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Ο Χ"~ ΠΕΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΚ ΒΩΝΗΣ 

Μιά καλλ~κέλαδος άηδών 

πού έτfμησε τό έκκλησιαστικόν 

άναλόyιον έπ1 έξικονταετ(αν και πλέον 

Ό · Χατζη:πετpης Σ:πανός έyεν~ 
νήθη είς το χωρίον Βώνη πλησ(ον 
της Κ!Jθρέας τό 18.50 d:ttό y~ 
νεϊς yε.ωργοuς κα1 πολu θεοσε-
~εΙς. ·Η μ ις 'ΠΟΟ ι! ~ f)ιτο 
μικρά, .~ μόνον γράμ-
ματα τοu Δημοτικοϋ σχολείου τοϋ 
χωριοϋ του έπι τουρκοκρατίας. Ό 
Θεός δμως τον. έπροίκισε ·μΕ τό 
χάρισμα μιας έξαφετικό: yλuκυ-
τ~ς και ·εύστρόφοu <fωvfiς. Αό
τό ωθησι-:. εόσεflη πατέρα: του 
νό:: φρσvτίση νό: τόν μάθη την έκ
κλη·σιαστικήν μοuσιΚΤ}V διό: νό: 

ίεροψά:λτης. Τότε διέμενε.v 
έν Παλοuρι.ωτίσσn _ 

'Αρχιεπισκοτι:ης δ 
μvηστος μέγας μ,ελοποιΟς και 
μουσικοσυνθέτης της έκκλησια
στικης μοuσικης, δ Στυλιανός 
Xou ποό fjτo και ψό:λτης 

Άρχιεπισκδποu Σc .. "r 
τόν Χοuρμοόζιοv 

,.,.Ατ..,.,,., δ Χατζητι:ε-

έλέ.χθη --λόγω 
έξαφετικης ' 

·αθεν είς τό άρτιον καi 
χρονικόν διάι:τιημα 

tκκλη.σιαστκήv μουσικην κα-

~.ην ,,·~,...,""""''~"'' 

Ki«·fiς 
-pov n<,.,IV'<"I"τ'M 

ΤΟΟρι<:Ι4<α Φj.!OOO<C~!J;IC[JI. 
2. Κ ικι:τfμι.ατα hι!!!'l'!όw~. ψm\ιλ\Qμ~ 

Σήμερον 

ΧΡ I ΣΤΟΥ λΟ<ΓΠΝΟV 

ταστό:ς οϋτω εtς έκ των ciρί.στων 
μαθητών τοG Χοuρμοuζίου, ιiν μη 
6 ά:ριστος. ·ο Χοuρμοόζιος. έκτός 
των· έκκληιαστικων κειμένων. έδί~ 
δαξεν εtς τον Χ'' Πετρηιv και τά 
'Πλέον δύσκολα μ:αθή:ματα της 
«Πανδώρας»t. 
Ό Χccrζη1tετρης - .με αότό τό 

προσόν '11:00 τον έπροίκισεν δ Θ.εος 
-- d:ν εtχε και άνωτέραν ·μόρφω
σιν, θά aνναyωνίζετο f.σως και 
αότόν δι:δάσκαλόν τοu Χοuρ
μοόζιοv. '>'Hro d:ψθαστος έκτελ'ε~ 

τοG χειρου(Sικοη δμνου, των 
κοιc.vνικων καt των "Ι:'tεpερ~σμών:.2 
"Εκλεψε, μπορώ νό: 1tώ εtς αότά. 

..:~ικ(ιν έκτέλεσιν το& Xoup
μouζ(ou. ",όλα τά μαθήματα των 
μεyά:λων Βυζαντινών κλασσικών 
μελΟ'ΠΟ\ώV τa ά!(-Ι!Εμ-
1ϊ:"tα μεγό;λην βυζανηνήν μαε

"Οπως τον Χουρμοόζιοv, 
και σ:ότόν, fιιτο f} χαρά: των 

έκκλησιαζομέvων να τον ά;κοόοuv 
φάλλοντα με ι;οηθοuς μόνον ιf.να 
1) καλλuφ<i)νοuς ίσοκράτας, 
διό: της τέρψεως δέ τη,ς ά:ι<:οfjς ά!vιJ
ψoiYro 6 voGς και 1'] καρδία αδτων 
-n:ρος τον Θεόν ... Αν καl δev &ιτηρ-



χσν τ!:1:1ε 
ούς, έν -~·,-·~· λδy({;> 
αότΟU ~vης ΕUΚΩ•LW,Ο!Cα
τα, ά:Jταψεόγων τό:ς άμέτροuς, όξu
φωνία:ς και τούς θεατ·ρινισμοός. έξ 
οο και ήσυχ ία dκρα έπεκράτ.ει εν
τε τfi έκκλη;σί<;.Χ και τφ •vά:ρθη·κι 
κατό: τό:ς μ:εyό:λας θρησκεuτικό:ς 
τελ:ετάς. 

~ο Χατζηπετρfiς κατ' άρχό:.ς Ε.
ψ<:χλλεν είς το χωρίον 1:10U δωρεάν, 
έξή.σκει δέ καt το έπάyyελμα τοu 
yεωρyοϋ, ποu flτo εtς έ.κ των κα
λυτέρων. 'Εξέτρειφε φορ<6ό:δας τάς 
δποίας έπώλει διό: τά ιπποδρόμια 
και καμήλοιχ;; τό:ς δποίας tχρη,σι
·μ.οΠΌίει ώς μέσα μετα:φορας ά
σ~έστοu άπο τα καμίνια τοΟ Πεν
ταδακτόλοu, άχύροι.>, και τεμα
χίων ξηρ<i>ν κορμών δένδρων 
(κοuπούτσια) d:πο τα δάση εtς 
τόv σιδηρδδρομσν διό: την θέρμαv
σιν τοΟ νεροϋ ·rον λέ~ψrα (κα~ 
ζάνι). 

"Οταν άλώνtζε - τότε με, C?C.::ιδια 
σύροντα την Ιιιοuκά.νην - πpό πάν
των κατα τΟ: δροσερό: δειλινά, πό
τε. εψαλλε τα &yαπημένα τοu έκ
κλησια·σtικό: άσ:ματα καl πότε έ
τραyούδει «μακκάμια:ι> και έκε(νη 
ή μeλ<.>δικη ήχηρά ψωνή τοu ~
κούετο, ώς μοϋ έλεyον οί σι.ryχώ
ριοι του, εως τό Παλαίκυ
θpον3. 

