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Ο Χ.. ΠΕΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΚ ΒΩΝΗΣ 

Μιά καλλικέλαδος άηδών 

ποίJ έτfμησε τό έκκλησιαστικόν 

άναλόyιον έπ1 έξικονταετiαν κα1 πλέον 

'Ο Χατζφτετρης Σπανός έγεν
νήθη εtς τό χωρίον Βώνη πλησίον 
της Κυθρέας περl τό 1850 άπο γο
νεϊς yεωργοuς καl πολu θεοσε
~εϊς. 'Η μόρφωσις 'ΠΟU έπηρεν r)rτo 
μικρά, έδ~δάχθη μόνον τα γράμ
ματα τοϋ Δημοτικοί} σχολείου τοu 
χωριοΟ του έπl τουρκοκρατίας. 'Ο 
θεός ομως τον έπροίκ~σε με τό 
χάρισμα μιaς έξαιρετικό: γλυκu
τάτης καl εuστρ6φου ψωνης. Αι)
το ώθησε τον εύσ5~η πατέρα του 
νό: φρσντίση νό: τον μά!θη την έκ
κλησιαστικi]ν μουσικi]ν διό: νό: y{
νη ίεροψάλτης. Τότε διέμενεν εtς 
το έν Παλουριωτίσσn μοναστή
ριον της Άρχιεπισκοπflς ό άεί
μνηστος μέγας μελοποιος κa:l 
μουσικοσυνθέτης της έκκλησια
στικης μουσικης, ό Στυλιανος 
Χουρμούζιος ποu η το καl ψάλτης 
τοϋ άοιδίμου , Αρχιεπισκόπου Σω
φρονίου. Εις τον Χουρμούζιον 
λοιπον έμαθήτευσεν ό Χατζηπε
τρijς καl - ώς έλέχθη - λόγφ της 
'ί.iδιαζούσης καl έξαιρετικflς αι>τοu 
<pωvijς, έ:ξέ.μαθεν εις το άρτιον καί 
είς σύντομον χρονικόν διάστημα 
την έκκλησιαστκην μουσικi]ν κα-

ΧΡΙ ΣΤΟΥ ΛΟΓΓΙΝΟv 

ταστό:ς οϋτω είς έκ των c'φίστωrν 
μαθητων τοu Χουρμουζίου, άν μη 
ό Ο:ριστος. Ό Χουρμούζιος, έκτος 
των έκκληιαστικων κειμένων, έδί
δαξεν εtς τον Χ'' Πετρη'v καl τό: 
'Πλέον δύσκολα μαθή,ματα της 
«Πανδώρας» 1 • 
'Ο Χατζηπετρης - μΕ. αuτο το 

προσόν ποu τον έπροίκισεν δ Θεός 
--- άν είχε καi άνωτέραν μόρφω
σιν, θό: συναγωνίζετο tσως καt 
αύτον τον δuδάσκαλόν του Χουρ
μούζιον. s-Ητο aψθαστος έκτελ.ε
ση'Jς τοϋ χειρου~ικοϋ ϋιμνου, των 
κοιωνικων καl των «τερερι·σμων»2 

'Έκλεψε, μπορω νό: πω είς αuτά, 
την τεχνικην έκτέλεσιν τοϋ Χουr)
μουζίου. 'Όλα τό: μαθήματα τωΎ 
μεγάλων Βυζαντινων κλασσικων 
μελοποιων τό: έκτελο.ϋσεν &μεμ
πτα με μεγάλην ~υζαντινi]ν μαε
στρίαv. "Οπως τον Χουρμούζιοv, 
οϋτω καl αι.Jτ6ν, η,το ή χαρό: των 
έκκλησιαζομένων νό: τόν άκούουν 
ψάλλοντα με ~οηθοuς μόνον ενα 
η δύο καλλ~φώνους ίσοκράταc;, 
διό: της τέρψεως δΕ: τη,ς άκοης άνυ
ψοϋτο ό νοϋς καl ή καρδία αuτων 
προς τον θεόν. "Αν καl δΕ.ν ύπijρ-

Βι6\ίοv π~ρι,έχοv έλληνιικa καΙ τοίιρκιικα "Ιlρaryοίιβια - «Μοκκά\μια» - τοvισ€iέvτα 
εΙς έκκλτίσιασr1ικ'Ι'ιν μοuσιια'Jv wcφa τ·σίί μeλατrοισίί Θ. Π. Φωικαέως έν Κωνσταvτι\10\Πr&
λει το 1846. ΕΤναι δλα σχεJδον παθητικά, έpωτιικοο τrερι.εχσμένοv καΙ διa νa τΟ: έκ
-οολέση τις πρέπει va εΤναι 6αθVς γνώστης τi)ς 6\Jζα'Υ'τινi]ς μοuσικi)ς κα va EXJ;J μεγά
λην ε6στοοφίαν τi)ς φωνi\ς. 'Εiκτος δε τσίιτου, va εΤναι κα1 καΙλΟς γνώσ-της τi)ς τΟU!p
κι,κi)ς yλ6σσης .. Πάντα ταίπα τΟ: wpοσόντα έικέJκmητο δ Χ'' Πε"t1pi'jς. ΕΙς Κύπροv σή
μερον ι.'.ιδuvατCJ νa Πιστεοοω. aν ί.mάpχοvν ψάλται ΠοU νa δίιvσ:νται νa έκτελοVv τ:r 
τούρκικα <<ιμαικκάμια» τίl-ς Πανδώρας, έλληνιικa ίσως. 

2. I< ρατf;ιιατα λεγόμενα, ψσJλλ.6μεvα ε!ς το τέJλος τωv άrη.ωv έι<ΙΜ.ησιο:στιικ·C:Ν ,μο:θτuμάτωv. 
Σήμερον αύτa 1rαραλείποvται εΙς τaς έκκλησιavτικΟ:ς τελετaς χάριν συντομίας. 
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χον τίί'ε μεγάφωνα είς τοuς να
ο6ς, έν τούτους λόγ~ της ήχηρaς 
αuτο.G φωνης ήκούετο εuκρινέστα
τα, ό:παψεύγων τό:ς άμέτρους όξυ
φωνίας και τοuς Θrεατρινισμούς, έξ 
ou καί ήσυχία Ο:κρα έπεκράτ,ει Εν
τΕ τft έκκλησί<(Χ καl τ<{) 'νάρθηκι 
κατό: τό:ς μ:εγάλας θpησκευτικό:ς 
τcλcετάς. 

