κόλαση , όσο κaί στόν παρά
δεισο, όπαντάε ι θαρύθ υμα ό Πaπαγιώρκης κι ό 

καθένας - μιό κα ί θό κριθεl όνάλογα μέ τίς 
πράξεις του - θά όμε ιφτεί σύμφωνα μΙ τ6 εΡΥC 

του. Μη σέ όπασχολεί άλλο τ6 θέμα τοΟτο, 
τέκνον μου! 

Μά ό Νικολής ό Ρούφκaς δέν πείστηκε. Δέν 
μπορεί νό χωρέσει στό μυαλό του τ6 μυστή
ρ ιο , πώς ένα σκαλοπάτι έστω μακρυά 6π ' τόν 

παράδεισο αν κόψει, δΙ θά τ6 μπορέσει όσα 

χρόνια κ ι ον περάσουν νό τ6 διαβεί καί νό ' μπεί 
κα ί κείνος μέσο .. 

Γύρω στό μεσονύχτι τ6 τσιμπούσι παίρνει 

τέλος. 'Ένας· ένας οί χωριανοί. πο(μ'lοντας 
την εύκή τού Πaπαγιώρκη καί δίνοντας τ6 συ
χαρί κια τους στούς νιόνυμφους, άνοίγουνΕ 
τήν πόρτα καί ~εμaKρoίνouμε 06\' τίς οκlέι; 
στά σπίτια τους . Στερνά φεύγει κι ό Παπαγιώρ

κης όφού βλογάει όλλη μιά φορά τούς 
νιόνυμφους. 

Στό σπ ιτ ικό τού KυριCιKoυ τού Μούζουρα εί

ναι μαζεμένοι τούτο τό σούρουπο τέσσερεις 
μΙ πέντε χωριaνοί. Ιοίις έχει KoλtoeL6 Μού
ζουρας Υιά τό γνωστό τό θέμα: τό ξέβγaρμα 
όπ ' τή μέση τού 6ρχικλέφτη τού χωριού, τού 
Καρά Μαύρου ΊΌΟ Καρα μαν ίτη, πού ξ"αφρίζr:ι 
κόθε τόσο τό βιός καΙ τ6 εχει καθενός χωρια
νού. Πότε κλέβει όπ ' τ6 μαντρί τ' όρνιά τού 

Χαϊρεπέτη, πότε λουβάει τ ίς έλιές της Χατζη

νούς. πότε διαγουμίζει τό κοτέτσι - όρπάζον
τας τίς χηνες , τόν πετεινό τόν πάτσαλο καΙ τίς 
γαλοπούλες - τής . Ελεγκούς, πότε Kλέβ~ι τή 
φοράδα τοΟ Ζοβρού καί δΙ συμμαζώνεταΙ. 

Πρώτος μιλάει ό νοικοκύρης. 

-Τό πράμα. χωριανοί, καθυστέρηση όλλ'l δΙ 
χωράει Τούτο τ ' απιστο σκυλί βάρθηκε νά μας 
ξεζουμίσει όλους ... Ολο τό έχε ι μας πάε ι στά 

χέρια του κι όλες οί δούλεψές μας άβγατίζουν 
τήν περιουσία τού Καρaμανίτη. -Αλλη λύση 
δέν βρίσκω παρό νά τό σακατέψου μ ε, '(ιό νότ6 
σκοτώσουμε . 

-Νό τόνε ξεπαστρέψου με μ ιό γι6 πάντα. 

συμφωνα 6 Ματσουκόρης. 
Μό οί όλλοι τρεις. ό Συμεός τού Θεμιστού , ό 

Βαρνάβας ό Βωνιότης κι ό Ζαχαριις 6 Χρυσι
διώτης, ζυγίζουνε πολλές φορές τό πράμα καί 

aτό τέλος κοταλήγουνε: 
-Νό τό σακατέψουμε κάλλιο 'ναι, παρά νά τό 

σκοτώοουμε . Κι αν του Βαστάει ό όπαυτός 
του, ας συνεχίσει τό πλιάτσικο. 
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Τό ζύγι βάρεσε πρός τή μεριά τών τριιJ>ν·l\ι ή 

έ πιχείρηση καταστρώθηκε στό π ί κα ί φί . 
Τό άλλο κι όλος σούρουπο όηλισμέ.νοι κι οί 

πέντε χωριανοί μέ ραΟδιό πού σΊήν οκρια ι:ί
χανε καρφιά μπηγμένο βρήκανε στή (Πόνη μέ

σο, aτή φόρμο του τόν Καραμανίτη m6 εβγα 
τού χωριού, στή μεριά 10U Κοιιρού - Κιόι. Δυό 

όπό τούς χωριονούς λύνουνε τό Ι10υλάρω κα : 
τ ίς μουλες καί λευτερώνουνε τ ' ολογα 10 Ι; 

Μαύρου ' οί όλλοι τρεις πέφτουνε μέ 1 ό μα
τσoύt; ιo καί τό σωλόρια rtcvw στόν άρχικλέφ· 
ταρο, πού τόν κάνουνε όλομάκελλο καί τον 

όφ ίνουνε αίμόφυρτο aτόν τόπο Πιστεύοντας 

ηώς ετσι ξεμπέρδεψαν μέ τ6 οκυλί σί πέντε 

Ρωμ ιοί. στράφηκαν υτ6 χωριό καί μολόγησαν 

τό πράμα σ1 6ν Κωστή τού Χατζηζοβρου , 10ύ 

χωρ ιου τους τό μουχτόρη. 
'Ο μουχτάρης σάν τ ' aκοuσε τό πράμα. χά

ρηκε πρός στιγμίΙς πού τό ακυλί ηλήρωνε 1(ι 

όσα ε ίχε ι<όμει aτό χωριό. μά στερνότερο κο
τσσύφlOοε. Μαύρα φίδια τόνε ζώσονε , 

-Κι αν τό οκυλΙ aτό n~λoς δέν τό μπήξει : 

όναρωτήθηκε ' άν ζήσει. σίγουρα θά μός καρ

φώσει δλους μέ τό μαχαίρι Σόν τ ' όρνιό θό μός 

σφάξει δλους τούς Γραικούς μια νύχτα - έχον
τας καί τίς πλάτι:ς τού σσύσμπαο ι η . αν μπόρε
σε καΙ ξέκρινε πώς είναι Ρωμιο ί οί δρόσΊες. Τ6 

καλό πού σας θέλω όντέστε KoeopimL Τύν . 

