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ονοματολόγιο 
στην Γενέτειρά μου την Τζυρκά 

του δpα Νίκου Αpτεμίου 

Πλείστα ονόματα των κατοίκων του χωριού μου, αλλό και στην υπόλοιπη Κύπρο, 

καταλήγουν σε -ατζn. 

Η κατόλnξn αυτή δεν είναι υποκοριστικό, όπως πολλοί νομίζουν, αλλό όνομα 

κύριο ή επίθετο Βενετσιόνικο-Ενετικό, που σημαίνει Ενετική καταγωγή- όπως το 

Χορτότσn, Φαλλότσι, Αμίτσn. 

το υποκοριστικό στη γλώσσα μας είναι το -αύδι, ·ούδα, n.χ. Γιαννούδι, Μιχαn· 

λΟύδι, Αντωνούδι, κοnελλούδι. κοnελλούδα. 

Άρα όλα τα ονόματα που λήγουν σε -ατζn όπως το Πετρότζnς, Μιχαλότζnς, 

Αντωνότζnς, Γιωρκότζnς, Γιαννότζnς, Νικολότζnς, είναι ονόματα Ενετικό που 

δηλώνουν καταγωγή. το όνομα τούτο, με τον ΦΑΙΝοτνπο · τn Φότσα, σε συν
δυασμό με το ευγενικό ήθος και την aρχοντική συμnεριφορό, καταμαρτυρούν 

και τον ΓΕΝΟτΥΠΟ· την ρότσα. 

π.χ. Αντωνότζnς Κορέλλn, Μιχαλότζnς Κολόβαττου !ψηλός, χοντρός, κυλινδρι

κός σαν nυθόρι που χωρόν χίλιοι βόττοι> τσιαρτζιόζnς !Chargeur=κονταρομόχος> 

Χριστοφότζnς, Πετρότζnς, rιωρκότζnς. 

Ο Χατζnγιωρκότζnς ο Αραγομόνος δεν ήταν Χατζnγιωργόκnς με σκολαρίκι και 
κουνιστός αλλό Χατζnγιωκότζnς, Αρχοντικής Βενετσιόνικnς καταγωγής με ρfζες 

στην Τζυρκό που τον εμόθαμεν ως Κυθέριον-κορνεσλήiι-κορνέσιον. 



' 49 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΜΝΗΜΕΣ 

Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων Παλαικυθριτών 

του Ανδρέα Παπαβαρνάβα 

Το 1184 π.χ., με τn λήξn του δεκάχρονου Τρωικού πολέμου, χιλιάδες Έλλnνες 
μετανάστευσαν στnν Κύπρο για ένα καλύτερο μέλλον και ίδρυσαν διάφορα βασί· 

λεια, που συνέτειναν αρκετά στnν ανάπτυξπ τπς γεωργίας, των τεχνών και του 

εμπορίου και γενικά έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στπν όλn πρόοδο τnς Κύπρου. 

Μεταξύ αυτών αρκετοr. με αρχπγό το βασιλόπουλο Χύτρο, γυιού του Άλεδρου
βασιλιά παρά τίς Θερμοπύλες-εγγονό τον Ακάμαντα γυιό του μυθικού βασιλέα 

των Αθnνών Θnσέα και τnς Αριάδνnς, εγκαταστάθηκαν στn σημερινή περιοχή τnς 

Κυθρέας και ίδρυσαν το βασίλειο των Χύτρων. 

Οι κάτοικοι των Χύτρων ασχολούνταν κυρίως με τπ γεωργία και τnν κτηνοτροφία, 

λόγω του εύφορου εδάΦους τnς περιοχής και κυρίως γιατί n περιοχή υδρεύεται 
και αρδεύεται από τα νερά του ποταμού Πεδιαίου<ΠnδιάJ και τα όμβρια νερά τnς 

Νότιας πλαγιάς του πενταδόκτυλου. Επίσnς ασχολούνταν και με τnν αγγειοπλα· 

στική ·λόγω καταλλήλου αργιλλώδΟυς χώματος στnν περιοχή·, τn διακόσμnσn 

αγγείων και το εμπόριο. 

Ευημερούσαν και με τον καιρό το βασίλειο των Χύτρων έγινε ένα απο τα πιο 

ισχυρά και πλούσια βασίλεια τnς Κύπρου. Το 45 μ.χ. οι κάτοικοι δέχτηκαν τα 

πρώτα σπέρματα του χριστιανισμού από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα 

και σιγά σιγά ασπάσθnκαν τον χριστιανισμό. Στους Χύτρους υπήρχε και ξεχωρι

στή Επισκοπή, n Επισκοπή των Χύτρων · Στnν Κύπρο υπήρχαν τότε 12 Ορθόδο· 
ξες Επισκοπές. 

