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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λένε πώς ό άνθρωπος πρέπει τήν πατρίδα ν’ άγαπά 
έτσι λέει κι ό πατέρας μου συχνά.
Ή δική μου ή πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυό· 
ποιο άπο τά δυο μισά κομμάτια πρέπει ν’ αγαπώ;

Νεσιέ Γιασίν.
...... . ■ · / r · < ■•./'•X

’Αρκετές φορές, όταν οκέφιομαι τήν κρίσιμη πολιτική κατάσταση πού 
βρίσκεται ό τόπος μας καί τούς μεγάλους κινδύνους πού απειλούν τό μέλλον 
μας, επειδή άδυνατώ καί νά φανταστώ κάν τι μάς επιφυλάσσει ή αύριανή μέ
ρα, κάθομαι καί άναπολώ τό παρελθόν τις παλιές καλές μέρες τής σύμπνοιας 
καί τής αγάπης, τής συνεργασίας καί τής άλληλοκατανόησης ανάμεσα στους 
"Ελληνες καί Τούρκους τής Κύπρου, θυμούμαι, παιδί τότε τοΰ Δημοτικού 
σχολείου, συνηθίζαμε νά καλούμε κατά τις γιορτάρες μέρες, κυρίως δμως 
κατά τις θερινές μας διακοπές, διάφορες γειτονικές παιδικές ποδοσφαιρικές 
ομάδες στο χωριό μου, τό Γερόλακικο, γιά νό παίξουμε ποδόσφαιρο. ’Ανάμεσα 
ο αύτούς πού καλούσαμε ήταν κι ή ομάδα τοΰ τουίρκικοΰ χωρίου Κιόνελλι. 
Αίας καλούΡαν κι αυτοί στο χωριό τους ταχτικά. Πηγαίναμε έκεϊ ή έρχόντου- 
σαν εκείνοι σ’ έμάς είτε μέ ποδήλατα ε’ίτε μέ τά πόδια άπό τήν καμινόστρατα, 
γιατί ήταν πιο σύντομα. ’Αγωνιζόμασταν, θυμούμαι, μέ ευγενική άμιλλα, άλλη- 
λοκερνούμασταν καί δέ θυμούμαι νά ε’ίχαμε ποτέ καμιά προστριβή μαζί τους. 
Τά ζιζάνια τοΰ μίσους δέν είχαν άκόμη ριζοβολήσει.

θυμούμαι έπίσης αρκετούς Τουρκοκύπριους άπό τή Φώττα, τό Μιντζέλλι 
καί τό Κιόνελλι, πού Ερχόντουσαν στό χωριό μου γιά νά πουλήσουν προϊόντα 
τους (μάρμαρα, δρουμπιά, μαζιά κ.ά.) ή βοσκούς πού μάς έπισκέφτονταν γιά 
νά «παχτώοουν» άπό τούς γεωργούς τού χωριού μου «στρασύδκια» γιά τά κο
πάδια τους. ’Ακόμη κι ό «πετρσλαϊτζής> πού μάς κουβαλούσε μέ άμάξι τό πε
τρέλαιο άπό τή Λευκωσία ήταν Τούρκος. Πόσοι καί πόσοι Τουρκοκύπριοι δέ 
δούλεψαν στά λατομεία τοΰ χωριού μου καί δέ συνδέθηκαν φιλικά μέ συνά- 
δελφούς τους Ελληνοκύπριους! Λατόμος ήταν κι ό άντρας τής Σιεριφοΰς, 
πού ήταν έγκαταστημένη· στό χωριό, γιά νά βρίσκεται έτσι πιό κοντά στόν τόπο 
έργασίας τού συζύγου της. Υπήρχαν κι άλλες οικογένειες Τουρκοκυπρίων 
στό χωριό μου, κυρίως άστυνομικών πού υπηρετούσαν στόν έκεϊ άστυνομικό 
σταθμό (π.χ. οικογένεια Χαλήλη, Άσήμη, Τουραπή κ.ά.). θυμούμαι περισσό
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τερο τήν ώραιότατη Σιεβκά τοΰ Μεμμέτη, γιατί τής πότιζα τά λουλούδια τοΰ 
κήπου της!

Πώς μπορώ όμως νά ξεχάσω τις δεκάδες των Τουρκοκυπρίων πού πέρα- 
σαν άπό τό σπίτι μας, γιά νά παρακαλέσουν τον πατέρα μου, πού ήταν επιστά
της στά Δημόσια ’Έργα, νά τούς δώσει δουλειά! Αυτός σπάνια τούς άρνεϊτο 
κι αυτοί, μέ τή σειρά τους, σπάνια ξεχνούσαν τήν καλοσύνη του. "Οταν μεγά
λωσα μάλιστα, όπου συναντούσα Τουρκοκύπριους και τούς έλεγα τ’ όνομά μου, 
μέ ρωτούσαν άν ήμουν γιός τού «Μάστρε Γιαγκουλλή» άπό τό Γερόλακκο. 
Αρκετές φορές κεράστηκα γιά χατίριτού πατέρα μου στόν "Αγ. Βασίλειο, στή 
Σκυλλούρα, στό Διόριος κ.ά. r L 1

Ούτε εύκολα μπορώ νά ξεχάσω ότι στο Άργάκι μισθώναμε κυρίως Τουρ
κοκύπριες γιά τήν έκκοπή των πορτοκαλιών μας. Στό ’ίδιο χωριό σκότωνα τις 
έλεύθερές μου ώρες παίζοντας χαρτιά καί μέ Τουρκοκύπριους ή κουβεντιά
ζοντας μέ τόν Άμπτουλραμάνη, τό Χασάνη καί τόν Έμίνα, χωρίς προκατά
ληψη, φόβο ή πάθος.

’Αρκετές φορές διερωτήθηκα άν οί περιπτώσεις πού άνάφερα ήταν προ
σωπικές καί μεμονωμένες. ’Από τις έπαφές μου, ωστόσο, μέ άνθρώπους τοΰ 
Λαού ακόυα συχνά ότι ή συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων καί Τουρκο
κυπρίων κάλυπτε όλα τά έπίπεδα τής οικονομικής καί τής κοινωνικής ζωής 
τοΰ τόπου. Τούρκοι έρχόντουσαν καί γλεντούσαν στούς γόμους Ελληνοκυ
πρίων, ένώ οί τελευταίοι δέν παρέλειπαν ν’ άνταποδώσουν τή χειρονομία αυτή 
των Τουρκοκυπρίων. Ό λαϊκός ποιητής Γιακουμής Άτσίκκος, 69 χρόνων, άπό 
τή Λύση,, μοΰ άνάφερε ότι οί Τουρκοκύπριοι πού έρχονταν στούς δικούς μας 
γόμους χόρευαν καί τραγουδούσαν δπως ακριβώς οί Ελληνοκύπριοι. Στά τρα
γούδια τους, βέβαια, άναμίγνυαν τουρκικές καί έλληνικές λέξεις, γιά νά γί
νονται έτσι κατανοητοί άπό τό κοινό :

Έχτές, προχτές, αντιπροχτές μπεντού βαρκάμ άκκάρτιμ, 
εθελα νά ’ρτω έσσω σου τζι άνάν σινιν κοκκάρτιμ !

"Ομως καί δικοί μας δέ δίσταζαν νά τραγουδούν στούς γόμους Τουρκοκυπρίων 
καθαρά τουρκικά τραγούδια καί σκοπούς (μακκάμια, κατιφές, άμανέδες κ.ά. ). 
’Αξίζει δέ νά σημειωθεί εδώ ότι συχνά οί Τούρκοι καλοΰσαν κοντά στούς δι
κούς τους ζορνατζήδες καί ταουλλιτζήδες καί Ελληνοκύπριους βιολάρηδες, 
κυρίως τυφλούς, γιά νά μπορούν έτσι νά χορεύουν κι οί τουρκάλλες χωρίς... 
φόβο. ’Άν όμως οί δικοί μας όργανοπαϊχτες δέν ήταν τυφλοί, τότε τούς έδεναν 
τά μάτια με μαντίλι.

’Άν βλέπαμε ή ακούαμε, μού άνάφερε ό Γ. Άτσίκκος, νά χορεύουν ή νά 
τραγουδούν στούς γόμους μας τούς Τουρκοκύπριους Καρά Κεμάλ, 56 χρόνων 

άπό τή Σίντα (ό Τούρκος αυτός λεγόταν καί Ζορ Μουσταφάς), τόν Κουσεήν 
Τέμπρελη, 68 χρόνων, άπό τή Σίντα, τό Σαλλαχή Τέμπρελη, αδελφό τοΰ προ
ηγούμενου, τόν Άλή Άρναούτ, άπό τό Πέργαμος, τό Τζικλούιν, 60 χρόνων, 
άπό τά Κούκλια Αμμόχωστου, καί τόν Καρά Μεχμέτ, άπό τή Σίντα, δύσκολα 
θά τούς ξεχωρίζαμε άπό τούς Ελληνοκύπριους.

Συχνά λοιπόν διερωτώμαι άν υπάρχει πιθανότητα νά επιστρέφουμε στις 
μέρες εκείνες τών παιδικών μας χρόνων. Δέ διστάζω νά πώ ότι αύτό είναι 
δύσκολο νά συμβεϊ, όσο υπάρχουν έδώ οί ξένοι στρατοί κι όσο άλλοι άποφασί- 
ζουν γιά τό μέλλον τοΰ λαοΰ μας, τόσο τών 'Ελληνοκυπρίων όσο καί τών Τουρ
κοκυπρίων. Κάτω άπ’ αύτές λοιπόν τις συνθήκες ό πάγος είναι δύσκολο νά 
λιώσει καί τό τείχος τοΰ διαχωρισμού νά γκρεμνιστεϊ. ’Άν όμως οί δυό κοινό
τητες τής Κύπρου άφεθοΰν έλεύθερες νά λύσουν τις διαφορές τους, τότε τά 
πάντα είναι δυνατά. Τοΰ ειρηνικού όμως διακανονισμού τοΰ προβλήματος μας 
πρέπει νά προηγηθεϊ μιά έντιμη καί ειλικρινής έπαναπροσέγγιση. ’Έτσι ό ειρη
νικός διακανονισμός καί θά έπισπευσθεϊ καί θά διευκολυνθεί. Ή έπαναπρο- 
σέγγιση θά δημιουργήσει, χωρίς άμφιβολία, κλίμα άμοιβαίας έμπιστοσύνης καί 
κατανόησης, πράγμα πού θά βοηθήσει τίς ένδοκυπριακές συνομιλίες.

Μέσα στά πλαίσια τής προσπάθειας αύτής γιά έπαναπροσέγγιση έντάσσε- 
ται κι ή έκδοση τού βιβλίου αύτοΰ. Άπό τά ποιητάρικα τραγούδια πού παρα
θέτω έδώ, προσπαθώ νά δείξω ότι άγαστές ήταν οί σχέσεις Ελληνοκυπρίων 
καί Τουρκοκυπρίων κατά τή διάρκεια τής άγγλικής κατοχής καί μετά (άπό τό 
1878, δπως είναι γνωστό, άρχισαν νά μάς παραδίδονται τυπωμένα ποιητάρικα 
τραγούδια). Σχεδόν ποτέ δέν είχαμε διακοινοττκές συγκρούσεις, διάφοροι δέ 
φόνοι πού διαπράχθηκαν κατά καιρούς δέν είχαν ποτέ πολιτικά έλατήρια. 
Άναφέρονται μάλιστα περιπτώσεις όπου Ελληνοκύπριοι καί Τουρκοκύπριοι 
ενώνονται γιά νά έξοντώσουν κάποιο κοινό άντίπαλο ή πού Τουρκοκύπριοι 
παρουσιάζονται σέ δίκες ώς μάρτυρες υπεράσπισης Ελληνοκυπρίων σέ βάρος 
Τουρκοκυπρίων. Ούτε ξεχνούμε, βέβαια, ότι Ελληνοκύπριοι ποιητάρηδες τρα
γουδούν θέματα πού άφορούν Τουρκοκύπριους καί άντίθετα, τουρκοκύπριοι 
δηλαδή ποιητάρηδες γράφουν άποκλειστικά γιά Ελληνοκύπριους.

Στήν έργασία μου αύτή δέ συμπεριλαμβάνω πηγές άπό περιόδους έξαρ
σης τών πολιτικών παθών άνάμεσα στις δυό κοινότητες, γιατί πιστεύω πώς οί 
ταραχές πού σημειώθηκαν ήταν ξενοκίνητες καί έξυπηρετοΰσαν συμφέροντα 
έξωκυπριακά.

Τό φωτογραφικό υλικό, έξάλλου, πού παραθέτω πιστεύω ότι τεκμηριώνει 
τά κείμενά μου, στά όποια μπορεί ν’ άνατρέξει ό μελετητής γιά περαιτέρω 
έρευνα καί προβληματισμό. Σκοπός μου δέν είναι νά έξαντλήσω τό ύπάρχον 
υλικό, άλλά μέ άντιπροσωπευτικά κείμενα άπό διάφορους ποιητάρηδες νά 
συμβάλω στήν ποθητή έπαναπροσέγγιση. θά χαρώ δέ πολύ άν τό βιβλίο αύτό
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τε^ά φανεί to έξυπηρέτηοε τό σκοπό γώ τόν άποίο γράφτηκε. Ή χαρά μου, 
βέβαια, βα είναι ξεχωριστή, άν φτάσει καί σέ τουρκοκυπρωκά χέρια· οί σύντο
μες περιλήψεις και σημειώματά μου στά τουρκικά καί στ’ άγγλικά γράφτηκαν 
ακριβώς γι αυτό τό σκοπό. ν

Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής.

Α1

Η ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΔΟΑΟΦΟΝΙΑ/ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΑΙΣΤΩΝ/ΚΩΣΤΑ ΜΙΣΙΑ- 
ΟΥΑΗ/και ΝΤΕΡΒΙΣ ΚΑΒΑΖΟΓΑΟΥ/τήν 11 ην ’Απριλίου 1965/ΣΥΝΤΑΧΤΗΣ/ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ/1965. (Τυττώθηκε στα Τυπογραφεία ΠΡΙΝΤΚΟ ΛΤΔ., 
Καϊμακλι/15.5 X 23. 5, σελ. 8, στ. 266).

Σε καιρούς δύσκολους γιά τόν τόπο μας, όπου τό μίσος και ή μισαλλο
δοξία εκτόπιζαν τό πνεύμα τής φιλίας, τής συνεργασίας και τής άδελφοσύνης 
άνάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τούς Τουρκοκύπριους, δέν έλειψαν οί 
άνθρωποι έκεϊνοι πού μέ τό παράδειγμά τους στάθηκαν ύπέρμαχοι τής ειρηνι
κής συμβίωσης άνάμεσα στις δυό κοινότητες. Σέ μιά στιγμή λοιπόν πού οί δυό 
κοινότητες είχαν κιόλας οδηγηθεί άπό τό διεθνή ιμπεριαλισμό στήν άλληλο- 
εξόντωση, δυό συνδικαλιστές, ό Κώστας Μισιαούλης καί ό Ντερβίς Καβά- 
ζογλου, συνεχίζουν τή συνεργασία τους σ’ δλα τά επίπεδα. Αύτό βέβαια δέ 
σύμφερε στήν ξενοκίνητη τουρκοκυπριακή ήγεσία, γι’ αύτό στις 11 ’Απριλίου 
1965 οί δυό συνδικαλιστές βρέθηκαν δολοφονημένοι. Ό ποιητάρης Α. Μαππού- 
ρας θρηνεί τό χαμό τους.

Kibris’ta Rumlarla Türkler arasindaki dostluk, isbirligi ve kardeslik ruhunun 
güç günlerde nefret ve müsamahasizlikla bir yana itildigi günlerde bile iki toplumun 
bans içinde birarada yasamasini savunan ve buna ornex olan kisiler hiçbir zarnan 
eksik olmamistir.

Iki toplumun uluslararasi emperyalizm tarafindan çatismaya itildigi o gün
lerde Dervis Kavazoglu ve Kostas Misaulis adli sendikacilar birarada varolus için 
ugraslara devam ettiler. Ancak bu ugras disa bagli Kibns Türk liderlerinin hosuna 
gitmiyordu ve iki sendikaci 11 Nisan 1965 günü ôldürülmüs olarak bulundular.

Halk ozani A. Mappuras onlann kaybmdan duydugu hüznü dilegetiriyor.

When our country was going through difficult times and hatred and into
lerance were displacing the spirit of friendship, cooperation and brotherhood be
tween Greek Cypriots and Turkish Cypriots, we were not short of men, who, by 
their example proved worthy upholders of peaceful coexistence between the two 
communities of Cyprus.

At a time when the two communities had already been striven into conflict 
by International Imperialism, two trade unionists, Costas Misiaoulis and Dervis 
Kavazoglou, continued their endeavours to pursue co-existence at all levels. This, 
however, was against the interests of the foreign motivated Turkish Cypriot leader
ship and the trade unionists were found murdered on 11th April, 1965. Folk 
poet A. Mappouras laments their loss.

Λυπητερά λυπητερά τραούδιν νά συντάξω, 
τόν φόνον τοΰ Καβάζογλου παντού νά τόν φωνάξω. 
Μαζίν καί τού συντρόφου του τού Κώστα Μισιαούλη, 
πού τούς άδικοσκότωσαν τού σατανά οί δούλοι.

5 Χάννουνται δυό αγωνιστές της εργατιάς εργάτες, 
καρτέριν τούς έστήσασιν κακούργοι τρομοκράτες. 
Όλης τής Κύπρου ό λαός μεγάλην πίκραν εχει,
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πού χάννει δυο δραστήριους, δύο γερά στελέχη.
Μεγάλη άγανάκτησις παντού έν’ ξαπλωμένη,

10 οι στήν Κύπρον μανιχά, σ’ δλην τήν οικουμένη.
Πού κάμαν τέτοιον έγκλημαν, τέτοιαν αίμοβορία, 
τά όργανα τοΰ φασισμού, τά βρωμερά θηρία.
’Ανθρώπους πού έργάζουνταν μόνον γιά τήν ειρήνη, 
για τήν αγάπην τού λαού και τήν δικαιοσύνη, 

15 έσβησαν τους πού τήν ζωήν οί βάρβαροι, τά κτήνη.
Για τούτους τούς αγωνιστές δλος ό κόσμος κλαίει, 
κατάρα και άνάθθ'εμα στούς δολοφόνους λέει.
Πού κρώννουνται τούς φασίστες και κάθε καιροσκόπου, 
χωρίς νά τδ σκεφτούν καλά πώς έν’ ζημιά τού τόπου.

20 Τόσον τξαιρδν μέ τούς Ρωμιούς οί Τούρτξοι έδουλεύκαν, 
έτρώασιν. έπίννασιν μαζίν τξι έχωραττεΰκαν.
Σήμμερα έκρωστήκασιν τούς κάθε διπλωμάτες, 
τού ΝΑΤΟ τούς αρχιληστές, τούς άποικιοκράτες.
Τρώσιν αμερικάνικα δολλάρια κάμποσοι

25 τξαί δέν τούς κόφτει μνήματα ή Κύπρος άν γεμώσει.
’Αγγλία καί ’Αμερική, δποθθεν παρπατήσουν, 
μέ κάθε τρόπον προσπαθούν τδν κόσμον νά χωρίσουν. 
Τά βρωμερά τους σχέδια θέλουν νά εφαρμόσουν 
καί δέν τούς κόφτει χρήματα τξαί γαϊμαν άν σιονώσουν.

30 ’Έν’ ή χαρά τους νά θωρούν φτωχούς τξαί πεινασμένους 
τξαί τξείνους πδν τούς κρώννουνται στα γαίματα χωσμένους. 
’Ογδόντα χρόνια είχαν μας οί ’Άγγλοι αποικίαν 
τξαί κάμνασιν στδν τόπον μας για πάντα αδικίαν.
Προπάντων μέ τούς Γερμανούς τότες πού τσακκωθηκαν, 

35 για τούς Εγγλέζους άδικα πόσοι έσκοτωθηκαν !
Μέ υποσχέσεις ψεύτικες εμάς έκαταφέραν, 
πού λέγασιν τήν Κύπρον μας θά ’φήκουν έλευθέραν.
” Αν δέν είχαν τούς "Ελληνες δίπλα τους τδ σαράντα, 
υπόδουλοι στούς Γερμανούς είχεν νά μείνουν πάντα.

40 Μά ή Τουρκία έμεινεν πόμακρα τξαί θωρούσεν, 
στάσην ούδετερότητος τάχα πώς έτηρούσεν.
Τξαί σήμμερα μέ τήν Τουρτξιάν έχουσιν συμμαχίαν 
τξαί πάσκουν μές στήν Κύπρον μας νά φέρουν δυστυχίαν.
Γιά νά ’χουν μές στδν τόπον μας βάσεις γερές τού ΝΑΤΟ, 

45 τούς Τούρκους μέ τούς Χριστιανούς έκάμαν άνω κάτω.
Βάλλουν τούς Τούρκους νά ζητούν τήν Κύπρον νά μοιράσουν 
τξαί νά λαλούν μέ τούς Ρωμιούς δέν μπορούν νά περάσουν. 
Τόσα κακά οί φασιστές πού κάμνουσιν τού κόσμου 
καί δέν τούς ρίχνει μιάν φωτιάν πού πάνω ό Θεός μου.

50 Οί Τούρτξοι γιά νά κάμουσιν αύτήν τήν ανταρσίαν, 
έν’ πδχουν υποστήριξην ’Αμερικήν κι ’Αγγλίαν.
Καί τήν θηριωδίαν τους νά πούν όσοι τολμήσουν 
μέ κάθε τρόπον προσπαθούν νά τδν δολοφονήσουν.
Διότι τξι ό Καβάζογλου, Τούρκος εις τήν θρησκεία, 

55 δέν έθελεν στδγ τόπον μας νά ’ν’ τούτ’ ή αδικία.
’Έθελεν Τούρτξοι τξαί Ρωμιοί νά ξούν αγαπημένοι, 
διότι μέ τδν πόλεμον έν’ ούλλοι ζημιωμένοι.

Εξώφυλλο τραγουδιού Α'

’Άλλος θά χάσει τδ παιδίν τξι άλλος τδν αδελφόν του 
τξαί βάφφει μέ τά γαίματα τδν τόπον τδν δικόν του.

60 ’Άνθρωπος προοδευτικός στής έργατιάς τήν τάξη, 
έπασκεν πού τήν κόλασην τούς Τούρκους ν’ απαλλάξει. 
"Ο σ’ ήταν μετριοπαθείς πολλά τδν αγαπούσαν, 
γιά τούτην τήν προσπάθειαν πάντα τδν εκτιμούσαν. 
Άλλ’ όμως οί αιμοχαρείς, πού έδιψοΰσαν γαϊμαν,

65 τ’ δνομαν τού Καβάζογλου άκούαν το τξαί τρέμαν.
Μέ κάθε μέσον ύπουλον έθέλαν νά ’βρουν τρόπον 
νά τ’ άφαιρέσουν τήν ζωήν, νά λείψει πού τδν τόπον. 
Στδ Δάλιν ό Καβάζογλου τώρα έκατοικούσεν, 
κόμα ήτουν ανύπαντρος, έλεύθερος έξούσεν.

[81 [9]
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70 Στήν Λευκωσίαν πού τξαιρόν είχεν το μαχαζίν του 
σαν μαραγκός τξι έργάζουνταν τξαι Χριστιανοί μαζίν του. 
Απο τό πεηνταεφτά, στες πρώτες φασαρίες, 

πού κάφκασιν τές έκκλησιές τξαι τές περιουσίες, 
έφυεν ό Καβάζογλου άπό τήν Λευκωσία,

75 γιατί ήτουν ένάντιος στήν κάθ·ε φασαρία.
Ή μόνη του προσπάθεια πού ’χεν ό καημένος 
ήταν ό κόσμος νά περνά ούλος αγαπημένος. 
Μέσα στο κόμμα τής ΠΕΟ τόν αγαπούσαν ούλοι, 
στο τέλος κάμνει σύντροφον τόν Κώσταν Μισιαούλη.

80 Τξαι τξείνος συνδικαλιστής, άνθρωπος μορφωμένος, 
στήν χώραν, στήν ’Ακρόπολην, ήταν κατοικημένος. 
Μαζίν μέ τόν Καβάζογλου όπόταν έφιλέψαν, 
για τό καλόν τής εργατιάς άντάαα έδουλέψαν.
[·..]

Α2

ΕΝΑΣ ΣΤΥΓΕΡΟΣ ΦΟΝΟΣ/πού έγινε στη Λεύκαν/Ό άγριος φόνος του/ΓΙΑΝΝΗ 
Μ. ΣΙΑΗΑΟΥ έκ Λεύκας/ύπο ένος κακούργου του/ΑΡΙΦ ΜΑΥΡΟΥ έκ ΛΕΥΚΑΣ/ Η 
σύλληψίς του καί καταδίκη του/εις δεκαπενταετή φυλάκισιν./ΠΟΙ ΗΜΑ ΣΥΝΤΑ- 
ΧΘΕΝ ΥΠΟ/ΙΩΣΗΦ Α. ΜΙΧΑΗΛ/ΕΞ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ)/ΒΑΡΩ- 
ΣΙΑ—ΚΥΠΡΟΥ/1951. [Τύττοις «ΛΟΥΤΣΙΟΣ» Τεύκρου 38 Βαρώσια, 11.5 X 15.5, 
σελ. 16, στ. 480].

