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Μιό έξέχουσα έκκλησιαστικη κα1 έδνική 

φυσιο)'νωμfα. Παπά-Ζαχαρfας ~Ιωάννου 

Χ"Παπάς η Παπά-Ζαχαρκάς 1821 - 1822 
έως 1906 - 1907 

ΜΕ.ΡΟΣ Γ 

ΕΙ Σ ΤΟΥΣ τηρόττοδας τ·oiJ Πειντα.δακ-τ&

λοv τ.ρέ,χονν τ(χ κιΡi)α νο;:"(χ τoiJ Κεφα:λόδρu

σοο όmιό 1'11ν τηγήν- 6γαί.νοw σαν άφpι

σϊμέ.νσ: ιώμ=α κ.α1 άπrό l>κιεl παί·pνονν ;οι 

καrτήφοραν γιΟ: •..0: πο-τ f·σοw η>vς κ.ό(μιrrοvς 

κα1 Τά -nτpιβ&λια •iiς Κvθρiσ:ς καΙ των γε.ι

τονrκώ-ι χωpιων. Γ.>.pω ό.π.ό τ.t,v '11'ψ:r)ν ·~ε

γάλι.χ πλατό!ν ια: καΙ Ιτιές &ί.νοt>ν ,-ον ίσκιο 

τους κα1 τΟ: πουλιά το[ί οίιρα...ΟΟ ιαιδάλλ.:χ 

στa Ι<!λωνό!pια -τpιαγουδοΟν η\ν όμοΟΦιά ToV 
-r'σπίw. Κάτω άπό -rouς γέρο πλάτανοος 

μαζεύοvται τό:ς Κιιριακ<Χς καΙ τάς έφτaς 

πολλο1 ΧJ~ιστ ιaΜ>1 •ιfις Κvθρέας ι<αί τC:w 

πέριξ χωΡ'ιωv. 'Α<πολαιμιδάνουν ηΊv ~ροσι.α 

καJ πίναΝ άπ'ό η) δροσάτο νερό -rσV Κε

φαλό6;ρvσου . Λi;ς κα1 τα':ιτο το vφό εΤναι 

c'.ιyι.ασ<μέlf()ς &pόσΌς «α:i τοίΊ χόιpισαν Κ:α·1 

εlδικι) γιορτή. Στ1ς 29 Ίοvvίου yιορτά

ζονν -το «1'!'άσχα -τής ~ρίισησ. Ττ)ν ήμέρφι 

αύττ) δλος δ κόσμος μαζεv:Υταν έκεl μαζ1 

κα1 ο! !~ριεlς καi ο! τrροσκu-ιηταi τοίΊ • Αϊ 
Γι•ά>Νη τοί) Χpvσ&σ-τσ:μου άπο όλη .,.ην ΚV

τηρο ξεφαwτ<.Wοvν μΕ: παξ:μά.δα, χαλλσύμ:α 

ιαι1 αίιιyά· κα:Ι πίνονν <Μοι άπrό •ό άγια

σ>μiνο και γλuκο vepό, ~ Αραyε τoCrro το 

v,φό '1/&vαι κα1 τώpα yλvικο κι άyιασ>μένο 

πσV ~ πάτ.ησαv ο! 66ιp5cφοι τ' ΆττίΛc:; 

Σ ί-γου.;χχ θό1>'αι πικρο ιcαi -τΟ: φύλλα θCrn·ε-

ΣΤΎ' Λ. ΠΕΤΑΣΗ 

σαv ό."!!'Ο Τ•ό: μεγά'λα πλατάν ια. Τ(χ ttOVλιa 

κσ:i τ<.Χ άηSόvια 90: 6ου6άθηικα:v κα:i m:ριμέ

να.ιv το «'Πάσχα τijς δpύσης~ γιά να ξα'k 

Cxy ι~o-Jν ιcα1 vά γ\)wκ~σιη τa νεφά, γιa 

vO: ξ-αvαδιyά'λοw φόλλα καi Κ'λαδιΟ: ο! πΜ.

ταvοι καi vς'r ξαvακΈλαϊδί.σονν τιΧ άη&Sνια 

η\v λf.vτεpιά -τi\ς Κuθpιέας μας καi τής KV

τηpov. 

ΟΙ ΤοίΊpκο ι μsμμi:-οηδες καi μτφαήΙJΠΙδες 

θιέλοοv το\)τα τα νερό: να τά ιcό;μ.ουν κιri\;μι.:χ 

τοvς. Θέλοvν σοl\ν ομΟ\ΡΦη κω.μάrrολη ποv 

έyκα:τέστησα:v όλιyαρiθμ'οος Τοιίρ.ιους va 
τ·οος πλrf./'J-ιουι yιa .να E.xouι.v δικαιώματα 

σ-τα πpον&μια ,.ων vερ<7J.·ι ικα1 τοUς άl-εvpο

μύλοuς. Γι' αύτΟ τrροσ'τrαθοίίiι .με διάφοpοvς 

το,::όπσ>Jς Υό: έξισ~α.μίσοιιν )Qpισ>τ·ιι::wΟΟς καi 

τα vε~ να τά μετ·αφέ.ροονν στα τούρκικα 

xωp•a Μ~ι·οιyιοu κ.αi Έιτrιχω κα:i στ6 

τ -σ ι,φ-λιικού.δι 'Π'οV μξ τή.ν δiα τrfιpα:v τό: χτή

ματα αότa τoiJ Mcroxι•oU -τfjς ΊΙ";ρ&ς . .\ο
vί}ς Άγί·ου Ίωάννοο το\ί Χιρvσοστόμοv, ά

q>οίJ ~<eα.:χ:πόι).Ηψα'Ιf τCιv ήpωίκόν ήyσV,μενον 

αvτiiς. Άλλα κα1 συ,vήθιζα:ν καί η&λα:ν ·ιa 

διο:σι<>ε5άζονν στα 'Π'λατc~'Ιtα. τοο Κeφαλό

δpιJσΌυ δ-π>οιαιν μi;ραν i]θελαν, σαν ι!φγό

σιχσλοι πσU ήσαιv, μ ιa κ,αi &οίιλεvαιι ο! χρι

στιανο) y ι ' α&τοος. 

'Α.φο(Ι μrDοiΊσα.ν στον Κ εφα:λόδpvΌο κα

τi6αιi\Κiι'; .άπ'ό .,.α ΠλατανοVδια o1'11v 'Ενο

ρία Σ•.~ργα:vιδ:ς μt άπειfλφιικf.ς διαθέ<rεις 

και KIA'nyγwι τΙ:; ωpαlες κ~ς. Έιπί-
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σr;ς στι1ν 'Π'λατέα. Σφyαιιιa<; Θμαζείιοvταν 

·π<:Μλ:J<; Τοίιpκοι· Cψz,j)II(Xν .μαζί τοvς όπrό 

τη Λεt.r.<hχr.ία. άvή,θ:κ.«; ytΝαί:κες καΙ εtχα~ 

,,η,v άιtταίτ.η~η vO: μεταφhρουι -τιό: προικιά 

ό·π:>:ας κ:>τrέ.λλ.ας ιi ταιι '~>ιό-τrαvr,ρη όπrό τη 

Σν,.ιyαvιό:v η rι)v Χα.::.Sακ:ώτισσαν, v&. 
Q'r.;::ώ'J'σJV π-άi~οω σi: τό:5<λες μrοα στο ΠΟ· 

τά.μι καί cτ.r{ι κατωο-rέη τοΟ μίιλοu τfις ί

λιάς τrσU ηταν δίτrλα ά-ττό τ1)ν πλατέα νό: 

δι(Χ(J1Ι<.ξ,δάζοο-ι καΙ vό: κοιμοΟνται έκεΊ μφό

\Α.Α)('1'α κα;l Υό: κάvovv τfιv -τnροίικα τf\ς Wφης 

άχιρησ•τη. Πολ:λές φορΕς ηθε.λο: να δοVν καί 

τη νύφη &ν ήταν δμ.ο.ρφη. • />ν.ι n}γχσιοvε v,J 

ητα,ν ό Πα'σ'Ο:ς τf\ς ττφιοχf\ς κα1 ή νίιφη 

ήταν δμο,pφη i\&λε vά tGΟι:μηθεϊ μαζί της. 

Γι' σ&τό πολλες κοπ.έλλες εfχαJν κιρι.ιψCy.ιες 

κ.άrω άrmO -rα στrί'τ1α κα.1 Κιj>Jδόντοvσαν, ~ 

τα .ι e;yχ-ο·ιταv Τοίιpi<iΟι. Τέτοιοι κ.ρv..;ιωνες v
ττry;>χαv σi πολλά σττίτισ. Σ'1"0() Χ'' •Αfιά

μcv, Καpαμοvζα, <r1f\ς Δενώρας Θεολη 

κ-ον:Ό: στfvν έfα.λησία Χcφ5ω<ιωτίσ'Ο1ης, στό 

Ο'Π';·τ ι τ·οV τrα>rrά Ζαχ·αρiα ο'τοίι Χ<ει λι5: καΙ 

στοu Για-γκοvλf\ σ'Γ1'!ν Σv.pγα~~~ιάv. 

