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Η ύστατη γραφή του ... 

Τσεf/επιiς Χ"Πετράκις Κυθέρειος ιi 
Χ"Πέτρος του ποτέ Οικονόμου Κυθέρειος 

τnς Ανθιiς Πέτσα· Σαββίδου 

Στο πnγαιμό για το σχολείο τnc; «Τούμπας>> r'iταν μεγάλn ικανοποίnσn για μας, τους 

μικρούς μαθnτές του δnμοτικού, να λοξοδρομούμε από τον κύριο δρόμο προς τnν 

Αγία Μαρίνα και να παίρνουμε το «συντόμι» από τα σπίτια του Λόϊζου και ακολουθώ

ντας το αυλάκι να φτάνουμε στο Δnμαρχείο. Έτσι και χρόνο κερδίζαμε και αρκε

τό ποδαρόδρομο γλυτώναμε ... Από τnν άλλn μας άρεσε να περπατάμε στον στρω
μένο με βότσαλα στενό και να χαζεύουμε τα σπίτια τnc; Λούλλας του Παντελιi, το 

επιπλοποιείο του Θεόδωρου Παντελιi και στn συνέχεια το σπίτι τnc; Βαρβάρας, ενώ 

από τnν απέναντι πλευρά κυλούσε το νερό του κεφαλόβρυσου, που πιiγαινε να 

γυρίσει τις φτερωτές του μύλου. Δρομάκι γραφικό, που σε οδnγούσε ύστερα στο 

μεγάλο πλάτανο με τα «σπίθκια και τα περβόλια τnc; Φανερωμένnc;», ενώ αν κοιτού

σες στα αριστερά σου έβλεπες το ψnλό κυπαρίσσι τnc; Αγία Μαρίνας. Μνιiμες που 

αρχίζουν να θολώνουν και που, όχι με ευκολία δυστυχώς, ξαναφέρνουμε στn θύμn

σιi μας. 

Πάντα μου άρεσε να κοντοστέκουμαι στnν επιστροφιi από το σχολείο, σε αυτό το 

στενό δρομάκι με ανοιχτές διάπλατες τις εξώπορτες των νοικοκυριών τnc; 

Λούλλας και τnc; Βαρβάρας, που συνr'iθως κάθονταν και απολάμβαναν τnν δροσιά 

του στενού τους. Μου άρεσε να κοιτάζω στους nλιακούς με τις ωραίες γλάστρες, 

τις βασίλισσες, τις πεγκόνιεc;, τις ασnμένιεc; και τους κολεούς, να μυρίζομαι τα για

σεμιά και τα φούλια, με το βλέμμα μου να σταματά στα ψnλά τραπεζάκια με τους 

περίπλοκους κροσιέδεc; και τα κεντnτά πετσετάκια. 

Ποτέ δεν φαντάστnκα όμως τnν «ιστορία» που κουβαλά στπ ράχn του αυτό το 

πελώριο και επιβλnτικό κτίσμα, ούτε ποτέ με απασχόλnσαν οι άνθρωποι που κάπο

τε θα το κατοικούσαν, ιi το νερό που βλέπαμε να παραστρατεί, από το κύριο αυλά

κι μέσο μιας μικριiς τρύπας για να διασχίσει το τσιακκιλοστρωμένο δρομάκι και να 

μπει υπογείως ύστερα, από τον nλιακό τnc; Βαρβάρας στο περιβόλι τnc; αυλnς τnc;! 

Ως τn στιγμn που, ύστερα από τnν απώλειά του. αφnμένες στο γραφείο του πατέρα 

μου βρnκα τις πρόχειρες σπμειώσεις και δίπλα ανοιχτά χειρόγραφά του για τον 

Λογιότατο τnc; Κυθρέαc;, σnμειώσεις που όπως φαίνεται αριθμούσαν αρκετά χρόνια 

ζωnς και που αξιολογούσε και ξανάγραφε τον τελευταίο μnνα τnc; ζωnς του λεc; και 

δεν nθελε να αΦΠσει κενά και εκκρεμότπτεc; ... 

Διαβάζοντάς τις, θεώρnσα πως έπρεπε να προχωρnσω και να τελειώσω τπν μελέτn 
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του. Άρχισα τότε τις αναζnτnσεις για να βρεθούν οι πnγές, άρχισα να ψάχνω για 

αφnγnσεις «δια στόματος γερόντων» από τις οποίες φαίνεται ότι και ο ίδιος ο πατέ

ρας μου αντλούσε το υλικό του ... Όμως έχουν δυστυχώς περάσει χρόνια και οι 

μεγαλύτεροι nλικιακά χωριανοί δεν υπάρχουν ... ο Μιχάλnς Κούτσουρος, που αριθ
μεί ζωn πάνω από ένα ολόκλnρο αιώνα, πρώnν κοινοτάρχnς Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας, παρά τnν προθυμία του, δεν μπόρεσε να φωτίσει τις σκοτεινές πλευρές τnς 

έρευνας. 

Ποιός nταν αυτός ο Λογιότατος , αφού «λογιότατος>> μπορούσε να ονομαστεί επί 
τουρκοκρατίας, όποιος τύγχανε ανώτερnς μόρφωσnς; Η Φίλn και συνεργάτιδα του 

Περιοδικού μας Αν. Διευθύντρια του Κέντρου Επιστnμονικών Ερευνών κο 

Αικατερίνn Αριστείδου με οδnγnσε, με «Κλειδί» τn σχέσn του, όπως έγραφε ο πατέ

ρας μου με τnν Οικογένεια Οικονομίδn, στις πρώτες πnγές. Με μερικές αναφορές 

στα χέρια μου, βρέθnκα να το συζnτώ με τnν Κυθρεώτισσα Φίλn Θέλμα 

Χριστοδουλίδου-Μιχαπλίδου που τnν θεωρώ ως ... κινnτn βιβλιοθnκn και που πάντα 

είναι πρόθυμn να βοnθnσει με τις γνώσεις τnς. Η Θέλμα μου διέθεσε βιβλία τnς και 

με παρέπεμψε σε πnγές από τις οποίες άντλnσα τις πλnροφορίες που χρειαζόμουν, 

ώστε n μελέτn να μπορεί να δnμοσιευθεί. Τις ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τn κο 
Ελένn Νικnτα, Διευθ. Πολιτιστικών Υπnρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού και το Κέντρο Επιστnμονικών Ερενών, για τnν πρόσβασn στα Αρχεία του. 