Φεύγουνε κι οί πέντε, BpiOKOVTOc; σοφά τό 
λόγια τούτο τού μουχτόρη . 8ρίοκουνε τ6 
Μαύρο. γιομάτο πληγές , νά άψσδεύει σ ' ενα 

όχτο καί νά καταριέται τούς Γιουν6νllδες-
-Καταραμένο ι άπ ' τόν . Αλλάχ. Γιουνανηδες , 

νά είστε. Πού Οό μού πάτε δμως! Μια νυχτιά νό 
ζήσω καί θά σάς ξεπαστρέψω όπ ' 11; γllς !' ΑlΙ' 

μη ράτσα! Βρώμιιω μιλλέττι Ι 

-Κολά μας τ6 'λεγε ό μοuχτάρι ις, πώς θό 

'χουμε κακά ξεμπερδέμα 1'0 μΙ τούι ο τό δρα

κο , αν δέν τόν ξεKάνOΙJμε , ψιθύρlOε σroύ Μού· 
ζουρα τ ' άφτί ό Μaτοουκόρης 

Καί μ ' ενα σάλτο βρέθηκε δίπλη aτόν Κορa

μανή καί τόν ξεποστρεψε μέ τό lιαχαίμι του 
Τήν ίδια νύχτα οί δικοί του Μαύρου . βλέπον

τας τ ' αλογο νά φτάνουνε aτό σπίτι λιιτά. χω

ρίς τ ' όφεντικό 'Τους, ψυλιάστηκαν. Τρόβηξον 

τρεχτοί στή φάρμα, βρίσκοντuς τό Μούρο 

σκοτωμένο . 

-Τό σίγουρο θά πόλαιψε · καί θ ' άφησε σημά 

δια στούς φονιάδες, μίλησε κάποιος . Φώς φu 

νάρl είναι, όπ ' τά mιμάδlO πού εχει ό οχωρι:μέ 

νος aτά χέρια, στό πρόσωπο. στήν πλάτη . πώς 
γίνηκε πάλη . 

~ Aρxισαν τήν αλλη μέρα φοβερές ερευνcς 

οί ζaφτιέδες νά Βρουνε τούς δΡόmες Μά ΚΟ
νένα σημάδι δέν cδειχ\ιε 1ό φoνtά τού Μαύ

ρου. Μόνο πού 6 Ματοοuκάρης φoβflθηΛc Τ ('-



Ε Λ ΕΊΘΕΡΗ ΚΊΘΡΕΑ 

σο πολύ μήν τόν όνακαλύψοuνε, πού χτυπόγα
νε αί μασέλλες του σόν τόν πιάσανε ΟΙ ζοφτιέ

δες. ~ Ετσl όμως Βρέθηκε κι ενα ότρόνταχτο 
.. όλλοθι" , πώς f:iXOVE μπροστά τους άρρωστο 
ανθρωηο κι οΙ ζαφnέδες τόν πίστεψαν καί rόν 
άφησαν. 

Κεί πού τό πρόμα σΙ λίγους μήνες πά ει γ' 
όΓlOξεχaσιεί, καινούργιους μπελάδες όναψε 
στόν καφενέ τού ' Αποστολή ό Μεμέτης τού 
Κούσεου μέ τόν . Αντρεή τόν Παρπέρη . . Ο 
ΜεμΙτης, παλιός κλεφτολοδάς όπ ' τ6 ντεπόζι 
το τής έκκλησιά ς τού 'Άη Πρόδρομου καί ξα
φριστής τού παγκαριού του , προκαλεί κι όλος 
τούς χριστιανούς . 

-Τί τ6 θέλει τ6 λάδι. ώρέ χριστιανο ί. τ6 ξύλο ; 
Ξύλο σκέτο είναι ό τίτσιΡος τής είκόνας ' l' ί τού 
χαραμίζεται τ6 λάδι . ρέ τζαναμπέτηδες; 

' Ο Παρπέρης πάει νό nλαντόξει όπ ' τ6 κακό 
του · ε ίναι στιγμές πού νομίζε ι πώς θά 
κρεπάρει 

-Δέ φτάνει διαλογίζεται, πού μάς κουροεύει 
τ6 λάδι τού αγιου κάθε βράδυ, μόνε κάθεται 
καί μας κοροίδεύε ι κ ι όπό πάνω. Τούτο τό άδι
κο δέν τό βαστάει μήτε Θεός, μήτε αγιος, μήτε 
όνθρωπος. 

Κοντεύει νά σκάσε ι ό ' Αντρεής όπ ' τή λύσσα 
ΤΟυ. Δαγκώνει τ ά νύχια νά συγκρατηΑεί. μα 
σrό τέλος δέν όντέχε ι 

--Αν σού κατέβει κάνα fιρ6δυ ό τίτσιρος, 
σίγουΓΙΟ 06 τ6 χρειαστείς άπ ' τή ν τρομάρα 
σου , του ρίχνει . 

· Ποιός φοβάται , ούλάν . Αντρεή , τόν τ ί τσιρο 
καί τΙ παραμύθια είναι τούτα πού τσαμπουνάς , 
κάΥΧοσε ό t\.1 εμέτης . 

-Καλά , μωρέ θεομπαίχτη, θά δείς σrό τέλος 
(ι π ' τόν τίτσφο τί σού μέλλεται νά πάθε ις, 
άπαντάε ι χαμηλόφωνα, σχεδόν ψιθυριστά, ό 
Πa~oέρης . 

'Ο . Αντρεής φεύγε ι σέ λίγο , θροντώντας 
πίσω του τή'.' nQp'ro τού καφενέ τού ' Αποστο
λή ~aί τραβάει στό σπιτικό του . Έφαγε κα! 
ξάπλωσε νωρίς ' κείνο τό βράδυ . Μά μάτι όλο
νυχτίς δέν μπορεί νό κλείσει. Στό μυαλό του 
στριφογυρίοε ι οκέδι ο πρωτότυπο κι έκδικητι

κό μαζί γιό τούτο τό σκυλί πού ρεζιλέβει μ έ τό 
λόγο καί την πράξη τή χριστιανοσύνη . 

- Πρέπει νά φοβηθεί Υιό νά συνέλθει τούτο 
ιό καραβόσκυλο . διαλογίζεται ό . Αντρεής' καί 
δώσ ' roυ νό γυροφέρνει στό μυαλό του τό 
οκέδ ιο τής έκδίκησης . 

