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ΕΤΣΙ ΕΖΗΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Η Σuμβιωση Ελληνοκuπρfων και Τοuρκοκuπρfων στα παλιά χρόνια 

Η Τ οuρκοκuπριακή ηγεσία μετά την 

τουρκική εισβολή του 1974 και την κατά
κτηση του 37"/a του κυπριακού εδάφους 

από τα τουρκικά στρατεύματα προβάλλει 

μεταξύ άλλων και το επιχείρημα ότι η 

συμβίωση των δυο κοινοτήτων Ε/Κυπρίων 

και Τ/Κυπρίων έίναι αδύνατη γιατί τους 

χωρίζουν έχθρες που πηγάζουν από τα 

παλιά χρόνια που είναι θρησκευτικές, 

εθνικές, οικονομικές, πολιτικές και άλ

λες. 

Εγώ από την πείρα που απέκτησα, 

στη ζωή μου και τη συναναστροφή που εί

χαμε μεταξύ μας τόσα χρόνια πριν την ει

σβολή διαψεύδω αυτούς τους ισχυρι

σμούς της Τ/κυπριακής ηγεσιας με γεγο

νότα που τα έζησα και τα αναφέρω πιο 

κάτω: Υπήρχαν, βέβαια, και ορισμε'vα γε

γονότα που ήταν ασήμαντα απέναντι 

στις πραγματικότητες. 

Είδα τους Τ οuρκοκυπρίοuς να αγω

νίζονται δίπλα μας για το μεροκάματο, 

για τις Κοινωνικές Ασφαλ(σεις, για το 

οκτάωρο και την ελάττωση των ωρών 

δουλειάς, για ιατρικές περιθάλψεις, στις 

ίδιες μικτές συνελεύσεις. Έχοντας στο 

στόμα τους τη λέξη αρκατασλάρ (αδέλ·· 

φια) και μεις να τους ονομάζουμε συνα

δέλφους. Να είμαστε μαζί στις ίδιες εκδη

λώσεις και διαδηλώσεις για καλύτερη 

ζωή, στους γιορτασμούς της Πρωτομα

γιάς, να βγαίνουν στο βήμα να μιλοίJV, να 

αποτελούν και να συμμετέχουν στα προ
εδρεία των μικτών σuνελεύσεών μας. 

Είχαμε Τ οuρκοκύπριοuς μέλη στο 

Γ eώργιος Ορφανfδnς 

ίδιο πολιτικό Κόμμα το ΑΚΕΛ. Είδα Τουρ

κοκυπρία που έκαμνε μνημόσυνο με κόλ

λυβα και πρόσφορα και τα έστελλε στην 

Εκκλησία για την πεθερά της. Άκουσα Ελ

ληνοκύπριο που κάλεσε στα βαφτίσια του 

μωρού του Τ/κύπριο γιατί ήταν συγγενείς. 

Και πόσες διασκεδάσεις δεν κάναμε μαζί 

σε γάμους, aρραβωνιάσματα κ.ά. 

Αλλά ας αρχίσω από την παιδική μου 

ηλικία. Από το χωριό μου την Κuθραία, που 

γειτονεύει με ένα τουρκικό χωριό το 

Μπέη-Κιογιού. Ήταν μικρό χωριό, πολύ μι·· 

κρό. Τα κπΊματά μας το περισφίγγοuν, 

όπως και τα κτi)ματα του χωριού Βώvη, το 

ίδιο. Οι γονείς μου είχαν ένα χωράφι κο 

vτά στο χωριό και όλα τα αδέλ· 

φια μαζί τους και τους βοηθούσαμε στη βο

σκή των προβάτων. Ήταν φυσικό να συ· 

νεργαζόμαστε, να παίζουμε με τα τοuρκό

παιδα. Παίζαμε με τον Ισμέττη του Φιτα

βερτή, με το γuιό του Χασάνα και άλλους. 