Τρεις Τούρκοι μέ επικεφαλής τόν Άρίφ Μαύρο, απο τη Αευίκα, καίω 
διωξαν μέ σκοπό νά σκοτώσουν τόν ομόφυλο τους Σελεημάνη Κουλουμά, 
εγκάρδιο φίλο τού μαιρωνίτη Γιάννη Σιάηλου, άπό τήν Αγ. Μαρίνα τής Σκυλ- 
λούρας. Αυτός δέ διστάζει νά βοηθήσει τό φίλο του αντιμετωπίζοντας ο ίδιος 
τούς επίδοξους δολοφόνους. Αυτό δμως οδηγεί στή δολοφονία του, ενω ο Κου- 
λουμάς βρήκε καιιρό καί γλίτωσε. Ό Γιάννης Σιάηλος Θυσιάστηκε χαριν τού 
Τούρκου φίλου του. Ό μαρωνίτης ποιητάρης Ίωσηφ Μιχαήλ, αυτοπτης μάρ
τυρας, Θρηνεί τό χαμό τού Σιάηλου.

Lefkeli Arif Mavros’la birlikte üç Kibrish Türk, §illura’nu Ay-Marina ko- 
yünden Maronit Yanni §ailu’nun yakm arkadasi Süleyiman Kuluma yi oldürmek 
için Süleymam kovalarken, Yannis §ailu dostuna yardim için araya girmekten 
çekinmedi. Yannis bu hareketiyle hayatini yitirirken Süleyiman kaçip kurtulma 
firsatini buldu. . A . -

Arkadasi Süleyiman ugruna hayatini yitiren Yanni’nin fedakarligi, olayin 
gôrgü tanigi Maronit ozan Yosif Mihail tarafindan hüzünle dile getiriliyor.

Three Turkish Cypriote led by Arif Mavros from Lefka pursued Turkish 
Cypriot Seleiman Koulouma, a close friend to maronite Yiannis Shailou from Ayia 
Marina tis Skylloura, with the purpose of murdering him. The latter did not hesi- 

tale to help his friend by facing the would be murderers himself. This, however, 
led to his murder, while Kouloumas took the opportunity to run away and thus 
save his life. Yiannis Shailos was sacrificed for the sake of his Turkish C;p no. 
friend.

[...]
155 Μαςιν του [ένν. ό Αριφ] είχεν άλλους δυο για υπεράσπισήν του, 

ό Μαύρος πάλ’ άρκίνησεν καί τήν συζήτησήν του.
Τουρτξικα έλαλούσασιν μέ τόν Σουλεημάνην» 
τξείνην τήν ώραν τό κακόν έγίνην μάνι μάνι.

§
πού έγινε στή Λ<ώκαν

*Ο άγριος φδνος τού 
ΓΙΑΝΝΗ Μ. ΕΙΑΗΑΟΥ Ακύκος 

ùnà ένδς K0*oüp<fOU TOÛ 
ΑΡΙΦ ΜΑΥΡΟΥ ίκ Αςύκος 

•Η οώλΑηψίς τοο «αί καταδίκη τοο 
«ίς δ<καπκντα«τή φαλάκιαιν.

1

I Of»»,
f JM» As»» <·

g ï’çf avv x&t t> mg m
J gllas «w imMiittaetr ww Α ■

ΠΟΙΗΜΑ ΧΥΝΤΑΧΛΒ» ΥΠΟ 
ΙΟΧΗΦ Α. ΜΙΧΑΗΛ 

SS ΑΓ, ΜΑΡΜΜΑί (ΣΚΥΑΛΟΥΡΑΧ^

SAPOXiA - ΚΥΠΡΟΥ 
»»»»««« 1 9 5 ί

Εξώφυλλο τραγουδιού À2

Ό Σιάηλος φωνάζει τους’ — ελληνικά νά πείτε, 
160 νά καταλάβουμεν τξι εμείς τά λόγια πού λαλείτε.

Ό Μαύρος πολοήθηκεν τξαι μέ μιαν πείραν τόσην 
τξαι λέγει του· — θέλεις τωρά εμέ να μαχαιρώσεις.
Τούτην τήν λέξην είπεν την τξι όσον τξι αν έδυνήθην, 
τόν Σουλεημάνην ποτολμά ν’ αρπάξει πού τά στήθη.

165 Ο Σουλεημάνης σπρώχνει τον μέ τήν ορμήν του δλην, 
τον Μαύρον εν’ πού κούντησεν τξαι πήεν πισωκώλι.
Τού Μαύρου ή παρέα του, πού ’τουν τξαι στρατιώτης, 
που τής κατηγορίας του τής ίδιας ποιότης.
Για λόγον του περασπιστής έφάνηκεν αμέσως»

σι. 164: χφ. στήιδεια
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170 ό Σιάηλος όμως ευθύς έβρέθηκεν στο μέσον.
—Πήγαιννε πίσω, λέγει του, έσέναν δέν σέ κόφτει, 
έδωσέν του τξαι τήν γροθκιάν ευθύς μές στο ριζόφτιν. 
Ό Σιάηλος είς τήν στιγμήν μέ τόν Σελεημάνην 
κουνγκιές τούς άρκινήσασιν τξαι πίσω μάνι μάνι.

175 Πίσω πίσω έπήραν τους περίπου δέκ’ άσσέλια, 
τέσσερις νέοι δκιαλεχτοί, σάν τά θηρία τέλεια. 
Ό στρατιώτης παρ’ εύθύς τοΰ Μαύρου πολοήθην, 
τούρτξικα τοΰ έφώναξεν τσικκάρ πιτσάκ, Άρίφη. 
Ό Σουλεημάνης π’ άκουσεν, ό φόβος τόν τυλίγει, 

180 έστράφην πίσω βουρητός άμέσως γιά νά φύγει.
"Αμα φοήθην τξι έφυγεν τό ένα τό κοπέλλιν, 
ό Μαύρος πιόν ήβρεν τξαιρόν νά κάμει δ,τι θέλει. 
Σιάηλος ήτουν δφκαιρος, ούτε τσακκίν, μέ βέρκαν, 
εκείνοι έτραβήσασι τξι οί δκυό τους τά μασαίρκα.

185 Ό στρατιώτης πάνω του στόν Σιάηλον τόν ζώννει, 
ό Μαύρος έτερον τσακκιν πάνω στόν Σελεημάνην. 
Πού στράφηκεν, έβούρησεν πάνω του μάνι μάνι, 
μα δφκαιρον τό χέριν έπηεν τξι έν τόν πιάννει. 
Στόν Σιάηλον έτράβησεν τξι ό άλλος τό μασαίριν, 

190 μα μόλις τό έσιάστηκεν είς τό δικόν του σέριν, 
ό Σιάηλος τριπέρατος, πού ’τουν περίτου λέρα/ 
πάνω του έν’ πού έτρεξεν άμέσως σάν τήν σφαίραν. 
Καθεαυτόν σάν τήν στραπήν, σαν τ’ άστρον δπου σβήννει, 
τόν στρατιώτην άρπαξεν εύθύς τήν ώραν τξείνην.

195 ’Από τό χέριν πιάννει τον πού κράτεν τό μαχαίριν, 
να τού τό πιάσει προσπαθεί, νά κάμει δ,τι ξέρει. 
Τήν ώραν πού έπάσκιζεν πώς έννά τοΰ τό πάρει, 
ό Μαύρος ήρθεν πίσω του, σάν δέν ειχεν χαπάριν. 
’Έδωσέν του τήν μασαιρκάν στ’ αριστερόν πλευράν του, 

200 τήν σπλήναν του κατάκοψεν μαζί μέ τ’ άντερόν του.
«Μασαίρωσέ με», φώναξεν πρώτα, «ρέ Σελεημάνη»/ 
δμως γιά τό χατίριν του έπηεν σάν κουρπάνι 
τξαι τξειαχαμαι τά γαίματα γινήκασιν λιμάνι.
Ό Σουλεημάνης βουρητός να φύγει νά γλιτώσει, 

205 διότις δέν έμπόρεσεν βοήθειαν νά δώσει.
[.·.]

A3
ΕΝ ΛΥΠΗΡΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ/Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΝΙΓΜΟΣ/ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ/ 
ΑΝΔΡΕΑΖΟΡΠΙΔΗ/ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/Έκ Προδρόμου τής ΜαραΘάσης/ 
Συμβάς τήν 24ην Μαΐου 1937./ΠΟΙΗΜΑ/ΥΠΟ/ΑΡI ΣΤΟΤΕΑΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ 
ΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΤΥΛΛΗΡIΑΣ/ΤΥΠΟΙ Σ I. ΡΙΑΛΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 15.5 X 23.5, σελ. 8, 
αττ. 203.

Κατά τή διάρκεια της αγγλικής κατοχής στήν Κύπρο, σέ αρκετές περι
πτώσεις Τούρκοι άστυνομικοι συνυπηρετούσαν μέ "Ελληνες συναδέλφους τους 
σιδν ίδιο αστυνομικό σταθμό, είτε σέ κιαθαρώς τουρκικά είτε σέ καθαρώς ελλη
νικά χωριά.

Kibns’in îngiliz isgalinde bulundugu donemde Kibrish Türk pollster ya Tütk 
yada Rum koylerinde Rom meslekdaslanyla birlikte aym karakollarda gorev yapti- 
lar.

During ithe British occupation of Cyprus in many instances Turkish Cypriot 
policemen were serving at the same police-station with Greek Cypriot colleagues, 
either in purely Turkish Cypriot or purely Greek Cypriot villages.

Εξώφυλλο τραγουδιού A3

στ. 193: χφ. καθ’ αύτάν 
στ. 202: χφ. κουμπάκι

[· . .]
30 Γιατί ήταν δραστήριος στήν γλώσσαν καί τταλίμιν, 

πάλιν τόν έσυστήσασιν καί σοβαρής έγίνην.

[12] [13]

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Γιατ’ έξερεν καθήκοντα κι είχεν καλήν ιδέαν 
αμέσως έξω στα χωρκά έστειλαν τον Άνδρέαν. 
Καί φέτι τον έστείλασιν στής Τιλλυρκάς τα μέρη, 

35 μέσα στον Πύργον μάλιστα καθένας νά τδ ξέρει.
’Έν’ τέσσερις οί ζαπτιές εκεί πού κατοικοΰσιν, 
όλόκληρην τήν Τιλλυρκάν αυτοί περιπολούσιν. 
Πρώτος είναι ό Ραματάς, ό υποδεκανέας, 
Τταχίρης, Σπύρος μάλιστα τέταρτος δ ’Ανδρέας. 
[· · ·]

Β1

ΠΟΙΗΜΑ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΦΟΝΟΥ/ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ/ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ/ΗΤΟΙ/ 
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ/ΓΕΩΡΓΙΟΥ X" ΘΩΜΑ/ΥΠΟ ΤΩΝ/ΚΩΤΖΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ/ 
Έκ Καλλιβατζιών/Καί ΚΩΣΤΗ ΒΑΣΙΛΗ (Εγγλέζου)/’Εκ Χάρτζιας/Και ή εις 
Θάνατον καταδίκη τοΰ/ΚΩΣΤΗ/ΣυνταχΘέν ύπό/ΒΑΣ ΙΛΕΙ ΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΠΕ- 
ΣΙΗ/Έξ 'Αγίου ’Αμβροσίου (Έπαρχ. Κυρηνείας) ./1935/Τύ-ττ. Κ. ΚΥΡΟΥ— 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (15.5 X 23.5, σελ. 8, στ. 289).

Τά τραγούδια ύττ’ άριθιμό Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7 άναφέρονται οε διά
φορες δολοφονίες πού έγιναν κατά καιρούς εϊτε από Τουρκοκύπριους εϊτε άπό 
Ελληνοκύπριους. Τά έλατήρια των φόνων δέν ήταν ποτέ πολιτικά, άλλα κα- 
θαρώς προσωπικά, κυρίως διαφορές στις κοινωνικές και οικονομικές τους δο
σοληψίες.

Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 ve Β7 sayili türküler iki toplum fertlerinin çesitli za- 
manlarda birbirlerini oldiirme olaylarim yansitiyor. Oldiirme nedenleri hiçbir za- 
man siyasal olmadi. Bunlar tamamiyla kisisel nedenlere, ôzellikle sosyal ve ekono- 
mik anlasmazliklara dayaniyor.

The songs under the number B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7 refer to various 
murders committed either by Turkish or Greek Cypriots at different times. The 
motives for the murders were never political but purely personal, mainly because 
of differences in social and economic affairs.

Μεγαλοΰψιστε Θεέ καί πλάστα των άνθρώπων* 
δημιουργέ τής φύσεως παντού σέ κάθ’ε τόπον. 
Δώσε μου φώτισην γερήν τξι εγκράτειαν μεγάλην 
να γράψω δ,τι σκέφτουμαι, χωρίς τα λάθη πάλιν.

5 Παρακαλώ σε, φώτισην δώσε στον νοΰν μου μόνον, 
νέον τραγούδιν λυπηρόν νά γράψω γιά ’ναν φόνον. 
Τον φόνον πού έκάμασιν μέσα στον "Αην Βρόσιν, 
νά ’κούσουν πώς τά πλάσματα ένας τον άλλον τρώσιν. 
Ό φόνος τούτος έγινεν ε’ις τές επτά τ’ Άούστου

10 καί κείνος πδνν’ άκρώννεταυ έννά ταράξ’ ό νούς του. 
Λαλούσιν πώς ύπάρχουσιν θηρία μές στα δάση, 
μάν’ τξεΐνος πόν έχει τον νούν σαν πρέπει νά σκαμπάσει. 
Θηρία έν’ τά πλάσματα κείνα πού κατατρέχουν 
τον άλλον νά σκοτώσουσιν τξι έτσι ιδέαν έχουν.
[...]
Τού σκοτωμένου τ’ όνομα όπως θά τό φωνάξω 
τξαι έπειτα μέ τήν σειράν τά άλλα, αν βαστάξω.
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Εξώφυλλο τραγουδιού Β’

25 Γεώργιος X'' Θωμά ’ν’ τ’ δνομαν τό δικόν του 
τξι ό "Αης Βρόσις, τό χωρκόν, έν’ παππογεννικόν του. 
Είχεν άνάστημαν καλόν, κορμίν κυπαρισσένιον 
τξι οί ξένοι τον έφάγασιν, τδν τρισμακαρισμένον. 
Τού Γιώρκου ό πατέρας του είχεν περιουσίαν

30 τξαι χρήματα μέ δάνειον εις τά χωρκά έδίαν.
Άλλ’ δμως φέτος έλαχε νά βκεί νά τά ζητήσει 
τξαι ν’ άγκαλέσει, είπαν του, άττ’ έννά τά κερδίσει. 
Είπαν του μέ τό κκέφιν τους πώς έν τού τά διούσιν

στ. 33 : χφ. μέ το κκέφιν του
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τζαι μές στα δικαστήρια παρακαλοΰν να μποΰσιν.
35 Ζαττίν τδ πλάσμαν τδ κακδν πάντα κακά γυρεύκει 

τξι ό δάσκαλός τ’ ό σατανάς έτσι τδν πιλατεύκει. 
Ό κύριος X" Θωμάς κατόπιν έσηκώθην, 
μές στά χωρκά άγκάλεσεν κάμποσους πού θυμώθην. 
Τξείνοι έκατατρέχαν τον πιδν νά τδν ί-σκοτώσουν, 

40 τούς σκύλλους τά κομμάδια του έθέλαν νά τά δώσουν.
Τδν κύριον X" Θωμάν πολλά έκατατρέξαν, 
μιάν Τξερκατξήν πού τδ πρωίν μές στ’ όρος τδν έπαιξαν. 
’ Αλλ’ ό Θεδς δέν έθελεν πάλε γιά νά ποθάνει, 
εις τδν γιατρόν έπήραν τον τζαι πρόφτασεν νά γιάνει.

45 Τξείνος ύποψιάστηκεν όμως πού τούς Χαρτξιώτες 
τζι άρκέψασιν οί αφορμές νά δίδουνται πού τότες. 
Ό Γιώρκος έθυμώθη^εν τζαι δέν μπορ’ ά βαστάξει, 
πού κάμαν τοΰ πατέρα του οί ξένοι τέθκοιαν πράξην. 
Λογής λογιών έσκέφτετουν γιά νά ’βρει έναν τρόπον

50 τούς ξένους νά έκδικηθεϊ, χωρίς νά κάμει κόπον. 
Έσκέφτηκεν υπογραφές κατόπιν νά σωρώψει, 
πού τοΰ χωρκοΰ τά χώματα τούς ξένους νά τούς κόψει. 
Άφδμπην στήν ιδέαν του, καλά τδ σχεδιάζει, 
μιάν Τξερκατξήν πού τδ πρωΐν τούς χωρκανούς φωνάζει.

55 ’Ελάτε οΰλ’ οί χωρκανοί* κοντά μου σωρωφτείτε, 
γιά κάτι λόγια πδννα πώ θέλω ν’ ακροαστείτε. 
Έπήασιν οΰλοι κοντά τξι είπαν του ν’ άρκινήσει 
τδ μυστικόν πού σκέφτετουν νά τούς τδ μολοήσει. 
Πες μας το, Γιώρκο, πές μας το δαμαι τδ μυστικόν σου 

60 τξι έν άναιρά πού λλόου μας κανένας τδν σκοπόν σου.
Τότ’ άννοιξεν τδ στόμαν του μ’ έναν θυμόν στο στήθος 
τξαί φώναζεν τξαί ξέβαιννεν πολλά μεγάλος ήχος :
—Πόσον τξαιρδν νά μάς πατούν οί ξένοι μές στ’ άρφάλιν* 
νά τούς άρκέψουμεν τξαι μεΐς στήν ποκοπήν καπάλιν.

65 Πόσον τξαιρδν νά μάς πατούν, έρεξεν τό βλαντξίν μας, 
τξαι πρέπει νά τούς κόψουμεν τέλεια πού μές στήν γην μας. 
Θέλω νά κάμω σύλλογον τξι άττ’ έννά μοΰ ’κρωστείτε, 
έφερα κόλλες δαχαμαι γιά νά υπογραφτείτε 
τξι έναν καλόν πού λλόου μου μεγάλον έννά δείτε.

70 ’Αμέσως έδεκτήκασιν τξι οΰλοι υπογράφτηκαν 
τξαι πάλιν νέες άφορμές τοΰ φόνου έδοθήκαν. 
Έκάμασιν τδν σύλλογον τξι έμπην έπιτροπή του 
τξαι γένετουν δ,τ’ έθελεν τξι δ,τ’ ήτουν ή βουλή του. 
Επιτροπήν στδν σύλλογον λοιπόν πού τδν έβάλαν, 

75 καθεαυτδν έγάλευκεν πού πά’ στούς ξένους γάλαν.

Αλλά προπάντων οί βοσκοί οί ξένοι πού βοσκοΰσαν 
μέσα στήν γην τ’ ' Αη Βροσιού, πολλύν παρόν έδιοΰσαν. 
Πού κάμασιν τδν σύλλογον τξι ύστερα πδναν μήναν* 
σχεδόν οί ξένοι οί βοσσοί άπένταροι έμειναν.

80 Πού μιάν λίραν τξι άνάμισι τήν δεκαπενταριάν 
ό κάθε ξένος ό βοσκός στδν σύλλογον έδίαν. 
Ό Γιώρκος πού έκλήτευεν, πού ’ταν έπιτροπεία, 
τξαί τζεΐνοι έγινήκασιν σάν τ’ άγρια θηρία, 
γιά νά τδν ί-σκοτώσουσιν πώς ήτουν ή αιτία.

85 Ότι έγίνην άφορμή γιά νά τούς άγκαλιούσιν 
τξαί τών άδικων άδικα τόσον ππαράν διοΰσιν. 
Πού τοΰ ψουμιοΰ τήν μυρωδιάν είπασιν νά τον βγάλουν 
τξαί μές στόν "Αδην τδν πικρόν τδ σώμαν του νά βάλουν. 
Είπασιν εις τά σπίτια του νά πάσιν νά πατήσουν

90 τξι άν έβρουν τίποτε καιρόν νά τδν δολοφονήσουν.
Πριν νά τδν παίξουν, δυδ φορές στά σπίτια του έπηαν 
τξαί κάτι άλλοι γείτονες είπασιν πώς τούς εΐαν 
τξι έδωσεν τήν υπόθεσην μές στήν άστυνομίαν.
Έδωσεν μιάν κατάθεσην ότι τδν κατατρέχουν

95 γιά νά τδν ί-σκοτώσουσιν τξαί πρέπει νά προσέχουν. 
Έμέναν έτσι εύκολα, λαλεϊ τους, έν μέ παίζουν* 
θέμα ό ένας νά σας πώ έν’ ό Κωστής ’Εγγλέζου. 
Κόμα τξαί τον Κοτξά Γιουσούφ έκαμεν τον παρέα 
τξαί γιά νά μέ σκοτώσουσιν έβάλαν στήν ιδέαν.

100 Έξεύρετε καμμιάν φοράν δ*τι κακδν τξι άν πάθω, 
’πό τούντους δυδ πού σάς λαλώ πάλε ταβάν έννά ’χω. 
Μές στο χωρκδν π’ άκούστηκεν τό έπρομελετοΰσαν 
τξι δ*τι έννά σκοτώσουσιν τδν Γιώρκον έλαλούσαν. 
Πού τ’ άκουσεν, έβλέπετουν, άλλ’ όμως ήρτεν ράστιν

105 τξείνην τήν νύκτα γλήορα έν’ πού ’τουν τξαί γελάστην. 
’Ηταν τ’ ’Αούστου στές εφτά πού πήασιν τδ βράδυν, 
μέρα σκληρή γιά τδ χαίρκόν έφάνην ή Τετάρτη.
Έφυγεν πού τον καφενέν στο σπίτιν του νά πάει, 
τήν νύχτα κατά τές έννιά πού πείνασεν νά φάει.

110 Στά σπίδια του έπήγαιννεν μέ δίχα νά τδ ξέρει 
ότι ή στράτα πού κρατεί θάνατον θά τοΰ φέρει. 
Λοιπόν όταν έκόντεψεν εις τά δικά του σπίδκια* 
έν’ χωρκανός μου τξι όσα πώ γιά τούτον έν’ άλήθκεια. 
Πού τξειαχαμαί δυδ τουφετξιές βκαίννουν είς τον άέρα

115 τζαι πά’ ατού Γιώρκου τδ κοριιίν έμπην ευθύς μιά σφαίρα. 
[·..]

οτ. 99: χφ. για να σκοτώσουσιν
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215 Μόλις έδόθην εϊδησις εις τήν αστυνομίαν, 
στά Καλλιβάτξια διαμιάς έπη αν μέ τήν βίαν. 
Στο σπίτι τοΰ Κοτξά Γιουσούφ έπήαν τξι ερεύνησαν, 
ήβραν ένα περίστροφον τξαι το παρατήρησαν. 
’Ηταν νωστοπαιξούμενον, εϊπασιν, τξαι πλυμμένον 

220 μέ ξίδιν τξι εις τήν θήκην του ειχεν το φυλαμένον.
Λαλούν του* —Φόνος έγινεν τξι έχουμεν υποψίες 
ότι εσύ ό ίδιος τον έκαμες τξαι πήες.
Είπεν τους· —’Ήμουν άρρωστος σήμμερα ούλλη μέρα, 
εν έβκηκα ’ξω για να δώ μέ ήλιον μέ αέρα.

225 Άλλ’ όμως τον Κοτξά Γιουσούφ πάλε έκελεψιάσαν 
στο Κάστρον τον έφέρασιν τξαι τον εκατεβάσαν. 
[.·.]

265 Τότε οί ’Αρχιδικαστές παν να συνεδριάσουν 
τξαι τήν ποινήν του άννοιξεν τοΰ καθενοΰ νά σάσουν. 
~Ηταν τής τύχης του γραφτόν, φαίνεται ήρτεν ράστιν, 
διότι ό Κοτξά Γιουσούφ π’ άρνήστην έποσπάστην 
τξαι ό Κωστής εις θάνατον έν’ πού καταδικάστην.

Β2

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ/ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΡΚΟΥΣ ,[ΜΩΡΟΥ ΝΕΡΟΥ]/ΣΙΕ- 
ΦΗΚ ΜΟΥΑΑΑΧΑΣΑΝ/’Εκ τού χωρίου Πητταρκοΰς/(Μωροΰ νεροΰ)/ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΠΑΦΟΥ/Γενόμενος τήν 26ην ’Απριλίου 1935/Και ή καταδίκη των 2 φονέων ύπο 
τοΰ/Κακουργοδικείου Πάφου εις Θάνατον/τήν 3ην Μαΐου 1935./Η ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΙΣ 
ΤΩΝ ΣΤΕΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1935/ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΗ/& ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΙΟΥ- 
ΑΙΑΝΟΥ/’Εκ τού χωρίου Καλλέπειας/ΕΠΑΡΧΙ ΑΣ ΠΑΦΟΥ/ΠΟΙΗΜΑ/ΣυνταχΘέν 
into τοΰ/ΑΕΩΝΙΑΑ Α. ΚΑΡΑΦΩΔΙ Α/Ποιητοΰ έκ Κελοκεδάρων Πάφου/Έξεδόθη 
τή 9η ’Ιουλίου 1935/Τύποις Χρυσοστόμου Γ. Σταυρινίδου. — Πυγμαλίωνος 10. 
(15.5 X 23.5, σελ. 8, στ. 262).

Σήμερον νέα αφορμή πού δόθην νά φωνάξω, 
Χριστιανούς, ’Οθωμανούς κοντά μου νά συνάξω. 
Λοιπόν δσοι βρεθήκετε μέ προσοχήν σταθείτε, 
γιά ένα σπουδαίον φονικόν νά πω ν’ άκροασθεΐτε.