το πλούσιο και ειρηνικό βασίλειο των Χύτρων, το 912 μ .χ., δέχτnκε τnν πιο άγρια 
Αραβική επιδρομή, υπό τnν αρχnγία του Ελλnνα εξωμότn αξιωματικού Δαμιανού. 

Παρά τn σθεναρή αντίσταση των κατοίκων δυστυχώς υπέκυψε στnν υπεροχή των 

μανιακών, πολυαριθμότερων και πολύ καλά εξοπλισμένων επιδρομέων, που 

λεnλάτnσαν τα σπίτια και πήραν ό,τι πολύτιμο βρήκαν, μάζεψαν όσους επέζn· 

σαν, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, τους έδεσαν οπισθάγκωνα και αφού έβαλαν 

Φωτιά στα σπίτια, ξεκίνησαν με τα λάφυρα και τους αιχμαλώτους για τn Σαλαμί

να και απ' εκεί στn Βαγδάτn, όπου παρέδωσαν τους αιχμαλώτους ως δΟύλους 

στο Σουλτάνο. 
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ο Επίσκοπος των Χύτρων, Α γιος Δπμητριανός, κατόρθωσε νσ πείσει το Σουλτάνο 
νσ τους σφnσει ελεύθερους και το 914, μετά δύο ετών περιπλανnσεις, έΦθασαν 
όσοι επέζησαν ταλαιπωρημένοι, εξαντλπμένοι στον τόπο τους, χωρίστηκαν σε 
μεγάλες ομάδες και άρχισαν να κτίζουν νέους οικισμούς στην περιοχή. Ενας 
τέτοιος οικισμός είναι και το Παλαίκυθρο. 

Το Παλαίκυθρο λοιπόν ως και όλα τα χωριό της περιοχής Κυθρέας είναι απότοκα 
του βασιλείου των Χύτρων, άρα αμιγώς ελληνικό. Αυτό ισχύει για όλα σχεδόν τα 
χωριό της Κύπρου. 

Το 1570·71 ολόκληρη η Κύπρος δέχτηκε τη μανία των Τούρκων κατακτητών. Το 
εύφορο έδαφος και ο πλούτος του Παλαικύθρου τράβηξαν το ενδιαφέρον μερι
κών αγόδων και μπέηδων, που αΦού λεηλάτησαν το χωριό, έκαψαν τπν εκκλη

σία της Αγίας Αικατερίνης, ανάγκασαν τους γηγενείς κατοίκους να το εγκαταλεί

ψουν, εγκαταστάθηκαν αυτοί στα σπίτια τους και μοιράστηκαν τη γη του Παλαι

κύθρου. 

Το χωριό πnρε όψη τουρκική με λιγοστούς χριστιανούς να εργάζονται στα κτή

ματα των Τούρκων αφεντόδων τους. Απο το έτος 1878, που η Κύπρος περιήλθε 
υπό Αγγλικn κατοχn, άρχισαν να μετοικούν στο χωριό χριστιανοί και να αγορά
ζουν γη από τους Τούρκους αγόδες, που άρχισαν να χάνουν τη δύναμη και την 

επιρροn τους. 

Σιγά σιγά άρχισε να υπερισχύει στο χωριό το ελληνικό στοιχείο. Έτσι με την ανα

κnρυξη της κυπριακnς Δημοκρατίας, στην απογραφn του 1960 είχαμε στο Παλαί
κυθρο 207 ελληνικές οικογένειες με 865 άτομα και 71 τουρκικές οικογένειες με 
251 άτομα. 

Παρ' όλη την πλειοψηφία και την υπεροχn των Ελλήνων, μεταξύ όλων των 

κατοίκων υπnρχε μια πραγματικn αγάπη και συνεργασία. τα δύο σύνοικο στοιχεία 
ζούσαν Φιλικό και πολύ αρμονικά. Έλληνες και Τούρκοι ήρχοντο σε καθημερινή 
επαΦn και σε μεταξύ τους συναλλαγές. Τούρκοι εργάτες εργάζονταν ως βοσκοί 
ή γεωργοί σε Έλλπνες κτηματίες το ίδιο δε και Έλληνες εργάζονταν στα κτnμα

τα ή ως βοσκοί σε Τούρκους κτηματίες. 