'Ο Χατζηπετρης κατ' άρχό:ς ε
ψαλλεν είς τό χωρίον του δωρεάv, 
.έξ11σκιει δέ καΊ τό έπάγγελμα τοu 
γεωργοϋ, ποu fιτο εΙς έκ των κα
λυτέρων. · Εξέτρεφε φορCSάδας τό:ς 
δτcοίας έπώλει διό: τό: ίη:η:οδρόιμια 
καί καμήλους τό:ς δποίας έχρησι
μοποίει ώς μέσα μεταφορδ:ς ά
σιCSέστου άπο τό: καμίνια τοG Πεν
ταδακτύrλου, ό:χύρου, καt τεμα
χίων ξηρων κορμων δένδρων 
(κουττούτσια) άπο τό: δάση είς 
τΑν σιδηρόιδρομdv διό: την θέρμαν
σι ν τοG νεροϋ είς τον λέ€ιητα (κα
ζάνι). 

"Οταν άλώνιζε -τότε μΕ. CSώδια 
σύροντα την CSουκάνην - προ πάν
των κατό: τό: δροσερό: δειλινά, πό
τε iΞψαλλε τα άyαπημένα του έκ
κλησιαστικa Ο:σματα καl πότε έ
τραyούδει «μακκάμια» καl έκείνη 
ή μελωδικη ήχηρa ψωνή του ή
κούετο, ώς μοΟ ελεγον σι συyχώ
ριοι του, εως είς το Παλαίκυ
θρον3. 

'Ο Χ' ' Πετρf]ς, τότε, είχε καί 
μερικοuς μαΘητό:ς έξ ΆκαvθοΟς 
είς τοuς δπσίους έδLδασκε την έκ
κλησιαστικηv μουσικήν, οί μαθη
ταl αuτοl eφιλοξενοΟντο, δωρεav, 
είς το σπίτι του. 'Ως τόπον δι:δα
σκαλίας πολλό:ς φορό:ς έχρησιμο
πσίει το μεγάλον tδιόκτητον κα
φενεϊον του. Πολλοι συyχωριαvοί 
του ποu τακτικό: έσύχναζον είς το 

ε.ΛΙΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

καψενεί:ον αύτό, έξ ό:κσης έμ:άν
θα'vον και αότσl καl. εψαλλον, 
πρακτικ<{'> τ<{) τρόπ~. έξ 00 και ή 
Βώνη εlχε καl τσuς περισσοτέροι;ς 
ψάλτας, τότε, εί.ς την περιοχήν. 

Ή άγάπη τοG Χατζηπετpη προς 
τον θεον καl την έκκλησίαν ό:πο
δεικνύεται καl έκ τοG κατωτέρω. 4 

'Όταν έκτίζετσ ή έκκλησία τοG 
χωρίου του ό «"Α γιος Γεώργιο~ 
της Βώνης», λόγ~ τοG δτι οί κά
τοικοι fισαν πτωχοί, - οί πλεϊ:στοι 
άγωγιδ:ται καμηλάρηδες - f]τe) 
ό:δύνατον •νό: aποπερατωθη το 
κτίσιμον της έκκλησίας χωρlς τήν 
χρηματικην η rύλικi]ν CSοήθιειαv 
(πέτραι, &σCSεστσς, γύψος κλπ.) 
καl έξ άλλων χωρίων. - Ζήδκια 
λεγομένη. - 'Ο Χατζηπετρης τό
τε, εόσεCSής ώς fιτο, έπενόησε κά
τι ποu νό: περιέχn καl θρησκευτι
κον rvόημα και θρησκευτικόν πε
ριεχόμενον διό: νό: μη γίνωνται έ
πιφορτικοί. Άντι νό: περιέρχωvrαι 
μέ τον σάκκον της έλεημοσύνης 
τό: διάφορα χωρία διό: τήν «ζήδ
κια'v», συνεδύασε τοϋτο καl με 
τηv ψαλμωδίαν. 'Εκάστην Κυρια
κήν η καl έορτηv ,μετέιGαινεν είς 
αύτό: - έπl ονου τότε - καί εψαλ
Μ:.ν κατΟ: την θείαv λι:.ιτουργίαν, 
μετό:: δε τήν ό:πόλυσιrv τοuς άvα· 
κοίνωνε τον σκοπον της έπισκέ
ψεώς του. Οί χωρικοί, ποu Θμε
ναv κατευχαριστημένοι και κα
τενθουσιασμένοι ό:1το τήν ψαλμω
δίαν τοΟ Χατζη1τετρη, συνε~σέφε
pο1v τον όCSολόν των με μεγάλην 
προrθυμίαv καl θρησκευτικην εό
λάιCSειαv είς τό πολλαπλάσιον. 
Πολλοl κάτοικοι έκ των χωρίων 
αUτων ποu διέθ'ετον άμάξια (κά
ρα) τα έ:cyόριτωνσν με πέτρας και 
τό:ς Ξrφερνον είς Βώνηιv διό: τήν 
έκκλησίαv. "Οταν έπήyαινεν va 

3. Χωρίον άπiχοv πrερ1 το 1Jι2 μίλιον πρός νότον τi]ς Βώνης. 
4. Πληροφοιpία ά:ττο τοv Άνδρέσν Βλrά!μηv b<: ΒώW]ς νϋν έyκατεστημένος είς Κάτω Λα

