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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

'Έκαμέν με, η άχαρη, και δεv μο' 'μειvεv χάλιv 
κι αvαοτεvάζω των δεvδρώv και κάμνω τα κ:αψάλιν. 

Ο Σοφοκλής Νικολάου, αΡΎότερα Χ"Σοφοκλής Χ"Νικόλας, γεννήθηκε 
στην Κυθρέα, ενορία Συρκανιάς, περίπου το 1882, και πέθανε πλήρης 
ημερών περίπου το 1968.1 Γονείς του ήταν ο Χ11Νικόλας, βοσκός, και η 
Χ"Θέκλα, μάμμη. Η σύζυγός του ήταν η Μελανή (Μελού) Στυλιανού, 
με την οποία απέκτησε τα εξής παιδιά: α) Ανάστα, β) Νίκος γ) Αντρέ

ας, δ) Ζωή, ε) Άννα (Γιαννούλλα) και στ) Θέκλα.2 Ο ποιητάρης είχε, ε
πίσης, τα εξής αδέλφια: α) Χριστοφής, ο οποίος ήταν πατέρας του Κώ

στα Χρ. Χ''Νικόλα, που πέθανε στις 7.7.2005 σε ηλικία 85 ετών, και 
του Νικόλα (αγνοούμενου από το 1974) β) Γιαννάκης (γ. 1875) (ειδι
κός στους αμανέδες), γ) Βικτωρού Κ. Χ"Γιακουμή και δ) Αγγελού 

Καλλή. Ο ίδιος, που για ένα διάστημα μεταξύ 1916-1920 μετανάστευ
σε στην Αμερική, ασκούσε το επάγγελμα του ψάλτη και του αγωγιάτη 

(κκιρατδή), ακόμη και του «αρχαιολόγου>>!3 ενώ, παράλληλα, ασκούσε 
με επιτυχία και το επάγγελμα του ποιητάρη (1900 κ.ε.), όπως, άλλω
στε, βεβαιώνει και ο ίδιος: 

Και, τελοσπάντων, να σας πω και τα γεννητικά μου, 

που πάττισα γ1tΧ τες λεχνές κ' έχασα τα νερά μου. 

Είναι όλον ποίησις εμέν το φυσικόν μου 
και Συρκανι.άν το λέγουσι άσιλα το χωρκόν μου. 

Αν θέλετε, χαρίζω σας ακόμη τ' όνομά μου, 
κύριοι, γy;ι να μάθετε και 'μέν και την σειράν μου. 

Σοφόκλην μ' ονομάζουσιν, λέγουν με ποιητάρην, 
κι όσον ν' ακούσω τραγουδ ι.άν, τρέχω σαν λεοντάριν. 

Δοξάζω τον τον Πλάστην μου που μ' έδωκεν την χάρην, 

έδωσέν μου τ' αλύπητα έτσι με το γομάριν. 

Όσον να ακούσω του δ ιολιού να βγει ο κατifσ.ρισμός του, 

κάμνω το με την τραγουδιάν και χάνεται ο σασμός του (βλ. αρ. 1). 

Ο Χ11Σοφοκλής ως ποιητάρης αρεσκόταν περισσότερο, όπως ακριβώς 

και ο αδελφός του Χριστοφής, στην ερωτική ποίηση και το τifάττισμα. 

1 Βλ. Στ. Πετάση, "Χατζησοφοκλής Χατζηνικόλα, ένας διάσημος Κυθρεώτης ποιητάρης",Ελεύθε
pη Κυθpέα 1(1978)207. 
2 Κατά τ~ς έρευνές μου απάντησα το όνομα Θέιcλα Κωνσταvήνου, μάμμη, από την Κυθρέα ~c:αι 
αρ"yδτερα στο Στρόβολο, που, όπως με πληροφορεί ο Πετάσης, ήταν εγγονή της χ•Θέιcλας (εic: θυ

γατρός Βικτωρούς). Η Thekla Constantinou of Kythrea αναφέρεται ότι ~c:αtέχει τ~ς πρα1Cτ\~c:ές 
θεωρητιχές γνώσεις ~c:αι δεξιότητες ώστε να ασκεί το επάπελμα της μάμμης από 29.3.1947. Βλ. 
C.G., Νο. 3289, Thursday, 13th Febr. 1947, όπως επίσης C.G. 22nd Jan. 1948, p. 37, C.G. 20th 
Jan. 1949, p. 25, C.G. 26th Jan. 1950, p. 35, C.G. 24th Jan. 1951, p. 34, C.G. 23rd Jan. 1952, p. 
53, C.G. 26th Jan. 1956, p. 80, C.G. 30th Jan. 1958, p. 50, C.G. 29th Jan. 1959, p. 43. 
3 Βλ. Κ. Γ. Χώπλαρου, "Φυσιογνωμ(ες της Χαρδαιaώτισσας στις πρώτες δε~c:αετίες του αιώνα 
μας", Ελεύθερη Κυθpέα, η. 29-30, σσ. 86-87. 
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Συνεργάστηκε κατά καιρούς με τον Σοφοκλή Χρ~στοφόρου,4 από τη 
Χάρτζια (κουμπάρο του αδελφού του Χρ~στοφή), με τον οποίο εξέδω

σε και δύο φυλλάδες (βλ. αρ. 3 και 4), καθώς και με το Χριστόφορο Θ. 
Παλαίση (1872-1949), με τον οποίο εξέδωσε επίσης δύο φυλλάδες (βλ. 
αρ. 5 και 7), ενώ ο ίδιος υπήρξε και (συν)εκδότης των ως τότε Απάν
των του Παλαίση (βλ. αρ. 6). 

Το ενδιαφέρον μου για τον (Χ")Νικόλα ανάγεται στα χρόνια που εκπο

νούσα τη διδακτορική μου διατριβή, στην οποία και τον διέλαβα, χωρίς 
να μειωθεί έκτοτε το ενδιαφέρον μου γι' αυτόν. Σχετικό είναι και ένα 

σύντομο κείμενό μου γι' αυτόν, που φιλοξενήθηκε παλαιότερα στην 
«Ελεύθερη Κυθρέα». 5 Η εκτίμησή μου γι' αυτόν ως ποιητάρη και ως 
ιδιότυπο χρήστη της παλαιάς κυπριακής μας διαλέκτου, αλλά και ως 
πολλά και ωραία κομίσαντα στην κυπριακή προφορική ποίηση, με εν

θάρρυναν ν' αναζητήσω τις φυλλάδες του στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 

απ' όπου εξασφάλισα, ευτυχώς, τις υπ' αρ. 1, 3, 4 και 5, όχι όμως και 
την υπ' αρ. 2, δυστυχώς. Η υπ' αρ. 6 έκδοση απόκειται στο Σπουδα
στήριο Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης. Δυστυχώς, δεν κατόρθωσα να εντοπίσω το κείμενο της 

φυλλάδας υπ' αρ. 7 παρά μόνο το εξώφυλλό της (ας είναι κι' αυτό!), ε
νώ η φυλλάδα υπ' αρ. 8 μου είναι τελείως άγνωστη, πλην του τίτλου 
της, φυσικά, που για πρώτη φορά δίνεται στη δημοσιότητα. 

Εδώ δεν έχω παρά να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου για 

την έκδοση αυτή, η οποία εμπλουτίζει την ολοένα αυξανόμενη βιβλιο

γραφία επί του θέματος και φωτίζει άγνωστες πτυχές της προφορικής 
μας ποίησης. Βέβαια, είμαι πεπεισμένος ότι η προσπάθεια για διάσωση 

και διαφύλαξη των κειμένων της καθόλου Κυπριακής Λαϊκής Γραμμα
τείας θα πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη, όσο είναι καιρός. Είναι γι' αυτό 

ακριβώς που νιώθω εδώ την ανάγκη να ευχαριστήσω εκ βαθέων το 
προσφυγικό σωματείο <<Ελεύθερη Κυθρέα», που ανέλαβε, ως εκδότης, 

με την ευκαιρία των 40 χρόνων ζωής του, τις δαπάνες της παρούσας 
έκδοσης και τη φροντίδα της κατάλληλης προώθησής της. 

Κ. Γιαγκουλλής, δ.φ. 

4 Γνωστός χα1 rος Σοφοκλής Χρ\Cftοφή, από τη Χάρτζ~α χα1 αργότερα Καράχουμι, γεrοργός στο ε
πάγγελμα. Είχε rος α· σύζυγο την ομοχώρ\ά του Χρυστάλλ.cι, με την οποία απέιcτησε τα εξή; έξ1 

πα\δ\ά: α) Αγγελής Σοφόκλη (1924-1974), αγνοούμενος, λαϊκός π01ητής κα1 λαουτάρης (εξέδrοσε: 
«'ΓΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΡΩΤΙΚΑ Ι ΔΙΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΆΣΤΙΧΑ Ι Συνταχθέν υπό/ ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΟ. 

ΚΛΗ Ι 61C Χάp"tζ~ας Κuρηνείας. Ι Εκ-nίπαιcnς «ΤΟΜΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» Τηλ. 52542, Κuρή
νεw>), β) Μελής, γ) Γεώργ10ς, δ) Ηλίας, ε) Κατ(να χαι στ) Περσεφόνη. Από τη β' σύζυγό του 
Αντρ1άνα απέιcτησε άλλα τρία πα\δ\ά: α) Χρυσόστομος, β) Θεόφlλος κα1 γ) Ευριπfδης. Εγγσνοι 
του (μεταξύ άλλrον) οι α) Αντρέας Χριστοφή (γ. 1938), Ύ\(Ις του Κυρ\άχου Χριστοφή χαι της Περ
σεφόνης Σοφοιcλή, χάτοιχος Αγλαντζ\άς, δασονόμος, χαι β) Σοφοκλής Αγγελή Σοφοκλέους (γ. 

1954), χάτ01κ.ος Ψ1μολ6φου, επίσης λαtχός ποιητής (εξέδrοσε: Τζιερvvειώt11'α ποpίζια. Ποιήματα -
ΕDθvμο'fpαqιήματα, «ΛΎiα Καρπασiα», Κύπρος 2011). 
s Βλ. Κ. Γ. Γ111γκουλλή,''Ενας ποιητάρης από την Κuθρέα", ΕλεfJθερη Κvθpέα 1(1978)48. 
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1. Ο ΝΕΟΣ ΕΡΩΤ ΑΣ / ΥΠΟ Ι ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ /(Εκ του 
χωρίου Κυθραία ενορία Συργανιάς) / ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»/ Α. Π. ΜΗΧΑΗΛΙΔΟΥ / 1900. 

[The Cyprus Gazette, June 7th, 1901, p. 4519: Νο. in Registar: 207: "Α 
New Love" by Sophocles Nicolaou ofthe Village Kythrea, Syrgania quar
ter. Evagoras "Printing Office" Α. Ρ. Michaelides, 1900. 

Bήtish Library. General Reference Collection 011586.b.5.(3.)]. 

Από τα οκτακόσια ενενήντα εννέα 

να σας ειπώ είντα 'παθα κ' εγιώνη με μιαν νέαν. 

'Παφότις την αγάπησα, δεν έκαμα χαiριν, 

κοπιάστε, φίλοι μου, κοντά να δείτε είντα σείριν! 
5. Έμπην εις το μεράκκιν μου για να την αγαπήσω 
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κ' εκόvrεψα, ο δυστυχής, τον νουν μου να ζαλίσω. 
Εσκέφθηκα μονάχος μου για να την ε-ζητήσω 

κ' έστε1λά της προξενητήν, για να την ερωτήσω, 
να δούμεν είντα 'ν' που λαλεί, ειδέ να παραιτήσω, 

10. να φύγω πιον 'πό λλόου της κι αλλού να 'ποκουμπήσω. 
Αφήκαν μας εις τ' ανοικτά, δεν μας εκόψαν λόγον, 

π' αππέσω η καρδούλα μου έχει μεγάλον φόβον, 

μήπως και δώσουν την αλλού τώρα που λε{πω 'ηώνη 
και θα της κάμω τες μαγειές5 πάνω σ' έναν πεπόνι. 

15. Μάλιστα είναι όμορφη, πολλά την εφημίσαν, 
κοπέλια έν' τρία τέσσερα όπου την εζητήσαν. 

Λοιπόν, αφού τ' αρχίνησα, να σας τα είπω όλα, 
η μάνα της ελάλεν τους: -«Η κόρη μο' 'ν' ροκόλα. 

Ο κόσμος έχει τόσον νουν κ' εμέν εχάθη τέλειω>, 

20. λέγει, «δεν της εγόρασα π1λέμου τα σκουτέλια. 
Άμα της κάμω τα προικιά όλα ως το βελόνι, 

'κείνος πόν' το nισμέττιν του διώ του την κ' εγιώνη». 
Εδέχτηκεν κ' η κόρη της, εδέχτηκα κ' εηώνη 

κ' έπιασα ταίριν δυνατόν σαν πιάνει το τρυγόνιν. 
25. Η τέχνη της έν' ράφταινα, έμπην εις την μαστό ρσαν, 

έκαμέν με κ' επέλλανα η λεχνική της κόξα. 

Εννά τσα1CΚίσω 'ναν χρυσόν, να κάμω δακτυλίδιν, 
πρώτ' έμαθεν και σύγκοβκεν καλά με το ψαλίδιν. 

Έκαμέν με κ' εξέρανα κ' εγίνηκα σανίδιν 
30. κ' ενvά της κάμω τες μαγειές πάνω σ' έναν καρύδιν. 

Έκαμέν με κ' &Κλώστηκα κ' εγίνηκα ραφίδιν 
κ' ενvά της κάμω τες μαγειές πάνω σ' έναν σταφίδιν. 

Έν' άδικον να τραγουδά κανείς καθίστην ώραν, 

πά' η αγοράζει μηχανήν, φίλοι μου, 'πού την Χώραν. 

35. Παίρνει την εις το σπ(τιν της κ' έκατσεν ηα να ράψει 

κ' εκόvrεψεν, του δυστυχή, την μύλλαν μου να κάψει. 
Πιστεύκετ' άμαν να την δω 'πομπρός μου να διαλλάξει, 

5 Τα δίστιχα αuτά με πρι!ιτο ημισriχω «Εννά της ιcάμαι τες μαγειές ... » απαντάται πολύ σε «άσμα
τα δiσnχα» του 19ου αι. Πρβ. Θ. Παπαδοπούλλ.ου (επιμ.), Δημώδη ιΊ.σμο.τα εξ ανεκδότων συλ
λογών του ιθ' αιώνος, Λευιcαισiα 22001, σσ. 266 κ.ε.: 

Έvvα σοv κιψω τες μο.γεJές στο. εiκοσi μου νύχια, 
ν' αθθvμηθείς το. πpωπνά. που μου 'ιwμνες πεμπίχια (αρ. 10) 

Έvvo. σου ταίμω πς μο.γεJές πας σ' έναν πορτοκκιΊ.λλιν, 
γιατf ζηλει\ουv σου πολλά πως έ-χεις τόσα κάλλη ( αρ. 21) 

Έvvo. σου ταίμω τες μο.γεJές πάνω σ' ένο.v κvδώvιν, 
κ' έvvo. σε ταίμω νο. .,ι:vείς Toύp'IW. με το σεvτόνιv (αρ. 28) 

Έvvα σου ταίμω τες μο.γεJές πάνω στα δl}ο σου χέρ'ΙW., 

να 'pτεις να με παpο.'ΙW.λείς Ύlll να yινούμεv ταίpκα ( αρ. 36) 
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40. 

45. 

50. 

55. 

60. 

65. 

70. 

75. 

παίζ' η καρδιά μου τταμπουράν, θέλει να την αρπάξει! 
Έκατσεν εις την μηχανήν και μάχεται καπάλιν, 

έντζ' έν' τωρά που μο' 'ππεσεν, φiλοι μου, τούτ' η ζάλη. 
Έκαμέν με, η άχαρη, και δεν μο' 'μεινεν χάλιν 

η αναστενάζω των δενδρών και κάμνω τα καψάλιν. 

Εννά της κάμω τες μαγειές πάνω στην μηχανήν της, 

να 'ρτει να με παρακαλεί, να πάρω το φtλίν της. 

Εννά της κάμω τες μαγειές 'πουκάτω στο βελόνιν, 
το πρόσωπόν της άσπρισεν σαν τ' ουρανού το χιόνιν. 

Εννά της κάμω τες μαγειές 'πουπάνω στον κουμπάσον, 

έκαμέν με, η άχαρη, κ' εκόντεψα να σπάσω. 

Εννά της κάμω τες μαγειές π' αππέσσω στο μασούριν 

κ' εννά την κάμω, βρε παιδιά, να 'ρχεται μονοβούριν. 

Εννά της κάμω τες μαγειές 'πουπάνω στο κολάνιν 

κ' εννά την κάμω, βρε παιδιά, τελείως να πελλάνει. 
Τέλεια κοντά στον τοίχον της τρέχει βαθύν ποτάμιν 

κ' εννά της κάμω τες μαγειές πάνω σ' έναν καλάμιν. 
Για ν' αρχινήσω να σας πω το ιδικόν μου πάνιν, 

θέλω τον ουρανόν χαρτίν, την θάλασσαν μελάνιν. 
Μα την αλήθειαν του Θεού, μα του Χριστού τα πάθη, 

ο τσύρης της εξοδίασε λίρες για να την μάθει. 

Για ν' αρχινήσω να λαλώ τα πάθη της ~αγούδια, 
ξηραίνεται η μαύρη γη, δεν κάμν<ει> πιον λουλούδια. 

Έχει λουλούδια στην αυλήν, συκιάν καρτδίν της πόρτας, 
άμα την δω, λιγοθυμώ, βρίσκ' αφορμήν της σόρτας. 

Είναι καλή η σόρτα μου, μοιάζει με του Αγyέλου, 
έχει σπωύνους περισσούς κ' έσσω της δεν με θέλουν. 

Άστρη, πολλ' αναρίθμητα, κάμετέ μου χαπάριν, 

αν δείτε την περίστασην κ' έλθ' άλλος να την πάρει. 

Εμέναν έν' αδύνατον διά να μου την πάρουν, 

γιατί βαστώ τα άρματα του φοβερού του Χάρου. 
Κι όταν τον δουν με τα σπαθιά, τον άρρωστον η αν χώσουν, 

βαστώ το περηφάνειαν για σεν αν με σκοτώσουν. 
Βάλε να με σκοτώσουσιν κ' έσσω σου να με θάψουν 

κ' έχω πολλούς που μ' αγαπούν καηα 'ρτουν να με κλάψουν. 

Έπειτα 'πού τα κλάματα θέλουν να σε ρωτήσουν, 
να μάθουν την υπόθεσην, να σε κατηγορήσουν. 

Το πρόσωπόν σου έν' γyαλλίν κ' ήρτεν 'πού την Ρωσσίαν, 
δώσ' μου το, κόρη, να το δω χωρίς αμφιβολίαν. 

Αμφιβολίαν μην έχεις πως θα σε παραιτήσω 

και θα σε κόψω ττεναχάν, να σε γλυκοφtλήσω. 

6 Φυλλ.: ιcάμνω. 

-7-



Κι όταν σου πάρω το φlλίν, εννά σε κάμω ζάφτιν 
80. 1Cαι θα σου φέρω αλλαήν ραμμένην 'πού τον ράφτην. 

Εννά του πάρω πράγματα, να τον φlλοδωρήσω, 
για να σου ράψει αλλα[γ]ήν χρυσήν να σου φορήσω. 

Είντα φορείς τ' ασπρόρουχα και γίνεσαι πεζούνιν 

κ' έκανές με κ' επέλλανα, τον δυστυχή, εσούνη ! 
85. Πάνω μου γίνηκες ρινίν, θέλεις να με ρινίσεις, 

παρα{τα, κόρη, τον σεβτάν κ' έλα να με φlλήσεις. 
Αφού έν' θέλημα Θεού, είντα να κάμω 'γιώνη, 

έπιασες ταίριν δυνατά σαν πιάννει το τρυγόνιν. 
Εγώ έμοιασα του τρυγονιού, όταν <ε>-ζευγαρώννει 

90. η ωσάν την μούττην του φραμού, όπου χαμαί ριζώννει. 
Ακτίνες έν' του ήλιου τα εύμορφα μαλλιά σου, 

δοξάζω τον που μ' έπλασεν κ' επήρεν με κοντά σου. 

Κοντά σου θέλω να σταθώ η όσον που ζω μαζίν σου 
1Cαι να βυζάννω σαν μωρόν γάλαν 'πού το βυζίν σου. 

95. Αφού για σεν ετρέΛλανα, κάμε να με φρενέψεις, 
μα 'νκε σηκώννει χωραττάν και θα με χωραττέψεις. 