'Ο Χ' ' Πετρfjς, 
ιμερικοός μαθητό:ς έξ 
εtς τούς έδίδασκε την έκ
κiλησιαστικην μοuσικήν, οί μαθη
ταl αότοl έ·φιλοξενοϋνιτο, δωρεw, 

τό d'!tίτι του. ·aς τόπον δι6α~ 
σκαλίας φορό:ς έχρη:σψο~ 
1τοίει τό tδιδκτη.τον κα-
φενείον τοu. Πολλοί σuγχωριανο( 
του ποu τακτικό: ~σύχνο:ζον είς το 
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καφενε:Ί:ον α&rό, eξ &:κο~ ς έμάν-
θαvον καt αότοl καΙ. ον, 
'Πpακτικφ και ή 
Βώνη είχε και τοuς περισσοτέροι;ς 
ψάλ τας., τότε, εtς την wεριοχήν. 

.Η άγάπη τοu Χατζητι:ετρfj πρΟς 
τον θεόν καl τήν έκκλησίαν ά'ΠΟ
δεικνύεται και έκ τοϋ κατωτέρω." 
'Όταν έκτιζε-το ή έκκλησία τοu 

χωρίου του δ «υ Α γιος Γεώρyια; 
της Βώνης», λόyφ τοu δτι οί κά
τοικοι !jσαν πτωχοί, - οι πλείστοι 
άyωyιδ:ται καμηλάρηδες -- fιτο 
ά:δύναπον •να Cαιοπερατωθη το 
κτίσι.μον τfjς έκ.κλησίας χωρtς την 
χρηΙματι..κην f1 όλ~κην ·ι!>οή•θiειαν 
('πέτρα:ι, ασι;εστος, γύψος κλπ.) 
καl έξ άλλων χωρ(ων. - Ζήδικια 
λεγομένη. - ·ο Χατζητι:ετρfiς τό
τε, εόσε«ιής ~ς fjτo, έπενόησε κά·· 
τί ποό νά: περιέχrι καt θρησκ·εuτι-

νόημα και θ:ρησκεuτικον ί!t!Ξ
ριεχόμενον διό: νό: .μη yίνωνται έ
πιφοριτικοί. 'Avτt νa -π:εριέρχωνται 
μέ τον σάκκοv της έλεη.μοσύνης 
τό: διάφορα χωρία διό: τήν «ζήδ
κιαV», σuνεδόασε καi με 
uιν pο:Άμωδίαν. Έκάστην Κuρια-
κήν η καt έορτην Υhαινεν είς 
αότό: -· ~:'Π1 ovou τ -· και ~ψαλ-
λεν κατά την θείαν λειτουργίαν, 
μετό: δι'Ξ τιlν ά:τι:όλuσιιv τοuς άνα· 
κοίνωνε τον σκοπον της έπισκέ
ψεώς του. Οί χωρικοί, :τrou ι.με-
ναν κατευχαρισ οι και κα~ 
τ-ενθουσιασμένοι την ψαλμω-
·δίαν τοϋ Χατζη"Ιtετρη, σuνεισέφε
ροιν όllιολδν των μΑ •μεγάλην 
τrροθυμίαν και θρησκεuτι κήν εό
λάfbειαν εtς τό πολλαιtλάσιον. 
Πολλοι κάτοικοι έκ των χωρίc.'>ν 
αύτών ποu διέθε:τον άμό::ξια (κά
ρα) τα ~φόρτωνον μ.έ 'Πέτρας και 
τά:ς ~ρνον εlς Bώvntv διό: τήν 
έκκλησίαν. •Όταν έiήyαινεν νό: 

3. Χωpίοv ~01\1' 1tt1p1 το JY.! μίλΙΟ'I' τηΧ)ς :ιι!ποv "Y'fk Β~. 
4, Πληροφορία ά:rιrο τΟν Ά~ ΒΜμην Θσ ΒώvιιΊς Wν ~~μkνοι:; dς Κάτω λο:

κσ:τό!μ lo:'V, 

!,.-.._ 
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ψό::λλn. ώς άναψέραμεv διά τόv 
σκοπόν αύτόv, :ε1ς τά διάlψοpα 
χωρ(α (" Α:σσια, Βατuλή, Μαρα:θό
~οuvοv, Άyκαστίναν κλπ.) τοο έ
γίνετο τοιαύτη ύποδοχή, ώς νά η
το ίmοδοχη Άρχιε:πισκόποu, τό
σον τόν έκτιμοϋσ·αν. οι •Αγκαστι~ 
vιωτες d:νέλωSον καl ιμ:ετέφερον 
δληιv σχεδόν τιlv ποσότητα τfις γό
ψοu, διά: την έκκλησ(αv, άπό τό 
χωρίον «•Kouρou Μοναστήρι> δω
ρεό::v. Οϋτω μετό: πάροδοv μερι
κων έτών άποπερατώθη tι άνοικο
δόμησις τοu vαοο το.ϋ Άy(ou Γε
ωργίου της Βώvης - ](ά:ρις εi.ς τό 
μ>εγό::λοv τέκνdν αότης, τον χ' ' 
Πετρfιν -- καl δποu πρΟ τfις εtσ&ο
λflς, ώς γνωστόν έκάστψ Δευτέ
ραν της Διακαινισ(μου ητο καθι
.εpωμένον και ttελείτο μεγάλη 
θρησκ.εuτικη πανήγυρις διά τfις 
σuγκ.εvτρώσεω πλήθους εύλι:χ!ΙJ&v 

. προσκυνητών Η, δλης της περιο-
ι -
χης. 

"Ο Χ' ' Πετρης. ώς προαναφέ
ραμεν, ί;;"ψαλλε κατ' άρχάς είς τό 
χωρίον του Βώνην. Μετά δέ ι::bτό 
τοϋ 1912 καί tπi σεφό:ν έτών είς 
~Α γιον Άvτώνιον λεuκοσi.ας. Είς 
Λεuκ.οσίαν ο άπό τό άπ:ό-
yεuμα: τοϋ ου μέ δνον καi 
•διαvuκτέρεuεν είς δωμάτιον (νο
τό:ν) μέσα είς τό προαύλιον της 
<έκκλησίας, την δέ ΚuριακΥιν με
τα την λειτοuρyίαν, πάλιν !πι 5-
νου καθήμενος έπέστρεφεν είς τό 
χωρίον τοο -- Αύτοκίvητα δέv u
'Πflρχov τότε καt tσως να είναι αu
τός δ λόγος πού οtκειοθελώς διέ
κοψε άπό τοϋ να ψά:λλη είς •'Άy. 
ΏΑ ντώvωv - (δηλ. τό δύσκολο-,; 
τfiς μιεταφορδ:ς χειμωvος τε καί 
θέορuς). 

Κάποτε δταv έχείρευσεv ή θέ-
σις τοu ψάλτου είς Φανε-
ρωμέvηv, τοu διορισμοί} 
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·δεξιοQ ψάλτου αι'Jτης μ. .Ι'\ λ.. • Λp
τειμ;ίiδη είς Αίyυπτον, προσεκλήθη
σαν κα:t έ:δοκι,μάσθησαv διό: την 
θέσιν αότην καΙ. ό Χ' ' Πετρfις κ.αi 
δ Μιχαηλ (Μισιέλλης) θεοχαρί
δης πού εψαλλ.ε δεξιός τότε είς 
τ ροπιώτην. 