Όπως συμβαίνει πάντοτε, μικρά παιδιά 

όπως είμαστε, είχαμε και τις φιλίες μας και 

τους τσακωμούς μας! Όμως πάλι φιλεύαμε 

και πάλι παίζαμε Ο πατέρας μου τα 

καλοκαίρια πότιζε το κοπάδι μας από ένα 

λάκκο του νερού που ανήκε σε ένα θείο 

μοu τον Ττοουλιά. Το μεσημέρι που (γά· 

λεuκε) άρμεγε τις αίγες μας τις έπαιρνε 

στην αυλή του Μουσταφά του Κούσιοu ή 

του Αλή χωρίς να υπάρχει καμία παρεξή

γηση γιατί όπως συμβαίνει ήταν σπίτια κα

τοικούμεvα με τις οικογένειές τους, τις 

χανοι)μισσες, τις κόρες των. Υπήρχε αλ

ληλοεκτίμηση και από τις δυο πλευρές. Η 
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μ. η μάνα μου ερχόταν και έπαιρνε το γά

λα στην Κuθραία και φυσικά καθόταν και 

συνομιλούσε με τες χανούμισσες αυτές. 

σ μ. ο πατέραςμου είχε τότες ένα νεαρό 

Τ οίιρκο ως (μισταρκό) και τον βοηθούσε 

στη βοσκή του κοπαδιού του, τον Σαλίχη 

του Καρά Χασάνη που ο αδελφός του ο 

Μοuσταφάς είχε κι' αυτός κοπάδι Τα κα

λοκαίρια έσμιγαν τα κοπάδια τους και τες 

νύκτες δεν τα μάντριζαν (τα εξωτζοίμι

ζαv). Εδώ θα αναφέρω ένα περιστατικό 

που είχε κάποια παρεξήγηση. Όπως όλοι 

οι βοσκοί είχαν σκύλλοuς για τη φύλαξη 

των προβάτων τους είχε και ο πατέρας 

μου. Μια φορά όμως για να αστειέψει το 

Σαλίχη φώναξε το σκύλλο μας με το όνο

μα «'Ελα Κεμάλη». Τότε ο Σαλίχης, θυμά

μαι με πολι) παράπονο, είπε στον πατέρα 

μου. Εν ηύρες άλλον όνομα θκιε να φω

νάξεις του σκύλλου σου, το όvοματοu 

Κεμάλη; Απαντώντας του ο μ. ο πατέρας 

μου του είπε. «Επίτηδες το έκαμα για να 

σε πειράξω ρε Σαλίχη». 

Πέρασαν χρόνια, ο γuιος του Χασά

νη έμαθε το επάγγελμα του uποδηματσ

ποιοι) και εργαζόταν στη Λευκωσία στο 

εργοστάσιο του Μοuχαρέμ Σιτκή. Έμαθε 

και ο Ισμέττης υποδηματοποιός και εργα

ζόταν στην Κuθραiα στου Ανδρέα του 

Ζαμηακίδη (Οuστά). Είχαμε καλές σχέ

σεις σαν οργανωμένοι εργάτες. Ο πρώ

τος περνώντας από την Κυθραία για να 

πάει από τη Λευκωσία στο χωριό του το 

Μπέη-Κιογιού καθόταν στο οίκημα των 

Λαίκώv Οργανώσεών μας να πιει τον κα

φέ του να ξεκουραστεί, να μιλήσει μαζί 

μας, να περάσει την ώρα του και μετά να 

ξεκινήσει για να πόει στο χωριό του. 

Ο Ισμέττης όταν έγινε η εισβολή και 

συνέλαβαν οι Τούρκοι και εγκλώβισαν 

στη Βώνη, δικούς μας, όταν είδε τον 
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αδελφό μου, το Γιαννή, με τη γυναίκα του 

εγκλωβισμένους, είπε στους ομόφυλους 

του αυτά τα λόγια: «'Οποιος βλάψει αυτά 

τα πλάσματα θα έχει να κάμει μαζί μου 

δεν θέλω να λείψει τρίχα που την κεφα

λήν τους». Με αυτό δε θέλω να πω ότι οι 

εγκλωβισμένοι μας έμειναν ανέγκιχτοι. 

Όμως αυτούς τους εκτίμησαν. Και όπως 

άκουσα είναι πολλοί δικοί μας ευχαριστη

μένοι από τον Ισμέτπ1. 

Είναι πολλοί σι σκοτωμένοι, πολλοί 

που βασανίστηκαν, εκτuπήθηκαν, υβρί

στηκαν και τοuφεκίσθηκαν. Αυτά έχει ο 

πόλεμος. 

Ένα άλλο δυσάρεστο που έγινε τό

τεποu ήμουν μικρός είναι και τούτο. 