κατάμιαν, 
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ψάλλn. ώς άναψέραμεν διό: τόv 
σκοπόν αύτόν, 1είς τό: διάφορα 
χωρία (" Ασσια, Βατυλή, Μαραθό
~ουνον, Άγκαστίναν κλπ.) τοϋ έ" 
yίvετο τοιαύτη ύποδοχή, ώς νό: f]
το uποδοχη 'Λρχιετιισκόπου, τό
σον τον έκτιμοΟσαν. Οί Άγκαστι
νιωτες άνέλα~ον Καl 1μ'ετέψερον 
δλη'ν σχεδον την ποσότητα τfjς γύ
ψου, διό: την εκκλησίαν, άπό τό 
χωρίον «>Κουροϋ Μοναστήρι» δω
ρεάν. Οϋτω μετό: τιάροδον μερ~
κων έτων άποπερατC:)θη ή άνοικο
δόμησις τοϋ ναοΟ τοϋ Άγίου Γε
ωργίου τfjς Βώνης - χάρις είς το 
μ·εγάλον τέκνο1ν αύτfjς, τόν Χ' ' 
Πετρfjν - καl δπου τιρο τfjς είσ~ο
λfjς, ώς γνωστον έκάστην Δευτέ
ραν τfις Διακαινισίμου f]το καθι
.:::ρωμένον και έτελεϊτο μεγάλη 
θρησκ,ευτικη πανήγυρις διό: τfjς 
συγκεντρώσεω ηλήθους εόλα/!JώΙι 
προσκυνητων έξ δλης τfjς περιο
χης. 

'Ο Χ' ' Πετρfjς, ώς προαναφέ
ραμεν, Ξ'ψαλλε κατ' ό:ρχό:ς είς το 
χωρίον του Βώνην. Μετό: δέ aπό 
τοΟ 1912 καl έπl σειρό:ν έτων είς 
'Άγιον Άντώνιον Λευκοσίας. Είς 
Λευκοσίαν flρχετο Ο::πο το άπιJ
γευμα τοΟ Σα~tαάτου μέ ονον καi 
·διανυκτέρευεν είς δωμάτιον (νο
τό:ν) μέσα είς το προαύλιον τfις 
·έκκλησίας, την δέ Κυριακι\ν με
-rό: την λειτουρyίαν, πάλιν επι ο
νου καθήμενος έπέστρεφεν είς το 
χωρίον του - Αότοκίνητα δέν ύ
πfjρχον τότε καί ίσως νό: είναι αό
τος ό λόγος ποu οί.κειοθελως διέ
κοψε άπο τοΟ νό: ψάλλη είς "Α y. 
, Α ντG)νιον - (δηλ. το δύσκολο-.ι 
-rfiς μεταφορaς χειμC31νος τε καi 
θέορυς). 

Κr.Χποτε δταν έχείρευσεν ή θέ
σις τοQ δεξιοί} ψάλτου είς Φαν::.
ρωμένην, λόy<{) τοΟ διορισμοΟ τοu 
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δεξιοί} ψάλτου αmης μ. Κλ. 'Αρ
τειμ~δη είς Α'ίγυπτον, προσεκλήθη
σαν καl έ'δοκιμάσθησαν διό: την 
θέσιν αότην καl ό Χ' ' Πετρfjς καi. 
δ }V\ιχcdjλ (Μισιέλλης) θεοχαρί
δης ποu εψαλλε δεξιός τότε είς 
Τρυπιώτην. 

υ Μισιέ,λλης κατήγετο καi 
α6τος έκ Βώνης άλλό: fjτo άποκα
τεστημέ:vος είς Λευκοσίαν. Ύπε
ρήρεσαν καl οί δύο, τrροσελήψθη 
δμως ό Μ~σιέλλης, ί·σως διότι τc'..c 
γράμματά του f]σαν τrερισσότερα 
άπο τοϋ Χ' ' Πετρη ii διότι διέ
μενεν είς Λευκσσίαν.s 

.Μετό: άπο τον "Α γ. 'Αντώνι
ον, οπως άνεψέρθη, ό Χ' ' Πετρfjς 
εψαλλεν έπί μικρον διάστημα είς 
Βώνην και μετό: εtς "Α γ. Άνδρό
νικον της ΚυΘρέας. Τό 1928 δταν 
μετετέΘην έκ Λαπήθου καί διωρί
σθην ώς διδάσκαλος (δ γράφων) 
είς Κυθρέαv, τόν άντικατέστησα 
διότι είχε μεται?ε'l είς 'Αθήνας δι' 
έyχείρησιν, έπανελθω'ν δέ καl cλ:
ναρρώσας άνέλαtαε καί πάλιν την 
θέσιν του μέχρι τοΟ θανάτου του 
το 1931. 'Επικήδειον λόγον καηχ 
την κηδείαν του έξεφώνησε'ν ό έκ 
Κυιθρέας διδάσκαλος Ε6γέ.νιος 
'Ανδρόνικος έξάρας καί έξυμvτΊ
σας τό:ς άρετΟ:ς αότοG. , Α πο Βώ
νην ΕLς Κυθρέαν πάλιν ηρ~ετο μέ 
το ά:γαπημένον του μεταφορικοv 
μέσον, τόν ονον. 

<Ο Χ' ' Πετρfjς είχε πάρα πολ
λΟ: χ:::ιρόyραφα μαθήματα τοΟ ό:
ειμνήστοu μΕλοτωιοΟ καi μουσικο
συνθέτου διδασκάλου Στ. Χουp
μουζίου. ΤΟ: έφύλαττε μέσα είc; Ξ
να ήμιψ9αρμένον μπαοΟλο, δέν 
διετήρει ~ιtαλιοΘήκην - ποΟ νΟ: 
εύρΘθfj τό'τ'ε tαι~λιοθήκη είς γεωp
γικον σπίτι - καi ώς έκ τούτου τΟ: 
πλεΊστα έ'ξ αuτων ποu έχρονολο· 
yoGvτo Ο::πο τοΟ 1870 κατεστρ& .. 