Πέντε σκαλιά να κατεβώ και τρία ν' ανεβάσω, 
δεν άκουσα να πεις κακόν και πώς να σε ξεχάσω! 

Άδικον δεν <μ>πορ'ά σου πω, διότι έχω κρίμαν, 

100. παρά να πω κα1Cόν για σεν, κάλλιον να 'μπω στο μνήμαν. 
Να παραιτήσω τον σεβτάν να 'μαι αναπαμένος, 

να κοιμηθώ στ' αγκάλια σου κ' είμαι αγρυπνισμένος. 
Καλλύττερα να σκοτωθώ κ' έτσι να ησυχάσω, 

να κοιμηθώ ύπνον βαθύν, για σέναν να χορτάσω. 
105. Ένκ' έν' τωρά που σ' αγαπώ, δyο χρόνια και τρεις μήνες, 

η αν δω για σεν περίστασην, πάγω μες στες Αθήνες. 

Εκεί έν' η πατρίδα μου, να ζω ανεπαμένα 

1Cαι να σου στέλλω γράμματα, να 1Cλαiεις λυπημένα. 

Αν 1Cλάψεις κι αν ε-σκοτωθείς, τίποτε δεν αξiζει, 
11 Ο. μα συλλογίστου το τωρά, τουλάχιστον μυρiζει. 

Μυρiζει σαν τραντάφυλλον η μέση των βυζών σου, 
βάρ' με μες στην αγκάλην σου, να σβήννω το λαμπρόν σου. 

Θεέ μου, πόν' ο αίτιος, να βγει το 'ναν του μμάτιν, 

εσούνη δεν πταiεις, μικρή, είσαι καλοσυνάτη . 
115. Μα θ' αρχινήσω ασυγχωρκέςνατηνυβρίζω 'γιώνη 

και θα της κάμω τες μαγειές πάνω σ' έναν κυδώνιν. 
Εννά σου κάμω τες μαγειές με γαίμαν της χελώνας 

και θα την κάμω να γινεί σαν πέτρα της κολόνας. 

Εννά της κάμω τες μαγειές 'πουπάνω 'πού το χτένιν, 

120. να μου λαλούν «συγχώρα της κ' έτην που 'δα ποθαίνει». 

Εάν ποθαίνει, κόφτει με, αφότις δεν την ρίζω, 
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καλλύττερα να 'ποσπαστώ, να μεν την τριγυρίζω. 
Κρ{μαν σε, κακορίζικη, κ' εν ήβρες να ταιρκάσεις, 

τες ομιλίες που 'χαμεν, πώς να τες ε-ξηχάσεις! 
125 Να 'μουν μέσα στ' αΎΚάλια της την νύκτα να με σούζει, 

είχεν να σβήννει το λαμπρόν πόν' στην καρδιάν και κρούζει. 
Έναν μαντίλιν σο' 'στειλα γεμάτον ούλον άνθη, 

πρόσεχε, κόρη, από 'μέν κ' είμαι κακόν α'γ1Cάθθι. 

Α 'γ1Cάθθιν είμαι δυνατόν, εάν με ξεριζώσεις, 
130. να σε τραβά το αίμα μου και θα το μετανώσεις. 

Έπειτα μετανόησις τίποτε δεν αξίζει, 
έλα κοντά μ', αγάπη μου, κανένας δεν σε ρίζει. 

Κανένας δένκε ρίζει σε για να σ' εξουσιάσει, 
άφησ' τον κει να πει πολλά έως ότου να χορτάσει. 

135. Και τα τραγούδια που λαλώ δεν είναι 'πού τον τύπον, 

παρά 'ν' που βρέθημαν μαζίν οι δyο μας μες στον κήπον. 
Έχει στον κήπον μιαν συηάν, κάμνει μεγάλα σύκα, 

και τα τραγούδια πο' 'βγαλα στον νουν της έν' που μπήκαν. 
Το ψάριν μες στην θάλασσαν παίζει με το δελφίνι 

140. η αν την χαρτώσουσιν κι αλλού, η τύφλα θα τους μείνει. 
Στον καφενέν εκάθουμουν κ' ήρτεν μου το χαπάριν, 

εμήνυσέν μου η μικρή πως θέλει να με πάρει. 

Δοξάζω τον τον Πλάστην μου, που 'λθεν εις την ειρήνην, 
με τα τραγούδια τα πολλά η γνώμη της εγίνην. 

145. Η γνώμη της εγίνηκεν και μήνυσέν μου 'μέναν, 

να παραιτήσω τον σεβτάν, να κάτσω 'νεπαμένα. 

Όποιος με αίμαν της καρδιάς μιαν ζωγγραφιάν τελειώσει, 
κάμνει την εύμορφην πολλά και δεν [ε]μπορεί να λιώσει. 

Εάν σου πούσιν εκατόν, μεν βγεις 'πού την βουλήν σου 

150. κ' είναι καλή η γνώμη μου, μοιάζει με την δικήν σου. 

Εάν με θέλεις, θέλω σε κι αν δεν με θέλεις, ας λείπει, 

καλλύττερή μου δεν είσαι να το βαστάξω λύπην. 
Να μαραζώσω 'πού φτωχειάν και όχι για γυναίκαν, 

που είναι πέντε στον ππαράν, να θέλω, βρίσκω δέκα! 
155. Αλλά σε 'μέν εφάνηκεν, φίλοι, ακούσετέ μου, 

όπως έν' καλλύτ<τ>ερα σκάπουλος, φαίνεσταί μου. 

Δεν είναι ψωμί να φαγωθεί ο έρωτας των νέων, 
βάρτε, λοιπόν, ακρόασην, να ακούσετε τι λέγω. 

Άνθρωπος όταν αγαπά, ούτε ζητά να φάει, 
160. μόνον γίνεται σαν τον νεκρόν που βάλλουν εις τον Άδην. 

Λέγω σας τον' ακούσετε, ο μαυροπικραμμένος, 

γιατί 'πό τούτες τες δουλειές είμαι ξησκολισμένος. 

Και, τελοσπάντων, να σας πω και τα γεννητικά μου, 

που πάττισα για τες λεχνές κ' έχασα τα νερά μου. 
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165. Είναι όλον ποίησις εμέν το φυσικόν μου 
και Συρκανιάν το λέγουσι άσtλα το χωρκόν μου. 

Αν θέλετε, χαρίζω σας ακόμη τ' όνομά μου, 
κύριοι, για να μάθετε και 'μέν και την σειράν μου. 

ΣοφόΊCλην μ' ονομάζουσιν, λέγουν με ποιητάρην, 

170. η όσον ν' ακούσω τραγουδιάν, τρέχω σαν λεοντάριν. 

Δοξάζω τον τον Πλάστην μου που μ' έδωκεν την χάρην, 

έδωσέν μου τ' αλύπητα έτσι με το γομάριν. 
Όσον να ακούσω του διολιού να βγει ο κατσαρισμός του, 

κάμνω το με την τραγουδιάν και χάνεται ο σασμός του. 
175. Τες εύμορφες και το διολίν μεpάΊCΚιν που τες έχω, 

στο χέριν να βαστώ γyαλιά, πετάσσω τα και τρέχω. 
Κύρωι, τούντο ποίημα όποιος το αγοράσει 

θα το ενθυμάται πάντοτε και δεν θα το ξεχάσει. 

Κι αν έχει πλήξην πάνω του είτε πολλήν μαράζιν 
180. και πάρει το στο χέριν του, περνά του κ' ησυχάζει. 

Εποίησά το τακτικόν, σαν πρέπει, σαν ταιρκάζει 
και τώρα που το ετελείωσα, μην μ' αρχινάτε νάζιν 

και φύλλον φύλλον σχίζω το και κάμνω ένα χάζι <ν> 
και την μπαΊCΚίραν από σας καθένας ας την σάζει. 

185. Δένκε πουλώ τα ακριβά, καθέναν ένα γρόσι, 

πάρτε να διαβάσετε, να δείτε χάζιν όπου έχει. 
Μήπως και δεν πιστεύετε και ψέμαν να λαλείτε, 

ορίστε τα βιβλία μου, διαβάστε τα να δείτε. 
Νομίζετε πως με αυτά κερδίζω για να φάγω; 

190. κάμνω μιαν διασκέδασην μες στα χωρκά που πάγω. 
Ολίγον ας καθίσομεν, να πάρει η γη το βάρος, 

τώρα που το ετελειώσαμεν, ταιρκάζει κι ο τζιγάρος. 7 

7 Οισriχοι αuτο{ παραπέμπουν σε πο(ηματοu Στιιύpοu Μιχ . .!;:αξοi>pα (1880-1918) από το Λιοπέ-
τpι: 

Σταupσν με σνομάζοuσι, φαινάζοuν μοu Ζαζοi>pη, 

όποu υπάρχει τpαγοuδιά, βρ(σιcομαι μσνοβοi>ρι. 

Άμα ακοi>σm τοu βιολιού να βγει κατδαρισμός τοu, 
χάμνσ:ι το με την τpαγοuδιάν και χάνεται ο σιισμός τοu. 

Τες όμορφες και το βιολ( μεράχι ποu τα έχω, 

στο χέριν να βαστά> ηιαλιά, πειάσσω τα χαι τρέχω. 

Φα.οι, τούτο το ποίημα όποιος το αγοράσει 

θα το θuμάται πάντοτε και δεν θα το ξεχάσει. 
Αν έχει πλήξην πάνω τοu, ε{τε πολύ μαράζι, 

χαι πιάσει το στο χέριν τοu, περνά και ησuχάζει. 

Επο{ησά το τmmκά, σαν πρέπει, σαν ταιριάζει 
χαι τά>ρα ποu ετέληmσε, μη μ' αρχινάτε νάζι. 

Και φύλλον φύλλον σχ{ζrο τα, διά να κάμω χάζι, 
'πού μια μπαιc:ίραν από σας καθένας ας την σάζει. 

Μήπως και δεν πισιε6ετε, έν' ψε6μα να λαλε(τε, 

ορ(στε τα βιβλία μοu, διαβάσtε τα να δείτε. 

Νομiζετε πως με αuτά κερδίζω nα να φάω; 
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2. Ο ΣΕΒΔΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ / ΥΠΟ / ΣΟΦΟΚ.ΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
1 εκ Κυθραίας (ενωρίας Συρκανιάς) /ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) / 
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ «ΚΥΠΡΙΟΥ>> / 1900. 

[The Cyprus Gazeue, June 7th, 1901, p. 4520: Νο. in Registar: 210(Α) : 
Young men's love by Sophocles Nicolaou of Kythrea (Syrgania quarter). 
"Kyprios" Printing Office, 1900. 

Bήtish Library. Location: 11586.c.38.(2.)]. 

Το κείμενο της φυλλάδας αυτής δυστυχώς δεν εξασφαλίστηκε. Η αρχή 

και το τέλος του τραγουδιού έχουν ως εξής: 

Αρχή: Να φήσωμεν τα παλαιά να πιάσωμεν τα νέα 

κι' εβγήκεν νέος ποιητής τώρα μέσ' την Κυθρα{αν. 

Τέλος: Και τα ποιήματά μου 'μέν είναι πολλ.ά ωραία 
Σοφόκλην μ' ονομάζουσιν είμαι 'πού την Κυθραίαν. 

Πως έγινα και ποιητής χαρείτε το κομμάτιν, 

πέτε μου ούλλοι μάσσιαλλα και πιάννει με τα μμάτιν. 

ΙCάμνrο μιαν διασκέδασην μες στα χrορ!Cά ποu πάω. 
Ολίγον ας χ:αθήσομεν, να φΌγει ΙCαι το βάρος, 
τώρα όπου τελείωσεν, ταφιαζει ο τσιγάρος. 

Βλ. «Ποίημα 1ΕΡΩΤΙΚΟΝ1ΥΠΟ1 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ / ειc: του χrοpίσυ Ηλιοπέτρι / Επαρχία 
Αμμοχώστσυ Ι ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ι Εν Λάpναχι ΚΌπpου τη 27 Μαiου 1900. Ι ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟ. 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ «ΑΛΒΙΩΝ» / Α. ΚΟΥIΠΙΑΣ» (στ. 315-334). 
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3. ΟΙ ΝΕΟΙ / ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ / ΠΟΙΗΜΑ / ΥΠΟ / ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ / (Εκ Κυθρέας. Ενωρiα Συρκαν!άς) / και / ΣΟΦΟΚΛΕ
ΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ / (Εκ Χάρτζ!ας). /ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑι) / ΤΥΠΟΙΣ 
«ΚΥΠΡΙΟΥ» / 1901.8 

[The Cyprus Gazette, February 14th, 1902, p. 4714: Νο. in Registar: 230: 
The Young Lovers, a Poem by Sophocles Nicolaou (ofKythrea, Syrgania 
Quarter) and Sophocles Christophorou (of Chartzia), Nicosia. Printed at 
the "Kyprios" Printing Office (Κ. Phylactou) 1901. 

British Library. Location: 11586.bb.22.(5.)]. 

Π Ο 1 Ο Η Α 

rno 
:::&ΙΟΦΟU.1'.ΙΕΟ~•:::ι;; NIK01'.&.0i• 

·( Έχ ΚuΟ?.:ιCιχ;. 'Εvωρι.:ι Σuρχ,.-Υι~:)-:--
' · χιιt h-

ΟΦΟΚΑ.ΕΟ'k':::&Ι ΧΡΙ::Ζ:ΤΟΦΟΡΟ a• · 
ι 'Ε~ Χι:ίρ~ζιιz,J. --;---

.. ΕΝ Λ!ΕrΚΩ.ΣΙΑ1 

ΤΤΠΟΙΣ cΚΠΙΡΙΟΤ• 

· 1 DΟΙ 

•: . r ... :-, 

8 Για παρόμοmς έμπνευσης και υπόθεσης τραγσύδm βλ. α) «Το Νέον Τραγούδι / Της Αγάπης. / 
ΥΠΟ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΟΠΑΙΔΟΥ / ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΧΕΡΗΤΟΥ / ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ /Εν Λάρναn τη 1)13 Νοεμβρίου 1897 /ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ «ΑΛΒΙΩΝ)). / 
Χ. ΚΟΥΠΠΑ» και β) <<IΙΟΠΙΜΑ / ΤΗΣ ΚΟΤΣΙΑΚΑΡΗΣ /Υπό του/ ΠΑΝΤΕΛΉ ΚΛΕΑΝΘΗ / 
(εκ του χωρίου Αλεθρικοu) / 1919». 
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Ω ποιητή της φύσεως, που 'σαι 'πουπανωθιόν μου, 
έλα βοήθα μου και 'μέν, ν' αρχ{σω το δικόν μου, 

ν' ακούσουσιν οι φίλοι μου και να 'ποθαυμασθούσιν 
και μ' έναν φόβον όλοι τους εννά συντρομαχθούσιν. 

5. Πρέπει να σιωπήσετε, γιατί ένν' αρχινήσω 
τα έπραξα με μιαν λεχvήν να σας τα 'μολογήσω. 

Να βάλετε ακρόασην, εμέναν να δροικάτε, 

ν' ακούσετε τα πάθη μου κ' έπειτα ομιλάτε. 
Αν θέλετε να μάθετε και τα δικά μου πάθη, 

10. πρέπει να σιωπήσετε για να μην κάμνω λάθη. 
Να σας ειπώ τα πάθη μου που μ' έκαμεν μια νέα, 

που μ' έκαμεν και πέλλσ.να και τα λαμπρά μ' εκαίαν. 
Ν' ακούσετε τα πάθη μου και να 'ποθαυμασθείτε 

και μ' έναν φόβον όλοι σας εννά συντρομαχθείτε, 

15. στον νουν σας να το βάλετε και να με λυπηθείτε, 
άδικον που μου έκαμεν στην υστερκάν να δείτε. 

Μια σιταράτη ασπρουλλού, όμορφη κοπελλούδα, 
άσπρη, στpΟ'yyυλοπρόσωπη σαν την τρανταφυλλούδα[ν], 

'πουμέσα μου το έβαλα για να την αγαπήσω 
20. η ο σατανάς με πλημιρά κι όλον και πάω πίσω. 

Επούλησα το μάλιν μου κ' έτρεχά την ξοπίσω 

και δεν εδίκλσ.ν να με δει, πιον είχεν να τσακρίσω! 
Έξαφνα την αντάμωσα κ' είχεν να την φιλήσω, 

έκαμνα μιαν απόφασην πάνω της να τανύσω. 
25. Μα 'κείνη δεν μου κόντευκεν, εγώ 'ν έσυρνα πίσω: 

-«Δεν με λυπάσαι», είπουν της, «πως εννά ξεψυχήσω; 
Για λόγου σου θα σκοτωθώ ώστε να σε κερδίσω 

και να 'μαι μες στ' αγκάλια σου όσον καιρόν θα ζήσω. 
Αν δεν σε πάρ', αγάπη μου, τιμ' ωφελεί να ζήσω, 

30. κάλλιον μου να γινώ νεκρός, τα μάδια να καμμύσω. 

Άλλου στα χέpγια κι αν σε δω, σαν ρόβι θα σκορπίσω, 
εννά τον παίξω, μάνα μου, και θα πελλογρατίσω». 

Επολοήθη κ' είπεν μου το τρυφερόν μυρσίνιν: 
-<<Αν δεν γινεί τούτ' η δουλειά, δεν έχω 'μπιστοσύνην. 

35. Τούντα τραγούδια που λαλείς δεν μπόρω να τα χώσω, 

να φύγεις πιον 'πουδαχαμαί, γιατ' εννά σε προδώσω». 
Πιστεύετε εφύρτηκα για να μου π' έτσι λ(yyον, 

ολόσωμος είν' πο' 'τρεμα 'πού τον πολύν τον φόβον. 
Και μες στην βρύσην είμασθον και επαίρνετε σείριν, 

40. στέκει και γύρνει μου νερόν διάνα με 'ποφύρει. 

Όσον και εποφύpτηκα, ανοίγω και λαλώ της, 

είπουν της: -«Μαυρομμάτα μου», κ' ευθύς μιτσοκαμμώ της, 

«έκαμές με και επέλλανα κ' εχάθην η ζωή μου 
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κ' οι χωριανοί ρωτούσαν με ε{ντ' έπαθες, πουλλ{ν μου. 
45. Δώσ' μου και εμέ έναν φιλίν, να σβήσω το λαμπρόν μου, 

γιατί έχει πολλύν καιρόν που κρούζει το πλευρόν μου». 
Η μάννα χάννει το παιδί και κάθεται και κλαίει 

και 'πολοάται θυμωτά και τούντον λόγον λέγει: 

-«Είπουν σού το 'κατόν φορές πως εννά σε προδώσω 

50. και του κυρού μου να το πω και να σε φυλακώσω». 

-<<Για δε με και λυπήθου με και τούτο μην το κάμεις 
και συλλογίσου θάνατον πως έχειν' αποθάνεις». 

Και δεν επολοήθηκε, μόνον θα μπει στον Άδην, 
την κούζαν της εγέμωσεν κ' έπιασέν την και πάγει. 

55. Κ' εγώ 'ποδά μαράζωννα πως έχασα τον κόπον 
κ' ευθύς έν' που κουτσούφλησεν η λέρα των ανθρώπων 

κ' ετσάκκισεν την κούζαν της κ' εγέμισεν τον τόπον! 

Λαλώ της: -<<Είδες, μουζουρού, εiν' οι καμοί μου μέναν, 
δεν μ' έδωκες ένα φιλ{ν κ' ευθύς ήβραν σε σέναν». 

60. Ετράβησεν κ' επήγαινεν με δyο χείλη καμένα 
κ' έκλαιεν η αναστέναζεν και λάλεν είν' 'πού μένα. 

Άμα την βλέπει η μάνα της και πάγει χωρίς κούζαν, 
έπαθεν σαν τον άνθρωπον που κατεβάζει πούζαν. 

-«Είντ' έπαθες, για κόρη μου, κ' έρχεσαι με το κλάμα;» 

65. -«Ετσάκκισα την κούζαν μας, αγαπητή μου μάνα!» 
'Κρωσθεiτε μου, ν' ακούσετε την άχαρήν της μάναν, 

εις το ραβδiν την έπιασεν άδικα την ταλιάναν. 
Και 'πολοάται θυμωτά της κόρης και λαλεί της, 

εσυναχθήκαν 'κειχαμαί και ξένοι και δικοί της: 
70. -<<Επέλλανες πισν, κόρη μου, κ' είντα που να σε κάμω 

κι από το ξύλον το πολύν πιον εννά σε πελλάνω. 
Επέλλανες πισν, κόρη μου, και χάθηκεν το φως σου, 

αμμάδια πάνου σ' εν είχες κ' εν έβλεπες εμπρός σου;» 

Μα 'γώ 'ποκεί εθώρουν τες που κάμναν τους καβγάδες 
75. κ' η κοπελλούδα άλλασεν επτά λογιών ωχράδες. 