~ο Μισιέλλης κ~γετο κα:ί 
αύτός έκ Βώvης άλλa 'ro άποκα
τεστηιμέ:vος εtς Λεuκοσ αν. Ύπε
ρήροοαν καi. οί δόο, προσελ.ήιψθη 
δμως δ Μ~σιέλλη.ς, ίσως διότι τά 
γράμματά του fjσαv ·περισσότερα 
άπό τοΟ Χ' ' Πετρη η διότι διέ
μεvεν εις Λευκοσίαν.& 

Μετά ά:'π:ό τόv ., Αγ. 'Αντώvι
ον, δπως divεφέρθη, δ Χ' ' Πετρης 
·Ε:ψαλλεv έπt μικρόν διάστηιμα εις 
Βώvηιv καt μετό: εtς "Άy. Άνδρό
νικον της Κuθρέας. Τό 1928 δταv 
μετ.ειτέθηv έκ Λαπήθοu καi διωρί
σβην ώς διδάσκαλος (δ γρόαφωv) 
είς Κuθρέαv, τόν άντικατέστη.σα 
διότι ε'ί)(!ε μεταβεί είς •Αθήνας δι' 
έyχείρη·σιν, έπαvελθων δέ καΙ. ά
vαρρώσας άνέλα~ε και 1tάλιν τήν 
θέσιν του μέχρι τοϋ θανάτου του 
το 1931. 'Επικήδειοv λόγον κατό: 
την κηΙδείαv του έξεφώνησεν δ έκ 
:Κuθρέας διδάσκαλος Εόyέvιος 
, Α vδρόνικος έξάρας και έξuμvή
σας τό:ς &:ρε:τό:ς αύτοu. Άτr.ό Βώ
νην είς Κuθρέαν πά!λιv fj.ρχετο μ~ 
το ιi-yαπη:μένον του μεταφορι κ ον 
μέσον, τόv δνοv. 

'\Q Χ' ' Πετρfις είtςε πάρα πολ
λό: χειρόγραφα μαθήιματα τοi} &:
ειμνή·στου μελ01tοιο0 και μουσικο
σuνθέτου διδασκάλου Στ. Χοιψ
μουζίου. Τό: έφόλαττε μέσα ε•ίς 1:1-
vα 'ήμ~q.eαρμέvοv μπαοϋλο, δέv 
διετήρει ~ι~λιοθήκηv - τrοΟ να 
εuρεθη τό"t'Ιε ι;ι~λιοθή·κη είς yεωp
γικόv σπίτι-- καl ώς έκ τοότοu τό: 
πλείστα έξ αότώv ·.τrou έχροναλο

d:πό τοϋ 1870 κα:τε·στρά-



φησαν ( ό σκ&ρος, ή 
πλοεWτα. γραμμένα μ€. 
κλτι:.) . Καt O:v Uτι:οθέσωμεv έ
σώθησαν μερικά, θό: κατεστράφη
σαν καt αότό: ύ1το των τούρκων 
είσ(!ιολέωv. 

~ο υ·tός τοΟ Χατζηπετρη δ Μιλ
τιάδης Σ.πανός - έγκατεστη:μέ
vος τότε εi.ς Κυθρέαv - έyκλω
<!ιισθε(ς είς Βώνην κατα την είσι!ιο
λην και ό:ποθανών είς Λευ.κοσίαv 
είς ήλικίαν 94 έτών - πολλάκις 
.μοϋ έλεyεv (σu\ι\δεόμεθα διό: ψ!
λίας και ητο και ένοpιό:της μοιι 
είς Κυθρέαv κ.αt έκκλη:σιαστικο::; 
έπίτpοπος μίαν 'Ιtεριοδοv είς Άγ. 
Μαρίναν δπου ~ψαλλον) να μετα
i!'U)Ιμεv είς Βώνην και νά έpεuvή
σωμεν δια τό: χειρόγραφα, δυστυ
χώς δμως ό:πό &:μέλιειαν και άνα-
0ολη:ν .έπl &:να(!)ολfiς δέν έπραν
ματοποιηθη τοϋτο. Ποίος έφαvrά
ζετο την είσδολήν Ι 

"Οταιv δ Χ' ' Πετρης ~ψαλλεν 
•ΆΑyιοv • Αvτώνιοv η:ολλοl χρι

σrιαvοl έξ Ο:λλων έvορι&ν τfjς 
Λεuκοσίας, έκκλησιάζόvτο είς 

'Αvτώνιοv δια νό: τον d:κο(ι
σουν, οταv !:fψαλλε τόv χερουξ!ι~
κδν ϋμvον. 'Επίσης και κατό: 
Παρασκευό:ς τοΟ • Ακαθ'ίστοu 
μvou δια va ά:κούσοuιν τό «Tft Ύ
Πiεpμάχφ» ά:pY_C:Jv καi το ~Την ·Ω
ραιc;,τητα». - Ο Χουρμοuζιος τό
't'Ε Ι!ψαλλεν εί.ς Άy. Νό:η:αν εtς Λε
μεσόv. - Πολλάκις δ Χουρμοόζιος, 
εtς τας κοιΑέντας τοu, ΙΞλεyεν. 
«"'Αν δ Χ' ' Πετρfjς είχε κάποιαν 
~εγαλuτέραν μόρφωσυv (·μόρφω
σις δηiμοηκοu σχολ.ι:.{οu και δή ~
'l'tί τουρκοκρατ(ας) θό: firro φαιvό .. 
μενον μεταξύ των ψαλτi3ν».6 

Κατωτέρω παρατίθενται μερικό: 
νεyονόιτα, τό: δποία μοΟ διηΎήθη
καν Ο:τομα πού τrΊιv έ-
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τοG Χατζψruετρη και τό: δ
ποια μαρτuροϋν ό:κρα:όά:ντως την 
.μεγάλην αότοi) μοιχrικήν έπιδεξι
όιτητα την έκτtΝ:σιν καθ~ς 
καt την εuστροφίαv της yλι.;.κειας 
αότοu ψωνflς. 

