
35 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ο Χρισrόδουπος Πέτσας μέσα από rα rεύχn και rις σεflίδες rou 
περιοδικού Εflεύθερn Κυθρέα 

rnς Ανθnς Πέrσα - Σαββίδου 

Παρ'όλο ότι ξέρω πόσο δύσκολο είναι τελικά το εγχείρnμα που έχω αναλάβει, να 

καταπιαστώ δnλαδή με το συγγραφικό έργο του πατέρα μου, παρ· όλο ότι ξέρω 

πόσο παρακινδυνευμένο είναι και πωc; πιθανόν να προκαλέσω αρνnτικά σχόλια 

στnν προσπάθειά μου να είμαι αντικειμενικός κριτήc; - ίσωc; και να μnν το κατορθώ

σω - εν τούτοιc; θα το προσπαθήσω. Γιατί ξέρω ότι και στn διάρκεια τnc; επίγειαc; 

ζωήc; του υπήρξα έναc; από τουc; αυστnρότερουc; κριτέc; του. αφού πίστευα ότι 

ασκούσα πάντα εποικοδομητική κριτική, τnν οποία αποδεχόταν και είναι αλήθεια πωc; 

δεν του χαριζόμουν σε ό,τι αφορούσε τον δnμόσιο βίο και τιc; πράξειc; του. ενώ 

παράλλnλα ήμουν ο καθnμερινόc; ακροατήc;, ο βοnθόc;, ο συνεργάτnc; του ... 

Πρέπει να πέσει το δέντρο για να μπορέσεις να το μετρήσεις και με μέτρο σύγκρισnc; 

τα δικά σου δεδομένα να συνειδnτοποιήσειc; το ύψοc; του, γιατί όσο καιρό στέκει 

ολόρθο και περήφανο είναι αδύνατο να το υπολογίσεις ... Μουρμουρούσα για τιc; aτέ
λειωτες ώρεc; που ήταν άΦαντοc; από το σπίτι ψάχνοντας πnγές για nc; μελέτεc; του. 
«Πεζοπορώνταc;>> ή καλύτερα τρέχοντας, παρά το προχωρημένο τnc; nλικίαc; του, από 

τn Δnμόσια Βιβλιοθήκη στnν Πλατεία Ελευθερίας στο Κρατικό Αρχείο, ή από το 

Υπουργείο Εσωτερικών στο Γραφείο Επάρχου, μουρμουρούσα για τιc; aτέλειωτες 

ώρεc; που χανόταν στο τυπογραφείο ή για τιc; ώρεc; που σκυφτόc; μαζί με τn μnτέρα 

μου διόρθωναν τιc; σελlδεc; του περιοδικοιJ, τnν καθnμεριvrΊ και συνεχn του έγνοια .... 

Σε αυτn τn σύντομn ανασκόnnσn του έργου του. δεν θα αναφερθώ στιc; αμέτρnτεc; 

ομιλίεc; του σε πορείεc; και συλλαλnτnρια. ούτε στα ψnφίσματα και τιc; επιστολές του 

για τn λύσn του Κυπριακού ούτε στιc; ανακοινώσεις που ωc; Πρόεδρος του Σωματείου 

Ελεύθερn Κυθρέα έβλεπαν το φωc; τnc; δnμοσιότnταc; στα διάφορα χρονικά στάδια

σταθμούς πορείαc; του κυπριακού ΠροβλrΊματοc;. Δεν θα αναφερθώ στιc; «σοβαρέc; 

πλnροφορίεc; που ο ίδιοc; παρείχε στο να είναι ολοκλnρωμένεc; οι μελέτεc;>> ερευνη

τών-συνεργατών του Περιοδικού, όπωc; μου ανέφερε πρόσφατα συνεργάτnc; του 

περιοδικού, Λειτουργός στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Θα αναφερθώ μόνο σε 

όσα ο ίδιοc; «κατέγραψε>> στο περιοδικό Ελεύθερn Κυθρέα και μόνο σε γενικέc; γραμ

μέc;, αφού το ολοκληρωμένο έργο του ευελπιστώ πωc; εμείc; τα παιδιά του θα κατα

φέρουμε να το εκδώσουμε στο σύντομο μέλλον. 

Σε όλn του τn ζωn είχε «παραμάσχαλα>> ένα βιβλίο αλλά και μιά πέννα στnν τσέπn. 