τα καφενεία ήταν κοινό. Οι Τούρκοι όμως προτιμούσαν τα ελληνικό καφενεία, 
γιατί ήταν νεόκτιστα, πιο καθαρό, πιο καλό και κυρίως γιατί λειτουργούσαν και 
την πμέρα. Υπnρχε ένα μόνο τούρκικο καφενείο, πλινθόκτιστο και λειτουργούσε 
τις δειλινές ώρες μόνο. 

Όλοι οι Τούρκοι, και αυτό τα παιδιά, μιλούσαν απταίστως την ελληνικn, το ίδιο 
δε και όλοι οι ηλικιωμένοι Έλληνες μιλούσαν αρκετό καλό την τουρκικn. 
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οταν οι Τούρκοι έρχονταν στα ελληνικό καφενεία, κάποιος Φίλος τους θα τους 

κερνούσε καφέ. Αλλά και όταν ελλnνοκύnριος πήγαινε σε τούρκικο καφενείο, οι 

σύνοικοι τον υποδέχονταν με πραγματική χαρά και αρκετοί προθυμοποιούνταν 

να τον κεράσουν καφέ, λουκούμι ή κάτι άλλο. 

Στο θέρισμα έβλεπες Έλληνες και Τούρκους και των δύο Φύλων να εργάζονται 

πλάι-πλάι, τόσο σε κτήματα Ελλήνων όσο και σε κτήματα Τούρκων. Συνομιλού

σαν, aστειεύονταν μεταξύ τους, χωρίς καμιά διάκριση. 

Στα πέντε υπερσύγχρονα εργοστάσια τούβλων του Παλαικύθρου, που ήταν όλα 

ιδιοκτησία Ελλήνων, εργάζονταν και αρκετοί Τούρκοι. Τούρκισσες έρχονταν και 

από τα κοντινά τούρκικα χωριά, την Ennxώ και τn Μόρα και εργάζονταν στα του

βλοποιεία. 

Στους γόμους των Ελλήνων παρόντες και οι Τούρκοι να φέρουν το δώρο τους, να 

φάνε, να χορέψουν, να τραγουδήσουν. Στους τούρκικους γάμους πλειοψηφού

σαν οι Ελλnνες.Το ίδιο και σ' άλλες εκδηλώσεις. Όταν θα έκαμναν κανένα τουρ

κόπαιδο περιτομή <σουννέττι> έπρεπε να του γίνει κάποια προετοιμασία, να το 

εμψυχώσουν. Θυμάμαι που έρχονταν στο μ. πατέρα μου. του έλεγαν «Κύριε 

ΣοΦοκλή, εχρειαστήκαμέ σε πόλε. Εν να κάμουμε το τάδε παιδί σουννέττι και 

θέλουμε τn φοράδα σου που εν να γυρίσουμε το χωρκό». ο πατέρας μου πρόθυ

μα τους την έδινε, τους συνέστnνε όμως να είναι προσεκτικοί, κυρίως όταν θα 

άρχιζαν να κτυπούν τα τύμπανα και να παίζουν τους ζορνέδες, οπότε το άλογο 

θα αφnνίαζε. Την έπαιρναν, τπ στόλιζαν,τnς έδεναν στο μέτωπο ένα μεγάλο 

χαμαϊλί <Φυλακτό> - που είχαμε ειδικό για το μέτωπο του αλόγου, όταν πήγαινε ο 
πατέρας σε γάμους εκτός του χωριού ή σε κάποιαν άλλnν εκδήλωση -τπς περ

νούσαν στο λαιμό σειρές από χρωματιστές χάντρες και τnς έβαζαν το χαλινάρι. 

Στn ράχη τnς έβαζαν σεντόνι χρωματιστό και χρωματιστές πλεκτές κουβέρτες για 

να κάθεται άνετα το παιδί που θα του γινόταν n επέμβαση. Καβαλίκευαν το παιδί 
στn φοpάδα και δύο ηλικιωμένοι στενοί συγγενείς του παιδιού κρατούσαν το 
άλογο ano το χαλινό. Προπορεύονταν τυμπανιστές, ζορνετζήδες, βιολιστές και 
ακολουθούσε το άλογο μεγαλόπρεπο και ανήσυχο ano το θόρυβο των μουσικών 
οργάνων - το παιδί φαινόταν χαρούμενο και χαμογελαστό,- και ακολουθούσε ο 

κόσμος και όλα τα παιδιά του χωριού, ελληνόπαιδα και τουρκόπαιδα. 