• Οταν oi κοπέλλες ιiταv άJvάιyκη 'Ι>ά ιω

κλοφ0iρήσ'01.111 eξω φο,pοvσαv τrσλιά ροί'χχα 

y:pαfας καΙ έμαντίζοντο μξ: μαvrήλι μέχ,ρι τΟ: 

μά:Ία yιa vά δ:ποφίιyοu:>.ι το κυνηyη;τόv των 

Τοί.,;;ικωοι. Αίιτέ.ς τΙς άσχήμι<.ς τC.V Το\ιρ

κωv i\θελε ό leρWς Πα.πa Ζαχα.ρίας ιvά τσVι; 

τές κ-όψει μ ι ά κα:i κ.αλa ι-."<ΧI ΟΟωσ1ε ένrολ:'} 

σ(:ι:v έρχ,.ct.παι τ oVpiGOι νά τΟν εlδοποι οίιv 

dίμ:iJσ-ως. 

ΜΕιΡΟΣ Δ 

'Έινα ό:νοιξιό:τικο δειλινό ττσV δ i'iλιος 

κόντωε vά δασιλέψει κα: ποU ή δμίχλιη άp

χισε vό: σκεπάζει τ1ς κο.ρvφi;ς ,00 ηεvτα
δώ<nιλοv καi τοι'Ι Κάpακα καΙ πσV τΟ: π~ 

τα μ(φιζαJν dίπο τσUς λεμοvα..&LJς ή Ζα:πc

λ<>U (yιαyιer τfiς ΖαπελοUς Ν ικοολJfi, 86 έτώ~ 
πού ζεΊ σή-μοε;ρα στον Σw. Σ-τ,ρο6όλοv), ώ

,ραιοτά'τιη κΟJΠ'έλα τi\ς έττοχ,f\ς, ψqpησε το 

μεταξ::J1'ο έ.yχ9ωμο φοικrτάvι της, ντύθηκε 

στfιν Χ•;')UσοΟφαντη σάριχα τοης, κρέιΙJΙμασε 

τa 3,2 χ,ρvσii τrις σ'1QV λαι:μδ της, f.μπrλ:;

ξε τά μεγάλα μαλλιά της που έφθο!vα:v μέ

ΧJΡι τfιιν μέση της, ε&σε στο κεφάλι το 
κε.vτ!)'1'10 μαντήλι -της, 6γf)κε dίπό τfι.ν · με

yάλrι αόλόττο.ρ'τα και ά:πΌ -τήν όμ~φι(χ t-
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λαμπrαv -τ:Χ στεvά κι ε.ψεyγ~ αότij στη θέση 

τ:>Ο ήλ:ΟJ πώ ττι)yαwε νeχ 6ασιλέψ.;ι, yιa 

vά π-άει στfiς yε!"ΓόvισΌ'α<; της τf\ς Μάνας 
τfιι; Μαιφιδ:ς που ή-παν ~ μαψyιμέvες η 

μάνα τοϋ Μcr~ιώ'1'η κ.αi άλλες yεηόvισ'σει;. 

Στο σ"Ι"αι? δρομάκι σuνάντησε ΤσVpιφvς 

με€\Jιτ.μέvους,σωστό: &-..ριά, ποv tιρχόvτοvσαv 

άrrrO τΟν Κεφο:λόδ.ρv-σο. ΟΙ Τάιρκοι όρμη
σαν Ctττάνω '1'1)ς καΙ -nlv κ.wή:yησα:v. Ή yυ

vα.\ικα έlηpiεεe άττοο rrepι δόλι σi, -πt.ρι66λ I 

yι(χ νά σωθεΊ. Έπεσε ά'ττΌ μιa δόΜ ιocti 

t:στrα01ε το πόδι της. Γλύτωσε δμως άiττο 

τά χ.έ,pια των 6αρι6ό:ρων. 

Ή ό:φο,pιμ!) δόθηκε yιά τΟν Πιχπiχ που 

έλα!δε )'JΥώσ ι'' τοί) έτrει.σοδίοv. ΚατrΜηχ:ε εΙ~ 

ηΊν π λα:τέι:χν τ σV χc.ψι ο(} δποv σvvή.'Ιf.1'η0'εν 

-τσVς μεθ\J.σ:μένσJς Τοίι~αχ;. Ή~ροεy ό:

δ:πταίστως -τiιv τοuριχική, τοιUς ττροειδο-riοί>r· 
σε. t;;Aiτra τα καμώματα να τό: σ'1α;ματn

σετε. Σ&ς π..pοειδοπο:ω δτ: θάχCΧΑμε με-(άr 
λοες φασα;pίες και σκοτ~μοιUς σ., σvvεχίσεπ: 

έτσι:. . Οί Το(i;91Κοι τοv έ':τιρε;μα:v 'Μγω τού 

πσ.;χχστήιματος τοu καΙ yιατi τ<'χ μάτια 

-τ~"'J μι λ::>inαv με σιyoupιa γι' αίrrά <π:W i:
)..f).yκ;,. Ήξε,pαv κα.λΟ: ο1 τ ~Οι 1'ft'V ,Ιστ<r 

ρ'ο; τοv καΙ τήv Cι.ποφασιστικότ.ψά -τΟ'..> καi 

τη μεγάιλη οl~«οyέvειάv '1'0\J. τΙς ττ<>λλtς !J:
f•ε.:ι.φές 11:χ1 τΙς πόmpι::ψεν στfιν ΣUΙpιγαιvtάιι, 

ΧαcΧ•crκιώτισ.σσ~;. Με τον ΡοΟσι:w, τόv Κα~ 

,ρα:)λιό:v καi ·με τrολλσVς &λλοvς. ΜιCι:v .την 

πάvτρ•εψε με τον Θαρό:πον τάι Κάvαpτοv 

όπιΌ η)v ΧαpS-αικιώτ ισσαν. Με τόv Κάσαι;r 

τον εί.χεν κι άλλ.ηv οί<κοy.ΘΥειακi}ν σψιπ.εθε

ιΡιό:v άιτr.ο την yι.Μ.:χ!κα -rov κα! άίpy&rε.pα ε

κ-αw: κι άλλη 0"\Jμτr.c:;θειpιά τroU ό έyγοvός 

τού Κ άcrα.ρ-τω Χ ' ' Χ,ί)"'ι.στος Πετό:-:rης πήρε 

η)ν !Ι<Ιόpη > ToV ΠαΠ>αζαχι:φiα Έ.λ:ε;yκοίι. τσ~ 

Kάσaprov με τwς yιοίχ; κα1 τΟ: πο-λλα: f:y

yόvια τον έ·φεμαιν oi τ οi'.\pκοι κσ.1 ελυyσν: 

«" Αι.ι έλεVτταv τα κ ο:σσφτοίι€1< ια, τσVς χρ:

στιανοUς 8'6: τοuς έπαίpΥαΙμ.ε 0'1'0 τσι~
λή), Έτrίσης το σvμm:θε;ρ:ό με τοος Χc

ττλαροvς , Ό yιΟς τοί) Παnταζσ!)(σΙρία, Για,ν

vσιώς 1'!'<ΧΙVτ.pείιτηκεv η1v 'Ελένη Χ' ' Νοϋν, 

ά'&λφfι το() Χ" Νικ-όλα: καΙ τf\ς Χ" Χpί

στα ιναι;. Πα:διa τi1ς Χ' ' 'ΑντζελΟΟς Χ-οι

στοψη μι&ς Ισχvpaς yvvσ ι.κείας φvσιοyνω

J..'\α-ς ά-πΌ τηv Σv.pγαινιav yιa -τήv δτrοία 

θ<'χ Φχσ'λr(.}ω εΙς άιλλλ:ι κ.εφάλαίο. ΓΥQρίζόιι-
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-rας . λοι'Π'Οv ο1 τ οΟρκοι δτι ήyεϊ-rο μεγάλων 

CJ>i,ω,yενειών Θφο6ούι.rτωv καi έπε ιδιΊ έγν,;yp:

ζεν ~αι ό:τrταί-στως ηΊv Το·JιΥ.ιι κi) cl Τοuρ

κ•ο: ~λc.ν νε.ρό σ'το κιpασί τους . Κι Ε1σι 

ό;τrειφάσισαv σόΝ θ'άpχοvτ.αι στ·ο χ~ριο Ι<αl 

Θα θiλο~..~ν νά ~ο.pόχ;οv.γ κάτι, i\ γ ιά ο
'11Όi α'\Ιδψrοτε δοuλε;ά, ιιΚχ είδΟ'Π'οιοΟν τό;J i

φfuv . Ό ΙφεVς -πολλει; ~ς <bτοvσίαζεν 

άτrο το χωpιό γιατί έ:κτ.ιλοϊισε χ.;>έ.η είσ

τφό.'Κοτ~ρα τώv φόρων -rώ•J χι;:>ιστ ι ανών πcv 

μόζεvu.ι ή έκκλησία ΙΚΟ11 τΟ: .πλήpω;οε σ"Γ!1v 

ΤοvρκιιαΊ Διοίκηση Λευχωσίας. Γι' αάτο ή 

έντολή του στftv γwαίiκ.α τοv και τά -παι

διά του ~ταν ,ρητή: <tΣO:-v λείπω καΙ κτ•;

ττοΟν οΙ ΤοΟρκοι τι']v π-Οp-τα vό: κ.:;>ιί&.<σθε 

στο ο-πίτι καi νά μή ό:vοίyε-rε». 