Η βράση τους επέρασεν κ' ύστερα εμερώσαν, 
'πού μιαν κούζαν επιάσασιν κ' επήγαν κ' εγεμώσαν. 

Ας τες αφήσω 'κειχαμαί κι ας έλθω στο δικόν μου, 

που <'ν> μ' έδωσεν ένα φιλίν, να σβήσω το λαμπρόν μου . 
80. Πιστεύκετε παιδεύκουμουν, όταν την ενθυμούμουν, 

τα δyο βυζά του κόρφου της ούλον και νεκαλιούμουν. 
Κ' εις τ' όρομά μου θώρουν την την νύκτα στο κρεβάτιν 

πως μ' έλε:γεν η μάνα της: -«έλα, γαμβρέ μου, να την!» 

Κ' ευθύς εποτυλίουμουν να δω αν είν' αλήθεια 

85. κι αλήθεια εν ήταν, λοιπόν, παρ' ήταν παραμύθια! 

Κι άνοιγα τες αγκάλες μου κ' ελάλουν πισν, «Θεέ μου», 
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και μιαν φωvήν είν' π' άκουσα:-«να μην φοβάσαι, γιε μου». 
Επαρακάλουν τον Θεόν, Χριστόν και Παναγίαν, 

για να 'ρθει μες στ' αγκάλια μου μια νύκτα η 1CUρία. 
90. Όλη νύκτα μετάνοιαζα κ' έκαμνα προσευχάδες 

κ' είδα 'πού τες χαραμαδιές κ' εφέξαν οι αυγάδες. 
Αμέσως εσηκώθηκα κ' έβαλα τον σταυρόν μου 

και τον αφέντην τον Θεόν είχα τον βοηθόν μου. 

Κυριακ' εξημέρωνε κ' έπαιζεν η καμπάνα, 
95. μου φώναξε να σηκωθώ η σπλαχνική μου μάννα. 

Την μάννα μου επρόσταξα κ' έφερεν τα καλά μου 
και στέκεται κι αλλάσσει με και την ευ:χ;ήν διά μου. 

Κρεμμάζω τ' ωρολόγιν μου με μιαν πολλήν μανιέραν, 
χαράν απού 'χα, φiλοι μου, εκείνην την ημέραν! 

100. Στην εκκλησάν είν' πο' 'μπηκα κ' εστάθηκα στον σκάμνον 

κ' οι σκούντροι μου θα σκάσουσι, μα 'γώ εiντα τους κάμνω. 
Κι ολίγην ώραν έκαμεν κ' ήλθεν να προσ1CUνήσει, 

άρχισα εις την ψαλμουδιάν, διάνα με γνωρίσει. 
Και πάνω μου εδίκλησε κ' εμέναν αγνωρίζει 

105. και η καρδιά μου λέθετουν σαν λέθουσιν το ρύζιν. 
Όλον χαρά μου φάνηκε τότες η εκκλησία 

κι άλλοι με επροστάξασιν: «ψάλλε δοξολογίαν». 

'Πού την χαράν μου την πολλήν, ώστε να βγούμεν έξω, 
ελάλουν πόσσω της καρδιάς, άραγε να της νέψω! 

11 Ο. Εθώρεν με η μάνα της κ' ευθύς εγέλασά της, 
τους οφθαλμούς μου γύρισα κ' εμιτσοκάμμυσά της. 

Εδ"δ"άστην με ο κύρης της που 'τον 'ποκεί καρτδ"ίν μου 

και τους αγίους έτασσα γρόσα 'πού το πουγγίν μου. 

Εσσάστην με ο κύρης της κ' έβαλέν με στον όρκον, 

115. μες στου μουκτάρη έμπηκεν κ' έκαμέν με λαπόρτον. 

Να μ' αγκαλέσει, κύριοι, και να με φυλακώσει 

και άνθρωπον εγύρευκεν της κόρης του να δώσει. 
Οι συγγενείς μου τρέχουσιν διά να τον μερώσουν, 

να κάμουσιν την γνώμην του κ' εμέναν να την δώσουν. 
120. Έπειτα εκαλάραν τον, φίλοι, 'πού τον θυμόν του 

που ύβριζε το στόμα<ν> του κ' έσχιζε τον λαιμόν του. 

Επολοάτουν κ' έλεγε και λόγια παραπάνω, 
«μα 'γώνη δεν τον αγκαλιώ, έτον Θεόν 'πουπάνω». 

Την γνώμην του δεν κάμνουσιν εμένα να την δώσουν 
125. κι άμα σαστούσιν οι δουλειές, πέρκιμον μας χαρτώσουν. 

'Κείνος δεν τον εδέχθηκεν, φiλοι μου, τούντον τρόπον 

κι αμέσως είν' που έφυγε κ' επήγε σ' άλλον τόπον. 

Κ' εγώ 'ποδά εσκέπτουμουν κ' έλεγα μοναχός μου, 

άδε θα παίξει η κλεψά, να μη χαρώ το φως μου. 
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130. Ολομερ{ς εσκέπτουμουν πώς να το καταφέρω, 
nα να πατήσω μιαν νυκτιάν κ' έσσω μου να την φέρω. 

Κ' έτ' έτσι σαν εσκέπτουμουν, φiλοι, για το λε'l)Ιόν μου, 
εφάvη μια γερόντισσα' να σβήσει το λαμπρόν μου. 

Λέγει μου: -«Υιέ μου, είντ' έχεις κ' είσαι μαραζωμένος;» 

135. Λέγω της: -«Είντα να σου πω κ' εγώ ο καημένος!» 

Λαλεί μου: -<<Πες μου τοκ' εμέ, που να χαρείς το φως σου, 

κ' εννά την κάμω νά 'ρχεται να πέφτει στο πλευρόν σου». 
Λαλώ της: -«Θεια γερόντισσα, αν θέλεις, λάμνε πίσω 

κ' έπιασές με με το καλό και θα το μολοήσω. 
140. Μιαν κοπελλούδαν ήθελα 'πού μες στην γειτονιάν μου, 

δεν και 'ν' δική μου τίποτες, ούτε 'πού την γενιάν μου. 
Αγάπησά την 'πού καρδιάς και θέλω να την πάρω, 

γιατ' έχω και τον τρόπον μου που να την κουμαντάρω. 

Κι ο κύρης της είν' άτυχος και εν θέννα μου την δώσει 
145. κι αγκάλεσέν με, τον πτωχόν, και θα με φυλακώσει. 

Παρακαλώ σε, θειούλα μου, να πας να τον μερώσεις, 
την πικραμένην μου ζωήν ίσως την ε-γλιτώσεις». 

-«Μην μαραζώνεις, γιό1C1Cα μου, μην τα 'χεις εις τον νουν σου 
και τες δουλειές σου κάμνε τες και 'κρώννου του κεφιού σου. 

150. Κ' εγώνη είμαι άξια, θωρε{ς με, είμαι νέα, 

θα την καλάρω μονομιάς, άμα την δω την νέαν». 
Όσον κι ακούω την γριάν κ' fλεγέν μ' έτσι λόηα, 

επήρα το καλάθιν της κ' εβ'yήκα πα' στ' ανώγια. 
Εδίουν της γερόντισσας ψωμίν διάνα φάγει 

155. κ' έκαμνά της πολλά καλά 'ς την αγαπώ να πάγει. 

Γεμώννω της γερόντισσας ψουμιά το καλαθούριν 
κ' έηασέν το 'πουκειχαμαί να πάγει μονοβούριν 

κι άνοιξεν το στόμα της κ' είπεν τούντο τραγούδι: 
-«0 επουράνιος Θεός να σε παρηγορήσει, 

160. της παραδείσου τα κλειδιά για να σου τα χαρίσει. 
Που να 'χεις τες ευχούλλες μου, χίλιους χρόνους να ζήσεις, 

όπου κι αν πας κι αν ι-σταθε{ς, εσύ να την κερδίσεις». 

Ττεμπίδιν είν' που μ' έκαμεν iδα το μεσημέριν, 

στην βρύσην διάνα βρεθώ, να 'λθει να μου την φέρει. 

165. 'Πουκειχαμαί iδωσε, στην αγαπώ πηγαίννει, 

λαλεί της: -<<Άνου άνοιξε», κ' εμένα συναφέρνει. 

9 Να προσεχιε{ ο ρόλος που διαδραματlζουν οι κ:οτiiάκ:αpες (γερόνnσσες) στα κείμενα της λαt1Cής 
μας λογοτεχνίας, άλλοτε ως από μηχανής θεtς, άλλοτε ως μεσάζοuσες (pιζατδίνες, μεσίτριες), άλ
λοτε ως φάουσες ιcαι πανούκ:λες, ως προξενήτρες ιcαι ως ταχυδρόμο~ ιc.ά. Οι ποιητάρηδες δε δ~στά
ζουν να χαρατηρiσουν μια κοτiiάκ:αpη ως πανουργοκοτiiάκαpη, σαποκοτiiάκαpη, παλιοκοτiiάκαpη 

ιc.ά. Αντίθετα από τ~ς κοτiiάκ:αpες, οι γέροι στα λατιcά ποιήματα είναι πολU διαφορετικοί, αν mι 

σπάνια εμφανίζονται για να διαδραματίσουν οποιοδήποτε ρόλο. Αυτοί, λοιπόν, λόγω ηλιιcίας ιcαι 

εμπειρiας, παίζουν ρόλο ειδικών συμβούλων (δασιcάλων ιc.ά.). 
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Ευθύς εποτυλίχθηκε διά να της ανοίξει 
η άκουσεν της γερόντισσας ότι πως έχει πλήξην. 

Έκλαιεν η γερόντισσα με ούλην την καρδιάν της 
170. κ' εσφόγyιζεν τα δάκρυα χέμα με την ποδιάν της. 

-«Έχασες την αγάπην σου που 'ταν ζωγραφισμένη» 

κ' η κοπελλούδα άνοιξεν κ' ερώταν είντα ένι. 

-«Ώρα καλή του, μάννα μου, τραντάφυλλον τ' Απρiλλη, 

'ποταύρισε το χέρι σου και πάρε το μανδiλι. 
175. Και πωρικά σου στείλασι, κόρη, για να σου δώσω, 

λυπήθου την αγάπην σου κι όπου σ' αγάπαν τόσον. 
Λυπήθου τον πιον, κόρη μου, τον μαυροπικραμμένον, 

γιατί τον έχ' ο έρωτας με το σχοινίν δεμμένον. 
Είσαι τραντάφυλλον του Μα κι όλοι σε επαινούσιν 

180. η όπου η αν κάτσουν η αν σταθούν τ' όνομά σου λαλούσιν». 

Επολοήθη κ' είπεν της, το καθαρόν χρυσάφιν, 
σαν το καλάμιν έτρεμεν κ' η όψη της εχάθην. 

-«Τούντα τραγούδια που λαλείς ποιος σου τα παραγγέλλει, 
σιώπα, θεια γερόντισσα», λέγει της, «ποιος τα θέλει». 

185. -«Έναν κοπέλλιν, κόρη μου, 'πουμέσ' στην γειτονιάν σου, 
ο νους του είν' που σκάρταρεν πάνω 'ς την ευμορφιάν σου. 

Αγάπησέν σε 'πού καρδιάς και θέλει να σε πάρει 

γυναίκαν μες στο σπίτιν του, της γειτονιάς καμάριν. 

Να βάλεις τέτοιον κόπελλον μέσα στην αγκαλιάν σου, 

190. αντάμα να πλαγιάζετε, να παίρνει τα φιλιά σου». 
Όσον η ακούει τα φιλιά, εγέλασεν το δειν της 

κ' εγώνη την εδ"δ"άσθηκα που 'μουν 'ποκεί καρτδ"ίν της. 
-«Εάν τον θέλεις, πες μου το και να του το μηνύσω, 

πως έκαμα την γνώμην σου, να τον παρηγορήσω». 

195. Άνοιξε πιον τα χείλη της, τα χέργια της απλώνει: 

-«Εγώ», λαλεί της, «θέλω τον κ' είντα 'ν' που μαραζώνει. 

Η μάνα μου κι ο κύρης μου αμμά θα με πελλάνουν, 
'πού λόου του δεν παραιτώ, κομμάδια να με κάμουν. 

Είντ' ωφελούν τα ψεύματα και τα πολλά τα λόγια, 
200. εννά τον πιάσω μιαν νυχηάν να βγούμεν πα' στ' ανώγια». 

Λέγει της: -<<Άτε, κόρη μου, να πάμεν εις την βρύσην 

κ' έπειτα τούτα κάμνεις τα, μην και γινείς κιαρίσιν». 
Την γνώμην της είν' πο' 'καμε, στην βρύσην και πηγαίναν 

και σαν επαρπατούσασιν, εμέν εσυναφέρναν. 

205. Το μεσημέρι έφθασε, θυμούμουν το τεμπίδι 

και πάλ' εσυλλογίζουμουν, μήπως και παραιτήσει. 

Είπουν να πιάσω πωρικά στο χέρι να της δώσω, 

ίσως την καταφέρουμεν και βγάλουμεν τον κόπον. 

Μέσα στο σπίτιν έμβηκα και θώρουν γύρου γύρου 
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210. 1C' οι σκ:ύλλοι την ετοίμαζαν για να την 1Cωλοσύρουν. 
'Ποταύρωα το χέριν μου κι ανοίγω το αρμάριν 

και παρεκάλουν τον Θεόν να φέρουν το χαπάριν. 
Γιατί με ετυpάννησεν και έκαψεν την ζώην μου 

και πάλ' ελάλουν «μη κ:α1Cόν, την αγαπητικήν μου». 

215. Πρώτα επήρα πωρικά ούλον από σταφίδια 

1Cαι ταπισών τον ζάχαριν, μετέπειτα καρύδια. 

Και δεύτερον επιάσαμεν λοκούμια με κουφέττες, 
'πουπάνω στο κορμάκιν μου εβγαίναν φέτες φέτες. 

Έπειτα πάλ' επιάσαμεν φιντούκια και φωτούηα, 
220. την καημένην μου καρδιάν τρώγαν την τα σκουλούηα. 

Μες στο μανδίλιν τα 'βαλα και σταυpουδιόν τα δήνω, 
νομίζαν είν' τα ρούχα μου 1Cαι πάγωνα τα πλύνω. 

Μες στο μανδίλιν τα 'βαλα κ' έκαμά τα ποξάδες 
και έπιασά τα και γύριζα μέσα στους μαχαλλάδες 

225. κ' έπαθα ούλα τον φελλάν που να πουλεί πασμάδες. 

Εγώ 'ποδά επήγαιννα, κείνες 'ποκεί και πάσι 
και παρεκάλουν τον Θεόν διά να τα ταιρκάσει. 

Ο επουράνιος Θεός, δοξάζω τ' όνομά του, 
εταίρ1Cασέν τα , φίλοι μου, και με το θέλημά του. 

230. Φθάννω, λοιπόν, εις το νερόν, δροσίζω την καρδούλλαν 

κι ακόμη 'κείνη έρχετουν κατόπιν με την ρκούλλαν. 
Πίννω νερόν και νiβκουμαι, κτενίζω τα μαλλιά μου 

και ράστιν είν' που έρχετουν, φίλοι μου, η δουλειά μου. 
Κοντά σ' εκείνο το νερόν έχ' ένα δενδρουλάκιν 

235. κ' εις τον οδ"δ"όν εκάθισα κ' έπιννα το φαρμάκιν. 
Ο σατανάς τα ταίρκασεν, σαν να 'ταν σύντροφός μου 

και να σου 1Cαι την αγαπώ και φάνη1Cεν εμπρός μου. 
'Κρωσθείτε μουν' ακούσετε τα πάθη μου, κοπέλια, 

τα 'λεγεν η κοτδάκαρη, τσακράτε 'πού τα γέλια. 

240. Η κοπελλούδ' ήταν εμπρός κ' η γραία ήταν πίσω, 
λαλεί της: -<<Λάμνε, κόρη μου, κ' εγώ θα κατουρήσω». 

Κ' εχώσθη η κοτδ"άκαρη 'παππέσω που είν' οι βάτοι 
κ' η κοππελλούδα στάθηκεν και καρτερά κομμάτιν. 

Ύστερ' εσυλλογίσθηκεν να πά' κοντά στην βρύσην, 

245. διάνα πιει λίγον νερόν 1Cαι να την καρτερήσει. 
Σαν το καλάμιν έτρεμα εγώ που την εθώρουν, 

πιστεύκετε για να σταθώ, καθόλου δεν ημπόρουν. 
-«Πλησίασε κοντύτερα», λαλεί μου, «ώρα καλή σου», 

κ' είπουν της: -«Καλωσόρωες, πουλλίν του παραδείσου. 

250. Εγώ είν' που σ' εγύρευα», λέγω της, <<κ:άπου ήσουν 

κ' εμπρός μου πώς ευρέθηκες κ' είπες μ' ώρα καλή σου;» 

Σιωπητή είν' πο' 'μεινε και δεν μου συvrοχάννει 
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κ' εμέ, τον κακορίζικον, μαύρον ριόν με πιάννει. 
Ένα τραγούδιν ε{πουν της κ' έν' πάνω στα μαλλιά της 

255. κ' έπιασέν την, το γέρημον, κ' εράγην η καρδιά της. 
-«Τώρα που σ' εύρον μονα:χ.ήν, βάλ' με στην αΎΚαλιάν σου, 

δώσ' μου κ' εμέν έναν φlλ.{ν και λάμνε στην δουλειάν σου». 

Πιστεύκετ' απεφάσισα να μην βαστώ παράδες, 

να χάσω πιον την νιότην μου μέσα στες φυλακάδες! 

260. Λαλώ της: -«Κάμνε γρήγορα φlλ.{ν για να μου δώσεις, 
'πού μες στην πικροφυλακήν ίσως και με γλιτώσεις». 

Λοιπόν, να δείτε, φίλοι μου, είντα σπουδαίον πράμαν 
και 'κειχαμαί η αγαπώ ελούθηκεν το κλάμαν. 

Στον κόσμον δεν ευρίσκεται, φίλοι μου, σαν την νιότην, 
265. βάλλω την μες στ' αΎΚάλια μου κ' ευθύς παρηγορώ την. 

Ετάνυσα στον κόρφον της κ' έπιαννα τα βυζά της 
κ' εδtουν της τα πωρικά κ' έπαιρνα τα φlλ.ιά της. 

Κ' έτσι αγαπηθήκαμεν που 'μασθον αγγρισμένα 

και τα λαμπρά μου σβήσασιν κι απ' ήταν αναμμένα. 
270. Στ' αΎΚάλια μου την έβαλλα κ' εκείν' εχαμογέλαν 

κ' η κοπελλούδα ήθελεν, γονιοί της δεν εθέλαν. 
Την γνώμην της ε{ν' πο' 'καμα και γύρισε μαζί μου 

κ' εφίλουν την κ' εφίλαν με κ' εσβήνναν <οι καμοί μου> .1° 
Στ' αΎΚάλια μου την έβαλα κ' εφίλουν την ραχάττιν 

275. και μέσα η καρδούλλα μου, πιστεύκετ', ανεπαύθην. 

Έπιανα τα βυζούδια της κι ούλα την λυπημένην 
κ' εσάζασιν τα κέφια μου, μα την Φανερωμένην! 

Άνοιξα πιον τα στήθη της και στέκω και θωρώ τα 
κ' εσάζασιν τα κέφια μου περίτου 'πού τα πρώτα. 

280. Εδόξασα τον Πλάστην μου την ώραν 'πού τα είδα 

κ' εφίλουν την κ' εφίλαν με με μιαν μεγάλην βίαν. 

Πιστεύκετε πως δεν είδ' ακόμα σαν 'κείνην άλλην, 

γιατί ήταν ασπρύττερη κι από το σιμιδάλλιν. 
Βάλλω την μες στ' αΎΚάλια μου, φιλά με και φιλώ την, 

285. αν έχει πιον παράπονον, ανοίγω κ' ερωτώ την. 
Επολοήθη και λαλεί: -«Να μην σε τυραννήσω, 

εσύ είσαι το ταίριν μου, μαζί σου πιον θα ζήσω». 

Όσον ακούω κ' έλεγε την καθαράν αλήθειαν, 
έβγαλα 'πού την πούγγαν μου κ' έδιουν της δακτυλίδια. 

290. -<<Και βάλε τα στα χέργια σου και θα σου πω 'ναν λόγον». 
-<<Χάτε να πάμεν», λέγει μου, «και σκάζω 'πού τον φόβον». 