Μιά πέννα που γέμιζε αμέτρnτεc; σελίδεc; με μιά ατέλειωτn αγάπn για τον τόπο του 

και ιδιαίτερα για τn γn τnc; Κυθρέαc;. Η πέννα γινόταν «nαγά λαλέουσα>> και αποτύ

πωνε στο χαρτί τα σώψυχά του ... Προσπαθούσε μέσα από τα <<γραψίμια>> του να κρα-
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τnσει ζωντανn τnν Κυθρέα στn μνnμn των συγχωριανών του που έζnσαν και μεγά

λωσαν σ· αυτnν, αλλά και να διδάξει στους νεότερους τnν ιστορία του τόπου του. 

Θεωρούσε πως είχε χρέος, «επιβεβλnμένο καθnκον» όπως συνnθιζε να λέει, να κατα

γράψει όσα περισσότερα μπορούσε, μnπως και n μνnμn μας απατnσει και δεν Θυμού
μαστε όσα πρέπει, με τnν επιστροφn μας στnν Κυθρέα. Μnπως ξεχαστούμε ... Πρέπει 
να ξέρουμε πού είναι ο Μύλος Στέφανος, πώς χωρίζονται <<ΟΙ νομές» του νερού, πού 

βρίσκεται n χαραn του Ξυλευρίτικου, ποιός nταν ο ιδιοκτnτnς των ελιών στον 

Ξεροπόταμο ... Σε μερικές μάλιστα καταγραφές-μελέτες του γίνεται τέτοια λεπτομε
ρnς καταγραφn κτnμάτων, νομών νερού, ιδιοκτnτών γnς που ίσως θα μπορούσε να 

αποκαλεστεί παρα-Κτnματολόγιο: 

ιιΤο κτrίμα τούτο κtιnρονόμnσε ο γιος του Πεtιtιόnαnα Γερόtιεμος. Στn συνέχεια μεταβιβάστnκε 

στον αnόγονο του Γερόtιεμου Χατζn Στυtιtιrί Χ' Γιώρκου rχατζrίς του Χατζn Γιώρκου, nατέρας του 

Γεώργιου Γεωργιάδn nου rίταν για χρόνια Γραμματεύς του Δnμαρχείου ΚυθρέσςJ. ο Χατζn Στυtιtιriς 

Χ" Γιώρκου το nούtιnσε στο Γεώργιο Χ" Κωσταντrί Γιούnα. Αυτός το μεταβίβασε στις δυο του κόρες, 

25 σκάtιες στnν Παναγιώτα, nου nανrρεύτnκε τον Λούκα Θεμιστού Βtιάμn κι εγκατασrάθnκε στn 
Βώνn και 15 σκάtιες σrn Θάtιεια, nου nανrρεύτnκε τον Κώστα Κάστανα αnό το Λευκόνοικο". 

Από το 1975, δεύτερο χρόνο τnς προσφυγιάς, ελεύθερος πλέον από επαγγελματι
κούς περισπασμούς αφού αΦυπnρέτnσε από το διδασκαλικό επάγγελμα, αφέθnκε 

ολοκλnρωτικά στο <<Πάλαιμα>> για μ1ά δίκαιn λύσn του πολιτικού προβλnματος που θα 

περιλάμβανε τnν επιστροφn όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίές, 
ενώ στο <<Πάλαιμα» με τn λnθn του χρόνου πρότασσε τnν πέννα του με τnν οποία 

κατέγραφε για να διασώσει όσα μποpούσε περισσότερα από τn χαμένn μας γn και 

τους ανθρώπους τnς .... 

Επισκέπτεται καθnμερινά nλικιακά μεγαλύτερούς του που μπορούν να φωτίσουν 

περιόδους τnς Κυθρεώτικnς ζωnς για τις οποίες ο ίδιος δεν είχε προσλαμβάνουσες 

παραστάσεις, καταγράφει, διασταυρώνει και αξιοποιεί το λόγο τους. Για το 

Χριστόδουλο Πέτσα. τnν ίδια βαρύτnτα λόγου έχουν οι πλnροφορίες του aπλοϊκού 

και αμόρφωτου κάτοικου τnς περιοχnς του όπως και του περισπούδαστου και μορ

φωμένου. 

