
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

των συνομιλιών και επανειλημμένα έχει 

δηλωθεί η ετοιμότητά μας για συνομιλίες. 

Ασφαλώς, θα πρέπει να γίνει κατανοητ,, 

από όλους ότι αυτή μας η πίστη προς ειρη

νικό διακανονισμό του προβλήματός μαc 

και για συνεχείς συνομιλίες για εξεύρεση 

ριζικής λύσης του προβλήματος μας, δεν 

σημαίνει ότι είναι σημείο υποχώρησης και 

ενδοτισμού. 

Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι με το 

να συνομιλούμε δεν υποχωρούμε και δε v 

ξεπουλούμε τα απαράγραπτα δικαιώματα 

του λαού μας. 

Είναι γνωστές οι θέσεις της άλλης πλευ

ράς και επίσης γνωστό ότι τελευταία, κάτω 

από τη πίεση όλων, η αδιαλλαξία και οι 

σωβινιστικές εξάρσεις να έχουν φτάσει σe

ι'Jψιστο βαθμό και να υπάρχει εκ μέρους 

των κωλυσιεργία στη διεξαγωγή των συνο

μιλιών. 

Θα πρέπει όμως, επίσης να λεχθεί ότι η 

μεγαλύτερη μερίδα των Τουρκοκυπρίων 

δεν συμμερίζεται αυτές τις θέσεις και 

πιστεύει όπως και εμείς στη συνύπαρξη και 

στη ειρηνική διαβίωση. 

Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που 

χρειάζεται να επιδείξουμε σύνεση, υπο

μονή και aτσάλινα νεύρα, να μη ενδώσουμε 

στις πιέσεις της άλλης πλευράς, αλλά αντί

θετα με ψυχραιμία, μακρυά από συναισθη

ματισμούς, με σταθερότητα στους στό

χους και σκοπούς μας, να επιδιιiJξουμε να 

εξασφαλίσουμε τα δίκαια αυτού του λαού, 

που συνεχίζει άκαμπτος και αγονάτιστος 

τον αγώνα της φυσικής και εθνικής του επι

βίωσης. 

Παράλληλα με τις ειρηνικές διαδικασίες 

και το διάλογο, θα προχωρήσουμε να 

δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋπο

θέσεις για αρραγή ενότητα και ομοψυχία 

όλου του λαού, καθώς επίσης θα προχωρή

σουμε στην αμυντική θωράκιση του νησιού 

μας. 

Η Τουρκία θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν 
θα ξαναβρεt τις συνθήκες διάλυσης και 
διχόνοιας που υπήρχαν το 1974, αντίθετα, 
θα βpεί αντιμέτωπο ολόκληρο το λαό. 

Ουδέποτε θα δεχθούμε τα τετελεσμένα 

της κατοχής, το διαμελισμό της πατρίδας 

μας, τη συνέχιση της παρουσίας Τουρκικού 

στρατού, τις χιλιάδες εποίκους και την 

προσπάθεια αλλαγής του δημογραφικού 

χαρακτήρα του νησιού μας. 

Ούτε και θα παραμείνουμε aπαθείς 

παρατηρητές στη συνεχιζόμενη αδικία, 

έναντι του λαού μας. 

Ο αγώνας μας ενάντια στην κατοχή, την 

υποδούλωση και την αδικία έχει βρει πολ

λούς υποστηρικτές και συμπαραστάτες. 

Μας συμπαρίσταται ολόψυχα και ολό

πλευρα ολόκληρος ο Ελληνικός λαός, η 

Ελληνική Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμ

ματα της Ελλάδας. 

Μας συμπαρίστανται, οι απανταχού από

δημοι Έλληνες και μας βοηθούν παντοιο

τρόττως, αγωνιώντας και υποφέροντας μαζί 

μας. 

Τέλος μας συμπαρίστανται, όλες εκείνες 

οι χώρες, που πιστεύουν στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και εφαρμόζουν στην πράξη τις 

αρχές και τα ιδεώδη του Ο.Η.Ε. 

Με όλους αυτούς συμπαραστάτες θα 

συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να ανακτή

σουμε την ανεξαρτησία και εδαφική ακε

ραιότητα του νησιού μας, μέχρι να εξασφα

λίσουμε ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο μέλ

λο. 

Τούτη ας είναι και η υπόσχεση μας στους 

αθάνατους νεκρούς μας που πάντοτε θα 

τους έχομε στη μνήμη μας και με το λαμ

πρό παράδειγμα τους, θα φωτίζουν τα 

βήματα μας. 
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ΠΑΠΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

Ο Παπαχριστόδουλος, έμενε στα σπίτια 

του Γιορτάνη του Κέκκου, στη Χρυσίδα 

Κυθρέας, τα οποία, μετά αγόρασε ο Αντώ

νης Ταλιαδώρος. Αποτελούνταν. απο 

δώδεκα κάμαρες περίπου, μαζί με τα υπο

στατικά (στάβλους. βεράντες κ.λ.π.), είχαν 

επιφάνεια συνολικά χίλια τετραγωνικά 

μέτρα και φιλοξενούσαν κόσμο. Όταν του 

τα πήραν οι Τούρκοι, έμενε σε διπλανούς 

στάβλους. 