οι 6άρ6αpοι έδωσαν &παrχέσεις πολλές 

φαpΕς τΙς τηροVσαν καi 11Όλλες φ-ορές δέJ 

τίς τηρ.οi)σ01V. Γ ι δ: .vα <bτο-Suναμ.ώσοvν τiς 

. ~λψίες οί!ι<.ονομ ιΙΚ<χ έδισι,::ιγάνωναv τιΊv νίι
χ;r-α ληστεlες καΙ f!G\ε6αν τa λεφτCι καί τCι 

ό:σημικό καί &ισκστrότ'ηpια τών έι<W.ησιών. 

Γι• σ:Vτο σ·Πιν Sκiκλησία Χαpδακ ιωτίσ'σης ί;

~ε κ.άτω άιτrό τΟν -γvyαικωι.ιίτην κr~ίτrη 

δποιι bφόδονταν b<: περιτρο-πfjς νέοι δλα τά 

6ρό:Stκχ γιa τιΊν φpο{ιpησιν τών t:κκλησιώ~, 

τ-ά δi: λιεφτa μόλις μαζεv&ντοvσαν τa με

τέιφε,pιJΙΙ στο σπίτι τοιι καί τα φύλσ;yε σε 

σεντούκ.α ό τίμιος ταμίας τής έκ>ιcλησ iα;; 

χ' ' • Αιvτώ-.ιης Μέντyης. 

Μεταξu αύτώv τrou φpο-J,pοVσαν τιΊν έκ

κ:λησίαv.ι τά 6ρό:δvα i\τoJv ό Β,pα.χ ί,μης Ζα

χ<φ!α ποu ττffiαvε mp;) 78 έτWν, ό Δη,μή

τ-ρrις Χ" Ί<..χr,ιΊφ 'ΠΟΟ πέθανε είς ήλιχία 

90 έrωv τrρΟ 18 έτ.η, 11φίττοιι, 6 χ" Σέρ

κης Χ' ' •ΑνrώΥη ποLι mέθαvε εiς ήλι«ία 85 
έτών ττρο 2Q.ετίας, ό χ' ' Ί ωσήφ ποο .τέ

~ π,pΟ 65 trών είς !)λιιςία l 12 έτών ~αi 

6 Θap(rrroς Κό:σαpτος πσU πέθαι•ε τηρό 60 

·~ τΜέαJ bC.:w είς ι'ιλι•κίαr~ 80 έτWν. 

Μιά νίιχτα τ.ρεί'ς Tovpo<Oι ,.ηγο:ν va K0v'D

σέψovv ,.ην έl(ι(λ:ηο·ία Σupγανιaς. Ό Καμ

ποιιpΟ<νικ:όλας -πα-rέ.pας τοϊι Χ.ρίστοu Νικόλα 

Καμπούρη τrοίι 1'Γ'έθα-Ι,·ε π.ρό 20 περίπου {

τw σέ ήλικία: 80 ττιε;ρίτrοιι έτών καΙ τοu 6 .. 
τrοίοv το σπίτι έyειτνίαζεv ττρΟς τr,.v έι<κλr;

Ο'ίαν ττ'ις Σ'Ιλpyανιάc; τοος ό:vτ<ελιήφθη. Ά

μ.έσ.ως ι-lφποίησεv τΟν Κωtστό:vτινοv Κά'τ-
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<ον κ ::χ;; τοv yέ,po Πάτσαλον. Ό Κωvστάv

τινοι; 6 Κάττος ·ί]ταν τrατέ..=; τoii Ν:ο<ολiΊ 

Κάτ~οJ ·rτο) πt&:χVΙ<ι>J τφ,) 25 έτδv ε!ς ήλι

κ.α-' 83 έ•ών. 11pοοιέτ:ριz.ξε-' >iαl πpό.λαβαv 

7 ():}ς Τ ;,_:.-,pi<OV<; σ'Τ·~V έ-ισ.'<λf)Ο'ίΟ'ν νΌ. τη_;οοαi

νΟ'JΥ ε·iς το 6οοηλcw f.pγov τους. Τοuς σκό

τω'::Jσ"J, τούς κο:τατφά;χ •·σα, καί τσVς μ.εrέ

ψε!p<w με yαϊ:>αψια ςιίς ,ηv τοπο&σiαν Κα

κ.ο3ιά6στος δττοv καi τοvς Εθ<αψ<λν. Καθάι:Η

σαν καλό: .. rόv χωpον ·ri\c; έΚJΚλψίας oVτt-J'; 

c:)::rτε .νό; μ<ι')v άφιήσοvv ί)(V!1• Τi)ν άλλφ ;Γ 

μΘpαν ηρ&ν Τ οίJριrοι όπτο τα γUpω χωpιa 

με ό:πτ ιλητ ικ€ς διαθέ;σεις. Ό ίφεUς Παπά 

.l.αιχαιρίας έvημερώθη έyι«:χιpα; <bτό τόν Kάτ

-rl();y καΙ Πά!τσαλ.σ<ν δ ιό: το πιε;ρισ'τιχτ I'I<Ov 

καΙ μίαν καΙ oi Τ ο017κοι δεν διpιί;κο:ν ίχνη, 

τοUς έ'Πεισεν κο:i έφvyαν_ 

ΜΕΡΟΣ Ε 

Ό ίοε.ρεUς ΠαΠ'ό: Ζαιχα.ρiας καθ&rαν στο 

μπαλικόνιν τής οtκίας τοv καΙ έ~ν κ.ά

τω τα πιΡάσινα δέ'\Α&ρα τών "Περ:6ολιών καΙ 

τrσV ·Ι<α1 -ποu i\ριχνε τό: 6λiιμ•μαια τοv καΙ 

πρΟς το ~μα ποο ητ.αν ή έκχιλησία ,ης 

'Αιyίας • Αwας ποu η-rαν ό:ρχετό: μο:~<~pvά 

άrrό το σπίτι τοv ά:Λ)..iχ ά:τrέιvαvτι σ' αύτό. 

• Οπτι..ις καθΟταν άκα..ισε 5α6υiλωvία, άλc•r 

λα:y,μοος, 6ιολιό: κα.1 νταούλια ν(ψχονται ά

πΌ τ?ιν πλα-τiαν τοv χωριοΟ. 'A;rro ι<:εϊ' πο•'ι 

ήται>ι δεν έβλετrε Ύί-ποτα. Φώναξε -ro~ * ΑJ

τζοι.Μον τοο Καλτήρα. >1:Να ,.α νΟ: &ις 'I 
γίw.::ται στον Πλάτανον, στiιν πλα:τέαν, καΙ 

vά μοο ,.ης~. 

Τ pεχάτος έφιιyε δ Καλτή.ρας, γ ι<Χ"ft τά 

λιεyόιμ.εινα τάι ΓkιmΌ: ηταν για όλοιις τηρο

&ταyή. 'Ειπέστ.ρεψ<: καΙ τσV ε!m: τrως πολ

λοi ΤοV,ρκοι Υ)ρθαv στήν ττλατέαv, παρήγ

yε ιλαι, φασlν καΙ πως χο,pείιονν καi πpο· 

καλοUν τοιJς χpισηαvούς. Ό ττ<Χ'Π'ό:ς άy.ρίε

ψεν. Σ ηκώθηχrεν 'Π'όι.ιω όm'Ο το κόeισμά ro11, 
κοί'rαξε άιrrέναντι στfιν έιχικλησίCΧΙ'J τijς Ά

γl.ας • Αννας έκανε τΟν σταιιpό τοv τρεΙς 

φ.ορες ;c:αi t:Τ'Π'ε: 4:8οήθα 'Αιyία • Αννα μοο· 

Πάλw ήρθαy ol ό;6όιτrτιστοι . Σή,με,.:χχ θά 

χω~σΟVΥ σ! ό::μαριτωλοi ποv ταίς δικαί

οvς» . ΜΠ<ilκεν στον νοντά τοιι βιαστ ικός . 