Σε κάποιες από αυτές τις πnγές νομίζω, θα προσέτρεχε και ο πατέρας μου αν ο 

Θεός του χάριζε λίγn ιιπαράτασn» και, γνωρίζοντας τον ενθουσιασμό και τn ζέσπ που 

τον διακατείχε, σίγουρα θα δnμοσίευε στο περιοδικό μας τnν έρευνά του, ολοκλn

ρωμένn και εμπεριστατωμένn ... 

Ακολουθεί n μελέτn αυτούσια όπως ο πατέρας μου τnν άφπσε, σε πρόχειρn 

μορφn. Εκεί όπου προχώρπσα με νέα στοιχεία n φωτίστnκαν σκοτεινά σnμεία n απα
ντnθnκαν εύλογα ερωτι'iματα ι'i τα γραφόμενα τεκμnριώθnκαν από πnγές, υπάρχουν 

οι ανάλογες παραπομπές: 

Ο γνωστός Λογιότατος τnς Κυθρέας 

Είχε σχέσn με τnν εκ Λάρνακος οικογένεια των Οικονομιδών και ι'iταν πολύ γνωστός 

με το τίτλο Λογιότατος, που όπως φαίνεται απέκτnσε λόγω τnς υψnλnς για τnν 

εποχι'i του μόρφωσπς που έτυχε. 

ο Λογιότατος είχε αρκετά κτnματα στnν Κυθρέα και σnμαντικnς αξίας. Ανάμεσα 

σΌυτά nταν και τα κτnματα στο Νοτιοδυτικό άκρο τnς κωμόπολnς στnν τοποθεσία 

«Κατι'iφορος» όπου κτίστnκαν τα σπίτια τnς Λούλλας παντελn Θεοδώρου και 

Χριστάκn Κώστα Γιαννάκπ στn δεκαετία του '50 και βραδύτερο στο τέλος τnς δεκα
ετίας του '60 το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κυθρέας - σε μια έκτασn 12-15 σκαλών, 
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κτnμοσύνn τnc; Αρχιεπισκοπr'ic; που αγοράσθnκε από τnν Σχολικr'i Εφορεία Κυθρέαc;. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στnν περιοχr'i αυτr'i υπr'iρχαν πολύ παλιά ελαιόδενδρα που 

χρονολογούνταν από τnν εποχr'i των Ενετών. 

Τα κτr'iματα του Λογιοτάτου εκτός από τnν άνω τοποθεσία επεκτείνονταν και σε 

άλλες περιοχές τnc; Κυθρέαc; και συγκεκριμένα στnν περιοχr'i τnc; Εκκλnσίαc; Αγίας 

Μαρίνας Κυθρέας, όπου βρισκόταν και το αρχοντικό του Λογιοτάτου<Σnμ. 1α-1β> σε μια 

r'iσυxn τοποθεσία με πλακόστρωτο - τσιακκίλεc; συγκεκριμένα - δρόμο όπου δεν 

κυλοφορούσαν οχr'iματα αλλά r'iταν μόνο πεζόδρομος. 

Όλα αυτά τα κτr'iματα, μετά τnν φυγr'i του Λογιοτάτου εξ αιτίας του κινδύνου να 

δολοΦονnθεί από του Τούρκους όπως θα δούμε πιο κάτω, οι συγγενείς του 

Λογιοτάτου τα δώρnσαν στις εκκλnσίεc; Παναγίας Φανερωμένnc; στn Λευκωσία, Αγία 

Μαρίνα και Αγία Άννα τnc; Κυθρέαc; με το μεγαλύτερο μερίδιο στnν Παναγία 

Φανερωμένπc;. 

Λόγω αυτού του πλούτου και τnc; μεγάλnc; κτnματικr'ic; περιουσίας του οι Τούρκοι 

Αγάδες αποφάσισαν να σκοτώσουν τον Λογιότατο για να μπορέσουν να δnμεύσουν 

τnν περιουσίαν του. Κάποιος όμως Τούρκος που βρισκόταν στnν υπnρεσίαν του τού 

ψιθύρισε ότι «απόψε οι δικοί μαc; μέλλουν να σε σκοτώσουν για να γίνουν κύριοι τnc; 

Σnμ.1α. το σπίτι αυτό ανriκε ω 1821 στον Πειράκn, που διέφυγε τπν εκτέλεσπ ιου 1821. ικαλλιόπnc 
Πρωιοnαnα, Η ζωri στην Κύπρο επί τουρκοκρατίας, μέσα από ω αρχεία ωυ Κ.Ε.Ε. <Μέροc B'J Επετηρίδα Κ.Ε.Ε. 

χχνιι. 2001. σελ 208>. 

το Αρχοντικό ιου ι ΛογιοτάιουJ στπν ενορία Α γ. Μαρίναc Κυθρέαc, διατηρούνταν στην Κυθρέα ωc ιο 1974. Ίδια 
nnγri σελ. 257> ... Ήταν 4 σκάλεc πρόσωπο τζιαί άλλα ω περβόλια. <AΦriγnσn Θεόδωρου παντελι'ί στην κ. 
ΠρωτJ. Ίδια nnγri σελ. 258> . 