5 Μάλιστα στο Μωρό Νερόν, ένα μικρόν χωρίον, 
δλον άπό ’Οθωμανούς, τής Πισκοπής πλησίον. 
’Ακόμα έν’ τξι ή Πιταρκού λίγον πού πανωθκιόν του 
και ή Καλέπεια μάλιστα βρίσκεται στο πλευράν του. 
Τοΰντα χωρία μάλιστα σπέρνουσιν καί θερίζουν

10 καί άλλοι τά κοπάδια τους πααίνουν καί βοσσίζουν.
Τωρά έννά πω γιά δυο βοσκούς, πού ήταν πρώτ’ άνίψια, 

καί τήν άρφήν τοΰ Νικολή τ’ δνομά της Μαρίτσα. 
Λοιπόν άφοΰ ήταν βοσσοί καί ήταν ή δουλειά τους# 
πααίνασιν κι οί τρεις μαζί καί βλέπαν τά κτηνά τους.

15 Λοιπόν τωρά μέ τούντους τρεις τούτ’ ήταν ή δουλειά τους 
είσεν κι έναν τουρκόπουλον πολλά κατάκοντρά τους. 
Καί τούτον τό τουρκόπουλον φέτι τό διόρισαν, 
τούς καημένους τούς βοσκούς καί τές καρδιές μαύρισαν. 
Τό δνομά του λέγουν το Σιεφήκ Μουλαχασάνη,

Εξώφυλλο τραγουδιού Β2

20 γιά νά ποκόβκει τούς βοσκούς είσεν πολλύν κιουμάνιν. 
Μέ τοΰντον τρόπον τό. λοιπόν ήβρεν τον θάνατόν του, 
μάλιστα πού τήν Πιταρκούν έν’ τούτου τό χωρκόν του. 
Προπάντων τούντους δυο βοσκούς πού ήταν πρώτ’ άνίψια 
είσεν τους άχιν στήν καρδιά μέ μιάν μεγάλην δίψαν,

25 γιατ’ είχαν κάτι μυστικά, λαλούν, μέ τήν Μαρίτσαν. 
Έν κι είδα μέ τά μάτια μου, αλλά όπως μανθάνω, 
κι ώς ποιητής έν’ έργον μου καί μένα νά τό κάμνω. 
Τούτον ήταν τό κρούσμαν του καί έκατάτρεχέν τους 
καί καθημέρα τξερεμέν τούτους έπόκοβκέν τους.

στ. 22: χφ. êv τούτο
στ. 26: χφ. ’Εκ’ είδα
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30 Μά τούτοι όσα πιάνασιν πιλ’ εν τούς έκανούσαν 
και καθημέρα τξερεμέν πρόστιμον τά διούσαν.
Πού τα χωράφια τα ξερά, λαλούν, έπόκοβκέν τους 
τξαι όπου έπηαίνασιν τούτος κατάτρεσεν τους 
και στο σημεϊον τού φονιά μάλιστα εφερέν τους.

35 Ό Νικολάτξης τού Παυλή μόνος του σχεδιάζει 
τξαι πώς νά κάμει τήν δουλειάν σκέφτεται, τρόπον σάζει. 
Μάλιστα στές 24 τ’ ’Απρίλη έπόκοψέν τους, 
δέκα σελίνια μια ζημιάν άδικα έγραψέν τους.
Γύριση μέρα μάλιστα, πάλε είς τές ’κοσπέντε, 

40 ποκόβκει τους άλλην ζημιάν, καθώς άκούσαμεντε.
Γύριση μέρα μάλιστα, πάλε στές ’κοσιέξι, 
έθέλησεν κι ό Σατανάς στο ρόλο του νά παίξει 
έξέβην έξω κι ό Σιεφήκ γιά νά τούς κατατρέξει.
Εϊχασιν μιάν κλήσην παλιάν καί πήεν νά τούς δώσει 

45 καί έλαχεν στο Μωρόν Νερόν γιά νά τούς ανταμώσει.
Λαλεϊ τους’ —γειά σας ρέ παιδιά, πάλε έτσάκωσά σας, 
γιατί μές στον άποκλεισμόν νά ’σετε τά χτηνά σας;
Μέ τούντον νούν πού πιάσετε εν κάμνετε χαίριν, 
έν κανούν οι άλλες ζημιές καί μές στο μοναστήρι.

50 ’Αλλά όμως τωρά καί εγώ τον νούν νά σάς σωρώψω 
καί δυο λίρες τό πρόστιμον τωρά νά σάς ποκόψω.
Τξείντην στιγμήν καί ό Σιεφήκ τούς δυο βοσκούς φωνάζει 
τξι ό Νικολής τό έργον του τότες τό σχεδιάζει.
Ό Σατανάς τού Νικολή ευθύς διά του γνώσην

55 καί έκατσεν τξι ό Σιεφήκ χαμαί τήν κλήσην νά τούς δώσει. 
Τον Νικολάτξην άρκεψεν τό τέρτιν νά τον τρώει 
τξαί ό Σιεφήκ έκάθετουν δίπλα τους διπλοπόι.
Λαλούν του· —παύσε, ρέ Σιεφήκ, γιά νά μάς βασανίζεις 
τξαί ’ν’ κρίμα, εϊμαστιν πτωχοί νά μάς τξερεμετίζεις. 

βΟ Λαλεϊ τους· —έν’ καθήκον μου καί πρέπει νά τό πράξω
τξι δσον γιά τό σημερινόν, δυο λίρες έννά γράφω.
Τότες λοιπόν τξι ό Νικολής ούτε λεπτόν εν χάνει, 
μουντάρει πίσω στον Σιεφήκ, πού τον λαιμόν τον πιάνει. 
Καί ό Σιεφήκ τού Νικολή λαλεϊ του «είντα ’ν’ πόν’ τούτα» 

65 τξι ό Δημοσθένης μονομιάς γυρίζει τήν ματσούκαν.
Πά’ στήν κκελέν διά του μιάν τξαί κάτω έριξέν τον 
τξι ό Νικολής μές στον λαιμόν ευθύς έπάτησέν τον. 
"Τστερα έσταθήκασιν τξι οί δυο πού πανωθιόν του 
τά χέρια του έσπάσασιν, έλυσαν τό πλευρόν του.

στ. 59 : χφ. τζαί κρίμα

70 Λοιπόν τωρά τού Νικολή νά πώ τήν ιστορίαν 
τζείντην στιγμήν έγούρησεν κοντά τους τξι ή Μαρία. 
’Αλλά όμως ό Νικολής έκτύπαν του μέ δίψαν 
τξι άφήστε τον τξείντην στιγμήν είπεν τους ή Μαρίτσα. 
Τζείντην στιγμήν μά τξαί οί δυο πίσω έτραβηκτήκαν, 

75 γιά νά τον έσκοτώσουσιν μάλιστα έσκεφθήκαν.
Τξαί ό Σιεφήκ σηκώνεται τξι είς τό χωρκόν λαμνίζει 
τξι ό Σατανάς άλλαξανά τξαί τό διολί κουρδίζει. 
Λαλεϊ του είντα τον χωρεϊς ’κόμη, ρέ Δημοσθένη/ 
αύριον πάμεν φυλακήν τξι εμείς οί καημένοι.

80 Πάλε στο βούρος πέσασιν τξαί τον έξαναφτάσαν, 
δίχως νά χάσουσιν καιρόν πού τον λαιμόν τον πιάσαν. 
’Αμέσως κάτω ρίφκουν τον τξαί ξύλον τ’ άρχινούσιν, 
τά κόκκαλα έλυούσασιν, τά γαίματα πιτούσιν.
Καί είς τήν δεύτερην φοράν ήβραν τον τελειωμόν του, 

85 τότε έκαμεν τξι ό Σατανάς τό έργον τό δικόν του.
[..·]

Β3

Ο ΣΤΥΓΕΡΟΣ ΦΟΝΟΣ/ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΚΟΛΟΤΑ/έκ Πάνω Άρόδων (Πάφου)/ 
ΥΠΟ ΤΟΥ/ΝΤΕΡΒΙΣ ΤΑΡΠΑΖ/έκ Κάτω Άρόδων/και ό απαγχονισμός αύτοΰ 
τήν/27 Δεκεμβρίου 1949./Ποίημα συνταχθέν ύπό τοΰ/ΑΝΔΡΕΑ Π. ΜΑΠΠΟΥΡΑ/ 
ΕΞΑΡΑΔΙΠΠΟΥ (ΛΑΡΝΑΚΟΣ)/1950/Τύποις «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»©. Γ. Κυρια- 
κίδη, 15.5 X 23.5, σελ. 8, στ. 207.

Μεγαλοΰψιστε Θεέ, δημιουργέ τού κόσμου/ 
γνώσην είς τό κεφάλιν μου, παρακαλώ σε, δώσ’ μου, 
δώσε μου φώτισην γερήν ποίημα νά συντάξω 
τού Νικολή τον σκοτωμόν παντού νά τον φωνάξω.

5 ’Ελάτε/ φίλοι μου, κοντά γιά νά μ’ άκροαστεϊτε 
καί νά ’σαστιν σκληρόκαρδοι, έννά συγκινηθεΐτε. 
Γιατί σάν τούντο φονικόν πόννά σάς ιστορήσω 
άθθύμιον γιά πολλύν καιρόν στον κόσμον θά τ’ άφήσω. 
Ό Νικολής πού σάς λαλώ άνθρωπος προκομμένος/

10 πού έναν Τούρκον άδικα έπήεν σκοτωμένος.
Κι έφησεν ορφανά παιδιά, πριχού νά τ’ άνιώσει, 
τωρά μπορ’ έναν κόσσινον ούλλα νά τά στουππώσει. 
’Ακροαστείτε, τό λοιπόν, νά πώ τήν ιστορίαν, 
ό Τούρκος πώς τήν έκαμεν τούντην αίμοβορίαν.

15 Πού τές ’Αρόδες έν’ τξι οί δυο στήν επαρχίαν Πάφον 
καί άδικα έν’ πδστειλεν τον Νικολήν στον τάφον.

[20] [21]
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Ό Τούρκος όνομάζετουν Ντερβίς Ταρπάζ, μού είπαν, 
πού έπαιξεν τον Νικολήν σαν τον λαόν στήν τρύπαν.
Είπαν μου ότι εκαμεν ό Τούρκος στρατιώτης, 

20 μεθύστακας τζαι κουμαρτζής, παλιάνθρωπος, προδότης.
Είς τό κουμάριν πόπαιζεν δποτε νάην χάσει, 
τό πλάσμαν ήταν δύσκολον άλλος νά τόν ’ποσπάσει.
Έστέκετουν στήν στράταν τους, τά χρήματα ’παιρνέν τους 
καί» άν τού άντιστέκετουν, πολλούς έσκότωννέν τους.

0 ΠΜ «I
TOT ΝΙΚΟΛΗ ΚΟΑΟΤΑ

te Πάν» Άρόδων
ΥΠΟ TOY

I NTEPBŒ ΤΑΡΠΑΖ 
te Kdw»

I Kcd ά αύτον τή»
27 âeseHMow W49..

Λ·>ι, wê «««» YMjte
x* ζ ytw&a ?<œ «U

ΓΜ Ô» μά; Νιχηλή «àvei>ç

§3 SS
Ai

Gotyta

ANAPCA Π. ΜΑΠΠΟΥΡΑ
£2 ΑΡΛΛ1ΠΠ0Υ (AAPîfAKOXf

1950

Εξώφυλλο τραγουδιού B3

25 Κι επαιρνέν τους τά χρήματα πόχαννεν στό κουμάριν 
μέ δίχως νά τόν πάρουσιν κανένας τους χαπάριν. 
Ό πόλεμος έτέλειωσεν κι αυτός άποστρατεύτην, 
στήν Κύπρον πάλε γύρισεν, αλλά δέν έσυνέρτην. 
~Ηταν πολλά κακόν πετσίν ό Τούρκος τόν τζαιρόν του, 

30 άλλα έρέξασιν σσοινίν κι έκείνου στον λαιμόν του.
Τώρα θά πω τού Νικολή τόν άδικον χαμόν του, 
αθώα και ανύποπτα πού ’βρεν τόν σκοτωμόν του. 
Άρόδες είναι δυο χωρκά, οί Πάνω καί οί Κάτω, 
κόφκουσιν προς τόν Κάθηκαν* ολίγον παρακάτω.

35 Πάνω Άρόδες κάθουνται οί Χριστιανοί, λαλούσιν, 

καί είς τούς Κάτω έξαρχής οί Τούρκοι κατοικούσιν. 
Στές Πάνω έγεννήθηκεν ό Νικολής Κολότα, 
τόν πράκτην τούτος έκαμνεν καί ύστερα καί πρώτα. 
Έγόραζεν κάτι κτηνά καί τά μεταπουλούσεν

40 στης Πάφου τούς κασάπηδες τζι ώραϊα έπερνούσεν. 
Παντρεύτην κι εκαμεν παιδιά πέντε, καθώς μού είπαν, 
πριχού τόν κόσμον νά χαρούν, τώρα άρφανευτήκαν. 
Μές στον Σεττέμβρην έθελεν δυο βούδκια νά πουλήσει 
ένας στό κάτω τό χωρκόν τζι είπεν νά τού μηνύσει

45 τού Νικολή# ώς είπαμεν, νά πά’ νά τ αγοράσει 
κι έπήρεν χρήματα πολλά διά νά τά ’ποσπάσει. 
Έπήρεν λίρες έκατόν ό Νικολής μιτά του 
τά βούδκια πώς θ’ άγόραζεν, αφού ’ταν ή δουλειά του. 
Ξέρετε είς τήν πούλησην κάμνουν καρκασιαλλίκκιν, 

50 μά δέν έσυμφωνήσασιν τούτοι στό, παζαρλίκκιν.
Ό Τούρκος ήταν τζειαχαμαί, τόν Νικολήν έσσιάστην 
δτι έβάσταν χρήματα γιά λλόου του τζι έσάστην.
Έξέβην είς τήν στράταν του τζι έ'κατσεν σ’ έναν τόπον 
τζι άρκεψεν καί σχεδίαζεν τού σκοτωμού τόν τρόπον.

55 Έβάσταν καί περίστροφον, έβάσταν καί μαχαίρι 
κι ό δυστυχής ό Νικολής περνά χωρίς νά ξέρει 
δτι πώς έννά σκοτωθεί πού αίμοβόρου χέρι.
Ό Νικολής έστράφηκεν γιά νά ’ρτει στό χωρκόν του, 
χωρίς νά ξέρει τί έχει ό Τούρκος στον σκοπόν του.

60 Ό Τούρκος σ’ έναν κόξιασμαν ήτουν καί έκαρτέραν 
καί μόλις τόν έσσιάστηκεν σύρνει τήν πρώτην σφαίραν. 
Τήν πρώτην σφαίραν έφαν την ό Νικολής στά στήθη 
καί νά σταθεί στά πόδια του πλέον δέν ήδυνήθην. 
Άπό τήν πρώτην ττουφετσιάν ό Τούρκος έρριξέν τον 

65 κι ακόμα άλλες τέσσερις κατόπιν έπαιξέν τον.
Αφού είδεν τού Νικολή κι έβγαλεν τήν ψυσήν του, 
πάει καί γιοκλατίζει τον καί πκιάννει τό πουντζίν του. 
Πάρατζει ένας άνθρωπος έτυχεν καί περνούσεν 
στό έγκλημαν πού έγίνηκεν καλά τό έθωρούσεν.

70 Ό Νικολής ήτουν νεκρός στήν γήν έξαπλωμένος 
κι ό Τούρκος τόν έλήστευκεν σάν τίγρης λυσιασμένος. 
"Αμα ’πιασεν τά χρήματα, ψηλώννει πάνω τζι είδεν 
τόν άνθρωπον πού έρχετουν καί πάνω του έπήεν. 
Λαλεϊ του· —άν πείς τίποτε, γιά νά μέ μολοήσεις,

75 έθθα σέ φήσω μιάν στιγμήν στον κόσμον γιά νά ζήσεις.

on:. 44: χφ. 8να στό κάτω τό χωρκόν

[22] [23]

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ό άνθρωπος έγίνηκεν χλωμός άπό τόν φόον 
τζι είπεν του- —τίποτ’ ελ λαλώ* διώ σου τέθκοιον λόον. 
Ό Τούρκος τότε έφυγεν πώς δέν εϊχεν χαπάριν 
και τά ριάλια έβαλεν μες στο δικόν τ’ άρμάριν.

Β4

'Ο τραγικός φόνος τοΰ Νίκου Δημητρίου έκ Λεμεσού. Ποίημα ύπό X. Μ. ’Αζινου. 
Λεμεσός 31 Αύγουστου 1949. Τυπογραφεία «ΠΑΠΑΤΖΙΑΚΟΣ», 11.5 X 15.5, 
σελ. 8, στ. 1 631

1. Για το ϊδιο Θέμα 6λ. 'Ο Στυγερός Φόνος τοΰ/ΝΙΚΟΥ ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΥ/Παπλωματά/Ή 
φρικτή θηριωδία πδγινεν στη Λε/μεσο τήν 5ην Αύγουστου 1949. Ποίημα συνταχθέν/ύπό 
Άνδρέα Π. Μαππούρα/Έξ Άραδίππου Λάρνακας/1949/Τύποις Π. Χειμωνίδη καί Σία 
Λάρνακα.

Πρέπει νά σημειωθεί έδώ δτι ούτε ό ’Άζινος ούτε ό Μαππούρας άποδίδουν σέ Τούρκους 
τό έγκλημα. Βλ. δμως C. Ρ. Kyrris, Peaceful co-existence in Cyprus under British rule 
(1878—1959) and after independence: An outline, Nicosia—Cyprus 1977, σ. 63.

Οσοι παρόν εύρίσκεστε, νά σάς παρακαλήσω 
νά δώσετε μιαν προσοχήν σ’ αυτά πόννά μιλήσω. 
Τοΰ Νίκου τοΰ Παπλωματά τόν σκοτωμόν νά γράψω, 
πώς ήταν, πώς τόν ηύρασιν παντοΰ νά τό φωνάξω.

5 Που ’πκιεν, ό τρισμακάριστος, τέθκοιον πικρόν φαρμάκι, 
νά δείτε αγριότητα τξαι λύσσαν τοΰ κοσμάκη.
Πρώτον νά πώ τόν βίον του τξαι πότε εγεννήθην, 
τήν σταδιοδρομίαν του ώς ποΰ έκατηντήθην, 
τόν τραγικόν του σκοτωμόν, μέ τι τρόπον εύρέθην, 

10 έναν κορμίν πού ή τζεφαλή πού πάνω άφαιρέθην.
’Έτσι άκέφαλον κορμιν έκάμαν τήν ταφήν του, 
στές τρεις ήμερες τζι ύστερα ηύραν τήν τξεφαλήν του. 
Στήν Λεμεσόν γεννήθηκεν, τξειμέσα άναγιώθην 
τξαι πού κακούργους, πρόστυχους τξειμέσα έσκοτώθην.
[..·]

40 ’Έκαμε φίλους κάμποσους πού πίνναν καθημέρην, 
ένας ’πό τξείνους, τό λοιπόν, πού ’χαν τξαι ταλαβέριν, 
έν’ τξι ό Τξαχίτης τοΰ Μαχμούτ, ήταν ποδηλατάδες, 
είχαν ποδηλατάρικον στούς έξω μαχαλλάες.
Λοιπόν πά’ στήν φιλίαν τους πού έδιασκεδάζαν, 

45 πά’ στο πουμουσιλλίκκιν τους ποδήλατα πού σάζαν.
Δίπλα λοιπόν τοΰ Μαρκουλλή, δπως τό ξέρουν δλοι, 
έσ’ ό Μαχμούτης τξειαχαμαι τξαι σπίτι τξαι περβόλιν.

Δκυό σκάλες πίσω τών σπιδκιών εϊχασιν μιάν παράκκαν, 
κάθε ξένος πού ξήππεφτεν τξειπάνω τξεΐ έφάκκαν.

50 Είχαν ποδήλατα πολλά πού τά ενοικιάζανε 
είτε σπασμένα δηλαδή έφέρναν τους τξι έσάζαν. 
Στήν κατοχήν τους κλεψιμιά ποδήλατα βρεθήκαν 
τξαι ε’ις τό δικαστήριον έπαρουσιαστήκαν.
Ό Νίκος έβκην μάρτυρας, όπως έφανερώθην, 
τξαι ό Τξαχίτης μάλιστα τότες έφυλακώθην.

55 Λοιπόν μέ τοΰντο ζήτημαν στήν μέσην τους πού γίνην, 
τότες έδιαλύσασιν τήν πουμουσιαροσύνην.
Ό Νίκος άλλον μαχαζιν τότες ένοικιάζει, 
πουκατωθκιόν τ’ ’ Αλή Ρίζα ποδήλατα νά σάζει. 
"Ο,τι έγίνην έγινεν, έν έδυσαρεσκιοΰνταν,

60 ύστερα πού τήν φυλακήν τξαι πάλιν εύοεθοΰνταν.

Β5

Τό τραγούδιν τού Τζυττρή 
([Χρ. Τζαττούρα]*

Έστραψεν ή ’Ανατολή τξαι βρόντησεν ή Δύση 
τξαι χαμηλοπουμπούρισεν ή Πέτρα τοΰ Λεμίση. 
Πού έσει πλασίριν τξι όρεξην, άς έρτει ν’ άδροικήσει, 
νά κάμω τ άμματάκια του νά τρέξουν σάν τήν βρύση, 

5 νά τρέξουν σαν τούς ποταμούς πού έν έχουσιν στήσην.
’ Ισια στούς ’88 τόν ’ίδιον τόν χρόνον, 
έπήασιν τξαι κάτσασιν όμπρός του μές στον δρόμον.
Άπό προβάτου τό βυζί βκάλλει βοσκός τό. γάλα
τξαι καρτερούσαν τόν Κυπρήν νά φκεϊ πού μές στήν Σκάλα.

10 Ή μιά του μούλα έν’ μαυρού τξαι λάμπ’ ή όμορκιά της, 
τούς κλέφτες άμαν ένωσεν, έτσούλλωσεν τά φκιά της. 
ΕΙντα ’χεις, μούλα, μδντα ’χεις, όξά ’νωσες κανένα, 
κλέφτες έξηζητήσασιν τό ίδικόν μας γαϊμα.
Ή άλλη μούλα έν’ κότσινη τξι ακόμα κοτσινίζει, 

15 διά της τήν φτερνιστηρκάν, τήν στράταν κονιακτίζει.
—Τξαι καλησπέρας σας, Τουρτξιά, τξι είντα καλά μαντάτα^ 
κάτι κακόν έννά γίνει τξαι κάτσετε στήν στράταν.

* Παρόλο δτι τό τραγούδι αύτό μάς παραδίνεται άνώνυμο (βλ. Τό τραγούδι τοΰ Κυπριανού 
ΑΘηαινίτη, ταχυδρόμου, Λευκωσία—Κύπρου 1892, σσ. 8, τυπογραφείο Π. Μιχαηλίδου), 

εχω λόγους νά πιστεύω δτι άνήικει σιόν Χρ. Τζαπούρα (1846—1913).
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—Λάμνε, όλάν Τξυπριανέ, τξαι σέναν καρτεροΰμεν, 
άν έσει τό ίσάτσιν σου μέσα καπνό νά πιούμεν.

20 Τρεις γειτονιές ολόκληρες τξαι τρεις μέ τούς κουσούλους 
έχω καπνόν, για ρέ Τουρτξιά, να τούς τραττάρω ούλλους. 
Μές στον άκάματον μερράν άππώννουν τές φοράδες 
δέν έν’ καπνόν πού θέλετε, φοούμαι έν’ ππαράες.
Τξι έτο πού νιάστης τήν δουλειάν τξαι ξέρεις τήν αιτίαν

25 τξαι φκάρ’ τά γρόσια δώσ’ μας τα γλήορα μέ τήν βίαν. 
Έμπηξεν τό σεράτξιν του νά φκάλει τό, πουντξίν του 
τξι έκρουσεν ή καρδούλλα του τξαι άψεν τό φλαντξίν του. 
Τξαι δέν τοΰ παίρνουν πομονήν, μήτε καρτεροσύνη, 
ώστι πού να δεις τξαι να πεις, έπήραν τούμπα τξεΐνοι.

30 Τξι έγδυσαν τον Τξυπριανόν τξι έκάμαν τον μανάλλι 
τξαι έν άφήκαν πάνω του ούτε ζωήν μέ χάλι.
Στέκουν τξαι συλλοΐζουνται είντα ’ν’ πού νά τον κάμουν. 
Είπαν νά μείνει ζωντανός ή έννά μάς κρέμμάσει, 
ή έναν χρόνον φυλακήν να μάς καταδικάσει.

35 ’Άτε νά τον ί-σφάξομεν τξι έν’ περασμέν’ ή ώρα, 
νά κόψομεν τά χρόνια του νά μέν πάει στήν χώρα. 
Είπεν τους* —άν μέ σφάξετε έντξ’ έννά ποσπαστεϊτε, 
ή έννά πάτε φυλακήν ή έννά κρεμμαστεΐτε.
’Έν’ λόγια σου, Κυπριανέ, φτωσέ τξαι μαραζώννεις, 

40 πόψε στα χέρκα πού ’ππεσες ποττέ σου δέν γλιτώννεις.
Σαντανωμένα νήματα ποια κόρη τά φανίσκει 
τξαι κάμαν τον Κυπριανόν μέ ξεΐ μέ πεθανίσκει. 
Κάμνουν κουπέπια νόστιμα τά φύλλα των κλημάτων 
έκάμαν τον Κυπριανόν τζαι λούθην των κλαμάτων.