Μου έμεινε αξέχαστο, όταν περνούσαν από το σπίτι μας. Σταματούσε π πομπή 

στnν εξώnορτά μας και έπαιζαν τα όργανα, ωσότου βγει ο πατέρας και τους 

πλουμίσει. Τους μουσικούς τους πλούμιζαν σχεδόν όλοι οι νοικοκυραίοι απ' 

όπου περνούσε n πομπή.'Οταν Φθόναμε στο σπίτι του παιδιού, εκεί ήταν ο σουν
νετζής <ιμάμης>, που θα έκαμνε την επέμβαση στο παιδί και την ίδια στιγμή ο 
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πατέρας θα έβαζε στο στόμα του παιδιού ένα λουκούμι, για να μην ακούονται οι 

φωνές και τα κλάματα του από τον πόνο της επέμβασης.Μετά θα κερνούσαν 

εμάς, τα παιδιά, κουφέττες Π λουκούμι και θα φεύγομε και για τους μεγάλους θα 

στρωνόταν το τραπέζι να διασκεδάσουν. 

Για τη συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ Ελλιiνων και Τούρκων θα ι'iθελα να 

αναφέρω κι ένα άλλο γεγονός. 

Μια νύχτα, σ· ένα καφενείο 

έπαιζαν κουμάρι οι χωριανοί 

Ελληνες και Τούρκοι · κάτι 
πολύ σύνηθες για το χωριό μας. 

Μεταξύ αυτών 2·3 Νιοχωρίτες 
και ένας Τούρκος απο τον Κορ

νόκηπο, ο Μουσnς, κοινώς Ανε
μόχοτζιας. Εκείνη τη νύκτα ο 

Ανεμόχοτσιας φάνηκε πολύ 

τυχερός. Κέρδισε πάρα πολλά. 

στον διαλύθηκαν και αυτός 
ξεκίνησε για το χωριό ταυ, πρό

σεξε πως μερικοί συμπαίκτες 

του σιγοκουβέντιαζαν. Κάτι 

υποψιάστηκε. Φοβι'iθηκε πως 

θα του έστηναν καρτέρι στο 

δρόμο προς το χωριό και θα τον 

λιiστευαν. 

Αντι για το χωριό του, λοξοδρό

μησε και πι'iγε στο τελευταίο 

σπίτι του χωριού, του φίλου 

του Στέλιου Παπαβαρνάβα. 
Κτύπησε δειλά-δειλά την 

πόρτα και όταν ο Στέλιος του 

άνοιξε του λέγει: 

- Ρε Φίλε Στυλλιi. Μπορώ να 

Παναγία Γαflακτοτροφούαα Παf/αικύθρου 

μείνω για λλίο στο σπίτι σου, ώσπου να ξημερώσει: Κέρτισα πολλά στο κουμάρι, 

και Φοούμαι να πάω στο χωρκό, άμπα τζιαί ληστέψουν με στη στράτα. Έτσι υπο

ψιάζουμαι. 
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ο Στελλι'iς πρόθυμος τον δέχτπκε. ΑΦού κουβέντιοσαν για λίγο, π οικοδέσποινα 

π Φανού του έδειξε το διπλανό δωμότιο, που είχε στρωμένο για τους ξένους και 

του είπε να πόει να πλαγιόσει. Αυτός όμως aρνείτο επίμονα, λέγοντας πως δε 

θέλει να τους βόλε ι σε φασαρίες, να λερώσει τα σεντόνια και προτιμό να κοιμπ

θεί στπν καρέκλα. 

Η Φανού θυμωμένη του λέγει. «Ρε σιυλλόπελλε, ε ξύλο που θέλεις τζιαι σου τζι' 

ο όντρας μου. Πότε τζιαι ξημερώνεστε στα κουμόρκα τζισι τώρα Φοόσαι. Καλό να 

πόθετε. 'Ατε ππέσε τζιαι χαζίρι να ξημερώσει». 

ο Ανεμόχοτσιας, σε μια δύσκολη γι' αυτόν στιγμι'i, προτίμησε να βρει καταφύγιο 

σε σπίτι χριστιανικό παρό σε τούρκικο παρ' όλο που είχε αρκετούς Τούρκους 

φίλους του. Τόση συνεργασία και εμπιστοσύνη υπnρχε μεταξύ Ελλι'iνων και 

τούρκων. 