Ξημέρωσε ό Θεός τή μ έρα του κι ό . Αντρεής 
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κατάληξε στό σκέδιο πού έτοίμασε. Γύρω στό 
μεσονύχτι παίρνει τό κόσκινο μΙ τίς μεγάλες 

τρύπες πού τό 'χουνε γιά τού ρο8ιού τ' όρθά 
λισμα , τ ' όναποδογυρίζει , περνάει πάνω τά κε

ριά , ξεντύνεται καί γυμνός όπως τό γέννησε ή 

μάνα του - τίτσφος όπως τόν - Αη Γιάννη τόν 
Πρόδρομο - τραβάει γιά τό σπίτι τού Κούσεου . 
Λίγο πρίν φτάσει στό ξωπόρτι τού σnllιoύ τού 

Τούρκου, όνάβει τό κεριά, φοράει στό κεφάλι 

τό κόσκινο μΙ τ ' όναμμένα τά κεριά κοι χτυ
πάει τής πόρτας τά τερτζlέλια. 

. Ο Κούσεος πού κοιμότανε βαθιά , βγήκε μι

σο κοιμισμένος όπ ' τό κρεββάτι κοί μισανοίγε ι 

τήν πόρτα, ΔΙν προλαβαίνε ι όμως νά την όνοί

ξει δλη, γιατί όπό τούτο πού όντικρύζει γέρνε ι 
λιπόθυμος χάμω aτή γή , σκάζοντας συγχρό

νως όπ6 τρείς πλευρές άπ' τό φόβο πού τόν 
κατακυρίεψε . . Ο Παρπέρης πρόλαβε πρίν φύ
γει καί τού σφύριξε. 

-Είμαι ό τίτσιρος, Μεμέτ μπέη, πού τού κλέ
βεις όπ ' τη μεγάλη μπουκάλα ,ής έκκλησιόςτό 

λάδι' κι ήρθα νά σού πώ νά μήν τό ξανακόμ ε ις! 
Μά τού Κούσεου άπ' τό φόβο πιόaτηκε ή 

μιλιά του . Μ έ τό ζόρι έγροψε ο' Ινα Koμμόrι 

χαρτ ί , πού ζ'Υιησε καί τού φέρανε οί δικοί του . 

πώς τή νύχτα τού δείχτηκε μέ τό κεριά καί τό 
κόσκινο θεόγυμνος ό ίδιος ό -Αης Γιάννης 6 
Πρόδρομος ' καί τό πρωϊ ξεΨύχησε. nαράδωσε 

στQ"Xέρια τού ' Αλλάχ τό κορμί καί τήν ψυχή 
του . 

Τήν όλλη νύκτα ό Παρπέρης χτυπάει τήν 

πόρτα τού Ποπαγιούπα καί ξομολογιέται τήν 
ορόξη του . 

-Σοβορό τό κρίμα οου, γ ! έ μου , τού όποντάε ι 

ό παπάς , σόν όκούει δλο τό ίστορικό τό rιoρά
ξενο, μά θό πορακολέοω τόν .. Λη Γιόννη τό 
βαφτιστή νά μεσολαβήσε ι aτό Θεό νά σού τό 

συγχωρέσεΙ. Κι ό . ΑντΡεής ήσύχοσε! - Ητανε 
δά σίγουρος πώς ό nρόδρομος θά μεσολαβού

σε Υιό τούτο του τό κρίμα aτό Θεό. μιάς καί τό 
κρίμα γένηκε γιό τό χατήρι του καί τήν ύπόλη

ψή του! 
Οί Τούρκοι τού χωριού πίστεψον πώς τόν 

Κούσεο τόν έφαγε στ ' όλήθειο ό Πρόδρομος , 

γιοτί τόν άκουαν κι ο ί '(διο ι μ έ τά ψτιά τους νά 
κοροϊδευει τόν τίτσιΡΟ! ·Άλλωστε κανένας 6rt' 
τούς Γραικούς δέ\' τολμόει - εστω κ ι αν ξέρει 

τό περιστατικό· νά μιλήσει , γιατί φοβάται τό 

γδικιωμό τών άγόδων. 

Κοντεύει καί τούτο τό κακό νά ξεχαστεί 

σταν δυό Τούρκοι τού Παλαίκυτρου σκέφτον

ται νά ριχτούνε μιό νύχτα θεοσκότεινη στής 

Πισσούς πρωτοξαδέρφης τού Παπαγιώρκη 
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Γιούπα . πού μένε ι καταμόναχη aτό σπιτ ι κό 

της , aτό κέντρο τού χωριού. aτή Βώνl1 . Οί δυό 
Τούρκοι ζώνονται τίς πιστόλες καί οκεδιάζουν 

νό γλεντήσοuνε τή νύχτα μΙ τή φτωχή τήν 
Πιοaού. μιό κοί κανένανε δέν εχε ι στό χωριό 
νό τήνε διαφεντέψε Ι. Στέκι πιάνει ό ένας την 
πόρτα τού μακρυνaρtOύ ΚΙ ό άλλος στηλιί>νε
τα! στό παραθύρι της, έτσ ι πο ύ νό μήν μπορεί ή 

Πισσού μόειδε πετάμενη νό τούς ξεφύγει δη ' 
1ό χέρια .. ΑI1 ' τό πολλά xτulτηματα ι) Ρωμιά 

κατάλαβε πώς ή πόρτα τού σπιτικού της δέν θ ' 
άντεχε Υιό πολλή ωρα όκόμα . Κουλουριάστη 

ι< ε GTI)V μπασιά τού ξωΠΟΡΤιού . χουφτώνοντας 

τή σταχτιά όη ' τή φουκού πού όπσ8ραδίς είχε 
όνόψει . Υ ι ό νό ψ ι)σει πίπες σrή σάτζιη. Κάπο
τε ή πόρτο δέν άντέχει όνοίγει κaί nt'φτε ι μ έ 
γδούπο .. Η Πισσσύ μόλις πού προλαβα ίνει μ έ 
τ ' όνσΙΥμα τής πόρτας νά πετάξε ι κατάμουτρα 

στόν Τούρκο τή σταχτιά πού 'χε καί στίς δυό 
της χούφτες μέσο . Στραβώνεται γιά λίγες 

στιγμές ό Τούρκος' τόσες όσες όμως χρειά
ζονταν σTliv όμορφη . πεντάρφανη Πισσού νά 

δρασκελίσε ι τό κατώφλι κι δφοντη άπ ' 1άχέρια 
τών όχτρών της νά χωθεί κ01 νά χαθεί μ έσ' τή 
βαθιά τή νύχτο . Ο Τούρκος μόλις πού κοθά ρι 

σ~ τό μάτια . ρωμάνιο ε τή ξώπορτα. πιστεύον· 

τα ς τιώς ή Πισσού κόπου στό σπίτι κρύφτηκε κι 
ό ρχισε νά Ψάχνε ι μέσο γιά τήνε βρεΙ " Ομως ό 
όλλος Τούρκος μέ κανένα τρόπο δέν πιστ εύει 
πώς ή Πισσού έχε ι ξεφύγει 'Έχε ι όκούσει ΚΟ
θαρά τό ρομαv ίο\ πού έκλεινε όπό πίσω τού 