Με συστnματικές επισκέψεις στn Δnμοτικn Βιβλιοθnκn Λευκωσίας, στο Κρατικό 

Αρχείο, στn Βιβλιοθnκn του Κέντρου Επιστnμονικών Ερευνών, αναδιφεί μελέτες

πnγές και εμπλουτίζει τα κείμενά του. Πνεύμα ανnσυχο, παρά τnν nρεμfα που εξέ

πεμπτε, αεικίνnτο, δnμιουργικό ... Δεν φείδεται κόπων, δεν κουράζεται να διαβάζει 
εκατοντάδες σελίδες, να κρατεί σnμειώσεις, να γράφει και να ξαναγράφει ιδιοχείρως, 

να ανατρέχει για δεύτερn και τρίτn φορά στnν ίδια πnγn. 

Χαρακτnριστικά αναφέρω τnv 50σέλιδn μελέτn του Η Κυθρέα και n αρχαία πολιτεία 
των Χύτρων <τεύχος 22-23, 1985J n οποία έχει ως αναφορές βιβλιογραφίας τn 
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«Γενικn Ιστορία τnς Κύπρου» του 

Ιερώνυμου Περιστιάνn, το «Historic Cγprus» 
του Β. Gγnnis, το «Cγprus: its cities, tombs 
and temples» του Cesnola, τnν έκδοσn «The 
Cγprus Swedish Expedition>> τον «Ελλnνικό 
Οδnγό Κυπριακού Μουσείου>> του Πορφ. 

Δίκαιου και τα «Χωριά και Πολιτείες τnς 

Κύπρου» του Νέαρχου Κλnρίδn. 

Όπως ο ίδιος αναφέρει ιιστnν παρούσα μεflέ
τn μου έδωσα μια flεπτομεριi περιγραφιi όflων 

των ευρnμάτων που n αρχαιοflογικιi σκαπάνn μπό
ρεσε να φέρει στnν επιφάνεια στο περιώνυμο 

Βασίflειο των Χύτρων για να δείζει όfln τnν ανά

πτυςn και τον ποflιτισμό που έφθασαν οι αρχαίοι 

κάτοικοί του από τον καιρό τnς ίδρυσιiς του μέχρι 

των σnμερινών φιflοπρόοδων κατοίκων τnς που 

διατιiρnσαν τn σnμερινιi κωμόποfln τnς Κυθρέας 

σε αςιοζιiflευτα επίπεδα πνευματικιiς, ποflιτιστικιiς 

και θρnσκευτικιiς ανάπτυςnς". 

Σχολιάζοντας στn συνέχεια τn στάσn των 
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Τούρκων στο θέμα τnς πολιτιστικnς κλnρονομιάς αναφέρει: ιιΜιflούν για ιστορία τnς 
Κύπρου 5 χιflιάδων χρόνων, ενώ οι Τούρκοι εμφανίζονται σαν θρπσκευτικrί οντότnτα τον 7ο αιώνα 
μ.Χ. όταν ο Μωάμεθ τους δίδαζε τn δικιi του θρπσκεία. Σ' αυτιi τnν εποχrί φάνnκαν από τις στέπ

πες του Τουρκεστάν και με επιδρομές απέσπασαν χώρες από τn Βυζαντινrί Αυτοκρατορία για να 

ιδρύσουν το δικό τους κράτος. Ποιά μερίδα flοιπόν του αρχαίου ποflιτισμού τnς Κύπρου που ανα

φέρουν οι συflnτές τnς προγονικrίς μας ποflιτιστικrίς κflnρονομιάς μπορούν να αξιώσουν;>> 

Όπως ο ίδιος γράφει στο τέλος μιας άλλnς μελέτnς του με θέμα «Η Ελλnνικότnτα 

των Αρχαίων Χύτρων και τnς Σnμερινnς Κυθρέας» <τεύχος 37, 1990): ... ιιΜε τnν ευκαι
ρία τnς Γ Αντικατοχικrίς πορείας προς το διαμέρισμα Κυθρέας που θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου 1989 
έκαμα τnν παρούσα μεflέιη που αποδεικνύει πέρα για πέρα τnν εflflnνικότnτα τnς περιοχrίς προς 

πείσμα των Τούρκων κατακτnτών που προσπαθούν να τn ντύσουν με τούρκικο ένδυμα για να απο

δείξουν πως τούτα τα μέρn είναι τούρκικα. Απατούνται όμως φοβερά, γιατί το εflflnνικό στοιχείο 

κατοίκnσε και κυριάρχπσε σ' αυτrί από τnν αυγιi τnς ιστορίας του νnσιού για τρεις χιflιετnρίδες>>. 