Επολοήθη και λαλεί και η μελαχρινή μου, 

πιστεύκεις, 'πού την άκουσα, εχάρην η ψυχή μου. 

10 ΦυΛλ.: τα λαμπρά μου. 
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-«Εννά 'γtνούν 'νεκατωμοί σαν κάμνουσι τα νέφη, 
295. οξά εγώνη ήθελα με το δικόν μου κέφD>. 

-«Τώρα το εκατάλαβα, κόρη, πως με λυπάσαι, 
άτε να πάμεν», είπουν της, «lcανένα μην φοβάσαD>. 

Εγίνηκεν η γνώμη της, έσσω μου την επήρα 

κ' έβαλα και τους φίλους μου, δyο τουφεκ!ές εσύραν. 

300. Και βάλλω την και έστρωσε μόνη της την καρκόλαν 

και πάνω επλαγ!άσαμεν και κάμαμέν τα όλα. 
Κ' εις τον Χριστόν την όρκιζα να μη με απατήσει 

κ' επολοήθη κ' είπε μου: -«Θεός να μη μ' αφήσει!» 
Λαλώ της: -<<Μείνε 'δαχαμαί και να το ανοικτάριν» 

305. κ' εξέβηκ' έξω βουρητός κ' επήγα στον μουκτάρην. 
Λαλώ του: -«Πάμεν έσσω μου να φάμεν και να Π!ούμεν 

κ' ένα πουλλίν μ' επάτησε και χέμα να το δούμεν». 

Πιστεύκεις ήλθε κ' ήβρεν με χωρίς να της συντύχω, 
χαλίηα είν' που μ' έσυρε, θειούλλη μου, 'πού τον τοίχον. 

31 Ο. Την αγαπώ ξαννοίει την, ρωτά την ο μουκτάρης: 
-<illoιoν έβαλεν η ιδέα σου, κόρη μου, για να πάρεις;» 

Επολοήθην κ' είπεν της: -«Σήμερον η Αγγλία, 
αν ίσως η αγκαλέσονν τον, να κάμω μαρτυρίαν. 

Αν ίσως Κ! αγκαλέσουν το, κόρη μου, το κοπέλλιν, 

315. παράγγε1λέ της για να πει, παιδί μου, πως σε θέλει. 
Αν σ' αγκαλέσει ύστερα, παιδί μου, να μπερτέψεις 

η άδικα μες στην φυλακήν καιρόν εννά δουλέψεις». 
Επολοήθη και λαλεί, φίλοι μου, του μουκτάρη: 

-«Δεν μου 'τυχεν, ι-θε!ούλη μου, να κάμ' έτσι ζαράριν, 
320. κάλλ!ον να με σκοτώσουσι, κουφάδες να με φάσιν, 

εάν τον έχ' έτσι σκοπόν, Θεός μου να με χάσει. 

Κάλλ!ον μου να γινώ νεκρή, παπάδες να με θάψουν, 

αστροπελέκιν και βροντές να πέσουν να με κάψουν. 

Παρά να πω πως δεν θέλω το σπλαχνικόν μου ταίριν, 
325. κάλλιον να μπει μες στην καρδιάν το κρηnκόv μαχαίριν. 

Ορκίζουμαί σου στον Θεόν, να κάμεις μαρτυρίαν, 

αν ίσως και τραβήσουν μας, θειούλλη μου, στην Αγγλίαν».11 

-<<Μην μαραζώννει9>, είπεν μου εμέναν ο μουκτάρης, 

«την γνώμην της είν' που 'καμες, προτού να την καλάρεις. 
330. Αφούτις την ερώτησα κ' εiπεν μου την αλήθειαν, 

να πά' να πάω έσσω μου κ' εκόντεψεν η νύκτα». 

-«Να μείνεις να δειπνήσουμεν και μιαν φοράν μαζί σου, 

μήπως και γίνει τίποτε, που να 'χω την ευχήν σου». 

Έπειτα, περιηάτβερσιν, εμένα εκρωσθήκαν, 

11 Εννοεί στην Απλ~κή δucαwσύvη (~cρίση). 
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335. τα πεθυμά καρδούλλά μου, φίλοι μου, εγινήκαν. 
Επρόσταξα την αγαπώ, χαλλούμιν τηγανίζει 

και σούπαν εiν' που έκαμε, γάλα μαζί με ρύζιν. 
Σηκώννουμ', ο μαυρόσορτος, και σάζω το πανέριν 

κ' είντ' ήξευρα η τύχη μου κακόν πως θα μου φέρει! 

340. Τα όσα φέρνει ο καιρός, μα φέρνει τακ' η ώρα, 

αν το 'ξευρα, μα τον Θεόν, εκούμπουν την την Χώραν. 

Έτ' έτσι σαν εκάτσαμεν όλοι μας του κεφιού μας, 
έδωσεν και ο κύρης της έσσω του κατωφλιού μας. 

Πιστεύκετε, εκρύανα την ώραν 'πού τον είδα 
345. κ' εζώθηκα στην μέσην μου φαρμακερήν λεπίδα. 

Ελάλουν: -«Παναγία μου» διάνα με γλιτώσει, 
<<nατί εχθρός μ' επλάκωσεν, διάνα με σκοτώσει>>. 

Όσον κ' εθόλωσε το φως κ' έφεξε το φεγγάρι, 

επολοήθη θυμωτά και λέγει του μουκτάρη. 
350. -<<Δεν τ' έλπιζα 'πού λόου σου, μουκτάρη του χωρκού σου, 

να κάμνει τέτοια πράγματα ανόητα του νου σου. 
Κ' επολοήθη κ' είπεν μου: -«Ιδού την κοπελλού[δ]αν, 

να σου το πει είντα 'ν' πο' 'λεγεν, είχεν πολλούς π' ακούαν. 
Εις τον Θεόν της μ' έμοννε, ν' αστράψει να την κρούσει, 

355. 'που λόου του δεν παραιτά, λίρες να της διούσι. 

Εβiασά την, μάλιστα, πολλά θα δυσκολέψει, 
κ' έμοννέν μου στην πiστην της να πάει να τουρκέψει». 

Είντα ωραία ταίρκασε, φίλοι μου, το τραγούδι, 
ελάλεν το, μα τον Θεόν, κ' η κοπελλούδα ακούει. 

360. Εδίκλησε μιαν αμμαδιάν και βλέπει το παιδίν του 
κ' ετρέχασιν τ' αμμάδια του πο' 'βγην 'πού την βουλήν του. 

Εσήκωσε το χέριν του για να της ακτυπήσει, 

μουκτάρης την εγλίτωσε κ' είπεν του έχει κρίσην. 

Ύστερα επιασθήκασι, στο ξύλον αρχινήσαν 

365. 1C' οι δyο τους εμαλλώνασιν και δεν επαραιτήσαν. 
Ευθύς είν' πο' 'τρεξά κ' εγώ, διάνα τους χωρίσω, 

και 'πού την μέσην πιάννω τους κ' ετράβησά τους πίσω. 
Και μιαν ξυλιάν είν' πο' 'φαγα και 'πού τον πενθερόν μου 

και 'πού την τρίχαν έρεξεν να σχίσει το μyαλόν μου. 

370. Στην δύναμήν μου έμβηκα κ' ευθύς τραβώ τον πίσω 
κ' εσήκωσα το χέρι μου διάνα του κτυπήσω. 

Η γνώμη μου δεν τ' έκαμεν κ' έπαυσα τον θυμόν μου, 
ας μην εύρει 'πού λδου μου, παρά 'πού τον Θεόν μου. 

Ω επουράνιε Θεέ και ποιητά μεγάλε! 

375. αν του την εκατέβαζα, πιλέ «μανά» δεν ελάλε. 

-«Να παραιτήσεις», είπουν του, «και έν' εντροπή δική μας, 

γιατ' εσυνάχθην το χωρκόν πάνω στην κεφαλήν μας». 
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Η κοπελλούδα έστεκε, τες πλήξες υποφέρνει 
και 'πού το χέρι πιάννει τον και έσσω του τον παίρνει. 

380. Ο κόσμος εσυνάχθηκε η ακούσασι τα πάθη 
κ' ημείς 'ποδά εχάσαμεν τ' αβγά με το καλάθι. 

Πιστεύκετ' εμαράζωνα, εννά της ακτυπήσουν, 

την γνώμην της ελάλουν της εννά της την γυρίσουν. 

Πεντέξι ημέρες έκαμα καθόλου δεν την είδα 

385. κ' εκόντεψε να τρελλαθώ από την πεζαρίαν. 
Παράκλησην είν' πο' 'καμα εμπρός στην Παναγίαν 

και μιαν γιορτήν της έκαμα και με την παννυχίδα. 
Κ' έΊCαμνα της παράκλησην πρωί και μεσημέρι, 

να πιάσει την αγάπην μου, να 'λθει να μου την φέρει. 
390. Η τύχη μου εδούλευκεν κ' η σόρτα μου εγιούταν, 

για να 'λθει η αγάπη μου μες στην καρκόλαν που 'ταν. 

Πιστεύκετε δεν έμεινε μήνας να τελειώσει 
κ' η γνώμη του εγίνηκε κ' είπε να μου την δώσει. 

Αφούτις την ερώτησε κι άλλον 'πού 'μέ δεν παίρνει, 
395. 'πού την βουλήν μου έ'λχγεν ότι πως δεν εβγαίνει. 

Η μάννα της ελά.Λεν της διάτα παραιτήσει, 
στην κρίσην του Επλέζου μας διάνα με τραβήσει. 

-<<Και να τον φυλακώσουμεν, κόρη μου, με την κρίσην», 

'πού να 'χει το ανάθεμα και ζωντανή να λύσει! 
400. Λαλεί της: -«Δεν είν' άδικον να κάμεις αδιΊCίαν, 

να φυλακώσεις τον πτωχόν, χωρίς καμιάν αιτίαν;» 
Λαλεί της: -<<Κάμνε γρήγορα, εάν θα με χαρείτε, 

να πέψεις άνθρωπον ευθύς, μανά, για να του πείτε. 
Δεν κ' έκαμα παράξενα κ' έσκασες την καρδούλλαν, 

405. ό'λχς σας την εκάμετε τούντην δου'λχιάν, μανούλλα». 

Ευθύς επήεν βουρητή κ' είπεν το του κυρού μου, 

λα'λχί του να βρει γρήγορα άνθρωπον του παιδιού μου. 

Οι δyο τους εσυντύχασιν iδα την ώραν 'κείνην 
να δώσουσι την κόρην τους στα πρώτα 'πού εγίνην. 

41 Ο. Παρασκευήν ευρέθηκεν στην Χώραν να την σάσει, 
να κάμει και την προίκαν της, διάνα μας αρμάσει. 

Άνθρωπος ακατάδεχτος με τον καιρόν μερώνει 

και παρπατεί ζαβά ζαβά και iδα δεν ιδ"ώννει. 
Το ίδων που σας λαλώ, φfλοι μου, το δικόν μας, 

415. άλλα με ευχαρίστησην δοξάζω τον Θεόν μας. 
Όλοι μας να δοξάζουμεν Χριστόν και Παναγίαν 

και τον αφέντην τον Θεόν, που μας διά υγείαν. 

Ηκούσατε είντ' έπαθα και σεις να φυλαχθείτε 

κ' εις την αυλήν του έρωτος ποτέ να μη εμβείτε. 

420. Ο έρωτας τον άνθρωπον μ' έναν τρόπον τον πιάννει, 
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σαν το παιδί στην μάνναν του, φίλοι μ'. όταν βυζάννει. 
Αφού εγώ τα έπαθα, εσάς να παραγγείλω 

και δώστε μου τα χρήματα, πριν να γυρίσω φύλλον. 
Δεν και ζητώ σας περισσά, όσα είν' το κισμέττιν, 

425. διάνα βγάλω όνομα μες 'ς τούντο βtλαέττιν. 

Μ!αν εξηντάραν ε-ζητώ με ευχαρίστησήν σας, 

παρακαλώ σας, φίλοι μου, ε-βγάλτε το που-yyίν σας. 

Για να ευχαριστήσετε τώρα τον ποιητήν σας 
και με το θάρρος λέγω το, να δω την όρεξήν σας. 

430. Αν θέλετε να μάθετε τώρα τον ποιητάρην 
Σοφόκλης ονομάζεται, γενναίσν παλλικάριν. 

Να μου την συμπαθήσετε τούντην πολυλογίαν, 
ζωήν και χρόν!α να 'χετε και παίρνετε βιβλία. 
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4. Η ΝΕΑ / ΑΓ ΑΠΗΤΙΚΗ / ΠΟΙΗΜΑ / ΥΠΟ / ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΙ
ΚΟΛΑΟΥ / (Εκ Κυθραίας. Ενωρ{α Συρκανιάς). / και / ΣΟΦΟΚΛΕ
ΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ / (Εκ Χάρτζιας). / ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑι / ΤΥΠΟΙΣ 
«ΚΥΠΡΙΟΥ» / 1901. 

[The Cyprus Gazette, February 14th, 1902, p. 4715, Νο. in Registar: 231: The 
New Sweetheart, a Poem by Sofocleus Nicolaou (of Kythrea, Syrgania Quar
ter) and Sofocleous Christophorou (ofChartzia). 11Kypήos" Pήnting Office (Κ. 
Phylactou) 1901. 

British Library. location: 11586.bb.22.(4.)]. 

Γ Α ΓΙ Η Τ 1 Κ Η 
ιιιιιι· 

ΒΝ ΑΒlΚ.ΟΣΙΑ, 

ιeoa 

Κοπιάστε, φίλοι μου, κοντά 
από πτωχόν ως άρχονταν, 

από μικρόν ως γέρονταν, 

ν' ακούσετε τα μέλλοντα 

5. που γίνονται στον έρωταν, 
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που 'χει τα χέργια πτερωτά. 
Ο ίδιος εβάλθηκεν 

και το κορμ{ν μου θάφτηκεν 
κ' ύστερα μεταλλάχτηκεν 

10. κι ο νους μου σκοτεινιάστηκεν, 
σαν το πουλλ{ν επιάστηκεν, 

φίλοι, κ' εν εποσπάστηκεν. 

Λέγω σάς το ν' ακούσετε, 
nατ' εν τον εθωρούσετε 

15. και το κορμίν μην κρούσετε, 

ποτέ σας δεν το σβήνετε. 

Γλυηά εφάνην κ' εν πονείς 
μήπως και πάθει το κανείς 

κ' ύστερα μετανώννει το 

20. και τ' όνομά του λιώννει το 
και το κρυφόν του χώννει το 

κ' έπειτα φανερώννει το. 

Ο έρωτας, το πονηρόν 

είναι συντρόφοι 'πού καιρόν, 

25. λέγω σας να προσέχετε, 

τον νουν σας να τον έχετε. 

Του έρωτος αν 'κρώννεσθε, 
μες στα λαμπρά έν' που χώννεσθε, 

καθώς κ' εγώ του 'κρώσθηκα, 
30. φίλοι μου, θανατώθηκα, 

σαν το ραφίδιν κλώσθηκα, 
μονάχος μου σκοτώθηκα, 

nα νέαν εσκλαβώθηκα, 
ψακήν κ' εφαρμακώθηκα. 

35. Ο έρωτας μ' επάτησεν, 

την νιότην μου αφάνισεν, 
γλυηά λόnα μου χάρισεν 

κ' εμέναν εκατάπεισεν, 

τον νουν μου εσκανδάλισεν 

40. και την καρδιάν μου ράισεν. 

'Παφότις εγεννήθηκα, 
στον έρωταν εχι>Θηκα 

και την δουλειάν μ' αρνήθηκα 
κ' ιδέ πού κατηντήθηκα, 

45. με νέαν επατήθηκα 

και θέλει τα χαζίρικα. 

'Παφής εγεννηθήκαμεν 

στον κόσμον που πλαστήκαμεν 
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μωρά KJ. αναnωθήκαμεν, 
50. μα δεν αvι-αμωθήκαμεν, 

ύστερα βαρεθήκαμεν 
και την δσυλειάν αφήκαμεν 

κ' οι δyο αφανιστήκαμεν. 

Ο έρωτας επείραζεν, 

55. καθόλου δεν ησύχαζεν, 

με τον βεζνέν με εζύγιζεν. 
Σαν τον Εγγλέζον μ' έρ[ρ]ιζεν 

κ' εμέναν εφοβέριζεν, 
την ηότην μσυ αφάνιζεν, 

60. σιτάριν με εθέριζεν, 
σαν τον σωρόν μ' ανέμιζεν, 

να παύσω εν εκαίλιζεν, 

με το ρινiν μ' ερ{νιζεν. 
Τότ' έπαθα σαν τον τρελλόν 

65. κ' εγύριζα σαν τον πε'λλiJV, 
εγύριζα μες στα στενά 

η όλον τον νουν μσυ έχαννα, 
μα 'κείνην δεν εξέχαννα 

η όλον παιγνίδια έκαμνα. 

70. Επαρακάλουν τον Θεόν 
εις έναν τόπον να βρεθώ, 

μαζί μσυ νάν' κ' η αγαπώ 
η όλα τα πάθη να της πω, 

πως την καρδιάν μσυ την βασθώ 
75. και δεν μπορώ να ακσυσθώ. 

Σαν την φωτιάν την περσινήν 
και όχι την τωρασινήν 

έκρουζεν η καρδούλλα μσυ 

πως έχασα την πούλλαν μσυ. 
80. Κείν' έπαθεν χεψότερα 

κ' έβγαινεν 'πού ανώτερα, 
nα να γυρίσει τα νερά 

να πάσιν μες στα μαζερά, 

ίσως και σβήσει την φωτιάν, 
85. nατ' έκρσυσά της την καρδ1άν. 

Επαρακάλει τον Θεόν, 
nα να το φέρει στο καλόν, 

μαζί μου να συνομπλασθεί, 

αμμά 'νκε θέλει ν' ακσυσθεί, 

90. ούτε καθόλου να πιασθεί, 

nατί δένκε 'ποσπάζεται, 
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μόνη εννά τιμάζεται, 
ευθύς μαχα{ριν σφάζεται, 

παρά να τελλαλίζεται. 
95. Έτο 'τσι παρακάλεσην 

επαρακάλεν η χρυσή, 

να <ε>πακούσει ο Χριστός, 

γιατί εβρέθη θαυμαστός 

και εις τον κόσμον ακουστός, 
100. με άλλον δεν είναι μοιαστός. 

Ν' αφήσομεν την αγαπώ 

και πώς εγ{νη να σας πω. 

Ήτουν τ' Αϊ-Γιωρκού γιορτή, 
που 'ναι γραμμένη στο χαρτίν, 

105. σαν την λαμπάδαν την γυρτήν, 

εξέβην για να διανευτεί, 
η νιότη της έν' τορνευτή 

κι όλον τον νονν μου τον κρατεί. 
Άμα το είδα το μαρτίν, 

11 Ο. έπαθα σαν τον χορευτήν, 
όπου χορεύει στο βιολίν 

και δεν ι-ξεύρει είντα λαλεί. 

Τα !δια έν' πο' 'παθα, 
την αγαπώ ώσπο' 'νωθα, 

115. σαν το καλάμι έτρεμα 
κ' εδίουν έναν γιοκλαμάν, 

να της κοντέψω ήθελα, 
την γνώμην της δεν ήξευρα. 

Από κοντά της έρεξα 
120. και με το δειν της ένεψα. 

Άμα με είδε και είδα την, 

έπαθεν ούλα το χαρτίν 
που το διούν στον άνεμον 

και χάνει το λοαρκασμόν. 
125. Έτσ' έπαθε κ' η αγαπώ, 

νομίζει θα την αντραπώ: 
-«Ώρα καλή σου», λέγω της, 

σαν το μωρόν και κλαίω της, 

«έλα κοντά, χαρώ σε μου, 
130. και το φιλίν σου δώσε μου». 

Είπα τής το έτσι κοφτόν, 

εάν πιστεύετε Χριστόν, 

«εγώ για 'σέν επέλλανα 

κι όλον τον νονν μου έχαννα. 
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135. Αλώπως δένκε ξεύρεις το, 
nα λόγου σου θα ξορισθώ 

μακρά, να βασανiζομαι, 
να μην θωρώ να κρούζομαι. 

Μες στην φωτ1άν έν' πο' 'μπηκα, 
140. θαυμάζω πώς εσώθηκα. 

Ως πόσον, κόρη, ως πόσον 

κ' είναι μαράζιν κάμποσον, 
δεν με λυπάσαι, αγαπώ, 

έτσι κοφτόν να σου το πω 

145. κ' έτσι και συ να μου το πεις, 

δένκ' έχει τούτον' αντραπείς, 
αφού κανένα δεν έχει, 

εγώ κ' εσούνη μοναχοί». 