Στενότατη λοιπόν η μεταξύ τους συνεργασία και αλληλοβοι'iθεια. Τούρκοι και 

Ελληνες μσζί έξω στους κόμπους να βόσκουν τα κοπόδια τους. Και το καλοκαί· 

ρι! Τους ζεστούς μι'iνες που τα πρόβατα δεν μπορούν να περπατούν και να 

βόσκουν κότω από το καυτερό ι'iλιο! Τότε οι βοσκοί πρέπει να ξωκοιμn-σουν. Το 

δειλινό, τη νύκτα. δεν θα οδηγι'iσουν τα πρόβατα να τα κλείσουν στη μόνδρα 

τους. Μόνα τους αυτό, όταν δροσίσει το δειλινό, θα ξεκινnσουν ένα ένα για τη 

βοσκι'i. Θα βόσκουν όλη τη νύκτα με κόποιες διακοπές βέβαια. μέχρι τις πρωινές 

ώρες, οπότε, θα επιστρέψουν στο στέκκι τους. στο πηγόδι, που φρόντισε ο 

βοσκός και το καθόρισε πριν λίγες μέρες. 

Εκεί οι πέτρινες γούρνες θα είναι γεμότες με το δροσερό και λίγο υφόλμυρο 

νερό του λόκκου, που τις γέμισε πριν λίγο με τη δερμότινη σίκλα ο βοσκός. Θα 

έρθουν τα πρόβατα ένα-ένα και αΦού κορέσουν τη δίψα τους θα αποσυρθούν με 

τπν ίδια σειρό, λίγο πιο πίσω κσι θα πλαγιόσουν το ένσ κοντό στο όλλο κατό 

οικογένεια.Τότε θα αρχίσουν να τρώγουν πραγματικό, θα αρχίσουν νσ μηρυκώ· 

νται <αναμασούν την τροφι'i τους> και θα ξεκουρόζονται μέχρι το δειλινό που θα 

δροσίσει και θα ξεκινι'iσουν για τη νυκτερινn βοσκι'i. 

Τι γίνεται όμως με το βοσκό; Μπορεί να μένει όγρυπνος όλη τη νύκτα να προσέ· 

χει μι'iπως τσ πρόβατα πόνε σε κανένα μποστόνι, μι'iπως πόνε σε ξένα χωρόφια 

και κόνουν κόποια ζημιό! Και αν κατό κακι'i του τύχη έρθουν κλέφτες και του κλέ· 

ψουν πρόβατα · κότι πολύ συνηθισμένο-θα τους αντιληφθεί, θα μπορέσει μόνος 
του να αμυνθεί, να υπερασπισθεί την περιουσία του; 
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Μια είναι π λύσπ. Πρέπει να σμίξουν τα κοπάδια τους δυο τρεις βοσκοί. Να είναι 

όλοι μαζί τπ νύκτα. Θα κουβεντιάζουν. θα μπορούν να κοιμούνται εναλλάξ. θα 

μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν οποιαδιlποτε δυσκολία. 

τπν π μέρα θα μένει κοντά στο κοπάδι μόνο ένας. κάτω απο τπν καλύβα, να προ

σέχει τα πρόβατα. να ανανεώνει το νερό στις γούρνες, που κάθε τόσο θα έρχο

νται τα πρόβατα να πίνουν. Οι άλλοι σύντροφοι του θα έχουν το ελεύθερο, θα 

πάνε στο σπίτι τους να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν, να πάνε στο καφενείο ή να 

κάνουν κάποια δουλειά στο σπίτι, στα χωράφια τους. 

Για τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων ο Νικολάκης Γ. παπαβαρνάβας μάς 

λέγει: «Γεννήθηκα και αναγιώθπκα στο Παλαίκυθρο. Τέλειωσα το Δπμοτικό σχο

λείο του χωριού μου σε πλικία 14 ετών. Επειδιl δεν είχαμε τις δυνατότητες να 
ππγαίνουμε στπ Λευκωσία για ανώτερες σπουδές, βοπθούσα τον πατέρα μου 

στις γεωργικές του εργασίες. 

Για 45 ολόκλπρα χρόνια πότιζα με τον τίμιο ιδρώτα μου τπ γπ του Παλαικύθρου. 
Ανάλογα με την εποχή του χρόνου να οργώνω, να σπέρνω με το ξύλινο άροτρο, 

να θερίζω με το δρεπάνι, να αλωνεύω με τπ δουκάνπ, κάτω που το ζεστό ήλιο 

του καλοκαιριού, να ανεμίζω, να κάμνω τόσες άλλες βαριές γεωργικές δουλειές. 

Ύστερα που ανακάλυψαν το τράκτορ, τπ θεριστική, τπν αλωνιστική μπχανή και 

το κομπάϊν και οι γεωργικές δουλειές γίνονταν πιο εύκολα και σε λιγότερο 

χρόνο, έκαμα και κοπάδι. Εγινα γεωργοκτπνοτρόφος. 