συντρόφου του τήν πόρτο κα ί πιστεύει πώς ό 
φίλος του γλεντάε ι όλομόναχος μέ τήν Πισ· 

οού ' Τέτο ιο όμως μπαμπεσιά οϋτε στιγμή νά 
τriv όνεχτ εί δέν 1 ό μπορεί. Κι ό ρχινάει μέο' όπ ' 

τ6 παραθύρι νά Οιιράε ι μέ σμπάρα τό ούντρο

φο. Μά ό αλλσς δέ'/ κάθε ται μ έ χέρια σταυρω
μένα .. Απαν τάει οτ6 πιστολίδι του · τό ντουφε· 
tι.ίδι άνά6ε ι i;IOrιou σε μ ιό στιγμή κ είνος πού 

βριοκόταν μέσα τήν όνοψε τού φίλου , π ετυ· 
χαίνον τος τό ούνφοφο στό στi}θoς . πο ύ ψυ

xoμιJXαγε κατιψοναχας όλη τή νυχτιά . Τ6 
πρωί Opit JKOUV οί Ρωμ ιοί ων τουρκο νά χορο

παλaiεl ' γύρω σΗ)ν κολύμπα πού οχηματ ίΟ1 η 
κ ε 611' τ ό ζύμωμο 1 ών πλιθαριών πού κ()ΟυνΕ' 

χωριανοί. τό ν άnιi ντησε Ο1 ίι μπρούμυω πε
σμένο . ό Χατζηλαβίθ ης σάν εζLγνε τό 6αύδιο 

'Ι ό πάε ι στό ζε υ κ<Ί ρι 

-Σού . νερό σιγοψ ιθυρίζει ξέ llνeιo ό 
Τουρκος . μά ηρ ίν προλά Ο ει νά συνί: λθιι lωλ6· 
ΚfJλά ό Xα 1 ζη λCΙOίOηι;. τ ό Τουρκ ί ξεψύχησε 

. Η ΠΙΟΟ:J ύ σόν κατόλαβε πω::; Ο Ι δ ιωχιες της 

χόοανι. 1ό ϊχνη της . όνάκοψε γ ~ .. ) λ ίγο οιι .... έχι 
('Ιε όμως νό rp a (3(t γιό τό Ν ιιιχι ί.φι <1 τό.νε ι μ έ 

την ψιιχή στό c τόμα σtoυ lψωτοξόδερφου 
της , τού Παπαγιώρκη τό σπίτι , ίστορώντας του 
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τί είχε συμβεί ως τη στιγμή πού ξέφυγε όπ ' τών 

όντίΧΡΙOlων τό χέρια . ' ο παπάς σταυροκοπιέ

ται. λέε ι στήν παπαδιά νό στρώσε ι αέ ξεχωΡΙ4 

στό δωμάτιο στήν ξαδέρφη του γιό νό περάσει 
τή νυχτ ι ά της καί κατανυχτικά προσεύχεται. 

· Νισάφι πιό . Θεέ μου! Δώσε , νά 'ναι Ο1ερνός 
έτούτος ό κατατρεγμός rιoύ τραβάει ό λαός 
οου . Κάμ ε νά σταματήσει ό πα ι δεμός κι ή σφα 

γή τού μοφόγραφτου λαού σου! 

Κοντεύει νό φύγει κι ό Μόρτης δταν καινούρ
γιο έπε ισόδιο όναστατώνεl τή Β(tiνη . 
Παντρεύεται ό Λοϊζής τού Τοουλή . Μαζεύεται 
ό κόομας καί στρώνει χόμω τό κρεββάτι τού 
όντρόγυνου . Τόση είναι τ) φτώχε ια πού δέρνε ι 
τούς χωριανούς , πού οΟτε ενα κρεββάτι δέν 
μπορεί νά στήσε ι τ ' όντρόγυ.νο, πού κοιμάτο ι 

κατάχαμα . Τή στιγμή πσύ στρώνουν τό κρεβ · 
βάτι, μπαίνε ι σά σίφουνας στό γόμο μέοο ό 
. Ασάφ "Ομπασιης όπ ' τό ΠετονότζΊν όρπά
ζοντας τήν Άνν εζού . μιό όμορφη Ρωμιά πού 

σύγκοψε τό μά τι του . Τών Ρωμιών τής Rιίιvψ:; 
τ6 γαίμα παγώνει' Μό κανένας δέν κουνιέται 
όπ ' τη θέση του νά καταδιώξει τόν Τουρκο , 
πού καβαλλόεl τ ' όλογο σέρνοντας μαζί του 
σrά καπούλ ια τού άλόγου του τήν άμοιρη ' Αν
νεζού , πού χάθηκε πιό άπ τή ζωή τού χωριού 
Υ ιά πόντα .. 
Μαύρο δάκρυ έχυσε 6 Παπαγ ιώρκης σόν 

οκουσε τό καιναύργιο τό μαντάτο. 

4 Κάνουμε. Κύ ρι ε, ύπομονή · μά ώς πότε: 6α
ριανασrενάζει μ έσα στήν προσευχή TOl..l, 

Κείνο τό πικρό μαντάτο τού ' Ιούλη πέφτει 
σ6 βαριά μυλόπετρα στό στήθεια των χωρια
νών όλων .. Ο Μaχμού ι θέλοντας νό γδικ ιωθεί 
τίς παλληκαρlέc Tιilv Ρωμ ιων στό Μωριά , Ο1ά 
νησ ιά τού όρχιn tλαγου καί ατή Ρούμελη . έδω· 

σε στόν Κουτσούκ Μι.χμέ τη. τόν πασό του νη · 
σι ού , τό λ εύτερο ν6 οφόξει ι ίς κ εφαλόδες nί)ν 

Ρω,ιιων γιό νό τούς τρομοκρατήσει . 'Έ τσl μαζι 
μέ τσύς αλλους πεντα κόσιους τόdους δ εοηο· 
τάδες . τ όν όρχι ε πίσ κοπο , το ύς γου μένους ιωί 
τούς lφόκρ ιτους τού νησιού . ουγκέντρωσε κ ι 
εν τε κα προεστούς και κεφaλάδες άπ · τό κα
δ ιλλικι τής Τζιυ ρ κάς. στl)ν Τζιο υ μαγιό mήν 
περιοχή τής Τούμπας τούς ρίχνουνε αέ OTlIT!' 

