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και πολιτιστική της κληρονομιά. Mε την έκδοση του τόμου με τις μελέτες του
πατέρα της, η κυρία Σαββίδου εμπλούτισε την κυπριακή βιβλιογραφία με ένα
σπουδαίο έργο, στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος βρίσκει συγκεντρωμένο τον
μόχθο και την αγωνία του Χριστόδουλου Πέτσα για την κατεχόμενη γενέτειρά
του και τον αγώνα του για τη διατήρηση της ιστορικής της μνήμης. Πρόκειται,
αναμφίβολα, για μία έκδοση μοναδική για την Kυθρέα και τον κόσμο της, πο-
λύτιμη παρακαταθήκη για τους νεότερους, που έχει και εθνικές προεκτάσεις,
αφού προβάλλει τον ελληνικό και ορθόδοξο χαρακτήρα της κωμόπολης και τη
συμβολή της στην πνευματική, εθνική και κοινωνική ζωή του τόπου. Aς είναι η
μνήμη του σεβαστού μας διδασκάλου αιώνια και το παράδειγμά του πρότυπο
διεκδίκησης και αγωνιστικότητας.
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Ακούραστος και αειθαλής ο κυθρεώτης φιλόλογος δρ Ανδρέας Μ. Κολίτσης,
σήμερα κάτοικος Αθηνών, προχώρησε στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Το
Λαϊκό Φρασεολόγιο και τα «Ου Φωνητά» των Κυπρίων. Η πρώτη έκδοση παρου-
σιάστηκε στο σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα το 2018 και φιλοξενήθηκε στις σε-
λίδες του περιοδικού μας στην έκδοση Γεν.-Δεκ. 2017 σσ. 60-61. 

Η δεύτερη αυτή έκδοση περιλαμβάνει 2.500
λήμματα και 4.200 φράσεις, συνέλεξε δηλαδή και
συμπεριέλαβε στο χρονικό διάστημα που μεσολά-
βησε μεταξύ της πρώτης έκδοσης το 2017 και της
δεύτερης το 2021 άλλα 500 λήμματα και 700 φρά-
σεις! Ταυτόχρονα, όπως ο ίδιος αναφέρει στο προ-
λογικό σημείωμα της δεύτερης έκδοσης, «έκρινα
σκόπιμο να παραθέσω κάτω από τα οικεία λήμματα
διάφορα ευτράπελα λαϊκά στιχουργήματα, μικροϊ-
στοριούλες και ευφυολογήματα με τα οποία έζησαν
οι πρόγονοί μας και τώρα σπάνια ακούονται κιν-
δυνεύοντας να σιγήσουν τελείως»….. «επίσης προ-
σθέτω αινίγματα και καθαρογλωσσήματα με την ελ-
πίδα ότι θα το απολαύσουν οι παλαιότεροι και θα
μάθουν οι νεώτεροι».

Η αγάπη του για την ιδιαίτερή του πατρίδα δεδομένη όπως συγκινητική είναι
και η αναφορά «… όσο μου απομένει χρόνος (είμαι 89 ετών) δεν θα παύσω να
ασχολούμαι με τη διάλεκτο της Κύπρου μας, την οποία εγκατέλειψα με πόνο
καρδιάς μετά την εισβολή του Αττίλα».

Καλοτάξιδη η δεύτερη αυτή επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση και χιλιό-
χρονος να είσαι, αγαπητέ και σεβαστέ κε Κολίτση!

(Ανθή Πέτσα-Σαββίδου)