Στο συγγραφικό έργο του εξέχουσα επίσnς θέσn καταλαμβάνει n Νερομάνα Πnγt'i του 
κεφαλόβρυσου. Στn μελέτn του «Ο κεφαλόβρυσος τnς Κυθρέας, ιστορία, Θρύλοι, 

παραδόσεις, αγώνες για προάσnισn του» <τεύχος 3, 1978J ενέκυψε με πολλn αγάπn 
γιατ:f ... ιιn Κuθρέα χωρίς τον κεφαflόβρυσό τnς Θα rίταν μια προέκτασn τnς άνuδρnς και άδενδρnς 
Μεσαορίας>> ... και έδωσε με πλt'iρn λεπτομέρεια τnν πορεία του νερού από το στόμιο τnς 
πnγnς, τα ταξίμια, τις νομές του νερού, τα δt'iμματα μέχρι τις τελευταίες διακλαδώσεις 

του με αναφορές για όλους του μύλους, τις χαpαγιάδες και τις «τρύπες>> στο δε νοερό 

πέρασμα του νερού σnμειογραφούνται τα τοπωνύμια των περιοχών. 
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Εξιστορεί ακόμα το «σnριαλ τnc; αρπαγnc; του νερού» από τnν Αποικιακn Κυβέρνnσn 

για μεταφορά σε χωριά τnc; Μεσαορίαc; και τn συμφωνία για επένδυσn όλων των 

κεντρικών κορμών από τnν πnγn μέχρι το Παλαfκuθρο κω το Έξω Μετόχι, προχωρεί 

και σχολιάζει τnν ίδια παθnτικn στάσn τnc; Κυπριακnc; Δnμοκρατίαc; «παρετnρnθn n ίδια 
ανάnγnτn θέσπ για τον ΚεΦαnόβρυσόν μας, που επέδειξε n Αγγnικιi διακυβέρνnσn. Παραμένουν 
ακόμn νωπές στn μνnμn όnων των Κυθρεωτών οι προσπάθειες τπς Κυβέρνπσnς να κάμει και αυτn 

διατριiσεις πάνω από τnν ππγn με τn μια για να μεταφέρει το νερό τους στπ Λευκωσία και με τnν 

άnnn για να το μεταφέρει για εκμετάnnευσn τουριστικnς περιοχnς στον παχύαμμο, κοντά στο 

χωρίο Άγιος Επίκrnτος, παρά τnν μαχnτικn αντίδρασn του Αρδευτικού μας Συνδέσμουιι. 

Μεγάλn n αγάπn του για τον κεφαλόβρυσο και από αυτόν αντλεί κατά καιρούc; τα 
θέματά του. Έτσι σε επόμενα τεύχn του περιοδικού είδαν το φωc; τnc; δnμοσιότnταc; 

μελέτεc; του που έδιναν περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τουc; μύλουc;, τιc; τρύ

πεc;, και τουc; ιδιοκτnτεc; τουc;. Μακρύc; ο κατάλογος: Λειτουργία του Νερόμυλου 

ιτεύχοc; 28, 1987>. Κατηγορίες των Νερόμυλων της Κυθρέας, αναφορά στο Μύλο 
Συρκάνο ιτεύχοc; 50-51, 1994>. Αλακάτα ή Μηχανή του Καττάμη ιτεύχοc; 49, 1994>. 
ο Μύλος του Αμπελιού ιτεύχοc; 53-54, 1995>, ο Μύλοc; Μαρρnc; στnν Κυθρέα ιτεύ
χοc; 55, 1996>. ο Μύλος Στέφανος ιτεύχοc; 56-57, 1996>. ο Μύλος της Ελιάς ιτεύχοc; 
58, 1997>. ο Μύλος Καραμεμέτη ιτεύχοc; 52, 1995>. Οι Διάφορες Τρύπες σαν 

Συμπλήρωμα του Αρδευτικού Συστήματος Κυθρέας ιτεύχοc; 59-60, 1997>. 