κό κοντό σrό ττοπσιού χαρά l . Οί μελλοθάνατο ι 
τού κaόιλλlκ ισ ύ πού ξεδιαλέγε ι ό Κουτσούκ 
Μεχμέτ εί ναι έφτό Mαραθoβoυνιωτει~ ό πο

πός της Βώνης, ό Παπόγιωρκης ό Γιούπας, ό 
παπός όπ · τίς Καμόρες - ε\'α χωριό κονΊ G οτά 
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Γαστριό - ό Παπαγιόννης όη' τό -Εξω Μετόχι κ ι 

ό όδερφός του ό Γιωνός. 
Τήν παπαδιά μαύρα φίδια τήνε ζ(σσονε μόλις 

είδε 'κείνο Τ' όnόβροδο τόν τσαούση νά σέρ
νει όπ' τό μαλιό καί τό γένια τ6 γέρο Παπόγιωρ
κη καί νό τόν καβαλλόει στ' αλογα. Τρέχει όλα

φιοσμένη τ6 σπίτι τής PωξαντpoCις κοί ζητάει 
τιΊ βοήθειά της. Τής λέει τΙ τή θέλει ΓιρέlΙει ,,6 
Π0ρευτοUνε πaρευτύς aτό Παλαίκuφο νά 
Οροίινε τ6 Χοτζηπαχίραγα μπάς καί γλυτι.ί)οει 

τόν Πaπαγ ιώρκη. Τή Ρωξαντρσύ σόν μόνα του 

τήν rίμαγε. μαθές , ό πασάς , γιατί, βρέφος σάν 
ήτανε όκόμα, ούτι) τόνε βύζαξε καί ,όνε βρε
φοκόμησε . . Η Ρωξαντρού δέν όρνιέται n; 
60ιiθεια στήν παπαδιά · παίρνουνε σέ λίγο κι οί 

δυό τό μονοπάτι πού τίς όδηγάει aτό noλaiKU
τρο. Κάποια στιγμή όη ' τήν πολλή πιλάλα ή 

rιoπαδιά σκουντουφλάε ι καί βγάζε ι rό μεγάλο 
της δάχτυλο, 'Όμως οϋτε πού στρέφεται \'ά τά 

κο ιτάξει. Συνεχίζουν νά τρέχουνε, ή παπαδιά 

κι ή Ρωξαντρού, ένώ κι οϊ δυό (ους 
δ ιαλογίζοντω , 

-Θά τίς δεχτείόραγες ό όγάς , γιά θ ' άντιδρά

σεl κaί θά τίς δ ιώξει μέσα οέ τούτο τό μακελιό 
καί Π) σφαγή πού 'πεσε στό ρωμέ ι κο; Θά θυμη

θεί τό γάλα πού ι) Ρωξαντρού τόν Βύζαξε, Ου

ζοσraΡΟΙJδ ι 6κόμα ό παοός σάν ήτανε; Κι αν ό 
Χοτζ'lπαχίραγας Ελεε τό νοί, θά προφταίνανε 

ζωντανό τόν Παπαγ ιώρκη . γιό θά -τόν t:KOBc 
ί'σαμε τότες ό τζελλότης : 

, Η παπαδιά μέ TIiv Ρωξαντρού τρέχουνε λές 
καί φτεροκόνε ' τρέχουν, όπως μονάχα στά χω
ριό τής Κύπρου ξέρει ι) χωριάτιοσα νό τρέχει . 

Είχε πιά .γιό καλά νυχτώσει σάν φτάσανε σέ 
λίγο έξω όπ ' τό τσιφλίκι τού Χατl,ηττaγίραγα 
στό Οορεινό τού Παλαίκυτρου . Γιομάτο μέ 

φρουτόδεντρο , θάμνους πολλούς μυρισιι
κούς καί λουλούδια αμετρα είναι τούτο τ6 

περβόλι τού άγά. Πορτοκαλιές, μανταρινιές. 
λεμονιές, γλυκολεμονιές, νερατζιές , έλιές, 

μαραπελιές , μεσπιλιές , φραγκοουκιές , συ

κ ιές, μερσlνιές, λασμαρί, κιούλια, μενεξέδες, 
ζουμπούλια, γεράνια, γιούλια. Σωστός παρά

δεισσς πού κρεμάστηκε λές όπ ' τ6 ίδια (6 χέ
ρια τού' Αλλάχ στούτη τή λουρίδα τηςγίις, Καί 

τ6 νερό νό τρέχουνε καί νό ποτίζουνε τούτον 

τόν έπίγειο ξωτικό παράδεισο τού 'Αλλάχ! Τό 
τσιφλίκι εχει νερό δικό του πού ξεκόβει όπ' 

τόν ποτομό τού ΠaλαίKυΤΡOυ - τόν πασ 'πιννά
ρι. πού κατεβαίνει όρμητικός καί γιομάτος όπ ' 

τήν πηγή τού Ι(εφαλόβρυσου της Κυθι:::':ας , 

τού Ντεγιερμενλικιού , τού χωριού μέ τούς μύ

λους, δπως οί έφέντηδες τό λένε . Τούρκο ι καί 

Ρωμιοί περαστικοί όπλώνουνε τ6 χέρι καί κό

βουνε άπ ' τό φράχτη τού παλατιΟύ πότε ενα 
κατηφέ , πότε ενα όλόδροσο βαοιλlκό ί'ι μιά 
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κλέλια μεθυστικιi Υιά νό στολίσουνε τ' όφτί, 

δοξολογώντας τόν Πλάστη aτή γλώσσα του ό 
καθένας. 

- Δοξασμένο τό 'νομα σου, Θεέ, πού τ ' όνε ι 

ρο κο ί τόν κόσμο σ' ενα τόνε συνταΙρ ιαξες! 