Τι ευχάριστα. τι αμέριμνα περνούσα στο χωριό μου με την οικογένειά μου, το 

κοπάδι μου έξω στο ύπαιθρο! Μα τώρα; Τώρα και 35 ολόκληρα χρόνια είμαι ανα
γκασμένος να ζω μακριά απο το σπίτι μου, μακριά απο τπ γπ που αγάππσα, τπ γπ 

που έπλασα με ιδρώτα και κόπους. Να ζω πρόσφυγας στπν ίδιά μου την πατρί

δα. ξένος μεταξύ ξένων, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. 

Πόσο νοστάλγπσα το σπίτι μου! Τπν πριν 27 χρόνια ζωή! Να πάω έξω στον κάμπο, 
να βοσκήσω τα πρόβατά μου στον απέραντο κάμπο του Παλαικύθρου στις όχθες 

του ποταμού Ππδιά, να ξωκοιμίσω με το κοπάδι μου τις καλοκαιρινές νύκτες -
κυρίως όταν είναι φεγγάρια - και την πμέρα να κοιμπθώ κάτω απο τπ σκιά τπς 

καλύβας, που κάμναμε με αλωνιές κοντά στο λάκκο του κοπαδιού μας! Να σμίξω 

το κοπάδι μου με τον Τουρκοκύπριο χωριανό μου Μεχμέτπ <τζιωνή όπως τον 

λέγουμε>! Για χρόνια τους καλοκαιρινούς μήνες σμίγαμε τα κοπάδια μας με τον 

φίλο μου το Τζιωνή. Τπν πμέρα έμενε ο ένας στο κοπάδι. το απόγευμα θα περ- · 
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νούσα από το σπίτι του να μου δώσει π γυναίκα του το φαγητό του ιi εκείνος θα 

περνούσε απο το σπίτι μου να του δώσει n γυναίκα μου το φαγητό μου και θα 
συναντιούμαστε σ' ορισμένο τόπο. Ξέραμε πού θα ιiταν το κοπόδι, κοντό στο 

δείμμα του ιiλιου. Θα καθόμασταν να Φόμε και όλη τη νύκτα θα προσέχαμε το 

κοπάδι μας κουβεντιόζοντας ιi θα κοιμούμασταν με τη σειρό. 

Τους μιiνες που δεν ξωκοιμίζαμε τι διασκεδάσεις κάμναμε με τον φίλο μου τον 

Τζιωνιi και το Φίλο μας το ΜουσταΦό τον Χότζια στον καφενέ του Δnμιiτρn Αχιλ· 

λέα! 

Τώρα έρχεται στο μυαλό μου ο γόμος του Μεμετσαλίχn με τη Μελέκκn. Ο γόμος 

έγινέ στο καφενείο του Μουλλά. Είχεν ορχιiστρα στον καφενέ και διασκεδάζαμε 

μέχρι τις πρωινές ώρες. Μαζί μας ιiταν και ο γαμπρός με τους δικούς του. Η νύΦπ 

ιiταν στο σπίτι των γονιών της και διασκέδαζε με τις τουρκόλλες. Ο βιολάρnς 

ιiταν τυφλός ιi σκέπαζαν τα μότια του να μη βλέπει τις τουρκόλλες. 

Ο Χότζιας πιiγαινε στο σπίτι της νύΦπς και ρωτούσε τους γονιούς της αν ιiθελαν 

το γαμπρό. Αν ιiταν δεχτοί εγίνετο ο γόμος. ·οταν τέλειωνε το φαγοπότι, ο 

γαμπρός μαζί με τους καλεσμένους του πnναιναν στο σπίτι το δικό του όπου τον 

περίμενε n νύΦn. Η τουρκόλλα ιιΕγκέ» παρέδινε το γαμπρό στη νύφη, n οποία 
ιiταν μόνη στο σπίτι, και ο κόσμος έφευγε. Έτσι τέλειωνε ο γόμος». 

Επίσης ο μ. δόσκαλος Βαρνόβας Παπαναστασίου, που το 1974 μαζί με τη γυναί· 
κα του και ένα του γυιό ιiταν εγκλωβισμένοι στην εκκλησία της Βώνnς και κατό

πιν διαβnμότων του γυιου του Τάσου, χειρούργου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευ
κωσίας, τους άφησαν οι Τούρκοι ελεύθερους, γράφει: 

«Φθόσαμε στη Λευκωσία στις 2.00 μ.μ. της Τετόρτπς. Μας πιiραν σ' ένα σπίτι 
τούρκικο. Οι ένοικοι μός φέρθηκαν πολύ ευγενικό. Ζιiτnσαν να μας δώσουν 

τροΦιi ... Πάνω στπν κουβέντα είπα πως έπαιρνα χόπι απαραίτητο για την υγεία 
μου. Η κόρη, δασκόλα των Αγγλικών, προθυμοποιιiθnκε να μου το αγορόσει. 