1. "Οταν η,μηΙv διδάσκαλος είς 
τό Παλαίκuθροv το 1935, ίερεu_s 
τοΟ χωρίου fιτο άοίδ~.;μος Παη:~ 
Πεώρyιος , Αθανασίου μιετό: τοu 
δποίοu σuνεδεόμην διό: πολλf\ς φι
λ(ας και κατα την Π'εvταετη θη
τείαν μοu είς Παλαίκuθρον και 
μετά. Τό ·με.ση.μέρι δτα:ν έσχ6λα
ζα, σuνι:tvτώμ:εθα ι::tς το καφενεϊον 
τοϋ χωρί.οu nou fj.τo και tδιοκτn·· 
σία του και ώμιλοόσαμεν. ·ο κα
φετζfiς τοϋ καφενείου διατηpο~ε 
ifvα yραμιμόφωνον -ιταλαιου τu
που καt σχή,ματος, μέ χωάtvην. Ό 
καφετζfjς, τοϋ ό'ltoίou fjρεσ.κον τό: 
τούρκικα «μακκάμια», ~ι!ιαλλεν 
δ(σκους κάποιου σποι.Ι'δαίου τdόρ
κcu τραyοι.Jδιστοο, τοΟ ΝοuρεττfjΊ 
καί 'ΠΟU εtχε μελωδ~.;κήν και θαυ

εϋστpοφον ψωvην και έ
είς την έ.ντέλειαv αuτα 

τα «<μακκάμια~. Ό πα~α Γεώ_ρ
yιος, ποu έyνωριζ;ε. πολu καλως 
την "[ουρκικt)ΙV yλώσσοο; μοΟ έ; 
ξηyουσε, κο:τι:οτε .. καποτ.ε, το 
"Περιεχόμενον τοΟ δίσκου και ~
'!ϊολαμ<ι!ιάναμιεΙν την Ιtντεχνοv έκτε
λεσιv μ~ διαφόρους λαρuγy:σμο~ς 
τοο τοuρκοu τραyουiδισ<.τοα Ο 
'1ϊαπ8: Γεώργιος μιετα το τέλος κά
ποι.ου δίσκου μοΟ εί'Π:ε: «"'Ε'Πpε'Ιtε 
κ. Λογywε va fικοuες τόν μ. Χ' ' 
ΠετρΥj πως έτραyο6&ι::ι αότά τα 
μακ:κάμια, τό: τραyοuδοC!(Jε η:ιό 
τεχνικά:, 1ηό πα-θητικό: καί 11:ιό ~ 
.κά:~. Και τήν σuνέχειαv μου 
διηyήθη τι) κ.α:τωτέρω . yεyονός_, 
ο'Ιtως το και αοτος d:τro 
τοuς του, ΠοU ~ζοϋσαν τl)ν 
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Πρό s:rώ!V, ·μοϋ εί'ltEV, εις τό 
χωρίον μας u,τηρχεv κάτι:οιος 
1τλοόσιος Πασ&ς, δ Ταχι).ρ Άγ&ς 
- δ Πασaς τοϋ Παλαιικόθροu Θς 
!τιτλοφορεΊτο -. Εlίς κάποιον 
Μ1ταϋράμι έπε·σκsψeησαv τόν Τα
χηρ Πασ6: •μερικαt χανούμισσαι 
.έκ Κωνσταντινοu1tόλεως, πλοuσ[
α:ς καταγωyfις, καl έφιλοξε'Vfιθη
σαv ύ1t' αότοu. Ό Πασας διό: ν:l: 
καταοτήση τήν παρα:μονή:v των 
'Πiλέον εuχάρι·στον διωργάνωσεν 
προς χάριν των έορτα:στικό:ς έκ
δηλώσ.εις με χοροuς καt τραγού
δια καl δ,τι άλλο σχετuκόv. Μετα
ξu των τούρκων τραγοu·διστω:v ε
κάλεσε καl τόν Χ' ' Πετρfι ποu τήν 
Βώνη τι:οu flξεuρε δι' αύτον δτι έ
τραγοuδοϋσε εtς την 
έ ν τ έ λ ε ι α ν τό:: «μακκάμια». 

Τόσον δΕ μιελωδικώτατα καt μ€ 
τόσην τέχνην και πάθος έξετέλεσε 
το τούρκικον τραγούδι «μακκάlμι:>, 
τcou δ Πασcχς ένθοuσιασθεlς μεγά
λως, τον έχειροκροτοϋσε. Αί δ€ φι
λοξεvούμεναι χανού:μισσαι έντuπω
σιασθιεϊσαι καt Κα:tΌ:γοητ•ΕUθείσαι 
και αύταl παρεκάλεσαν τον χ' ' 
Πετρfι νό: το έ:παtναλάι6η. Ό Χ' ' 
Πετρης και τό tδιον έ1tανέλαι'!Ιε 
και aλλα παθητικώτερα εί1τε. Ή 
τέρψις και ή άγα:λλ(ασις και δ έν
θοuσιασμός τοϋ Παπα fiτo τόσον 
μεγάλος, διότι ~μενον κατενθοuσι
ασμέναι αί φιλοξενούμενα[ του ό::
πό τα τραγούδια τοϋ Χ' ' Πετρη, 
ποu φιλοτψηθε'ίς καi. &!tοχρεωθεlς 
και αότός άπό τ(:ιv έκ Βώνης τρα
γοuιδιστήν, ιffiώρησεv (έκκοτσ·ιά
vια:σεν) εις αότόν δέκα (10) σκά~ 
::λ,ες (στρέμματα) εύφόροu και 
πλοιΧ!'ίας Ύflς είς τοποθεσίαν ό::να
τολ~κώς τοϋ Παλαικύθροu «Σuκa» 
όνομαζομένη.s 
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Αό'tήν την ίστορίαν την &νέφε
ρον κάτι:οτε, μετα παρέλευσιν έ
των, είς τόν uίov τοu Χ' ' Πιετρfj 
τόν μ. Μιλτιάδη Σπανόν ποu ητο, 
ώς ό::νεφέρθη, έyκατεστη:~έιvος είς 
Κuθρέαν, πρό της είσιβολης, και με 
διεGε<!>αίωσεν δτι - πράγματι - εί
ναι ό::λη&στάτη, τοϋ την έδιηyήθη, 
μοϋ είπεν, και δ r· δ πατέρας τοu 
(Χ' ' Πετρfiς) Κα δτι αότό; τα χω- . 
ράφια τα itχouιv μέχρι σή.μεροv καί 
τα καλλιεργοϋν οΙ κληρονόμοι τοΟ 
παrrέρα του. 

Ό Χ' ' Πετ.ρης είχε κάτι:οτε lvα 
φίλΟ'v Χότζιαv άπό τrιιv Πέτραv τοΟ 
Διyεvη ποu ητο καλλίφωνος και 
αύτος καl μαάλ~στα flξεuρε πολu 
καλα την Guζαvτιvηv μοuσι;κήv. 
Αότός δ Χότζιας fiρχετο τακτικό: 
είς Βώνην καΙ. εψαλλεv μαζu μέ 
τόν Χ' ' Πετρη ό::πο μοuσικbν ~ι
Gλίοv τήν «Πανιδώρα» διάφορα 
κο.μιμάτια. Οί τούρκοι της 'Π'Σψι·>
χης έκτιμοuσαν Καl fέ.σέ~οντο 'ΠΟ
λu τον Χ' ' Πετρfj και τόν έφώνα
ζον μέ την λέξι!v Χ'' Tαfl. ('~Ελλη
νοτοuρκικι) φιλία και ό::λληλοσε~α
σμ6ς).9 