ΠiΊΙΡε ο μπα<hοονι τοv τrοίι ii-rov καμωμ€
ΥQ\1 άπΌ άy,ριeλιές 'Καi τroU τοο το [φιε,pαν 
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χρισ1Ίαw:>i άπτο τον Ιlε.ντα;δόκτvλι:w ι<αl πciJ 

έφθ\:χνε.ν ,μέοορ: τοuς ώμΟVς τοv καi μΕ με

y&iλα 6ήματα ξε»<.ίνησεv yιa τr]v -mλατεiαv 

τοο χ,ωpιοu. Άπ' έκz.Ι ΠοV πεpνοϋσεν τό·

~ολοvθ<οϊκη;rν ολοι O·i Χp.στιαvοi ξω'frίσω. 

Δi::ν τοο μιλοίισεv κανt:Ις . Πiρομbιτ~:vαv πω; 

μεγάλο κακο θα γινόταν. ·.εφθασα' σηΊv 

τrλαπ.fα.ν τοίJ χωριού, ~ σuvήvτησσ~ πολ

λοlις Τούρκους ,με.θuσ:μi.νοvς να κW>οvτο ι 

yίφω σε μαξιλάιpια και ι<Ικ:ελίιμια καΙ ά,ρι<ε

τοVς χ.pιστιαν.οvς κοv.μπημέ.vοvς μαιφv::Χ 

στοUς ~οίχοvς, φο6ι·σμοοvς, vα παρακολοv

θοVν το τl y:vόταv. Στήv μ;έο;ηv τής -mλα.

τξ.αι; &ας Τοί:,ρκος καl έvας Χριστ ισΜ)ς χο

pεύουν τόv χορό τοίJ δpε'ΙΙ'<Χνιοίι. 

Οί Τ οtφκοι οίιpλιάζοvv, φωνάζοv.v κrrv

πoVν τό: vταοίιlλια καΙ έιvθαρρWοιιv ;?v 
Τοiφκο yιό: vό: 6y€1 v~~~<>ryτής. Σαν 'Π'λησία

σw ό παπάς, ξαωμιπ(.iΝε οί Χιpιuτιανοl ά

'Π'ό τοος. τοί~οvς άναθαρpε.:.Ονν φιλοίιν ,·ό 

χέιpι τοv παπά καΙ σ'τέκονται δίπλα τοv. 

Μ€ριικ.οi τ οίψκοι σηκώνονται μόλις δλιέnτοvv 

τΟν πα<Πav. Ένας ταπΌθεrεί' 2---3 ,μαξιλά

ρες καΙ π.pςyτείvει στC:ιv τrατr-ό: vό: Ι<α.θίσει . 

Ό παπaς άρlο'Εί'ται KOil τηpοστάζει va στα
μο:τήσοw τό: ντα.οί>λια, vό: σταματήσουν οΙ 

φωνές, vό: τrαίζει μόvοv τό διολΙ καi τό 

λαοίιτο K·CXi vα χο,ρέφοw Τοuρκος καl Χιpι

στιαΜός γιά vό: δοίιν τrο:ος θάναι ό ν ι κryτήι; 

'Έτσι καΙ έ.yιvε . Ό Τοο,ροκος άριστο, Χο

ρ._cvτfις μα καΙ έπιοc.ξιος &π-ως καΙ ό Χρι

στιανός - 'Π1Ο\ι ηταν ό τrατφας i\ ό ά

δελφΟς τού Μιχαήλη 1'0\J Σ :ε:•λσ. - ό:πο 

τι1v Σvργαvιάν, Υιταv γ>φός χορειτπlς καi 
δvvατοv παλ:ληκά,pη με μεγάλην άντοχήν. 

Ό χο;χ)ς σvvξ;Χi.στηκε άιpκεηΊv ώpσιοι. Μα ~' 

οί δvΟ χ{)ρεvτές άντεχαν. nολλΕς φορtς ό 

ΤοUpιως &.φε.ρε το δtρεπάνι στο λαιμον τοv 

Χειλά π,ροσπαθωvτας vό: τοίι πάpει το φέ

σι;y άιτrΟ το κ.εψάλ:ν καi να 6γεl vικ.ητής. 

Ό πσ:πn'χς 6.λέιττοvτας η)ν Ο'Κ~v ση;α..wόταν 

ή ΦV,Χή του ά.<Πο την θέr.τ.η τ.ης. Κ ο:1 έλε.yε: 

dlανιαγiα μοv καΙ δοήθα, yιατ l &v κφ&ί
σοvν ο! Τ οίJρκοι δi:v θα μ&ς καθή.σοι.J"J πλt.

ον στο χωριόΙΙ». ΚαΙ ΚΟ'J'ΙΙώvτας ,.η,ι μο:y

χοόραν τοv σreι τΟν • Ayιov Γεώρyιον τr'vu 

χαντζάρωσε τον δρά\cσιrταv Θλεyε χα;μηλο

φώyως σ·τ.C:ιv Χειλάν: «Χοuμ, χούμ, χούμ», 

δί..,οvτάς τοv Βάppος. Η μιav στιyμηv ό 
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Χειλ<'χς ~κεv σε δVcnκολη θέσ.η., yιατi το 

σπαθίν ,.<>U Τ~οιι κοuμπησεv στό κ:εφά
λ ιv τοv. Mf. μ ι eχν άπότ·ομη κίv.φη τού κε

ψ<Dλι::ιύ C!.πc.φείιγει τό πιάσψο τού ~σι:)u 

τοu η τιό τrλήyQμα τijς κ.ς,φαλτΊς ΚJαi έ.κs;ϊ 

'Π'Ο<l ό Τοϊ.r,:t.<ος ττfy,.,ε τ&v yCφov τού χορού 

καΙ ψ~λωοτ τό δεξί το:.ι τrό5ι chrά'VIω, ό 

ΧειλΌ:ς μt γpήγο,pη κίvησ.η τού δεξι οίι χ<:

p:οο '!tOu δαστοvσε το δ,pε'Πάνt, 'Π'ijpε μξ ro 
δρεπάνι το τσαροίιχ ι τσU Τούρκου .καΙ τού 

το i.δγαλt:.. •Ητα.ν πλfuv ό 'ΙΙΙteητής, Οί 

τ ΟVρt<Οι πρΟς στιyιμψ; το δέiχrτηκαv καi χα

μοyξ.λ())(}α:.ι. Ο! Χι,:>ιστιανοl έ~ιά.στηικαv. 

Ό πα1τό:ς αtιeόρfΝ}~ <Χ-y1καλιάζ.ει τΟv Χει

λ&iv. Ό Χειλάς φιλά το χέρι τού παπ& . 

Σαν τrέρασε λίγος χρόνος οΙ Τοί:ιρκοι ά

Ύ!Ρ'εφαv καΙ ,.ό θεώpησαν π.ροσδοΜ. Σvζή-

1'ησαv μΕ τ&v παπάν άρκ,ε:πΊv li.pav καΙ στο 

τέλος &π-εχ~αv κa:i t:."Ποσχέθησαν νά 

διασκε.SάυαΝ ιϊσνχα. Ka:i φcΧτησαν μο:{.ί 

1'0V<; στι'!v διαm<'έδαση, τον '1/ II<!J"fTty~ Έλληνα 

χοpεvτή. Ό ίεpεlις ώχιο1ριστημένος καΙ ά

φοu δειλivωσεν πιa 'Π'fiy.ε στfιv ~κλησί:χ 

yιa 1'0\1 έ·σιmψινΟ γι<'χ ...α εόχαριστή.qτι τον 

Θε.Ο ποu 6οήθ'η,οτ καi vί•ΚΙησιεν ο ·Ελληνας 

ΟΙ Τοvρκοι άπο 1'ό'1'ε δεν sαιοα.ετηχείρ.η

σCΙJΥ v:X πpοκο;λέuοuν διό: χαράν. 

ΜΕΡΟΣ ΣΓ 

'Ενώ ι') ζω<η στο χωιp ~ο ιαιλοΟΟε κάιπως 

1\σvχα 5να τrρωϊv.Ο άl<ούγοvrαι Ε\pη,νοι, όδvρ

μοi καΙ ιcλ&iμα;τα. Ό Γεώ.pγιος Άντζοι.ιλής 

άiπο τfι,ν Σvpγαvιάν πέθα\Ιt. ΤΟν κλαί~ι καΙ 

-rov κη&ύει δλη ι'1 κοινΟτryτα y ιατl 1t'έθαv<. 

'Π',ρόω;:>α μό: ια:χi yισ:τi ήταν καιλός ώιapω

πος ικαl κο:)iχ; χριστιανός . Έγκαταλ!ίπ·ει 

τi)v γvναίκα τοv Έ.λέvη i\ Σι').ΟCΠΟW έy

ΙGVOV . Oi Τοί)p1<οι δtrJ xάYouv Ο<αι.pό. Φορο

λσγοίίν τi);y χή.pα με φάρο μ ιa χ.ρvσιr) λ!φ. 

Ποίι vό: 6.ρεΊ ή χήρα ,..η λί.ρα; 

ΟΙ Τοοpικοι ,.ή.ν Θκ:λεισαν στην φvλακή. 

