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Ο Χατζηταχήρ Αγάς του Παλαικύθρου 

Ήταν ο διοικητής του διαμερίσματος 

(καλληκίου) Κυθρέας με έδρα το 

Παλαίκυθρο κατά το δέκατο ένατο 

αιώνα. Στην εποχή αυτή της Οθωμα

νικής Αυτοκρατορίας για αποκέντρω

ση της διακυβέρνησης της Κύπρου 

πέρα από το γενικό διοικητή (Πασά) 

που διόριζε η Υψηλή Πύλη με έδρα τη 

Λευκωσία διόριζε και τους τοπικούς 

Αγάδες στην ύπαιθρο για πληρέστε

ρη διοίκηση της Μεγαλονήσου. 

Είχε την καταγωγή από παλιά ονομα

στή οικογένεια της επαρχίας Ικονίου 

της Μικράς Ασίας και για τούτο 

κατώρθωσε να διορισθεί από το 

Σουλτάνο τοπικός Αγάς στο Παλαίκυ

θρο με ευρύτερη διοικητική εξουσία 

σ' όλο το διαμέρισμα Κυθρέας. Ήταν 

ιδιοκτήτης μεγάλης κτηματικής περι

ουσίας και πολλών κοπαδιών τα 

περισσότερα των οποίων είχε αρπά

ξει από τους φτωχούς χριστιανούς 

της περιοχής. Άλλωστε το Παλαίκυ

θρο φημιζόταν ανέκαθεν για τους 

πολλούς Τούρκους τσιφλικάδες και 

μερικοί τούτων διατηρήθηκαν μέχρι 

των ημερών μας της τουρκικής εισβο

λής στην Κύπρο το 197 4. Παράλληλα 
από το Παλαίκυθρο κατάγονταν πολ

λοί υπάλληλοι που υπηρετούσαν 

στην τούρκικη διακυβέρνηση της 

Κύπρου, μερικοί μάλιστα σε πολύ 

υψηλές θέσεις εξαιτίας της ισχύος 

και επιρροής που είχαν οι γαιοκτήμο

νες Τούρκοι του Παλαικύθρου. 

Χριστόδουλος Πέτσας 

Ο Χατζηταχήρ όμως υπερείχε όλων 

των άνω τσιφλικάδων και εθεωρείτο 

ανάμεσα στους μεγαλοτσιφλικάδες 

της Κύπρου. Περιλαμβανόταν επίσης 

ανάμεσα στους τοπικούς Τούρκους 

Αγάδες, οι οποίοι μετά την έναρξη 

της ελληνικής επαναστάσεως του 

1821, απαιτούσαν τη λήψη δυναμι
κών μέτρων εναντίον των Ελλήνων 

της Κύπρου. Ταυτόχρονα επεδίωκε 

την εξόντωση των προυχόντων της 

περιοχής Παλαικύθρου με την πονη

ρή σκέψη για οικειοποίηση της περι

ουσίας τους. Κατήγγειλε δε σαν 

πιθανούς αρχηγούς μιας μελλοντικής 

εξέγερσης τους: Χατζη Αττάλα και 

τον Χατζή Ιωνά από την Κυθρέα, 

Παπα Ιωάννη από τη Βώνη, τον πρω

τόπαπα Γεώργιο από το Εξω Μετόχι . 
Ετσι μετά την έγκριση του καταλό

γου των προγραφών από την Πύλη, η 

κεντρική Κυβέρνηση της Λευκωσίας 

με τον πασά Κουτσιούκ Μεχμέτ 

έστειλε μια ομάδα ζαπτιέδων που 

συνέλαβαν τα άνω υποδειχθέντα 

άτομα και τα οδήγησαν στο Σεράγια 

της Λευκωσίας, όπου εκτελέστηκαν 

συνολικά 486 αρχιερείς, ιερείς και 
πρόκριτοι της Κύπρου τον Ιούλιο του 
1821. 

Παρ' όλο όμως που ο Χατζηταχήρ 

υπήρξε τόσο σκληρός και aπάνθρω

πος στους Χριστιανούς της Κύπρου 

εν τούτοις η λαική παράδοση άφησε 

πίσω του και έργα ευσπλαχνίας σ' 



αυτούς και εκδίκησης σε ομοεθνείς 

του που ζήτησαν να θίξουν την υψη

λή θέση του και την αξιοπρέπειά του. 

Το πιο κάτω περιστατικό όπως μου το 

έχει διηγηθεί αξιόπιστο πρόσωπο δεί

χνει την ανασφάλεια που είχαν οι 

Έλληνες της Κύπρου στα μαύρα εκεί

να χρόνια των Τούρκων στην Κύπρο, 

αφού δεν υπήρχε σχετική νομοθεσία 

που να προστατεύει τη ζωή, την τιμή 

και την περιουσία τους. 

Στον καιρό που ο Χατζηταχήρ βρισκό

ταν στο αποκορύφωμα της δόξης του 

και συγκεκριμένα το 1850 επισκέφθη
κε το χωριό Βώνη ένας Τούρκος 

εισπράκτορας ο Μουσταφά Χαρα

τσάρ για είσπραξη των φόρων. Παρα

τήρησε τα βιβλία της φορολογίας και 

ξεχώρισε το Χατζηπαπαχριστόδουλο 

Χατζηπαπάγιαννη (Πελλόπαπα) 

μεγάλο γαιοκτήμονα του χωριού. 