- ΡουγΗ') Tαnip! Τουνιό ταπίρ! 
' Ολόφωro είναι τό 'Τσιφλίκι άπόψε . Μέσα 0\ 

φωταψίες όη ' τ ' άρχοντικ,ι τά βενετσιάνικα καί 

rc'ι πολίτικα πολύφωτα πού 'φερε καί στόλισε 

roύς όντάδες ό άγάς, δίνουνε μιά όψη φοντα

σμαγορική αΓό τσιφλίκι. Τό κάνουνε νό φαντό

ζει στά μά rια τών γεvαικιiJν τοΟ χωριού μέ πα
λάτι όνατολίτικο μέσα στό όποίο κυλούν γεγο

νότο κι έπεισ6δlO άπό τίς χίλιες καί μιόν όνα
τολ ιτ ι κες νύχτες .. Απόψε ό όγάς i:XCI στό πα
λάrι του υτήσει γλέντι τρικούβερτο . Τό κάνει 

σάν διέξοδο στό αΥΧος πού βασανίζει τήν ψυ
χή τσυ ϋστερα όπ' τό όλλειιόλληλα στραπιι
ΙΌαρίσματα πού δέχτηκε : (ού εχει ξεφύγει μέ

οα όπ ' τό χέρια τό ξώπρωτο λουλουδ l τιϊς όνα

rολης, ι) πεντάμορφη Ζεχρά Χανούμ , πού γιό 
χόρη της σκότωσε τόν ίδιο της (6ν αν1ρα, τόν 

'Οσμάν πασό, δηλητηριόζοντάς τον μ ' ενα 

μπουκέτο όγριοβ lολέττcς πού τού πρόσφερε, 

σόν τόν καλούοε ενα λιόχαρο τφωίνό . μιανής 
Παρασκευής νά κάνουνε μιό Οόλτα μέ r ' άλογα 
υτόν κόμπο τής ΧιiJρας ίσαμε ιό παλάτι στό 

-Παλαίκυ φα, Κεί πού 'βλεπε όμως τ' όνειρο τ ' 
δπιαστο νό γlνεται άλήθεια tllC IVC στού λου
τρού τά κρύα. σάν ή πανέμορφη Ζεχρά τόν 

τύλιξε aτούς άφρούς καΙ ξεγλιστρώντας του 

σόν χέλι μπόρεσε κ ι έφτασε ως (ήν Πόλη - μ ' 

όλους ταύς οουβαρήδες, τούς σπιούνους καί 

τούς ομπίρους πού ξαπόστειλε ό άγάς σ ' όλά

κερο τό νηοl. 
Μυστήριο άπό τότες κάλυψε τή ζωή της. Τό 

ξώπρωτο λουλούδι τής όνατολης άφού Γιλάνε

ψε τόν ιιατιοάχ τόν ίδ ιο , χάθηκε όπ' τή γης -
λές κι ό ϊδιος ό Προφήτης νό τήνε κάλεσε σιμό 

του - όφαύ πρόκα με κι έκαμε ποσά τό φλογερό 
κ ι όνειροπόλο έραστή της, ενα Γραικό, γερο

δεμένο παλληκόρι, πού πρόφταξε καί Ύίνηκε 
μέ τή βοήθε ια τής Ζεχρό πασάς στή Μυτ!λιiνη 

καί στερνότερα στην Κύπρο. Λίγες μέρες όρ 

γότερα ενα πτώμα μιάς πανέμορφης , κατάξαν

θης κοπελιάς - όλόιδια, λές ή Ζεχρά - έκ6ρό
στηκε όπ ' τό νερό τού θόσπορου . 'Όλοι κ ι ό 

"ίδιος όκόμα ό γέρο πατισάχ μαζί, πίστειμαν 
πώς ήταν τό κορμί τής 2εχρά, Μό ή έλιά ατό 

κόκκιν6 της μάγουλο ελειιιε , πως νά πιστέψει 
κανένας μέ σιγουριά πώς τό κορμί όνήκε στή 

γκιουζέλ χανούμ της Κύπρου : Τούτο τό μυ

στήριο μέ τή Ζεχρά κατατρΙΙΊcι τόν όγό . 
Πάνε τά ραμαζόνια καί τά μπαϊράμια τά γα 

ληνεμένα καί τό όμορφο , τότες πού καλούσε 

Οίό κονάιι. Ι Ίό Χατζηπετρή τό Σπανό όπό ιή 
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Βώνη, πού μέ μελωδική φωνή τού τραγουδού

σε τ6 όλόγλUΚΩ σαρκί μaκόμ. " Ενα τέτο ιο ρα
μαζάνι ήτανε πού τού τραγούδησε fva σαρκί 
μακόμ, πού ό όγάς πήρε τ6 Σπανό cτΉ Συκά καί 
τού ' πε νό δ ιαλέξει τό πιό παχιά σωχώραφa 

πού ή ψυχή του όποθυμούσε. Ξύνε ι παλι ές 
πληγές στήν ψυχή τ' άγά . 

Σενί γκιορμέκ ηλε τζονίμ , νεοέ 'πσuλ'δού'διλί 

ζαρίμ . 
. Αμάν ει βερ 'δί χεν'δανίμ 

Κερέμ ϊτ πίρ λόχσο ήλίς αχ κερέμ ϊτ π ίρ λόχσα 

ήλίς 
. Εοκί μοuτζοuραϊ. 'διλδ ' δέ γιαρελερίμ ' δεστίν 

Πέ ζόλιμ νέ τζα ' πίρ κγετζίν . 
Κερέμ ϊτ ' πίρ λάχνα ήλίς .. 

Βλέποντάς σε 

άναγόλιασε ή ψυχή μου . 

Σέ παρακαλώ 

μιό στάλα σίμωσέ με . 

Μού 'χε ις ξαναξέσει/ 

τίς παλιές πληγές 
γλυκέ σατράπη . 

Πόσο γρήγορα διάβηκες 
κι έφυγες . 

Σέ παρακαλώ 
μιό στόλα σίιιωσέ με .. 

Κ ι ε ίνα ι καί τ6 γεγονότα έτσύτα μΙ τους Ρού
μηδες , πού διχάζουν τού όγό τήν πρςισωπικό

τητα . 8uζαγμένος ό ίδ ιος μέ γάλα Ρωμιός ί<αί 

σωσμένος όπό τού χάρου τά νύχια όπ' τό γάλα 
της δέν τόνε θέλει τούτο τόν κατατρεγμό -
τουλόχιστο στά μέτρα πού τόν προγραμματί
ζε ι ό Μεχμέτ παοάς. 
Τό κρασί πάει κι έρχεται όπ ' τούς εύνούχους 

πού κερνάνε σέ μεγόλα ξύλινα κροντήρια τό 
χαρέμι τού πασά καί τόν ίδιο, Τό γλέντι είχε 
όνόψει γιά καλό , Στη μεγάλη τη σάλα καθισμέ
νος στό ντιβόν ι οκαλισμένο όπό ξύλο όξιέτινο 
τής Σμύρνης - δώρο όπ' τήν πόλη τού παλlOύ 
του φίλου' Οσμάν πασά - όπολαμβάνει τ6 φιδί
σιο σώμα μιάς καινούργιας δεκαεφτάχρονης 
όδαλίσκης, φερμένης όπ ' τό χωριό της Πόφου, 
τής' Εμινέ, πού χορεύε ι όπόλους πιό λάγνα τ6 
χορό τής κοιλιάς. Τό σώμα της πάλλετα ι , οί 
κινήσε ις κι οί όκκισμοί προδίνουν όλη τή φλό, 
γα πού σιγοκαίε ι στό δεκαεφτάχρονο τούτο 