Ό φόρος λε.yόταv ιι:Ττε:με-τ·οvάτ-τι1η. • Οταν 

την ί\κil:εισαv ση'ιv ~ δ yιός τ•ης, ό 

rιψιως, i)ταv άικόμα μωιρό. Δk,v έ16γα ι vε 

δvΟ μηνi:w. Γι ' αύτΟ τήv vVxταv τον κατέ-

6αζα,v μΕ ζ~ίλι άπ.Ο τiιν ά.pσέραν ττΊ ς 

φι.iλαιGής κα1 τΟν δ(ιζαινε . 

Μι.ό: όδΟς ίmi)-ρχε y ι<'χ τήν χήρα : i\ θa 
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wpιmoc τή λίρcι ΙΙά την πλrpώσει, πpάyuα 

ο::.:ινατον yιά τiμ bτοχήν, η θα ίmbcvτrτι: 

crriς όpCξtις -τών Τώ~ων κα: θ.:Χ fκαμνε 
~ά ταιδ .ά της Τ ov ;κοι<ια yιά νόt yΝ.ιτώσε 

Outι τό fνα μοοτο,:χΜπ να y νε οίίτι: τi> 

άλλ':J. Γ aiJτό κα. τταρ...με.J.: στή φvλαχ; 

Ό 11'CΧΠ'ά Ζαχαρίας bιαμ& f.ρανο. • Αλ
λος δοιάρcι, 6:λλος μισό y;ΥΑιν καί άλλcς 

yf]όσιν, μόζεψεν ό '11'<Χ'ΠcΧς 'Ι"Ι')ν λίραν καΙ i.
δyaV.ε τήν Σ ιειρατοiίν άτrό τήν φ..ιλαχή. 

ΤΟν μ ιtφόιν vlόv τfiς Σ ιι:ι!jΧΧ.τοΟς τΟν δάτr.,

σΟΥ κα1 τού 45ι.>σαν τό 6voμa: τοi) πατρός 

τοu Γεώpyιον, tπειδη δταν τrέθανε ό τrατέ

.ρας τοv ~ταν άκ6μα άγbννιyrος. 

Στήν σvvoι~elαv Χσ.pδακιώτισσα εΤχεv έy
καrαστα&ϊ μκ\c του,pκ ιιcιι1 οΙκογένεια. Πρ.)... 

yονοι το\ι Movσ'I"CCIφό το\ι Μοvράτι καί τής 

Τ~ς Πcμ'!Ι'ές, τfiς τV.εvταίας τούΡ

κισσας κατοlκοv τής ΧαρSακιώτισσας, πού 

~ τφΟ 60 τrι:pl'll'ov t-rωv. Σ-rή• οlκ')

yέ.ΙΙΕια-ι αιiτή μ 'Πα ν66yαινε:ν ό Τούρκος 

~kxμi."' 'l'f'OVxι: μαyαζιά crrfιv ΓαληΥότrολη 

..;ς Καρπασίας· ι:Τχt:ν ΙΦλά τό δικό τοv οtι 

ήταJ :χζiλης κσί ί\θεΜ \10; y;~~εται πάντα 

τό δ.ικό τοv Δ ιάλεξε:ν μ άν όμο;>φη κοττiλ

'λσ-J φ ω:~ι\ καi φ~vή και μt •ό iτσι θέλω 

μ~ ατό σττi~ι της Τοίττο τό "'ρ:Χγμα ό 

~ Ζα.(α;>:ας δέν τό χώ;αιι: . ΜCι καί ή 

Ελλψ.5α δεν ~ bτ cύ.'iε Ιι λόyι.> νΞ.ι 

μ:i\At' μt τf:Ν Το\ι .:ιιιο Ο Τούρκοr, Μ~ε.μ{

της fΙθελε σώνει και ις.αλΔ: τά ττα. ~ιό: 1Ι':>ύ 

Cmόο<τησε μ.t τη, 'ελληνίδα νά -ra κάμε ι 

Το4,::.tοι.Jς. Μα ή Έλληvtδα τό: κοuδέντιασε 

μέ τΟν =a Ζαχαρiα ιοαί τι\ νύχταν ι.

τrα:pvι: τΔ 1Ι'αιδιό: κι ό τrα'Π'άς τa έδάτττι ~ε 

καi τό: κο ι νωνοiΊσε. 

'Έ ro ι μt. τοίις Τ.οιJpκοvς εΤχαν τοvpκ ικά 

όνόματσ καΙ μf. τ-:>v, •Ειλληι ς 'Ελλην·"Π. 

'Έτσι ~ κόp"Ι τovc, η Κατίv.:χ λεγ.Jταν Με 

•;i;vη .ια1 μt τοίις Χ.pιιστιανοUς Κατίνα. 

Άpγστφα tτr1 ό:γyλι~ς ικατοχfiς ττήγι 

ιττew • Αr'(ιοιι Τάφοιι κι fyιw: Χ' ' Κατίνα. 

τα άλλα τταιδια τοi) Μtχειμέτη κι αύτa 1\
κ::ολούθησαν τήν Χριστιανικ?ιv θρησιcείαv. 

Τόν l·ιαν δμι.>ς τf:Ν μιφόν v1όν τοv ό Με

χεμέιης 1\θύ.ι: μt τό δτσι θέλω νό: τόν κ:Χ

νι: ι TσV-..co Ό ~·κ-,ός δμωc; ('II"'ύ λεyόται 

Β.), ήτα-ι καλά δαστκαλq.ιbtες άττό τήν μά-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕλ 

ναν τοv ;rού ε.tχεν καθοδτyyrytήν ιοαi 'Ιfρο

στάτφ τόν Πστrάν. Μιό: μέ.ρα ό Μεχεμtτη.; 

ττήρε τόν μ:.ιρό>ι Β . καi -τόν ττήyε στήν Γα

λσν&:rφιη μέ σχοτrό ~ τάν κ<Ι..ιtι σοvννtτ

τ . Οτwι i:;J-arε σn\ι Γαλη.ιόπο;ι-.ιη οΙ 
Τσίίρκοι ίrnεδέχθ.111αν τόν μΗψ)ι : το\ι ιct-

::;σ:rπ;:., ολ:>. λοκοόμ:α καj ζα,(αJω'1".i καί ι

κ;i-μσι τiς tτοψσσ.ες yιά τό οοvννέπι. Ό 

μι::<>;χ'>ς Β. σav έτσιμαζόντοvσαν σ rό σπίτι 

γιό: νό: ά.ΡΧί.σε.ι ή π:λετη yιa το σοuwέττι, 

διέλαθεv τi}; τr.pοσοχής τώ~ Τοίιρι.ωv ιcα

δαλλίικεψεv στό μοvλάρι καΙ κτvπώντας συ

\<ε)(ώς τό &λ.οyον γιά νό: τρέχει Ιφθαοιν 

crrήv Κ~ρέσ . 

01 Τοeψιωι δτα.v τό άντ.ειλ/ιφ&ησαν 'Ι'ΙΙΟC>

στrόftησα;ν va τf:Ν φθό:σοvν ό:λλά δίν τό κα

το;:>9ωσα.ν <ΚCΧί ή τελωτι:tlα τrpοσττάοθtια τοίι 

Μι:μξi)(έτη νό: δημιουργήσει τοvpκικ.ι)ν οlκο
γένειαν crrιlv ΧαpSακιώτισσαν όmt"Γv)(ει, 

• Ο.λα τά τrα.διά τοv έγιναν Χριcrrιανοl καί 
έτr<r~αν μi: Χιρ.στιανοίι:; καί δχι μ~ 

VOY αύΓόν άλλiι. καi ή Ο:κοyέ\Αtι.α το:ι Μου

pάτη, ~:J δε., έδpισ~ νό: 'ΙΙ'Q\ΙτράΙει τα 

πω.5ιά της, σ~yά- σιya φαταστ6θηκ.ι; 

στiμ Λε.ικ:.:ισία. Ή τελε-nαία έναπομtίνιχ

σα, ή Πεμτιt, έπήyαινε ιαχl εΙς τήν έιcιcλrr 

σ:αν ΧCQSαιςιωτίσσηι; .cι έμε:νεν itι.> ocσi 

όκ:>..ΙΕ -τήv λεrτσ.φγίαv. Τό: χι.>ράφια τ~ 
Τ 01,.\CΚοοSο-ι τ· άyόραοι. ό Βcφί.λιας t..c 
Χαp5ακιωτίσσης. Καί έτσι διελ\ίθη ιι:α1 Φ

τή ή μιιφι) τοιιpκ μιι) tσ-τ!α. Εtναι "ΠφΙΠόv 

v' άναΦέο-.u δτι ό ΙφεVς t:rrισιd:π-rετο all)(va 
τήv μ-ητέ:ρα καi την 'Ελληνίδα 'Ι1"0ύ -πήρε ό 

~μέτης 4<αί τΙς καθοδηyοi)σc ιcαΙ τiς 

6ο~π μi κό6~ τpbπσν γιό: νά μi) yivtι 

το δηΦ ToV Μεχq.ιέτη. 