.. ο nρόκρι10c ιπc Κυθρέαc Πειράκnc Φιλοξένπσε ιο 1816 στο αρχοντικό 10υ ων Εσθονό λόγιο Otto νοn 
Richter, ο onoίoc αναφέρει ότι στενri φιλία συνέδεε ων Πετράκn με ων Πρόξενο Περιστιάνπ. Φαίνειαι ότι riιαν 
με την βοriθεια 10υ Φίλου 10υ Περιστιάνπ, που κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό ο Πετράκnc. Ο ξένοc επι

σκέπτπc περιγράφει εντυπωσιασμένος 10 σπίτι ωυ Πειράκπ στπν Κυθρέα: !Η Κυθρέα> ανriκει σ'έναν πλούσιο 
Έλληνα, ονόματι Πετράκn, που με υnοδέκιnκε, έπειτα από τη σύσταση ιου προξένου Περστιάνυ, κατά τρόπο 

μεγαλειώδη. Τα σκεύη 10υ σπιτιού ιου ι'ίιαν πολύτιμα λεπωυργriμαια. Συνδυάζονταν αρμονικά ευρωπαϊκά καθί

σματα με αιγυπτιακές ψάθεc και τα ντιβάνια riιαν επενδυμένα με ιο γνωστό, εξαίσιο λινοβάμβακο ύφασμα ιnc 

Λευκωοίαc, που ιο χρώμα ιου δεν ξεθωριάζει ποτέ. Σε μένα σέρβιραν ένα βραδυνό φαγπτό με λιχουδιές, ενώ ο 

οικοδεσπόιπc έτρωγε 10 λιτό νπστίσιμό ιου. Τα στρωσίδια ιου κρεβατιού μου riιαν από τπν πιο εκλεκιri μουσε
λίνα ... Ο Πετράκπc, που εκφραζόταν πολύ καλά στα 10ύρκικα, μου διnγriθπκε τιc διάφορες ταπεινώσεις που είναι 
υποχρεωμένος να ανέχεται από ιπν κυβέρνπσπ και πωc τελευταία, παρά ιπν ελάχιστπ αντίδρασri ιου, ων έριξαν 

στπ Φυλακri απ' όπου ων έβγαλαν οι Φράγκοι πρόξενοι." ιnολυχρόνπ Ενεπεκίδπ, " ο Εσθονός λόγιοc Otto νοπ 
Richter-1916. Με ιο γαιοκτriμονα Πετράκn», Κύπροc 1800-1878)- <Ιδια ππγri, σελ 258J. 

Σnμ.: 1β. Εν Κυθρία είχεν απέρανων κτπματικriν περιουσίαν, αλλά και ειc χρυσόν και ειc κοσμriμαια Πιο πλού

σιος, ωc και κατά ψυχι'iν, υπάρχων φιλελει'iμων, ελευθέριος, αγαθόc. Εν Λευκωσία εκέκτπ10 ιδιόκιηιον οικίαν 

εν τπ ενορία Αγίου Ιωάννου, όπισθεν ωυ κι'iπου ιnc Αρχιεπισκοπric, ειc τπν οποίαν διέμενεν ερχόμενος ειc 

Λευκωσίαν και όπου κατώκπσεν π οικογένειά 10υ κατά ιαc πμέραc τπc «καιαδρομric». Ν. Κυριαζι'i «Χατζπ

τσελεπι'ic Κυθέρειοe>• κυπριακά Χρονικά τ. Α' σελ. 347J. 



103 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

περιουσίας σου». ΣκέΦθnκε λοιπόν ο Λογιότατος, χωρίς να χάσει τnν ψυχραιμίαν του 

πώς να αποφύγει τnν όολοφονίαν του και αμέσως έβαλε σε εφαρμογιi το σχέδιο 

διαφuγnς του. Διέταξε γριiγορα τους uπnρέτες του να ετοιμάσουν σφαχτά, να τα 

ψιiσουν στnν aνθρακιά για να φιλοξενnσει τους αγάδες και επίδοξους δολοφόνους 

του. Όταν ετοιμάσθnκε το δείπνο, έστειλε ο Λογιότατος τους υπnρέτες του και 

κάλεσε όλους τους υψπλούς αγάδες. Όταν άρχισαν να φθάνουν τους πρότεινε να 

καθίσουν στο στρωμένο δείπνο γιατί γιόρταζε, έτσι δινόταν n εντύπωσn πως nταν 
ευκαιρία διασκέδασnς. ΑίΦνnς τn στιγμn που το γλέντι έφθασε στο αποκορύφωμά 

του έφθασαν δύο από τους υπnρέτες του και του έφεραν το «χαπάρι» πως δύο 

βοσκοί του φιλονικούσαν και nταν έτοιμοι να σκοτωθούν μεταξύ τους και έπρεπε να 

πάει να τους χωρίσει και να τους συμφιλιώσει αφού οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να τους 

καθnσυχάσουν. 

Εν όψει αυτnς τnς αναγκαιότnτας ο Λογιότατος ζιlτnσε συγγνώμn από τους Αγάδες 

και εκείνοι συγκατένευσαν να πάει να τους συμφιλιώσει για αποφυγιiν κάθε κινδύ

νου. Εν τω μεταξύ οι υπnρέτες είχαν έτοιμο το άλογο στο οποίο αμέσως επενέβn για 

να μnν τον προλάβουν οι Τούρκοι και έφυγε όχι για να χωρίσει τους διlθεν διαπλn

κτιζόμενους βοσκούς του αλλά για τn Λάρνακα όπου πέτυχε πλοίο στο οποίο αμέ

σως επιβιβάστnκε, αφού εγκατέλειψε το άλογό του στnν τύχπ του εκεί στnν ακρο
γιαλιά. <Σπμ. 2α. 2β και 2γ) 

Πρώτος σταθμός τnς φυγr'ίς του nταν n Αίγυπτος όπου δεν έκρινε φρόνιμο να εγκα
τασταθεί μόνιμα στn χώρα αυτn γιατί βρισκόταν υπό τnν προστασία των Τούρκων και 

από φόβο μnπως οι Τούρκοι που τον κατέτρεχαν μπορούσαν να φθάσουν ως εκεί. 