45 Κλάψε καλά Κυπριανέ τξαι φώναξε τοΰ Χριστού σου 
τξι οί λάζοι μας έννά μπηκτοΰν τριγύρω τοΰ λαιμού σου. 
Πού πιπερκάν ώς πιπερκάν συνάουν τά πιπέρκα, 
τανύσαν μές στές κόξες τους τξι έφκάλαν τά μασαίρκα. 
Τξι έμπηξαν τού τα φλαφερά τξι έφκάλαν τό φλαντξίν του, 

50 κανίσσιν νά τό στείλουσιν στήν άγαπητιτξήν του.
Πήγαν τες τξαι μέτρησαν τες μήπως γενεϊ γιά ’γνήσει 
τξι άλλες καμιάν κοσπενταρκάν ’πό πάνω στο ζυνίσιν. 
’Έφκην κουφή πού τό νερόν τξι έρούφησεν τον δφιν 
μέν κλαίεις, μούλα, μέν κλαίεις τξι αφέντης σου σκοτώθη.

55 Εναν περβόλιν δροσερόν γεμάτον τρισατξίδες, 
έτσά τό χάραμαν τού φοΰ περνούσαν κκιραντζήδες. 
Τξαι είδαν τον Κυπριανόν έκεί θανατωμένον

στ. 55: χφ. τρεις ακρίδες

τξι έκεΐνοι ένομίσασιν πώς έν’ ποκοιμισμένος.
Έφύσησεν ό άνεμος τξι ό πλάτανος έσείστην 

60 τξι θ φίλος του ό καλλύττερος ειδεν τον ίσια φύρτην.
Έκλαιεν ή γεναίκα του τξι έλάλεν :
Κυπρή μου, πού σέ σκότωσεν νά παίκτην μανιχός του 
μάρι νά φκοΰν τ’ άμμάτια του και νά χαθεί τό φως του.
Κυπρή μου, κρίμαν πάνω σου φεγγάριν τοΰ Γεννάρη 

65 τξι άπ’ ούλλους πού είχεν τό χωρκόν, εσού ήσουν φανάρι.
Έναν περβόλιν δροσερόν γεμάτον γλιστυρίδαν, 
γεναίκα τξι ένας άνθρωπος εϊπασιν πώς τον είδαν.
Κρίνε, άφέντη μου κριτά, κατά σειράν τού νόμου 
τξαι πού μάς άζουλεύκουσιν ή έν’ ψευκιές τοΰ κόσμου.

70 Μέν μόννετε μέν δήννετε τξι έπιάστην ή ψευκιά σας 
τό γαιμαν έν’ πού φάνηκεν πά’ στά ποδήματά σας.

Άφήνηοη : Κυριάκος Φραντζης, 
79 χρόνων, στις 11.11.1967, 
Πελέντρι.
('Μόρφωση Δ " Δημοτικού ).

Β6

Ή συμπλοκή μεταξύ Τούρκων και Χριστιανών εις τό χωρίον Δένιαν (Επαρχίας 
Λευκωσίας) και ό φόνος τού Σαλήχ Κέλ Χασάν έκ Δένιας. Ποίημα υπό Χαρα- 
λάμπους Μ. ’Άζηνου (έκ Φιλούσης Πραιτωρίου). Λευκωσία—Κύπρου 1930. Τύποις 
«κόσμος», Λευκωσία, 15.5 X 23.5, σελ. 8, στ. 165.

Σήμμερον νέα άφορμή μοΰ δόθην νά μιλήσω, 
καθήκον μου τό θεωρώ, δέν πρέπει ν’ αμελήσω. 
"Ολους, μεγάλους και μικρούς, κοντά μου νά συνάξω, 
νά βάλουσιν άκρόασην αυτά πού θά φωνάξω.

5 Ν’ ακούσουν έναν φοβερόν καί θηριώδη φόνον, 
μέσα στήν Δένειαν πόγινεν τον περασμένον χρόνον. 
Τετάρτην νύχταν, άκριβώς τριάντα Όχτωβρίου, 
καθώς μέ βεβαιώσασιν έμέναν τού ίδιου. 
Ένας Σαλίχης Κέλ Χασάν, πού τό αυτόν χωρίον, 

10 κακούργος, κλέφτης, φοβερός, άνήμερον θηρίον, 
έκαψεν ούλον τον καζάν τριγύρου τά χωρκά του, 
μά πιερωθήκαν ακριβά ούλα τά καμωτά του. 
Είχεν μιάν έχτροπάθειαν μέ τήν Χριστιανότην 
κι άπό έδώ άννοίχτηκεν ή άφορμή ή πρώτη.

[26] [27]
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15 Δκυδ Συλλουρκώτες ήρτασιν, ό Μεχεμέτ Χαλήλη 
τζι ένας Χασάνης Ίσείν, πόν’ τοΰ Σαλίχη φίλος. 
Ό δε Σαλίχης Κέλ Χασάν τότ’ έπροσκάλεσέν τους 
τζι έπήρεν τους στο σπίτιν του τζι έφιλοξένησέν τους. 
Παίρνουν κονιάκκιν πόλικον, μεζέν δ,τι μπορήσαν

20 και πκιάαν και τον Κέλ Χασάν κι είς τδ ποτδν άρχισαν.
Μέ άλλους δύο έτερους μαζίν τους πού βρεθήκαν 
έν’ συγγενείς καί φίλοι τους, σάν έφανερωθήκαν. 
Ένας Χασάνης Μουσταφα μέ τδν Μεχμέτ ’ Αράπην 
πά’ στήν φιλίαν πού ’χασιν τξαί τήν πολλήν αγάπην, 

25 σάν έδιασκεδάζασιν τζι οί πέντε έγλεντούσαν 
χάρις διασκεδάσεως μαζίν έτραγουδούσαν.
Τί είπαν, τί έσκέφτουνταν αύτοί άναμεσόν τους, 
γνωρίζει μόνον ό Θεός πού ’τουν πουπανωθκιόν τους. 
’Αφοΰ έφάαν τζι ήπκιασιν οΰλοι τους τζι έσωθήκαν, 

30 ήτουν ή ώρα στές εννιά μαζίν τζι έσηκωθήκαν.
Πού τδ μεθύσιν τδ πολλύν πιλ’ έν εϊχασιν στάσην 
τζι είπαν άφοΰς έν’ άνωρίς, στόν καφενέν νά πάσιν. 
Στδν καφενέν έπήασιν τοΰ Χάμπου Κυριάκου 
τραουδιστοί τζι άγκαλιαστοί* μά ’ταν οΰλοι τοΰ κάκου.

35 Ένας ’πδ τξείνους πού ’παμεν τούς δκυδ τούς Συλλουρκώτες 
έπολοήθην τζαι λαλεϊ νά σέσει τούς Δενειώτες.
Ό σατανάς στήν μέσην τους δμως άνεκατώθην 
τζαι σουζουλά τον στδ κακδν τζαι τδ νουρίν του κλώζει. 
Είτε πού έχτροπάθειαν, είτε άπού τήν μέθην,

40 γιά σουξουλιά τοΰ σατανά στήν μέσην του πού βρέθην. 
Δκυδ τρεις έθυμωθήκασιν τζι είπαν νά τούς βαστάξουν, 
νά δοΰσιν τ’ άποτέλεσμαν τζαι νά τούς άντινάξουν.
Αΐγια πού θέλει σκότωμαν τζαι χτέρμαν τδ κορμίν της 
πά’ στήν ματσούκαν τοΰ βοσκού κνήθει τήν τξεφαλήν της.

45 Έμπήκαν μές στδν καφενέν οΰλοι τζι ετραγουδοΰσαν 
καί πού τήν βαρβαρότητα τδν κόσμον ενοχλούσαν. 
Φωνάζουσιν τδν καφετξήν, καφέν έδιατάξαν, 
πού μιαν καρέκλαν παίρνουσιν, παππεξωθκιδν έκάτσαν. 
Ό καφετξής* χωρίς νά πει, έσασεν τά πιοτά τους,

50 καφέδες δ,τ’ έθέλασιν τζι έπήρεν τα κοντά τους.
Ό Μεχεμέτης άρωτά πρώτα ό Συλλουρκώτης 
νά μάθει πκοιδς τοΰ τξέρασεν, ώς έμαθα έν πρώτοις, 
καί επιμένει τξειαχαμαί πολλά τξαί πεισματώννει, 
μέ τδν Χαμπήν τδν καφετξήν τζι άρκεψεν νά θυμώννει.

55 Τοΰτ’ άθθυμούνταν τά παλιά, τά πρώτα περασμένα, 
σάν νά νόμιζαν τζι εΐχαμεν τξαιρδν τού κοσιένα.

Ό καφετξής χωρίς νά πει, έο ιω τζι άν εισεν χάκκιν, 
έστράφηκεν πού τξειχαμαί να πάει στδ ούτξάκκιν. 
’Αλλά όμως κι ό δαίμονας, ώστι να τα ταιρκάσει

60 καί νά τούς βάλει νά πκιαστοΰν τζι έτσι νά ησυχάσει.
Ό Συλλουρκώτης ό Μεχμέτ στδ πόδιν έσηκώθην, 
μέ τδν Χαμπήν τδν καφετζήν περίτου άγριώθην. 
Έξέρανεν ή γλώσσα σου, κκερχανετξή, λαλεϊ του, 
τζι έννά ξεράνει, ειπεν του ό Χάμπος, ή δική του.

65 Ό Μεχεμέτης μονομιάς τδν δίσκον έπκιασέν τον 
τζι έτσι σάν έβρέθετουν τοΰ Χάμπου τζι έσυρέν τον. 
Κόμα μιαν πέτραν ταπισδν μαζίν μέ μιαν τσαέραν 
τζι άρκίνεψεν τά τούρτζικα να τοΰ διά φοέραν.
Εϊχασιν τέθκοιον φυσικόν, χωρίς νά παραλλάξουν*

70 όπου νέν’ έβρουν Χριστιανόν εϊθεν νά τδν πειράξουν.
Να τδν έξητιμάσουσιν, αιτίαν νά τοΰ δώσουν, 
μά ’ρτώσαν σαν έθέλασιν ούλα νά τά πκιερώσουν. 
Ό Χάμπος τξείνην τήν στιγμήν περίτου έθυμώθην 
τζι ό άδελφός τ’ ό Παναής στδ πόδιν έσηκώθην.

75 Πκιάνν’ έναν ξύλον ό Χαμπής, πού τό ’σεν κουμπημένον 
σέ μιαν γωνιάν τού καφενέ, κοντόν πελετξημένον, 
πάνω στούς Τούρκους έτρεξεν τζι ϊσια ’καμεν τδν κόπον* 
τξαί πού τό γαϊμαν πδτρεξεν, έγέμωσεν ό τόπος.
"Αμα θωροΰν τά βρώμικα τά τόσα γεγονότα, 

80 αμέσως έσηκώθησαν άλλοι δκυδ νέοι πρώτα.
"Ενας Κωστής Παρασκευά, καθώς μέ βεβαιώσαν, 
μέ έναν άλλον Παναήν, μές στδν καβκάν έδώσαν.
Τούς Τούρκους όλογαίματους τούς έτξεφαλοσσίσαν 
τξαί μιάν ξυλιάν ’νού χριστιανού μόνον έν’ πού κτυπήσαν.

85 Οί Τοΰρτξοι ήτουν δώδεκα στήν μέσην πού φανήκαν, 
τέσσερις οί χριστιανοί, σάν έμαρτυρηθήκαν.
Οΰλον μέ τσαεροξυλιές μιάν ώραν έμαχούνταν 
πάνω στούς Τούρκους οί ξυλιές, σάν αστραπές έρκοΰνταν. 
Τούς τρεις έρρίψαν τους χαμαί τξαί δώσε δώσε ξύλον, 

90 έβκάλλαν κάτι μουγγαρκές διπλές πού τών καμήλων.
Λαλ’ ό Χαμπής τούς άλλους τρεις, καθώς άκούσαμεντε, 
δώστε τους, βρέ* τξι έν’ χάκκιν τους, νά τούς πεθάνουμεντε. 
Έν τούς άφήσασιν όρμδν γερόν γιά νά σταθοΰσιν, 
τξεϊν’ ήτουν μές στά γαίματα χαμαί τξαί λαχταροΰσιν.

95 Οί άλλοι πού τδν φόον τους χαζίριν νά βωβώσουν 
τξι άμα θωροΰν τά δκυδ στενά έφύαν νά γλιτώσουν. 
Τξεϊνοι πού ππέσασιν χαμαί στά γαίματα χωσμένοι 
έμείνασιν άσάλευτοι πώς ήτουν πεθαμμένοι.

[29][28]
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’Εφύασιν τξι οί χριστιανοί, στα σπίδκια τους έπηαν, 
100 δμως ειδοποιήθηκεν τζαι ή αστυνομία.

"Ενας Άρίφης δμπασης ήρτεν τζαι σύλλαβέν τους 
κι εις τοΰ Μουχτάρη, έμαθα, την νύκταν άφηκέν τους. 
Τούς πληγωμένους έπειτα πάνω τούς έσηκώσαν 
και τές πληγές τοΰ καθενός τούς τές έδιορθώσαν.

105 Ό ένας έξεψύχησαν ε’ις την στιγμήν εκείνην 
γιατ’ ήτουν πάλη φοβερή σαν πόλεμος πού γίνην.
[.·.]

Β7

Ο ΣΤΡΑΓΓΑΑΙ ΣΜΟΣ/τής/Μικρας/ΦΑΝΟΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ/έκ/ΝΕΑΠΟ- 
ΑΕΩΣ — ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/23)5)1960/Ποίημα/ύπό/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑ- 
ΟΥ/έκ/ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ/Έκτύπωσις Τυπογραφείων ΧΡ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ & ΥΙ
ΩΝ, Λευκωσία, 15.5 X 23.5, σελ. 7+1 λευκή, στ. 159.

[..J z
Γιά τούτην την υπόθεσην, μά δύο έσυλλάβαν, 

140 στήν γενικήν παράταξην τοΰτον έκαταλάβαν.

Εξώφυλλο τραγουδιού Β7 
(άπο Α. Π. Μαππούρα)

Μάλιστα εν’ όθωμανός, Μεχμέτ το όνομάν του, 
απο τήν Πόλην Χρυσοχοΰς εν’ τά γεννητικά του. 
Τούρκος άπό τήν πίστην του αυτόν έγνώρισέν τον 
και μάλιστα και μια Τουρκοΰ άκόμη έδειξέν τον.

145 Οί μάρτυρες είναι πολλοί όπου έμαρτυρήσαν, 
μάλιστα τον όθωμανόν όπου τον ιγνωρίσαν, 
τον άλλον τον Χριστιανόν δμως έξαπολύσαν. 
[...]

Γ1

Μία πρωτοφανής αληθινή άγάπη/μεταξύ μιας άρχοντοπούλλας/ΤΟΥΡΚΑΑΛΑΣ/ 
και ενός φτωχου/ΧΡ IΣΤΙΑΝΟΥ/Ή χρυσοστόλιστη Σουραγιά βα-/φτίστην και 
ιταντρέφτην τον λεβεν-/τονιόν Γιαννάκην./(Γεγονός πρωτοφανές διά τήν Κύπρον)/ 
Ποίημα συνταχθέν ύπο/ΑΝΔΡΕΑ Θ. ΖΥΜΠΡΗ/ΑΕΥΚΩΣ ΙΑ—ΚΥΠΡΟΥ/1953/ 
Τιμή γρ· 2/Τύποις: Θωμά Γ. Κυριακίδη—Λευκωσία/1 5.5 X 23.5, σελ. 8, στ. 266.

Τό τραγούδια ύπ’ αριθμό Γ1, Γ2 καί Γ3 άναφέρονται στους αμοιβαίους 
έρωτες μεταξύ Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων. Μπρδς στόν έρωτα ή 
φυλετική καταγωγή αγνοείται και τό θρησκευτικό δόγμα παραμερίζεται. Ή 
τουρκάλα Τουτού Κουσεήν πού βαφτίστηκε χριστιανή καί παντρεύτηκε τόν 
όμοχώριό της Κωνσταντή Έξαδάκτυλο ζεϊ σήμερα στο Δάλι.

Γ1, Γ2 ve Γ3 teki türküler Rumlarla Türkler arasmda ask olaylanni dite 
getiriyor. Irkm sevginin karsisinda onemsiz kaldigi, dinsel inançlarin bir yana 
birakildigi gorülüyor.

The songs under the number Γ1, Γ2 and Γ3 refer to mutual love between 
Turkish Cypriots and Greek Cypriots. In love, racial discrimination is ignored and 
the religious dogma does not affect the relationship of lovers. The Turkish Cypriot 
Toutou Husein became Christian and married her co-villager Constantis Exadacty- 
los. She lives to this day at Dhali.

(στ. 159—176)
[...]
Έπιασεν πένναν και χαρτίν, έστάθη στο γραφείο, 

160 και έγραψε· —σεβαστοί γονείς, έγώ τώρα θά φύω.
Ξέρω το πώς θά κλάψετε, πολλά θά λυπηθείτε, 
όταν θά μέ γυρέψετε καί δέν θέ νά μέ βρείτε. 
Άλλα αύτόν πού σκέφτουμουν, άν σάς τό μολογοΰσα, 
έσεϊς δέν θά τόν θέλετε αύτόν πού αγαπούσα.

165 Διότ’ είναι φτωχό, παιδί, κτίστης επάγγελμά του, 
και προπαντός χριστιανός, Γιαννάκης τ’ δνομάν του. 
Είναι λεβέντης ζηλευτός, είναι χρυσό παιδάκιν, 
πού εξαρχής έδούλευεν στο νέον σας κονάκιν.

[30] [31]
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170

175

’ Απόψε φεύγω μέ αυτόν, για πάντα θά σάς ’φήσω, 
πάω νά γίνω χριστιανή, γυναίκα του νά ζήσω. 
Ζήσετε σείς αρχοντικά μέ τ’ άλλα τά παιδιά σας 
κι εν θέλω ’γώ τά πλούτη σας και τά χρυσαφικά σας. 
Μόνο πού φεύγω άπό σας νά μήν ενοχληθείτε, 
ούτε πώς είμαι κόρη σας εις τό εξής νά πείτε.
Μάνα, πατέρα, συγγενείς, Τούρκους στον νοΰν δέν βάλλω, 
γιατί δέν θά ’χω στην ζωήν έκτος τοΰ Γιάννη άλλο.
[...]

Εξώφυλλο τραγουδιού Γ’

Ρ
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ 
.[1855 ή 1873]

Εφημερίδα των μαθητών τού Α' και Β' Γυμνασίου Μόρφου «Ο ΚΗΡΥΞ», έτος 7ο, 
Άρ. φύλλου 46, ήμερ. 24 Μαρτ. 1970

’Ελάτε νά δροικήσετε μιαν λύπην λυπημένην, 
τήν λύπησην τής Μαρικκοΰς τής τρισκαταραμένης, 

π’ άγάπησεν τξαι τό Τουρτξίν τξι άφηκεν τον Άντώνην. 
Πρέπει της σαλαβάτισμα, νά μαντιστεΐ σεντόνιν,

5 νά θκιανευτεϊ μες στο στενόν ή Μαρικκού τ’ Άντώνη, 
π’ άγάπησεν τξαι τό Τουρτξίν πού μές στήν 'Εφτακώμην. 
Έστραψεν ή ’Ανατολή τζαι βρόντησεν ή Δύση, 
είντα νά κάμει ό Άντωνής νά μέν τό ξηφουρνίσει; 
Τρέχει τζαι πά’ στοΰ Μουλλαλή νά τό παραπονήσει.

10 —” Α Μουλλαλή, πρωτοαγά, πού ’σεις τον νοΰν μετάξι,

TO TFAFOTAI 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΚΚΟΥΣ 

, άπό τήν ΕΦΤΑΚΩΜΗΝ

Εξώφυλλο τραγουδιού Γ2 
(άπό Α. Νικολάου)

παράντξειλε τ’ ’ Αχμέτ άγά καμμιάν νά μέν πειράξει 
τζαι κάμνω τον τξαι φέρνουν τον έσσω του μέ τ’ άμάξι. 
’Έτο πού φάνην τξι ή όπλειά, τά άστρα της εν’ έξι, 
έφάνην τξαι τοΰ Μουλλαλή γιά νά τον περιπαίξει.

15 Γιός μου ό πρωτοπαλλίκαρος στο σέριν του άν σε πιάσει* 
θέλεις τον μαΰρον των Τξελιών νά ’ρτεϊ νά σέ ’ποσπάσει. 
’Έστραψεν ή ’Ανατολή τξαι βρόντησεν ή Δύση 
τξαι τι νά κάμει ό Μουλλαλής, πάλε μετανοΐζει.
—’Άνου νά πάεις, Άντωνή, τξι έννά τοΰ παραντξείλω 

20 τξι άν δέν ’κρωστεΐ μέ τό καλόν, πιάννω τον μέ τό ξύλον.
Σηκώστηκεν ό Άντωνής τξι έκαμεν τον οδόν του, 
νά σου τξαι τον Άχμέτ άγαν πού μπήκεν ταπισόν του. 
Πού τον θωρεϊ ό Μουλλαλής, έκαραμούτσωσέν του,

[32] [33]
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γιατ’ ήταν τξύρης τξαί παιδίν, έχαμογέλασέν του.
25 Καλώς ήρτεν Αχμέτης μου κοντά μου νά καθίσει 

τξαί νά τοΰ πώ τξαί δκυό λόγια τξαί νά μοΰ τά διαλύσει* 
Αν θέλεις τδ ψουμίν γλυτξύν νά κάτσεις νά δειπνήσεις 

πού τήν γεναίκαν τ’ Αντωνή, γιε μου, νά παραιτήσεις.
—Θαμμάζω σε» ά παπά, τά λόγια πού μοΰ λέγεις,

30 έμέν αγάπη πρέπει μου τξι όμοιον παλλικάρι, 
ή Μαρικκού εν’ όμορφη, τής γειτονιάς καμάρι, 
θύμα διά μου τδ φιλίν, θέμα βαστά καμάριν. 
Τωρά εν’ ’πδ τξεί πού έρκουμαι τξι ήρτεν μου τδ χαπάρι, 
πώς ήρτεν ’δά ό Άντωνής παράπονον νά κάμει.

35 —>Γιέ μου, τξι άν θέλεις δόσιμον, δόσιμον νά σοΰ δώσω,
σύρε μου τδ φεσούδιν σου λίρες νά τδ γεμώσω 
τξι άν θέλεις, ξανασύρε το νά τδ ξαναγεμώσω.
—Έγιώ δέν θέλω δόσιμον, δόσιμον νά μοΰ δώσεις, 
δέν σύρνω τδ φεσούδιν μου λίρες νά τδ γεμώσεις.

40 Μιαν άλλαήν μοΰ σύγκοψε μέ τδ μαρκαριτάριν, 
έναν άππάριν γόρασ’ μου τξαι νά ’ν’ τζαί παλλικάριν 
τξαι μέ τήν σέλλαν τήν χρυσήν τξαι μέ τδ χαλινάριν. 
Άπού τές τέσσερις μερκές ό ουρανός 1-στράφτει, 
σηκώστηκεν ό Μουλλαλής τξαι πήεν είς τδν ράφτην.

45 Έσύγκοψεν τήν άλλαήν μέ τδ μαρκαριτάριν, 
σηκώστηκεν πού τξειαχαμαί τξαί πήεν στδ παζάριν 
τξι ούλλον λίραν έμέτρησεν τξι άγόρασεν τ’ άππάριν 
τξαί μέ τήν σέλλαν τήν χρυσήν τξαί μέ τδ χαλινάριν. 
Έλάμνησεν τδ μπρόεμαν τξι ήρτεν τδ μεσομέριν

50 τξι οΰλλα τακκούμιν τά ’καμεν τ’ ’ Αχμέτα είς τδ σέριν. 
Έφόρησεν τήν άλλαήν μέ τδ μαρκαριτάριν 
ππηδά τξαί καβαλλίτξεψεν τ’ δμορφον παλλικάριν, 
είς τδ στενόν τής Μαρικκοΰς, σαν νά ’καμνεν ζευκάριν. 
Πού τδν θωρεϊ ό Άντωνής, πολλά τοΰ κακοφάνην.

55 Έστραψεν ή ’Ανατολή τξαί βρόντησεν ή Δύση 
τξι έπιασεν τδ μασαίριν του τξαί πά’ νά τ’ ακονίσει, 
πού ’τουν μακρύν. πού ’τουν πλατύν, οπού ’τουν σάν τδ σίσιν, 
τξεΐνος στον νοΰν του τό ’βάλε νά τον ποτξεφαλίσει, 
ποΰ ήτουν ό Άχμετ αγάς έννά τδν άρωτήσει.

60 —Είντα ’παθες, ί-βρέ ’Αντωνή, πιστά άκονιεϊς μασαίριν,
έννά τδ μπήξεις κανενοΰ, βρέ, τξι ό Θεός τό ξέρει.
Μά τ’ άστρη, μά τδν ουρανόν, μά τδ λαμπρόν π’ άφταίννει, 
κατά Θεόν, ί-βρέ Αντωνή, είντα ’μορφα πού μπαίννει. 
Έλα νά πάμεν, βρέ ’Αντωνή, τξαί ’γιώ κρατώ καρύθκια, 

65 νά σοΰ τξεράσω μιάν ρατξήν. νά κόψεις τά φεκκίρκα.