Το Τσιφλικούδι ήτο και αυτό ένα μι

ιφοίιτσικο χωριό κάτω από την Κuθραία 

και γειτόνευε με την ενορία Χρυσίδα (η 

Κuθραία έχει 6 ενορίες τη Σupκανιά, Χαρ
δακιώτισσα, Αγ. Γεώργιο, Αγ. Ανδρόνικο, 

Αγ. Μαρίνα και Χρuσίδα}. Μεταξύ της 

Χρυσίδας και του Τσιφλικοuδιού υπάρχει 

μια τοποθεσία που ονομάζεται οι ελιές 

του «Πελλόπαπα». 

Ο Πελλόπαπας ήταν παπάς ο 

οποίος, όπως διάβασα στην ιστορία, ήταν 

επαναστάτης όταν η Κύπρος ήταν υπό

δουλη στην Τ οιιρκία και εδάρηκε πολλές 
φορές από τους Τούρκους και αηό τους 

πολλούς βασανισμούς τα λογικά 

του. Δίπλα αττό την τοποθεσία αυτήν εί

ναι το χωράφι, ένα μεγάλο κτήμα που 

ανήκει στο Μοναστήρι του Αγίου Xpuσo .. 
στόμου που το ενοικίαζαν οι χωριανοί και 

το καλλιεργούσαν. Αυτοί όταν θέρωαv το 

σιτάρι vοικίαοαv στον μ. τον πατέρα μου 

1ην αποκαλάμην (στρασιήθκια) για τα 

πρόβατά μας. Δίπλα στο κτήμα αυτό 



υπήρχε αυλάκι που έτρεχε- qρδεύσιμο νε

ρό. Εκεί σε ένα μικρό λάκκο νερού πήγε 

ο μ. ο αδερφός μου ο Κώστας για να λου

σθεί, να δροσισθεί. Όμως το νερό θόλω

σε. Ένας νέος Τούρκος ήλθε εκεί και 

έδειρε τον αδελφό μου χωρίς κανένα σο

βαρό λόγο, ο δε πατέρας μου χάρι της· 

Ελληνοτουρκικής φιλίας δεν ανταπέδω

σε το ξύλο. Δεν ήθελε να χαλάσει τις φι

λίες του με τους Τούρκους. 

Θα γράψω τώρα ένα περιστατικό 

που συνέβηκε τότε που όλα τα αδέλφια 

μου είμαστε μικροί. Α ν γινόταν λίγα χρό

νια πριν το 1974 θα ήταν σωστή τρέλλα. 

Μέσα στον Ιούνιο γίνεται μια γιορτή 

του Αγίου Ιωάννη του Λαμπροφόρου. Την 

εποχή εκείνη τα αγόρια της γειτονιάς 

μας μάζευαν ξηρά χόρτα και τα άναβαν 

μετά την δύση του ήλιου στη μέση του 

δρόμου, (δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι οι 

δρόμοι τότες), πηδούσαν πάνω στη φω

τιά και φώναζαν παίζοντας «ψύλλοι, ψύλ

λοι φύγετε τζιαι κορκοί ψοφήσετε. Οι 

ψύλλοι και οι κορκοί ήταν έντομα που 

aπορροφούσαν το αίμα μας τη νύκτα στο 

κρεβάτι που κοιμούμαστε. 

Μια βραδιά ανάμεσα σ' αυτά τ' αγό

ρια που έπαιζαν ήταν και ο αδελφός ο με

γαλύτερος, ο Κώστας, και επειδή άργησε 

να έλθει σπίτι οι γονείς μου του φώνα

ζαν, από το σπίτι μας που ήτο στην άκρη 

του χωριού, να επιστρέψει. Ύστερα για 

να το φοβερίσουν με έστειλαν να το φέ

ρω λέγοντας του αυτά τα λόγια: «Να πας 

να του πεις νάρθει αλλοιώς θα πάμε να 

το σκοτώσουμε». 

Εγώ πήγα και του είπα: «Είπεν ο 

τζύρης σου να πάεις έσσω τωρά ειδεμή 

θάρτει να σε σκοτώσει» Αυτός φοβήθηκε 
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και αντί να πάει σπίτι πήγε στο χωράφι 

μας που όπως έγραψα πιο πάνω γειτο

νεύει με το τούρκικο χωριό, το Μπέη

Κιογιού, με τη δικαιολογία, όπως μας είπε 

αργότερα, για να δει τη μοσχάρα που εί

χαμε εκεί. Όμως πρέπει να πούμε ότι ήτο 

πολύ επικίνδυνη πράξη αυτή που έκαμε ο 

αδελφός μου τότε γιατί δεν ξέρει ένας τί 

θα μπορούσε να συμβεί. Μπορούσαν να 

πήγαιναν να κλέψουν το ζώο και για να 

μη μαρτυρηθούν να το σκότωναν. Το συ

μπέρασμα βγαίνει πως υπήρχε η εκτίμηση 

και η ανθρωπιά μεταξύ των Ε/κυπρίων και 

Τ/κυπρίων. 