Πέραν τούτου εξακρίβωσε και από 

συνομιλία που είχε με τους συγχω

ριανούς του Παπά και άλλη σημαντι

κή κτημοσύνη στα όρια της Κυθρέας. 

Αμέσως διανοήθηκε πως ήταν εύκο

λο να οικειοποιηθεί όλη την περιου

σία του ιερέα φθάνει να επιβληθεί 

σαν δημόσιος υπάλληλος της τουρκι

κής διοικήσεως αφού η περιουσία 

των Ελλήνων της Κύπρου αφήνετο 

στη βουλιμία των ισχυρών Τούρκων 

της περιοχής. Χωρίς δεύτερη σκέψη 

οδηγείται στο σπίτι του γαιοκτήμονα 

ιερέα. Με επιτακτικό και αγέρωχο 

τρόπο που μόνο ένας υπάλληλος της 

τουρκικής διοικήσεως μπορούσε να 
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χρησιμοποιήσει διατάσσει το δυστυ

χισμένο παπά να εγκαταλείψει το 

σπίτι του, γιατί από τώρα βρίσκεται 

στη δική του κυριότητα με όλο το νοι

κοκυριό, με όλα τα χρήματα που έχει, 

με όλα τα ζωντανά και με όλη τη κτη

μοσύνη στη Βώνη και στην Κυθρέα. 

Ο καημένος ο Πελλόπαπας μπροστά 

στην οργή του κατακτητή, στην 

αυθαίρετη οικειοποίηση της περιου

σίας του από το όργανο της τουρκι

κής διακυβέρνησης, σκύβει και υπα

κούει και περίλυπος και συντετριμμέ

νος την καρδιά εγκαταλείπει όλα στο 

σατραπίσκο Τούρκο και έρχεται να 

εγκατασταθεί μόνιμα στο σπίτι του 

πενθερού του Γερολεμή στη Χρυσίδα, 

όπου μετέπειτα θα εγκατασταθεί ο 

εγγονόςτοu Σταuράκης Θεοχάροuς 

και στη συνέχεια οι απόγονοι του. 

Ο Μουσταφά Χαρατσάρ πανευτυχής 

κάτοικος Βώνης, κάτοχος σημαντικής 

περιουσίας του παπά, άρχισε να την 

καλλιεργεί με αγγαρείες των φτω

χών χριστιανών και να απολαμβάνει 

πλούσια εισοδήματα χωρίς κόπους, 

χωρίς έξοδα. Την ίδια μέθοδο του 

Χαρατσάρ ακολουθούσαν οι ομοε

θνείς του και προπαντός οι ισχυροί 

Τούρκοι που κατείχαν θέσεις και 

αξιώματα. 

Σαν πέρασαν 2 περίπου χρόνια μετά 
την κατάκτηση των κτημάτων του 

Πελλόπαπα κάποια μέρα του θέρους 

ο Χαρατσάρ πήγε στα κτήματά του 

στην τοποθεσία Συκά να κοιτάξει αν 

τα σιτηρά του ήταν ώριμα για θερι-
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σμό. Όταν έφθασε στην περιοχή Λει

βάδια σε κάποιο σημείο του δρόμου 

Παλαικύθρου- Έξω Μετοχίου συνά

ντησε τους επιστάτες του Χατζητα

χήρ που είχαν επιστρατεύσει θερι

στάδες από τα γειτονικά χωριά και 

τους ωδηγούσαν στα κτήματά του 

για να θερίσουν τα ώριμα πια σπαρτά. 

Ο Χαρατσάρ που διαπίστωσε πως και 

τα δικά του σπαρτά ήταν για θερισμό 

σαν συνάντησε τη στρατιά τούτη των 

θεριστάδων επέμεινε να θερίσουν 

πρώτα τα δικά του και ύστερα εκείνα 

του Χατζηταχήρ και με επιτακτικό 

τρόπο ανάγκασε τους επιστάτες ν' 

αποχωρήσουν και τους εργάτες ν' 

αρχίσουν αμέσως το θερισμό των 

δικών του σπαρτών. 

Οι επιστάτες μπροστά στην τόση επι

μονή και αξίωση του Χαρατσάρ απε

χώρησαν και ανήγγειλαν το επεισό

διο στο Χατζηταχήρ, διοικητή τότε 

όλου του διαμερίσματος Κυθρέας, οι 

δε εργάτες συμμορφώθησαν επίσης 

με την αξίωση του Χαρατσάρ. 

Ο Χατζηταχήρ θεώρησε τον εκβιασμό 

τούτο του Χαρατσάρ μεγάλη προσβο

λή τόσο σαν διοικητής της περιοχής, 

όσο και σαν γαιοκτήμονας από τους 

πρώτους της Κύπρου. Σκέφτηκε να 

εκδικηθεί το Χαρατσάρ ν' aποπλύνει 

τ' όνειδος που προξένησε σ' αυτό με 

την ανάρμοστη πράξη του. 