Σπμ.2α. Η ανάγκη διαφυγriς αnό τnν Κύπρο nαρουσιάοτnκε nιο έντονα τον τραγικό Ιούλιο του 1821, όnως μαρ
τυρούν οι γραπτές nnγές. Σχετικές αναφορές υπάρχουν και mnν nροφορικri nαράδοοn. όπου περιγράφεται 

n.χ. n διαφυγri του Πετράκn. προκρίτου τnς Κυθρέας. <Ε.Ε.Ε. XXVII, 2001, Καλλιόnnς Πρωτοπαπά Η ζωri mnν 
Κύπρο τα Χρόνια τnς τουρκοκρατίας μέσα αnό τα Αρχεία του ΚΕΕ <μέρος ΒΌελ. 202). 

Ένας αριθμός nρογραφέvτων κατάφεραν να γλυτώσουν τn ζωri τους, αλλοι φεύγοντας κρυφά αnό τnν Κύπρο 

με τn βοriθεια ξένων προξένων, άλλοι κρυβόμενοι μέσα mo νnσί και άλλοι γλύτωσαν με τn μεσολάβηση ri τn 
βοriθεια τούρκων ... Ο Πρόκριτος τnς Κυθρέας Χατζnnέτρος διέφυγε με τnν βοriθεια ξένου προξένου. ίσως του 
Περιmιάνn. "Ο ΧατζnΠέτρος του nοτε Οικονόμου Κυθέρειος», υπογράφει έγγραφο του Δεκέβρn του 1821 μαζί 
με τους «κατά βοriθειαν εν Ευρώnn διασωθέντος Κυπρίους» <ίδια nnγri, σελ. 251 ικεφ. ΔιαφυγriJJ. 

Ση μ. 2β. Εκεί έδωσε. σύμφωνα με τnν nαράδσσn. το άλογό του σε ένα άνθρωπο να το προσέχει και του είπε 

αν δεν γυρίσει να το κρατriσει δικό του. Έμεινε ο σκύλος του mnν παραλία και ο ίδιος εξαφανίστηκε (ίδια nnγri, 

σελ. 257) 

Σπμ. 2γ. Σύμφωνα με τον Ν. Κυριαζri, «Κατά ως σφαγάς του Ιουλίου ευρισκόμενος εν Λευκωσία nδυνriθn να 

φύγn εγκαίρως και καταδιωχθείς εν Κυθρία κατriλθεν εις Λάρνακα προσφυγών εις τnν nρσmασίαν του 

Προξένου τnς Αγγλίας, του Αντωνίου Βοντιτσιάνου. Είς τnν οικίαν τούτου διέμεινεν, εως ότου τn βοnθεία και 

του αυmριακού προξένου Antoine Gaprara δοθείσης ευκαιρίας μετnμΦέσθn εις Γάλλσν αξιωματικόν και εnιβάς 
γαλλικού πολεμικού nαρατυχόντος εις Λάρνακα αnεβιβάσθn εις Μασσαλίαν. !Ν. Κυριαζri «Χατζn-Τσιελεnriς 

Κυθέρειος» Κυπριακά Χρονικά τ. Α' σελ. 347) 
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Μετά τnν Αίγυπτο σύντομα έφθασε στnν Γαλλία όπου βρnκε ασφάλεια σε 

Ευρωπαϊκn και φιλελεύθερn χώρα και όπου έζnσε μέχρι τέλους τnς ζωnς του. <τπν 

άνω ιστορία τnc; περιπέτειας τnς ζωnς του, τnν είχε διnγnθεί ο έγκριτος ιατρός 

Ιωάννnς Σπυριδάκις που πέθανε πριν 4 περίπου χρόνια στο Μέλαθρα Ευγnρίας 

ΜακεδονίτισσαςJ. 

Ανάμεσα στα τέκνα που είχε nταν και μια κόρn που τnν πάντρεψε και εγκατεστάθn

κε στnν Κυθρέα, στο σπίτι που έκτισε ο ίδιος. <Σnμ.3 Α και 3BJ 

Εκτάσεις ολόκλnρες που βρίσκονταν πλnσίον του σπιτιού του δωρr'iθnκαν, χειρονο

μία που εγίνετο τότε για να μnν τα κατάσχουν οι Τούρκοι, στnν Εκκλπσία 

Φανερωμένnς Λευκωσίας. <Σnμ.4> Η Εκκλnσία Φανερωμένnς τα είχε πωλnσει αργό

τερα σε Κυθρεώτες και τα χρnματά τους τα αξιοποίnσε σε ακίνnτα στnν πρωτεύου

σα που απέφεραν κέρδn μεγαλύτερα από εκείνα που εισέπραττε από τις ενοικιάσεις 

στnν Κυθρέα. Στα κτnματα αυτά περιλαμβάνονταν το κτnμα του Μιλτιάδn 

Κυριακίδn, του Στέλιου του Ζαμπά, το κτnμα του Γιώρκου τnς Χατζnνούς και του 

Σnμ.3Α Όnωc; αναφέρει ο Αριστ:είδnc; Κουδουνάρnc; στ:nν έρευνά του " Νέα Στοιχεία επί τnc; Οικογενείας των 
Οικονομιδών» <Κυnριακαί Σnουδαί, Τόμος ΜΑ, 1977) n κόρn του Λογιοτάτου Χριστ:αλλένn παντρεύτηκε τον 
Νικόλαο Οικονομίδn από τnν Λάρνακα. 