5. Πλη,;>οιΦQpία άπο τον Κοινοτάpιχην τής Βώνης Λοuικ&ι Βλά.μ.ηv iοπιπλοποιόv. 
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.φησα:ν (δ σκC:ψος, ή, ύγρασία, 
πλ:'ίστα γραμμένα με μολύ®ι 
κλπ.). Και αν ύποθέσωμεν δτι Ε.
σώθησαν μερικά, θό: κατεστράφη
σαν καi. αότό: όπο των τούρκων 
είσ®ολέωrv. 

'Ο υiός τοΟ Χατζη1Uετρη ό Μιλ
τιάδης Σπανός - εγκατεστημέ
νος τότε είς Κυθρέαν - έyκλω
{~ισθείς είς Βώνην κατό: την είσf3ο
λr)ν καl ό:ποθανων είς Λευκοσίω• 
είς ήλικίαν 94 ετων - πολλάκις 
μοu Ελεγεν ( συrv<δ,εόμεθα διό: φt
λίας και ητο καl ένοριάτης μου 
είς Κυθρέαν και έκκλησιαστικος 
έπίτροπος μίαν περίοδοiV είς Άγ. 
Μαρίναν οπου εψαλλον) νό: μετα
ι®&μεν είς Βώνην καl νό: έρωvή
σc.:J<μ•εν διό: τό: χειρόγραφα, δυστu
χως ομως Ο:πο Ο:μέλ<ειαν και Ο:να
{~οληv :Ξπl Ο:ναf3ολfjς δΕ:ν έπραγ
ματοποιήθη τοϋτο. Ποϊοc; Ξφαντά
ζετο τηiV είσf3σλήν! 

"Οτα1v ό χ' ' Πετρης εψαλλεν 
είς "Α γιον 'Αντώνιον πολλο1. χρι
στιανοl έξ aλλων ένοριωv τfjς 
ΛΕUκοσίας, :Ξκκλησιάζοντο εtς 
., Α y. 'ΛντώiVιοV δ ιό: νό: το;v ό:κού .. 
σouv, δταν ε·ψαλλε τον χερουf3c
κοv ϋμνον. 'Επίσης καl κατa τό:ς 
Παρασκευό:ς τοΟ Άκαθίστου 'Ύ

μνου διό: νό: aκούσουν το '"Tfi Ύ
π.ερμάχ~» aργόrv καl το «Την Ώ
ρα!c::ιτητα». - Ό Χουρμούζιος τό
τε i'Ξψαλλεν είς Άγ. Νάπαν είς Λε
μεσόν. - Πολλάκις ό Χουρμούζιος, 
ε!.ς τό:ς κουf3έντας του, Ελεγεv 
«"Αν ό Χ' ι Πετρfiς είχε κάποιαν 
!J!Εyαλυτέραν μόρφωσιv (μόρφω
σις δημοτικοί} σχολείου καl δi] Έ
'111 τουρκοκρατ(ας) eα η~ο φαινό
μενον μιεταξu τωrv ψαλτων».6 

Κατωτέρω παρατίθεν'ται μερικα 
yεγονόιτα, τα δποϊα μοϋ διηγήθη
καν άτομα ποu έζοϋσαν είς την έ-
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ποχην τοG Χατζη1τετρη και τα ό
ποια μαρτυροϋν άκρα'όάντως την 
μεγάλην αuτοu μουσικην έπιδεξι
ότητα είς την εκτέλεσιν καθως 
καί τrιν εύστροφίαν της γλυκει<Χς 
αuτοΟ ψωνfjς. 

1. "Οταν ημηv διδάσκαλος είς 
το Παλαίκυθρον τό 1935, ίερει)ς 
τοΟ χωρίου ητο aοίδιμος Παπa 
Γεώργιος 'Αθανασίου μηα τοΟ 
όποίου συνεδεόμην δια πολλfjς φι
λίας καl κατό: την π~ενταετη θη
τείαν μου είς Παλαίκυθρον καl 
μετά. Το μεσημέρι δταν έσχόλα
ζα, συναντώμεΘα εl.ς τό καφενεϊον 
τοΟ χωρίου ποu ητο καl Lδιοκτη
σία του και ώμιλούσαμεν. Ό κα
φετζfjς τοΟ καφενείου δι·ατηpοϋσε 
!Ξνα γραμμόφωνον παλαιου τύ
που και σχήματος, με χωό::vην. ·ο 
καψετζ1iς, τοΟ όποίου flρεσκον τα 
τούρκικα «μακκάμια», ε®αλλεν 
δίσκους κάποιου σπουδαίου τούρ
κου τραγοuδιστσϋ, τοϋ Νουρεττfj 7 

και ποu είχε μελωδικην καl θαυ
μασίαν εϋστροφον ψωνην καl Ξ
κτ·ελοΟσεν είς την έντέλειαν αuτό: 
τa «μακκάμια». Ό τrαπcχ Γ,εώρ
γιος, ποu !Ξγνc~ριζε πολU καλωc; 
την Τουpκικη,ν γλωσσαν μοϋ r.
ξηγοuσε, κάποτε - κάποτε, το 
περιεχόμενον του δίσκου και 0::
πολαμ®άναμε'V την εντεχνον έκτέ
λεσιν με διαφόρους λαρυγγισμοuς 
τοϋ τούρκου τραγοοδι·c~τοΟI. ·ο 
παπa Γεώργιος μ,ετΟ: το τέλος κά
ποιου δίσκου μοϋ είπε: «'Έπρεπε 
κ. Λσγγ~νε να ηκου,ες τόν μ. Χ ι ' 

Πετρfj πως έτραγούδει αuτα τΟ: 
μαΚ!Κάμια, τα τραγουδοuσε πιό 
τεχνικά, πιό παθητικό: καl πιό γλυ
κά». Καl είς την συνέχειαν μοϋ 
διηγήθη το κατωτέρω γεγονός, 
δπως το η κουσε και αuτος άπο 
τοuς γοΙνεϊς τοu, ποu έζοΟσαiV την 
έποχηv έκιείvην. 