2. "01:'CCV δ Χ' ' Πετρfjς fιτο ψάλ
της είς Λεuκοσίαν, έπflγε, κά1τοτε 
μέ την παρέαv τοu, τον Σταuρηv 
Μέτζηv τον στρατουραν - ποό ε!
χε την καταγωγήν τοu έ<Κ Κuθρέας 
και ποu ό::ργότερα έγκατέλιειψε τό 
έπayγελμά του - στρατοuρό:ς -
·καl προσελήφθη ώς θuρωρος είς 
τήν Παλαιό:ν • Αρχ~ε'Ι'ησκοπi]ν έπl 
. Αρχιε'Πισκό'ΠΟU Κuριλλοu τοu Β . 
καl Κuρ(λ<λου τοu Γ' - καί μΕ τόν 
Γεωρκηv τδ'ν .,Ημ.ισον τόν στρα~ 
τοuρό::ν έκ Παλλοuριωτ'ίσσης, εί.:; 
τό μαγεpιείον τοu • Αταλιανfj 1t0ύ 
εύρ[σΊ<ιετο είς τηιν ση,μ:ερινήν δ'δοv 



Λιτrέpτη διά νό: φάγονν. - Ό ·Α
ταλιανής tjτo ένας έκ των καλuτέ
.ρων μι::ry.εtpων τής Λεuκοσl:ας, ητο 
ξακουστός διό: τόν μuρc::.:J'δατον και 
ικαλdψηιμένον ττα~άν τοu, τrοο 1!
ιμει!vεν 'Παροιμιώδης μέ)(!ρι σήμε
ρον ΟΟν «ό ττα\58:ς τοΟ • Α ταλια~ 
vf1 - 'Αφοu ιfφαyον καλό: και ~
'Πι αν καl τό άyατcητόν τοuς, κρα
σάκι τό 1ίt"'ΟΟtλλtσψον, ποu 'ητο τό 
,μόνον ποτό ποu έ'ΠtΚ!pατοΟσε τότε, 
δ Χ' ' Πετ.ρfις, ώς συνήθως, dρχι
σε να τραyοuδά τα ·cΧΎα1!ηιμένα 
τοu μαrοκά:μια της «Πανδώρας)<. 
Δέv έπέρασεν δμως πολλ:Γj ωρα 
και vά! καί περνά την στιy·μfιν έ
·κ·ε(νην ή ά:σrτυνομ~κή περίπολοςtο 
ιμέ έ'!ηeφαλfjς τον ξακουστόιν, τό
τε, Μουσταφά Τσ\αοόσ'ιην. 

"'Οταν ή πεp['Πολος if·φθασεν εtς 
την Θξώθι;,ραν το.Ο έστιατορ(ου, f2-
σταμάτησεν. Ό Χ' ' Πετρης νομ(
ζων πως eα τοuς pCX1topτά:ρoυv 
(προσάψοuv κατηyορ(αν) δι' ά!vη
σuχ[αν, έπαυσε τηv τρο::yοuδιάv. 
Τοόνο::vτ(ον δμως σuνέGη. ·ο Μοu
σταφα Τσιαοόσιης d:ποτεινόμεvος 
πρός τΟν Χ' ' Πετρfj τοΟ εtπε. «Ξα
vαπέ το, '!Η~ Χ' ' Πετιpfj τοί"πο τό 
τρο::ουδκιό:: ποο τραοόδας, τσ'ιέ 
ηvτα (ο,τι) να το :q.άτε, flvrα 
(δ,τι) να τό τrιfiτε οδλλα τrκιερω·· 
μένα ποuλλόοu μου». "'Ο'Ι'[Ιερ κα:ί 
tyίνετο. Ό Χ' ' Πετρfiς ά:vτt lfνα 
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«μακ.κά:μι» το.Ο εί-ιτεν ά:Ικ.όμη wα. 
Ό Μοuσταφά Τσιαοόσιης εόχαρι
στηθε!ς είπιε•ν ιεl.ς τόv Χ' ' Πετρην 
«άσκον σοu (μ1tρά~ σοu) πέ Χ' ' 
Βετρfi, va ζfισης σΊήλια yρόvια.:. tt 

3. "Οταν δ ά:εuμνηστος Χουρ
μούζιος flτo Lεροψάλ της εl.ς Ά y. 
!Νάτrαν της Λε:μεσοu- .36 σuνεχη 
έτη - έδιιδάχθησαν !KO::t eμαθον 
τrαρ' αότοο την έ~<ικλησιαστικηv 
μοuσικ;Ί•v πληθώρα μαθητών έκ 
τής τrόλιεως καt της έτrαρχίας Λε~ 
·με·σοΟ. Μεταξu αότών fιτο καl δ 
'Ι ωά:ννης Κοντολαίμης aκ Πολιεμι
διωv.t:z 'Ο Κοντολαίμης ~yινεv 
&ριστος ψάλτης καΙ. Ο:ριστος έκτε
λιεστης των έκκλησια:στικων κει~ 
μένων, έν 1ίολλοϊς έμιμή:θη το tδι
άζοv δφος το.Ο Χοuρμουζ(οu - ί
σως να flιτο δ μόνος - και δταv 
εψαλλε, χωρlς νό: τόν ~λέπης, έ
νόμuζες πως εψαλλιεν 6 uδιος δ 
Χοuρμοόοζιος. Ό Κοντολαίμης ~
ξασκοΟσε καl το έπάyyελμα τόu 
yεr.ι)ρyοΟ είς τό χωρίον τοu (ιΠολε
μίδια). Κάποτε τοG ψόιψησε μιά 
;μούλα (;ήμίΟ'vος) και έ-rcεtδij την 
:έχρειά:ζετο έπειyόΊι'τως δια την 
καλλιέρyειαν των χωραφιών του, 
κατέ•~η είς Αεψ•εισόν νa έρωτήση 
καl πλη.ροφορηθη ά:τcδ τδν Χοuρ
μούζιο•v, dv έyνώριζε κανένα τί
μιον &νθρωτrον κατό:: τα μέρη της 