ο Αρ. κουδουνάρnc; αναφέρει «Νικόλαος Οικονομίδnc;, εγεννιiθn ειc; Λάρνακα., Λογιώτατοc;. Γράφει ο Ελ 

Πρωτοψάλτης «Εγκατέλειψε τnν Κύπρο ένθα διέθετε πολλά nλούτn και απέραντα κτr'iματα και κατέφυγεν ειc; 

τnν Ιταλίαν και εκείθεν ειc; τnν Εnτάνnσον και μεταγενεστ:έρωc; ειc; τnν ελευθερωθείσαν Ελλάδα» Επιστ:ρέψαc; 

ειc; Κύnρον μετά τnν αμνnστ:είαν, εγκατεστ:άθn ειc; Κυθρέαν, όπου nροτινοc; ακόμn υnr'iρχε «το σπίτι του 

Λογιοτάτου» <Κωνστ:αντίνοc; Σnυριδάκιc;J. Συνεζεύχθη τnν εκ Κυθρέαc; θυγατέρα του ΧατζnΠέτρου του ποτέ 

Οικονόμου Κυθέρειου, Χρυστ:αλλένn. Τέκνον: Γεώργιος 1838-1890. Εγεννr'iθn ειc; Κυθρέαν και συνεζεύχθη τnν 
εκ Λευκωσίας θυγατέρα του κοτζάnασn Γεωργίου ιωαννίδn, Μαρίτσα. <Κυπριακά Χρονικά τ. Α' σελ. 34J 

Η θυγσι:έρα αυτών Αγλαϊα, παντρεύτηκε τον Σπυρίδωνα Ιωάννη Σnυριδάκι (1861-1936) εξ Ηπείρου. Καθnγnτn 

Θρησκευτικών και Αρχαίων Ελληνικών ειc; Παγκύnριον Γυμνάσιον όπου διετέλεσε και Γυμνασιαρχεύων. Πατr'iρ 

των Κωνστ:αντίνου Σnυριδάκι ( Αρ. Κουδουνάρn, Νέα Στοιχεία επί τnc; Οικογένειας των Οικονομιδών, Κυnριακαί 
Σnουδαί, Τόμος ΜΑ, 1977) και του ιατρού Ιωάννη Σnυριδάκι. 

Σnμ. 3Β Ο ΧατζnΓεώργιοc; Ν. Οικονομίδnc; υπογράφει 5oc;, στ:ιc; 26 Απριλίου 1861, το έγγραφο βιβλίου ΚΗ' με 
αυξ. Αριθμό 6 «Tn Α.Μ. οι κάτοικοι τnc; ενορίας Αγίαc; Μαρίνnc; nολιτίαc; Κυθρέαc;, nαρακαλούσι τnν Α.Μ., όnωc; 
χειροτονr'iσει δια τnν ενορίαν των ωc; Ιερέα τον συνενορίτnν των Χ"Γεώργιον Παnαnέτρου». Πρώτος υπέγραψε 

ο γιόc; του Χατζnγεώργιοc; Πετρακίδnc;. <Κώστ:α Γ. Γιαννό Κυθρεώτικα Έγγραφα από το Αρχείο τnc; 

Αρχιεnισκοnr'ic; Κύπρου. Περιοδικό Ελεύθερη Κυθρέα, τεύχος 53-54, Μάnc;-Δεκέβρnc;, 1995. 

Σnμ. 4 Όσοι περιλαμβάνονταν στ:ουc; καταλόγους των προγραφών έχαναν, σύμφωνα με το φιρμάνι τnν περι
ουσία τουc;. «Το δημόσιο διiμευε τιc; περιουσίες των ραγιάδων τnc; Κύπρου που κατά τn διάρκεια τnc; Ελλnνικr'ic; 

Εnανάστ:ασnc; του 1821 δραπέτευαν ιi πέθαναν». <Ν. Κυριαζr'i Χατζn τσελεnr'ic; Κυθέρειοc;, Κυπριακά Χρονικά τ. 
Α' 1923 σελ. 320-323>. Μέσα στ:α πλαίσια αυτά δημοσιεύτηκε και n περιουσία του Πετράκn Λογιοτάτου και n 
οικογένεια του εnτώχευσε. Πολλά από τα κτr'iματα του τα έδωσε στιc; εκκλnσίεc; τnc; Αγίαc; Μαρίνας και τnc; 

Φανερωμένnc;. Ο ίδιος εκτόc; από τn κτnματικιi περιουσία είχε εnίσnc; και προνόμια στο νερό του κεφαλόβρυ

σου τnc; Κυθρέαc;. το αρχοντικό του, στ:nν ενορία Αν. Μαρίνας, διατηρούνταν στ:nν Κυθρέα μέχρι το 1974. 
<Ε.Κ.Ε.Ε. XXVII, 2001, Καλλιόnnc; Πρωτοπαπά Η ζωιi στ:nν Κύπρο τα Χρόνια τnc; τουρκοκρατίας μέσα από τα 
Αρχεία του ΚΚΕ <Μέρος Β, σελ. 256-257 κεφ. Διαφυγr'iJ. 
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Χρnστου τnς Αννούς, το καφενείο του Παύλου Ελευθερίου μαζί με το γnραιό πλά

τανο και τα γύρω σπίτια που εσωτερικά είχαν εκτεταμένο περιβόλι με ελιόμυλο που 

λειτουργούσε μέχρι τn δεκαετία του 1950. 

Το σπίτι του Λογιότατου, με δύο «Καμαρόπορτες» μια προς ανατολάς και μια προς 

νότο δέσποζε του τσιακκιλοστρωμένου δρόμου. Στnν πρόσοψn του υπnρχε το οικό

σnμο τnς οικογένειας του Λογιοτάτου, πελεκnμένα σε πέτρα κολλnτά δύο λιοντάρια 

το ένα δίπλα στο άλλο. Το αρχοντικό αυτό nταν ένα σύμπλεγμα σπιτιών με ισόγεια 

και ανώγεια δωμάτια εξαιρετικnς αρχιτεκτονικnς, με καμάρες και εξώστες και θύρες 

όλα καμωμένα από σκαλιστά ξύλα καρυδιάς nταν στολίδι για τnν Χαρίεσσα Κυθρέα 

και πόλος έλξεως, τους καλούς εκείνους καιρούς, ντόπιων και ξένων. 

Μόλις έμπαινες στα δεξιά, υπnρχε μια μικρn θυρίδα και στnν είσοδό τnς υπnρχε κρύ

πτnς, όπου μπορούσε κάποιος να κρυφτεί για ασφάλεια. <Σnμ. 5) 

Προχωρώντας εσωτερικά υπnρχαν 4 μεγάλα δωμάτια (κάμαρες) από τα οποία το ένα 
χρnσίμευε ως αποθnκn. <Σnμ.6) Ήταν ένα ιδιόρρυθμο σπίτι, άξιο λόγου και κάθε επι

σκέπτnς στnν Κυθρέα έπρεπε να το επισκεφθεί. 