6. τα Ι].κοuσεν ό yριάψωιν ά-πΌ τον ίδtο\1 τοv Χοv,Ρ!μΟύζtοv. 
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Προ F.τωrv, '!7ο~ είnεν, είς το 
χωρίον μας υπηρχεν κάποιος 
πλο6σιος Πασδ:ς, ό Ταχr)ρ Άγδ:ς 
;-- ό Πασas τοΟ Παλ~ικύθρ,ου ώς 
ετιτλαφορειτο Εις καπσιον 
Μπαϋράμι έπεσκέcpθησαν τον Τα
χr1ρ Πασδ: μερικαi χανούμισσαι 
έκ Κωνσταντινουπόλεως, πλουσ[ .. 
ας καταγωyfις, καi έφιλοξενήθη
σαν uπ' αuτοΟ. 'Ο Πασδ:ς δια νr'-c 
καταστr'ιση την τrαραμονήν των 
Ίrλέον εuχάριστον διωργάνωσεν 
προς χάριν των έορταστικας έκ
δηλώσ;ιs με,.χοροuς κ~t τραγού
δια και ο,τι αλλο σχετικον. Μετα
ξu τG:ιν τούρκων τραγουδιστG:ι:v ε
κάλεσε καl τον Χ' ' Πετρη ποu την 
Βώνη τωιι Υjξευρε δι' αύτον οτι έ
τραγουδοΟσε είς την 
έ ν τ έ λ ε ι α ν τα <ψακκάμια». 

Τόσον δΕ. μ,ελωδικώτατα καl μ.Ξ. 
τόσην τέχνην και πάθος έξε.τέλεσε 
το τούρκικον τραyούδι <ψακκάμι>>, 
ποu ό Πασδ:ς ένθουσιασΘεlς μεγά
λως, τον έχειροκροτοΟσε. Αί δΕ. φι
λοξενούμεναι χανούμισσαι έντυπω
σί~σΘι~'lσ~ι και ~αταγοητε.υθεί:σ;χ,ι 
και αυται παρεκαλεσαν τον Χ 
Πεrρη να το έπcχ'vαλά:tSη. 'Ο Χ' ' 
Πετρης καi το 'ίδιον έπανέλαtSε 
καl aλλα παθητικώτερα είπε. Ή 
τέρψις καl ή αγαλλίασις καl ό έν
θουc;ιασμc)ς , το~, Παπα i'jτo τόσον 
μεγαλος, διοτι εμενον κατενθουσι
ασμέναι αί q-.,ιλσξενούμεναί του C:
πο τα τραγούδια τοΟ Χ'' Πετρη, 
ποu ψιλοτιμηθεlς καl uποχρεωθ-εlς 
καl αύτος ι:Χπο το'V έκ Βώνης τρα
γου1διστήν, έδώρησεν {:έκκοτσ\ά
νιασεν) εί5 αύτον δέκ~ SJO) σκό:: 
λες (στρεμματα) ευ:φορου και 
πλοlJ'σίας γης είς τοποθεσίαν Ο:νο:
τολικως τοΟ Παλαικύθρου «Συκ<Χ)> 
όνομαζομένη.s 
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Αύ:ΥJν την ίστορίαv την ι:Χνέφε
ρον καποτε, μετα 1ταρέλευσιν έ
των, είς τον υ ίΟν τοu Χ' ' Πετρ{j 
τον μ. Μιλτιάδη Σπανον ποu ητο, 
ώς ανεφέρθη, εγκατεστημένος εtς 
Κuθρέαν, προ της εl.σ~ολης, καl με 
διΘ(!)εβαίωσεν οτι- πράγματι- εί
ναι Ο:ληθεστάτη, τοϋ τr)ν έδιηyήθη, 
μοίJ c.ίπεν, καl ό μ. ό πατέρας του 
(Χ' ' Πετρης) καl οτι αύτα τα χω
ράφια τα !iχουν μέχρι σήμερον καl 
τα καλλιεργοίJν οί κληρονόμοι τοίJ 
πατέρα του. 

Ό Χ'' Πεψης ·είχε κάποτε ενα 
φίλο'v Χότζιαν άπο την Πέτραν τοΟ 
Διγενfj ποu i'jτo καλλίφωνος καi 
αuτος καi μαάλιστα f]ξευρε πολ~ 
καλα την tSυζαντι:νήν μουσικήv. 
Αuτος ό Χό-τζιας Υjρχετο τακτικα 
είς Βώνην καl εψαλλεν μαζu μΞ 
τον χ'' Πετρη ό:πο μουσικοΙv tSι
Gλίον τi]ν «Πανδώρα» διάφορα 
κομμάτια. Οί τοίJρκοι της περι >
χης έκτψοίJσαν και έηέ6σντο ΠΟ
λι'J τον Χ' ' Πετρη και τον έφώινα
ζον με την λέξι'v Χ'' Ταη. (~Ελλη
νοτουρκικη φιλία καi ό:λληλοσεGα
σμός) .9 

2. "Οταν ό Χ' ' Πετρης ητο ψάλ
της είς Λ::υκοσίαν, :Ξπηyε, κάποτc: 
μΕ. η)ν παρέαν του, τον Σταυρfjν 
Μέτζην τον στρατσυρό:ν -- ποu εΙ
χε η)ν καταγωγrΊν του έκ Κυθρέας 
και ποu άργότερα εγκατέλειψε το 
έnάγγελμ.ά του - στρατουρας --
καi προσελήφθη ώς θυρωρος είς 
την Παλαιαν 'Αρχιεπισκοπην έπt 
"Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου τοΟ Β' 
και Κυρίλλου τοΟ Γ' - καi με τόν 
Γεωρκην το'ν "Ημισον τον στρα
τουραν έκ Παλλουριωτί:σσης, είς 
το μαγερεί:ον τσΟ Άταλιανη πού 
εtψίσκετο είς την σημερινi]ν δδΟν 

7. Πολλάκις δ Χοuρμούζια; .μ&ς Ελεγε νc'χ άκούσωΙμεν πλάικας τοί/ Nov,pεrτi\. Ε'fναι γλυ
κύφωνος κα1 δειιvος έκπλεστiΊς αύτος δ τραγοuδισηΊς μ&ς έ'λεyε. 