νεαν ικό κορμί, έξαπολύοντας σ' όλλεπάλληλα 
κύματα όνίκητους ίμερους . . Από κάθε ίνο τού 
κορμιού ξεχύνοντοι ή έ:λξη κι ό πόθος ό 

όσίγαστος , 
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Μό ό νούς τού πασά στριφογυρίζει στό κυ
νήγι τής αΙώνιας χίμαιρας , όπως γι ' αύτόν στά

θηκε ή αΙθέρ ια dmaoia τής Ζεχρά , τής περί
γκιουζέλ. Τόν πόνο του τόν ξέρε ι όλο τό χα

ρεμλίκι . ' Η . Αισιέ , μιά πεντάμορφη Τσερκέζα 
μΙ Ιβένινα μαλιό καί φιδίσιο σώμα, γκιούλπε

ρη , νεραϊρ6ροδη, κάθεται στό γόνατά του , 

προσπαθώντας νό τό συνεφέρει, προσφέρον
τας τη δική της ξωτική όμορφιό ύποκατάστατο 

στήν όmασία πού τόσο όναπόντεχα εσβησε, 

ϊδιο πεφταστέρι πού όργώνει τόν ούρανό καί 
σβιέται τόσο παράξενα , Μά ό πασάς ξεσπάει σ' 

ενα θλιβερό γιομάτο παράπονο - ίδιο κλάμα 

λές - μακρόσυρτο μΟιΡολόϊ. 
-Τή γλάστρα τής γορουφολιάς 
όσο κι αν τήν ποτίζεις 

ραγίστηκε ' κaί δέν μπορεί 
πιό νά τη συγκολλήσε ις. 

-Αδικα πάε ι κι ή παρηγοριά της δεκαεφτά-
χρονης Λεμεσιανης Φατμέ. 

- ' Η γλάστρα κι αν έρόϊσε 

έΥώ θά στήν ποτίζω ' 
την κόκκινη γαρουφαλιά 

νά τήν ξαναναστήσω. 

-Τίποτε δέν μπορεί νά συγκολλήσε ι τό ραϊ

αμένο πιό γιαλί, ψιθυρlζει μ ' άπόγνωση ό όγός. 
Tίnotc! Τίποtε ! κ'ι ή ραϊομένη μου καρδιά μέ 
tinOtc δέ γιατρεύεται ... Κι ό θλιβερός μονόλο 

γος δέ λέε ι νό τελειώσει 
-Ζεχρό , όγαπημένη , γκιουλιζάρ! Χλωμό λου

λούδ ι όπ ' τόν μπαξέ τού ' Αλλόχ! ΜελίΧΡωρε 

άνθέ τού Γκιουλιστόν! Ρόδο του ' Ι σπαχάν! 

Κείνη τήν ωρα οΙ φρουροί τού παλατιού εΙ

δοπο ιούνε τόν άγά Υιό τόν έρχομό τών δυό 
γυναικών. Προστάζει νά τίς όφήσουν νά μπού

νε aτό παλότι - μιάς καί μαθαίνε ι πώς ή μιά όπό 

δαύτες είνα ι ή Ρωξαντρού . Τίς δέχεται στό 
γραφεία του κρατώντας τή χρυσαφένια του 

πατεριμή πού τού δώρισε ό καϊμακάμης, σόν 

στρόφηκε όπ ' τή Μέκα, πού πήγε Υιά 
προσκύνημα . 

Μιλησε πρώτη ή παπαδιά πού ξιστοράει μέ 

φωνή τρεμουλιαστή μέ δυό λόγια στόν όγά τό 

όσα εϊχανε συντρέξει, ζη τώντας τή βοήθειά 
του · μά ό όγός στέκεται όσάλευτος κι ότάρα

χος . Παίρνε ι τ6 λόγο σέ λίγο ή Ρωξαντρού πού 

όνοίγαντας τό στήθ ια της λέει στόν πασά. 
- -Αν. όπως λένε , σείς οί ' Οθωμανοί σόν μά

νο τιμάτε τή γυναίκα πού σάς βύζαξε - καί 

τούτα τό στήθια άγκαλιό καί τ6 ξέρεις πώς ο ' 
όνάθρεψαν· κόνε τούτο τ6 χατίρι σέ μένα καί 
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στήν παπαδιά πού στό ζητόμε .. Απ ' τό Θεό θό 

τ6 'βρεις τ6 κολό τούτο, πασά μου. 
. Ο όγός ρίχνει aτό πόδια τών δυό γυναικών 

τ6 μαντήλι του μΙ τ6 κόκκινα μισοφέγγαρα τ6 

μεταξένια άπόνω. μαζί μ έ τ ' δν9μά του κεντη

μένο μενεξελί καί τούς δίνει τολεύτερο νό τ6 
χρησιμοποιήσουν σόν CTl'Wtιli I ότράντοχτο τής 
ψηλής του πεθυμιάς νά χαριστεί ή ζωή aτόν 

παπά! 
' Η παπαδιά σκύβει, παίρνε ι μέ σεβασμό aτό 

χέρια τ6 μαντήλι, το φιλάει καΙ τρέχει νά προ

λάθει τόν τζελλόττη. Φτόνει aτό Τραχών! μαζl 
μέ τή Ρωξαντρού πάντα , άφήνε! όριστερά τό 

Νιό Χωριό καΙ δεξιά τ6 Πετονότζιν μέ τό τοι

φλικούδι καΙ τή Χρυσίδα aτό βάθος, φτάνε ι 

aτό Σερόγιο λαγοκοιμάται aτής θε ιός της τής 

Πηνελόπης - χαράματα βαθιά - μούχρωμα βαθύ 
ήταν όκόμα - σκίζει τή Θεοτόκο, άφήνει aτό 
δεξιό τήν . Αγιό ΜαρΙνα, φτόνει στόν .. Αη 
. Αντρόνικο, μπαlνε ι στήν ένορία τ ' " Αη Γιώρ

κη καΙ κατευθύνετα ι στήν Τζιουμαγιό. 'Όσο 

σιμώνει, ή καρδιό της χτυπόε ι δυνατό όπό 

συγκίνηση. 

ζεται, γιό θά τόν εχε ι κι δλας μακελλέψει ό 
τζελλάπης; Τά γόνατά της λυγίζουν όπ' τόν 

τρόμο οέ μιά τέτοια σκέψη. Παίρνε ι τό δρόμο 
άπ' τόν καφενέ τού Γρηγόρη , φτάνει στό μπα
κάλικο τού Σπύρου, τραβάει την όπότομη όνη

φόρα, πν ιμένη στά βότα πού όδηγάε ι aτόν 
. Αρχάγγελο . Φτάνει στό δ ιχαλωτό δρόμο πλά'ί 

στό ποπσ ιού κι έκει , σέ μιά μικρή πλατέα, 
όντικρύζε ι τη φριχτ6τερη σκηνή τής ζωής τη ς! 