Στnν είσοδό του υπnρχε κλίμα με εκτεταμένn κλnματαριά και οι ένοικοι μαζί με τους 

γείτονες κάθονταν κάτω από αυτn και απολάμβαναν τnν πυκνn σκιά, τn δροσιά και 

τnν πρασινάδα του. Τούτο το μέρος του σπιτιού ανnκε αργότερα <Σnμ. 7), στnν Θεανώ 

Συμεού συνέχιζε το σπίτι τnς Ρεβέκκας Παντελri και μια από αυτές τις καμάρες εστέ

γαζε το επιπλοποιείο του Παντελn Θεοδώρου. Συνέχεια nταν άλλn καμάρα που 

εχpnσίμευσε ωc; Τραπεζαρία και στn συνέχεια n κουζίνα που βρισκόταν απέναντι από 
το μαγαζί και υπεράνω υπnρχαν τρία ανώγεια δωμάτια. 

Το υπόλοιπο μέρος του σπιτιού ανnκε στnν Βαρβάρα Σάββα. Τρεις καμάρες αποτε

λούσαν τον nλιακό και μια μικρn αίθουσα με καμάρα, nταν το σαλόνι τnς Βαρβάρας 

Σnμ.S Ασυλία είχε και το σπίτι του Λογιοτάτου στnν ενορία Αγίας Μαρίνας Κυθρέας. «Ο κρύπτnς ήταν μόλις 

μπεις στο σπίτι, 2 μ. πλάτος, 6-7 μ. μήκος, 2-3 μ_ ύψος και κατέφευγε κάποιος στα χρόνια τnς τουρκοκρατίας, 
σαν άσυλο. Η είσοδος ήταν στον τοίχο. Έμπαινες που μιαν πόρταν στενή, επροχωρούσες 1 μέτρο, εσυνα
ντούσες σκαλιά, έβκαινες πάνω 2 μ. ύψος, εκατέβαινες κάτω στον κρύπτπν». <Η ζωή στπν Κύπρο τα χρόνια τπς 

Τουρκοκρατίας, Καλλιόnπς Πρωτοπαπα. Επετπρίδα Κ.Ε.Ε. χχνιι. Μέρος Β, σελ.208) 

Σnμ .6 «Το σπίτι του ήταν ούλλον καμάρες σε σχήμα Π. Ήταν 14 καμάρες τζιαί είσιεν στύλλους μεγάλους που 
εκρατούσαν τέσσερις καμάρες. Είσιεν δίχωρα, αμπάρκα, δωμάτια μεγάλα υποδοχής με στέγn αnό καλάμια. 

Είσιεν σέντε για τους σπόρους τζιαι κρύπτπν". Πδια πηγή-Προφορική αφήγπσn: Θεόδωρος Παντελή στπν 

Καλλιόπη Πρωτοπαπά). 

Σnμ. 7 «Το σπίτι του Λογιοτάτου αγοράστnκεν από τον πάππον μου, Γιαννάτζιnς Παπαγιώργπς ελέγετο και έδω
σεν το στις κόρες του κατόπιν και εκατοικήσαν τρεις κόρες και είχαν χωριστά κοτσάνια ... όσο μέρος εκρατού
σεν το σπίτι τπς κάθε κόρnς, έπαιρνεν το ανάλογο περβόλιν ... Το σπίτι με το περβόλιν ήτα δύο σκάλες μάκρος 
και τέσσερεις nλάτ:ος περίπου». <Θεόδωρος Παντελή. Α.Π.Π. Κυθρέα 66, αρ. μπτρώου 3150. Καλλιόπη 

Πρωτοπαπά Κ.Ε.Ε.). 
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και ένα μεγάλο δωμάτιο με δυο καμάρες nταν το υπνοδωμάτιο και δίπλα υπnρχε 

θύρα που άνοιγε στο σαλόνι και στnν αποθnκn με ξεχωριστn καμάρα. 

Στn συνέχεια είχε χαλασμένα δωμάτια με 4 καμάρες που εγκαταΑείΦθnκαν από τους 
aπογόνους. Φαίνεται ότι nταν αποθnκεc;, σταύΑοι και aχυρώνες και οι αρχικοί ένοι

κοι του σπιτιού καταγίνονταν με τnν γεωργία και nταν χρnσιμα για τα ζώα και τα γεν

νnματά τους. Οι νεώτεροι εγκατέλειψαν τnν απασχόλπσn τnc; γεωργίας και τα υπο

στατικά εγκαταλείφθnσαν στο έλεος του χρόνου που έφερε τnν κατάρρευσn. 

Εκείνο όμως που είναι γνωστό σ' όλn τnν περιοχn τnc; Κυθρέα nταν n Τρύπα του 
Λογιοτάτου. 'Αντικρυ του σπιτιού του στnν Κυθρέα περνούσε τότε σε κτιστό πέτρινο 

αυλάκι n διακλάδωσn τnc; νομnc; που προχωρεί για να δώσει τις νομές ιταξίμια> του 
νερού στα πλnσιόχωρα χωριά τnc; Κυθρέα αφού πέρασε και έδωσε τnν κινnτnρια 

δύναμn στο μύλο Καραμεμέτπ δίπλα στnν εκκλnσία, καταλnγει με πετραύΑακο για 

να δώσει τnν κινnτnρια δύναμn στο μύλο Μαρριl, Στέφανο και Κορώνα. Στο βάθος 

του σπιτιού του Λογιοτάτου υπnρχε περιβόλι, το περιβόλι όμως αυτό κανένα κατέμι 

τnc; Κυθρέαc; δεν μπορούσε να το αρδεύσει. 