Μια άλλη περίπτωση: Πριν 65 τόσα 
χρόνια όταν ήμουν 8-1 Ο χρόνων τες νύ
κτες πήγαινα για ύπνο μετά το δείπνο 

στο σπίτι της θείας μου της Σοφίας και τη 

συντρόφευα γιατί ο θείος μου εργαζόταν 

μυλωνάς ώρες απεριόριστες. Μια από 

τες πολλές νύκτες βγαίνοντας από το 

σπίτι μου στο στρίψιμο του δρόμου στα 

σκοτεινά, χειμώνα καιρό, βλέπω ξαφνικά 

ένα σαν φάντασμα και άρχισα να κλαίω. 

Ήταν ο Χασάνας από το Μπέη-Κκιογιού 

καβαλάρης στο ζώο του φορτωμένο και 
πήγαινε στο μύλο του χωριού μου να αλέ
σει το σιτάρι του όπως είπε στο μ. τον 

πατέρα μου που άκουσε το κλάμα μου και 

βγήκε να δει τί συνέβη. Όμως ως νάρθει 

ο πατέρας μου με κολάκευε, με τα σπα

σμένα Ελληνικά του για να μην πάθω κα

κό. 

Εκτός από αυτά που έγραψα ανα

φέρομαι ακόμη και στη συνεργασία που 

είχαμε μεταξύ μας με τα Τ ουρκοχώρια 

της περιοχής. Έρχονταν στα καφενεία 

μας, μας προμήθευαν άχυρο στην εποχή 

για τα ζώα μος;τους ενοικίαζαν οι χωρια

νοί μας κτήματα με χόρτα ccτοιαϊρκa•• για 

τα πρόβατά τους, τους ενοικιάζαμε αρ-
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δεύσιμο νερό για το πότισμα των κτημά

των τους. Επίσης έφερναν εις το Σάββα 

Στυλιανού τον «αλετράρην, τα άροτρά 

τους και τα διόρθωνε ή τους έκαμνε και

νούρια. Γ ενικά η συνεργασία μεταξύ μας 

ήταν πλήρης σε όλα τα ζητήματα. 

Όταν τελείωσα το δημοτικό σχο

λείο στα 12 μου χρόνια τότε με πήρε ο 
πατέρας μου στο Καϊμακλί για να μάθω 

κτίστης στο μάστρο Μιχάλη Σιαφτακόλα. 

Ο μάστρος μου ήταν επίσης επιστά

της στα Δημόσια Έργα. Έκτιζε τότε το 

σπίτι του διευθυντή της Γεωργίας, «έτσι 

ονομαζόταν τότε ο Υπουργός Γεωρ

γίας», στην Αθαλάσσαν. Μεταξύ του ερ

γατικού προσωπικού, κτιστες, εργάτες, 

πελεκάνοι, σιδεράδες ήταν και ένας αγω

γιάτης αμαξάρης Τούρκος που ονομαζό

ταν Ουσεϊν, από το Τούρκικο χωριό Μιν

τζέλι. Στες σημερινές συνθήκες έστω και 

εάν είχαμε λύση του Κυπριακού προβλή

ματος θα ήτο πολύ προβληματικό να ερ

γάζεται ένας Τούρκος ανάμεσα σε 30-40 
Έλληνες. Ήταν άνθρωπος καλόγνωμος, 

εξυπηρετικός, μέχρι δουλοπρεπής. Σε 

μερικές περιπτώσεις; τον αντικαθιστούσε 

ο πατέρας του όταν για κάποιους λόγους 

απουσίαζε από την δουλειά. Ήταν ένας 

γέρος θυμούμαι με άσπρα μαλια ·, άσπρο 
γένι, που στα τούρκικα ονομάζεται 

«σακαλή». μια άλλη περίπτωση ο 

στρος μου ανάλαβε να μετακομίσει τον 

αγωγό του νερού εκεί στην πόρτα της 

Κερύνεια ς στη Λευκωσία. Τότε επλάτιι .. 
ναν τους δύο δρόμους που περνούσαν 

στα πλάγια της π6ρτας αυτής, ο ένας δε

ξιά οδηγούσε στο σταθμό του σιδηρο

δρόμου, στην Ομορφίταν και Καϊμακλί και 

ο άλλος αριστερά οδηγούσε προς τον 

Τράχωνα, Νεάπολη, Μιvτζέλι, Κιόνελι, 
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Μπογάζι και Κερύνεια. Εδώ για την ιστο· 