Πλιiρωαε δώδεκα σελίνια. Επέμενα να τπν πληρώσω. Αρνιiθnκε. Θα την πληρώ

σω όταν γίνει ειριiνn και επισκεφθεί το Παλαίκυθρο. 

Στο σπίτι ιiρθε και με επεσκέφθη ο Αρχικτπνίατρος Ορχόν ΕΦέντnς, παλαιός 

Φίλος. 

Μου έφεραν κουρέα να με ξυρίσει. 

- Ντροπιi να πας στο παιδί σου με έτσι γένια, μου είπαν. 
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Φεύγοντας από το τούρκικο σπίτι ο ιδιοκτήτης με φιλοδώρησε μ' ένα φιαλάκι 

κολώνια. Τους ευχαριστώ με όλπ μου τπν καρδιά όσους μας επισκέΦθnκαν και 

βοήθησαν στπν απελευθέρωσή μας. Ο κόσμος δεν είναι τόσο κακός. Ελπίζω στο 

μέλλον να συναντηθούμε και να τους εκφράσω και δια ζώσπς τπν ευγνωμοσύνη 

μου». 

Αγάππ, συνεργασία, αλλnλοβοήθεια κυριαρχούσαν μεταξύ Ελλήνων και Τούρ

κων. Μικροπαρεξπγήσεις παρουσιάστηκαν με τπν έναρξπ του απελευθερωτικού 

αγώνα τnς Ε.Ο.Κ.Α. το 1955. Τότε μερικοί νεαροί άνεργοι Τούρκοι κατατάγnκαν 
στnν επικουρική αστυνομία και συνεργάστnκαν με Άγγλους στρατιώτες νια να 

πλήξουν το απελευθερωτικό κίνnμα. Αυτοί παρ' όλο που πίεζαν τους ομογενείς 

τους να μπν έρχονται σε επαφή με τους Έλλnνες, δεν το κατόρθωσαν. Παρ' 

όλες τις πιέσεις και τις φοβέρες τους, οι περισσότεροι Τούρκοι κυρίως οι nλικιω

μένοι, εξακολουθούσαν να συχνάζουν στα ελλnνικά καφενεία, να συναναστρέ

φονται και να συνεταιρίζονται με τους Έλλnνες. Τρανό παράδειγμα π για χρόνια 

στενή συνεργασία μεταξύ του τουρκοκύπριου Χαλίλn και του Βαρνάβα Παπανα

στασίου και Φίλιππου παπανικόλα, που αγόρασαν συνεταιρικά κομπάϊν, τόσο για 
δική τους χρήσn όσο και νια εκμετάλλευσn. 

Μετά τn λήξn του απελευθερωτικού αγώνα και τπν υπογραφή των συμφωνιών 

Ζυρίχnς-Λονδίνου, επανήλθε το ήπιο κλίμα, n αγάππ, n συνεργασία, οι συνδια
σκεδάσεις. Ανnσυχnτικά κρούσματα άρχισαν να παρουσιάζονται τον Δεκέμβριο 

του 1963. οπότε ξέσπασε n απρόκλnτn τουρκική ανταρσία στn Λευκωσία. Τότε 
μερικοί νεαροί Τούρκοι πήγαν στn Λευκωσία και έσμιξαν με τους Τούρκους τρο

μοκράτες, στο χωριό όμως δεν προκλήθnκε κανένα επεισόδιο. Στις 13 του Γενά
ρn το 1964 Τούρκοι τρομοκράτες επεσκέΦθπκαν τους ομόθρnσκούς τους στο 
χωριό και τους προέτρεψαν να εγκαταλείψουν το χωριό και να εγκατασταθούν 

προσωρινά στα κοντινά αμιγώς τούρκικα χωριά. Τους υπόσχονταν πως εντός των 

nμερών τουρκικός στρατός θα aποβιβαζόταν στnν Κύπρο και βοneούμενος από 

τουρκικά αεροπλάνα, που θα βομβάρδιζαν τα ελλnνικά χωριά, θα κατελάμβαναν 

ολόκλnρn τnν Κύπρο και αυτοί θα επέστρεφαν στο χωριό και θα ενέμοντο τnν 

περιουσία των Ελλήνων που ήδπ θα σκοτώνονταν. 