Γι' αυτό άφnσαν μια κανονικn τρύπα στο πετραύΑακο που άνοιγε και έκλεινε εύκο

λα και διοχετεύετο υπογείως, περνούσε το πάτωμα του σπιτιού του (ύστερα τον 

nλιακό του σπιτιού τnc; Βαρβάραc;> και έφθανε στπν αυλn και το περιβόλι του αρχο

ντικού και το άρδευε ελευθέρως, χωρίς καμμιά παρέμβασn. ο τίτλος τnc; ιδιοκτnσίαc; 

του σπιτιού συμπεριελάμβανε και τn δωρεάν άρδευσn του περιβολιού. Παρόμοιες 

τρύπες δωρεάν άρδευσnc; υπάρχουν και στις δύο μεγάλες αρτnρίεc; του νερού, τnc; 

αρτnρίαc; που δfδει τα κατέμια για άρδευσn των κτnμάτων που δεν μπορούν και στις 

δύο περιπτώσεις va τα aρδεύσουν. 

Το νερό τnc; Τρύπας του Λογιοτάτου πότιζε 2 σκάλες περίπου περιβόλι με διάφορα 
καρποφόρα δέντρα, μεσπιλιέc;, λεμονιές, μια πελώρια ροδοδάφνn σε αρκετό ύψος 

που υπερείχε των άλλων δένδρων και διεκρίνετο από τον κεντρικό δρόμο που οδn

γούσε στnν εκκλnσία τnc; Αγίας Μαρίνας. Μια πελώρια βαζανάτn συκιά κατελάμβανε 

μεγάλn περιφέρεια και ύψος. Αυτn n συκιά κατέλαβε τn θέσn μιάc; εξίσου μεγάλπc; 
καρυδιάς που στο πέρασμα του χρόνου ξnράνθnκε. ο περίγυρος του περιβολιού 

nταν φυτεμένοι βάτοι πυκνοί που με τα αγκάθια και το ύψος που είχαν απέτρεπαν 

τnν είσοδο στο περιβόλο σε ανθρώπους και ζώα. 

Συνέχεια του περιβολιού που ανnκε στο σπίτι του Λογιοτάτου υπnρχε το χωράφι με 

τnν ονομασία <<Πέζουλοc;>> τέσσερειc; σκάλες με πολύ Αίγα μεγάλα ελαιόδενδρα και 

στο χωράφι τούτο εκαΑΑιεργούσαν οι περίοικοι με ιδιοκτnτn τον Αντώνn του Λόιζου 

διάφορες εποχιακές καλλιέργειες και κατά συνέπειαν εποτίζετο από τnν Τρύπα του 

Λογιοτάτου. 
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Εδώ σταματούν τα γραφόμενα του πατέρα μου ... Όμωc; για να φωτιστεί περισσό

τερο n ζωr'i του Λογιοτάτου, εξέχοντος μέλουc; τnc; τότε Κυθρεώτικnc; κοινωνίας και 
όχι μόνο, θα δώσω περισσότερες πΑnpοφοpίεc; για τον ίδιο και τnν οικογένειά του, 

όπωc; τιc; άντλnσα μέσα από τιc; πnγέc; που r'iδn έχω αναφέρει: 

ο Χατζnπετράκnc; Κυθέρειοc; μετά τn μυθιστορnματικn «διαφυγr'i» του στnν Ευρώπn 

που φαίνεται ότι έγινε με τn βοnθεια του Αυστριακού Πρέσβn στn Λάρνακα όταν 

μεταμφιεσμένος σε Γάλλο Αξιωματικό επιβιβάστnκε σε γαλλικό πολεμικό πλοίο, 

έφτασε στn Μασσαλία όπου έμεινε για κάποιο χρονικό διάστnμα. Όταν έμαθε ότι 

ολόκλnρn n οικογένειά του είχε συλλnΦθεί «ελάμβανε τnν γενναίαν ικατά τον 

Silbermann> απόΦασιν να επαιτnσn ίνα συλλέξn ποσόν τι χρnμάτων ικανόν προc; 

εξαγοράν τnc; οικογενείας του». 

Σύμφωνα με το Ν. Κυριαζr'i ικυπριακά Χρονικά, τόμοc; A'J για να μαζέψει τα λύτρα, επι
σκέφθnκε τιc; πόλειc; τnc; Γαλλίας Μπορντώ (1822), Παρίσσι (1826> και Στρασβούργο 

(1827>. Ενώ βρισκόταν στο Στρασβούργο πλnροφορr'iθnκε ότι οι δύο γιοί όπωc; και τα 

άλλα μέλn τnc; οικογένειάς του nταν r'iδn ελεύθεροι. Το 1828, σύμφωνα με αφnγn
σειc; από στόμα σε στόμα μεταξύ των τέκνων και των εγγονών του (θυγατέρα 

Μαρουδιά και εγγονός ΧασαπόγλουJ επισκέφθnκε τnν Αγγλίαν όπου χρnσιμοποιώ

νταc; τιc; γνωριμίες του - είχε Φιλοξενnσει στο σπίτι του στnν Κυθρέα κάποιο λόρδο r'i 
εν πάσn περιπτώσει «σnμαίνον πρόσωπο••. κατάφερε να ενδιαφερθεί για τα δεινοπα

θr'iματά του ο βασιλιάς τnc; Αγγλίας Γεώργιος Δ' ο οποίοc; του υποσχέθnκε να τον βοn

θr'iσει να επανακτnσει τn «δnμευθείσα•• περιουσία του και μάλιστα επειδr'i τον συμπά

θnσε, του δώρnσε σnμαντικό χρnματικό ποσό και χρυσοϋφαντα ρούχα. 

Οι προσπάθειες του χατζnπετράκn για ανάκτnσn τnc; περιουσίας τουc; δεν σταμάτn

σαν. Από τnν Αγγλία στn συνέχεια πnγε στnν Κωνσταντινούπολn από όπου το 1829 
μεταμφιεσμένος επέστρεψε στnν Κύπρο και έμενε στο σπίτι που είχε στn Λευκωσία. 