ρία γράφω ότι, τότε που οι Ενετοί έκτισαν 

τα τείχη της Λευκωσίας για την άμυνά 

της, άφησαν τρεις πόρτες που τες 

έκλειαν τη νύκτα ή όποτε είχε κίνδυνο η 

Πόλη. Αυτές οι πόρτες ήταν η πόρτα της 

Αμμοχώστου, στα ανατολικά, που οδη

γούσε στην Αμμόχωστο, Λάρνακα και Λε

μεσό, η Πόρτα της Κερύνειας, στα βό

ρεια, και η Πόρτα της Πάφου στα Δυτικά 

που οδηγούσε κι αυτή στη Λεμεσό και Πά

φο. 

Τότε πσu εργαζόμαστε για τη μετα·· 

φορά του αγωγού αυτού στην πόρτα της 

Κερύνειας ήταν χειμώνας και ένεκα των 

βροχών το μεσημεριάτικο το κάμναμε σε 

ένα γειτονικό καφενείο. Ο μάστρος μοu 

φοβούμενος πιθανές παρεξηγιΊσεις των 

Τούρκων σχετικά με τη συμπεριφορά μας, 

μας συμβούλευε να μη ρίχνουμε ψίχουλα 

χαμο.ί. Είδα τότε τους Τούρκους εργάτες 

μας, όταν κατά λάθος τους έπεφτε χαμοί 

το ψωμί, το φιλούσαν και το 

Δε θέλω να πω ότι τους θεωρούσα 

Άγιους τότε. Αντίθετα είδα ακαθαρσίες, 

άκουσα uβρισίες που ακόμη είναι βαθειά 

ριζωμένες στη μνήμη μου. Αργότερα ερ

γάσθηκα με το μάστρο μου πίσω από τα 

Δικαστήρια στο Σεράγιο. Επίσης όταν κτί

ζαμε το Αμέρικαν Ακάτεμυ, στα τούρκικα, 

είδα και άκουσα πράματα που δε λέγο

νται 

Άλλους Τούρκους που γνώρισα, 

όταν μάθαινα τέχνη στο Καϊμακλί, ήταν ο 

Καραχασόνης με την οικογένειά του, rτou 

ήταν αμαξάρης στο μόστρο μου γιατί έφυ

γε από τα Δημόσια Έργα και εργο

λάβος οικοδομών. Εργάζετο ακόμη στο 

μάστρο μου και ο κουνιάδος του Καρα

Χασάνη, ο Σαλαχής. Αυτός ο Καραχασά-



νης ήταν χαμηλοιJ επιπέδου στη συμπε

ριφορά του. Αντίθετα η γυναίκα του ήταν 

μια ήσυχη γυναίκα, καλότροπη. Τ ους 

ρο για τους τρόπους τους γιατί κατοικού

σαν στην αποθήκη του μάστρου μου που 

είχε δωμάτια για κατοικία. Ύστερα nou 
πολλά χρόνια είδα ένα από τους δυο γuι

οuς του, πωλητή σε ένα πρατήριο βενζί

νης μετά το 1974 και μου είπε ότι"'"'"'.,.,.,_ 
σθη και έγινε χριστιανός. Ο πα

ντρεύτηκε στη Λακατάμια, είχε καλούς 

τρόπους συμπεριφοράς και μιλούσε καλό 

τα Ελληνικά. Ύστερα έμαθα πως σκοτώ

θηκε. 

Όταν εργαζόμουν αργότερα σε ερ

γολάβους, στον Αρκή τον Κοuρσοuμπά 

συγκεκριμένα, μαζί με μας ένα εpγά· 

τη Τούρκο απ6 την Τόχνη. Ήταν με

λαψός μικρόσωμος με σγουρά 

τ ου άρεσε πολύ να λέγει '""'τ"''"" 
vτες και να γελά. Τ ον 

στό. 

Μετά στην 

στο Τμήμα Αναπτύξεως 

γράψω για τη που πέρασα σε διάφο· 

ρα χωριά που εργάσθηκα με ή 

σε τοί;ρκικα χωρι(Ι. 