Άντώνης μέ τ ασπρόρουχα τξι Αχμέτης μέ τές γοΰννες, 
ούλλον καρύθκια τσάκκιζεν τξαί θκιάλεεν τές κοΰννες. 
Τσακκίζουν τά καρύθκια τους, γεμώννουν μιάν σερβέτταν, 
τξαί πιάσασιν σερκές - σερκές τξαί πήαν είς τήν φέσταν 

70 τζαί κάτσασιν κοντά κοντά τξι οί θκυό τους σάν άδέρκια.
Άντώνης ήταν άρρωστος τξι έππεσεν τξι έτξοιμάτουν, 
Άχμέτας κάμνει ταρασήν νά φκεϊ γιά νά χορέψει, 
ή ταρασή του πού ’καμεν τής Μαρικκοΰς νά νέψει.
Σηκώννεται τξι ή Μαρικκοΰ τξι έκαμεν τον οδόν της, 

75 νά σου τξαί τδν ’Αχμέτ άγάν πού μπήκεν ταπισόν της.
Σηκώννεται ό Άντωνής, κανέναν δέν ί-βρίσκει, 
άλέθην ή καρτούλλα του σάν λέθουν τό πουρκούριν 
τξι άπού τήν φέσταν έσσω του έπήεν μονοβούριν.
Σγαρτίλα μέσα στήν φουλιάν τξοιμάται τξαί κουγκάται, 

80 έστάθηκεν ό Άντωνής τωρά τξι άρκολοάται, 
άν είναι έσσω μοναχή στά ρούχα τξαί τξοιμάται.
Πού μοσσιλιάν ως μοσσιλιάν τξοιμάται τδ σγαρτίλιν, 
πού τά κρυφομιλήματα άκοΰαν έναν μίλιν.
Πιάννει τό σσοινοκάνναβον τξαί δήννει τά γριτξέλια 

85 τξαί μιάν φωνήν τούς έβαλεν τξαί πά στο παραθύριν, 
νά σου τξαί τδν Άχμέτ άγάν μέ δίχα τό φεκκίριν.
Μιάν μασαιρκάν τοΰ έδωσε τξαί πάνω στές κουτάλες,
—νά σέ σκοτώσω, βρέ σκυλλί, γιατί έθελες αγκάλες.
—Έγλέπου έγλέπου, βρέ Αντωνή, μέν μέ σκοτοβσεις τέλεια, 

90 νά σέ σκοτώσω, βρέ σκυλλί, γιατί έθελες κοπέλλα.
Ξαναδιπλάζει του άλλην μιάν πού πάνω στο ζινίσιν, 
άν ήτουν Χότξας γιά Μουλλάς, έκαμέν τον τεβρίσην. 
Στον νώμον του τδν έβαλεν τής δομής τξι έφκαλέν τον 
τξειαχαμαί είσεν τερατσιάν. πού κάτω τξι έβαλέν τον.

95 Τξειαχαμαί έβρεθήκασιν τέσσερα παλλικάρκα 
τ’ άντερα του έσυνάασιν κοντά μέ τά κοντάρκα. 
Σηκώννεται ό Άντωνής στήν μάναν του τξαί πάει.
—Μανά, τξι άν είσαι μάνα μου τξι είντα φυλή λοάσαι, 
έγιώ έκατασσίστηκα τξαί σύ κόμα τξοιμάσαι ;

100 Λαλώ σου το τξαί τούρτξικα τξαί κρώστου το ρωμαΐκα, 
τδν Τούρκον εν’ πού σκότωσα τξαί πάω στήν γεναίκαν. 
Νά φκώ πάνω στή φοινιτξιά νά κόψ(ο θκυδ φοινίτξια, 
έβούττησεν ή μάνα του, πιάννει πού τά μανίτξια.
Έβούττησεν ή μάνα του, βουττά τξι ή αδελφή του

105 τξαί ταρασήν έκάμασιν τξι άκουσεν ό μουκτάρης, 
τρέσει τξαί πά στοΰ Μουλλαλή είδησην νά τοΰ πάρει.
—”Α Μουλλαλή, πρωτοαγά, πού νά χαρεΐς τό φώς σου.
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στού Άντωνή έσει καβκάν τξαι γύρεψε τον γιον σου.
—Ποιος μέ κρατεί, Άχμέτ αγά, νά πέψω νά σε φέρω, 

110 τήν τσάππαν έν’ π άντίναξεν τξι έφκαλεν τό στελίφιν, 
νά φέρω θκυό νά σέ κρατούν τξαι ’γιώνη να σε δέρω. 
Φέρτε μου πένναν τξαι χαρτίν, φέρτε μου καλαμάριν, 
νά γράψω τού Άχμέτ αγά τό μαύρον του χαπάριν. 
"Ωστι νά φέρουν τό χαρτίν, νά φέρουν καλαμάριν, 

115 ήρτεν τξαι τού Άχμέτ αγά τό μαύρον του χαπάριν.
Ούλλον λίραν έσιόνωννεν νά τού ’βρουσιν τον κλέφτην, 
ό κλέφτης έν’ πού χάθηκεν, ποττέ του δέν έβρέθην.

’Αναστασία Ά δόμου, 
80 χρόνων, 
Κατωκοπιά.

Για μια άλλη παραλλαγή τοΰ τραγουδιού αύτοΰ όλ. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ/ΤΗΣ ΜΑΡΙΚ- 
ΚΟΥΣ/άπο τήν ΕΦΤΑ ΚΩΜΗΝ/π’ άγάπαν τον ΑΧΜΕΤΑΓΑΝ/κΓ άφισεν τόν ΑΝΤΩΝΗΝ./ 
’Εκδότης/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/έκ Κάτω Πύργου Τηλλυρίας/Τύποις: «ΝΕΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ», Λευκωσία, 11.5 X 15.5, σελ. 8.

Γ3

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΖΙ Η EMINE1

Λαογραφική Κύπρος, 2 (1972) 15—21

Άστραψεν ή Ανατολή τξι έβρόντησεν ή Δύση 
τξι έχαμηλοπουμπούρισεν ή πέτρα τού Λιμνίτη. 
Τξαι μιαν άγιάν Κυριακήν τξαι μιαν άγιάν ήμέραν 
βουλήθηκεν ή Έμινέ, ή άσπρη περιστέρα.

5 Πάει παπάς στήν εκκλησίαν καμπάναν νά σημάνει, 
σηκώννεται τξι ό Χριστοφής, τ’ όμορφον παλλικάριν, 
στήν εκκλησίαν δέν πάει, μόν’ πάει στο παζάριν, 
τξαι σειστήν τξαι λυΐστηκεν στήν Έμινέ νά πάει.
"Εναν τουρτξίν, καλόν τουρτξίν, πού ’θελεν τό καλόν του,

10 στέκει τξαι παραντξέλλει του σάν τόν πνευματικόν του.

1. Τά φρικτά ερωτικά πάθη τοΰ Χριστοφή και τής Έμηνές, συμβάντα κατά τό έτος 1714 
έν τή πάλει Λευκωσία έξ ένορίας Αποστόλου Λουκά. ’Έκδοσις δευτέρα επιδιορθωμένη ύπό 
θ. Ήρακλειδίου. Έν Κύπρω 1889. Βλ. επίσης ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ/ΤΗΣ ΕΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΗ/άπό τήν Λευκωσίαν/(πού διοικούσε τήν Κύπρον ή Τουρκία)/Ποίημα Παλαιόν 
1811/Έκδότης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/έκ Κάτω Πύργου Τυλληρίας/1962/ Τύποις: 
«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» — θ. Γ. Κυριακίδη, Λευκωσία, Κύπρος (11.5 X 15.5, σελ. 7+1 
λευκή, στ. 149) κ.ά.

—Δέν είχεν, γιέ μου Χριστοφή, ρωμέσαν ν’ αγαπήσεις 
Τξι αγάπησες τήν τούρτξισσαν τξι έννά μουσουλμανίσεις; 
Ούτε παραντξελλιές παίρνει, ούτε παραντξελλιέται, 
είς τό στενόν τής Έμινέ πάει τξαι κιατξιεννιέται.

15 Τξι όταν τόν εϊδασιν τξειαμαί, άκούστηκεν στήν πόλην 
τξαι σ’ έναν δευτερόλεπτον ήρταν οί Τούρτξοι όλοι. 
"Εναν τουρτξίν, κακόν τουρτξίν, πού ’θελεν τό κακόν του, 
διπλόν τραππήδιν έκαμεν, γυρεύκει τόν εχθρόν του.
Τξαι πιάννει τήν πετρόσκαλα, πάνω στ’ άνώϊν βκαίννει, 

20 δικλά ’πό τξεΐ, δικλά ’πό ’δά, κανέναν δέν ι-6λέπει.
Σάν τρέμει τό καρκιόφυλλον, σάν τρέμει τό κουλούτξιν, 
έτσι έτρεμεν τξι ό Χριστοφής πού κάτω στο σεντούτξιν.
—Πιάσε τξαι τό κκεμέριν μου, πιάσε τξαι τά γρουσά μου, 
άν θέλεις, βρέ, γιά τόν Θεόν, νά φύεις πού κοντά μου.

25 Πιάννω τξαι τό κκεμέριν σου, πιάννω τξαι τά γρουσά σου, 
νά ποσπαστεΐς πού λλόου μου βκάρ’ το πού τά μυαλά σου. 
Τξαι μιαν φωνήν έν’ πδβαλεν, όσην τξι άν έδυνάστην: 
—Βουράτε, τό μουσουλμανιόν, τξι ό Χριστοφής έπιάστην. 
Οί Τούρτξοι, άμαν ακόυσαν, έσπέψαν ν’ άνεόώσι,

30 τήν ώραν πού έβκαίννασιν ήταν άνεμοβρόσιν.
—Έννά σσιστώ, νά ξεσσιστώ όμπρός τού Μουχαζίλη, 
ήρτετε τξαι πατήσετε τά σπίτια τού Ζαΐμη.
Τό κλήμαν τό βερουκιανόν κάμνει γλυτξύν σταφύλιν, 
έπιάσαν την τξι έπήραν την όμπρός τού Μουχαζίλη.

35 Ό Μουχαζίλης έρωτα, άν νέν’ μέ τό στανιόν της 
πού έρκετουν τξι ό Χριστοφής τξι έπάταν τό στενόν της. 
Ειντα φελούν τά ψέμματα, πασά μου, νά λαλούμεν, 
τξεϊνος ήταν αφέντης μου τξι έγιώ ήμουν κυρά του 
τξι έσφιχταγκαλιαζούμαστιν τξι έσβήνναντά λαμπρά του.

40 Τξι ό Μουχασίλης έκρινεν: —Βάρτε τον στα κατσούνια,
άλλα στραβά, τξι άλλα ζαβά, τξι άλλα μέ τά καρβούνια. 
Έφκιάσαν τον τξι έβάλαν τον πάνω σέ μιάν καμήλαν 
τξι έφκιάσαν τξαι έδωσαν του ούλλης τής χώρας γύραν. 
Άννοίει τξαι τό στόμαν του δυο λόγια τξαι λαλεΐ τους :

45 Ούλλον τόν κόσμον πάρτε με τξι ούλλον γυρίστε μού τον, 
τξεΐ στο στενόν τής Έμινέ, μήν πάτε νά σταθείτε.
Είτε έπαρακούσασιν είτε έκάμαν το καταύτις 
τξαι πού τές τέσσερις μερκές ό ουρανός αστράφτει.
Ούλλον τόν κόσμον πήραν τον τξι ούλλον γύρισαν τού τον 
τξαι στο στενόν τής Έμινέ έπήαν τξαι σταθήκαν.

50 Πετάχτηκεν τξι ή Έμινέ πάνω στο παραθύριν 
τξι έσφόντξιζεν τά μάτια της μ’ έναν χρυσόν μαντίλιν.
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— Έχε τον νοΰν σου, Χριστοφή, νά μέν μουσουλμανίσεις, 
ούτε τήν πίστην ν’ άρνηστεΐς, ούτε σταυρόν πατήσεις.
—Αχ Έμινέ, γκιούλ Έμινέ, λαμπάδα καφουρένη, 

55 νά σχίσουν τήν καρτούλλαν μου, βρίσκουν σε φυτεμμένην.
Φέρτε μου έναν κουτσιν χαρτιν τζι έναν κουτσιν μελάνιν 
τζι έγραφεν τζαι τοΰ θείου του στ’ άστρα τζαι στο φεγγάριν. 
Εφτά μουλάρια σάρκισεν τζι έναν γριβίν άππάριν 
τζι έσιώνωννέν τους τά γρουσά τζι έκαμνέν τα βουνάρι.

60 —Χαρίστε μου τον Χριστοφήν τζι έν’ άδρωπος δικός μου,
άφοΰ σας μόννω [lacuna] εινα άρφότεγνός μου.
Έπιάσαν τους τζι έσφάξαν τους τούς δυο μ’ έναν μαχαίρι 
τζι όσα έπράξασιν τζι οί δυο ένας Θεός τα ξέρει.
Έπιάσαν τζι έπετάξαν τους τζεϊ πάνω πόν’ τά τζιόνια

65 τζι άσπρισαν τά κριάτα τους σαν τ' ουρανού τά χιόνια.
Βλαστό ή νέα λεμονιά τζι ό νέος κυπαρίσσιν, 
τό κυπαρίσσιν έν’ γαμπρός τζι ή λεμονιά ή νύφφη. 
Τζαι κάθε άγιόν Κυριακήν έσσύφκαν τζι έφιλιούνταν.
Έσκυφτεν ό κυπάρισσος τζι έφίλαν λεμονέαν

70 τζι έψηλαν τζαι ή λεμονιά τξι έφίλαν κυπαρίσσιν, 
τό κυπαρίσσιν έν’ γαμπρός τζι ή λεμονιά έν’ νύφφη.

Κυπρής Χατζηβασίλη,
73 χρόνων, 
Κατωκοπιά.

Ρ

ΤΑ ΠΑΘΗ/ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΑΣΤΩΝ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNOY X. ΕΞΑΛΑΚΤΥΛΟΥ/και/ 
ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΟΥΣΕΗ/ΜετονομασΘείσης Άνδριανοΰς/Έξ Ίδαλίου/καί ό γάμος 
αύτων τή 7η ’Οκτωβρίου 1934/Ποίημα συνταχθέν ύπό/Μ!ΧΑΗΛ Θ. ΠΑΑΣΤΗΡΑ/ 
Έξ Ίδαλίου/Τυττογραφείον «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία, 15.5 X 23.5, σελ. 16, στ. 530.

Ένν’ άρχινώ νά τραγουδώ μέ τάξην και μέ τρόπον, 
νά συγκινήσω τές καρδιές τών πιο σκληρών ανθρώπων.
Θά έκτελέσω σήμμερον θρησκευτικόν καθήκον 
και στο άκροατήριον έντύπωσην θ’ άφήκω.

5 Ν’ άκούσουσιν οί φίλοι μου έναν σπουδαϊον πράμαν 
και άπό τήν συγκίνησην θά σάς γυρίσει κλάμαν. 
Γιατι είναι πρωτάκουστον τό πράμαν πού έγίνην, 
μία Τουρκού ήσπάσθηκεν τήν χριστιανοσύνην.

Ρωτεύτην μ’ έναν χρισκιανόν κι έθελέν την καί κείνος, 
10 κείνη έλέγετουν Τουτού καί κείνος Κωνσταντίνος.

Σ’ έναν χωριόν γεννήθησαν κι οί δυο κι άναγιωθήκαν, 
τώρα τον τρόπον θά σάς πώ καί πώς έρωτευτήκαν.
Τούτ’ ή Τουτού από μικρά ήτουν καί βαφτισμένη 
καί τ’ ονομαν ’ Ανδριανού χρισκιανικόν της ένι.

15 Τον κύρην τής Άνδριανοΰς τον λέγουν Ίσεινην, 
είναι πολλά καλόγνωμος πού άλλος δέν έγίνην.

Εξώφυλλο τραγουδιού Γ4

Είναι ρεσπέρης μέ παιδιά, θαρρώ τέσσερα-πέντε, 
αλλά τήν μεγαλύτερην θά ίστορήσουμεντε.
Πού είναι ’κοσιδυό χρονών τώρα στήν ήλικίαν,

20 Τουτούν τήν όνομάζουσιν, δέν ξέρει τήν κακίαν.
’Έν’ ξακουστή μές στο χωρκόν διά τήν καλοσύνην 
καί τήν αγάπην τήν πολλήν πόχει στήν Ρωμιοσύνην. 
Ποττέ της δέν έχώννετουν αυτή άπό κανέναν, 
έχαιρετοΰσεν φανερά τον κόσμον έναν έναν.
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25 "Αν θέλετε να μάθετε και για τήν ομορφιάν της, 
ήτουν φανάριν κι έφεγγεν μέσα στήν γειτονιάν της. 
ΤΗταν ξανθή και παχουλλή σάν άσπρην περιστέραν, 
σάν ήλιον όλοστρόγγυλον πού φέγγει τήν ημέραν. 
ΤΗταν γραφτόν πού τον Θεόν τον Κώσταν ν’ αγαπήσει 

30 και νά γίνει χριστιανή και τούς γονείς ν’ άφήσει.
Τώρα θά πώ τοΰ Κωνσταντή όλα τά καμωτά του, 
πού έρωτεύτην τήν Τουτούν μέ ούλα τα σωστά του. 
Στήν ήλικίαν ήτανε χρόνων είκοσιπέντε 
κι όσα κακά έπάθασιν θά τά ξηγήσουμεντε.

35 Τόναν του χέριν τοΰ Κωστή και τδναν του ποδάριν 
έξη δακτύλια έχουσιν, έν’ τοΰ Θεοΰ μι à χάρη.
Γιά τούτον και στήν δύναμην οί άλλοι δέν τοΰ μοιάζαν 
και όλοι έξαδάκτυλον έτσι παραγκωμιάζαν.
Ό νέος ήτανε φτωχός, άλλ’ όμως παλλικάριν, 

40 ήτανε τίγρις στήν δουλειάν, στές πράξεις του λιοντάριν 
και έκαμνεν τον μισταρκόν στον Γιάγκον τον μουκτάρην. 
Ό Γιάγκος μέ τον Κουσεήν είχαν έναν περβόλιν 
κι οί δυο τους πομισιάρικον, καθώς τό ξέρουν δλοι. 
Κεϊντο περβόλιν, τό λοιπόν, έγίνηκεν τό θέμαν 

45 μαζίν κι έρωτευτήκασιν, χωρίς να λέγω ψέμαν.
[. · ·]

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ/ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ/Τού άναγεννητοΰ τής 
ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ./Ποίημα ύπο X. Μ. ΑΖΙΝΟΥ/έκ Φιλούσης Πάφου/1938/ΤΥ- 
ΠΟΙΣ ΧΡ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ, ΛΗΔΡΑΣ 144 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 15.5 X 23.5, σελ.
7 + 1 λευκή, στ. 160.1

1. To ποίημα αυτό γράφτηκε και στά ελληνικά μέ λατινικά δμως στοιχεία γιά τούς έλλη
νόφωνους Τουρκοκύπριους.

Στό τραγούδι πού άκολουθεΐ ό ποιητάρης X. Μ. *Άζινος δέ διστάζει να 
Θρηνήσει τό Θάνατο τοΰ έθνάρχη των Τούρκων Κεμάλ Άτατούρκ. Για τους 
έλληνόφωνους Τουρκοκύπριους, πού δέν είναι λίγοι, ό ίδιος ποιητάρης τύπωσε 
ποίημα στα έλληνιικό μέ λατινικούς χαρακτήρες. Και Τουρκοκύπριοι ποιητά
ρηδες έγραψαν ποιήματα στά κυπριακά, πού απευθύνονται στούς Ελληνο
κύπριους. Αύτό μαρτυρεί τόν ύψηλό βαθμό έπικοινωνίας και συναναστροφής 
άνάμεσα στις δυό κοινότητες τόν παλιό καλό καιρό.

Bu türküde hulk ozani Oh. M. Azinos Türklcrin ulusal lideri Atatürk’ün 
ôlümünden duydugu üzüntüyü dile getirirken, aym ozan Rumca konusan ve 
sayilan az olmiyan Kibrish Türklere Latin harflerle Rumca bir de siir yazdi. 

Kibrisli Türk halk ozanlari da aym sekilde Rumlar için türküler yazdi. Bu olaylar 
iki toplum arasinda geçmiste büyük bag ve iliskilerin varoldugunu kamthyor.

In the song that follows, folk poet Ch. M. Azinos, does not hesitate to la
ment the death of Kemal Ataturk, the ethnarch of Turks. The same folk poet 
printed a poem in Greek using latin letters for the many Grecophone Turkish 
Cypriots. Such folk poems provide an evidence for the high degree of communica
tion and association existed between the two communities in times of the past.

Αυτός ό μέγας ’Αρχηγός πού γίνην τής Τουρκίας 
πρώτα λοιπόν τούς άφαιρά τό μίσος τής κακίας. 
"Ας ποΰμεν μέ τούς "Ελληνες, πού ’χαν φιλονικίαν, 

60 πού ’τουν εχθροί αμέρωτοι, χωρίς καμμιαν αιτίαν.
’Αμέσως έμερώσασιν, έκλεισαν συμμαχίαν, 
τζαι πού τζειαμαι μιαν ριζικήν έκάμασιν φιλίαν. 
[. · J
Λοιπόν τόν φετινόν χρόνον άρρώστησεν κομμάτι

90 τζαι τρεις ήμέρες έκαμεν πεσμένος στό κρεββάτι. 
Ήρτασιν Γερμανοί γιατροί, τόν έπαρατηροΰσαν, 
καί άλλοι έπιστήμονες όσον τξι άν ί-μποροΰσαν. 
Γιά τήν υγείαν του λοιπόν σέ οΰλλην τήν Ελλάδαν 
παράκλησην έκάμασιν τξι άψασιν τξαί λαμπάδαν, 
l·..]............................................ ...

141 Ξύπνα να δεις τόν Μεταξάν, τόν φίλον τξι οπαδόν σου, 
πού λυπημένος στέκεται κοντά στό φέρετρόν σου. 
Ξύπνα, μεγάλε αρχηγέ, τοΰ ’Έθνους σου πατέρα, 
πού σέ είχαν για καμάριν του, πού σέ είχαν για μανιέραν. 
[· · ·]
Έμέναν έν’ καθήκον μου τξαί πρέπει νά τό πράξω, 

160 τέλος καί αίωνία του ή μνήμη να φωνάξω.

Ε1

'Ο άγριος και τρομακτικός φόνος τοΰ ίερέως Λουρουτζίνας Χαραλάμιτους Μιχαήλ 
γενόμενος στις 24 Σεπτεμβρίου καί ή καταδίκη τούς φονιάδες Μουσταφά και Γιου- 
σουφ (έκ Λουρουτζίνας). Ποίημα ύπο Χαραλάμπους Μιχαήλ (έκ Φιλούσης). Λεμε- 
σ°ζ—Κύπρου 1924. Τυποις «Λεμεσού», 15.5 X 23.5, σελ. 6, στ. 178.

Οί ελληνοκυπριακές καί τουιρκοκυπριακές μάζες ζοΰσαν μεταξύ τους 
αρμονικά διαμέσου των αιώνων. ’Άν έξαιρέσουμε τά ύποβολιμιαϊα άπό τό ξένα 
συμφέροντα μίση καί πάθη πού οδηγούσαν κάποτε σέ δυσάρεστα άποτελέσματα 
(π.χ. διακοινοτικές ταραχές κατά τήν περίοδο τοΰ απελευθερωτικού άγώνα 
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τής ΕΟΚΑ και τής π&ριόδου προ τής εισβολής, Ιδιαίτερα άπο τό 1963—1967) , 
άγαστή ήταν ή συνεργασία καί αμοιβαία ή κατανόηση σ’ δλα τό επίπεδα. Δέν 
είναι οί Τουρκοκύπριοι πού πρέπει νά κατηγορηΟοΰν για τό φόνο τοΰ Ελλη
νοκύπριου Ιερέα τής Λουρουτζίινας, άλλά ό νιοφερμένος τους Χότζας πού τούς 
υποκίνησε στήν πράξη αύτή.

Kibnsli Rum ve Türk halk kitleleri asirlar boyunca Ada’da ahenk içinde 
yasadilar. Yabanci çikarlar tarafindan kiskirtilan ve bazen nahos sonuçlara yol- 
açan kin ve nefret duygulan bir yana birakilirsa tüm alanlarda isbirligi ve karsih- 
kh anlayis gipta edilecek bir düzeyde bulunuyordu. Lurucina’daki papazin ôldürül- 
mesi olayinda Kibnsli Türkleri degil, koye yeni getirilen ve onlari bu cinayeti 
islemeye kiskirtan hocayi suçlamak gerek.

The Turkish Cypriot and Greek Cypriot masses were living in harmony 
throughout the ages. With the exception of the instigated by foreign interests 
hatred and passions, which were leading sometimes to unpleasant results (i.e. 
intercommunal troubles at the period of the BOKA liberation fight and the period 
of the Turkish invasion, particularly in 1963—1967), the cooperation and mutual 
understanding of the two communities at all levels was enviable. It is not the 
Turkish Cypriots who must be condemned for the murder of the Greek Cypriot 
priest at Louroutjina but the newcomer Hotzias, who instigated them to do this.

Ω Παντοδύναμε Θεέ και ποιητά τοΰ κόσμου, 
παρακαλώ τήν χάρην σου καί γίνου βοηθός μου. 
’Έπλασες γην καί ουρανόν, αστέρια καί φεγγάρι, 
Πανάγιε, παρακαλώ, κάμε μ’ αυτήν τήν χάρη.