Και 'πολοάτ' αρπακτικά 
150. κ' ευθύς εσυντρομάχτηκα: 

-«Ποιος έν' που σ' έστειλεν εδώ, 
να μου το πεις, παρακαλώ, 

κι όλον τον νουν μου γύρισες, 
την ώραν 'πού μου μίλησες; 

155. Εσύ λαλείς επέλλανες 

κι όλον τον νουν σου έχαννες 
και τες δουλειές σου άφηννες 

κι όλον παιγνίδια έκαμνες, 
πόσες φορές τα έχ;αννες 

160. και την καρδιάν μου μάρανες 
και τες δουλειές σου έμαθα 

να δεις κ' εγώ είντα πο' 'παθα! 

Ανάθεμαν τον έρωτα, 

τα πάθη μου εθώρεν τα 

165. που πάθαιννα για λόου σου, 
'πού 'μουν πουλλίν του κλώνου σου 

κι ο κλώνος έν' που ράισεν 
και το πουλλίν επέτασεν. 

Κ' έκλαια κι αναστέναζα 

170. κ' εσέν, χαρώ σε, φώναζα, 
να παύσουσιν οι πόνοι μου, 

ωραίον αηδόνιν μου. 
Γιατ' η αγάπη σ' έν' πολλή 

κι ανέφανεν έναν πουλλίν 
175. κ' έκατσεν πα' στην λεμονιάν 

κ' εμύριζεν η γειτον1ά. 

Κι άρχισεν κ' ετραγούδαν μου 
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η όλον ανθούς ελούβαν μου 
κ' έκρουζεν η καρδούλλα μου, 

180. για 'σέν, σιταροπούλλα μου. 
Και τώρα που βρεθήκαμεν, 

πόσον που εχαρήκαμεν! 
Εχάρηκεςκ'εχάρηκα 

και πάρ' τα τούντα πωρικά». 

185. Την ώραν 'πού τα έπιανεν 
κάτι τσαλίμια μ' έκαμνεν: 

-«Έλα κοντά με το καλόν 
και μην παίζεις τον πονηρόν, 

αν θες να ζήσομεν κ' οι δyο 
190. ειδέ θα παραιτήσω πιον». 

Με τέτοιον τρόπον φέρνω την 

κ' έτ' έτσι λόγον λέγω της 
και πάνω μ' αγκαλιάσθηκεν, 

σαν το πουλλίν επιάσθηκεν, 
195. σαν ρίφιν εκρεμμάσθηκεν 

κ' ελάλεν εγελάσθηκεν. 
Με πωρικά τταίνισεν, 

ούτε τα εσαίτισεν, 

χαμαi στην γην τα βούννισεν, 
200. σαν τον στακτόν που φούρνισεν. 

Την ώραν 'κεiνην, σαν λαλούν, 
τα πωρικά δεν ωφελούν. 

Τα λόγια εποφύραν με, 
σαν το μωρόν εφίλαν με, 

205. τα στήθη της έν' π' άννοιξα 

και μιαν φωνήν έν' πο' 'ριξα 

και τα βυζά της έπιασα 
η όλην τηννιότην μ' έχασα. 
Αφού εβαρεθήκαμεν 

210. κ' οι δyο εχωρισθήκαμεν, 
τέλεια κοντά σταθήκαμεν, 

τα κλάματα λουθήκαμεν 

και πάλ' αγκαλιασθήκαμεν, 
πίσω απεσυρθήκαμεν. 

215. Και 'πολοάται και λαλεί, 
το πλουμισμένον μου πουλλtν: 

-«Όρκον μεγάλον να μου πεις 

ότι πως δεν θα μ' αρνισθείς, 

ορκίσθου μου, χαρώ σε μου, 

220. κ' έναν σημάδιν δώσε μου». 
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Λαλώ της: -<<ΙΙεριπα{ζεις με 
οξ' άραγε πειράζεις με, 

αν iσως και σε αρνισθώ, 
θάνατον μαύρον να δεχθώ, 

225. κάλλ1ον να με σκ:οτώσουσιν, 
μ' άλλην να με χαρτώσουσιν. 

Τώρα ορκίσου μου και συ, 

αγαπημένη μου χρυσή, 
έτσι μανέβρες μην φέρνεις, 

230. άλλον 'πού μέναν δεν παίρνεις». 
-«Εάν ακούσεις», λέγει μου, 

και στέκεται και κλαίει μου, 
«με άλλον πως αρμάζουμαι, 

μες στην φωτ1άν να κρούζουμαι. 

235. Με άJ.λον παρά ν' αρμασθώ, 
κάλλ1ον να πά' να λατmσθώ. 

Παρά να πω τ' άδικόν σου 
κάλλιον λιοντάρια να μασούν 

τ' αγγελικόν μου το κορμίν». 
240. Λέγω της: -<<Πάρε 'πομονήν 

και συ εiσαι το ταίριν μου, 

άσπρον μου περιστέριν μου». 

Την ώραν πο' 'ρκισθήκαμεν, 

χέμα εφιληθήκαμεν. 
245. Κ' έτσι σαν εφιλούσαμεν, 

καθόλου να γελούσαμεν, 
όλον και μαραζώνναμεν, 

τον έρωταν εχώνναμεν. 
Λαλώ της: -<<Κόρη, πήγαιννε» 

250. κ' εκείνη δεν με άφηννε. 

Λαλώ της: -«'Πόψε καρτερώ, 
αγάπη μου, να σε χαρώ, 

μαζίν μου να συνομπλασθείς, 
πρόσεχε όμως μην πιασθείς». 

255. Ευθύς τα μαειρεύκουμεν 

κ' οι δyο μας έν' που φεύκουμεν. 
Αφού ήλθεν η ώρα μας, 

επιάσαμεν τα δώρα μας. 
Εγιώνη ηάννω πωρικά, 

260. 'κείνη πιάννει μυρωδικά 
κ' εφθάσαμεν στον τόπον μας, 

όπου 'χαμεν τον λόγον μας. 

Στον δρόμον που επήαμεν, 
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κανένα δεν και είδαμεν. 
265. Κι αρχ(σαμεν εις τα φtλιά 

κ' εν μου μαλλώνει η Μηλιά. 
Εφίλαν με κ' η ίδια 

κ' εκάμναμεν παιχνίδια. 

Αφού η ώρα κόντεψεν 

270. κ' η τύχη μου εδούλεψεν, 

λέγω της: -<<ΙΙιον να φύουμεν 
κ' ύστερα πάλιν σμίουμεν». 

'Πού τον πολλύν της τον καμόν, 
φιλά με πάνω στον λαιμόν. 

275. Κ' εποχαιρετισθήκαμεν 
κ' οι δύο εχωρισθήκαμεν. 

Έν' περιττόν για να λαλώ 

και της αγάπης τον καμόν, 

γιατί, νομίζω, ξεύρετε 

280. πως πάγει, φίλοι, κ' έρχεται. 
Γονιοί της εμαλλώνασιν, 

γιατί δεν με ηθέλασιν. 
Λέγω κ' εγώ στ' ανάθεμα, 

'κείνον που θέλω έκαμα, 

285. αφότις το κατάφερα, 

στα χέργια μ' έβαλα πτερά. 

Κι άφησ' τους 'κεi ν' αλέθουνται, 
γιατί να μη με δέχονται. 

Έχ' ο Θεός με τον καιρόν 

290. και θα μου πουν με το καλόν 

την κόρην τους για ν' αρμασθώ 

κ' εγώ να παίζω τον χωστόν. 

Εμείς εσυ μφωνήσαμεν 

στα λόγια που μtλήσαμεν, 
295. κpυφήν δουλειάν αφήκαμεν, 

διότι ορκισθήκαμεν 
στον κόσμον που θα ζήσουμεν 

ποτέ να μην χωρίσου μεν. 

Αλίμονον εις τον πτωχόν 
300. απο' 'χει τούτον τον τροχόν, 

είναι μεγάλον στον καμόν 
κ' έχειπολλήν συλλογισμόν. 

Γιατί κ' εγώ τα έπραξα 
κ' έτσι βαθιαναστέναξα, 

305. την νιότην μου αφάνισα, 

τίποτες δεν εκέρδισα. 
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Ακούσετε τα βάσανα 
που μο' 'καμαν τα βάλσανα, 

μες στο χαρτiν τα έγραψα 

31 Ο. κι όλα εσάς τα φώναξα. 

Στον τύπον τα ετύπωσα 
κ' ύστερα το μετάνωσα, 

γιατ' όλοι με κατηγορούν 

κι ακούω είντα 'ν' που λαλούν: 
315. -<<Λαφαζανίκ1.α παίζει μας 

κι ούλον και περιπαίζει μα9>. 
Εγώ ορκίζουμαι Θεόν, 

όπο1.ος ι-ξεύρει τον καμόν 
εκείνον ησν πιστεύκει μου 

320. και θέμα αζουλεύκει μου. 

Αφού, λοιπόν, τα τύπωσα, 
πιστεύκετε εζήμν1.ωσα 

και τες δουλειές μου άφηκα 
κ' {δα γυρίζω τα χωρκά. 

325. 'Πό 'ναν χαρτ{ν να π1.άσετε, 

ίσως και με 'ποσπάσετε, 

ίσως και τα πουλήσουμεν, 

φiλοι, και δεν τ' αφήσου μεν, 
γιατί ένκ' έννα ζήσουμεν 

330. τον κόσμον να κερδίσουμεν. 
Τώρα που ησυχάσετε, 

τραγούδ1.α ν' αγοράσετε, 
το γρόσιν που θα χάσετε 

να μην το λοαρκάσετε. 
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5. ΠΟΠΙΜΑ / ΕΙΣ / ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΙΠΌΥΜΕΝΟΥ / 
ΤΗΣ / ΙΕΡ ΛΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ / 
ΥΠΟ / ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / (Εκ Κυθραiας ενορiας Σιρκα
νιάς). /ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) / 1902. / ΤΥΠΟΙΣ <<ΕΥΑΓΟ
ΡΑ».11 

11 Το γεγονός που περιγράφεται στη φυλλάδα αυτή πέρασε και στην προφορική παράδοση ως ένα 
ωραίο δημοτικό τραγούδι, το οποiο διασώζεται στο σχολικό περιοδι~cδ Ανθολόyιο '84 του Γυμνα
σiοu Στροβόλου, ΣχολιJCή Χρονιά 1983-1984, σσ. 13-14, ~cαθ' uπαγδρεση της Ιφιγένειας Μελετίοu, 
65 ετών, από τον Κουτσοβέντη, στη μαθήφια Ηλiα Άννα. Η Ιφιγένεια είναι ~cόρη του αυτόπτη 
μά.ρτvρα της σκηνής της δολοφονiας Χαράλαμπου Μελετίοu. Το ποtημα t:χ_ει ως εξής: 

ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
Το φαγούδι αυτό, σύμφαινα με τις πληροφορίες της αφηγήτριας, αναφέρεται σε ένα πραγματι~cό 
περισmτικό που σuνέβη στις πρώτες δειcαετίες της Αγγλοκρατiας, γύρω στα 1900: στο φσνιιcδ του 
ηγούμενοu του Aγiou Χρuσοστόμου από τρεις Τούρκους. Σε δiιcη που έγινε μάρτυρας ήταν ο πατέ

ρας της αφηγήτριας Χαράλαμπος Μελετίοu, ο οποίος SΡΎαζδταν στη μονή σαν γεωΡΎός στα ιcτή
ματα. Οι τρεις Τούρκοι κρεμάστηJCαν ιcαι τα ιcλαπέντα εmστράφηιcαν στη μονή. 

Έναν ιcλαινt βασιλιτδά τδαι λλίην μαντζουράναν, 
στον Άγιο Χρuσόστομο τρεις Τούρτόοι ανεφάναν. 

Τρεις Τούρτδοι, τρεις βραιμόδδuλλαι, τδαι τρεις Αρναοuτάδες 
εκατεβήιcαν το στενόν τδ' εmqά.σαν τους νοτάες. 

Τδ' ο μαθητής τους ένωσε, στον δάσΙCαλον πηαίννει: 
-Τδ'αι ξύπνα, ξ6πνα δάσκαλε, τδ' ήρταν τρεις ανομάτοι, 

τρεις Τούρτδοι, τρεις βραιμόσσuλλοι τσαι τρεις Αρναοuτάδες. 

-Πήαιννε, γιε μου, αρώtα τοuς είνtα θέλουν να φάσιν, 
έσει αβ~cά στο μαειpΙCό, τηάνισ' τους να φάσιν. 
Μήτs φαt'ν sθέλασιν, μήτε νερό να πιcισύσιν, 
τδείνοι εσuλλοtζουνταν το γαiμαν του να πηο6σιν. 

-Παπά, δείξε μας τ' άσπρα σοu, δείξε μας το icoυt! σοu, 

δείξε μας τα ριάλια σου, μην πά' η τδsφαλή σοu. 
-Τδαι Άγιε Χρuσόστομε τδαι γλίταισ' τον παπά σου, 
να 'ρκεται Αγίαν ΤδεpΙCατδή μέσα στην ειcιcληδά σου, 

ν' αφταίννει την καντήλα σου, ν' αφταίννει τα τδεριcά σου. 

Τδ' ά.μαν α~cούει το Τοuρτδtν, αμέσως εσαρκώθην, 

διά του μιαν με την κοuνιάν iδα μες στο ζινtσιν 
τδαι 'πού το γαίμαν το πολλύν sβά.ψασιν tδ' οι τοfδοι. 
Τδαι σαν φυσά ο άνεμος τδαι σαν λυά το dήμαν, 

έτσι έτρεμεν τδ' ο παπάς μέσα στο Άγιο Βήμα. 

Τδ' smcιάσασιν τον Άγιον τδ' εβχάλαν τοu τ' ασήμια, 
μ' αντάντδ' εδήσαντονποξάνw' ελάμνασινναπάσιν, 
λαμπρόν άστραψεν ο Θεός τδ' ήθελε να τους χάσει. 

Την στρά.ταν τους που εδηά.βαινναν, εδηά.βηχαν στο Γέρι, 

στη δοξαμένην χά.τσασιν τδ' sπλύνναν το μαδα{ρι. 
Τδ ανt!ς νερόν που έβ~cαιννεν, νερδγαιμαν εyίνην 
τδ' ο κόσμος που το έβλsπεν, ερώταν εiντα εγ{νην. 
Τρία ριάλια τα κρατώ, 'γοράζω έναν φανάριν, 

της ~cαημένης της Ψύλλοuς, επήρα το χαπάριν. 

-Πε μου, γιούλη μου, είντα 'νι το χωι:άρι. 
-Έλα να πάμεν, θτηα Ψυλλού, τδ' ο γιος σου έν' ποu πέθανεν μέσα στο μοναστήρι, 
τον γιο σου έν' που θάψασιν 'ποuκά.' στο τδυπαρ!σσιν. 

Τσ' ετράβαν 'πού τες βούτδες της τσ· ετρώασιν οι σσύλλοι. 

Η εφ. Φωνή της Κύπρου (ημ. 10)23.11.1901), εξάλλοu, καλύπτει αις εξής το γεγονός: «Φόrος η
-yουμέvου ΛyfoΙJ Χρrκτοσrόμου: Φόνος σττrιεpός διεπράχθη την πρωlαν της Πέμπτης εν τη προς την 

Λευκωσiαν αγούση οδώ του Λyfου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θύμα δε υπήpξεv ο mvχής του μετοχί
ου τοο ΧpοσοσrόμοΙJ Η-yούμεvος Μακά.pιος Θεοδωρfδης. Η όλη υπόθεσις. ως ο.rpηγεfται αΙJnίν ο 01>

vοδeύωv τον Η-yούμενοv 18ετής τρόφιμος roΙJ Μετοχίοv, οvόμο.n Ιωάννης Ιωο.wίδης, έχει ως εξής: 
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[The Cyprus Gazette, 16th, January, 1903, p. 4958, Νο. in Registar: 238: Poem 
of the Assassination of the Abbot of the Holy Monastery of Saint John Chry
sostom by Sophocles Nicolaou (of Kythrea, Sirghania Quarter). Nicosia (Cy
prus), 1902 (May, 1902). 'Έvagora" Printing Office. 

BritishLibrary. Location: 011586.g.91.(1.)]. 13 
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111 Ί!ΟlΟΦΟΝ11 ~01 ;πromlff· m :ι. iσm 
:1r10Y ΊιιlΒίόΥ ΎΟr.ΙΡ'iΣόtΤΟΙΟJ 

rιrοι.;ιm ~«. :xetd'l!oι!i<iιfov&. >πιί);ΟtιJtι:iξ -Α:~ 

~Τ'ον Ί..το~pd'ιΠόν'θ~λν lv • νa·'>tapdίιaλiιiό> 

'7zd .ii · ι~όυ'&Ιχiy'διίJJΙJμιu'"'οiιtμα tίi ιn;vθlιitb 
-'Μe·?°'ην r.ο';\1'-ή•τ.)ν ·iτύ:U.;rγηv ...... φ 'ιrολλ-.}ν i8i~ 

:;(Ι){.όμάι~~/ς "ιru7οlνηiiΖν ~ iiπω·ιι"ιf.n ·vι,. 

Ο η-γούμενος ανεχώρησεv εκ τοv Μετοχ(οv, το οπο{ον απέχει της Λευκωσf~ περί τα 3 μόνον μlλια, 
την 9ην πρωιvήν ώραν συνοδευόμενος και υπό του εν λό-γω τροφίμου διά να έλθη εις Λευκωσίαν, χά

ριν υποθέσεών του, ως συνήθιζε συχνά να κάμvη. Αμφότεροι ήλαυνον αμέριμνοι, ο μεν δόκιμος, ό

στις και προη-γείτο βήματα nνά ημιόνου, ο δε η-γούμενος ίππου. Εiχον διανύσει οχεδόν εν μίλιον από 
της Μονής ανερχόμενοι και κατερχόμενοι το όρος του Βουφαβέvτου, ότε εντός μιας χσ.pάδρας είδον 
έvοπλον nνά χωρικόν να βαίνη προς αυτούς, αμέσως δ' είχεν εμφανισθή έτερος ένοπλος απέvιzντι . Ο 
η-γούμενος όμως ως και ο σύντροφός του δεν υπώπτευσεv κακόν n υπολαβόvτες τοvς ενόπλους ως 
κυνη-γούς. Αλλά μόλις αμφότεροι οι ένοπλοι επλησίασαν αλλήλους κι έστησαν επi της ράχεως του 
βουνού εις 1 Ο βημάτων σχεδόν απόοτασιν από τους επερχομέvοvς ηιwύσθη πυροβολισμός ταυτοχρό
νως δε κpαυ-γή οδύνης εξέφυγεν από το στόμα του Ηγουμένου: -Αχ Παναγ{α μου. Τον πρώτον πυρο
βολισμόν διεδέχθη πάραυτα δεύτερος, ριφθείς υπό του ετέρου των κακούρ-yων, όσnς προσέβαλε τον 

Η-γούμενον εις το στήθος, ότε στρέψας το πρόσωπον ο προπορεvόμevος τρόφιμος είδev εκτάδην τον 
Η-γούμενον, Αλλ' ο καταλαβών αυτόν φόβος δεν τοv επέτρεψε πλέον ν' αvnληφθή άλλο n και κεvτή
σας το ζώον του ήλαυνεν όσον ην δυνατόν ταχύτερον επί της ανωμάλου εκείνης ατραπού. Φαίνεται 
όμως όn οι κακούρ-γοι εφείσθησαν του νεανίου, διόn άλλως δεν θα ηδύνατο ούτος να εκφύ-γη των 
χειρών των, αφού ήτο καθ' ολοκληρίαν άοπλος και ο δρόμος ήταν τόσον δύσβατος και ερημικός. Ο 

ίππος, ου επέβαινεν ο Ηγούμενος, μετά την πτώσιν αυτού ελεύθερος ων ηκολούθησε την ημίονον του 

νεανίου, όσnς όταν απεμακpύνθη από τον τόπον του ιηικλήματος επέβη του iππου διό. να δύναται να 
φύ-γη ταχύτερον. Όταν δ' ούτος έφθαιτε μετό. ημισεfαν περίπου ώραν εις Μιαν Μηλιάν ε1δοποfησε τον 
ειcείσε σταθμεύοντα αστυνομιιcόν υπάλληλον, ο οποίος πάραυτα έσπευσεv επί τόπου, χωρίς όμως ν' 

ανακαλύψη τους δράστας, οίnνες nς οiδε ποίαν διεύθυνσιν είχοv λάβει μέσω των ανωμάλων εκεί