Στη Γερμασόγεια nou είναι καt1aο•α 
Ελληνική Κωμόπολη, δε μας ικα

νοποιούσε ο αριθμός των εργατών της, 

πήραμε από το 

κικο τότε Μουτταγιάκα. Ήταν ήσu·· 

χοι avθρωποι, μα εκείνο 

που μου έκανε εντύπωση ήταν το γεγο

νός ότι κάθε πρωί, πριν αρχίσουμε εργα

σία, κάθονταν στο καφενείο έπαιρναν 

τον καφέ τους και διάβαζαν τις Ελληνι

κές «Ελευθερία" και. «Νέο 
Κυπρωκό Φύλακα». Εγώ από πs:-,nι::-nv$ΊΓI 
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ποu έμαθαν και διαβάζουν 

αυτοί μου απάντησαν ότι 

επειδή το τους πολύ μικρό και 

δεν υπήρχε άλλο τοuρκικο χωριό που να 

διαΘέτει σχολείο αναγκάστηκαν και έρχο-

vτο, μικροί, στη Γερμασόγεια 

στο για να μάθουν έστω και ελλη-

νικά 

Αυτό i'Ιταν το 1953. 

Το 1953 κω ο μεγάλος σει-

σμός στον οποίο καταστράφηκαν πολλά 

χωριά κυρίως στην Πάφο. 

Αλλά την καταστροφή νέα χω-

ριά σε άλλους νέους τόπους. Ένα από 

αυτό ήταν και η Φασοι)λα. Το χωριό αυ

τό ευρίσκετο σε ένα απ6κρημνο μέρος 

πάνω από τον ποταμό Διόριζα (Δκuαρί-

πιο από τα χωριά Νικόκλεια και 

Σουσκιοι) προς τα χωριά Μαμόvω και 

Άγιο των Μεταφέρ-

θηκε στην άλλη του ποταμού αυ-

τού. Οι κατοικίες κτίστηκαν με γuψοσανί-

καt οι στέγες τους από αμιά-

ντοuς. Τα γράφω αυτά γιατί βασανιστήκα-

με πολύ Ήταν χειμώνας, Γενά-

ρης μήνας, που να υδροδοτήσου-

με αυτό το χωριό. έβαλαν σ' ένα σπί-
"'τ,,i•η,.,. ..... γιατί ο κάτοχός του, επειδή 

uv'"""""· δεν 
του χωριό. Στο νέο 

νtα τα 

ραμε όλο Ίο ότι οι Μωαμεθα

νοί δεν τρci)νε χοιρινό κρέας πήραμε από 

τα σπίτια μας λουκάνικα, ζαλατίvες και 

συμφωνήσαμε να τα κρύψουμε να μη μας 

δει η που μας και να 

φύγει και να μείνουμε χωρίς περιποίηση. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Όμως ο Μουκτάρης που ήλθε μια 

νύκτα την ώρα που δειπνούσαμε στο σπί

τι, μας ζιΊτησε από τα <ψιλλωμένα», όπως 

μας είπε, του δώσαμε, έφαγε, του άρεσαν 

και έτσι ερχόταν κάθε νύχτα και μας ζη

τούσε από τα •ψιλλωμένα» μας και έτρω

γε ως ότου και τελείωσαν. 

Στο χωριό αυτό οι κάτοικοι δεν 

ήσαν καλοί. 'Ηταv τεμπέληδες, κουμαρ

τζιήδες, πρόστυχοι, του χειρίστου εί

δους. Για να ρθοuv δουλειά, κάθε πρωί 

τους φωνάζαμε έξω από το σπίτι τους. 

Στο σπίτι που κατοικούσαμε το πάτωμα 

ήταν από χώμα και τα πόδια των κλινών 

μας, εισχωρούσαν μέσα στο έδαφος. 

Εμείς βάλαμε κομμάτια σανίδια για πα

τούσες για να μη βουλώνουν. 

Το χειρότερο ήταν όταν μια μέρα 

κατέβηκε από το παλιό χωριό ο κάτοχος 

του σπιτιού και μας ανάγκασε να το εγκα

ταλείψουμε και να μποι1με σε άλλο σπίτι. 

Όμως, όταν βράδιασε, φύσηξε ένας δυ

νατός άνεμος από τη θάλασ

σα των Κουκλιών (χωριό της Πάφου) 

ηαξε στέγες αμιαντένες έκαμε καταστρο-

φές παντο(J και το σπίτι που εγκαταλεί

ψαμε κατεδαφισθηκε προκαλώντας πολ

λές ζημιές στον κάτοχό του. Έσπασαν οι 

νταμιντζάνες του λαδιού του, των χαλου

μιών του, τα κρεβάτια του καταστράφη

καν και όλα γενικά τα υπάρχοντα του έγι

ναν άχρηστα. 