8. TiΊv !στορίαν αύriΊν, έκτος άπο τον πα.π& Γεώρyιον Άθανασίοv, μοv τi'ιν έδιηyήθη 
κα1 δ 'Α~δρέας ΖαΙμπω:κίδης ίnrοδηΙματΟIΠΟ'Ιος έκ Χρυσίδας Κu6pιέας. 

9. Διήγησις Άvδρέαι Ζαμ'Π"αι<κίδοu ίιποδηματοπσιοv Θκ Χρυσίδας Κuθρέας. 
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Λιπέρτη διό:: νό:: φάyouv. - Ό Ά
ταλιανης Υjτο !::νας έκ των καλι>τέ
.ρων μαyεLρων της Λευκοσίας, Υjτο 
ξακουστός διό:: τον μυρωδfuον καi 
ικαλοψηιμένον τταeάν του, rι:ou ε. 
μει1νεν παροιμιώδης μέχρι σήμε
ρον σav «δ τταeaς τοϋ 'Λταλια
νfj - 'Αφοϋ ΙΞφαyον καλό:: καl 11-
πιαν καl το ayαπητόν τους κρα
σάκι το πιτσ~λλίσιμον, πού ητο το 
μόνον ποτό ποu έπωφατοϋσε τότε, 
δ Χ' ' Πετρης, ώς συνήθως, aρχι
σε νό:: τραyουδa τό:: ayαπηιμένα 
του μακκάμια της «Πανδώpαζλ'. 
ΔΕ.ν έπέρασεν ομως πολλf] ωρα 
καl νά! καl περνa την στιyμην ε. 
κείνην ή άστυνομικη περίπολοςlΟ 
με έπιεφαλης τον ξακουστον, τό
τε, Μουισταφa ΤσΊαούσΊην. 

"Οταν ή πεpί:πολος ΙΞφθασεν είς 
την έξώθοραν το.Ο έστιατορίου, t
σταμάτησεν. Ό Χ' ' Πετρης νομί
ζων πως θό:: τούς ραπορτάρουν 
(προσάψουν κατηyορίαν) δι' avη
συχίαν, !Ξπαυσε την τραyουδιάν. 
Τούναντίον ομως συνέeη. 'Ο Μου
σταφa Τσιαούσιης άποτεινόμενος 
προς το1V χ ι ι Παρη τοΟ εΙπε. «Ξα
ναπέ το, πΞ Χ'' Πετρη τοΟτο το 
τραουιδκιό:: τιοu τραο6δας, τσΊΞ 
ηvτα (ο,τι) νό:: το ψaτε, J1ντα 
(δ,τι) νό:: το πι η τε οί3λλα τrκιερω
μένα πουιλλόου μου». 'Όπερ καί 
.έyίνετο. Ό Χ' ' Πετρfjς άντl εvα 
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«μακκcψι» τοΟ εί'Πjεν άικόμη Θνα. 
υ ι\'\ουισταφa Τσιαούσιης εύχαρι· 
στηιθεlς ε1πε'ν είς τον χ' ι Πετρην 
«aσκ:ον σου (μπράeο σου) πέ Χ' ' 
Πηρη, vO: ζήσης σΊήλια yρόνια.» !Ι 

3. "Οταν ό άεLμvηστος Χουρ
μούζιος tjτo ίε.ροψάλτης εtς Άy. 
'Νάπαν της ΛψεσοΟ - 38 συνεχη 
ετη - 8δuδάχθησαν καl ΙΞμαθον 
παρ' αύτοΟ την έΚJκλησιαστικiJ·ν 
μουσικ;Ί'v τιληθώ~ρα μαθητωv εκ 
της πόλεως και της έτιαρχίας Λε
μεσοΟ. Μετσ:ξu αύτωv fιτο καl δ 
'Ιωάννης Κοντολαίμης έκ Πολ•εμι
διων.Ι2 'Ο Κοντολαίμης !Ξyινεν 
aρωτος ψάλτης καl aριστος έκτε
/νεστης των έκκλησιαστικων κει
μένω'v, έν πολλοί:ς έμιμήθη το ίδι
άζον ϋφος το.Ο Χουρμουζίου - 'ί
σως νό:: f]rro δ μόνος - καl δταv 
εψαλλε, χωρlς νό:: τον ®λέτιης, έ
νόιμιζες πως ΙΞψαλλεν δ '~διος δ 
Χουρμούζιος. Ό Κοντολαίμης έ
ξασκοΟσε καl το έπάyγελμα τοϋ 
yεωρyοΟ εtς το χωρίον του (Πολε
μίδια). Κάποτε το.Ο ψόψησε μια 
μούλα (i]μίο'vος) καl έτrειδη την 
έχρειάζετο επειγόντως δια την 
καλ~ιέρy~ιαν των, χωρc;χφ~ων ~ου, 
κατε®η εις ΛΞμε.σοιν να ερωη:ηση 
καl πληροφορη:θfj άπο τον Χουρ
μούζιο'v, αν έyνώριζε κανένα τί
μιον wθρωτιον κατά τα μέρη της 