Μηχανεύθηκε αμέσως σχέδιο εκδίκη

σης και δεν άργησε να προχωρήσει 

στην εκτέλεση του. Την άλλη μέρα 
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έστειλε δικό του άνθρωπο και διεμή

νυσε στον Πελλόπαπα που κατοικού

σε στη Χρυσίδα να πάει κοντά του και 

το θέλει. Ο παπάς περίεργος για τη 

συνάντηση αυτή χωρίς να χάσει και

ρό φθάνει επειγόντως στο αρχοντικό 

του Χατζηταχήρ. 

Αυτός αμέσως του εγχειρίζει μια 

συστατική επιστολ~ nou απευθυνό
ταν στο Σου λ τόνο και -τ: ον προτρέπει 

χωρίς αναβολή να μεταβεί στην Κων

σταντινούπολη και να παρουσιαστεί 

στο Σου λ τόνο και να του δώσει την 

επιστολή του. Σ' αυτή εξέθεσε στο 

Σου λ τόνο τα γεγονότα με τα οποία ο 

Χαρατσάρ οικειοποιήθηκε όλη την 

περιουσία του ιερέα και ζητούσε την 

υψηλή σουλτανική εύνοια για επι

στροφή των κτημάτων στο νόμιμο 

δικαιούχο τους. Ο Σουλτάνος εξαι

τίας της μεγάλης φήμης και του 

κύρους του Χατζηταχήρ δέχθηκε το 

Χατζηπαπάχριστόδουλο με μεγάλες 

τιμές και εξαιρετική εύνοια. 

Ο παπάς γεμάτος πίστη και θάρρος 

πως ο Σουλτάνος θα του απονείμει 

δικαιοσύνη και με ενδόμυχη αισιοδο

ξία πως θα επανακτήσει την περιου

σία του ταξιδεύει και φθάνει στην 

Κωνσταντινούπολη. Εκεί οδηγείται 

στο παλάτι του Σου λ τόνου και aπο

τείνεται στους φρουρούς με αίτημά 

του να τον παρουσιάσουν στο Σουλ

ταάνο. Στην επιμονή του οι φρουροί 

αναγκάζονται ν' αναγγείλου ν στο 

Σουλτάνο πως κάποιος παπάς από 

την Κύπρο θέλει να το δει προσωπικά 



για να του δώσει μια επιστολή. Ο 

Σου λ τόνος χωρίς καμμιά αντίρρηση 

δίδει την άδεια και ο παπάς γονατι

στός φθάνει κοντά του, δίδοντας την 

επιστολή του Χατζηταχήρ. 

Ο Σουλτάνος μόλις διάβασε την επι

στολή αντιλήφθηκε αμέσως πως 

βίαια και παράνομα οικειοποιήθηκε 

την περιουσία του παπά και του είπε 

πως θα εκδώσει φιρμάνι για να δώσει 

στο Χαρατσάρ και αυτός θα είναι 

υποχρεωμένος να του επιστρέψει 

όλα εκείνα που άδικα του είχε αρπά

ξει. 

ο παπάς ευχαρίστησε το Σουλτάνο 

για τη γενναία του χειρονομία ν' απο

δώσει στο δικαιούχο όλα του τα κτή

ματα και γεμάτος χαρά και ικανοποί

ηση γιατί η επιστολή και όλες του οι 

ενέργειες πέτυχαν στην εντέλεια. 

του σκοπού του, στράφηκε με την 

πρώτη ευκαιρία πίσω στο σπίτι του 

και χωρίς καμιά χρονοτριβή παρου

σιάζει το σουλτανικό φιρμάνι στο 

Μουσταφά Χαρατσάρ. Αυτός μόλις 

το πήρε το φίλησε πρώτα και κατόπιν 

όταν το διάβασε αποτεινόμενος στον 

παπά είπε στη δική του γλώσσα: «Αλ 

ποπαζε εφέντη σενίν μαλί». Πάρε 

πίσω παπά μου το δικό σου κτήμα. 

Έτσι επανάκτησε ο παπάς όλα τα 

δικά του κτήματα και αποκαταστάθη

κε στην προηγούμενη αξιοπρεπή κοι

νωνική του θέση. 

Ο παπάς με την ανάκτηση της περι

ουσίας δεν παρέλειψε να επισκεφθεί 

το Χατζηταχήρ στο Παλαίκυθρο και ν' 
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αναγγείλει το ευχάριστο γεγονός και 

νατον ευχαριστήσει για την επιστολή 

και για όλες τις ενέργειες και συστά

σεις που συνέβαλαν να επιτύχει του 

σκοπού του. Ο Χατζηταχήρ ήταν 

διπλά ευχαριστημένος, γιατί συνέτει

νε να εκδικηθεί το Μουσταφά Χαρα

τσάρ και παράλληλα συνέτεινε ν' 

αποδοθεί δικαιοσύνη στον παπά και 

στη συνέχεια να τα κληρονομήσουν 

οι νόμιμοι κληρονόμοι του. 