5 Ή μόνη χάρη πού ζητώ για νά μοΰ βοηθήσεις, 
δυνάμωσε τό πνεύμα μου, δώσε μου νουν, αισθήσεις. 
Γιά νά συντάξω ποίημα, θέλω να μέ φωτίσεις, 
γιατί έν’ πράμαν φοβερόν καί λυπηρόν έπίσης. 
Καί όσοι συναχτούν κοντά νά μού άκροασθούσιν, 

10 νά ’χουν καρκιάν βασταερήν νά μέν κλαμουριστούσιν.
Τής Λουρουτξίνας νά τούς πώ τώρα τον νέον φόνον, 
θά μείνει αλησμόνητος σ’ αΙώνας τών α’ιώνων. 
Στον δρόμον τον δημόσιον Λάρνακος — Λευκωσίαν 
έκάμασιν οι τίγριδες μιαν αιματοχυσίαν.

15 "Ενας Παπαχαράλαμπος εν’ γιος τού Μιχαήλη, 
έτσι μοΰ ίστορήσασιν έμέναν κάτι φίλοι. 
Τής Λουρουτξίνας γενεά, τξειμέσα άνετράφην, 
ειχεν ισειράν αληθινή καί γνώμην σαν χρυσάφιν. 
Χίλια όγδονταέξι δυο (1862) τό έτος πού γεννήθην 

20 στα ένενηντατέσσερα (1894) παπάς χειροτονήθην.
Ήταν ό πρώτος τοΰ χωρκοΰ εις τήν περιουσίαν, 
φιλόξενος καί ξακουστός σέ πόλεις καί χωρία. 
Εξήντα χρόνους έζησεν αυτός μές στο χωρκόν του 
καί δέν έδυσαρέστησεν μέ ξένον μέ δικόν του.

25 Μές στήν περιουσίαν του πολλοί φτωχοί περνούσαν 
καί Τούρκοι καί Χριστιανοί πολλά τον έχτιμοΰσαν. 
’Πό κείνους πού έτάϊζεν καί νύκταν καί ήμέραν, 
κοίταξε τούς αλλόπιστους τέχνην πού τοΰ έφέραν. 
’ Αφούς δέν έσκεφτήκασιν αυτοί τήν αμαρτίαν,

30 ό φόνος όπως έγινεν νά πούμεν τήν αιτίαν. 
Έγραψα όπως ακόυσα καί όπως μοΰ έλαλούσαν, 
τό τουρκολόϊν τον παπάν πολλά τον αγαπούσαν. 
Γιατί έβάφτιζεν πολλούς, καθώς μοΰ Ιστοροΰσιν, 
δέν είχασιν οι χότξηδες άμμάδκια νά τον δούσιν.

35 Μέ τον παπάν έζήσασιν τριάντα τόσα έτη 
καί χότξιαν έν’ πού πήρασιν νά τούς διδάξει φέτι. 
"Αμα έπήεν μέσα τξεϊ, ό χόϊξιας έσουξοΰλαν, 
πού τξεϊντον χότξιαν λέγουσιν έγιναν τούτα ούλα. 
Τον χότξιαν άμα πήρασιν μέσα στήν Λουρουτξίναν

40 καί δίδασκεν όθωμανούς, λέγουσιν, έναν μήναν. 
Πιόν εμισήσαν τον παπάν δπου τον αγαπούσαν 
καί νά τον έσκοτώσουσιν καιρόν έκαρτερούσαν. 
Δύο τουρτξιά μοΰ ε’ίπασι έν’ πού εμεσιτέψαν, 
έπήαν κι ηύραν τον παπάν καί τον έκασαπέψαν.

45 Δέν ξέρουμεν ποιος δαίμονας αύτούς έν’ πού ένέργαν, 
εκαμέν τους κι έμπήκασιν εις τά δικά του έργα. 
Ό γέρημος ό σατανάς τξεϊ πόννά βάλει χέριν, 
αν είναι καί μεσάνυχτον, άν έν’ καί μεσομέριν, 
πρέπ’ ή δουλειά του νά γενεϊ νά μέν κοστεσσερίσει,

50 αλί τον καί κατύση του πόννά τον σουξουλίσει. 
Ήταν εις τές κοστέσσερις Σεττέμβριον τον μήναν, 
πού κασαπέψαν τον παπάν μέσα στήν Λουρουτξίναν. 
Ό πρώτος έν’ ό Μουσταφάς μαζί μέ τον άρφόν του, 
τον Ίσούφην Βαϊράν, πού ειχεν βοηθόν του.

55 Ό σατανάς πού έτρεχεν μαζίν τους καί συμποΰρκαν 
εκαμέν τους καί βάλασιν εις τον λαιμόν τους φούρκαν. 
[.··]

ΣΤ1

ΣΥΛΛΟΓΗ/ΑΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ/ΗΤΟΙ/’Εθνικών, Θρησκευ
τικών, Ίστορικών/ττερι Φόνων και Δολοφονιών,/Ερωτικών κ.τ.λ/ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΥΠΟ/ΧΡIΣΤΟΦΟΡΟΥ Θ. ΠΑΛΑΙΣΗ/(έξ Αύγόρου)/Άιτό του έτους 1896-1912/ 
ΕΚΔΟΤΑΙ/ΧΡ. Θ. ΠΑΛΑΙΣΗΣ (έξ Αύγόρου)/ΚΑΙ/Χ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ X: ΝΙΚΟ- 
ΛΑ (έκ ΚυΘραίας)./ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑι (ΚΥΠΡΟΥ)/1913/ΤΥΠΟΙ Σ «ΠΑΡΝΑΣ
ΣΟΥ» Κ. X. ΗΣΥΧΙΟΥ. (15.5 X 23.5, σελ. 190).
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Τά τραγούΙδια ύπ’ άριθμό ΣΤ1'5 ανήκουν στον πρωτοποιητάρη Χρ. θ. Πα- 
λαίσιη, άττό τ’ Αύγόρου. Μέσο από τούς στίχους των τραγουδιών αυτών έπιβε- 
βαιώνονται oi παρατηρήσεις ρας πού σημειώσαμε στά προηγούμενα τραγούδια.

ΣΤ'-5 deki türküler en tamnmis halk ozanlarmdan Avgoru’lu Chr. Th. Pa- 
lesis’ e aittir. Bu beyitler daha ônceki yorumlamalarimizi somut bir biçimde ka- 
nitliyor.

The songs under the number ΣΤ'·5 belong to the best folk poet Chr. Th. 
Palesihis from Avgorou. The verses of these songs confirm the comments we made 
on die previous songs.

Η ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑΤΥΛΗΣ

(σσ. 21—29)

[Σάββατο, 7 Ιουνίου 1897]

Όσοι έχουν ευχαρίστησην νά ’λύουν κοντά να μάθουν 
οί Τούρκοι και οί Χριστιανοί τι έτυχεν να πάθουν.
Να άκροασθούσιν νά τούς πώ πόσοι έσωρευτήκαν, 
εις Βατυλήν και Στρογγυλόν τα όσα έγινηκαν.

5 Παρακαλώ τούς φίλους μου σιωπηλοί νά μείνουν 
και μάθουσιν ε’ις τές αρχές πώς έτυχεν νά γίνουν. 
Κι οί Σατανάες τι μέραν τό έργον άρχινήσαν 
κι ώσπου καί σκοτωθήκασιν δέν τούς έπαραίτησαν. 
Στά ένενήκοντα επτά εν’ ή χρονολογία

10 πού κάμαν έναν πόλεμον Ελλάδα καί Τουρκία.
’Ήτουν ημέρα Σάββατον έπτά τοΰ ’Ιουνίου 
πού τελειώσαν οί δουλειές αυτού τού δαιμόνιου. 
Τέτοιες δουλειές να γένονται έγώ κατηγορώ τες 
καί την αρχήν έκάμαν την οί Τούρκοι Βατυλιώτες.

15 Σελεημάνης Χαμουζά καί μέ τον αδελφόν του 
στρασύδια ένοικίασεν άποναν χωρκανόν του. 
Στρασύδια ένοικίασεν άποναν Μαϊμάρη 
καί μέσα ’κεί τα πρόβατα έμελλεν νά τα πάρει. 
’Έτσι καθώς μού εϊπασι δλην την Ιστορίαν,

20 ό Μαϊμάρης δαχαμαί κάμνει κατεργαριάν,
Κι εις άλλον τά νοικίασεν, όνομα Ζαχαρίαν, 
κι οί δύο τώρα παίρνουν τες, μέ δίχως υποψίαν. 
Σελεημάνης καί κουφός βγαίννουν καί πάσιν πρώτα 
κι ό Ζαχαρίας έπιασεν σαν τδ ζαάριν γνώτα.

στ. 12: χφ. τελείωσαν

25 Μπλίζει κι αυτός τά πρόβατα, βγαίννει νά πά’ τξεΐ κάτω 
κι ό Σατανάς εις τό πλευρόν στέκεται κι όδηγά τον. 
Λοιπόν σαν έπλησίασεν, ύωρεϊ μές στα στρασύδια 
δυο Τούρκους καί έπλακώσασιν καί πρόβατα καί γίδια. 
Ειχεν άλλδναν σύντροφον, Χαράλαμπον Λοΐζου,

30 άτε κι αυτοί τά πρόβατα ’κεί μέσα ’κεί τά μπλίζου. 
Σελεημάνης άφηκεν τότε τά πρόβατά του, 
πάγει κοντά στον Ζαχαρήν καί στέκει καί μιλά του.

Εξώφυλλο τραγουδιών ΣΤ1·5

Λαλεΐ του· —ποιος σέ πρόσταξεν δα μέσα νά τές φέρεις, 
στρασύδια πού τά πάχτωσα κάμνεις πώς εν τό ξέρεις;

35 Τότε λαλεΐ τ’ ό Ζαχαρής· —στον νούν σου νά τό βάλεις
κι έγώ έμ’ πού τά πάχτωσα καί σύ έννά τές βγάλεις. 
Και μ’ έναν πείσμα στέκουσιν τότε κι άμπαλαδιάζουν 
και πράγματ’ είχαν δίκαιον κι οί δύο να φωνάζουν.
Εναν χωράφιν ποιος είδεν δυο νά τό νοικιάζουν;

40 τού Μαϊμάρη, τό λοιπόν, οί τιμασιές ταιρκάζουν.
Με οί Ρωμιοί τές βκάλλουσιν, μέ τα Τουρκία τές φεύκουν 
κι οί σατανάες ’κεϊ χαμαί στην μέσην τους χορεύκουν.
Σελεημάνης τον κουφόν άφηκεν στο κουπάδι 
και μ έναν τρόπον άσχημον στούς άδελφούς του πάγει.
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45 Τούς αδελφούς του τ’ όνομα έχω κι εγώ ν’ ακούσω, 
τον έναν λέν τον Κουσεΐν κι άλλον Χασάνην Ροΰσον. 
Λαλεϊ τους* —εΐντα κάθεσθε, πρέπει να σηκωθείτε, 
τον Ζαχαρίαν που ’βαλεν τα πρόβατα νά δείτε. 
Μές στα στρασύδια πού ’χαμεν εμείς νοικιασμένα

50 κι έπήγα και μαλλώσαμεν κι έμ μέ ’φηκεν εμένα.
Κείνοι τώρα π’ άκούσασιν έτσι, έθυμωθήκαν, 
σαν τούς φονιάδες γένουνται και πάνω σηκωθήκαν. 
Καβαλλικεύκ’ ό Κουσεής μιαν γαδουρούν σιέραν, 
έπιασεν τήν ματσούκαν του και πά’ μέ την φοβέραν.

55 Τότε κι ό Ροΰσος τι κάμνει, πού ’τουν καί παλλικάριν, 
σηκώννετ’ άρματώννεται, σάζει καλά τ’ άππάριν. 
Έξέβηκεν καί πήγαιννεν μέ μιαν κακήν ιδέαν, 
ώσάν νά είχεν αδελφόν κανέναν βασιλέα.
Στον δρόμον του πού πήγαιννεν ώσάν τον στρατιώτην,

60 εύρέθην μέ τον Νικολήν κασάπην Στρογγυλιώτην 
καί τον Έμίρην Κουσεΐν, πάλε τον Βατυλιώτην. 
Ό Νίκολής, ώς φαίνεται, έβαλεν υποψίαν 
«ποΰ πάγεις, γιά Κασάππασιη»; λαλεϊ του μέ τήν βίαν. 
Λαλεί του· —πάω, Νικολή, δά πά’ στον Ζαχαρίαν,

65 πού μάλλωσεν μέ τούς βοσκούς, να μάθω τήν αιτίαν. 
Κι άν δω πώς έχει πταίσιμον καί βάλει μου γινάτια, 
έννά τον κάμω ’κεί χαμαί μικρά μικρά κομμάτια.
Νά βάλω τά κομμάτια του στής συκαμιάς τον κλώνον 
κι άς πάω ’γιώ νά κρεμμαστώ γιά λλόου του καί μόνον.

70 Στέκουν καί παραγγέλλουν του κι οι δυο παρακινούν τον 
νά μήν ’κρωστεϊ τού Σατανά νά ππέσει τέτοιον ποΰντον. 
Κιάνουμου, σείς αφήστε με νά πάω μιάν ’κεί πάνω, 
κι άν δέν κάμ’ όπως σάς λαλώ, άπιστος νά πεθάνω. 
Πριν ’κόμα πάσιν τά Τουρτζιά, μισόστρατα σάν ήτουν,

75 ό σύντροφος τού Ζαχαρή πααίννει καί λαλεί του 
νά πογυρίσει τον καβγάν, εις τό χωρκόν νά πάγει, 
νά μείνει ’κείνος μόνος του νά βλέπει τό κουπάδι. 
Εύθύς έπολογήθηκεν κι εκείνος μ’ έναν στόμα* 
—δέν τούς φοβούμαι νά ’λθουν δυο, μήτε νά ’ν’ τρεις ακόμα.

80 Έννά τούς μάθω, λέγει του, σήμερον τό κοράνιν, 
τότ’ έφθασεν ό Κουσεής μέ τον Σελεημάνην.

στ. 51 : χφ. μακούοασιν
στ. 71 : χφ. ποΰτον
στ. 75: χφ. ό σύντροφός του
στ. 79: χφ. άκόμη

Εις τές αρχές έμάχουνταν για νά τον κολακέψουν 
καί μέ τά λόγια τά γλυκιά, ώστι νά τού κοντέψουν. 
Ό Κουσεής τον έρωτά μέ τρόπους καί μέ γέλια· 

$5 —εϊντα ’παθες κι έμάλλωσες, φίλε, μέ τά κοπέλια;
Εύθύς έπολογήθηκεν κι έκείνος καί λαλεϊ τους 
καί μ’ έναν βλέμμαν άγριον στέκεται καί θωρεϊ τους.
—Σταθείτε πίσω, βρέ Τουρκιά, μήν έλθετε κοντά μου, 
γιατί τωρά τό αίμα σας ζητά το ή καρδιά μου.

Χρ. Θ. ΓΙαλαίσιης

90 ’Κείνοι τωρ’ άμ’ άκούσασιν έτσι, έφοβηθήκαν, 
πεντέξ’ άχνάρκα πού μακρά έσύραν καί σταθήκαν. 
Εις τήν στιγμήν άνέφανεν κι ό Ρούσος μέ τήν φούρκαν 
κι ό Ζαχαρής, πού τον θωρεϊ, έπόλυσεν τήν βούρκαν. 
Έβγαλεν τό κολόκιν του κι ήπιεν νερόν τρεις βρόκκους

95 καί έσυρε καί στάθηκεν στού ποταμού τούς όχτους.
Ό Ρούσος άμα πρόφθασεν κοντά στον σύντροφόν του, 
άμέσως έκατέβηκεν άπό τον άππαρόν του.
Πρώτη δουλειά του πού ’καμεν τότε τήν βέρκαν παίρνει 
πού κράτεν ό Χαράλαμπος κι άρχισεν νά τον δέρνει.

στ. 85: χφ. μάλλωοες
στ. 95: χφ. κι’ βσειρε
στ. 99: χφ. και όρχισεν
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100 Τότ’ ό κουφός πού τον θωρεϊ, πααίννει και τοΰ λέει·
—μήν τοΰ κτυπάς, Χασάναγα, και τούτος δεν ί-πταίει. 
Ό Ροΰσος άμα κι έκουσεν, έκοψεν τον θυμόν του 
κι έτρεξεν κι έκαλλίκεψεν πάλιν τον άππαρόν του.
Ό Ζαχαρής έθώρεν τους πώς τον έξαπολύσαν,

105 τότες τα τέσσερα Τουρκία πάνω του έγυρίισαν.
Κείνος τωρ’ άμα κι είδεν τους, τό αίμαν του ταράσσει 
κι ευθύς από τον ώμον του την βούρκαν του πετάσσει. 
Έψήλωσεν την σέλλαν του, στον ώμον του την βέρκα 
κι έβούραν για να ποσπαστεΐ πού τούς έχθρούς τά σέρκα.

110 Κείνοι τώρα κι οί τέσσερις τρέχουν να τον ί-φθάσουν, 
’πό ’κεϊ χαμαί ή δά χαμαί έπασκαν νά τον πιάσουν. 
"Οσον κι έτρέξαν κάμποσο, θυμούνται τό κουπάδι, 
τότε ένέψαν τού κουφού για νά στραφεί νά πάγει. 
Μόνον οί τρεις τον έτρεχαν πεντέξι σκάλες τόπον

115 και πάσχουν νά τον πιάσουσιν καθένας κι έναν τρόπον.
Ό Ρούσος πού ’χεν άλογον κι έπρόφθαννεν κομμάτιν 
ό Ζαχαρίας είπεν του· —έβαλες τό γινάτιν, 
μα ’ννά δακκάσω σήμερον πού πάνω σου κομμάτιν. 
Στράφου, βρε σκύλλε, γρήγορα νά πας εις την δουλειά σου

120 κι έννά σε θάψω δα χαμαί να μείνει τ’ δνομάν σου. 
Ζαττίς εσείς για λλόου μου ήλθετε κονισμένοι, 
νά φάτε τό κεφάλι σας, βρε μαυροκαημένοι.
”Αν αγαπάτε την ζωήν και θέλετε νά ζεϊτε, 
τά λόγια μου ν’ ακούσετε και πίσω να στραφείτε.

125 Μιας ώρας δρόμον, λέγουν μου, τον έτρεχαν με βίαν 
και μετά τόσα βάσανα στο Στρογγυλόν έπήαν. 
Άππεξωθκιόν τού Στρογγυλού μιαν θεμωνιάν έσιάστην 
ό Ζαχαρής κι έβούρησεν δσον κι άν έδυνάστην.
Ό Ρούσος πριν νά πά’ κοντά στήν θεμωνιάν νά φτάσει, 

130 ό Ζαχαρής ’κεϊ πάνω ’κεϊ έκούμπησεν νά πνάσει.
’Αφού έπηρεν άνεσην στήν θεμωνιάν ολίγον, 
έγίσιωσεν κι έπήγαινεν νά μπει μες στο χωρίον.
Κοντά στον λάκκον τού χωρκού ό Ρούσος τον προφτάνει, 
κι από τήν αύραν τής καριάς πιλέ καιρόν δεν χάνει.

135 Τήν μάχαιραν έγύρισεν, χωρίς νά πάρει δρόμον 
κι έκτύπησεν τού Ζαχαρή πού πάνω πού τον ώμον. 
Τότε κι ή τύχη δεξιά πού ’θελεν νά τά φέρει, 
ό Ζαχαρής έκτύπησεν τού Ρούσου πά’ στο χέρι 
κι ό σατανάς τά ταίρκασεν κι έππεσεν τό μαχαίρι.

140 Ό Ρούσος έκατέβηκεν τότε πού τ’ άλογόν του 
κι έπιάστην πά’ στον Ζαχαρήν νά κάμει τό δικόν του.
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Ό Ζαχαρής έννόησεν τού Ρούσου τον σκοπόν του 
και πλέον δέν έβάσταξεν κι αυτός πού τον θυμόν του. 
Κτυπά του μιάν κατάστηθα ό Ζαχαρής τού Ρούσου

145 κι εΐδετε σείς δίχα φωτιάν τ’ άντερά του νά κρούσουν. 
Μέ τό μαχαίριν διά του μιάν, κτυπά πά’ στο φλαγγίν του, 
μισήν όγγιάν, μού λέγασιν, πώς έβγαλεν μαζίν του. 
Ή δεύτερη πού τού ’δωκε ήτουν πά’ στο βυζίν του, 
ήλθαν κι οί δυο ’τσι βλαβερές και βγάλαν τήν ψυχήν του.

150 Τού Σατανά τό θέλημα είς τήν στιγμήν έγίνην, 
μέ είπεν, μέ έσύντυχεν άπό τήν ώραν κείνην. 
Έτρέξασιν κι οί άλλοι δυο νά παν κοντά τού Ρούσου, 
άλλά δέν έπροφθάσασιν τον λόγον του ν’ ακούσουν. 
Ό Ζαχαρίας άφησεν τον Ρούσον ποθαμμένον

155 και γίσιωσεν πά’ ’ς κείντους δυο ώσάν τον μεθυσμένον. 
Τά μάδια του σκοτίσθησαν, πιστεύκετε, κοπέλια, 
ή νά μέ φάτε, είπεν τους, ή νά σάς φάγω τέλεια. 
Καβαλλικεύ’ ό Κουσεής είς τήν στιγμήν τ’ άππάριν 
καί πήγεν είς τό Στρογγυλόν κι έκαμέν το χαπάριν.

160 Τήν ώραν κείνην ’κεϊ χαμαί φόβον καί τρόμον έχει 
κι ό Ζαχαρής δέν στρέφεται, μόνον κατόπιν τρέχει. 
Στήν γειτονιάν τήν τουρκικήν έτυχεν νά βρεθούσιν 
κι ό Κουσεής έφώναξεν τούς Τούρκους νά ξεβούσιν, 
τον Ζαχαρήν νά πιάσουσιν πού τρέχει ταπισόν του,

165 γιατί αυτός έσκότωσεν Ρούσον, τον αδελφόν του. 
Οί Τούρκοι τότε πρόθυμοι είς τήν φωνήν έκούσαν, 
μέ ξύλα καί μέ ρόπαλα έβγήκαν κι εβουρούσαν. 
Πάσιν κοντά στον Ζαχαρήν, στήν μέσην τον έβάλαν 
κι έδιούσαν είς τήν ράχην του κτυπήματα μεγάλα.

170 Καί μ’ άλλα τόσα βάσανα τον έκαστιορούσαν 
καί τές φιονές του τές πολλές Χριστιανοί άκούσαν. 
Οί Χριστιανοί σάν έκουσαν, εύθύς έσηκωθηκαν, 
έτρέξασιν κι έπήγασιν, στήν μέσην τους έμπήκαν. 
Οί Σατανάδες ’κεϊ χαμαί όλοι έσωρευτήκαν

175 καί Τούρκους καί Χριστιανούς βάλλουν τους κι έπιαστήκαν. 
Τέσσερις ήτουν οί Ρωμιοί μαζίν μέ μιάν γεναίκαν 
κοί Τούρκοι περισσότερον ακόμη πού τούς δέκα.
Ομως έκατορθώσαν το οί Χριστιανοί κι έπιάσαν 

τές βέρκες πού τά σέρκα τους καί τούς έκουμουδιάσαν.
180 'Ως κι ή γυναίκα μπόρεσεν, καθώς μού κάμνουν μέττιν, 

κι έπιασεν βέρκαν κι έδερνεν τούς Τούρκους μέ σιγκλέττιν. 
Εδώκασιν κι έπήρασιν δλοι τους δσες σώννουν 

και τούς δαιμόνους οί δουλειές ακόμη δέν τελειώννουν.

[49]

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Μόνον ένεκατώνναν τους κι άλλοι νά σκοτωθοΰσιν, 
185 τό θέλημάν τους νά γίνει νά εύχαριστηθοΰσιν.

Την ώραν κείνην του καβκά έτυχεν ν’ άνεφάνει 
άπό τό ίδιον χωρκδν κι ό Μουσταφάς Χασάνη.
Όμως κι αυτός εϊχεν πολλήν λύσσαν μες στήν καρκιάν του 
κι έφώναζεν τούς Χριστιανούς νά παν είς την δεξιάν του.

190 Τέσσερις τέσσερις έγώ έρχεστε νά σάς πιάννω 
στα σέρκα μου καί μονομιάς κομμάτια νά σάς κάμνω. 
Σαν έθελεν τούς τέσσερις κι έζήταν μεϊτάνι, 
είδετε σείς νά φάει μιαν κι αμέσως νά ποθάνει.
Είς την στιγμήν έβούρησεν τότε κι ό αδελφός του, 

195 άλλα κι εκείνος έφαν την καί πλάγιασεν εμπρός του.
Κείνην τήν μιαν τοΰ δώκασι κι έν τού ’δωκαν περίτου 
κι ήλθεν του νάκκον έλαφρή κι έν έβγην ή ψυχή του. 
Είς τήν στιγμήν έκάμασιν χαπάριν τοΰ Μουχτάρη, 
στον καφανέν τον Ζαχαρήν πιάννει τον νά τον πάρει.

200 Στον δρόμον σάν τον επαιρνεν τότε τον Ζαχαρίαν, 
τρέχει ένας Μεχμέταγας Σμαήλη μέ τήν βίαν, 
χτυπά του μιαν τοΰ Ζαχαρή πού πάνω στο κεφάλιν 
κι εκείνος τότ’ έφώναξεν μέ μιαν φωνήν μεγάλην 
—άχ, Παναγία Δέσποινα, πιόν ειντα ’ν’ τοΰντο χάλιν.