νων ορέων μετά την διάπραξιν τοv κακ:ουρ-γήματος. Οι μυσαροί όμως κακούρ-γοι δεν ηρκέσθησαν εις 
τους δύο πυροβολισμούς ους έρριψαν κατά του ατυχούς Ηγουμένου, αλλά μετά την πτώσιν τούτου εκ 
του ίππου πλησιάσσ.vτες του απέκοψαν και τον λαιμόν διά μαχαίρας φοβούμενοι ίσως επιζήση και 
τους καταδώση. Ο ούτω οικτρόν αποτρόπαιον ευρών θάνατον Ηγούμενος του Χρυσοστόμοv προ ενός 

μόλις έτους απεστάλη υπό του Παναγίου Τάφου προς διαχείρισιν του Μετοχίου, ην δ' ανήρ φιλειρηνι

κός, προσηνής και εις άκρον φιλόξενος προς τους επισιcεπτομένους την Movήv. Το αίnον όπερ ώθη
σε τους κακούργους εις την μυσαpάν πρό.ξιν των ιι:ατ άλλους λέ-γετα1 όn είνε η ληστε{α και τούτο υπο
τfθεται εκ του όn ευρέθησαν ανεστραμμμένα τα θυλάκια των ενδυμάτων του Ηγουμένου, κατ' άλλους 

δε λόγοι εκδικήσεως». 
12Το ίδιο ακριβώς κείμενο του τραγουδιού αυτού εκδόθηκε δις και στο όνομα του ποιητάρη Χρ. 
Θ. Παλαίση: α) Σε φυλλάδα χωρίς εξώφυλλο (βλ. φωτοτυπία πιο πάvrο) και β) στην έκδοση 
<<ΣΥΛΛΟΓΉ Ι ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΠΙΜΑΤΩΝ Ι ΗΤΟΙ Ι Εθνικών, Θησ1eευτικών, 

Ιστορικών Ι περί Φόνων και Δολοφονιών, Ι Ερωτικών κ.τ.λ. Ι ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ Ι ΧΡΙ

ΣΤΟΦΟΡΟΥ Θ. ΠΑΛΑΙΣΗ Ι (Εξ Αυγόρου) Ι Από του έτους 1896 - 1912 Ι ΕΚΔΟΤΑΙ Ι ΧΡ. Θ. 
ΠΑΛΑΙΣΗΣ (εξ Αυγόρου) Ι ΚΑΙ Ι Χ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ Χ: ΝΙΚΟΛΑ (εκ Κυθραίας) Ι ΕΝ ΛΕΥΚΩ
ΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) / 1913 / ΤΥΠΟΙΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ)), Κ. Χ. ΗΣΥΧΟΥ», σσ. 26-34 (τώρα Χρ. Θ. 
Παλαίση, Άπαντα, επιμ. Κ. Γ. Γιαγκ:ουλλής, Λευκωσία 2000, σσ. 36-43). 
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· ΕJ.Σ 

ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ ΤΟΎ ΗΓΟΎΜΕΝΟΙ 
Τ :Η:.Σ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟϊ ΙΩΑΝ ΝΟϊ ΤΟΎ ΧΡΊ'ΣΟΣΤΟΜΟΥ : -:. 
"• 

-ι.•ηο 

ΣΟΦΟΚΛt::01'ϊ:: ΝLΚΟΛΑ01' 

. , ~i 

(''J-:ι: Ι\.uΟ~ιιιiιιt; ~'\' Ο!,ιίοι; Σ1~ιι~α,·1ιίt,; )• !( 

. ·-.·-

ΕΙ' ΛF.ϊΚΩ~ΙΑ, (ΚlΏΓΟϊ) 

ΤrΠΟΙΣ •ΕΤΑΓΟΡΑι 

}:'_ Η !ΌΜ~ΟΝ1Α τοr' ΉΓΟ"f"ΜΕΝΟ1' 1ΓΗΣ Ι. MONJfΣ . .,,': 
~-· ···· / 

: ·, . ΑΓΤΟΥ TQAΊINOY 'ΤΟΥ:ΧΡΥΙΟΣΤΟVΟΥ . 
. · Dοt•η,ι<α ~'ΠΩ ~,,.~0 ,. ;ι.~η•~: Ν ι ι:.,:λάιη• .iι: ·ΚιιΟιmίας. 
Ίf'.-

' --
T.lnι ί'ιr'οιιpύ1ιtο~ι 'f)εfιJΙ t'ιι -υιί ~ιψωωλ;rιω 

"flJ, ι'tl μ.οίι 8ι:,σ?1 ·~ιί1ιαμ.Ιt• τrο;;,μα Hl rτ ιιvΟ;σr.ι> 
Λ1 έ , ηv 7Τολλ)1v ''N}v σιιλλιιΎiιν κα~ τι)ιι -πολλ1}Jι iδ(:a-u 

; 0 ιι' ιίς σνy"'i'"J'Τlιι J•d (ί''Πω r<J7 ι." ιι/rι 

Τον επουράνιον Θεόν εννά παρακαλέσω, 

για να μου δώσει δύναμην, ποίημα να συνθέσω. 
Με την πολλήν την συλλογήν και την πολλήν ιδέαν, 

έρχομαι εις συγιάνησην να είπω κάτι νέα. 

5. Όσ' έχετε ευχαρίστησην, όλοι συναθροισθείτε, 

ποίημα λυπηρότατον τώρα να ακροασθείτε. 
Παρακαλώ σας, φiλοι μου, λοιπόν, μην ομtλείτε, 
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διά ν' ακούετε καλά και να τα εννοείτε. 
Δεν είναι για τον έρωτα που θα σας τραγουδήσω, 

10. έν' περί φόνου, κύριοι, που θα σας ομιλήσω. 
Βάλτε, λοιπόν, ακρόασην τώρα που θα τ' αρχίσω, 

όλα κατά πώς έγιναν να σας τα εξηγήσω. 
Πέμπτην ημέραν έwχεν, οκτώ του Νοεμβρίου, 

ο φόνος του κακόμοιρου Εξάρχου Μακαρίου. 

15. Αλλ' όμως πρώτον να σας πω τι μέρος εγεννήθη 
κ' έπειτα εξηγώ σας το πώς εδολοφονήθη. 

Ο κόσμος όλος το λαλεί, τα φύλλα μαρτυρούσιν, 
ήτο 'πού την Καλλίπολην,14 καθώς μου ιστορούσιν. 

Εις τα Ιεροσόλυμα έπειτα κατετάχθη, 
20. στην Θεολογικήν Σχολήν τα γράμματα διδάχθη. 

Αφού αποπεράτωσεν τελείως τας σπουδάς του 

η όλοι τον αγαπούσασιν, κατά τας αρετάς του, 
αφού αποπεράτωσε και μετ' ολίγους μήνας, 

έλαβε μίαν άδειαν και πήγεν στας Αθήνας. 
25. Εκεί τότε διάκονος προθύμως υπηρέτει 

και εις την φιλολογικήν εσπούδαζεν προσέτι. 
Μετά το πέρας των σπουδών και της φιλολογίας, 

εις τα Πατριαρχεία μας εγένετο ταμίας. 

Κι Αρχιμανδρίτης έπειτα εκεί χειροτονήθη 
30. η ως προς την αρετήν αυτού μεγάλως ετιμήθη. 

Εκτέλει τα καθήκοντα, χωρίς να κάμνει λάθος, 
αλλ' όμως εις το στήθος του είχεν μεγάλον πάθος. 

Αυτόν το πάθος που 'βαλεν σκοπόν να σταματήσει 
και άλλα αξιώματα πλέον να μην ζητήσει. 

35. Κ' εκ τούτου τον επρότειναν κι όλοι του παραγγείλαν, 
για χάpην της υγείας του στην Κύπρον τον εστείλαν, 

στα χίλια εννιακόσια, τέλη του Ιουλίου, 

γιατ' ήρεσεν η πρότασις αυτή και του ιδίου. 
Και έγινεν Ηγούμενος μονής του Χρυσοστόμου 

40. και τέλος με πολλάς πληγάς βρέθετ' εντός του δρόμου. 
Εμέ, καθώς μου λέγουσιν και κατά πώς μου γράφουν, 

ήτο και αντιπρόσωπος του Παναγίου Τάφου. 

Λοιπόν, καθώς προείπαμεν, οκτώ του Νοεμβρίου, 
ωσάν να ήτο φυσικόν ή θέλημα Κυρίου, 

45. εις την μονήν λειτούργησεν κι ο ίδιος λαμβάνει 
τα άχραντα μυστήρια κ' ευθύς μεταλαμβάνει. 

Αφού δε ετελείωσεν την θείαν λειτουpγίαν 

και έκαμεν την τάξην του και την ακολουθίαν, 

14 Βάσει του Καταλόγου Αγιοταφιτών Πατέρων που υπηρέτησαν στην Κύπρο, ο ηγούμενος αυτός 
ήταν Αρχιμανδρiτης, γνωστός JCαι ως ΜαJCάριος Θεοδωρίδης ή Καλλιπολίτης. 
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εξέβη με ευλάβειαν από την εώησίαν 
50. κ' επήγεν εις την τσάμπραν του με την καλήν υγείαν. 

Κοιτάξετε πώς έτυχεν κ' έφερέν το iq ο νους του 
κ' έκατσεν κ' έφαγεν μαζί με τους συνοδικούς του. 

Η ώρα δέκα κίνησεν από τnν εώησίαν, 
μαζί μ' έναν καλόγηρον,1 να πά' στην Λευκωσίαν. 

55. Στον δρόμον 'πού πηγαίννασιν, στην Μιαν Μηλ1άν αντίκρυ, 

εφάνηκεν ο σατανάς, ο θάνατος κ' η πίκρη. 
Εκεί στο μέρος Θρουμπερή, χωρίς άλλου ν' ακούσουν, 

ήβρασιν τον Αλέξανδρον, τον γιον του χακή Ρούσσου. 
'Πού το Βουνόν ήτουν αυτός, καθώς μου ιστορήσαν, 

60. καλόγηρος κ' Ηγούμενος κ' οι δyο τον εγνωρίσαν. 
Στα Φοινικούδ1α πάρεκει, αφού επροχωρήσαν, 

δyο Τούρκους εις τον δρόμον τους αμέσως απαντήσαν. 

Στον δρόμον τους εστάθησαν με όπλον εις το χέριν, 
ττοπούζαν στην μασχάλην τους, στην κόξαν τους μαχαίριν. 

65. Εκείνοι ενομίσαν τους ότι εκυνηγούσαν, 

του Ηγουμένου την ζωήν όμως αυτ' εζητούσαν. 

Καλόγηρος ήτο εμπρός κι άμα κι αντικρισέν τους, 
εγνώριζε την τουρκικήν κ' εκαλημέρισέν τους, 

αλλ' όμως 'κείνοι τίποτε, λέξην δεν απαντήσαν. 

70. κι αφού πεντέξι βήματα μόλις επροχωρήσαν, 
τον δυστυχήν Ηγούμενον τον επυροβολήσαν 

κ' ευθύς από τον ίππον του κάτω τον εκρημνiσαν. 
Ο δυστυχής Ηγούμενος άμα πυροβολήθη, 

είπεν «αχ! Παναγία μου!» και πια δεν εκινήθη. 
75. Άμα τον είδαν κ' έπεσεν, αμέσως εβουpήσαν 

κ' ευθύς από τες κόξες τους τες κάμες ετραβήσαν. 

Κ' εις πολλά του σώματος μέρη τον ετρυπήσαν, 

που να 'χουν το ανάθθεμα, έν' χοiρος ενομiσαν! 

Θαυμάζω τι τους έπταισεν και δεν τον επονήσαν 
80. iq από το αίμα το πολύ το χώμα εποτίσαν. 

Όμως μ' αυτές τες μαχαιργιές δεν τον <ε>παpαιτήσαν, 
αλλά, οι ασυγχώρητοι, τον αποκεφαλiσαν. 

Εγώ, κατά πώς ήκουσα και κατά πώς μου είπαν, 

πά[νω] στο βυζίν του το δεξόν ανοίξασιν μιαν τρύπαν. 
85. Αφού τον ετελείωσαν, στες πούγyες του σκοπήσαν 

κι ό,τι ήβραν όλα πιάσαν τα και τότ' αναχωρήσαν. 
Αλλ.' όμως τον καλόγηρον καθόλου δεν εγyίσαν, 

ως φαίνεται, δεν ήθελον ή εμετανοήσαν, 

ή τον ελυπηθήκασιν και του την εχαρίσαν. 

13 Εννοεί το Χαράλαμπο Μελετίου (;) 

-37-



90. Καλόγηρος άμ' άκουσε τες τουφεκκιές και πα{ξαν 
κ' είδε πα' στον Ηγούμενον τους δyο τούρκους κ' ετρέξαν, 

έφθασεν 'πού τον φόβον του για να λιγοθυμήσει 
και κέντισε την μούλαν του, διά να προχωρήσει. 

Την ώραν εκείνην 'κειχαμαί φόβον και τρόμον έχει, 

95. του Ηγουμένου τ' άλογον κατόπιν να τον τρέχει. 

Άμα τον είδεν τ' άλογον κ' έτρεχε ταπισών του, 

ευθύς το καβαλλ{κευσεν κι άφησε το ιδικόν του. 
Με φόβον και με τρομαγμόν τρέχει στην Λευκωσίαν 

κ' ευθύς χαπάριν έκαμε εις την Αστυνομίαν. 
100. Εστάθη κι όλα είπεν τα κατά πώς εγινήκαν, 

ο Δικαστής κι ο ιατρός ευθύς εσηκωθήκαν. 
Όλοι μαζί επήγασιν με δέκα σουβαρήδες, 

εκεί που ήτουν ο νεκρός, να πιάσουν μαρτυρίες. 

Ποιον είδαν, ποιον να πιάσουσιν να τους ομολσyήσει, 
105. αφού κανένα δεν είχε παρών να μαρτυρήσει; 

Ήτο αφέντης ο Θεός 'πουπανωθιόν κ' εθώρεν 
κι ο δυστυχής καλόγηρος, μα να σταθεί εν μπόρεν. 

Επλησιάσαν του νεκρού, τον επαρατηρήσαν 
και πόσες ήτουν αι πληγές πάνω του εμετρήσαν. 

11 Ο. Ο Δικαστής η ο ιατρός τον επαρατηρούσαν 

κ' οι ζαπτιέδες τες παδιές τους κλέφτες εθωρούσαν 
κ' εκάμναν παρατήρησην πού έν' που προχωρούσαν. 

Ήβραν τες πούγγες τ' ανοικτές κι απέξω γυρισμένες, 
που πάσχαν να 'βρουν χρήματα κι ως τες μισές σχισμένες. 

115. Ο Δικαστής η ο ιατρός με την Αστυνομίαν 

έφεραν τον Ηγούμενον νεκ:ρόν στην Λευκ:ωσίαν. 

Στην ενορίαν παίρνουν τον τ' αγίου Αντωνίου, 

τότε παρέλαβεν αυτόν Θεόδωρος Πιερίδου, 

που είναι και επίτροπος Τάφου του Παναγίου, 

120. κι ολονυκ:τίς τον άφησαν εντός του Μετοχίου. 
Παρασκευή ξημέρωσεν, τι θλιβεράν ημέραν, 

που σκόnσεν ο στεναγμός όλην την ατμοσφαίραν. 
Στον Άγιον Α ντώνιον το λείψανον εφέραν, 

την τάξην του να κάμωσιν ο κόσμος εκαρτέραν. 

125. Πιερίδης, ο επίτροπος καλεί τον Κυρηνείαν 
νά 'λθει στον επικ:ήδειον κ' εις την ακολουθίαν. 

Ο Κυρηνείας δεν ήλθεν, ένεκα των κομμάτων, 
ένεκα υποθέσεων και ανακατωμάτων. 

Άμ' άρχισαν οι ιερείς την κωδωνοκρουσίαν, 

130. η λύπη εξακολούθησεν μέσα στην Λευκωσίαν. 

Μικροί, μεγάλοι έτρεχαν 'πού κάθε ενορ{αν 

και από όλες τες φυλές να παν εις την κηδείαν. 
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Πλήθος πολύν εισέβηκεν μέσα στην επλησίαν, 
ν' ακούσωσιν την τάξην του και την ακολουθίαν. 

135. Μετά σπουδή<ς> ετρέχασιν και μετά προθυμίας 
ως και πολλοί υπάλληλοι και επόπται της παιδείας. 

Όλοι προθύμως έτρεξαν, κύριοι και ~cυρίες, 

και Τούρκοι και χριστιανοί κι απ' όλες τες θρησκείες. 

Την τάξην μεγαλοπρεπώς οι ιερείς τελέσαν 

140. και επί της σορού αυτού στεφάνους καταθέσαν. 
Ο πρώτος στέφανος αυτού ήτο του επιτρόπου 

η ο δεύτερος του βουλευτού, ~cυρίου Θεοδότου. 16 

Ο τρίτος ήτο του Γλυκύ, του ιατρού Ευέλθου, 17 

η ο τέταρτος, ως λέyουσιν, ήτο του Μαραθεύτου. 111 

145. Λοιπόν, αφού, ως έπρεπεν, τας τάξεις ετελέσαν, 

τότε εις μίαν άμαξαν το λείψανον εθέσαν. 

Οι συγγενείς όλοι ομού και με την συνοδείαν 
κ' οι ιερείς που έκαμαν και την ακολουθίαν 

στου Χρυσοστόμου την μσνήν τον πήραν και τον θάψαν 
150. η όσοι εβρέθησαν παρών, μικροί, μεγάλ' εκλάψαν. 

Τώρα που τελειώσαμεν τα της δολοφονίας, 
ας πούμεν την προσπάθειαν και της Αστυνομίας. 

Τι τρόπον επροσπάθησεν KJ. έκαμεν ό,τι ξεύρει, 
οι δολοφόνοι ποιοι ήτουν, πώς πρέπει να τους έβρει. 

155. Πρώτον συνέλαβε πολλούς 'πού τα εκεί χωρία 

κ' εξέτασεν επιμελώς, να πιάσει μαρτυρίαν. 
Πρώτον τον δασοφύλακα Χασάνην, Νιο:χ;ωρίτην, 

και δεύτερον τον Κωνσταντήν, κασάπην, Συγχαρίτην. 
Τρίτον τον Κουτσουβεγκιανόν Τc'Τυρκάκον Δημητρίου 

160. τον Χ11 Λούκαν Λοϊζή, εκ του αυτού χωρίου 

και τον Μουκτάρην του Βουνού KJ. άλλους πολλούς ακόμα, 
nα να <'ξετάσει>19 την δουλειάν, αυτούς επήραν πρώτα. 
Ο Μουλλαζίμης έτρεχεν με τον υπαστυνόμον 
και με τους ζαπτιέδες τους μεσάνυκτα στον δρόμον. 

165. Στα δάση εγυρίζασιν κ' εις τα βουν' αναβαίναν 
η όπου 'χαν τόπον ύποπτον με τόλμην επηγαίναν. 

Επιμελώςεξέτασαν,τέλοςεδυνηθήκαν 

και οι δολοφόνοι πο1οι ήτουν τότ' εμαρτυρηθήκαν. 
Ο Ιμπραίμ και ο Ταχ{ρ Τσακλή, από τες Μάνδρες, 

170. δεν ήτουν, ως μανθάνομεν, αυτοί κακούργοι άνδρες. 

1
' Πλήρες όνομα Θεοφάνης Θεοδοτου (1863-1942). Βλ. Αρ. Κουδοννάρη, Β1οyραιp1κι1v Λεξικόν 
Kmcρlωv 1800-1920, ΛευΙCDJσίιι ~1995, σ. 85. 
17 Πλήρες όνομα Ευέλθων Γ. Γλυχύς {1868-1935). Βλ. Κουδοννάρη, ό.π., σ. 53. 
11 Πλήρες όνομα Χαράλαμπος Π. Μαραθεύτης {1862-1929). Βλ. Κουδουνάρη, ό.π., σ. 174. 
19 Φυλλ.: ξεσπάση 
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Ποτέ με τον Ηγούμενον δεν εφ1λονικήσαν 
και όμως εις το ύστερον τον εδολοφονήσαν. 

Α'λλlι. αυτούς, ως φαίνεται, τους επαρακινήσαν, 
γιατi και τον Ηγούμενον πολλοi τον εφθονήσαν, 

175. από τα πέριξ τα χωργιά όλοι τον εμισήσαν. 
Και η αιτiα ποια ήτουν τόσον να τον μισήσουν, 

ώστε και κατηντήσασιν να τον δολοφονήσουν; 

Έν' τα καλά που έκαμνεν εις την μονήν εκείνην 
η όλα 'πουκεί προήλθασιν, ό,τι κακόν εγίνην. 