Με το φιρμάνι του Σουλτάνου ο Πελ

λόπαπας όχι μόνο ανάκτησε όλη του 

την κτηματική περιουσία αλλά και 

υποχρεώθηκε ο Χαρατσάρ να του 

επιστρέψει και όσα χρήματα και 

ζωντανά του πήρε, όταν εκδιώχθηκε 

από το σπίτι του. Με τη σουλτανική 

απόφαση ο παπάς προσπορίσθηκε και 

άλλα οφέλη. Απαλλάγηκε από τη 

σημαντική φορολογία της Οθωμανι

κής Αυτοκρατορίας γιατί όλα του τα 

κτήματα σύμφωνα με το φιρμάνι 

τέθηκαν υπό την προστασία της 

Λαλελή Τζιαμής. Αυτή ήταν αρκετά 

μεγάλη και βρισκόταν κοντά στην 

Πύλη της Κερύνειας στον τουρκικό 

τομέα της Λευκωσίας. Στην τζιαμή 

αυτή τόσο ο ιερέας όσο και οι κληρο

νόμοι του ώφειλαν να πληρώνουν 

μικρό χρηματικό ποσό ετησίως δηλ. 

30 κυπριακά γρόσια. 

Το φιρμάνι αυτό βρέθηκε αρχικά μετά 

το θάνατο του Χατζηπαπαχριστοδού

λου Χ'Παπάγιαννη που έγινε στο 

1877 στη Χρυσίδα, το βρήκε ο γιος 

του Θεοχάρης φυλαγμένο σε «ττενε-
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κεδένια θήκη» που ήταν τοποθετημέ

νη σε αρχαίο σεντούκι. Στον ίδιο 

τόπο και θέση βρέθηκε το 1937-38 
από τον εγγονό του Πελλόπαπα 

Σταυράκη Θεοχάρους Σ' αυτή την 

εποχή (1937-38) που βρέθηκε το φιρ
μάνι, στη Χρυσίδα γινόταν γενική 

καταγραφή όλων των κτημάτων από 

το Κτηματολόγιο. Την έκαμνε μάλι

στα κάποιος Τούρκος υπάλληλος του 

Κτηματολογίου, ο Ασήμ Εφενδης. Σ' 

αυτόν κατέφυγε ο Κυπριανός Στου

ράκη (γυιος του Σταυράκη Θεοχά

ρους και δισέγγονος του Πελλόπα

πα) να διαβάσει το φιρμάνι και να του 

το εξηγήσει. Ήταν γραμμένο στην 

τουρκική με aραβικούς χαρακτήρες 

και ο Ασήμ Εφένδης γνώριζε τη νεώ

τερη με λατινικούς χαρακτήρες γι 

αυτό δεν μπόρεσε να το εξηγήσει 

Στη συνέχεια ο Κυπριανός Σταυράκη 

αποτάθηκε και σ άλλους Τούρκους 

αστυνομικούς που υπηρετούσαν 

στον Αστυνομικό Σταθμό Κυθρέας μα 

κανένας δεν μπόρεσε να το διαβάσει. 

Τελικά ο Ασήμ Εφένδης προέτρεψε 

τον Κυπριανό Σταυράκη να πάρει μια 

δική του επιστολή στον πατέρα του 

που υπηρετούσε Χότζιας στη Λευκω

σία. Αυτός γνώριζε την αραβική 

γλώσσα και έμενε τακτικά σ' ένα 

δωμάτιο στην οδό Ερμού πριν φθά

σουμε στα σκαλιά που οδηγούν στη 

νότια είσοδο του Παντοπωλείου: (Η 

όδος Ερμού ήταν τότε η κεντρικώτε

ρη εμπορική αγορά της Λευκωσίας 

μαζί με το Παντοπωλείο. Σήμερα και 

τα δυο είναι κατειλημμένα από τους 
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Τούρκους. Το Παντοπωλείο το κατέ

κτησαν στις εξεγέρσεις του 1958, 
ενώ την οδό Ερμού το 197 4, με την 
εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο). 

Ο Χότζας, μόλις διάβασε την επιστο

λή του γιού του και το σουλτανικό 

φιρμάνι προθυμοποιήθηκε αμέσως να 

το εξηγήσει. Γι' αυτό πρόσταξε τον 

Κυπριανό να πάρει χαρτί και μολύβι 

και να γράφει: 

Προς το Μουσταφά Χαρατσάρ 

Κύπρος 

Εγώ ο Σουλτάνος Μεχμέτ Αζίζ αντι

πρόσωπος του Θεού επί της γης δια 

του παρόντος διατάττω να παραδώ

σεις αμέσως στο Χατζηπαπαχριστό

δουλο Χατζηπαπάγιαννη όλη την 

περιουσία την οποία παρανόμως επή

ρες. Η δε περιουσία του Χατζηπαπα

χριστοδούλου Χατζηπαπάγιαννη θα 

είναι αφορολόγητη και τίθεται υπό 

την υψηλή προστασία της Λαλελή 

Τζαμής 

Χρονολογία 1850 

Υπογραφή 

Σουλτάν Μεχμέτ Αζίζ 

Το φιρμάνι αυτό ήταν διαστάσεων 

20Χ50 πόντους και ήταν γραμμένο σε 

χαρτί παχύ και έφερε τη σφραγίδα 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

την ιδιόχειρη υπογραφή του Σουλτά

νου και τη χρονολογία έκδοσης 1850. 