205 Είς τήν στιγμήν έβούρησεν άλλονας Τούρκος ’κόμα 
κι έπήρεν βέρκαν κι έμπηξεν τοΰ Ζαχαρή στο στόμα. 
Καί τόσα άλλα βάσανα έκεϊ χαμαί τοΰ κάμαν, 
πού νά τά σκέπτεται κανείς δέν παύει πού τό κλάμαν. 
Έναν χωριόν έπάσκιζεν γιά νά τον έσκοτώσει,

210 βεβαίως, ήτο θέλημα Θεού γιά νά γλιτώσει. 
Μουχτάρης μέ τον Ζαχαρήν στον καφενέν έπήαν, 
χαπάριν τότ’ έκάμασιν είς τήν ’Αστυνομίαν.
Στον καφενέν πού πήγασιν στον στύλλον τον έδήσαν 
κι έκεϊ ήτουν τό περισσόν πού τον έβασανίσαν.

215 Οί ζαπτιέδες ήλθασιν καί τούς καθησυχάσαν 
καί άλλους τρεις Χριστιανούς είς τήν στιγμήν έπιάσαν. 
Έδήσαν τους κι έπήραν τους μέσα στο καφενεΐον, 
μεγάλον άνακατωμόν εϊχεν είς τό χωρίον.
Σιεφκή Τσαούσης έθελεν άνάκρισις νά γίνει

220 κι ό Ζαχαρίας ειπεν του μετέπειτα νά μείνει.
Στον καφενέν τούς άφηκεν ώς τήν άλλην ημέραν, 
στήν Βατυλήν έπιάσαν τους όλους καί τούς έφέραν. 
Τούς μάρτυρες έγράψασιν κι όλους τούς ταβατζήδες, 
στήν φυλακήν τούς παίρνουσιν τέσσερις σοβαρήδες.

225 Πρώτην καί δεύτερην φοράν παίρνουν τους είς τήν κρίσην, 

αλλά δέν έκοψεν ποινήν γι’ αύτούς τό μεκιλίσιν. 
Εΐπασιν νά τούς φήκουσιν τοΰ Κακουργοδικείου, 
νά τούς καταδικάσουσιν οκτώ τοΰ Σεπτεμβρίου.
Αυτό άποφασίσασιν, τούς μάρτυρες έγράψαν, 

230 ή μέρα αμα έφθασεν, πάλιν τούς έφωνάξαν.
Πρώτην φοράν φωνάζουσιν τοΰ Ζαχαρία μόνον 
ό Πόβιλ τον έδίκασεν κι έκοψεν τ’ έναν χρόνον.
"Τστερον καί τούς άλλους τρεις μετά τον Ζαχαρίαν 
παίρνουν τους καί δικάζουν τους καί πιάννουν μαρτυρίαν. 

235 Τότες τό δικαστήριον κατά τον νόμον πράσσει,
πού πέντε χρόνους φυλακήν τοΰ καθενός προστάσσει. 
Λοιπόν έκαταλάβετε ό κόσμος τί παθθάννει, 
αδίκως τήν ζωούλλαν του είς μιάν στιγμήν τήν χάννει.
Ή γνώμη, ή αναπνοή, ό νοΰς καί τό μεθύσι ν 

240 πολλές φορές τον άνθρωπον ρίβκουν τον είς τήν κρίσην.
’Άνθρωπος θέλει προσοχήν κι υπομονήν μεγάλην, 
νά ’χει καρδιάν βασταγερήν καί νοΰν είς τό κεφάλιν. 
Καλοί κακοί πόναν χαρτίν νά πάρουν νά διαβάσουν 
ωύντην δουλειάν πού γίνηκεν νά μήν τήν έξηχάσουν.

ΣΤ2

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ I. ΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

(σσ. 26—34)

ΐ[ΠέμΐΓΓηΖ 8 Νοεμβρίου 1901]

Τον έπουράνιον Θεόν θά τον παρακαλέσο) 
γιά νά μοΰ δώσει δύναμην ποίημα νά συνθέσω.
*Όσ’ έχετε ευχαρίστησην, όλοι συναθροισθεΐτε 
ποίημα λυπηρότατον τώρα νά άκροασθεΐτε.

5 Παρακαλώ σας, φίλοι μου, λοιπόν μήν όμιλεϊτε, 
διά ν’ ακούετε καλά καί νά τά έννοεΐτε.
Δέν είναι γιά τον έρωτα, πού θά σάς τραγουδήσω, 
έν’ περί φόνου, κύριοι, πού θά σάς ομιλήσω.
Βάλτε λοιπόν ακρόασην τώρα πού θά τ’ αρχίσω, 

10 όλα κατά πώς έγιναν νά σάς τά εξηγήσω.
Πέμπτην ήμέραν έτυχεν οκτώ τοΰ Νοεμβρίου 
ό φόνος τοΰ κακόμοιρου Έξάρχου Μακαρίου.
Χρονολογίαν εΐχαμεν έννεακόσια ένα,
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έτσι σάς λέγω και έγώ, όπως πού ’παν κι έμέναν.
[...]
Ή ώρα δέκα κίνησεν από τήν εκκλησίαν 
μαζί μ’ ένα καλόγηρον να πά’ στήν Λευκωσίαν.

55 Στον δρόμον πού πηγαίννασιν στήν Μιαν Μηλιάν αντίκρυ, 
έφάνηκεν ό Σατανάς, ό θάνατος κι ή πικρή.
Εκεί στο μέρος Θρουμπερή, χωρίς άλλον ν’ άκούσουν, 
ηύρασιν τον ’Αλέξανδρον, τον γιον τοΰ Χατζηρούσσου. 
Πού τό Βουνόν ήτουν αυτός, καθώς μού Ιστόρησαν,

60 καλόγηρος κι Ηγούμενος κι οί δυο τον έγνωρίσαν. 
Στα Φοινικούδια πάρεκει άφοΰ έπροχωρήσαν, 
δυο Τούρκους εις τον δρόμον τους άμέσως άπαντήσαν. 
Στον δρόμον τους έστάθησαν μέ δπλον εις τό χέριν, 
ττοπούζαν στήν μασχάλην τους, στήν κόξαν τους μαχαίριν.

65 ’Εκείνοι ένομίσαν τους δτι έκυνηγοΰσαν, 
τοΰ Ηγουμένου τήν ζωήν όμως αύτ’ έζητοΰσαν. 
Καλόγηρος ήτο εμπρός κι άμα κι άντίκρισέν τους, 
έγνώριζε τήν τουρκικήν κι έκαλημέρισέν τους, 
[lacuna] ποτεν λέξην δέν άπαντήσαν

70 κι άμέσως έξη βήματα μόλις έπροχωρήσαν, 
τον δυστυχήν Ηγούμενον τον έπυροβολήσαν 
κι εύθύς άπό τον ίππον του κάτω τον έκρημνίσαν. 
Ό δυστυχής Ηγούμενος άμ’ έπυροβολήθη 
είπεν άχ Παναγία μου! και πια δέν έκινήθη.

75 "Αμα τον είδαν κι έπεσεν, άμέσως έβουρήσαν 
κι εύθύς άπό τές κόξες τους τές κόμες έτραβήσαν 
και εις πολλά τοΰ σώματος μέρη τον έτρυπήσαν, 
πού νά ’χουν τό άνάθεμα, έν’ χοίρος ένομίσαν.
Θαυμάζω τι τούς έπταισεν και δέν τον έπονήσαν

80 κι άπό τό αιμα τό πολύ τό χώμα έποτίσαν.
"Ομως μ’ αύτές τές μαχαιργιές δέν τον έπαραιτήσαν 
άλλά, οί άσυγχώρητοι, τον άποκεφαλίσαν.
’Εγώ κατά πώς ήκουσα και κατά πώς μοΰ είπαν, 
πά’ στο βυζί του τό δεξιόν άνοίξασιν μιαν τρύπαν.

85 Άφοΰ τον έτελείωσαν, στές ποΰγγες του σκοπήσαν 
κι δ,τι ηύραν δλα πιάσαν τα και τότ’ άναχωρήσαν.
’ Αλλ’ δμως τον καλόγηρον καθόλου δέν έγγίσαν, 
ώς φαίνεται, δέν ήθελον ή έμετανοήσαν, 
ή τον έλυπηθήκασιν και τοΰ τήν έχαρίσαν.

στ. 69: χιφ. lacuna
στ. 78: χφ. κι’ είς
or. 84: χφ. πάνω στο

[.ν]„
Στον "Αγιον ’Αντώνιον τό λείψανον έφέραν 
τήν τάξην του νά κάμωσιν ό κόσμος έκαρτέραν.

125 Πιερίδης ό έπίτροπος καλεϊ τον Κυρηνείαν 
νά ’λθει στον έπικήδειον κι εις τήν άκολουθίαν. 
Ό Κυρηνείας δέν ήλθεν, ένεκα τών κομμάτων, 
ένεκα υποθέσεων και άνακατωμάτων. 
"Αμ’ άρχισαν οί Ιερείς τήν κωδωνοκρουσίαν,

130 ή λύπη έξακολούθησεν μέσα στήν Λευκωσίαν. 
Μικροί μεγάλοι έτρεχαν πού κάθε ένορίαν 
και άπό δλες τές φυλές νά παν είς τήν κηδείαν. 
Πλήθος πολύν είσέβηκεν μέσα στήν έκκλησίαν 
ν’ άκούσουσιν τήν τάξην του και τήν άκολουθίαν.

135 Μετά σπουδής έτρέχασιν και μετά προθυμίας 
ώς και πολλοί υπάλληλοι και έπόπται τής παιδείας. 
"Ολοι προθύμως έτρεξαν, Κύριοι και Κυρίες, 
και Τούρκοι καί Χριστιανοί κι άπ’ δλες τές θρησκείες. 
[...] 
Έπιμελώς έξέτασαν, τέλος έδυνηθήκαν 
κι οί δολοφόνοι ποιοι ήτουν τότ’ έμαρτυρηθήκαν. 
Ό Ίμπραήμ καί ό Ταχήρ Τσιακλή άπό τές Μάνδρες, 

170 δέν ήτουν, ώς μανθάνομεν, αυτοί κακούργοι άνδρες.
Ποτέ μέ τον Ηγούμενον δέν έφιλονικήσαν 
καί δμως εις τό ύστερον τον έδολοφονήσαν. 
Άλλα αυτούς, ώς φαίνεται, τούς έπαρακινήσαν, 
γιατί καί τον Ηγούμενον πολλοί τον έφθονήσαν, 

175 άπό τά γύρωθεν χωργιά δλοι τον έμισήσαν.
Καί ή αιτία ποια ήτουν τόσον νά τον μισήσουν, 
ώστε καί κατηντήσασιν νά τον δολοφονήσουν;
’Έν’ τά καλά πού έκαμνεν εις τήν Μονήν έκείνην 
κι δλα πού ’κεί προήλθασιν δ,τι κακόν έγίνην.

180 Έδωκε τ’ όρος τής Μονής είς τό Δασονομεΐον, 
νά μήν άφήνει τούς βοσκούς τών γύρωθεν χωρίων, 
νά παίρνουσιν τά πρόβατα νά τρώσιν τά σπαρτά του, 
νά καταστρέψουν τά δενδρά καί δλα τά φυτά του. 
Πολλά νερά διόρθωσεν καί ’κόμα ’χεν νά σάσει

185 κι άγρια δένδρ’ άμμάτισεν πού ήτουν μές στά δάση. 
"Ολον τό καλλιέργησεν, δπου κι άν είχε κτήμα 
καί τήν Μονήν έστόλισεν μέ τό δικόν του χρήμα, 
πού δένδρα έως κτήματα κι έντός τής εκκλησίας

στ. 126 : χφ. και είς τήν ακολουθίαν.
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έξόδιασεν, ώς λέγουσι, λίρας διακοσίας.
190 Αυτά τα έδιόρθωσεν όλα εις ένα χρόνον 

κι δλα τα γύρωθεν χωργιά έμπηζαν εις τον φθόνον. 
Και τέλος άπεφάσισαν κι έκάμασιν τον φόνον, 
διά να τον εκδικηθούν, νά μην έχουν τον πόνον.

ΣΤ3

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ. 
ΕΝ ΕΤΕΙ 1907

(σσ. 60—63).

Όλοι, μεγάλοι και μικροί, πάλιν συναθροιστείτε, 
αυτά πού μέλλω νά σάς πώ νά τα άκροασθείτε.
Δέν είναι περί έρωτος πού θά σάς τραγουδήσω, 
για δύο φόνους, Κύριοι, μέλλω νά ομιλήσω.

5 Τον φόνον πού έγίνηκεν μέσα στην Άγκαστίναν 
και είς "Αγιον Γεώργιον μετά κανέναν μήναν. 
Πρώτον νά ποΰμεν, τό λοιπόν, γιά τον Άγκαστινιώτην, 
ποιος είναι, πού σκοτώθηκεν κι έχασε τήν νεότην.
Ό Νικολής τοΰ Φιλιππή, νέος, χαριτωμένος,

10 είκοσι ’κοσιδυό ετών ’κεί μέσα χαρτωμένος.
Τό αίτιον τοΰ φόνου του, καθώς μοΰ Ιστόρησαν, 
είναι αύτό πού θά σας πώ, καθώς τό μαρτύρησαν. 
Μιά Μαραθοβουνιώτισσα, νόστιμη, πρώτη, φίνα, 
πριν δυο χρόνια παντρεύτηκεν «μέσα στήν Άγκαστίνα.

15 Ό Κουσεής τοΰ Μουσταφά πάλιν τ’ Άγκαστινιώτη 
ό έρωτάς του έππεσεν στήν όμορφήν της νιότη. 
Είς τήν ιδέαν τδβαλεν, γιά νά τήν άγαπήσει, 
και χρήματα τής έτασσεν, για να τήν καταπείσει. 
’Αμέσως οί χριστιανοί, όταν τό έγνωρίσαν,

20 άσχημον πράμαν κι άπρεπον όλοι τό θεώρησαν. 
Είπαν νά προσπαθήσουσιν όσον κι άν έμπορήσουν, 
αυτήν τήν άσχημον δουλειάν ίσως τήν εμποδίσουν. 
"Οταν θωρεΐ ό Κουσεής πώς εμποδίζουν άλλοι, 
διά νά τούς εκδικηθεί, κακά στόν νοΰν του βάλλει.

25 Ημέραν Πέμπτην, τό λοιπόν, ’κοσέξι ’Ιουλίου, 
εκεί αρχίζουν οί δουλειές αύτοΰ τοΰ δαιμόνιου.

στ. 26: χφ. δαλλιές

Ό Νικολής τοΰ Φιλιππή έπιννεν μέ παρέαν 
καί Τούρκοι καί Χριστιανοί εϊχασιν τήν ιδέαν. 
Άφοΰ έπίννασιν εκεί μέχρι μεσονυκτίου, 

30 έπήγαν κι έκαθήσασιν έξω τοΰ καφενείου.
Σαν έκαθούντασιν εκεί όλοι καί ομιλούσαν, 
έξαφνα μές στήν μέσην τους μιαν τουφετσιάν άκοΰσαν. 
Πώς έν’ ό γιος τού Μουσταφα τότ’ έβεβαιωθήκαν 
κι αμέσως δλ’ οί χριστιανοί γι’ αύτόν έθυμωθήκαν.

35 Ό Νικολής εις τήν στιγμήν έτρεξεν στόν Μουκτάρην, 
ότι πώς τούς έπαίξασιν έκαμέν του χαπάριν.
’Αμέσως ό Μουκτάρης τους, χωρίς καιρόν νά χάσει, 
στοΰ Μουσταφα μέ ζαπτιέν πάγει νά έξετάσει.
Καί όταν έξετάσασιν, εύθύς έκαταλάβαν

40 πώς έν’ δουλειά τού Κουσεή καί εύθύς τον έσυλλάβαν. 
Τού Νικολή ό Μουσταφάς είπεν του νά μερώσει, 
άν παραιτά πού τον ταβά, δυο λίρες νά τοΰ δώσει. 
Τότε λαλεί τ’ ό Νικολής· —νά δέρεις τον μυαλόν σου 
καί τέτοιαν υπεράσπισην νά μέν κάμνεις τον γιον σου, 

45 γιατί άν μάς έσκότωννεν εμάς μέ τέτοιον τρόπον, 
εμείς έκάμναμεν ζωήν άλλαξανά στόν τόπον;
Ό Μουσταφάς πού ’κεΐ χαμαί μέ χείλη κρεμμασμένα 
έπήγεν είς τό σπίτιν του μέ μούτρα ’γριωμένα.
Είς τέτοιαν τάξην, τό λοιπόν, ό Σατανάς τούς βάλλει, 

50 έγγιζεν κι είς τήν μιάν μερκάν κι έγγιζεν κι είς τήν άλλην.
Τοΰ Νικολή εξέτασα κι έμαθα τήν σειράν του, 
αύτός έμείνισκεν πού πριν κοντά στήν πενθεράν του. 
Λοιπόν είς τές ’κοσιεφτά μηνός τοΰ ’Ιουλίου 
αυτοί μαζίν έππέφτασιν εντός τοΰ άλωνίου.

55 Ή μάνα μέ τήν κόρην της. άντάμα κι ό γαμβρός της, 
ποιος είδεν άλλον ’πό Θεός, ό μόνος καρδιογνώστης. 
Μιά ώρα τό μεσάνυχτον. νομίζω, περασμένον, 
σάν έκοιμάτουν τό παιδίν ήσυχα νεπαμένον, 
εύρέθην μές στο στρώμα του νεκρόν καί σκοτωμένον

60 καί τά μυαλά του σκορπιστά στά αίματα χωσμένον.
Ή πενθερά του άκουσεν τά ρογχαλίσματά του 
κι ειπεν πώς έσηκώθηκεν κι έπήγεν ’κεί κοντά του. 
Μέ τρομαγμόν τον έρωτά τί έχει καί κουγγίζει, 
άλλ’ δμως κείνος λαχταρά χαμαί καί ρογχαλίζει.

65 Κείνη τώρ’ άμα κι ειδεν τον, έτρεξεν πού τον φόβον, 
«βουράτε κι έσκοτώσαν μας» ειπεν τον πρώτον λόγον. 
Αμέσως οί γειτόνοι τους τά κλάματα γροικοΰσιν 

και τοΰ πατέρα τοΰ παιδιού σάν νεϊεν τού τό ποΰσιν,
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έξέβηκεν κι έπήγαιννεν με φόβον και μέ τρόμον 
70 κι εις κάθε δύο βήματα έππεφτεν μές στον δρόμον.

Πάγει κοντά του κι ηυρεν τον κι έκούγγιζεν κι έκλώτσαν 
κι έστάθηκεν κι έδέρνετουν μέ πέντ’ οκάδες ρότσαν.
Λέγει του* —ποιος σού κτύπησεν, γιέ μου, μολόγα μου τον, 
άλλα ό νέος δεν ήταν πιόν για τον κόσμον τούτον.

75 Μικροί μεγάλ’ έτρέξασιν κι όλοι τον έρωτούσαν, 
άλλ’ όμως πού τό στόμαν του μιαν λέξην δεν άκοΰσαν. 
Θεέ μου, κάλλιον θάνατον χαμαί στην γην τήν μαύρην 
παρά τέτοιαν περίστασην ό άνθρωπος για νά ’βρει. 
Κατόπιν οί ’ Αζάδες τους μαζί μέ τον Μουκτάρην

80 ’Αστυνομίας καί γιατρού έστείλασιν χαπάριν. 
'Τπαστυνόμος κι ό γιατρός εις τήν στιγμήν έφθάσαν 
κι ώς ήτουν τό καθήκον τους, έκαστος έξετάσαν. 
Έκαμεν πρώτον ό γιατρός έγχείρισην τον νέον, 
τά κλάματα εκεί ήτουν των δυστυχών γονέων.

85 Ό Μιλαζίμης έπειτα μέ ζαπτιέδες δέκα, 
ύπαστυνόμος ειπεν τους κι έπιάσαν τήν γυναίκα. 
’Εκεί τήν έξετάζουσι νά δούσιν τον σκοπόν της, 
νά πει και ποιους έγνώρισεν κι έδέρναν τον γαμβρόν της. 
Ειπεν τους εν’ ό Μουσταφάς Σμαήλης μέ τον γιόν του

90 καί ό Τεβρίσιαγας Άρήφ πού είδα πανωθτόν του. 
’Αφού τούς είδες, λέγουν της, εσύ κι έγνώρισές τους, 
γιατί δέν τούς εμπόδισες άμόνον άφησές τους; 
Λέγει τους, ή κακομοίρη· —μπορούσα νά φωνάξω; 
θά μέ σκοτώννασιν κι έμέν άμα νεϊεν ταράξω.

95 ’Αφού έστάθην κι έδωκεν τοιαύτην μαρτυρίαν, 
εις τον Μουχτάρην τού χωρκού κι εις τήν ’Αστυνομίαν, 
οί ζαπτιέδες έπειτα, ώς έπρεπεν, έπράξαν, 
στού Μουσταφά τό σπίτιν του έπήγαν κι έκοιτάξαν. 
Στού Μουσταφά τό σπίτιν του, ’κόμα καί τού Τεβρίση, 

100 να καλοπιάσουν τήν δουλειάν, νά μήν γίνει γιαγνίσι.
Εις κάθε τόπον ύποπτον προσπάθειαν έριδαν 
καί τέλος είς τού Μουσταφά αίματ’ άνακαλύψαν. 
Ηύραν τήν μανταλότρυπαν πρώταν αίματωμένην 
καί δεύτερον τήν πόρταν του μέ αίματα χρισμένην.

105 Μιαν τσάππαν κι άλλα πράγματα ηύρασιν μέ τό αίμα
καί μαρτυρήθην ή δουλειά, πιόν δέν υπάρχει ψέμαν.

ΣΤ4 
• · ί

Ο ΠΕΝΤΑΠΛΟΥΣ ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ

(σσ. 96—103)1

[Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 1909]

’Αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι, μικροί μεγάλοι, 
άς σιωπήσει έκαστος κι ακρόασην νά βάλει. 
Γιατί σπουδαία άφορμή μού δόθην να μιλήσω, 
στον Μαζωτόν τί έγινεν νά σάς τό ιστορήσω.

5 Ό Μαζωτός είναι χωρών Λάρνακος επαρχία
εκεί άδίκως έγινε μια αιματοχυσία.
Στα χίλια εννιακόσια εννιά χρονολογία
τού Σεπτεμβρίου δέ εννιά ή ήμερομηνία.
Αυτό είναι πρωτάκουστον καί λυπηρόν επίσης,

10 ώ παντοδύναμε Θεέ, δώσε μου νούν κι αισθήσεις.
Δώσε μου πείραν άρκετήν τό χρέος μου νά πράξω, 
καταλεπτώς εξέτασα κι όλα θά τα φωνάξω.
Τέτοιον κακόν στήν νήσον μας πρώτην φορά νά γίνει 
στον κόσμον άλησμόνητον κι αιώνιον θά μείνει.

15 ’Άνθρωπος για νά τό σκεφθεϊ δέν θά τού μείνουν φρένα, 
τέτοια σφαγή δέν έγινεν ούτε στο ’κοσιένα.
Λοιπόν ν’ αρχίσω νά τα πώ μέ τήν βουλήν Κυρίου :
ένας Μηνάς τού ’Αργυρού έκ τού αυτού χωρίου,
σχεδόν δυο μιλιά αγγλικά έξω πού τό χωρίον,

20 εκεί στον Πούζην ποταμόν αριστερά πλησίον, 
ένα σπιτάκιν έκτισε κι ήτο μέ τά παιδιά του 
κι έκαλλιέργει τακτικά εκεί τά κτήματά του. 
’Από εδώ θά μάθετε τήν ιστορίαν δλην, 
στήν δεξιάν τού ποταμού έχει ένα περβόλι.

25 Είναι τούς γιούδες τού Πετρή πού τό αύτό χωρίον,
εκεί γειτόνοι τού Μηνά διάστημα ολίγον.
Ό πρώτος είναι ό Γιωρκής, Κύσσας επωνυμίαν,
καί δεύτερος Χριστόφορος μέ τήν ’Ορθοδοξίαν.
Ολοι παινούσιν τον Μηνάν έκεΐνοι πού τον ξεύρουν

30 καί ούδεμίαν αφορμήν δύνανται νά τού εύρουν.

ϊδ1° θέΡα 6λέπε φυλλάδα: Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΦΟΝΟΣ/ΤΟΥ ΜΗΝΑ/(έκ Μαζω- 
TouJ/KA! Η ΣΦΑΓΗ/ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ/ΠΟΙΗΜΑ Ύπό/ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΑΡΗ/ 
(_κ I ερρασόγειας)/Έν Λεμεσω (Κύπρου)Ζέκ τοΰ Τυπογραφείου «Σάλπιγγος»/1909. 

. επίσης Αρεστή Νικολάου, 'Η σφαγή όλης τής οικογένειας τοΰ Μηνά Άργυροΰ καί ό 
ι Χθ^θμος των δξ φονέων, Λευκοσία Μάρτιος 1910, σελ. 10, (2α έκδ. Λευκοσία Μάϊος luiu, σελ. 16).

[56] [57]

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Ένεκα ήταν ήσυχος και δέν έσυμφωνοΰσαν 
μ’ αυτούς τούς γιοΰδες τοΰ Πετρή δέν έκαλοπερνοΰσαν. 
Κάτι βοσκοί ’Οθωμανοί ήσαν μαζίν τους φίλοι 
πού τούς Σοφτάδες, έμαθα, και πού το Κιβισίλι.