180. Έδωκε τ' όρος της μονής εις το Δασονομείον, 
να μην αφήνει τους βοσκούς των γύρωθεν χωρίων 

να παίρνωσιν τα πρόβατα, να τρώσιν τα σπαρτά του, 
να καταστρέφουν τα δενδρά και όλα τα φυτά του. 

Πολλά νερά διόρθωσεν και 'κόμα 'χεν να σάσει 

185. η άγρια δένδρ' αμμάτισεν που ήτουν μες στα δάση. 
Όλον το καλλιέργησεν, όπου κι αν είχε κτήμα, 

και την μονήν εστόλισεν με το δικόν του χρήμα. 
'Πού δένδρα έως κτήματα κι εντός της εκκλησίας 

εξόδευσεν, ως λέγουσι, λiρας διακοσίας. 
190. Αυτά τα εδιόρθωσεν όλα εις ένα 'JΡόνον 

η όλα τα γύρωθεν χωργιά εμπήκαν εις τον φθόνον 

και τέλος απεφάσισαν κι εκάμασιν τον φόνον, 
διάνα τον εκδικηθούν, να μην έχουν τον πόνον. 

Λοιπόν, 'κείνους που πιάσασιν, Ταχίρ και Ιμπραίμης, 

195. να δείτε τι κατόρθωσεν γι' αυτούς ο Μουλλαζίμης. 

Τον δυστυχή Ηγούμενον όταν τον εφονεύσαν 
κι ό,τ' είχεν μες στες πούγγες του όλα τα εληστεύσαν, 

κάτι κλειδιά των ερμαρκών και όλους τους νοτάδες 
μαζίν με το ρολόιν του, δεν ξεύρω και παράδες, 

200. αυτά όλα τα πήρασιν και εις την γην τα χώσαν 

μαζί με τα τουφέηα τους, καθώς με βεβαιώσαν. 
Όταν τους είχαν φυλακήν, 'κείν' εκpυφομ1λούσαν 

η ο Μουλλαζίμης έξωθεν άκουσεν τι λαλούσαν. 
Ένας φοηάς ερώτησεν τον άλλον για να μάθει, 

205. πού τα 'χωσεν τα πράγματα και τίνος το χωράφι. 

-«Να μη φοβάσαι», είπεν του, <<Κ' έχωσά τα με τρόπον 
μαζίν με τα τουφέκια μας μέσα στον τάδε τόπον». 

Ο Μουλλαζίμης άκουσεν κι ευθύς λαμβάνει σχέσην 
κ' επήγεν κι όλα ήβρεν τα εις την ιδίαν θέσην. 

210. Και τότ' εβεβαιώθηκεν, χωρίς να αμφιβάλλει, 

ότι αυτοί έν' οι φονείς, να χαμνηθούν οι άλλοι. 

Λέγουσιν κι ο καλόγηρος ότι εγνώρισέν τους, 

όταν του τους εδείξασιν και ομολόγησέν τους. 
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Πρώτην 1Cαι δεύτερην φοράν παίρνουν τους εις την 1Cρίσην, 
215. αλλ.ά δεν έ1Cοψεν ποινήν γι' αυτούς το με~αλίσιν. 

Εiπασιν να τους 'φήσουσιν του Κακουργοδικεiου, 
να τους καταδικάσουσιν πέντε Φεβρουαρίου. 

Αυτό αποφασίσασιν, τους μάρτυρας εγράψαν 

κ' η μέρα άμα έφθασεν, πάλιν τους εφωνάξαν. 

220. Τότε ο Αρχιδικαστής το θέμαν εξετάζει 

κ' εις του θανάτου την ποινήν αμέσως τους δικάζει. 20 

Λοιπόν, εκατα.λάβετε ο κόσμος τι παθθάνει, 

αδίκως την νεότην του εις μια στιγμήν την χάνει. 
Να τα σκεφθείτε όλοι σας τα λόγια που σας είπουν, 

225. ο φθόνος κ' η αυθάδεια 'πουπάνω μας να λείπουν. 
'Πού τέτο1αν συναναστροφήν καθείς ας 'πογυρίζει, 

διότι τούτον τον τουν1άν κανείς δεν τον κερδίζει. 

Η κακοσύνη η πολλή κ' η έχθρα μας μεινίσκει 
και η ψυχή μας τα κακά που κάμνομεν ευρίσκει. 

230. Άνθρωπος ώσπσυ είναι ζωντανός πρέπει να λσyαριάζει, 
να μη 'φήνει τον σατανά να τον εξουσιάζει, 

να πράσσει τα θελήματα αυτού, να τον κολάζει, 
αλλά τον παντοδύναμον Θεόν να πλησιάζει, 

εtλι1Cρινώς να σέβεται, πιστώς να τον δοξάζει 

235. και προς αυτόν καλήν ψυχήν πάντα να ετοιμάζει. 
Το ποίημα εξέβηκεν, άμα τον εσκοτώσαν, 

αλλ.ά επεριμέναμεν τες δίκες και τελειώσαν. 
Διότι κάθε ποιητού έν' χρέος του να βάλλει 

όλα κατά πώς γίνονται, να τα θωρούσιν κι άλλοι. 
240. 'Πό 'ναν χαρτίν να πάρετε, κύριοι, να χαρείτε, 

να με υποστηρίξετε, να μη με στερηθείτε. 

Και μιαν γροσάραν που τα διω, να μην την λυπηθείτε, 

αφού θα αναγνώσετε, να ευχαριστηθείτε. 

Σοφοκλήν11 τον ποιητήν ποτέ μη λησμονείτε, 
245. αλλά το εύγε προς αυτόν πάντοτε να λαλείτε. 

20 Βλ. εφ. "Κύπpιος" (ημ. 9 Φεβρ. 1902): "Το εν τη πόλει μας από της παρελθο6οης Τpfτης συνεδpι
άζον Κακοvp'fΟδικ:είοv επελήφθη πpώτοv της ειώικάσεwς των φoνiwv του μαιι:αρίτοv H'fovμi:vov 
του Παναγwυ Τάφου ιι:ατη'fΟpουμένων δfJo οθωμανών. Μέχpι ψες 1/ δfιι:η δεν ετελεfωσε ιι:αθόπ μένει 
να α'fΟpεύσοvν οι Διιι:η'yόpοι της υπεpασπίσεαις ιι:αι της ιι:ατη'fοpίας"· εφ. "Κύπpιος" (ημ. 16 Φεβρ. 
1902): "Μετά πενθήμεpον όλον, το 1«l1Wvpγιοδιιι:είον Λεuκωσfας ιι:ατεδ[ιι:ασε το παρελθόν Σάββατον 
τους οτrηεpούς δολοφόνους του αειμνήστου ΗΎΟυμένοv του Παναγίου Τάφου, Ταχίp Ουιτεiν Τζαιι:λή 

ιι:αι Ιμβpαήμ Χαλήλ ειι; τοv δι' ατ,rόvηι; θάνατον"· εφ. "Κύπpιος" (ημ. 16 Μαρτiοu 1902): 'Ήμέpα 
του απαγχονισμού τωv εις θάνατον καταδικασθέvταιv φοvέωv του ΗΎΟvμένου Αγίου Τάφου, ωp{σθη 
υπό του Μ. Λpμοστού 1/ μεταπpοσεχήι; Δευτέρα 8 Λπpιλwυ (ε. v.) ". 
21 Στο ποίημα του Παλα{ση το κείμενο κλείm ως εξής: 

Χριστδφορον τον ποιητήν ποτέ μη λησμονείτε, 

αλλά το εύγε προς αυτόν πάντοτε να λαλείτε. 
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;!4.ι;,ι -ι.~-ι.~ ~ΟιιLΑ-ύ"rυ-f ~ο'3~~ ι.ιι.τι.,..cτ.._ 

!j ι ι:; 'C '1" 'f tt ~Ι οιv ι...~ ~::.,; J' ~ b,, ώ-fJ () C" L'τ fi:. . 
/fJ L--r:α..'-c.otJejo~ nzr c-atJιJJ'~ ~τη~ 'λ'1· :.Jι*l?ft

1

fLf ., .. , , 
......, ~τα.ω~ι""fiΧΑ~ zι,Uν.c.1Αννια..ΙΜ...,., 

.. ~~,ιt«-Μ~ ιr,.,._ u:Τι:ι.-ι.~ <!.lA-l\)()IJ. f o-C~~;,...,.,, '' 
. l:ι ωt /3 ,Ρ #> C"ι'"l, .... 4 Η-.ί 7 -..ιl-ι..ο-c-' ~ Υ"'ι/ o-r lT c.r ?.. :> "ι ' 

/ι..,τ.lι'>JT.Av...Jήι--,-'l.A.;)c~jl.:. ?'Ο..~Υ'ι.v1 ,.J,J."'4 . 
... !?/, • ο 
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, tοι "iίrt-... +fu.Jro;7A flf ~ Y4f-"l,V·/''1 r:c.'~? 
ι tb.:uι/τ..ο-υ ιΑΥ lA;J f •. η;ι.νν.:,., 'tl εJ 0-C. 7-1 ω~ ιιι.ι?:U~ 

Το 1Cείμενο της φυλλάδας για τη δολοφονία του Ηγουμένου της Ιεράς 
Μονής του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου δε διασώθη1Cε μόνο με τη 

στοματική παράδοση αλλά 1Cαι με τη χειρόγραφη (βλ. πιο πάνω φωτο
τυπία της πρώτης σελίδας). Ο ποιητάρης Κωνσταντής Μιντή (1890-
1963), από το Παραλίμνι, διέσωσε αρ1Cετά τέτοια ποιήματα (όπως π.χ.: 
Τραγούδι Παναγίας του Κύκκου, Θρήνος της Παναγίας, Τραγούδι του 

Λαζάρου, Κουλούρι, Τραγούδι του Παντελή Χότζα, Βίος της Γενοβέφας, 
Τα 100 λόγyχ, Σαρανταήμερον 1C.ά. ), αντιγράφοντάς τα από φυλλάδες 
σε ένα μεγάλο δεφτέρι, το οποίο αργότερα μου εμπιστεύτη1Cε για μελέ

τη η 1Cόρη του Ελένη Μιντή -Αλέκου (δασκάλα). 
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6. ΣΥ ΛΛΟΓΗ / ΔΙΆΦΟΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΗΜΆΤΩΝ/ ΗΤΟΙ / 
Εθνικών, Θρησκευτικών, Ιστορικών/ περί Φόνων και Δολοφονιών,/ 

Ερωτικών κ.τ.λ. / ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Θ. 
ΠΑΛΑΙΣΗ /(Εξ Αυγόρου) /Από του έτους 1896 - 1912 / ΕΚΔΟΤΑΙ / 
ΧΡ. Θ. ΠΑΛΑΙΣΗΣ (εξ Αυγόρου) 1ΚΑΙ1 Χ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ Χ: ΝΙΚΟ

ΛΑ (εκ Κυθραίας) /ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) Ι 1913 / ΤΥΠΟΙΣ 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», Κ. Χ. ΗΣΥΧΟΥ.22 

ΣΥΛΛΟΓΗ 
.1ΙλΦΟJΙ!!Χ KJΊll'l.\KΩ.\' 1101113Ι.\ΊΏ.\' 

ΙΙΤΟΙ 

' EOvικWv. (:)p ·Jjσκεu-=ιχι;).,. ϊσ-;ηpοf..(\)•ι 

~tf;· Φζ.vω•ι χα~ Δ'.ιλ'.ι::- r.;vι.ι;Jν. 

· Εr-ι•J';'~κώ•J κ ••• λ 

~ Ι'ΥΙ'.\.'\ί:Η~.'\ΤιJ:'\ ΙΊ 10 
.'1: 1 '1~Τ!ΙΨΟΙ'Ο1' f>. 11.\ 1 .\1~1 Ι 

fi! . Ι ~ί'::?(Jω 
\:=;ι -:ω: !-:rμ;_ Ι:<~ΙΗ-1 !1 Ι ~ 

Εlί.1(1'1'.11 

ΧΡ. Θ. ΠΑΛΑΙΣΗΣ (if.1;:.':"-"'J 
1\ .\ 1 

Χ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ Χ: Ν ΙΚΟΛΑ (iκ /i,ΙJ;;71",;;J 

1Η1 :~ 

l \Ί lllll: 'Ί Ι \ 1'\' \~~Ηι"" Κ.Χ. 11~1':\\ ~ \' 

22 Ο Χατζησοφο~cλής Χατζηνικόλας καμιά εμπλοκή ως ποιητάρης δεν έχει στην έιcδοση αυτή. Εί
ναι απλώς εκδότης. Για το έΡ"(Ο αυτό βλ. τώρα Χριστόφορου Θ. Παλαiση, Άπαντα, τόμος Α' 
(1896-1913), Επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλλής, Δημοσιsύματα τοu κtντροu Επιστημονι
κών Ερεuνών, XXV, Λεuκωσiα 2000. Για την έκδοση αυτή του Παλαiση κάνει λό'yο ο Ν. Γ. Πο

λiτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', Εν Αθήναις 1920, σ. 223, όποu εξαiρει το γεyσνός ότι οι 
ποιητάρηδες βρ!σ~cοuν και εκδότες των στιχουρnμάτων τους. 
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7. Η ΠΥΡΚΑΪΆ / ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ / ΕΝ 
Τωι ΧΩΡΙΩι ΦΑΡΜΑΚΑι / ΠΟΙΗΜΑ / ΥΠΟ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Θ. 
ΠΑΛΑΙΣΗ /εξ Αυγόρου (της Επαρχίας Αμμοχώστου) /ΚΑΙ / Χ: ΣΟ
ΦΟΚΛΗ Χ: ΝΙΚΟΛΑ / εκ Κυθραίας (ενορίας Συργανιάς) /ΕΝ ΛΕΥ

ΚΩΣΙΑι (ΚΥΠΡΟΥ) / 1914 / ΤΥΠΟΙΣ «ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» ΠΕΤΡΙΔΟΥ 
ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.13 

.... 

~ rtYι=~~·J·~ 

~.Τ~ί t~~~~Il~I Τ~ί ~Π~ί f ιr~~~Ι 

... 

ΕΝ ΤΩι ΧΩΡΙΩι ΦAPft'JAJςJι ---
ΠΟΙΗΜΑ 

ϊ ll () 

ΧΡι Σ ιι:οΦΟΡΟΥ Θ. lIAAAJΣH 
έξ ,'\. U"fόr.ιόu (τi'j, 'ΕποιFχιοι, 'Αμ-μοχώστGυ) 

1• ,, 1 " " 

~- '1'!.εΗ\Ι_.., Η Χ· :ϊ ιιηο,\ χ ' 

&-. ,Ι~p=Ε:( :;<fνο~lιrι; ·'?W')'•Ψ') ---
ι·ΑΠιι1~~1ίιεtοιι ή dν"tύπο;ο<~ μί?Ο~ i, tO~ ι>.~u 
ipγ~~ άνου tij~ ιl:~ι("~ tών άνι~~ιν lloιfιtώνl, 

~' ι:JΛ 
κv-~-

ΕΝ Λ~ΥlΗJ.ΣJΛι (ΚΥΙΗ,ΟΥ) 

•9 ·~· 

23 Δυστuχ;ιDς, to κείμενο της φυλλάδας αυτής δεν έχ;ει εvιοπιστεi. Αναζητήθηκε απεγνωσμένα και 
στο Φαρμακά, χ;mρίς όμως αποτέλεσμα. Για το γεγονός, ωστόσο, στο οποίο αναφέρεται έχει γρό,. 
ψει ο ποιητάρης Κωνσταντίνος Χρ Κοuτσαγκάς, α:ιι:ό το Γο6ρρι, το διασωθέν «ΠΟΙΗΜΑ / ΥΙΙΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΚΟΥΤΣΑΓΚΑ Ι εκ του χ;mρ{ου Γούρρι Ι ΤΗΣ ΚΑΕΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ι 

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ / ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑ / ΕΝ ΛΕΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) / ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
«ΙIΑΡΝΑΣΣΟΥ» Κ. Χ. ΉΣΥΧΟΥ/ 1914». 
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8. Λόγος περί ψυχής του σώματος, συνταχθείς εις ποίημα, υπό Χ" Σο
φοκλή Χ"Νικόλα, εκ Συρκανιάς (Κυθραiας). Έκδοσις τετάρτη. Εν 

Λευκωσία: Τύποις <<Μουσών» Δ. Παναγιωτόπουλου, 1940. 

Η φυλλάδα αυτή δεν έχει, δυστυχώς, εντοπιστεί. Βέβαια, το ποίημα δεν απο
τελεί προσωπική έμπνευση του ποιητάρη, ο οποίος αντλεί από τη λαϊκή θρη
σκευτική παράδοση, όπως και άλλοι ποιητάρηδες του καιρού του.24 Εξ όσων 
έχω υπόψη, παραλλαγές του τραγουδιού αυτού διασώθηκαν τόσο με τη στο

ματική αλλά και τη χειρόγραφη παράδοση, όσο και με τις φυλλάδες, ως αυ

τή του Χατζησοφοκλή Χατζηνικόλα. Το θέμα αυτό συζητείται στα Πρακτικά 
του Διεθνούς Συμποσίου Προφορικής Θρησκευτικής Ποίησης της Κύπρου 
(Λευκωσία, 8 Μαiου 2002), έκδ. Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου -
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Υ.Π.Π., Λευκωσία 2003, σσ. 75-124 (= 
Κ. Γ. Γιαγκουλλή, 'Ή προφορική Θρησκευτική Ποίηση της Κύπρου μέσα α

πό τις ταπεινές φυλλάδες των ποιητάρηδων"). Η εξής φυλλάδα με τίτλο «Η 

ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ / ΠΟΙΗΜΑ / ΥΠΟ / ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΥ / (εκ του χωρίου Αρακαπά). / ΕΝ ΛΕΜΕΣΩι (ΚΥΠΡΟΥ) / ΤΥΠΟΙΣ 
«ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ» / 1903»25 είναι σχετική, όπως ακριβώς και η επανέκδοσή 
της με τίτλο: «Η ΨΥΧΗ / ΚΑΙ ΤΟ / ΣΩΜΑ / Ποίημα / ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑ
ΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ / (Εξ Αρακαπά αποθανόντος προ 30ετίας) / Εκδοθέν υπό / 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ /(εκ Κάτω Πύργου Τυλληρίας) / ΛΕΥΚΩ
ΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1952 [Τύποις: Θωμά Γ. Κυριακίδη- Λευκωσία]». 

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ .ΣΩΜΛ 
ΠΟΙΗΜΑ 

"><"=Ο 

Κ ΥΡ/ΑΚΟ1 ΩΑΩΑΔΟΠΟΥλΟΥ 

(Ι• .. ο χ.ωιlοο "•paao.n«,~ 

Ι!.Ν λl!)ΙΕΣι,1 (Κ ΥΠΡΟJ) 

ΤΤΠΟΙ.t •ΧΑλΠJΓJ10Σι _/ 

;ι ο ο a. 