1 Ο. Ή περίπολος ήσαν Ο:στυνaμικσί, κcώαλλάρηδες έ'Π'\ 'ίπ1τV.'V -- σεηιμιέv,ηδες τοiις έλεγD\1 
εΙς η\v κoιvi]v yλοοσαν - 4 iΊ 6 τον aριθiμόν, μi: Ε:να &rrεύθruv:c•ι έπi κε-φαλijς ποu έτφο
παρεύιετο, κα6αλλ,άpιης καΙ αύτός. 'Όλοι σΙ άστννοψικσ1 τi1ιv έπα:χfιv ~κείvψ; έφοραvσαν 
φέσι. Αί τrφιπολiαι έyίνσvτο καΙ ηΊv ήμ·έραν :καΙ τfιv wικτα. Κατa τfιν νίικ.1α ποu i'jτo 
ησυχία -~ δf:ν ύmη.ριχοv τότε αύτακ:ίνητα σuτε καΙ μοτοσυκιλέττες i]τc:> .κάτι ΤΟ πολlι 
εόχάJ.:Νστοv να άκσίι1J τι·ς άrπΟ μακ,c:ιυcΧ τΟv κρότσν τc';,v m:τάιλωv τώ:ν Ϊ1rnων έπi τ&rv μη 
aσφαλτοιμ,ένωv τότε δpιόιμω:v. Φυσιικa αύτο το εΊδος τijς Π'ε,p!ΠΟiλίας καΙ π;ΧJ ΠΌντος 
ηΊv νύJκτα δf:ν έξυπηρετσοοε κα1 καν:ένα πpαΙκπικον σικιοrτrόν, διότι δ κλέτrτη.ς iΊ ό διαp
ριήικ-της ό:κσuωv άπο μrn"'ρυa ηΊιv περίπο;Λιον το εσκαζεν 11 Θκ.ριίιwrε-τσ διά να σvνε~χίση 
cφryότερα το f.p:yσν τσυ. Οί δρόμ,οι τijς πόλεως έφω .. ·ίζοvrο μf: λόJμπας τοv τιετ,:Jιελαίοu 
( φανάρια) . 

11 Άφήγησις προς τον ypάφ·οντα Χ.Λ &πό τοv Μιχαi]λ Χ'' ΚωιvσταΙV'τf) χρuσοχοv, f:τών 
84 έκ τijς έvαρίας "Ayίov Άvrωιvίοu ΛεtJΙ<ωσίας. 

12. Ό 'I v.-.ό:wης Καντολαίιμιης έχ,pηΙμάτισεν ώς δεξιος ψό:λτηις είς • Αγισv Άvrώvιov Λε· .. ~~ω
σίας τa ετ,η 1922-1924 μΕ: ό:ριστερΟv ψάλτ.ηv είς τοv 'ίδιον vαον τον viov a&rσV Άν
τώνιοv Κ.ονταλσί,μηv τrov έψοίτσ: είς το Π. Διδασκαλεί'Ο'II καi έ:κ τού δποίοu ό:πε.φαίτησε 
το 1924. 
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ι\\eσαορίας 1 3 νό: τΟν σοοτήση προς 
αόrrον και νό: τον ~οη:Θr'jση είς την 
έξεύρεισιν και ό:γορό:ν της μού
λας. 

Ό Χουρμούζιος έτφοθυμ?ποιή
θη και τού εtτι:ε. "!Εχω καιτοιον 
μαθητι)ν εtς το χωρίον Βώ·νη, τον 
)(' ' Πιετρfjν ποu aκτος ό:τι:ο ψάλ
της εΙνα:ι καt καλος γεωργός. Εtς 
αύιτόν νό: ύτrάγης και νό: το.Ο είπης 
πως σε εστειλα ε.yω καl νό: είσαι 
<Gέ'Gαιος πως θό: σε ~οηΘήση. Μάθε 
έπuσης, οτι είναι καl ΠO~tJ iφιιλό
ξ:ε'vος καl εως ο-rου vό: εδρητιε την 
μούλαν Θa είσαι φιλοξενούμενός 
του)4 ,ΕπLσης, έκτος aπο την ψαλ
μοuδιόΝ, είναι καl δεινος ΕΚΤελε
στfις των «μακκαμιωv» τfjς Παν
δώρας. ΠιΘανόιv, μaλλον είναι ~έ
~αιον, ένω Θό: τρώγητε Θό: σοΟ 
nψοτείνη να ψάλλης κανένα έ.κ
κλησιαστικον ϋμνον, ·μΕ την σει
ρά<v του 86: ψάλ!λη καi έκε'Lνος. 
Πρόσε:ξε, έκικλησιαστικό: ψάλλε ο 
σα Θέλεις, μη γοελασθfjς ομως καi. 
ιδσικ:ιμάσης πως θa καταπιασΘflς 
ιμαζύ του είς τό: «μακ·κάμια» διότι 
δΕ:ν θό: θa τΟ: 13γάλης πέραν.ιs 

Δf.ν ύπηρχε μεγαλύτερος Ε'Ιται
νος διά τον Χ' ' Πετρην c:Χπό τό: 
λόγια αότό: ποu είτι:εν ό Χοuρμού· 
ζιος εtς τον Κοντολα~μην και πρό 
πάντωιv η φράσις, «πρόσ:εξ:ε μη 
κατCΧ"lτuασθfjς μαζύ του στό: «μακ
ικάμια» διότι δεν θa <!>yάιλης πΞ
ραν». 

'Ο Κοντολαίμης ε!χε διιδαχΘεϊ 
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ικαl αuτος «Πανοδώραν» ύτrο τοJ 
Χουρμοuζίοu. 

4. Κάποτε fjλθ:ον έκ Κωνσταvrι
νουπόλεως εtς Κύ'ΠJρον διαιτρεπεϊς 
μουσ~Κ'Οiδιbάσκαλοι ΚαL iεροψάλται 
•6ιa 'VCx Ε1rl0Κθψθο0ν και γνωρί
σουν τον Χουρμούζισv16. Ε.ίς πα
ιραιεθοεϊσαν προς τιμην αύ~ων 
τράπεζαν, έκτος Ο:λλων περl την 
έκκλησιαστιικην ·μουσικηv έtνΙδια
φεροιμένων προσώπων, ατι:ρεκάθη
σε και ό Χ'' Πετρfjς. ΔιαρrκοΟντος 
το.Ο μουσικοί} αuτοϋ συιμmοσίου, οί 
φιλοιξενούμ,ενσι πα:ρεκάλεοσαν τον 
Χουpιμούζιον νό: 'ψάλλη έκκλησια
στικον τινα ϋομνον. "Ο Χουρμού
ζιος τοuς είπε, θa τι::ροετίμων νό: 
ψάλλη ό μαθητής μου Χ'' Πε
τρης. Πράγματι οδτω και εγινΞ. 
Οί φιλοξενούμενοι 8με'vοv Ο:ναυδοι 
καταμαyεuΘ'έντες ό:τι:ο την θαuμα
σίαν εκτέλεσιν το.σ μέλους και άτrό 
την γλυκύτητα της φωνfjς του καΙ. 
ό:νεψώ1νησαν και είπον «Φανταζό
[~Ξιθα τότε τον δι1δάσ.καλόν του!» 
καl συrνεχάρησαν έγκcφδιως καί 
διδάσκαλον και μα:Θητi]ν - Χουο
μούζιον καl Χ'' Πετρfjν17 -. 