Στο σπίτι που μπήκε το συνεργείο 

μας, κατεστράφηκε της οροφής 

και από την βροχή και τον άνεμο που φυ

σούσε κρυώναμε πολύ αβάστακτο. Παρα

καλούσαμε το Θεό και τους αγίους να 

σταματήσει αυτό το κακό και στις 

ώρες αποφασίσαμε εγώ και ένας συνά

δελφος, που ονομάζεται Ηρακλτ1ς Νικο-
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λαϊδης, να πάμε στο καφενείο του χωριού 

που ήταν κουμαρτζίδικο να περάσουμε τη 

νύκτα, ώσπου να σταματήσει το κακό. 

Εκεί είδαμε πολλούς Τούρκους, χωρια

νοίJς και ξένους, από τα Μαμόνια, Αγ. Γε

ώργιο ακόμη και Έλληνες από άλλα χωριά 

ως το Άρσος, επαγγελματίες χαρτοπαί

κτες να χαρτοπαίζουν βάζοντας τα χρή

ματά τους, ως και τα ρούχα και παπού

τσια των παιδιών τους που πήραν από 

την κυβέρνηση ως σεισμόπληκτοι, και να 

τα χάνουν, να αλλάζουν διαρκώς χέρια. 

Ένας χαρτοπαίκτης όταν τα έχασε όλα 

όσα είχε, σηκώθηκε, έφυγε πήγε στο χω

ριό του που ήταν δίπλα και έφερε το γά'!

δαρο του. Τ ον έβαλε κι αυτό στο παιγνίδι 

τον έχασε και σηκώθηκε και έφυγε με δυο 

χείλη καμένα που λέμε. 

Το κακό όμως έπεσε σε μάς. Την 
επόμενη μέρα, μας επλησίασε ένας Τούρ

κος και μας συμβούλεψε να μην πάμε άλ

λη φορά στο μοναδικό αυτό καφενείο του 

χωριού. Γιατί; Θα μας έδερναν επειδή 

ήταν κακό το γούρι μας. Πήγαμε τελευταί

οι στο καφενείο και ιωθήσαμε κοντά σ' 

αυτούς που χαρτόπαιζαν και γι' αυτό τα 

'χασαν όλα. Έτσι και μεις ύστερα από αυ

τό που μάθαμε δεν πήγαμε ξανά στο κα

φενείο και κάθε βράδυ μετά το σχόλασμα 

μας απ' τη δουλειά περπατούσαμε στο 

δρόμο που συνδέει το χωριό με τη Νικό

κλεια μέχρι που τελείωσε η δουλειό και 

φύγαμε. 

τ ο 1987 πέρασα τυχαία από αυτό το 
χωριό και το είδα εγκαταλειμμένο και έρη

μο, γιατί έφυγαν οι κάτοικοι του και πήγαν 

στη Βόρεια Κύπρο για να ιδρύσουν το 

«Κράτος της Βόρειας Κυπρου» του Ντεν

κτάς. 

Βλέποντας τότε το χωριό αυτό, τη 
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-------------------·-·-------------------------------· 
Φασούλα, θυμήθηκα τα βάσανα που πέρα

σα σε κείνο το χωριό και το αναθε;μότισα. 