ΜΕ·Ρ Ο Σ Ζ' 

Μ'·iν :Ί-μέ.pα• ό:vο: ξιάτιικ.τyι π<>V ό f}λιος 
κόvτεuεv νά φθάσει ι«Χtταμεσ1ς τοΟ ούρανσV 

καi π' fΞστε.λvε τΕ:ς χιρvο-~ς άκτiιιες κάτω 
crrήv yήν καί ποο ή Κvθpέα frrαν ντvμtvη 

crrό «ατατrράσfi/Ον .ιαί τrου 6 άt.ρας fφι:ρ
\Αt\1 τήν dιωδιό:ν άττό τό: άνθισμbια δένδ?α 

τώ~ ττ!!.~.&>λ•ώ-J κσ; άτrΟ τέ~ ό:Ιιθισμbιες 

άyριcrτο:αντ<ΧQVλιiς καΙ μοιvσιtrrις 'lfoV φ\).. 

τ::r.-"'Χ:JΥ μτrόλιιιες σ-τοίι; πcrταμοος τοΟ κt· 

φαλόδρvσοv, ό 'Ιfατrάς cταμάρωvεν τ' &λ~ 
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γοο τοιι, ικτiΊν φοpάδα;v του» δrπως τiΊν έλc.

γε.ν, φ6ρτωσ·Ε. πάJvω το δισάκι, ΕχvΥ.Π μέσα 

το ~υνηyετι:κόv του δπλο, π·έ.ταξε πάvω στο 

ζ:.Jσv ΤΟ έγχ:pωμJι π.ε,ίιΓ~ι πσu τσ,} ίJφ;:χιvε 

ή .παιτrοδιά τοv κι η σ<.~yy.ένε.σσσ. το<.~ μc'r.

va: τfjς Κλεοποίlς, aνοιξε το μεyά-\ο ξωπτό,;:ι-

·τιν, &δ,ρα:ξε το άλογο Ο:πο τα χαλινάρια 

κοντ:; σ7ο λιG6:.;c·ι, κα6αλλi:κεψ~ το άλσyοv 

κα1 τ,) >-..αiiεψ-ε στηJ χαi"ι ψι. Τ' &:λeιγο(J π·η .. 

ρε τον άνήψοpοv, κατ&λα:ο·ε πως 6 παπaς 
ijθελε νΟ: π·άει στον Κεφαλόορu:σο. Κα\ ::

τρεχε τ' άλογο γιο:τi f\(!ελε κι α&το νΟ: πάF.ι 

στσv Κεφαλό.δρvσο yιοπi οιν έφταναν :<cι 

6 πα;πiις το{) i:6γαζε τα χαλινάρια κα; τΟ 

ίJ:φηιvεν eλεύθε.pο στσUς ποταμοuς τci:ι Κ<.

φαλιS:β,ρu:σ.οιι. Κα\ ~r;::.ωyε. το o:λoyov λiyες 

μποuκιi:ς κια.λcφ:ίδ:α, λiΎΕς μιποvκιi:ς άγριό

χοιpτα και ροvφοCισε καi λiyo δρσσάτο νε

p:Ο άττο τοvς ποτα;μσVς τοCι Κεφαλό:βιpΙJΌΌιJ 

καΙ μέσα μέσα ψήλωνε το κεφάλι καΙ lριχvε 

καl καμιΟ: ·ματιa γιa vex δε'! αν όπ απaς ij
τανε σηΊ·ν πλατ.έαν τοlι Κεφαλόβ,ρvσοu. Ό 

ΉΌIΠας άiκD'cΙμπισμένος στον yέpo πλάτανο~, 

δι·οοαζεν ηΊν 'Αγία;v Γ:pαφi'Jv κι &ταν i:φθα

σεν στο <ωίιτοι έv &ρμασ: •<αi έν ϊmr'Ot~, 

ι'jμ.είς .δΕ: έν όνάματι Κuρίσu τσv Θεο-Lι μας» 

iiκ:λΕ.ι~ε :τi'Jν 'Αγiαν Γ:pC"J>iJν καΙ σκ'<::ι>τό:ταν 

ΚΙ Θλιεγεν C:crrό μέσα τ σι>: <<0 I τ οv:ρκοι [ .. 

χσι>ν καi ίipματα, κe>Jl ϋτrποvς, κο:! οτnλα, ::
μί'ς δΕν έχουιμ.ε τίποτα. Πσλ:η..ισΟμε, Θεέ 

μ.οv, μ€: η'!,ν 6οήθεια.v τοu όν6:μστός ΣΟJ 

καΙ γιΟ: τ' ονομά Σου. Κάτω ιττηv 'Ελλά

δα ττολ~μ,ηιτα·ι κrr1 -rrσλε';l':.'VV το•)ς 6cφ6&

ροcις μi: τi]ν δοriθεια Σου κOJi μΕ τ' δνομά 

Ζου. Έ.μεlς δi:ν i:χοι.ψε καθ6λ·οv 6πλα. 

8οήβησ·ε μας κο.i μaς. Κι έ~·χότα:ν πά\ι 

c.πο μuαλό τοv η Γ,ραψη: «0Οτοι έν &~μα

σι ;καιl έ.ν ίτmοις». Κα1 έ'Κιείνην ιft~v στιyμijv 

6λ1έrπει ό:τtQ τΟ μονο·:τ:~r~ i<~>~,παvσους κα

βαλλαρέους Τοί.φκοvς στ' άλογα vό: ερχον

ται π:ρος τον Κεφ0Jλ66.ρvσσν. Σaν -πλησiα

<Jαν κατάλαβε πως στi')ν μέ.σην εΤχαν E:vrx 

κα5αλλάρη ποu καθό-ταν σε κ:εντη-τa μαξ\

λά1ρισ: Ο:ητΌ το πλοvμω-το ζ::μ6ούνιν κα1 ά

π:ο το x•pvσovφαvτov T'lQ(JQ!ΓfQUλ:JΙIJζiV τQ'.J 

6ε6αιώθ'ηκε πwς i'iτα•v κάπτοιος ΤοίΊ:ρ'<c:ις με

γάλος η Πασάς. Οί Τσί1.~•κσι ττij:()ω τ' 7.
λογο<'ι άττο τΟ: χαιλινάρ:α καi Ε:οαλαν σκά

λες yιa '-'ex κατΗSει ά;π.ο το &λογο ό Πα

οος. ~6καναν ολοι πίσω καΙ ό Άγaς πil-
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.ρε Wι:ν πετρόσκαλα γιΟ: va κατέ6ε: στ.ηv 

ΠζJYYJV τσίl κ.εφαλό6,ρυο1σt.ι. Ό πccπaς Ο'ΚΕ

φη>')'ι πwς ΚGΠΟ!Ος έπίσηιμος eα ιiταv κα, 

πΔς G): ειτ.J•ε. rε V·:X 6:<;lε<αλrοεuθεΊ η'J'v -:τα.· 

pουνίαν ΊσJ κ.αi y,,J: τοίι θiJσ>ει πι:φ6πτον:χ 

τ~)ν r..ι:χ7ο:;J(!~.ι ::ναvτiο-ν τώ; 'Γoι/.po<.u.w καl 

εi:3t:~ςa γιΟ: τά τr::χ:rvcιμια τ·ώv ~pών τοίl Kε

?:xλ~)C..:x_N.JOJ. Γι αίιrόν 1μ6λ.ς ό Tc.C1pκσ-c; 

πλη:;-ίcχ;:.;Ξ. αλλrr\σχαtΙμΞ.'Τ.:J,t,;.Γ~<.::..(ν. tQ ΠC(Π(;ς 

τwτr<".: «Φοςς, y.<ελτιν!ζ έφέντη» (καλ::>

σώρ:σ·ες κ&pι·ε) «Φi σιΟU'i<Ι~pε-τεϊ;:Η:μ πποτr

πΟ:ζ έφέντη~> (ιεόχcφι.στώ πα:πά μου). Ό 

πα;:ι: ~ι ς πι;: ... J τσ.·ξε νά < σ/j κΘράσ·οvν καφi. 

'0 Το:J.p.κσς πο;ρ;iyyει!vεν κ.αφΕ σΕ μ:Ο: με .. 

yάλη κοίιπα πσU π:νανε κ.αψε καΙ χάρτα:

·vαιv 1 ο άτομα. K::;:i &!Ρ')(ι:σε να ,ροιιφiΙ καφε 

6ια:J .:κός. ΦαινόταJ κοvρα:-σιμέ.νσς. Φα:ίrνε-ται 

τΟν κ.οCφασε ~ κα6όλλα -τών 2 ώpών στ' a
λογο, μέ.χιρι τrov νά;ρθει άπό τfιv Λεuικωσία. 