Πολυσέλιδες, λεπτομερείς, εμπεριστατωμένες όλεc; σχεδόν οι μελέτεc; και οι έρευ

νεc; του Χριστόδουλου Πέτσα. Γραμμένες στnν καθομιλουμένn, με στοιχεία καθα

ρεύουσας αλλά και αρχα·ί"ζουσαc;, προσιτές στον απλό αναγνώστn. Μέσα από τιc; 

γραμμέc; των κειμένων του ξετυλίγεται ο ίδιοc; και με τnν απλότnτα, τn λιτότnτα στο 

ύΦοc; του. τnν ευγένεια και τnν «ντροπαλότnτα» που τον χαρακτnριζε ωc; άτομο αλλά 

παράλλnλα και το δυναμισμό του διατυπώνει σκέψεις και εκθέτει γεγονότα όnωc; 

συνέβnκαν δεκάδεc; χρόνια πριν ... 

Τα γραπτά του έχουν δομn και εμπλουτίζονται με παραστατικές εικόνεc; που σε προ

καλούν να τιc; δnμιουργnσειc; ... Εγκύnτει υπομονετικά και καταπιάνεται με όλεc; τιc; 
πτυχέc; του θέματοc; και σταματά μόνο όταν το έχει εξαντλrlσει: "σ κινnματογράφος 

ΑΠΟΛΛΩΝ κτίσθnκε στο πιο κεντρικό μέρος τnς Κυθρέας, στnν περιοχn Σεραγιου. δίπnα ακριβώς 

στον πρώτο τότε σε κυκnοΦορία δρόμο Κυθρέας - Λευκωσίας -Τρικώμου. Έκαναν πρώτα τnν 
κaτάnnπnn διαμόρφωσn του μέρους. Έσχnμάτισαν περιτοίχισμα με τσ{γκους πού περιεnάμβανε 

τnν πnατεία με τα καθίσματα των θεατών. Έκτισαν τnν αίθουσα τnς προβοnnς και αντίκρυ τnν 

οθόνn. Το nnεκτρικό ρεύμα δεν είχε φθάσει ακόμn στnν Κυθρέα και n δυσκοnΓα αυτn ζεnεράσθn
κε με γεννnτρια που nειτουργούσε με πετρέnαιο, παριiγε αρκετό ρεύμα, που τροφοδοτούσε rnv 
κινnματογραφικn μnχανιi, σκόρπιζε άπnετο φως σ' όnα τα υποστατικά και σ' όnn τnν εκτεταμένn 

πnατεία, που βρισκόταν μπροστά στο σινεμά. 

Για οnοκnnρωσn του έργου Ι}αι για τnν εζυπnρέτnσn των πεnατών ωu σινεμά και των άnnων 

θαμώνων, μπροστά αΦέθnκε μεγάnος χώρος που διαμορφώθnκε κατάnnnnα σε μια αποnαυσrικn 
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πf/ατεία και σ' αυτri flειτουργούσε ένα κέντρο που σέρβιρε αναψυκτικά, ποτά με πflούσιους μεζέ

δες και τις Κυριακές και φαγπτό, όf/α σε ποf/ύ προσιτές τιμές. 

Πριν από τπ παράστασπ του έργου άρχιζε π μουσικιi από μεγαφώνου. Αυτri ιiταν το καflύτερο προ

σκflπτιiριο ... ιι. (0 Κινηματογράφος ΑΠΟΛΛΩΝ Κυθρέας, !τεύχος 11, 1981>> 

Μια από τις μελέτες - πρόκλnσn για τον ίδιο ωc; δάσκαλο και νια τnν οποία αφιέρω
σε, όπως συμπεραίνω εκ των υστέρων ουκ ολίγες ώρες και πάμπολλες επισκέψεις σε 

βιβλιοθnκεc;, nταν Η Εκπαίδευση στην Κύπρο κατά την εποχή της τουρκοκρατίας 

1571- 1878 που δnμοσιεύτnκε στο 34ο τεύχος του περιοδικού το 1989. 