Μέσα σε κείνο το χρονικό διάστημα 

πήγαμε πάλι -για να κάμουμε υδρευτικά 

έργα σ' ένα άλλο τουρκικό χωριό της 

Τηλλuρίας που ονομάζετο Άης Γιάννης 

τους Σελέμανοuς. Το χωριό αυτό βρίσκε

ται πιο πέρα από το επίσης τουρκικό χω-

την Πέτρα του Λιμviτη, παραπλεύρως 

του δρόμου Πύργοu-Πωμού, Πόλης Χρu

σοχούς, προς το βουνό. Εκεί οι Τ οιιρκοι 

δεν μιλούν τοίιρκικα όπως και σε πολλό 

όλλα χωριά της Πάφου και της Καρπα

σίας. Όταν παρατηρήσαμε aυτό το ζήτη·· 

μα και τους είπαμε ότι εφ' όσον είσαστε 

Τούρκοι γιατί δε μιλάτε τούρκικα και μιλά

τε ελληνικά μας απάντησαν: «Εμείς είμα

στε όπως τους Λοuροuτζιάτες. Οι Λοu

ρουτζιάτες λένε στα κρυφά ότι είναι Έλ

ληνες ενώ στα φανερά ότι είναι 

Τούρκοι Οι πρόγονοί μας ήρθαν από 

να μέρη, τα νησιό. της Ελλάδας, ή και από 

την Τουρκία, ήταν Έλληνες. Ερ·· 

χόμεvοι στην Κύπρο οι πρόγονοί μας κα

τοίκησαν στο χωριό αυτό και αποτόθηκαν 

τότε στην ΑρχιεπισκοmΊ για να τους 

θήσει να κτίσουν εκκλησία. Ήθελαν να 

έχουν τακτική επαφή με τη Μητρόπολη, 

αλλά η Αρχιεπισκοπή αδιαφόρησε. Φαίνε

ται, μας είπαν, ότι μερικοί φανατικοί 

Τούρκοι από το κοντινό χωριό Λψνίτης 

ανάφεραν την στο 

«ΑV<ίηερη Αρχή των Μωαμε--

θανών Π]ς Κύπρου" και αυτό Ίοuς εξισ

ι\uι;ιv·r •. Τότε οι ηλικιωμένοι μι

λούσαν όλοι Ελληνικά όπως σε πολλά 

χωριά της Κύπρου. Δυστυχώς όμως το 

1954 οι νέοι του χωριού αυτού ήταν 
ολοκλήρου αντίθετοι Δεν ανέχονταν να 

μας βλέπουν. Ζητούσαν αιτίες να φιλονι

κήσουν μαζί μας. Βέβαια δεν τοuς δώσα

με την ευχαρίστηση και τα καταφέραμε. 

τί μπορούσαμε να κάμουμε, διαφορετικά; 

Τελει6)σαμε το έργο, φι)γαμε χωρίς παρε

ξήγηση και επεισόδια. 

Θυμούμαι τότε ότι ένας συνάδελ

φος οπλοφορούσε μυστικά και γώ τόξε

ρα .. Tou πρότεινα μια νύκτα να βγει έξω 
από το χωριό με τη μοτοσuκλέπα του και 

ύστερα να πυροβολισμούς στον αέ

ρα, να τους ακούσουν για να τρομοκρατη

θούν. Όμως δεν το δέχθηκε, λέγοντας 

μου αυτό. τα λόγια. "Μην είσαι πελλός θα 

καταλάβουν πως εμείς κάναμε αuτή την 

πρό.ξη και θα έλθουν μια νύκτα σαν κοι

μούμαστε να μας σφάξουν όλους". Είμα

στε 6 άτομα .. 

Δούλεψα και στη Σίντα. Τούρκικο 

χωριό κι' αυτό, κοντά στη Βατυλή. Είμα

στε τότε όλοι δύο άτομα. Ο συνάδελφος 

μου δεν μπορούσε να δει Τούρκο. 

κείνο το λίγο χρονικό διάστημα έκαμα συ

ναναστροφή με Τούρκους, περνούσαμε 

διασκεδόζαμε μαζί, και κάθε Σάββα-

το που στο σηίη μου στην Κυ-

θραία γέμιζαν από λαχανικά, σέ-

λινα κόλιαντρο καί άλλα χόρτα Υία να με 

ευχαριστήσουν. 

Να πω και για το Αη Ανδρονικούδι 

το οποίο μετονομάσθη Τοπ-σου-Κιογιού. 

Τ ο μικρό αυτό χωριό βρίσκεται 4 μίλtα πε
ρίπου προς το βορρά του Τρικώμοu παρα

πλεύρως τοu δρόμου Τρίκωμο-Αρδανα

Καντόρα. Πράγματι στο χωριό αυτό 

σκονται τα θεμέλια εκκλησίας που ήταν 

αφιερωμένη στον Αγιο ΑνδρόνΙκο. Εξάλ

λου σε ποιο χωριό της Κύπρου, Τούρκικο 

ή Ελληνικό, δεν υπξφχουν θεμέλια παλαι

ι.ί.Jv εκκλησιών; 

Ήταν Μάιος του 1956. Με πλησίασε 
ένας εργάτης την πρώτη ημέρα και τον 

επρόσλαβα στη δουλειά. Αυτός ο άνθρω

πος ήταν πολύ υποχρεωτικός. Κάθε μέρα 