Κατ' σρχάς δεν επείσθnκαν. Όταν όμως τnν επομένπ μερικοί εξτρεμιστές και 

άλλοι από Φόβο εγκατέλειψαν το χωριό, αναγκάσθnκαν και οι υπόλοιποι να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, φοβούμενοι μήπως τους κακοποιήσουν ομοε

Θνείς τους τρομοκράτες και εγκσταστάθnκαν στα κοντινά τούρκικα χωριά Επnχώ, 

Μπέn-Κκιογιού και Μόρα. 
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Παρ' όλες τις απρόκλπτες τουρκικές επιθέσεις σ' άλλες περιοχές τπς Κύπρου και 

παρ' όλους τους εν ψυχρώ Φόνους Ελλήνων απο Τούρκους, στπν περιοχή μας δε 

συνέβπκε κανένα σοβαρό επεισόδιο λόγω τπς ψυχραιμίας των Ελλήνων και τπς 

πρώπν στενής συνεργασίας Ελλήνων και Τούρκων. 

Αρκετοί Τούρκοι εξακολουθούσαν να έρχονται στο χωριό, να κάθονται στα καφε

νεία μας, να επισκέπτονται τα σπίτια τους, να καλλιεργούν τα χωράφια τους, να 

μαζεύουν τn σοδειά τους και ευγνωμονούσαν τους Έλλnνες γιατί δεν ενοχλού· 

σαν τπν περιουσία τους. Έκαμναν δε φρικτά παράπονα κατά τnς τρομοκρατικής 

πγεσίας τους, που δεν τους επέτρεπε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 

τn νοσταλγία του για το χωριό πλήρωσε με τn ζωή του, στις αρχές Νοεμβρίου 

του 1964, ο ομοχώριος μας ΧουσεΤν Χασσάν, που πυροβολήθnκε και σκοτώθnκε 
στn Μόρα, στn μέσn του δρόμου, μπροστά στα μάτια τnς γυναίκας του, όπως 

αυτή κατέθεσε στnν αστυνομία. γιατί έλεγε στο καφενείο ότι δεν ήταν ευχαρι

στnμένος από τnν υποχρεωτική μετοικεσία του και ήθελε να επιστρέψει στο 

χωριό του. 

Αλήθεια, πόσοι τουρκοκύπριοι έχουν τον ίδιο πόθο τnς επιστροφής στα σπίτια και 

τις περιουσίες τους όπως ο Χασσάν Χουσέϊν! Πόσοι νοσταλγούν τις παλιές καλές 
μέρες, που περνούσαν στα χωριά τους πλάι-πλάι με τους ελλnνοκύπριους συν· 

χωριανούς τους! Αυτή όμως n μεγάλn πλειοψnΦία των τουρκοκυπρίων, που καί· 
γεται από αυτό τον πόθο, που είναι αντίθετn με τπ μεγαλομανία ορισμένων nγε

τίσκων τnς, που αντιτίθεται στις παράλογες βλέψεις τnς Τουρκίας για διχοτόμn

σn ή συνομοσπονδία ή και προσάρτnσn τnς Κύπρου στnν Τουρκία, αυτοί που δεν 

συμμερίζονται τις σκέψεις μερικών σωβινιστών ομοθρήσκων τους, τι μπορούν να 

κάμουν; 

Μπορούν να διαμαρτυρnθούν όπως ο χουσεΤν Χασσάν και να έχουν τπν ίδια μ' 

αυτόν τύχn; Όχι. Προτιμούν τn μετανάστευσπ. Ήδn n πλειοψnφία των τουρκο
κυπρίων έχει εγκαταλείψει και τπν υπο τουρκική διοίκnσn Κύπρο. Πότε τέλος 

πόντων n Άγκυρα και μερικές Μεγάλες Δυνάμεις που τους υποστnρίζουν θα 
αντιλnΦθούν το μεγάλο κακό που έχουν προξενήσει στον κυπριακό λαό, πως 

έχουν καταστρέψει ολόκλnρο το νnσί; 

Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως όλοι αυτοί σύντομα θα αντιλnΦθούν το ανοσι
ούργnμά τους, θα κάνουν δεύτερες σκέψεις, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και 

θα βοnθήσουν στπν επανένωσn του νnσιού μας, για να επανέλθει π ειρήνπ, n 
αγάπn και ευτυχία σ' όλο τον κυπριακό λαό. 