Σχολιάζοντας το μορφωτικό επίπεδο τnν εποχn τnc; τουρκοκρατίας το οποίο παρατn

ρεί πωc; δεν nταν σε χειρότερn μοίρα από προnγούμενεc; εποχές κάτω από τnν μπότα 

άλλων κατακτnτών, αναφέρει: ιιΣυμπερασματικά καταflιiγουμε πως π Τουρκοκρατία δεν διέκο
ψε τπν πνευματικri τπς παραγωγri γιατί τέτοια σrπν Κύπρο επί Φραγκοκρατίας δεν υπrίρχε, μπορού

με flοιπόν με βεβαιότπτα να πούμε πως αύζπσε σε μεγάf/ο βαθμό τπν αμάθεια που επικρατούσε πριν 

από αιώνες σrπν Κύπροιι "·· μriπως τις προπγούμενες από τους Τούρκους εποχές π παιδεία σrπν 
Κύπρο βρισκόταν σε καflύτερπ μοίρα; Η διανοπτικri ανάπτυςπ σ' ένα flαό παρακοflουθεί σχεδόν κατά 

κανόνα τον ποflιτικό και κοινωνικό βίο. Λαός που στερείται τπν εflευθερία του flόγου και τπς σκέψπς, 

flαός που βρίσκεται κάτω από ζένπ εκμετάflflευσπ δεν είναι εύκοf/ο να διαπρέψει στα γράμματα και 

να παράξει αζιόf/ογα πνευματικά έργα. Η εflευθερία μόνο αναζωογονεί το πνεύμα και το σπρώχνει να 

Φθάσει σε ψπflά πετάγματα, επομένως αποτεflεί αναγκαία προϋπόθεσπ πνευμαrικriς ακμιiςιι. 

Διεξnλθε γι' αυτn του τn μελέτn αξιόλογα βοnθnματα;πnγέc; και αντλώντας από τα 

σχόλια διάφορων μελετnτών n περιnγnτών δίνει μια γλαφυρn εικόνα τnc; πνευματι
κnc; κατάπτωσnc; n οποία συνεχίζεται μέχρι τέλους τnc; τουρκοκρατίας . Σχολιάζει 
ακόμα το ρόλο τnς εκκλnσίαc; και του κλrlρου στnν περίοδο τnc; Τουρκοκρατίας και 

αναφέρεται στnν ίδρυσn των πρώτων σχολείων και τn μόρφωσn που κυρίως προ

σφερόταν για τα αγόρια. 

Η μελέτn καταλnγει πού αλλού, στnν αγαπnμένn του κωμόπολn τnν Κυθρέα, για να 

παραθέσει, αντλώντας από «Τα ελλnνικά Γράμματα εν Κύπρω στnν Περίοδο τnc; 

Τουρκοκρατίας>> του Λοϊζου Φιλίππου και με βάσn τις πλnροφορίεc; του διδασκάλου 

Ν. Μαντίδn, τnν εκπαίδευσn στnν Κυθρέα στα δύο αρρεναγωγεία, το ένα στnν ενο

ρία Αγίου Ανδρονίκου και το άλλο στn Χαρδακιώτισσα. 

Εξακολουθώντας τα «αφιερώματα στnν Παιδεία>> του τόπου αποτυπώνει τn ζωn και το 

έργο εκπαιδευτικών τnc; Κυθρέαc;. Για τn ζωn και το έργο μιας από τις πρώτες δασκά

λες, τnc; Πολυξένης nαπαζαχαρία που γεννnθnκε το 1861 στn Συρκανιά τnc; Κυθρέαc;, 
γράφει στο τεύχος 68-69 το 2000, εvcδ το 2001 στο τεύχος 71-72 καταπιάνεται με τn 
ζωn και το έργο του δασκάλου Γεώργιου Κορέλλη από τnν Κυθρέα. Το δάσκαλο 

Τρύφωνα Γιωργαλλίδη παρουσιάζει στο τεύχος 73 τον Απρίλn του 2002 και το ίδιο 

χρόνο στο τεύχος 74-75 παρουσιάζει τον δάσκαλο Σταύρο Κυπραγόρα, για να ακο
λουθnσει στο τεύχος 77-78 του 2003, n ζωn και το έργο τnc; Κυθρεώτισσαc; δασκάλας 
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Ελπινίκης παπαδοπούλλου. Για το δάσκαλο 

Βαρνάβα Παπαναστασίου από το Παλαίκυθρο 

μελετά και γράφει στο τεύχος 79 το 2004, ενώ 
στο τεύχοc; 80-81 του 2004 επιμελείται και γρά
φει το αφιέρωμα για το δάσκαλο Γιάγκο 

Κωνσταντινίδη, με τελευταία δουλειά του την 

αναφορά στη ζωn και στο έργο του αδελφού 

του, επίσηc; δασκάλου. Αθανάση Πέτσα στο 

τεύχοc; 82-83 το 2005, τελευταίο τεύχοc; που 
επιμελnθηκε ο ίδιοc; λίγο πριν έλθει το τέλοc; ... 