Στην άνω περίπτωση για να ανακτή-



σει ο ιερέας τη μεγάλη του περιουσία 

ενήργησε αναντίρρητα και η θεία 

δικαιοσύνη, γιατί υπό τις περιστάσεις 

που ζούσαν οι ταλαίπωροι μας πρό

γονοι ήταν εξαιρετικός άθλος ν' απο

κτήσει ο Πελλόπαπας μια τέτοια 

σημαντική ιδιοκτησία. 

Αυτό κυρίως οφειλόταν στη δραστη

ριότητα του ιερέα και των παιδιών 

που εργάζονταν (τρεις γιοι και δυο 

κόρες) όλοι στα κτήματα του πατέρα 

τους και επιδίδονταν σε πολλαπλές 

καλλιέργειες δημητριακά, βαμβάκι, 

σησάμι, όσπρια, λαχανικά και άλλα 

και δενδροφυτείες ιδίως με ελαιό

δενδρα και άλλα καρποφόρα δένδρα. 

Πέρα από την εργατικότητα του ο 

ιερέας διακρινόταν για τη βαθειά του 

πίστη στο Δημιουργό. Νέος ασπά

σθηκε το ιερατικό λειτούργημα και 

για σειρά χρόνια λειτουργούσε στην 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη 

Βώνη. Μετά την εκδίωξή του από το 

Χαρατσάρ και την εγκατάστασή του 

στη Χρυσίδα λειτουργούσε για σειρά 

χρόνια στην εκκλησία του Τ. Σταυ

ρού, στην ίδια Κοινότητα. 

Πολύ κοντά στην εκκλησία ο ιερέας 

κατείχε κτήματα και καλλιεργούσε 

διάφορες φυτείες, ο δε γείτονάς του 

προκαλούσε συχνά πυκνά ζημιές με 

τα ζώα του και είχαν επανειλημμένες 

προστριβές. 

Αναφέρεται πως μια Κυριακή μετά τη 

θεία λειτουργία έκαμνε παρατηρή

σεις στο γείτονά του Χ" Αθανάση για-
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τί είχε προσέξει τα ζώα του στα δικά 

του κτήματα. Τούτο στάθηκε αφορμή 

να δώσει την παραίτηση του και να 

επιστρέψει και πάλι στη Βώνη. 

Γιατί άραγε του κόλλησαν το κακόη

χο όνομα «Πελλόπαπας» και παρέ

μεινε γνωστός μ' αυτό το παρατσού

κλι; Ήταν μήπως ταιριαστό στο χαρα

κτήρα και στη συμπεριφορά του 

στους συνανθρώπους του; Έζησε στα 

χρόνια της Τουρκοκρατίας στην 

Κύπρο, που η αξιοπρέπεια του Έλλη

να της Κύπρου υπετιμάτο και εξευτε

λίζετο σε υπέρτατο βαθμό από τους 

Τούρκους αγάδες. 

Ο παπάς συχνά πυκνά υποβαλλόταν 

σε εξαντλητικά βασανιστήρια από 

τους Τούρκους με σκοπό να του απο

σπάσουν χρήματα. Τα βασανιστήρια 

της καρέκλας με τη «στρέβλα» και 

«το σχοινί». Τέτοια βασανιστήρια 

κατέληγαν σε λιποθυμίες και άλλες 

ψυχοσωματικές κακώσεις σε τρόπο 

που ο βασανιζόμενος δε μπορούσε 

να περπατά κανονικά. Οι βασανιστές 

τότε για να το μυκτηρίσουν ακόμη 

περισσότερο του κόλλησαν το όνομα 

«Ντελί παπάς» επίθετο που έμεινε 

στο μαρτυρικό ιερέα σ' όλη του τη 

ζωή. 

Όλη την άνω ιστορία που σχετίζεται 

με τον «Πελλόπαπα» μου τη διηγήθη

κε ο δισέγγονος του αείμνηστος 

Κυπριανός Σταυράκη που χρημάτισε 

για σειρά χρόνια Κοινοτάρχης Χρυσί

δας, και πέθανε στην προσφυγιά στα 

πρώτα χρόνια της εισβολής των 
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Τούρκων στην Κύπρο το 1974. 

Μια άλλη ιστορία που σχετίζεται με 

το Χατζηταχήρ του Παλαικύθρου 

στην εποχή της τουρκοκρατίας και 

την οποία διατήρησε η λαική παράδο

ση είναι η ακόλουθη: 

Ένα τρομερό κακό συνέβηκε στο 

οικογενειακό περιβάλλο του πανί

σχυρου Αγά του Παλαικύθρου. Η 

μικρή του κόρη έπαθε αφασία από 

σπασμούς με αποτέλεσμα να μείνει 

βουβή και αμίλητη για τρία χρόνια. 

Γύρισε όλους τους γιατρούς στην 

Κύπρο, στην Κων/πολη, την Αγγλία 

αλλά θεραπεία δε βρήκε. 

Όλοι οι χωριανοί του Έλληνες και 

Τούρκοι- τον παρακίνησαν να καλέ

αεί τον Παπαχρωτόφορο (Παπαττο

φαλή, όπως τον έλεγαν) και αυτός με 

αγιασμό και άλλες προσευχές θα την 

κάμει καλά. 