1 Ο. Ή -πεpίτrοιλος ή.;ταν &~ικοί, κα6αλΜριηδες ιfm•i ί'Π"ΙΠ..Jον -- σεημιb<η5ες τοος Θλεyοιv 
ε!ς η'Jv κοιντ,ν yλii>σσσ:οι - 4 η 6 τον &:ριθμόιιι, ,με fνα ~:_w bτl κεφαλής 'Π"οU έιmρο
τrαρε:Vετο, κα&χλJ..άριης καi αότά;. *Ολοι οί &στv\Ι.qμ·ικο! ΠJιν tm:ω'};v έ.κ;εί">Ι'rfV έφοροί'.οσαν 
φέσι. Α! m:,pι"Ποιλiαι έγί'Ιf0ΙV1"0 κα:i .τη,y ήμtραν ιοο:i -nlv νύκ"rο". Κατα Υύκ:τα "Π10IJ ήτο 
ήΟ".J')(iσ:: - δi:v &πη.ριχον τόtrε αι:ΊτΟiΚ:ί'lοlη"rο" ούτε καΙ μοτοσ'!.JΙ<iλέττες ··-- κάτι -ro m:>λCI 
εόιχό:;J<ισ-rοv ro aκ•oot;~ τις &!πο μα:~~<pucr -rw κρότον τ&ιν ·mι:τόVΙων ·r&ιν έτr! τωt; μη 
&σφαλτομιένιι:..w ηΠε δι:Χilμων. Φvσιi!<.'Ο: αότδ το εΤδος m:.pι"Π"οιλίας καΙ 1rp0 τrαvτδς 
τiιν νύιcrα δiν έξ~-τα'Jισε καJ ~ "π.pαl!ιΠΙικόv b!OOI δ ιcλιέm-rης i'\ δ διαρ-
ρήκ-της ό:κοιJωv ό:πο μ01Κ>ptJa τiιΙΙΙ mi;pί'ΠoλOV το ~ ί) b<:ιρόπτετο διa ro OV>IE'J)(iση 
&pyότερα το Ε.ρrγσv τοv. Q.i διpδμιοι τής τrόλεωι;; έφ<Jτίζc:ιιντο μΕ: λό!μιπας τΟ.::ι πετ,ρε:λαίοv 
(φανάρια). 

1 1 • '.Α.φήγησις mpt)ς τόv yράφmιτα Χ.Λ. ί.mΌ 'ΗJι;) Μιχοiιλ Χ' ' Κω<νι:ττ~ Χ·~οχοο, t:r&N 
84 έκ τi]ς ένοιρίας ~ Aιyiov 'ΑV!'ωΙΙία..> Λεuα.Jσίας. 

12. Ό Ί~ Καντολα!:μης έ1χ,ρημά.τισεν ώς δεξιός ψό:λ-rης εiς • Ayιov ΌΑνπ.:Wιον 1\εvtι<.ω
σίας τό: έτη 1922--1924 .με άριστερΟv ψάλτψ elς τΟν ίδιον 'lllαόv τόv vlov αότοο 'Α1Ρ
τώvιοv Κοντολι::ιrί;μην 11W Θφοί"rο" εiς ro Π. Διδασ.κσι?Ιiεϊw καΙ tx τώ 6-τrο!οιι ά:πε.φσίτησε 
το 1924. ' 
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ι'ν\εσαορί.ας 13 να τΟν 
αότόιν και νά τόν 
έξ;εύρεισιν κο::i. rτ ... ,, ..... ., ... -nι 

λα ς. 

Ό Χουρμούζιος έπροθuμοποιή~ 
θη καt τοu ε'Uπε. ":Εχω •κάm:οιον 
μαθητ\)ν εl.ς τό χωρίον Βώνη, τον 
)(' ι Πιετ.ρflν ποu έικτός άπο ψάλ
της εtvαι καt καλός γεωργός. Εtς 
αΟτόν νά όπάγης κα.ι να τοu εi:n:fiς 
πως σε ~σιτειλα έγω και νό: είσαι 
.ι5έ'βαιος πως θό: σέ {6ο . Μάθε 
έπi!σης, οτι είναι καί u φιλό-
ξενος και ~c•>ς Οιτου νά εϋιρητιε την 
μούλαν θό: εtσαι φιλοξενοό,μενός 
τοu.14 ,Επίσης, έκτός ά'πό τιΊv ψαλ
μοuδιόσv, είναι και δεινός έκτελε
στης τώ:v «μακκο:ιμιωv:. της Παν
δώρας. Πιθαvόlv, μαλλον είναι ~έ
~αιον, έν&ι θό: τpώγητε θ·ό: σου 
'rοpοτείνη να ψάλλη,ς κο:νένα: έκ
κλησιΟtJστικον δμvον, ·μέ "ϊ!lν σει
/ρόJv τοu θό: ψάλιλη και έκ.εϊνος. 
1 Πρόσεξε, έκικλη,σιαστικό: ψάλλε ο 
σα θέλεις, γιελαισθης gμως και 
οοκιιμάσης θό: κατα:π:ιcrοθης 
ιμα:ζύ τ•ου εtς ~~.ι.ακ,κάμια~ διότι 
δέν Θα θa τα ~yάλης πέpαv.15 

Δέν δπ11ρχε Fγαλότερος mαt
νος διό: τάv Χ' ilετ ν d'n:ό τά: 
λδyια αύτa πού ε Χουρμοό· 
ζιος είς τόν Κσντολαfιμην και 1tpό 
πάντ(,jV 1) φράσις. «'Πρόσεξε μή 
κατο::πιaσθης μαζύ του στά «μακ
ικό:μιο::" διότι δεν θά ~γό:λης π~-

Ό 
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4. Κάποτε fιλθον έκ Κωνσταντι
νουπόλεως είς KLmϊpov οιαιπρεπεϊς 
μουΌΊ.!Κ'dδιbάσκαλοι καt ίεροψάλται 
διό: ·v<X έπισκιεψθοΟν και γνωρί
σουν τόν Χοuρμοόζισνt6. Ε>ίς πα
ιpατεθεiσαν προς -η,μήν αότών 
τράπεζαν, έκτός (fλλων 1tερt τήν 
.έκκλησιαστιικηv ·μοuσικηv έ!\δια
φερομένων προσώπων, απρεκάθη
σε και δ Χ' ' Πειτρ'ης. Διαρκοϋ\.τος 
το.U μουσικοϋ αότοο συrμ.:ποσίοu, οί 
φιλοξενοόμιενοι πα;ρεκάλεσαν τόν 
Χοu.ρμοόζιο1v vά 'ψάιλλ.f! tκκλησια
στικόv τινα ϋμνον. ·ο Χουρμού
ζιος τούς είτα;:, θό: προετίμ.ων νό: 
ψάλλη δ μαθητής μοu Χ' ' Πε
τpης.' Πράγματι ΟΟτω και έγιν:::. 
01. φιλοξενούμενοι i'ilμε•vov &ναuδοι 
καταμαγεuθέντες άτtό τήν θαuμα
σίαv έκτέλεσιν τοο μέλους και ά'πό 
την y λuκίn:ητα της φωνης του και 
ό:Ύε·φc~vησωι και εtπον -ι:Φο::vταζό
μιεθα τότε τΟν διδάσ.καλόν τοu! » 
κο::t σι.ιιvεχάρησcηι έγκαpδfως καi 
διδάσκαλον καt μαθητι),ν -- Χοuο
μοόζιον καi Χ' ' Πετρην17 -. 

