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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ 

ΔΕΙΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΘΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 

1) Ο Τζυρκόκος, πατέρας του γιατρού 
Γεωργίου Κυριακού - από την Χρυσiδα -
ενώ πήγαινε από την Κυθρέα στη Λευκω
σια, τον συνάντησε κάποιος Τούρκος και 
τον πρόσταξε: "Κάτω ρε "γκιαούρη", από 
τον γό'ίδαρο, θα καθήσω εγώ, για να με 
πάρεις στο χωριό Αρεδιού". Ο Τζυρκόκος, 
υπάκουσε και τραβώνας το γό'ίδαρο -
πάνω στον οποιο καθόταν ο Τούρκος -
τον πήρε στο Αρεδιού. Ξεκινώντας όμως, 
να γυρlσει στην Κυθρέα, κοντά στο Στρό
βολο, συνάντησε άλλο Τούρκο, που ήθελε 
να το φέρει, στο Καζάφανι Στο Καζό
φανι.Τότε ο Τζυρκάκος, αγανακτισμένος, 
του έδωσε και τον γό'ίδαρο και του ειπε: 
"nόρε και τον γά'Cδαρο και πήγαινε, όπου 
θέλεις". Επέστρεψε δε στην Κυθρέα, 
χωρις το μεταφορικό του μέσοΙ\ 

2) Οι κλεψιές, ήταν συνηθισμένο φαινό
μενο, από τους Τουρκοκύπριους. Έκλεβαν 
δεμάτια, ζώα, βαμβάκι κ. α. Μέσα στη Βώνη 
Τουρκοκύπριος μαχαlρωσε θανάσιμα τον 
Γεώργιο nέτσα, όταν προσπάθησε να τον 
εμποδlσει, την ώρα που έκλεβε, μέσα στο 
σπιτι του. τ ου Αθανόση Κυριακού, πολλές 
φορές, του έκλεβαν το βαμβάκι, aπό το 
χωράφι του, στη Βώνη. Ακόμη και τον 
τιμιο Σταυρό, έκλεψαν, από την εκκλησία 
της Χρυσίδaς και τον πήγαν στο "nετονά
τζι". Τον πέταξαν πισω aπό μια φοινικιά 
και έκαναν πάνω τις ακαθαρσίες τους. Για 
να μην τον ξaνaκλέψουν, ο Αντώνης 
Ταλιaδώρος, τον φύλαγε στο σπιτι του, 
στη Χρυσίδα. Όταν ήταν γιορτή και δεν 
ήθελαν νaμετaφέρουν τον τίμιο Σταυρό, 
για φύλαξη, έμεναν όλη την νύκτα, άγρυ
πνοι, οι κάτοικοι της Χρυσίδaς και τον 
φύλαγαν. 

3) Οι Τουρκοκύπριοι, δημιουργούσαν 
προβλήματα, ακόμη και στη νομή του 
νερού, που περνούσε aπό τις ελιές του 
nελλόπaπa και πήγαινε στο nαλaiκυθρο. 
Στη "χaρaή" του naλαικύθρου, διaχωρl
ζετο το νερό. Μέρος aυτού πήγαινε στο 

Εξω Μετόχι και την Ετιrι;)(ώ και το υπό
λοιπο στο Παλοίκυθρο. Σε κάποιο οημεlο, 
διaστaι.ιpώνοντον τα aυλάκια και λόγω 
υψομετρικής διαφορός, 01'0 nΩνω αυλόκι, 
με τη βoftθsιa ξόλινης χοΛtτρος κυκλοφο
ρούσε το νερό nρος Παλαb<uθρσ, &νώ ατο 
κάτω αυλάκι, κuκλοφοροάοε το νιρό, 
προς την Εnηχώ. ot Τούριcοι έβγαζαν τη 
ξύλινη χΟλtτρΟ κc:ι snaφτε 'tΌ νερό, nou 
έπaιρν<JΥ, οι κάτοικοι της Κυθρtος, ατο 
nαλαlκυθρο, μtoa ατο νερό, που nfιγοινε 
στην Εnηχώ. Δημιουργήθηκαν, τότι, αvn
δικiες, · <Jνάμtοα ατους ΚUθρεώτις και 
τους τ οuρκοιώrtριους. Έφτασε η υnόθsΟrι 
στο δικαστήριο και δόθηιςe η ΛΙ:ιοη· να 
κaτασκsuaοτεi πέτρινη χολtτρα, για w μη 
μετaκινaiτο.ι εύκολο. " 

4) Οι Τουρκοκύnριοι του Τσιφλικιού, ι:mο.ι
τούσaν δικαιώματα κυριότητος - · χωρiς 
φυσικό να έχουν • στον πλάτανο του 
"nετονaτζιού". Δημιο\)ρ-.r1σαν τότε, άγρια 
αντιδικb, μa τους αδελφούς Γιαννό, 
στους οποlοuς aνήκε η κυριότητα του 
πλατάνου. Επακολοάβηοe η κοπή του 
πλατάνου, aπό τους ιδιοκτήτες, αλλά οι 
Τούρκοι, ποτέ δeν το ξέχaοaν.1οωι; η &ν 
ψυχρώ δολοφονιa του Ζαχaρta Γtaννό, 
μέσα στο σπιτι του, εφτά μtρις μετά τη 
δεύτερη εισβολή του Αττfλα, οπό τον 
Ασάφη, γυιό του Ιρφόνη ·κάτοικο του Τσι
φλικιού • κοτόπιν εντολής του Ισμέτη aπό 
το Μπtη Κιογιού, να σχsτlζsτaι μι την 
υπόθεση aυτή. 1σως και η δολοφονfα του 
άλλου aδ&λφού, Σάββα rιαννό, στην 
Κυθρέa. 1σως και η sξaφάνιοη, του τριτου 
αδελφού Ανδρέα Γιaννό 111 

ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΤΤΑΖΕτΙΚΟΣ 
Xρuoiδa Κuθρέα.; 

Σημείωση: Την 1η ιστοριa μου την είπε ο 
Γεώργιος Κυριακού. 

Τη 2η η γιαγιά μου Ελεγκού θεοχόρη 

Την 3η ο πατέρας μου Μιχάλης Τταζέτι
κος 