Η φήμη του ιερέα για τις θεραπευτι

κές του ιδιότητες είχε διαδοθεί πέρα 

από την Κυθρέα και τα γειτονικά της 

χωριά, στη Λευκωσία, το Καιμακλί, τη 

Μια Μηλιά, και άλλα. Καθημερινά το 

σπίτι του γέμιζε από αρρώστους που 

υπέφεραν από πονοκέφαλους ημι

κρανίες, οφθαλμία και άλλα νοσήμα

τα εθεραπεύονταν από τον ιερέα της 

ενορίας Αγίου Γεωργίου στην 

Κυθρέα. 

Ο Χατζηταχήρ λοιπόν στη δεινή θέση 

που βρισκόταν το παιδί δεν είχε άλλη 

εκλογή και διαμήνυσε με aπελάτες 

χωριανούς (τακτικούς πελάτες των 
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νερομύλων) να πάει στο σπίτι του για 

τον αγιασμό. Ο ιερέας όμως δίσταζε 

γιατί το σπίτι ήταν τουρκικό, παρ' όλο 

που γείτονες ανάμεσά τους και ο 

προύχοντας θεμιστός, πατέρας τότε 

του Ευριπίδη Θεμιστού, δικαστή 

ύστερα επί Αγγλοκρατίας το συμβού

λευσαν να πάει. Αυτός διαμήνυσε 

στο Χατζηταχήρ θα τον ειδοποιήσει 

σχετικά αφού πάρει την άδεια του 

Αρχιεπισκόπου. 

Την επομένη πολύ πρωl ξεκίνησε 

πεζός για την Αρχιεπισκοπή. Με την 

προσευχή και με βήμα γοργό σε μιά

μισυ ώρα έφθασε. Μόλις τον είδε ο 

Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος και έμαθε 

το σκοπό της επίσκεψης του, αφού 

τον περιποιήθηκε του είπε: «Αφού ο 

Θεός σε προίκισε με αυτό το χάρισμα 

να πάεις, Παπαχριστόφορε, και αυτό 

σημαίνει πως πιστεύουν ότι η δύναμη 

του Θεού θα τη θεραπεύσει από την 

ανίατη αυτή αρρώστεια. Πήγαινε στο 

καλό κι ο Θεός μαζί σου». 

Ο Παπαχριστόφορος ύστερα από τα 

παραινετικά λόγια του Αρχιεπισκό

που, γεμάτος από χαρά και αισιοδο

ξία, αποχαιρέτησε το Μακαριότατο 

και πήρε το δρόμο της επιστροφής 

και με γρήγορα βήματα σε μια ώρα 

μόνο έφθασε στην Κυθρέα, λες και 

βιαζόταν να κάμει το θαυματουργό 

του έργο και να σκορπίσει τη χαρά 

και την ευτυχία στο σπίτι του λει

τουργού της Οθωμανικής Αυτοκρατο

ρίας. 

Χωρίς καμία χρονοτριβή ειδοποίησε 



το Χατζηταχήρ με τους aπελάτες 

πως θα έφθανε την άλλη μέρα στο 

σπίτι του. Αυτός όμως πολύ πρωί την 

επαύριο του έστειλε δυο σείζηδες 

(φρουρούς) και άλογα για να το μετα

φέρουν στο Παλαίκυθρο. 

Οι γονείς της κόρης που ήταν τότε 

δεκατριών χρόνων τον υποδέχτηκαν 

με δάκρυα στα μάτια και τον παρακά

λεσαν να τους την θεραπεύσει. Ο 

ιερέας από αβροφροφροσύνη σήκω

σε την κεφαλή και έδειξε τον ουρανό 

λέγοντας μόνο Εκείνος θα την κάμει 

καλά. 

Με απαίτησή του ιερέα οι γονείς έφε

ραν μια λεκάνη με νερό για τον αγια

σμό και αυτοί περιορίστηκαν σ' άλλο 

δωμάτιο απέναντι. Η κόρη βρισκόταν 

στο δωμάτιο του αγιασμού και παρα

κολουθούσε την τελετή με πίστη 

γεμάτη από περιέργεια τι επρόκειτο 

να γίνει. Ο ιερέας με βαθειά ευλάβεια 

που έβγαινε από την πυρωμένη καρ

διά του άρχισε την ανάγνωση του 

«τετραβάγγελου» και με το σταυρό 

με το «τίμιο ξύλο» βυθισμένο στο 

νερό της λεκάνης. Όταν διάβαζε τον 

τρίτο ευαγγελιστή, το Λουκά, την 

περικοπή της κόρης του Ιαείρου, η 

κόρη αμέσως μίλησε και είπε στον 

ιερέα «Κάτσε παππού». Και ο ίδιος ο 

ιερέας είχε συγκινηθεί και έκλαψε, 

αλλά και οι γονείς της κόρης ξέσπα

σαν σε κλάματα και φιλούσαν τα 

χέρια και τα ράσα του. Τότε τους 

συμβούλευσε κι έδωσαν φαγητό 

στην κόρη και για νερό τους είπε να 
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της δίνουν από τον αγιασμό. Ξεκου

ράστηκε για λίγο ο ιερέας, παίρνο

ντας τον καφέ και το ναργιλέ του και 

κατόπι συνέχισε. 