5. Χωρικός τις έκ Βώvης έπfl
yε κάποτε είς Λοοην διό: π.ροσω
ιπ:ικήν του έρyαο'ίαν. Εtς το καφε
νείον έyνωρίσθη μέ κάπσιοv και 
είς την κouGέV"!:''N τωιv, τόν f]ρώ
τησε (δ έκ Λύσης) πόθεν fjτo. ·ο 
Βωνιάτης τοϋ είπεν πcix; είναι ά
πό την Κuθρέαv - δέv γ;νωρ[ζο
μεν το πfiρε. - "Οταν δέ ή

και πάλιν, απσ ποιάγ έ-
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Λιπέρτη δια 'VcX φά'yουν. - Ό ·Α
ταλιανής fjτo f!νας έκ τών καλuιτέ
·eων ·μαyεtpων τijς Λευκοσ{ας, fjτo 
ξακουστός δια τόν μuρωιδάτον καi . 
ικαλοψηtμένον τταΘάν του, ποο g_ 
ιμειtμεν 'Ιtαpοιμιώδ!Jς μέ)(!pι σήμε
ρον ~ cδ τταl!ας τοΟ • Ατ~ια
νη - • Αφοί) Ιfφαγον καλα και fl
πιαν και τό άγαπηrτόν τouc;, κρα
σάκι τό πιτσιλλ.(σι;μον, ποό ητο τό 
iJ:6voν ποτό ποu έπ~ιφατοϋσε τότε, 
δ Χ'' Πετ.ρης, ώς σuνήθωc;, dpχι
σε να τ.ραyοuδa τα d-yατιηιμένα 
του ~ακικά:μια της «Πανδώρας:.. 
Δέν έπέpασεν δμως πολλή ~ρα 
και νά I και πε.ρνa την στιy.μήν έ· 
•Κιε(νην ή ά:στuνομι:κή rrερ(π·ολος10 
ιμε έπιεφαλης τbν ξακοuστάν, τό
τε, Μουισταιφά Τσ"ιαοόσ'ιην. 

"0-rαν ή περΕιιτολος ~φθασεν εtς 
τήν Η,ώθuραν τοϋ έστιατοpίοu, ~
σταμά:τησεν. Ό Χ' ' Πε·τpης νομ(
ζων πως eα τοuς ροοτοpτάροuν 
('Ι'tpοσάψοuν κατηyορίαν) δι• d!νη
συχίαν, ιfπαuσε τήν τραyουδιάν. 
Τοόναντίον δμως σuνέ15η. ·ο Μου
σταφά Τσιαοόσιης άποτεινόμιενος 
πρός τόν Χ' ' Πετρij τοΟ εtτr.ε. cΞα
ναπέ το, πέ Χ' ' Πετιpij τοϋτο τό 
τραουδκια ποό τραοόδας, τσ'ιέ 
flvrα (δ,τι) να τό ιq.άτε, flvτα 
(δ,τι) να τό πιητ.ε οδλλα πκιερω
μένα πουλλόοu μοu».. "Ο1t1ειρ καί 
έ'y(νετο. ·ο Χ' ' Πετρης ά:ντι ~!να 

«'μακ:κάμι:. το.Ο εt~ν &κόμη ~α. 
Ό Μουισταιψα Τσιαούσιης εόχαρι
στηθείς εt1t1εtν εις τόν Χ' ' Πετρijν 
cοοκον σοu (μπ~ σοu) πέ Χ' · 
Πιετρη, νcΧ ζήσης σ"ιήλια y:pόvια.:.tt 

3. 'Όταν δ dΣuμνηστος Χουρ
μούζιος fιτο tεροψάλ της ε1ς •Ay. 
!Νάπαν τijς ΛψεσοΟ- .36 σuνεχη 
€τη. - έδιflάχθησΟJΥ ;κ·αι €:μαθον 
παρ' αύτοϋ τήν έκικ:~ιαστικήιv 
μοuσι κηιv πληιθωρα μ των έκ 
τijς πόλεως και τijς έπαρχιας Λε-' 
·μεσοί>. Μ.εταξu αύτών fιτο και δ 
·ι ωάννης ΚοντολαLμης έικ Πολεμι
διών.t2 'Ο Κοντολαίμης ftyιvε11 
άριστος ψάλτης και d:ριστος έκτε
λιεστής τώιv έκκλησιαστικών κει
μένωιv, έν πολιλοίς έμιμήθη τό tδι
άζον δφος το.Ο Χοuιρμουζ(οu - t
σως να fιrro δ μόΎΟς - και δταν 
~ψαλλε, χωρίς να τον Ι!λέπης, έ
νόμυζες 1tG>ς ι:ψαλλιεν δ Vδιος δ 
Χοuρμοόζιος. Ό Κοντολαίμης ~
ξασκοοοε Κιαi τό έπάyγ•ελμα τόG 
yεωρyοG εtς το χωρ(ον τοu (iΠολε
μ:ιδια). Κάποτε τοG ψόψησε μιά 
1μ0όλα (ήμ(Ο'Vος) Καl έτcεvδή τήν 
~χρειάζετο έ'Ι'tειyόντως . διό: τήν 
κ:αλλιέρyειαν των χωραφιών τοu, 
κατέιl!η εις Λεμεσ6ν να έρωτήση 
καΙ. πληροφορηeη ά:πο τον Χου.ρ
μοόζιοιv, αν έyνώριζε κανένα τ{
μιον Ο:νθρωπον κατα τό: ;μέρη τijς 

1 Ο. Ή -πεpί'Π"ΟΟλος φαν άστvνομικοί, και6αλλάρrιδες lιιri i"Π'ΙΙ'ων - σeημιbοη5ες ταUς fh;yoιι 
ε:fς την κοινήν γλώσσαν - 4 f\ 6 τον άριθμlw, μέ 00 ~ έπi κεφαλής 'Π0Ι) tπτιρο
'Π'αρεόε.το, κ0!6<χλλό:ριης καJ αίιτό<;. • Ολοι οΙ άο-ιvlιqμοικοl τη.., t:π'QxJΊv ό<Είνην έφορούσav 
φέσι. ΑΙ 'Πτιρi'Π"ΟΟλίαι tyί!V<W'ΓO ΚICX1 Πιιν 1\μέραοv ιco:l τΓιν νύκτα. Κατα τiιν Wκιτα "I1'0U ι'\το 
fισuχία - δiv όπηρχοv τότε αίιτοκ:ίwττα οUτε κο:i μcποσvκίλέ:ττες - ήτο κάτι "rO 'Π'Ολ.J 
εύχόιpοιστον να ώcοόΙJ τις άπrο μaιιφuα τΟν κρότον τώv -πετόιλωlι τώv immωv έπi τω-ι μη 
άσφσιλτομ.bοωον τόrε δ.pqμι.w. Φυσ!Κ'dc αίιτΟ τΟ εΤSος της -περιπολίας καΙ 'Π'pΟ mrvτδς 
τiιν νύκτα δεν έοξυπηρετοιίισε καΙ κmιιένο: -π;ραικιτικΟv σιrοmόν, διότι ό κλέιπτης η δ διαρ
ιριήικ.της άκούων ά:πο μαιιφc.ιά τι1ιν m:pί"/''""λov το fοια::ιιζΘν η iιφίίτπ'ετο δια να σwειχίση 
άρyότερa το έριyόν τοv. 0.1 διρQμοι τής 'Πόλεως iφωτίζοιντο μi λόιμιm:χς το\ί -πετ,ρε:λαίοv 
( φα.νάpια). 