ΟΙ Τούρκοι φρουροί ξεκλειδώνουνε ξεβγάζον

τος ενα κρατούμενο μέσα άπ ' τό σπίτι πού τόν 

εχουνε κλειδαμπαρωμένο, φορώντας του μιά 
κόκκινη κουκούλα . Στό μεταξύ ό νταουλτζής 

παίζει ξέφρενα τ6 νταούλι κι άσταμάτητα . 
Ξάφνου ό τζελλάπης πάει κι όστράφτει μιά 

στό κουκουλωμένο πρόσωπο τού μελλοθάνα

του . Ό τελευταίος συντρομάσσεται· στηλώ· 
νει τ6 κεφάλι ' ό τζελλάτης ετσι του τό παίρνει 

μέ μιό σπαθιά . 

Σειρό τώρα έχει 6 Παπαγιόννης άπ ' τ6 ~ Εξω 

ΜετόχΙ. . Ο παπάς διστάζε ι . Στρέφεται, ξεκρί · 

νε ι τάν όδερφό του τό Γιωνά, ενα όμορφο παλ
ληκόρι , τόν φιλάε ι καί τού κάνει ίκετευτικά. 

- Σέ παρακαλώ , όδερφέ, πάρε έσύ τή σειρά 

μου. 'Εγώ θό ο ' όκολουθήσω. 
ΦοΟάται ό Παπαγ ιόννηςιιώς οί Τούρκο ι , Βλέ

ποντας τήν τόση 6μορφ ιά τού παλληκαριού, 

θό τού ' ταζαν σωρό τά όνταλλάγματα γιό νά 
τόνε τουρκέψουν . Ό Γιωνάς πιάνει τό νόημα 

'roύτης τής παρακΡ.λεσης . Δέν τού ξομολογή 
θηκε. άλλωστε , πρίν άπό λίγες μέρες στό κρα

τητήριο μέοα ό παπάς τούς φόβους του ; 
-Δέχομα ι , όδερφέ μου, τoί~ 'πε . 
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Καί τράΒηξε άτρομος καί μέ σταθερό βημα

τισμό aτό δρόμο τής θυσίας .. 
Τό Γιωνό όκολούθησε ό Παπαγιάννης τρα

γουδώντας μέ τή μελωδική του τή φωνή τό 

τραγούδι τής κλεφτουρ ιάς καί τής παλληκα 
ριάς . . Ο τζελλάτης τού πήρε μέ μιά σπαθιά τό 
κεφάλι , Τάσο γλυκό ήτανε όμως τό τραγούδι 
τού Παπαγιόννη πού ό δήμιος δέν κρατήθηκε 

οέ μιό στιγμή, κοιτάζοντας τό κομμένο κεφάλι' 
·Χόλα σαργκιού όκούγιορ .. Ακόμα τΡαγιιυ

δα 6 πεζεβέκγης, ξεφών ιαε μισοφοβισμένος 
σχεδό θαμαστ ι κό, κοιτάζοντας τό χείλια τού 

παπό πού τρεμόπαιζαν άκόμα. Τού φάνηκε 

πώς άκόμο τραγουδούσε. 
ΟΙ Τούρκοι εϊχανε νό λένε πώς τό κομμένο 

κεφάλι τού Παπαγιόννη τραγούδαγε όκόμα 
καΙ μετά πού χώρισε άπ ' τό κορμί, οόν νό τού 

τό πήρε μέ μιό σπαθιό ό τσελλότης. 
· Η παπαδιά δέν κρατιέται άλλο .. Αμολιέται 

σόν σαίτα ' δείχνει aτούς φρουρούς τό μαντήλι 
τού Χατζητταχίραγα καί λέει την πεθυμιά του . 
Σέ λίγο άκούγεται ή φωνή τού κλε ιδούχου . 

- 'Ο Παπάγιωρκης ό Γιούπας, ποιός ένι ; 
· Ο παπάς σηκώνεται όπάνω. Τό σύγκρυο 

τού θανάτου του διαπερνά τό κορμί του . Μό ό 

κλειδοκράτορας τοΟ δείχνει όναπάντεχα τό 
ξωπόρτι . Σύγκαιρα όμως, ξεΒγάζοντάς τον, δί

νε ι μιά δυνατή κλωτσιό μέσ ' τά φτανά τού γέ
ρο παπό, πού σκάε ι όπ ' όλες τίς πάντες . 

Στό Νιοχώρι ό Κυριάκος ό Μούζουρας , ό Μα· 

τσουκάρης . ό Νικολής ό Παρπέρης , ό Συμεός 
τού Θεμιστού , ό Βαρνάβας ό Βωνιότης, ό Ζα· 
χαρής ό Χρυσιδιώτης, όφού είδαν κι άποείδαν, 

πήραν τήν όπόφαση νά ξεφύγουν . 
• 'Όμως δέν τό μπορώ νά φύγω, αν πιό πρίν 

δέν σκοτώσω τόν τσαούση τοΟ χωριού , λέει ό 

Μούζουρας . 
· Τήν 'ίδια γνώμη εχουμε κι έμείς, όποκρίνον

ται μ ' ενα στόμα οί άλλοι . 
Τό άλλο θράδυ ή χωσιά πού στήσαν στόν 

τσαούση πέτυχε : τόν παραφύλαξαν λίγο έξω 

όπό τό Πετονάτζιν, κεί π-lύ 'ναι τό γιοφύρι πού 
ένώνε ι όνόμεσά τους Νιοχώρl , Τσιφλικούδι, 

Χρυσίδα καΙ τόνε οκότωσαν . 
-Καί τώρα δρόμο νό πέσουμε στόν Πηδιά · νά 

φτάσουμε στήν Τύμπου κι όπ' έκεί νά ξεστρα

τίσουμε γιά τή Λάρνακα , νά κρυφτούμε 
προσώρας aτά κουσουλότα. φώναξε ό 

. Μούζοuρας . 

Κι οΙ έξι ψυχωμένοι τοΟτοι Νιοχωρίτες φτά · 

νουμε τελικά στό γαλλικό τό κουσουλάτο τής 
Σκάλας, πού τούς φυγαδεύει aτό Μωριά . Κο 

τέθηκαν τελικό aτή Μόνη καί δουλέψανε γιό 