Σε μελέτη του στο τεύχοc; Γενάρηc;-Απρίληc; 

1992 αρ. 43. καταγράφει το ιστορικό του 

Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρονίκου 

Κυθρέας και στη μελέτη του για τιc; Ασχολίες 

των Κατοίκων της Περιοχnς Κυθρέας ιτεύχοc; 

46, 1993) μιλά, εκτόc; από την απαρίθμηση και 
ανάλυση των γεωργικών και άλλων ασχολιών 

των κατοίκων, με περηφάνεια νια την «εύαν

δρο» όπωc; πάντοτε χαρακτnριζε την Κυθρέα και για τουc; Κυθρεώτεc; που ιιαπό τnν 
εποχn τnς Τουρκοκρατίας είχαν εξαιρεrικn αγάπn στα γράμματα. Το έδειξαν με τnν ίδρυσn aflfln
floδιδaxrικoύ σχοflείου από το 1856 .... Αυτn τnν υπέρμετρn αγάπn στα γράμματα που είχαν οι πρό
γονοί μας μετέδωσαν και στους μεταγενέστερους για να φθάσει και σε μας τους σnμερινούς και 

μάflισrα σε μεγαf/ύτερο βαθμό. Αμιf/flώνταν μεταξύ τους οι κάτοικοι τnς Κυθρέας ποιός ν· αναδεί

ξει περισσότερο ra παιδιά του ... " 

Μια άλλη μελέτη-τεκμnριο που διαβάζεται ευχάριστα και από αυτn παρελαύνουν 

γενιέc; συγχωριανών μαc; είναι αυτn τηc; σύνδεσης τηc; περιοχnc; μαc; με την πρωτεύ

ουσα και τιτλοφορείται Τα Μέσα Συγκοινωνίας στην Περιοχή της Κυθρέας που 

δημοσιεύτηκε στο τεύχοc; 20-21 το 1984. 

ιιΗ Κυθρέα, μόf/ις flίγa χιflιόμετρα από τnν Λευκωσία, μια κωμόποfln που έσφυζε από ζωn, είχε τnν 

ανάγκn να συνδέεται με τn ιιΧώρα" είτε για εμπορικούς είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Aνraflflaγn γεωργικών προί6ντων, αγορές, προμnθειες. μόρΦωσn, κοινωνικn δραστnριότnτα". 

Ο τίτλοc; τηc; μελέτης ίσωc; παρασύρει τον αναγνώστη σε λάθοc; εκτίμηση. πωc; πρό

κειται δηλαδrl για μια ανιαρn και στεγνn καταγραΦn. Αντίθετα. Η γλαφυρότητα. η 

παραστα.(ικότητα, η ζωντανn περιγραφn των εικόνων σε «συμμετέχει» στο κινηματο

γραφικό του έργο. Ταξιδεύειc; με το κάρο, την άμαξα και παc; στη Χώρα για να <<ψου

μνίσειc;» και ύστερα να ξαποστάσειc; στο χάνι .... Βάζειc; το χέρι στην τσέπη νια να πλη
ρώσεις 1 σελίνι αγώγιο τον Κωστάκη !Κώστα Χρίστου> που σε ταξίδεψε αργά-αργά 
όλη τη διαδρομn με το 12θέσιο μικρό αυτοκίνητό του. που σύμφωνα με τον 

Χριστόδουλο Πέτσα nταν ιιαμερικανικnς προέflευσnς με κάσια ευρωπαϊκn"! 
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Η μελέτn-ιστορικn αναδρομn χρονολογικά αρχίζει τιc; πρώτεc; δύο δεκαετίες του 

20ού αιώνα όταν μοναδικά μέσα μεταφοράς nταν τα γαϊδούρια, τόσο για τα πάμπολ

λα γεωργικά προϊόντα που έπρεπε να μεταφερθούν στnν αγορά τnc; npωτεύοuσαc:. 

όσο και για τουc; ίδιουc; τουc; Κυθρεώτεc;. 