11. 'Α.φήryηcτις -π;pός τΟν γ1ράφοντα .Χ.Λ. ίmΌ τοο Μιχαi)λ Χ'' ΚωινστCΙΙ\Ιτί1 Χ•ρυσοχοο, έτώv 
84 ac: της έ11101ρ1!ας • Αιyίοv ΌΑιντωιιί'ΟU λεucιωισίας. 

12. Ό 'Ιωάννης Κανrολ<χίιμιης tJχ,ρημάτιοε.ν ώc; δε!ξιος ψάλτης εΙς • Αyιον • Αντώvιοv Λe.Jκω
σίας τα fτη 1922-1924 .μΕ άpιστερόν ψάτλτην ΘΙς τΟν Τδιον \o!CX'Ov τον υ!Ον αίιτοο 'Αv
τώνιον Κανrολcιιtμφ "I1'0U ilφοί-πχ εΙς τΟ Π. Διδασ:κοιλιεί011 καΙ ac: τού 6-ποί'ΟU άπεφσίτησε 
τΟ 1924. : 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μιεσα.ορίας13 να τΟν 
αύτΟν καΙ. νά τον ('!>I'J•n~~'η 
έξείιρεισιν καi. rf""Ι..or>πrrnι 

λα ς. 

Ό Χουρμούζιος έπροθuμοποιή
θη καt τoiJ εtπε. ":Εχω ·κάι'ιτοισν 
μαJθητΥjν είς το χωρίον Βώνη, τον 
;{' ' Πιετρην ποu έικτός ά:πό ψάλ
της είναι καt καλός γεωργός. Εtς 
αtπόv νά ίmά'yης και να τοο εί1tf\ς 
πως σε ε!στειλα έyω και νά είσαι 
οβέ(6αιος πως θό: σέ Sοηθήση. Μάθ·ε 
€π!Jσης, δτι και ποiλu φιλό
ξε•vος και εως δτοu να εδρητε την 
μοuλαν θό: εtσαι φιλοξενοόμεvός 
τοu)4 ,Επίιση·ς, έκτος ά:πό την ψαλ
μουδιew, είναι και δεινός έκτελε
στης τω:v «μακκαμιων» της Παν
δώρας. Πιθαν6v, μαλλον είναι Ι!ιέ
Gαιον, έν& θa τρώγητε θ'a σοu 
1Ί.!pοτείvη να ψάλλη,ς κανένΌ:: έκ
κλησιι:rοτικόν ϋιμνον, ·μέ τιΊν σε.ι
/ράJν του θό: ψάλλη καΙ. έκείνος .. 
1 Πρόσεξε, έκικλησιαστικa δ 
σα θέλεις, γιελαισθης 
ΙδοΚ<ψάσης θά 
ιμαζό του εtς <ι:μακ·κά:μια:> 
δέν θά θΟ: τα t?γάλης πέραν. 15 

Δέν ι"mηρχε Fγαλύτερος ~ι
νος διό: τόv Χ' Πετρfιν ά.πό τά 
λδyια αύτά ποο εtτreν δ """''""'~"'1""''"" 
ζιος τον Κσνrολαψην πpό 
'Πάντ<.W fι φράσις. «πρόσεξε μή 
καταπ~ ό του στά ιιιμα:κ-

διδτι ν θα 8Ύάiλης π§.-
pαν». 

·ο Κοντολαίμης 

'14. ΔΕΝ όιιl'ί1ρχσv 
ό"Πδ τ&: ΓJ;α;>.,sμ..Ιiδισ! €'1ς 

15. 'Αιφήγ.ησις εΙς τw y,ράφοονrα 
16. Ό Χοuριμdιζιος ήτο )"\'ΙΙ:.')'ιΠος εΙς 

ηt~rδv ttJU /fpιyaιv "ΠOiJ Wτ61λη t-.1 εΙς 
φιθεν f.1lς το τιiλέον άρι>:ιοο. 'Eιrriσηc; και 
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4. Κάποτε fjλθον έκ Κωνστανrι
νοuπ6λεως εtς Κίm:ιρον διαιπρε"Πε'i:ς 
μοuσuκ·Ο'δοοάσκαλοι καΙ. tεροψάλται 
διΟ: ·vό: έτησκιεφ&οΟν και γνωρί
σουν τον Χοuρμοί;ζισvΗ>. Ε.tς πα
.ρατεθεϊσαν πρός τι•μΥjν αότ&ν 
τράπεζαν, έκτός άλλων περί τήν 
.έκκλησιαστuκην ·μοuσικην ~ια
φεροιμέvων τφοσώπων, απρεκάθη
σε και ό Χ' ' Πιετρfiς. Διαρκοϋvτος 
·ro.G μοuισικοϋ αότοΟ συιμrποσίοu, οι 
φιλοξενοόμ.ιενοι παρεκάλεσαν τον 
Χοuρμοόζιο!V ψό!λλn έκκλησια
στικον τινα uμvov. ·ο Χουρμού
ζιος τοuς είπε, θά: προετίμων νό: 
.ι.h'λλn δ μαθητής μοu Χ'' Πε-
~..., till ι 't.ι' '~- :ιΙΙ 
τρης. ραyμιατι οuτω· και εyινΞ. 

σι φιλοξεvο6μενοι Ειμε•vον &vαuδοι 
καταμαyευθέvτες ά:τι:ό τήν θαuμα
σίαν έκτέλεσιν τοο μέλους καt drnό 
την yλuκότητα: της φωvης του και 
άνεψW"~<'ηΟΟJV και είπον «Φαντα:ζό· 
μιειθα τότε τόν διδά:σκο:λόν του!» 
και συνεχάρησαν έγ:καρδ('(..;}ς καi 
διδό:σκαλον και μαθητην - Χοuο
μοίιζιον και χ' ' Π.ετρηv17 -. 
· 5. Χωρικός τις έκ · Βώνης έπfi
γε κάποτε είς Λόσην δtό:. τφοσω-

·rοu έργασ(ο:ν. Εtς τό καφε
νείον έyvc.:ιιρίσθη με κάποιον και 

κουι!ιένταν των, τόν fιρώ
έκ Λύσης) πόθεν fjτo. ~ο 

ης τοο είπεν είναι ά-
Κυθρέαν- yrvωρί.ζο-
τό m; ρε. - ··Όταν δε fι

ρG)τήθη και πάλιν, drno ποιάν έ-

17. 'Αφιfπφις εΙς τον Χ.Α wro τοο Κοι~οu της 

' L 