Ό παπΟ:ς &εν έχασε και.ρόν. Το μεσημέιρι 

f\δη ττέpασε. ~Εδωσε έvτολfι~ vO: σιφάξου:v 

κόrα καΙ va 6paσoo:v καl μα:κσ!,D'Ό·νια τοu 

σiμιλιοv. Ποv τΟ: ;τ,pόσφιφαv μΕ μ~ρισμένη 

τ,::>:Jφτ.fιν άναρ.ι'Jν τοu Πεϊνταιδά1<1'uλοv. Ό πα

τr::Χc; τcUικανε τ(ι τραπέζι καΙ -τΟν Ε:'Π αισεν 

σ'r'>':' ιωυ•βέιΥ'τα. Ό ΤσCιρκος φαινόταν κcχλο-

κάγα.θ'σς. Έξήγη::τ:ει πώς ήταν πλα'ίσιος 

Εμτ:ο.σοc; κα: έφ·έr;,ιιτης άιπΟ την Tc14Jrptκrία κα:Ι 

Ε~ ~~n·O.pJOσε va 6οr~Ο'ει στην ΤΟVtpκ!κ.η δt

ο;κηση τ:i\c, Κίr.τ.ραJ yιατ1 i'J:ρθε σav έπι

ιτ.«~,;ττη:; κ·.:ιc\ r).pΘε va δι:Ι τa φημισμένα νε

ρa τοlι Κεφαlλό6ρυσου. Ό Τοi:Ίρικος μετά: 

τΟ ς--α~ι,r:Ο Cφυγε εύχα~)t'Crτ()~rτας τΟν πο:πά. 

Oi Τοvpκοι παλλΕ.ς φο:ρi:ς έwεδίωκv.ν πΊν 

κατ:S:λη~.η τr1ν r.:Cλευ.ρ:c<μύλω-~ της Κυθρέας 

&rO: va ξχουν σcaς χείρας των τΟν ιλεγχο 

τω; άλω:;J<ων. Π·:ρi το 1715 έπαναστατf: · 

σα:cες TσC\pi!<Ω: κατέλαβοv τοuς ά.\η.ιρο•μύ

λους κα1 Ε:κοψαιv τfιν τpσφο5οσίαν τfjς Λευ

κωσίας διό: άλε.ίφων καΙ έξ.εβίασαν τfι·ι 

τουρκικ.i'Jν διοί,κ.ηΟΙV οπως παραδοθεί'. Κα: 

ol \ερεi~ ομως προς καλu έpαν έξuτr'ηpέ1'ηι<Υiν 

τω·ι ·rπσοτ&ν εΤχαν λόyο"ι εiς τa θiέματα 

των ι~ιλ,ωιρο;μύλωιv. Γι' αt'πο εΤχαν παιΡά:δο

σιv πr;Jς 6 'Άγιος Δημφριανος διξ'!έλεσεν 

κι o:v'roς μv•λωνδ:·ς. Έτσι κα1 άpκετοl ίε

οιο:ίς δ:επέλεσαv μυλωvάSες. 'Όπως ό πα

πΟ: Γα6ριi'Jλ Άvτζουλf] Κα) 6 παπα Ζα

ΧΟ)~Iας μi: τi')v σει;ρ:S: του· πήγαινε είς .τΟ: 
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'Ελλ.ηr.rιι«'χ νησιό: καΙ ~vε ό1yγ.εία έλλrγιι

κiχ καi πιάτα π<λι εtxcrι τη~ Άγία Σ.οφ:αv 

κσi πεψvοΟσε καi ό:π~ η]ν Τοvρκίαv καΙ if
φ.ερw: μ.-Jλόιrrετ.ρες γιά τοuς άλεv;χψίιλcυι; . 

Έτ.ο·ι cr' ένα τοv λοιτrΟν ταξίδι κα'τέ.δ~.ι:v 

στι)v Τσ.,ιρκίαν. Κά.θησε σ' f.vα καφε·,.οεΤο-,· 

f.vώ καθότα1\Ι τον 11'λησιό:ζει ίiνας τ α':.-;.<ος 

ι<αλσvτuμένος . ΦΚαιλοοψ~ισ~ς i'!iΧ'!1"όι μοv,., 

τι>G Μει. ~ κατάλαβες;» Tov λέει δ πα

πάς: c-· Ο~ ι:.. Το() λέει: «Δkν ε Τ σαι ό rrοα

πό:ς Ζαχαρίας ά'Πο τι) v Κuθ.pέα; ΘυμάΌα ι 

τrov Υιι?θα στrr~ Κυβρέ.σ καi μt φιλοξέ:vη

σες τ'!'r~ τό:Sε brοχή; η ~ρθει; έδώ \Ιό: κ.ά

.v<.ις;» Κι ό ποαπάς τοίί εΤπε: «Ήρθα vό: 

τrάι.Υ..> μι.Μόwετpεc;», Κ 1 ό Τ ο(ιpκος τ'Ο\) "Χ· 

πάvτησε : e-Tώ;xr εf.μα ι πασ<rς καΙ €.χω δ :

κό μοv λατομ~ίο, πού κάμνει μvλόπετ J)i'ς 

κα: δτ ι θ~ις θά σi 6οηθ'ήσω>. 

Φιλοξi.νησε τΟν τrcrπά, τοv δώ;:>ισ'z καΙ 

Θχχ ζ.εϋyος άπrο λιθόiρια γι<r &:λφμα σιτα

;.>ιοο κα-i Uοτηε~έθη στον Ιε;ρέα κάθε 6οή&ια 

γ ι.ά τά 111ροιvόμια τώιr vι;pων τοίι· Κεφαλό-

6pο.ισοv. Καi πpάγιματ ι δ Τοίψ><ος 6οήθησ~. 

Καi ή τ <Κ-I?Κ~κπΊ κuι6έ.ρvηση έξέδωσε ~)1,9Ιμα

vι γι ιχ τα vει;:>ά, ποu εΤχεv πάνω τiς τreν

τσ.λι i:ς τοvς Πασιά&:ς κσ:i τr]<ν ιJποypαφη 

τοΟ Σσιιλτάvσιι. 

Ό Σά6δα ττασιό:ς έσuμ.6οίιλεψε τΟν πα

πά Κτ μαζiψει τοvς Χpιστ ιαvοίις ατrο το 

Παλαίκuθρο κα.i πάνω καΙ νά τrό:ν \Ιό: κτί 

σΟ<JΑ/ τόν Κεφαλοοpvσοv κοντό: εiς ηΊν πη

γi)v yιό: ν(r μι)v χάσΟ\J'\/ το δικαίQμοα. Έ

μό.ζεψεν κ,αl ό τrοmάς κάμnτοσοv ιώσ,μον, έ.

μάζε:ψεv Π'έ:1'1pες, ~άiμ.αv 'lt'\"f<\by καΙ έκτ ίσαv 

'Ιή-1 'Π'11'fit1.v τοίι Κεφαλόδρvσοv κ,αJ tκουδεp

τώσ<rν καfι τόv ποταμον άm-0 πάνω καΙ { 
τσ ι άcφάλε.ισCΧ!Υ τό: δικα ιώματα. 

Ό Παποαζα;χσ;ρίας άvελάμ.διανε καJ τηv 

εiσπ.ραξιν τώιr φόρωv ποLι i:rrΜ~λαν oi 
Τ ο\Jρχοι κο:Ι έτ'σι διά Ι.'ά δι·εΙ.Ι'.<ολWει τοίις 

χ.ρι(J'τΙGWοUς fίιταιρvε καΙ yεwήμmα: δηιλαδιl 

μαι\λiv, σιτάρι κτλ. και αν κσvέιvας χρι

στιαvΟς ocv εΤχε λεΦ"(ό: τοίι έκσνόvειζεv ό 

ί~ιος. Αότη ή &yαθοε:.ρyΟς -τrpάξη τω ιςα1 

δι.άψοι>ο ι άλλοι λfyyoι ~δήyησαv εΙς το ·~α 

δημ>εuθεί' όλόκλη;:>η ή τrεpιοuσία τοv. 

Έιπίσης όταιv ι<ανε:Jς χριστιανός έσκό

τωνε κσ:k.ια τ OV,ρt<() γ ιό: λόγους τιμής η 
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yιό: λ6γ·οvς έ.evικ.οv ψιλοτί,μοv, ό Ιερέας 

τ οUς έφv.yό.!Scu.ι: με κο:ράδι α ση'Ιν 'Ειλιλώ5α 

η τοιJς &,pu6ε μέχ.ρι \Ιό: ξεχασθεi ή Vπόθεση. 