35 ’Αρνιά πολλά και πρόβατα, καθώς λαλούν, έσφαξαν, 
είχαν έγλέντια τακτικά και έδιασκεδάζαν.
’Έτσι δυο χρόνια, τό λοιπόν, καί κατ’ αυτόν τον τρόπον, 
έκάμναν δ,τ’ έθέλασιν τξι έξω σε κεϊντον τόπον.
"Ομως αυτοί πού τον Μηνάν εϊχασιν μιάν ιδέαν,

40 ό Κώστας τότε έσκέφθηκε κι είπεν εις την παρέαν : 
—Αυτοί θά λάχει μιά ώρα νά μας άνακαλύψουν, 
πρέπει νά προσπαθησομεν όλοτελώς νά λείψουν. 
’ Απεφασίσαν κι εϊπασιν αυτό πρέπει νά πράξουν, 
νά πάσιν νύκταν έσσω τους κι δλους νά τούς έσφάξουν.

45 Τετάρτην νύκτα ένδεκα ή ώρα εύρεθήκαν 
εκεί στούς γιοΰδες τοΰ Πετρή κι έσυνεννοηθήκαν. 
Έπαίξασι μιάν τουφεκιάν κι δλοι έσυναχθήκαν 
εκεί μέ όπλα καί σπαθιά καί ξύλ’ άρματωθήκαν. 
Κατά τό σπίτιν τοΰ Μηνά κατόπιν έγισιώσαν,

50 οκτώ εννιά, ώς έμαθα, καί τό περικυκλώσαν. 
Σάν νά νόμισαν άγριον θηρίον έζητοΰσαν, 
τότε οί σκύλλοι τοΰ Μηνά τον θόρυβον άκοΰσαν. 
’Εκείνος, ό κακόμοιρος, άπέξω έκοιμάτουν 
μαζίν μέ την γυναίκα του καί έσσω τά παιδιά του.

55 Λοιπόν ό σκύλλος έτρεξε παντού βουρά καί λάσσει, 
τότ’ έσηκώθη κι ό Μηνάς, τό δπλον του άρπάσσει. 
Ένόμιζεν πώς ήλθασιν όρνιθες νά τοΰ κλέψουν, 
αλλά εκείνοι έπήγασιν γιά νά τούς καταστρέψουν. 
Μέ τ’ δπλον εις τό χέριν του έπήγεν δλον τοίχον, 

60 έστάθην καί άκροάζετουν πλησίον των ορνίθων.
’Αλλά σάν άκροάζετουν, ’κείν’ έπαρατηρήσαν 
κι άμα τον είδαν ’κεί χαμαί τον έπυροβολήσαν. 
"Ομως δέν τον έβλάψασιν, καθώς μού Ιστόρησαν, 
χωρίς νά φύγει, έτρεξεν γιά νά τούς δεί ποιοι ήσαν.

65 Παίζουν τον άλλες δυο φορές ευθύς, καθώς μού είπαν, 
κι εις τήν στιγμήν άνοίξασιν στούς δυο του ώμους τρύπαν. 
’Αμέσως βάλλει μιάν φωνήν όσην κι άν έδυνήθη, 
έπεσεν, έξεψύχησεν καί πιά δέν έκινήθη.
Κατόπιν δλ’ έτρέξασιν μέ ξύλα καί μαχαίρια, 

70 έσφάξαν τον καί σπάσαν του τά πόδια καί τά χέργια.
Λοιπόν κι εγώ δ,τι μού ποΰν οί μάρτυρες πιστεύω 
καί μέσα στά βιβλία μου έτσι δημοσιεύω.

Ή δέ γυναίκα ή πτωχή τήν ώραν τήν ίδιαν, 
όταν θωρεί τέτοιον κακόν, τόσην θηριωδίαν, 

75 έτρεξεν εις τό σπίτιν της, τήν πόρτα της βαδώννει, 
τά τέκνα πού κοιμούντασιν άμέσως τά σηκώννει. 
Τές μητρικές αγκάλες της άννοιξεν νά τά χώσει, 
πού τά θηρία τά άγρια ίσως καί τά γλιτώσει.
Δυο κόρες μέ τήν μάναν τους στην πόρταν έκουντοΰσαν, 

80 οί δέ φονιάδες όλοι τους έξω πυροβολούσαν.
Φωνάζουν, κλαίσιν τά παιδιά, ζητοΰσιν τον πατέρα, 
τρέχουν, περικυκλώνουσι τήν άτυχή μητέρα. 
’Αλλ’ ό πατέρας ό πτωχός ήτο νεκρός άλάρκα, 
ή δέ μητέρα στήν φωτιάν είχεν τό στήθος τάρκα.

85 Τον παντοδύναμον Θεόν παρακαλεί καί κλαίει, 
τούς δέ κακούργους πού διψούν άθώον αίμα λέγει : 
—”Αν είσθε Τούρκοι ή Ρωμιοί, δέτε καί λυπηθείτε 
κι άν θά μάς έσκοτώσετε, τήν αφορμήν νά πείτε. 
Μήτε ό Θεός τούς άκουσεν, μήτ’ άγιοι βρεθήκαν, 

90 ούτε τά σκληροκάρδια θηρία λυπηθήκαν.
Τέλος οί πυροβολισμοί στήν μάναν έκτυπήσαν, 
ή πόρτ’ άμέσως άνοιξεν καί οί έχθροί όρμήσαν. 
Σάν λυσσιασμένοι λέοντες καί πεινασμένοι λύκοι, 
τί θέσις άπελπιστική καί τί μεγάλη φρίκη !

95 Μέ τουφεκιές καί μαχαιργιές σκοτώνουν τήν μητέρα 
καί μέ μανίαν τρέχουσιν στήν πρώτην θυγατέρα. 
Νέαν 18 ετών τής πανδρειάς γυναίκα
κι εις τήν μικρόν τήν Εύλαμπούν πού μόλις ήτο δέκα. 
Ό δέ μικρός Νησίφορος, 8 έτώνπαιδίον,

100 τρέχει νά πάγει νά κρυφθεί νά φύγει των θηρίων, 
άλλ’ ένας τόσον άπονος έσυρε τό μαχαίρι 
πού νείεν κόψει ό Θεός τό ίδιον του χέρι.
Έμπήχθηκε ώς τό μισόν πίσω στον τράχηλόν του, 
κατόπιν μέ τό ίδιον έκοψε τον λαιμόν του.

105 Τότε μέ λύσσαν άρκετήν πιάννουν τές δύο κόρες, 
Θεέ μου, πώς έβάσταξες ’κεί πάνω πού τά θώρες. 
Προπάντων δέ τήν Έλεγκούν, τήν κόρην τήν μεγάλην, 
πού είπαν πώς έκτύπησεν ενός εις τό κεφάλιν, 
έκάμαν το κορμάκιν της καθ’ εαυτόν άρβάλιν, 
τα χεργια της έσπάσαν τα, δέν τής άφήκαν χάλιν. 
Σαν καμνουν οί κασάπηδες πού κατακόβκουν κρέας, 
τα ίδια εκαμασιν πάνω της κείντης νέας.
Σαν λύκοι πού έσχίζουσιν τά πρόβατα στήν μάνδραν, 
έτσι κι αυτοί έκάμασιν παιδιά, γυναίκα κι άνδραν.
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115 Λοιπόν εις τέτοια βάσανα νεκρώνει τό κορμίν τους, 
εις τον Θεόν έδώσασιν την καθαρόν ψυχήν τους. 
Ό Άργυρός, ένα κουτσόν ετών δεκατεσσάρων, 
επέτυχε κι έξέφυγεν τάς χείρας των βαρβάρων.
[...]
Τώρα πού τελειώσαμεν τά τής δολοφονίας, 
να ποΰμεν την προσπάθειαν και τής άστυνομίας.

205 Πρώτον λοιπόν κεϊντο κουτσόν πού ’μεινεν έξετάσαν 
και καταθέσεις τακτικές, ώς έπρεπεν, έπιάσαν.
’Εκείνον όμολόγησεν τον πόλεμον πού γίνην, 
τα αίμοβόρα τέρατα και την βαρβαροσύνην.
Πρώτον τούς γιοΰδες τοΰ Πετρή πού ’χασιν υποψίαν, 

210 τον Κύσσαν, τον Χριστόφορον και την ’Ορθοδοξίαν, 
Χασάνην Χακή Μύραλη, πού μέσα στούς Σοφτάδες, 
και τον Μεχμέτην Μιτυλλή έπιάσαν ώς φονιάδες.
Ό Κουσεής ό Ξηδοντής άπό τό Κιβισίλι 
κι ό μισταρκός του με αυτόν ένας ’ Αλής Κιαμήλη. 

215 Σελεημάνης Κιρκιρής Άρίφη Λαρνακιώτης 
κι ό Θεοδόσης Συμεού πού λέγουν ό Λυσιώτης. 
Αυτούς λοιπόν έπιάσαν τους κι όταν εξετασθήκαν, 
ό Κύσσας και τ’ αδέλφια του ευθύς άφαιρεθήκαν.

ΣΤ5

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤ. ΕΚΤΕΑΕΣΙΣ ΤΩΝ 6 ΦΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ 

(σσ. 103—112) 

{Τρίτη, 2 Μαρτίου 1910]

[· · J
Οι Τούρκοι πάντα έτσ’ είναι για την Χριστιανότην, 
άλλ’ δμως συλλογίζομαι πολλά για τον Λυσιώτην.

335 Τι τρόπον τον έπλάνεσαν, πώς τον έπαρασύραν, 
εις τον κακόν τους τον σκοπόν οί Τούρκοι τον έπήραν. 
Δέν έπρεπεν να τούς ’κρωσθεϊ τόσον να τον πλανέσουν, 
ομοεθνείς του Χριστιανούς νά πασιν να φονεύσουν. 
Διότι ακούε κι αυτός τά όσα υποφέρει

340 τό έθνος μας πού την Τουρκίαν αλλού στα ξένα μέρη. 
Πώς καίουσιν τές έκκλησιές, μικρά παιδία σφάζουν, 
ανθρώπους βασανίζουσιν, γυναίκες ατιμάζουν.

Έάν αύτός ελληνικόν είχε στάς φλέβας αίμα, 
όταν τού έπροτείνασιν κι έννόησεν τό θέμα, 

345 έπρεπεν νά συλλογισθεί τι τολεγαν νά πράξει, 
ότι πώς ήταν άδελφοι πού πρόκειτο νά σφάξει. 
Είς τού έχθρού τό θέλημαν δέν έπρεπε να κλίνει 
καί εις αδελφικόν αίμα τά χέρια νά μολύνει.
Άλλ’ έπρεπεν ό ίδιος εκεί νά πεισματώσει, 

350 ώς ήτο τό καθήκον του, και να τούς έγλιτώσει.

Ζ’
Η ΣΥΛΛΗΨΗΣ/ΤΟΥ/ΤΖΕΜΑΛ MITA/ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΑΛΕΚΤΩΡΑΝ/ΤΕΣ 
ΔΕΚΑΞΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 1946/ΠΟΙΗΜΑ ΣΥΝΤΑΧΟΕΝ ΥΠΟ/Χ. Μ. ΑΖΙΝΟΥ/ΕΚ 
ΦΙΛΟΥΣΗΣ (Πάφου)/Τύποι ς: «ΠΑΦΟΥ». Έκτύπωσις: ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, 
15.5 X 23.5, σελ. 8, σ~τ. 213.

Μεταξύ αύτών πού πρόοφεραν καταφύγιο στον Τουρκοκύπριο φυγόδικο 
Τζεμόλ Μίτα άναφέρεται κι ό Ελληνοκύπριας βοσκός Δημήτρης, άπό την 
Πενταλιά Πάφου.

Kibnsli Türk kanun kaçagi Cemal Mitas’i koruyanlarin adlan arasinda 
Baf’in Pentalya koyünden çoban Dimitris’in adi da geçiyor.

Between those who provided refuge to the Turkish Cypriot fugitive Jemal 
Mitas is mentioned a Greek Cypriot shepherd named Dimitris from the village 
of Pentalia, Paphos District.

[. . .]
Έφαεν μιαν πά’ στο μερίν, μιαν πά’ στην ώμοπλάτην 

140 τξαί πήεν τξυλητός χαμαί σχεδόν σαν τό δεμάτιν.
Χάριν τού σκότους έφυεν, εν τον έκατατρέξαν, 
αλλά ’βρασιν τά γαίματα δεξιά ζερβά πού τρέξαν. 
Σ’ούλους τούς Κυβερνητικούς σταθμούς είδοποιήσαν, 
τζείνους πού τον έτρέχασιν τότες τούς ένισχύσαν.

145 Σ’ ούλες λοιπόν τές κούτσες του δεξιά ζερβά έπήαν, 
νά μέν τού δώσουσιν τζαιρόν νά κάμει θεραπείαν. 
Ο Μίτας ώς την Πενταλιάν έπήεν μέ την μούλαν 

είς τον Δημήτρην τον βοσκόν, καθώς τά είπεν ούλα. 
,Εγύρευκεν γιανά γιανά γιατρόν γιά την πληγήν του, 

150 έχασεν πιόν τό θάρρος του τζι ουλήν την αντοχήν του.
Εστράντξισεν τό γαίμαν του, πότρεσεν σάν την βρύσην 

τζαι πήεν στήν ’ Αλέκτοραν πώς έννά ξωμακρύσει.
Τζαι που τζειαμαί στήν Λεμεσόν νά πάει νά κονέψει, 
να βρει γιατρόν σάν έμελλεν γιά νά τον θεραπεύσει.
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155 Τούτοι λοιπόν τα ϊχνη του μόλις έκαταλάβαν, 
σέ σπίτιν στην Άλέκτοραν όμως τον έπρολάβαν. 
Γιατι τον Μαυροδήμητρον, μόλις τον έσυλλάβαν, 
γαιματωμένον πάπλωμαν είδαν τξαι καταλάβαν 
τξι εβκάλασιν συμπέρασμαν είντα μερκάν έτράβαν.

160 Ήβραν Ιταλικόν δπλον κάπου κοντά χωσμένον 
τξαι φέραν τξεΐνον τον βοσκόν κάτω κελεψιασμένον. 
[...]

ΣΥΛΛΗΨΗΣ·,
T’^'VI VI ’ 

ΤΖΕΜΑΛΜΙΤΑ’ 
ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΡΙΟΝ ΒΛΕΚΤΩΡΗΝ 
ΤΕΣ ΔΕΚΒΕΞΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 1946

Aaèv «iWM pi *’ ‘
« ν’ 9^^ và piv

Reï&àjiM» Xhi«p à xàspij tàppati reu

HOI WA XYNTAXHLX VHO

& M. HZINOV 
EK «MAimilX

<n**ov., -^«««^ S OiKOwoMiâH- 

* · -- *

Εξώφυλλο τραγουδιού Z'

Hi

Έδώ είναι ένας κατάλογος έλληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων λαϊκών 
ποιητών, πού έγραψαν τα τραγούδια τους τόσο στα ελληνικά δσο καί στά 
τούρκικα.

Rumca ve Türkçe türküler besteliyen Kibrish Rum ve Türk halk ozanlarmin 
bir listesini sunduk.

This is a list of Greek Cypriot and Turkish Cypriot folk poets who com
posed their narrative songs both in Greek and Turkish.

1. Mustafa Ramata Yakkoulla, Σατυρικόν ποίημα περί ττεμπελιάς, Λευκωσία 
1934 (στά έλληνικά).

2 Mustafâ· Hulusi, Ό θάνατος τοΰ Σεφκέτ δικηγόρου Πάφου έκ Βρετσιών, 
άναγιηπός τού X'' Κιουφε Μεχμέτ και υιός τοΰ Μεχμέτ Κεμάλ, Συμδάς 
τές 4.12.36, Πάφος 1937 (στά έλληνικά καί στά ελληνικά μέ λατινικούς 
χαρακτήρες).

3 A. Tahir, Ataturk “Menhiumun Matem Destan”, Λευκωσία 1938 (ατά τούρ
κικα).

4. Ahmed Kiamii, Ή Ιερά γέννηοις. Ποίημα, Λευκοσία 1328=1910 (στά τούρ
κικα).

5 Mehmet Molla Ali, Ό φόνος τοΰ Γιουσούφ Μεχμέτ υπό άγνωστων έκ Κάτω 
Άρόδων (Πάφου). Πάφος 1933 (στά έλληνικά).

6. X. Μ. νΑζινου, Ό βίος και ό θάνατος τοΰ Κεμάλ Άτατούρκ, τοΰ άναγεννη- 
τοΰ της Νέας Τουρκίας, Λευκοσία 1938 (στά έλληνικά).

7. HARALAMPOS Μ. AZINAS EH FLUSIS BAFU, Ο VIOS GE Ο THANA
TOS TU KEMAL ATATURK, 1938 (στά έλληνικά μέ λατινικούς χαρα
κτήρες).

Ό ’Άζινος γιά τό θάνατο του 
Τουρκοκύπριου δικηγόρου Σιεφκέτ.
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X. Μ. ’Άζινος Γ. Άτσίκκος

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Μιχ. Πλαστήρας Β. Χαττεσιης

Α. Π. Μαππούρας Α. Θ. Ζυμπρης

άμπαλαδκιάζω = ματαιοπονώ, επιμένω μέ πείσμα ( <άμπάλατος).
ά χ ν ά ρ ι ν, τό = βήμα ( <ϊχνος).
γ ι α γ ν ί σ ι ν, τό = πλάνη, λάθος ( <τουρκ. yanliç).
γιανά-γιανά = άπό στιγμή σέ στιγμή (<τουρκ. yanayana).
γ ι οκ λ α τ ί ζ ω = ερευνώ, εξετάζω (<τουρκ. yoklamak).
γ κ τ ο ύ λ = τριαντάφυλλο ( <τουρκ. gül).
γ ο υ ρ ώ = βουρω = τρέχω.
δεκαπενταριό, ή = δεκαπενθήμερο.
ζ α τ τ i ς και ζ α τ τ i ν = τουλάχιστο, έν πάση περιπτώσει ( <τουρκ. zati).
κ α ρ (β) ο ύ ν ι α, τά = βασανιστικό όργανο, τσιγγέλι. 
καρκασιαλλίκκιν, τό= σύγχυση, θόρυβος (<τουρκ. kargaçahk). 
καστιορώ = τιμωρώ, βασανίζω (<1ταλ. castigare).
κατσούνια, τά (βλ. καρ(β)ούνια).
καφου μένος, ό = λευκός, μτφ. ώραΐος.
κελεψιάζω = δένω μέ χειροπέδες ( <τουρκ. kelepçe).
κιάνουμου = καρδιά μου, ψυχή μου ( <τουρκ. canim).
κ ι ο υ μ ά ν ι ν, τό = έπιθυμία, μανία, ύποψία ( <τουρκ. güman).
κ κ ε μ έ ρ ι ν, τό = ζώνη μέ θήκες γιά τό πορτοφόλι, πουγγι ( <τουρκ. kemer). 
κκιρατζής, ο = ενοικιαστής, μισθωτής, νοικάτορας (<τουρκ. kiraci).
κουλού τζιν, το = κουταβάκι ( <τυφλός + λατ. oculus ).
κουμουδιάζω = ετοιμάζω, παρασκευάζω, συγυρίζω (<προβ. accoumoudar). 
κουρπάνιν, τό = θυσία, θύμα ( <τουρκ. kurban).
κούτση, ή = κοίτη, φωλιά, σπίτι.
μ ά ρ ι = μακάρι.
μ ε ϊ τ ά ν ι ν, τό = πλατεία, φορά ( <τουρκ. meydan).
μ ε κ τ λ ί ο τ ν, τό = συμβούλιο, συνέλευση (<τουρκ. meclis).
μ έ τ τ ι ν, τό = ιστορία, διήγηση ( <τουμκ. medhi ).
μοσστλιά, ή = κν. κουδουμηλιά, οίκ. ροδωθών.
μ π λ ί ζ ω = οδηγώ τά πρόβατα στή βοοκή, βοσκοτόπι ( <όπλή).
παχτωννω = νοικιάζω.
πλακώννω = απλώνω (γιά τά πρόβατα πού βόσκουν).
π ο κ ο π ή, ή = πρόστιμο, έχτίμηση τής άξίας.
πουμουστλλίκκιν, τό = θέση, τάξη; (<τουρκ. müçürlük;).
θ α ρ κ ι ζ ω = βαρυφορτώνω.
° ε ρ 6έ τ τ α, ή = πετσέτα (<γαλλ. serviette).
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σιάζσυμαι = βλέπω (<σκιάζουμαι).
σι γ κλ έ τ τ ι ν = βάρος, άγωνία, βιασύνη ( <τουρκ. siklet ). 
σιέρα, ή = γαϊδούρι χρώματος γκρίζου.
σ ί σ ι ν, τό = εξαιρετικός, πρώτης τάξεως (<τουρκ. §ΐ§). 
σοβαρής, ό = έφιππος άστυ νομικός (<του.ρκ. sürari).
σ τ ε λ ί φ ι ν, τό = ξύλινο χέρι εργαλείου.
ταβατζής, ô = ένάγων (<τουρκ. dâva-ci).
τ ά ρ κ α, ή = άισπίδα (<προβ. targa).
τ ε ρ α τ σ ι ά, ή = χαρουπιά.
ΐ ι αλίμι ν, τό = άσκηση (<τουρκ. talim).
ταβάς, ό = δίκη (<τουρκ. dâva).
τζερεμές, ό = πρόστιμο (<τουρκ. cereme).
τ α λ α 6 έ ρ ι ν, τό = πάρε-βώσε (<τουρκ. dalavere).
τ α κ κ ο ύ μ ι ν, τό = φορεσιά, σέτ ( <τουρκ. takim). 
τρισατζία, ή = ζιζάνιο πολύ ενοχλητικό πού λαχανεύεται. 
τσουλλώννω = ύψώνω τ’ άφτιά μου (κυρίως γιά τό ζώα). 
φ ε κ κ ί ρ ι ν, τό = στενοχώρια (<τουρκ. fikir).
φ έ σ τ α, ή = γιορτή, συμπόσιο ( <προβ. festa).
φούρκα, ή = μανία, όρμή, κρεμάλα (<ΐταλ. furia).
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To βιβλίο αυτό 
τυπώθηκε τό Νιόβρη τού 1980 

σέ 1000 άντίτυπα 
στα Καλλιτεχνικά Τυπογραφεία 

ΒΙΟΛΑΡΗ, 
Τηλ. 72499 — Λευκωσία.

'J

Ό Δρ. Κωνσταντίνος Γιαγκουλλής, 
πού τα τελευταία χρόνια συνέβαλε άπο- 
φασιστικά μέ τή δουλειά του στήν προ- 
βολή καί διάσωση της λαϊκής ποιητικής 
δημιουργίας τοΰ τόπου μας, συνεχίζει 
νά έρευνα μέ ιδιαίτερη άγάπη τό χώρο 
τής λαϊκής ποιητικής παράδοσης άπό μιά 
άλλη άποψη, τήν Ιστορική. Στόν Λ' τό
μο τοΰ καινούριου του βιβλίου «Λαϊκές 
πηγές μελέτης τής κυπριακής ιστορίας» 
παρουσιάζει μιά σειρά ποιητάρικων τρα- 
γουδιών, στά οποία ό μελετητής μπορεί 
νά βρει άξιόλογες πληροφορίες κυρίως 
γιά τήν περίοδο τής άγγλοκρατίας στήν 
Κύπρο.

Έφημ. «Δημοκρατία», 20.8.1979.

'Ο γνωστός μελετητής τής κυπριακής 
λαϊκής λογοτεχνίας Δρ. Κωνσταντίνος 
Γιαγκουλλής, ό όποιος ώς γνωστά έπι- 
μελήθηκε τή «Βιβλιοθήκη Κοκκινοχωρι- 
τών Λαϊκών Ποιητών καί τή «Βιβλιοθή
κη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών» κυκλοφό
ρησε ένα πολύ άξιόλογο βιβλίο, πού, 
παράλληλα άπό τή λογοτεχνική του ά- 
ξία έχει και τεράστια Ιστορική σημασία, 
γιατί μέσα άπ’ αύτά τά ποιήματα μπορεί 
κάλλιστα κανείς νά δεϊ διάφορες φάσεις 
τής ιστορίας τοΰ τόπου μας. Είναι ένα 
έργο γιά τό όποιο ό γνωστός μελετητής 
είναι άξιος κάθε συγχαρητηρίων. Βέ
βαια δέν είναι ή πρώτη φορά, γιατί ό 
Δρ. Γιαγκουλλής μάς έχει συνηθίσει σέ 
άξιόλογες μελέτες, γύρω άπό τή λαϊκή 
λογοτεχνία.

Έφημ. «Έλεύθ. Κύπρος», 11.11.1979.

Δέν διστάζουμε νά ποΰμε πώς είναι 
έξαιρετικά έπαινετή ή προσπάθεια πού 
άνάλαβε καί μέ ζήλο συνεχίζει ό Δρ. 
Γιαγκουλλής. "Εχουμε ύπόψη μας τίς 
έκδόσεις του, πού περιέχουν τό έργο 
ποιητάρηδων τής Κύπρου... Ή έκδοτική 
προσπάθεια πού έχει άναληφθεϊ μέ τή 
Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών 
είναι, κατά τή γνώμη μας, ένα είδος 
τράπεζας στήν όποία διασώζεται καί φυ
λάγεται τό θησαυροφυλάκιο τής λαϊκής 
τέχνης.

Έφημ. «Φιλελεύθερος», 16.8.1979.
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