Η ΨΥΧΗ 
Ι\ΑΙΤΟ 

ΣΩ Μ Α 

ΠΟΙΗΜΑ 
v n o 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ fΙΑfΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

24 Βλ. Κ. Γιαγκ:ουλλή, Η τεχνική του ποιητάρικοv διστίχοv και ο ποιητάρης Σέpγης Γ. Καρεκλάς, 
Λευκωσία 1978, σσ. 86-91 (=Ψυχή-Νεκρός-Τάφος. Φαντασι:ικόν ποίημα υπό Σέργη Γ. Καρεκλά 
εκ Κάτω Δρυός, επαρχία Λάρνακος, Κ6προς. 
25 [Ημ. έκδ. 30.11.1903, σσ. 7, Τ6ποις "Σάλπιγγος" 1.000 αντίτυπα]. Βλ. Cypnιs Gazette (ημ. 1.1. 
1904), σ. 5228 (αp. ι:rγρ. 283). Βλ. Κυρ\άκου Παπανικσλάου-Παπαδοπούλου,Άπιιντα, εmμ. Κ. Γ. 
Γιαγκουλλής, Λευκωσία 2004, σσ. 136-142. 
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Οι δυο δάσκαλοι και φtλοι Ανδρέας Χατζηλουκάς {1905-1990) (αρι
στερά μας). από to Πρασιειό Αμμ./Φρέναρος. mι Χρίστος Γ. Φραιyκ(
δης (1878-1958) (δεξιά μ~, από την Κυθρέα,16 γναιστο{ αις σuνεpγά
τες πλε{στ(Ι)ν ποιητάρηδrον. 7 Και οι δυο υπηρέτησαν στο Αυγόpου 1Cαι. 
άφησαν τη σφραγiδα τους στο έργο Το κάτοπτpοv τωv αισθημάτων των 

Ελλήνων Κυπρίων «Ίpοτώv, Έκδοmς Εκιcλησιαστικής Επιτροπείας Αu
γόpου. Εν Λευκ:rοσ(α- Κόπρου 1930. 

zι Αχό την Κυ&ρέα άριιαε. ίαιος, 111 αταδιοδρομfα 1:0'0 ιος δάcncα.λος. Βλ CypfU.f Blue Book for 
ι1ι.e year 1899-1900 [Sept. 2lst, 1898, to July 2lst, 1899], p. 258: Kythrea Ay. Andn:mikos, Chri
stos Frangid.e&. Βλ. πeρ. λ1ΦJ"ί, troς r·. 9)1 Φeβρ. 1924, Αρ. 57-S8-S9, "· 19: Φρςryιdδης Χρ{
σtος - Κυθ~ (δdσταί.ος δ' 'Ι'ά.ξης, 20 χρόνια ν~ιηρι~σ{ας). 
υ Βλ. κ. ΓuιγιcοοU.ή, "'Βςι ανb:δοnι; ε~nστολές tOU Πauλou Λuισiδη προς ων δάσlcιιλο Αν~ριιι 
Χαιζηλοuκά",ΝώΕιιο.Κ'f, 1ε\ιχ. 29S, Χεψι!Μις 2007-2008, σσ. 77-82. 
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ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ 
28 

(Αποδελτιώνοvtα1 01 πιο χ;αρα~crηριση~cές λέξεις) 

pεζνές, ο [τουρκ./οθωμ. vezne] μέτρο, ζυγαριά ακριβείας για πολύτιμα μέταλ
λα. "Με τον βεζνέν με εζύγιζεν". 

pιλαέττιν, το [τουρκ. vilayet) (οθωμ. vilayet - vilayat) (=νομός)] διοικητική 
υποδιαίρεση του σαντζακίου, επαρχία υπό τη διοίκηση του βαλή, φυλή. ''Δεν 
και ζητώ σας περισσά, όσα εfv' το κισμέmν, διάνα β-y6.λω όνομα μες 'ς τούντο 
βιλαέmν". 

γιοκλαμά.ς, ο [τουρκ. yoklama] επιτόπια έρευνα, εξέταση. "Κ' εδiουν έναν 
γ10κλαμάν, να της κοντέψω ήθελα". 

γιουτώ [ενετ. jutar(e). Κατ' άλλους, από τουρκ. uymak > uydu(m) ή το uy
(dur)mak] βοηθώ, βολεύω, ταιριάζω, αρμόζω. 'Ή τύχη μου εδούλευκεν κ ' η 

σόρτα μου εγ10ύταν". 

ζαράριν, το [τουρκ./οθωμ. zarar (αραβ. ςlarii.r)] ζημιά, απώλεια, βλάβη. "Δεν 
μου 'τυχεν, ι-θειούλη μου, να κάμ' έτσι ζαράριν". 

ζά.φτιν, το [τουρκ. zapt (οθωμ. zabt) (αραβ. ςiabi)] φρ. κάμνω ζάφτιν: συγκρα
τώ. "Κι όταν σου πάρω το φιλίν, έννα σε κάμω ζάφτιν". 

θυμωτά, επίρρ. [εmθ. θυμωτός, θυμώνω] θυμωμένα, με θυμό. "Όσον κ ' εθό

λωσε το φως κ' έφεξε το φf:ΊΊάpι, επολοήθη θυμωτά και λέγει του μουκτάρη ". 
καθίστηv, ενν. ώραν [καθέστην <καθ' εκάστην, με απλολ.] συνέχεuι. ''Έν' ά

δικον να τραγουδά κανείς καθίστην ώραν". 

καλαθούριν - καλαθουρίν, το [καλάθιν (καλαθούρα) + κατάλ. -ούριν] μικρό 
καλάθι. "Γεμώvνω της γερόντισσας ψουμιά το καλαθούριν". 

κιαρίσιν, το [τουρκ. karι~ (=κατάρα)] ανυποληψία, σύγχυση, περίγελος. "Κ' 

έπειτα τούτα κάμνεις τα, μην και γινείς κιαρiσιν". 

κουμπά.σον, το [ενετ. compasso] πυξίδα, διαβήτης, οδηγός. 'Έvνά της κάμω 
τες μαγειές 'ποvπάνω στο κουμπάσον". 

λαπόρτον, το [ιταλ. rapporto] αγωγή, αναφορά, έκθεση, κατάθεση. "Μες στου 
μουκτάρη έμπηκεν κ' έκαμέν με λαπόρτον". 

λεχνικός, ο [λεχνός + κατάλ. -ικός] που είναι λεπτός και ευλύγιστος. 'Ή τέχνη 
της έν' ράφταινα, έμπην εις την μαστόρσαν, έκαμέν με κ' επέλλανα η λεχνική 

της κόξα". 

μαζερόν, το [μαζίν + κατάλ. -ερόν] χωράφι όπου ευδοκιμούν οι θάμνοι. 
"Κείν' έπαθεν χειρότερα κ' έβγαινεν 'πού ανώτερα, για να γυρίσει τα νερά, να 

πάσιν μες στα μαζερά, ίσως και σβήσει την φωτιάν". 
μαστόρσα, η [μάστορας (magister) + κατάλ. -ισσα] η γυναίκα του μάστορα, η 

εργοδότρια. 'Ή τέχνη της έν' ράφταινα, έμπην εις την μαστόρσu.ν, έκαμέν με 

κ' επέλλανα η λεχνική της κόξα ". 
μονοpούριν - μονογούριv, επiρρ. [μονο- (μονός)+ βουρώ] αδιάκοπο τρέξιμο 
προς διαδρομή ορισμένης απόστασης, τρέχοντας. "Κ' εννά την κάμω, βρε 

παιδιά, να 'ρχεται μονοβούριν". 
'νεκατωμός, ο [ ανακ:ατωμός] φασαρία, θόρυβος. 'Έvνά γινούν 'νεκατωμοi 
σαν κάμνουσι τα νέφη". 

:u Βλ. Κ. ΓιαγιcουUή, θησαυρός της μεσαιων~κής 1'0.Ι νεότερης Κυπριαιιής διαλέκτου, Λευ~cο:ισ{α 
2014. 
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οχρά, η [από χροιάν >απ' οχροιά >απ' οχρά > οχρά (Χατζηιωάννου). Κατ' 
άλλους, από το ωχρός (Αναγνωστόπουλος)] χρώμα (προσώπου), παραλλαγή, 

κουκούλι μεταξιού. 

πάνιν, το [μτγν. παών ή γαλλ. paon -paonne] παγώνι, μτφ. αγάπη. "Γι.ο. ν' αρ
χινήσω να σας πω το ιδικόν μου πάνιν, θέλω τον ουρανόν χαρτίν, την θάλασ

σαν μελάνιν". 

παννυχί(δ)ες, οι [μεσν. παννύυος < αρχ. παννυχίς (παν + wξ)] σησαμωτοi 
(πασχαλινοί) άρτοι που προσφέρουν οι χριστιανοί στις εκκλησίες κατά τις 

εορτές ως αρτοκλασία, κν. κόρτα (Άρδανα), πιvvασίδα (Ριζοκάρπ.). Πρβ. λ. 
αχράντα, πεντάρnν. "Παράκλησην είν' πο' 'καμα εμπρός στην Παναγίαν και 

μι.ο.ν ηορτήν της έκαμα και με την παννυχίδα". 
πασμάς, ο [τουρκ. basma < basmak:] είδος υφάσματος με αποτυπωμένα διά
φορα έγχρωμα σχέδια. "Σαν τους φελλάδες πο' 'ρχουνται 'δα και πουλούν 

πασμάδες" / "Κ' έπαθα ούλα τον φελλάν που να πουλεί πασμάδες". 
πεζαρfα, η [ιταλ. bίzzaπia] λύπη, ψυχική αναστάτωση, τρέλα.. "Κ' εκόντεψα 

να τρελλαθώ από την πεζαρiαν". 

πελλογρατώ - πελλογρατίζω [τουρκ. belaya ugramak (πρβ. ρ πολλαγρατίζω 
<πολλά+ ογρατίζω)] ενοχοποιούμαι, μπερδεύω, μπλέκω. 'Έvνά τον παίξω, 

μάνα μου και θα πελλογρατίσω ". 
περιηατβερσίν [τουρκ./οθωμ. bereket versin] έκφραση ευχαριστίας αυτού 
που παίρνει προς αυτόν που δίνει. "Έπειτα περικψ.τβερσιν εμέναν εκρωσθή
καν ''. 

πλημελώ - πλημμερώ - πλημιρώ [αρχ. πλημμελώ. Κατά Συμεωνίδη, Ιστ. 
Κυπρ. διαλ., σ. 356, από το επιμελούμαι< •επιμελώ] επιπλήττω ή παραζα
λίζω κάποιον, ενοχλώ, μεριμνώ, προσπαθώ, επιχεφώ, πειράζω, αναβάλλω. 
"Κι ο σατανάς με πλημιρά κι όλον και πάω πίσω". 

ποιητάρης, ο [ποιητής+ κατάλ. -άρης, όπως βιολάρης, λαουτάρης, καλοφω

νάρης. Κατά Χριστοδούλου Μ., από το ποιηματάρης, με συγκοπή] αυτός 

που έχει καλή φωνή (πρβ. λ. καλοφωνάρης) και έχει το χάρισμα να διασκε

δάζει τον κόσμο με τα κατά παράδοση ή μη τραγούδια του σε δημόσιες 

συγκεντρώσεις (πανηγύρια, γάμοι, γιορτές κ.ά.). Με την εισαγωγή της τυπο

γραφίας στο νησί (1878), ο ποιητάρης τυπώνει σε εύχρηστες φυλλάδες και 
πουλά στο κοινό τα ποικίλου περιεχομένου και ως επί το πλείστον επικαιρι

κά τραγούδια του ως επαγγελματίας πια λαϊκός ποιητής. 'Έiντα < 'χει> ο α
τός κ' η πέρδικα, το φίδι και κοπάται; κι όσ' είστε ποιητάpη(δ)ες να το κοκ

κολοάτε" (=Τραγούδι του Κωσταντά, 19ος αι.) / "Τώρα για 'σέν, Χασάναγα, 

έγινα ποιητάρης, αφού αρνήθης τον Χριστόν ποπέ σου δεν εχάρης" (1892) / 
"Σοφόκλην μ' ονομάζουσιν, λέγουν με ποιητάρην" (1900) / ''Αν θέλετε να μά
θετε κι αυτόν τον ποιητάρην, Πετρής ονομάζεται, γενναίον παλλικάριv" 

(1907) / "Τωρά οι ποιητάρηδες στην Κύπροv ελλιάναv" (1971). 
'ποταuρίζω [από+ •ταυρiζω <ταύρος] προβάλλω, κρατώ μετέωρο, τεντώνω 

το χέρι ή το πόδι μου για να φτάσω, να δώσω ή να πάρω κάτι. "'Ποταύρισε 

το χέρι σου και πάρε το μαvδίλι ". 
πούλλιι, η [*pulla < λατ. pullus] όρνιθα, παραφυάδα (κν. παραπούλλιν) κο
λοκασιού, μικρό επίμηκες ψωμί (χωρίς ζύμη) που φτιάχνεται προς ευχαρί

στηση των παιδιών, κν. κουκούνα στρογγυλή πίτα με σησάμι στο κέντρο της 
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οποίας τοποθετούν σταυροειδώς τέσσερα αβγά, χαϊδευτικό (όμορφης και νε

αρής γυναίκας. 'Έιφουζεν η καρδούλλα μου πως έχασα την πούλλαν μου". 

πωρ1κά, τα [μτγν. οπωρικός] ξηροί καρποί (σταφίδια, παστόσυκα, φουντού

κια, αμύγδαλα) αλλά κάποτε και ζαχαρωτά (κουφέπες κκιρφτέρκα, σου

τifούκκος κ.ά.). "Πρώτα επήρα πωρικά ούλον από σταφίδια και ταπισών τον 

ζάχαριν, μετέπειτα καρύδια. Και δεύτερον επιάσαμεν λοκούμια με κουφέπες, 

'πουπάνω στο κορμάκιν μου εβγαίναν φέτες φέτες. Έπειτα πάλ' επιάσαμεν 

φιvτούκια και φιστούκια, την καημέvην μου καρδιάν τρώγαv την τα σκουλού

κια ". 
ρά.CJΤ1ν, επίρρ. [τουρκ. rast (οθωμ. r~st)] συγκυρία, σύμπτωση, κατ' ευχή. 
"Και ράστιν εiν' που έρχετουν, φίλοι μου, η δουλειά μου". 

ραχάττιv, το [ τουρκ./οθωμ. rahat] ησυχία, ανάπαυση. "Στ' αγκάλια μου την έ
βαλα κ' εφίλουν την ραχάmν". 

ριviζω - ρ1v!ώ [μτγν. ρινίζω] λιμάρω, ανεβοκατεβάζω το δοξάρι του βωλιού 

(ηχομίμ.). 
ριvίv, το [μτγν. ρινίον (αρχ. ρίνη)] λίμα. "Πάνω μου γίvηκες ρινίν, θέλεις να με 
ρινίσεις". 

ρκα, η [*γρκα < μεσν. γριά, με ανάπτ. κ] γριά. 
ρκούλλα, η βλ. λ. ρκα. "Φθάvvω, λοιπόν, εις το νερόν, δροσίζω την καρδούλ

λαν κι ακόμη 'κείνη έρχετουν κατόπιν με την ρκούλλαν". 
ρόκολος, ο [ροκόκολος, με απλολ. (Παπαχαραλάμπους). Πρβ. ιταλ. iπegolo] 
παιδί, έφηβος. 'Ή μάνα της ελάλεν τους: Η κόρη μο' 'v 'ροκόλα ". 

σείριv, το [τουρκ. seyir/seyr- (οθωμ. seyr)] τέρψη από θέαμα, διασυρμός. 
"Κοπιάστε, φίλοι μου, κοντά να δείτε εivτα σεiριν!" 

σκουτfλλιν, το [προβ . escudella] πήλινο βαθύ (ασπιδοειδές) πιάτο (κούπα) 
φαγητού, κουρελλός, κν. τifάρτα, πέτρινη βάση ελαιοτριβείου. "Λέγει, δεν 
της εγόρασα πιλέμου τα σκουτέλια". 

αταυρουδ!6v, επίρρ. [σταυρός+ κατάλ. -δκιόν] σταυροειδώς. "Μες στο μαν

δίλιν τα 'βαλα και σταυρουδφν τα δήνω". 

ταλ!άvα, η [ιταλ. italiano (=Ιταλός)] ωραία γυναίκα. "Εις το ραβδίν την έπια
σεν άδικα την ταλιάναν ". 

ταάμπρα - ταάπρα, η [παλ. γαλλ. cham.bre - ιταλ./ενετ. zam.bra (ελλην. καμά
ρα)] υπνοδωμάτω, αρχοντικό δωμάτω. "Κ' επήγεv εις την τσάμπραν του με 

την καλήν υγείαν". 

τοάττιαμαv, το [αόρ. ρ. τσαττf.ζω (ρ. Ιfat-mak.) + κατάλ. -μαν] αγώνας, ποιη

τικός διαγωνισμός [πρβ. τσάττισμαν δρόμου, το= αγώνας δρόμου: "Του Αγ. 

Κωνσταντίνου γινόταν πανηγύρι και μετά τη θεία λειτουργία γινόταν το τιΤάm

σμα δρόμου" (Δαογρ. Κύπρ. Π"(1983) 276)], ποιητικός διαγωνισμός (τσάττι
σμα) (1918, 1924, 1926, 1931), «τραουδιστός», <<Καβκαλίnκον τραούδιν», 
«τραούδιν του παλιωμάτου», φιλονικία, αγώνας (διαγωνισμός), συναγωνι

σμός μεταξύ δύο ποιητών, (συν)ταίριασμα (δυο ή περισσότερων πραγμά

των). "Το τifαπισμαν θέλει ποιητάρηδες ξώπρωτους" / "Ποίημα. Η φιλονικία 
των δύο ποιητών" (1900) Ι "Συναγωνισμός δύο ποιητών" (1915) Ι 'Ένεκα 
τρεις εμείναμεv, οι άλλοι τρεις ελείπαν, τifάπισμαν εν εσήκωνvεv, οι επιτρόποι 

είπαν" (1918) Ι "Ποιήματα 'κο.μες πολλά, εγέμωσες τον τόπον, αλλά τiί' εγιώ 
στο τιΤάπισμαν εσπούδασα τον τρόπον" (1924) /"Ως 'δαχαμαί, αγαπητοί, το 
τiίάmσμαν τελειώνvει, εiδετε, ένας ποιητής τον άλλον πώς παλιώνvει" (1926) 
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/ "Ως 'δααμαi το τiίάmσμαν έvvα το σταματήσω, τiίαι να τους πω ερωτικά, δί
στιχα τiίαι τετράστιχα, να τους ευκαpιστήσω" (1935) / 'Έσού που θέλεις πά
λιωμαν (τiίάπισμαν), τωpά εvvά σε δούμεv, αλλά να μεν κοπιάσουσιv, πως έν

vα σε 'ποσπάσουσιν, τδ' έvνα κατακοπούμεv" [Μιτφοφιλολογικά, τεύχ. 35 
(2014 )63-67]. 

τοατnστάρης, ο [τaαττιστής, κατά το ποιητάρης] τσα.πιστής (Ν.Θ. Αντωνιά

δης, εφ. Νέον Έθνος, ημ.13.12.1930). 

τοατnστής, ο [τσαπίζω] ο λαϊκός ποιητής που επιδίδεται αποκλειστικά στο 

τδάmσμα (=ποιητικός διαγωνισμός), χωρίς κάποτε να υστερεί και στα άλλα 

είδη λαϊκής ποίησης (ερωτικά δίστιχα κ.ά.). 

τταίνiζm [αδρ. τουρκ. dinledim (ρ. dinlemek) ή από το deynedim (ρ. deyne
mek) + κατάλ. -ίζω] υπακούω, φροντίζω, λαμβάνω υπόψη."Με πωρικά παί
vισεv, ούτε τα εσαίτισεv". 

ττενεχάς, ο [τουρκ. tenha (οθωμ. tenhiί) (= μόνος)] απομόνωση, αποξένωση, 
κατάλληλη ευκαιρία, κν. ρεβαίiίιv. "Και θα σε κόψω ττεvαχάv, να σε γλυκοφι

λήσω". 
φυλακά(δ)ες, οι = οι φυλακές. "Να χάσω πιοv την vιότην μου μέσα στες φvλα
κάδες!" 

ωχράδα, η [ωχρός(= αυτός που έχει το χρώμα της ώχρας). Πρβ. και λ. οχρά] 

χλομάδα, απαλός χρωματισμός. "Κ' η κοπελλούδα άλλασσεν επτά λογιών ω
χράδες". 
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ΤΟΙ Ι Εθνικών, Θρησκευτικών, Ιστορικών Ι περί Φόνων και Δολο-
φονιών,/ Ερωτικών κ.τ.λ. / ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ / ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΟΡΟΥ Θ. ΠΑΛΑΙΣΗ /(Εξ Αυγόρου) /Από του έτους 1896 -
1912 / ΕΚΔΟΤΑΙ / ΧΡ. Θ. ΠΑΛΑΙΣΗΣ (εξ Αυγόρου) /ΚΑΙ/ Χ: 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ Χ: ΝΙΚΟΛΑ (εκ Κυθραίας) / 1913. 

7. Η ΠΥΡΚΑΪΑ / ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ /ΕΝ 44 
Τωι ΧΩΡΙΩι ΦΑΡΜΑΚΑι / ΠΟΙΗΜΑ / ΥΠΟ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Θ. ΠΆΛΑΙΣΗ / εξ Άυγόρου (της Επαρχίας Άμμοχώστου) / ΚΑΙ / 
Χ: ΣΟΦΟΚΛΗ Χ: ΝΙΚΟΛΆ /εκ Κυθραίας (ενορίας Συργανιάς) / 
1914. 

8. Λόγος περί ψυχής του σώματος, συνταχθείς εις ποίημα, υπό Χ" 45 
Σοφοκλή Χ"Νικόλα, εκ Συρκανιάς (Κυθραίας). Έκδοσu; τετάρτη. 

Εν Λευκωσία: Τύποις <<Μουσών» Δ. Παναγιωτόπουλου, 1940. 
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