Το μεσημέρι του πρόσφεραν πλούσιο 

γεύμα. Συνέχισε ακόμη και όταν γλύ

τωσε πλησίασε ο ήλιος να δύσει. 

Τότε ο Χατζηταχήρ και η γυναίκα του 

και η κόρη τους που μιλούσε πια, 

έστω και με δυσκολία, τον aποχαιρέ

τησαν φιλώντας τα χέρια και τα ράσα 

του και του πρόσφεραν τρία χρυσά 

νομίσματα και δυο ζώα φορτωμένα 

δώρα (σιτάρι, τραχανά, χαλλούμια 

κ.λ.π.) οι δυο σείζηδες το συνώδευ

σαν στην Κυθρέα όπου όλοι οι ενο

ριάτες περίμεναν στο καφενείο ν' 

ακοuσουv το αποτέλεσμα με μεγάλη 

αγωνία. 

Όλοι τότε δάκρυσαν και του έλεγαν 

«Να ζήσεις δάσκαλε», να θεραπεύεις 

τον κόσμο. 

Πέθανε σε ηλικία 85 χρονών στις 18 
Αυγούστου 1922 ακριβώς τη χρονο
λογία που γεννήθηκε 18 Αυγούστου 
1837. Χιλιάδες κόσμος από τα γύρω 
χωριά και από όλη την Κυθρέα τον 

συνώδευσαν στην τελευταία του 

κατοικία. 

(την άνω ιστορία μου την έδωσε γρα

πτή η συνταξιούχο δασκάλα αείμνη

στη Ελπινίκη Παπαδοπούλου εγγονή 

του Παπαχριστόφορου, που την 

άκουσε από τον πατέρα της Νικόλαο 

Παπαχριστοφόρου, όταν ζούσε). 

Ύστερα από τα δυο προηγούμενα 
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επεισόδια που σχετίζονται με το 

Χατζηταχήρ αφήνω τον ιστορικό 

:Α.νδρο Παυλίδη να συνεχίσει με το 

παράρτημά του σελ. 117 για τη ζωή 
και τη δράση του. 

«Ο Χατζηταχήρ εξακολουθούσε 

αρκετά χρόνια να είναι ένας από τους 

πιο σημαντικούς Τούρκους γεωκτή

μονες της Κύπρου. Μοχθηρός κο αδί

στακτος στην υλοποίηση των στό

χων του έγινε ήρωας πολλών επεισο

δίων με αποκορύφωμα την δηλητη

ρίαση ενός υψηλού βαθμού στρατιω

τικού, του Ουμάν, του οποίου την 

ωραιοτάτη σύζυγο ήθελε για το 

χαρέμι του. Η τελευταία αρνήθηι-<ε, 

γεγονός που εξαγρίωσε το Χατζητα

χήρ. Έτσι ένα βράδυ μεταμφιεσμένος 

σε χανούμισσα εισήλθε στον ιδιαίτε

ρο χώρο των λουτρών, όπου η χήρα 

έκανε το μπάνιο της και τη βίασε. Στη 

συνέχεια η γυναίκα διέφυγε στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου κατήγγειλε 

τα συμβάντα. Κλήθηκε τότε ο Χατζη

ταχήρ να λογοδοτήσει για τη συμπε

ριφορά του, αλλά γνωρίζοντας την 

τιμωρία του, αγνόησε τη σουλτανική 

διαταγή και παρέμεινε στο Παλαίκυ

θρο. Νεώτερο όμως φιρμάνι διέτασσε 

το διοικητή της Κύπρου να μεριμνή

σει είτε για την αποστολή του στην 

Πόλη είτε για την αποστολή της 

κεφαλής του. Ο Χατζηταχήρ, μόλις 

πληροφορήθηκε το σχετικό διάταγμα 

ήπιε δραστικό δηλητήριο και αυτο

κτόνησε. Μερικά χρόνια αργότερα η 

τεράστια περιουσία του κατασπατα

λήθηκε από τους aπογόνους του, οι 
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οποίοι στο τέλος κατάντησαν επαί

τες. Στο Παλαίκυθρο εσώζοντο μέχρι 

τα μέσα του 20ου τα ερείπια από τα 

μεγάλα οικοδομήματα του διαβόητου 

αγά. Όπως θα έλεγαν οι γηραιότεροι: 

σ' αυτά τριγυρνούσαν οι σκιές τοu 

Ταχήρ και των παιδιών του, που 

ζητούσαν συγχώρεση από τους aπο

γόνους των σφαγιασθέντων χριστια

νών>>. 