Σε ηλικία 17-18 ετών τον Παπαχριστό
δουλο τον πήρε αιχμάλωτο ο Μουσταφάς ο 

Χαρατσάρης, ο φοροεισπράκτορας της 

περιοχής του Παλαικύθρου, για να του 

οργώνει τα χωράφια. Τότε ο Παπαχριστό

δουλος, ήταν aρραβωνιασμένος στο 

Παλαίκυθρο και η αρραβωνιαστικιά του του 

πήρε, ενa ζευγάρι παπούτσια, που τα 
φορούσε την ημέρα, όταν όργωνε τα 

χωράφια και την νύκτα τα έβγαζε, για να 

μην τον αντιληφθούν, οι Τούρκοι. Για να 

τον απελευθερώσει η αρραβωνιαστικιά 

του, πήρε κάμποσα λουλούδια, στις 

χανούμισσες (χαρέμι) του Χαρατσάρη και 

έτσι κατάφερε, να τον πάρει πίσω. Όταν 

απελευθερώθηκε από τους Τούρκους, οι 

χωριανοί του στη Χρυσίδα, τον έκαναν 

παπά στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, 

γύρω στα 1830. Έμεινε περίπου πενήντα 
χρόνια παπάς. 

Ο άλλος αδελφός του Παπαχριστόδου

λου, ο Γιάννης, που τον ονόμαζαν Τζιοβάν

νη, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και παν

τρεύτηκε μια Ελληνίδα της Τουρκίας από 

το χωριό Μασούρα και συνέχεια πήγε στην 

Αμερική, όπου έζησε και πλούτησε (έκανε 

πλοία κλπ).Δεν απέκτησε παιδιά, γι· αυτό 

και όταν πέθανε αναζητήθηκαν οι πραγμα

τικοί του κληρονόμοι. Ανέλαβαν τότε, να 

διευθετήσουν τα κληρονομικά, κάποιοι 

χωριανοί-μακρινοί συγγενείς του-αλλά δεν 

έδωσαν στους πραγματικούς κληρονόμους 

τίποτε. 

Ο Παπαχριστόδουλος απέκτησε με το 

γάμο του, αρκετά παιδιά, τα οποία πάν

τρεψε (άλλα στο Νέο Χωριό Κυθρέας, άλλα 

(«ΠΕΛΛΟΠΑΠΑ») 

J τη Βώνη και το Έξω Μετόχι και άλλα στη 

Χρυσίδα). 

Την εποχή που έζησε ο Παπαχριστόδου

λος τα βασανιστήρια που έκαναν οι Τούρ

κοι στους Έλληνες, ήταν συνηθισμένο φαι

νόμενο. Στη Χρυσίδα, κοντά στο παρεκλήσι 

του Αποστόλου Λουκά, υπήρχε σιδερένιος 

στύλλος (μπάλλος) και οι Τούρκοι έβαζαν 

τους Έλληνες της περιοχής να κάθονται 

πάνω, οπότε πέθαιναν από φρικτούς 

πόνους. Τον πατέρα του Παπαχριστόδου

λου. τον Παπάγιαννη τον εσκότωσαν οι 

Τούρκοι, αντελήφθηκε δε τη στιγμή που θα 

τον σκότωναν και φρόντισε και απομά

κρυνε τα δύο παιδιά του και έτσι γλύτωσαν. 

Μαζί με τον πατέρα του, τον Παπάγιαννη οι 

Τούρκοι σκότωσαν και κάποιον Ιωνά από το 

cξω Μετόχι και δυο Κυθρεώτες (ο ένας 

ήταν ο Κονόμος, παππούς της γυναίκας 

του Παπάδιακου και ο άλλος ο Χατζηπατάλ

λας). Τον Παπαχριστόδουλο, οι Τούρκοι 

τον εβασάνιζαν, για να τους πεί, πού είναι 
οι θησαυροί και τα χρήματα του πατέρα 

του. Του έβαζαν το κεφάλι μέσα στα χτένια 

της καρέκλας και του έδεναν στο λαιμό δυο 
~έβλες που εζέβλωναν τα ζώα, για να μην 

μπορεί να φύγει από την καρέκλα, από το 

Μπέη Κιογιού, μέχρι την Βώνη. Όταν 

σηκωνόταν, ήταν ζαλισμένος και aπό τη 
ζάλη κτυπούσε στούς τοίχους και οι Τούρ

κοι εφώναζαν "τελίτιρ» (τρελλός), με απο

τέλεσμα, να του μείνει το όνομα" Πελλόπα

πας". 

Ο Μουσταφάς ο Χαρατσάρης-την εποχή 

εκείνη-πήρε τα χωράφια του Παπαχριστό

δουλου. Κάποια όμως φιλονικία ανάμεσα 

στο χαρατσάρη και τον ππασιά του Παλαι

κύθρου Τταχήραγα βοήθησε τον Παπαχρι

στόδουλο να πάρει πίσω την περιουσία του. 

Η φιλονικία συνίστατο στο ότι, ο Ππασιάς 

του Παλαικύθρου διέταξε τους εργάτες 
που έφερνε ο στρατός του Χαρατσάρη, από 

το Καρπάσι, να θερίσουν πρώτα τα δικά του 

χωράφια και μετά τα χωράφια του Χαρα

τσάρη. Τότε ο Ππασιάς, που γνώριζε, ότι ο 

Χαρατσάρης, πήρε τα χωράφια του Παπα-