Μετά από λίγο πnγε ξανά στnν Κωνσταντινούπολn όπου τελικά, το 1830, κατάφερε 
με τn βοnθεια τnc; εκεί Αγγλικnc; Πρεσβείας, να εκδοθεί φιρμάνι τnc; Yψnλr'ic; Πύλnc; 

«δια του οποίου διετάηοντο αι εν Κύπρω τουρκικοί αρχαί να αποδώσωσι τα δnμευ

θέντα κτnματα και τnν λοιπnν περιουσίαν ειc; τον Χατζnπετράκιν••. και ενώ βρισκό

ταν στnν Κωνσταντινούπολn άγνωστον nώc;, ο Χατζnπετράκnc; πέθανε και το φιρμά

νι βρέθnκε στα χέρια του Πατριαρχείου το οποίο φρόντισε για τnν κnδεία του και 

πλnροφόρnσε σχετικά τouc; δικούς τουc; στπν Κύπρο. Όπωc; θα δούμε παρακάτω, με 

το θάνατό του άρχισαν νέεc; προσπάθειες για εξασΦάλισn νέου «φιρμανιού>>, από τον 

μεγαλύτερο γιό του, Χατζn Γιωργάκn Πετρακίδn. 

Δεν είμαστε σε θέσn να γνωρίζουμε πόσα nταν τα παιδιά του χατζnπετράκn. Ο Ν. 

Κυριαζr'ic; παρατnρεf ότι σε διάφορες πnγέc; αναφέρονται ωc; μέλn τnc; οικογένειάς 

του 12 άτομα, εκ των οποίων μόνο τα 6 είναι γνωστά και διερωτάται μnπωc; κάποια 
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άτομα δnλώθnκαν ως παιδιά του σε μια προσπάθεια να προστατευθούν n να απε
λευθερωθούν. τα 6 αυτά παιδιά είναι: Η Χατζn Ειρnνn Χατζn Γιαννάκn Νάταρ, n 
Μαρουδιά Γιακοuμn Χατζn Θουμά !μετέπειτα σύζυγος ΧριστοΦόρου Χασαnόγλοu 

γνωστn ως ΧατζnτουτούJ, n Χρυσταλλού Γιαννάκn Χατζnπέτρου, n Ελένn 

Χαραλάμπους Πnλαβάκn, ο Χριστοδουλnς και ο Χατζn Γιωργάκnς Πετρακίδnς. 

Ο Χριστουδουλnς, nταν ο μικρότερος γιός του Χατζnπετράκn του οποίου δεν είναι 

γνωστn n τύχn. Ο Ν. Κυριαζnς αναφέρει για τον μεγαλύτερο γιό του χατζnπετράκn: 

«Ο Χ"Γιωργάκις Πετρακίδnς nτο ο μεγαλύτερος υιός όσrις έτn τινά μετά τος σφαγάς 

προ δε του 1827, εδραπέτευσεν εκ Κύπρου και ελθών εις τnν επαναστnμένnν 

Ελλάδα ελάμβανε και αυτός μέρος εις τος μάχας μέχρι τnς ανακnρύξεως τnς 

Ελλάδος εις βασίλειον, κατετάχθπ δε ύστερον εις τος τάξεις του στρατού ισωματο

ΦύλαξJ επί Όθωνος, άγνωστον αν ως απλούς στρατιώτnς n ως βαθμούχος. 

Καθ' ον δε περίπου χρόνον ο Χατζnπετράκις απέθνnσκεν αιφνιδίως εις τnν 

Κωνσταντινούπολιν, ο Χ"Γεωργάκις απεβιβάζετο εις Κύπρον, δια να επανίδn τους 

οικείους του, μεθ' ων επλnροφορείτο εκ τnς επιστολnς του Πατριαρχείου τον αιφνί

διον θάνατον του πατρός του και τπν έκδοσιν του φιρμανίου, ευρεθέντος επί του 

νεκρού του πατρός του και περισυλλεγέντος. Εν οικογενειακώ συμβουλίω απεφα

σίσθn και ανεχώρnqεν εις Κωνσταντινούπολιν ο Χατζnγεωργάκις, δια να παραλάβn 

το φιρμάνιον. Επειδι'ί όμως τούτο είχεν εκδοθn επί ονόματι του Χατζnπετράκι και 

κατά τον ισχυρισμόν τnς εν Κύπρω Διοικnσεως, n aπόδοσις των δnμευθέντων δεν θα 
nτο κατά τύπους νόμιμος, nναγκάσθn να επανέλθn εις Κωσταντινούπολιν και δια τnς 

αγγλικnς Πρεσβείας πάλιν επεδίωξε τnν έκδοσιν άλλου φιρμανίου επ' ονόματι του 

πλέον. δια του οποίου, κατόπιν πολλών παρεμβλnθεισών δυσχεριών. κατώρθωσε να 

επανακτnσn πολύ μέρος τnς πατρικnς του κτnμοσύνnς. Μετά τίνα έτn παραιτnθείς 

των τάξεων του εν Ελλάδι στρατού κατrlλθεν εις Κύπρον ο Χατζnγεωργάκnς και απε

κατέστn υπανδρευθείς». Μ. Κυριαζri Χ''ταελεπriς, Κυθέρειος, Κυπριακά Χρονικά, Τόμος Α' σελ. 37-38_ 

Δυστυχώς το Αρχοντικό του Χατζnπετράκn με τn δικn του μακραίωνn και ταραχώδn ιστο

ρία δεν υπάρχει πια_ Γκρεμίστπκε από τους βάρβαρους εισβολείς, όπως και τόσα άλλα. 

Λες και nθελαν να αναγκάσουν τους τοίχους και τις αυλές του να σταματnσουν να 

θυμούνται ... να σταματnσουν να διnγούνται τα πάθn των ενοίκων τους, τα μαρτύρια τnς 
οικογένειας του Λογιότατου από τους Τούρκους κατακτnτέc;_ 

Στn δικn μας όμως θύμnσn θα στέκει εκεί, όπως εμείς το ζnσαμε, ολόρθο, επιβλnτικό. 

να δεσπόζει τnc; γειτονιάς του, να συντροφεύει τnν Αγία Μαρίνα μας και να συνομιλεί 

με τα νερά του κεΦαλόβρυσού μac; ... 