Στην άνω εξιστόρηση δεσπόζουν δυο 

μορφές γαιοκτημόνων και ισχuριίJν 

ανδρίυν ο Χατζηπαπαχριστόδοuλος 

και ο Χατζηταχήρ. Μέγας ο πρώτος 

σε ακίνητη ιδιοκτησία μέγιστος ο 

δεύτερος σε τέτοια και σε δύναμη 

εξουσίας. Πανευτυχής ο πρώτος για

τί δημιούργησε με κόπο και μόχθο τα 

έχη του και αξιιοθηκε να τα κληρονο

μήσουν διαδοχικά οι απόγονοί του 

μέχρι την εισβολή των Τούρκων στην 

Κύπρο το 197 4. Δυστυχής ο δεύτε
ρος γιατί τα κατέκτησε με βία αρπαγή 

και δόλο και οδηγήθηκε στην αυτο

κοτονία για την ανήθικη πράξη του, οι 

δε πρώτοι κληρονόμοι του κατασπα

τάλησαν την αμύθητη περιουσία του 

και κατάντησαν επαίτες. 

Σε παρόμοιο κατάντημα θα πέσουν 

και οι σημερινοί Τούρκοι στα κατεχό

μενα που νέμονται τις περιουσίες 

των Ελλήνων Κυπρίων προσφύγων 

για 24 τώρα χρόνια και προσπαθούν 
με ψευδολογίες να τις οικειοποιη

θούν, όπως έκαμνε ο Χατζηταχήρ 

στην εποχή της Τουρκοκρατίας. 

Η ρήση του ιερού ευαγγελίου <<Τα 



άδικα ουκ ευλογούνται» βρίσκει πλή

ρη εφαρμογή. Άλλοι κοπίασαν για να 

κερδηθούν αυτές οι κτημοσύνες κι 

άλλοι τις νέμονται. 

Ας φωνάζει ο Ντενκτάς και ας επικα

λείται την καταπάτηση των ανθρωπί

νων δικαιωμάτων των Τουρκοκυ

πρίων από τους Ελληνοκυπρίους. 

Ποια ανθρώπινα δικαιώματα κ. Ντεν

κτάς; Γιατί ζητάς τα περιβόλια του 

Μόρφου να δοθούν στους Τ/κυπρίους 

με δικαιολογητικό ότι αυτοί είναι 

γεωργικός πληθυσμός. Και τι θα 

πάρουν οι Μορφίτες, μήπως αυτοί 

δεν είναι γεωργοί; Και τι θα πάρουν 

αυτοί που μόχθησαν για χρόνια για 

να δημωυργήσουν τις aπέραντες 

εκτάσεις των πορτοκαλεώνων και ης 

άλλες φυτείες της περιοχής Μόρ

φου. 

Όχι κ. Ντενκτάς καθένας είτε 

Ε/κύπριος είτε Τ/κύπριος είναι να 

πάει στο τόπο του, στο μέρος που 

γεννήθηκε να πάρει τα δικά του, αυτά 

που θυσίασε ιδρώτα και αίμα να τα 

δημιουργήσει, εκεί θα βρει τη μόνιμη 

ευτυχία και την ευλογία του Δημιουρ

γού. 

Αυτό μας διδάσκει η Ιστορία στο 

πέρασμα του χρόνου. Πόσοι και 

πόσοι κατακτητές πέρασαν από την 

πολυβασανισμένη Κύπρο μας. Τρανοί 

και ισχυροί κατατυράννησαν τον 

κυπριακό ελληνισμό με κατασχέσεις 

των περιουσιών τους, με αγγαρείες 

με παντοειδείς εξευτελισμούς και 

ταπεινώσεις της ανθρώπινης αξιο-
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πρέπειας, αλλά το αποκορύφωμα 

όλων τούτων συνέβηκε στην τουρκι

κή κατοχή πέραν από 300 χρόνια 
(1571-1878) όπως αναφέρθηκε με το 
Μουσταφά Χαρατσάρ και το Χατζη

ταχήρ Αγά. 

Τα διδάγματα της Ιστορίας διαρκώς 

επαναλαμβάνονται. «Ολβιος το βίο 

ος της Ιστορίας έσχε μάθησιν» ανα

φωνεί ο μέγας ιστορικός της αρχαιό

τητας Ηρόδοτος. 

Όλοι οι περιώνυμοι κατακτητές 

ήλθαν, είδαν, απήλθαν και το ελληνι

κό στοιχείο, ο γηγενής πληθυσμός 

παρέμεινε σώος και ακέραιος. Οι κτη

μοσύνες πέρασαν και πάλι στα ελλη

νικά χέρια, σ' αυτά που ξέρουν να τα 

εκμεταλλεύονται για να καρπίσουν 

και να θρέψουν τους aυτόχθονες και 

άλλες χώρες. 

Και σήμερα τρανοί του ψευδοκρά

τους Ντενκτάς, τοποτηρητές της 

Άγκυρας που προσπαθείτε τα κτήμα

τα, τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

μονάδες, τα νερά, τα εργοστάσια, τις 

βιομηχανίες, τα ξενοδοχεία, τους 

αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς 

μας χώρους την πολιτιστική και θρη

σκευτική μας κληρονομιά και άλλα να 

τα κάμετε δικά σας. Όλα είναι ελλη

νικά και σε μας τους Έλληνες πρό

σφυγες της Κύπρου θα περιέλθουν. 

Γιατί το ζητούν οι διεθνείς νόμοι, το 

αξιώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

το απαιτούν το δίκαιο και οι ηθικές 

αξίες. 