5. Χωρικό-ς τις έκ Βώνης έπfl
γε κάποτε είς Λύ1σην διa 1Upσσc.)
πικήν τ•ου έργασίαν. Είς το καφε
νεϊον έγνωιρίJσθη με κάποιον καl 
εtς την κουe3ένταv των, τον ηρώ
τησε (ιό έκ Λύσης) πόθεν fjτo. 'Ο 
Βωνιά,της τοσ είπεν πως είναι ά
πο την Κuθρέαν - δf.v γΝωρίζο
με1v πως το πηρε. - uσrαν δέ ή
ρωτήθη και πάλιν, άπο πσιό:ν έ-

13. Ό ~ΟIUΙΡ!μσίιζισς έγνώριζε καλ&ς τi']v Μεσαοιpία:v διόn έιrrί έτη ήτο ψάlλτης είς ΆΡΙΧΙΕ
ΊtισκοΓΠJΊν έιπl 'ΑpΙΧ. Σωψιροvίοοv καΙ] τrοιλιλάκις περιόδεvεν μ1ετ' αuτ·οCι εΙς τi']v UCJτt<:/31ρov 
διό: τi']v τοέ;λοειcrιv τi]ς θiείας λειτοuιρ<yιίας. 
Ή Με:σαο.ρία ήτσ ψiηιμ'Ιισ;μέ~· διό: η'lv καλτ]v τrο•ιικιλίαv των ,μ.ο&ωv. 

14. Δh1 ύoτri]:PI)(oΙV τότ"ε αύτοικ.ίνηrrα, έταξί'θεuαν μξ: ζC:xt, κα:t ιμΕ ζ&ο•ν ήλθεν ό Κοντολαίμης 
άπο τi'χ Πισλi!1μοί!δια eiς Βώvηv όιττω έφιιλοξ•εν,ήθ~ 3--4 ή1μέρας ύοπο τοΟ Χ'' Πετρij. 

15. 'Αψήγ:ησις ε!ς τον γ:ρά:φοοντα Χ.Λ. ύοπο Στυλ. Χοuιριμοuζίου. 
16. Ό Χωριμ;σόζιος i'jτo• γvωσ-rοι; εΙς τοuς οκόκλοu•ς τοΟ Οίικ. Ποτ:ρια:Ρ!)(είοu άcrro το Θιεωρη

τικ,όν ταJ EPIY•OIV τrou έστάiλη έ.κε.Ί εΙς τον διαyωνιοψοv 1ΌU 1903 καΙ EτUI)(€ τοΟ 6τrαίνοu 
ιφιθ,Ε.ν ώς το ττiλΙέον άρrηον. 'Εrττίσης κα1 έικ ιμ•οuσιικGJν κεφένωv. 

1 7. 'Αφήry1ψις εJiς τον Χ.Λ. ύ:ττΌ τσίι κ QΙ!v.orrάPI)(ov τi]ς Βώνιης Λωκ& ΒΜ\μη. 
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νορίαν, τόrr:ε ηvαyκάσθη νό:: δμο
λοyήσο την αλήΘειαν, δηλ. δτι η. 
το έκ Βώvης. Τότε δ Λuσιώτης τοG 
λέyει: Γιατl Θέλ!εις νό:: άτι:οκρύ
ΨΙJς το χωριόν σου; καl σιJνεχίζε~. 
'Η Βώνη είνα ξακουστη είς δληrν 
την Κύπρον πσU έyέννησεν Ε:να Χ' 
Πετρη ποu είναι άηδόνι στη φωνη 
καl σύ στενοχωριέσαι νό:: πης το 
χωριό σου; te 

6. 'Ο άείμvηστος λα"ίκος μας 
τι:οιηΠ]ς ΠαλαLσης με δυο στίχους 
περιέγραψε καl έξ6μvησε Π]·ν yλυ
κεϊαν ψωνην τοϋ Χ' ' Πετρfj : 

Ε.ΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

«Σ'aV ίΞρεσσα ΠοU τiJ1V ~ζυρκό:ν 
aκοuσα' ν' άη:δόνι 
( τσuάρώτησα τι:οιδν ε νι;) 
τσ' είπα μου· ν'δ Χατζηπcτpf]ς 
τι:ού το χωρκό τη Βώvη»t9 

ΧΡ. ΛΟΓΓΙΝΟΣ 

Υ.Γ. 'Ο Χ'' Πετρης fιτο μοναχο
γιος καl κατό: το ίΞθιμον τfjς 
έποχfjς έκείνης οί yοvεϊς τοu 
τοϋ έκρέμασαν σκολαρίκι 
είς τό ε:.να αύτί.2Ο 

ΧΑ 

18. Άφήγησις είς τοv γράφοντα Χ.Λ ίπrΟ τοCι Koιvσrά(JI)(ou τf\ς Βώvης Λσuκά Βλάμη. 
19 Άφήγ:ησις είς τΟν y.ράφοvτα Χρ. Λ &ιτο τοu h.< Βώ...ης Άvδpέο.v Βλάμη brιm"λοποιοv 

καΙ vw έγκ:ατεστημέvοv είς Κ. ΛCΙΙ<ατάμιαv. 
20. Άφήγtησις ΠΙρ0ς τοv Χ.Λ ίrnΌ ToU Κσιvοτάρχου τf\ς Βώvηι:: Λουκ&. Βλάμη. 