"Αν κανέινας ώ.5w.εϊτο ~τΟ το\ις Τού.pκοuς 

εiς τι(χς φ:Jλ~Cχς ό 1Θ;>eilς μέσον το-J 'Ar; 

χ,ιεπιcr..<όπ.οu τον Μοηθ:ιVισε vά γλvτώσε• 

ΓενιΙ<ό: σ1 γέ.;χιvτες .μέ.χρ: σήμερα 'λi;yovv 

&τι ό Παπαζαχαpiας 4:5κe>φι~<Cι λόοvς~. Ή
τα~ δραστι);:ι:ος καΙ «rτrό<:Μταζεv ά:)ρωπι_v 

ΠΟ'.J τη... κ.pΕ;μιάλλα;t • 

Ή πατpιωιτικiι δράσις τοιl τrσπrό: Ζαχα

ρία ~'11 έ'ΙΙ'Ο)(ήν . '5πl έπΟ<)(ής 'Αιpχ ιετrι

σκόιrrοο Σωφρe<~ίοv Ε.γιvαν τΟ: π,ριJrα έ·Υω

ηοοι ψηφίσιματα κι δ Ιειρώς έπρωτοστάτη

σεν εiς τήv έθνικ.fιv αvη'Jν κίνη;σιv . Κι &ταν 

i)γινεv μία μεγάλη παρέλασις (τrάλ•ν bτl 

Σωφ,p:Jο<ιίοv) ΠΌu δλος δ κόσ.μος κ.απέδηκ;:v 

πιεζ<χ; ό.•πό τηv Κuθpέαv στη,., Λεvκ.ω<rία, ό 

Παπαζαχα.οiας ι'jyήθη αύτi]ς njc; παpξλά

σεω~ μέχ,ρι τiyι Λεuκωσίαv καi άνκαι ί'ιτο 

γέ.pωv. Τ.ι)ν σημαίαν τι'j'ΙΙ έλληvιιdι<ν Π'άνω 

crE ξ;vα; μεyά:λΟ KOVl'άipιv ό;πό K.tnraipJ'O'ιι,ι τι)~ 

μετέιφ.ε,;;.εv <hrό τι) ν Σιψγα:vια..ι μέοορι τή' 

πλuτ·έαv Χαpόακιω-τίσσης καΙ Ccιr' έκε'ί τrιv 

m:φέ,Sωσεv σε άiλλον. 

τ.ηv θιJ,γαπέ.ραν αίποv, Πολuξέvr~, την 

~αμ<Ν δι·δα.σκάλισσαv yιa νό: διδά!m<:ει στa 

παιδιer τα έλ9νψιο«Χ γpόψ:ματα. Ή Πολυξέ

νη t.γινε μιό: πολύ καλη και! α&στn,ΡΟτάτη 

διδασκάλισσα μιό; ά:πό τ1ς τnρωτοδιδαm<ά

λισσες της Kίrnp.ov ό1ϊως i;:ro τό δνει.:χ> 

τοΟ Παπά Ζ~αι;>ία. Διό: τηv Πο-λυξέιvηv 6:
vαφέpει ό Χiλλ. 

· Ο ί.ε;ρει)ς Πα;τrό: Ζcχχαρίας ό::πtθοαvεv π~

ρ) το 1906 με 1907 ε1ς ι'ιλικίαv 86 ~τών 

τr.φίποο. Ο θωια-rός τοιι Ε,γινε ώς έ§fις: 

Τό 1903 ~ώνιαζw τryv έyyοvήν τοv 

ΜαιριτσοΟν εiς η'!v Χριισίδαν Κιιεψέας. Πfj

yεv κα1 τ~ τοιJς ά,ι:ψα6ων&ς καJ tμει

νεv σrro τροοτέ:ζι . 'Αφγό: την νύχτα καδαλί

κ.εvσεv τήν. φοpόiδα yιa νΟ: brτιστρέψη στο 

ο-ιrί'τι Τ()!) τrοο ήτα1\Ι ο'τ'ίΊν ΣupγανιΦΙ κα1 

τό ότroiov όιτrεt.χεν τ.ρία μίλια άπrο τ1ιν Χ.ρv

σίδαv. 

Ή ψ<>ιpάδα εΤχεν μι1φ()ν φοραδlν το ό

ποίον άφησαν σπίτι, στο 1τρώτο σπίτι τf\<; 

Σv,pyαvιaς. Κα1 στον δρόμσν /:τpεχ<Ν γιΟ: 
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νά τrάει yρiyyo;:>α στο μιοφό;ι της. Η Κοv

τσοπ-α\ιλαινα έδεσε crxo:ιvi yιa νό: ά-mλώσει 

τά .poOx-t~ δι&τι oi yvYQ;ϊκv- τηρ1v (;τrλotvαv δ

λη vuχτα ά:φΟίj τήv ήμ•f.pα πήyαινοΥΙ σi δοv

λ-t:έ:; . Το Οt;(Ο ινi ΠοV ε&σε ή μιa τcu άκρη 

ι·rταv διεμiνη στο cτπ+r ! τ~ κα1 ή άλλη a
κp'} δ:α:rφι-οίiοτ τ:, μιφο δ;κ>μάJ<ι καΙ έ

δέvετο στό <Wτίτrεpα ττε.ριδόλι. 1";ριέχΟ'ιτας ή 

φορόlδα ιc.α1 &πως fίτα:ν ~α καΙ το σχοιvi 
λeτtτό δεν το εΤδε 6 παπάς. Χτώτησε τό 

ο:χοιv1 Ο'το σπήθος κσi έττe01ε>ν κάτω ά-τrό 

τ?jν φop:Sfαv με ό:πτοτέλεσμα νό: σττόσει τό 

πό5ι τοv·. ΤοιJτο έ&pα~ -mλήρως σίιντο

μσ. 

Το 1906 τοίί Άyίοv Κωνσ<αvτί<IIΟ'J καΙ 

τfjς Α.γίαc; ' ΕιλέΛιης, 21 η.v Mαlou έ~ρταζεν 
6 Χ" Χpιcτr&δοvλσc; εi c; τo\Jc; Χ· ' Π:φfj;δεc. 

Τότε έσννηθίζετσ μετό: τi)v λειτοv.pyίαv ό 

yιοpτάρης vά κάνει τΟ τ;~Ι είς τό ο-πί

Τ\\1 τοv. Έξθκίν.ησαιι λοι-πΌν δλοι μ.αζ1 .<αi 

δ Ιεpέcις Πσπ.ό: Ζ·αχcφίας yιά νά '!'Γ(Χν σ'τι-v 

yιοpτά.ρη. ΓιΟ: vix 'Π'ξράστ>uν στι1ν σwοικία 

(τοUς Χ" Πιφήδεc;) lιτφειτrε νά ττεpάσο•., , 

ττάl.ω άτrο τbv τrοτccμόν. '&.εί στο δημαv 

τοΟ τrοη:χμο\ι yλίσ11pηρ'ε\Ι ό 1ερε.ίις, ί!ιπεσεν 

κάτω κα1 W'ττσ!σεν το τrόδιν τοv στον τΌ . 
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ττΟ'ι ττο\J τό ξαvάσ'ΠΟ')(1εν. ΑιJτό τοV έφε.pε 

κα] τό τέλ:Jς "ΥΟ:.ι. Έκοιμήθη fjσuxα στ.) 

Νοσσ<Qμεi'ο ΛεΙΑ<'Wςτίας τον μ,ήνc;τ;ν AVyov
στov τοV 1906- 1907, δ λαος τfjς Κιιθοέ

ας μετ'έtίη μέ "Ya έ·ξαrπ"Ι"έ.p'Jyα τό είχ:ιJγγέ

λιcrι κα1 τσVς ίφεί'ς κα1 παp6iλα6εν τό σκή

vωμά "Yov Ccτr0 ... ην Κάτω Κu6pέα εfς .σν

vοιχίαν 'Αιyίοv Γε~ρyίοu, , σ"Υf:ς Φοι.νικοtιδες 

καΙ έτάiφη ιώπω άm'ο τΟ καμ.rτrΦΑ:ΧΙpιο rfjς 

παλαι&ς θκ:λφίαc; ΠαiiΟ!'(ίας Χαρδακι<Jτίσ

σης. 

ΣτγΛΙΑΝΟ Σ Π.ΕΓΑΣΗΣ 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ: Άτrό της πρώτης διr

μοσιώσεως μου δ,Ο: τbv Παπαζaχα

ρίαν eλα6α ά.pχ:εη:t τηλΘφωνήμcχτα Ι<αl 

έπιστολεc; διό ~6: άλλ:α στοιχε!α 

άπrΟ το i!;ρryσv -rov, ά.λλa <Ι<αl rrτοος 

κ.ώ5ι κας τfjς Άριχιeττισχσττfjς ώς hπ-λτ;

,ροφο.ρηθηv Vτrά.pχow CφκετΟ: στοιχε7α 

ιcai άπωσδήττοπ oi έpε1.}1'111''CΧίl, ίδιαι τ"

.ρως δε δ lρεvvrrτ1Jc; ι<. Πέτρος Σ 1'Vλια
νοίί θa τταρουσ ιάσοvv ά.pyό-τ~ροιν -n
λοιωποιμένοv ' .κσ:ί τrλi]·pες το fpyoν 

καi -τ<i!ν ττ~ικ.ότητα τοί) Γk:σπαζα

χςφicχ. 
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