Με απίστευτn υπομονn καταγράφει στιc; συναντnσειc; του με κάθε λεπτομέρεια τιc; 

πλnροφορίεc; που μαζεύει, διασταυρώνει και στο τέλοc; ταξινομεί και αποτυπώνει στο 

χαρτί. Περνά πάρα πολλέc; ώρεc; με τουc; Σάββα Στυλιανού, Αντώνn χατζnγιάγκου και 

Κώστα Γεωργίου κωσταντn από τnν Κυθρέα, τον Κωσταντn Πετρακίδn από το Έξω 

Μετόχι, τον παναγιώτn Παπακυριακού από τn Βώνn, τον Λοίζο Χρίστου Ορφανού από 

το Νέο Χωριό, τον Κωνσταντίνο Αχιλλέα από το Παλαίκυθρο και το Σωτnρn 

Χριστοδούλου Καρπούζn από το Τραχώνι, για να καταφέρει να υπάρχει συνοχn και 

να ακολουθεί n μελέτn του χρονολογικά τnν εξέλιξn των μέσων στnν Κυθρέα και 

στnν περιοχn. για να φτάσουμε από το γαϊδούρι και τn μούλα ωc; μέσο μεταφοράς 

στο αυτοκίνnτο! 

ποιόc; Κυθρεώτnc; δεν θα ξαναφέρει, διαβάζοντάς τnν, στn μνnμn του τον ανταγωνι

σμό των «Κοινοπραξιών» για τn μεταφορά των επιβατών από τnν Κωμόπολn στn 

Λευκωσία και το δίλnμμα που είχαμε ποιά από τιc; δυό εταιρείες να χρnσιμοποιnσου

με ι'1 ποιόc; δεν θυμάται τον επαναστάτn Αντρέα Μιχαnλίδn <Ικκn>. που το 1973 δεν 
προσχώρnσε στnν ένωσn των κοινοπραξιών και μόνοc; του προσπαθούσε να αντα

γωνιστεί τουc; ... πολλούc;! 

Θα προσπαθnσω να σκιαγραφrΊσω με τn σειρά μου σε συντομία σταχυολογώντας τnν 

εξέλιξn αυτn μέσα από τιc; σελίδεc; τnc; έρευνάc; του γιατί αξίζει, νομίζω, τον κόπο. 

Μέσα από αυτrΊ ο αναγνώστnc; μεταφέρεται νοσταλγικά στουc; rΊρεμουc;, αργούc; ρυθ

μούς μιαc; ανέμελnc; αλλά και επίπονnc; καθnμερινότnταc; του αιώνα που πέρασε ... 

Στnν αρχrΊ λοιπόν τnc; δεύτερnc; δεκαετίας ωc; μεταφορικό μέσο χρnσιμοποιrΊθnκε 

nμίονοc; <μούλα> αντί το γαϊδούρι, γιατί μπορούσε να μεταφέρει στn ράχn μεγαλύτε

ρο φορτίο και μόλιc; το 1915 μπrΊκαν στn μεταφορικrΊ συγκοινωνία τα κάρα τα οποία 
... ~<είχαν το πflεονέκτπμα να μεταφέρουν τετραπflάσιο φορτίο από τα ζώα και το σπουδαιότερο, ο 
οδπγός μπορούσε να κάθεται στο κάρο και να Φυf/άγεται από τις αντίζοες καιρικές μεταβοf/ές 

rκρύο, βροχrί, ζέστπ κflπ.J". 

Όπωc; αναφέρει ~<τα κάρα χρπσιμοποιrίθπκαν ακόμπ και για τα ταζίδια σε προσκυνrίματα στα 
πεδινά μέρπ. Για πιο άνετο ταζίδι για τους προσκυνπτές κάflυπταν το άνοιγμα του κάρου με τέντες. 

Αυτές γίνονταν με τρία καμαρωτά σίδερα που στερεώνονταν σε τρύπες στα πflευρά του κάρου που 

ο κατασκευαστrίς ειχε ανοίζει. Πάνω στα σίδερα και κατά μrίκος του κάρου δένονταν καflάμια. 

Πάνω στα σίδερα και τα καflάμια στερέωναν σεντόνι rί μουσιαμά. Στπν κάσια του κάρου τοποθε

τούσαν 6-8 καρέκflες για να κάθονται οι επιβάτες. 

Στο τέflος τπς δεύτερπς δεκαετίας εισrίχθπσαν στπν Κύπρο από το εζωτερικό άμαζες που rίταν το 

πιο άνετο και ταχύτερο μέσο συγκοινωνίας. Πρώτοι που έφεραν άμαζες στπν συνοικία Σεράγια 

rίταν ο Κωστrίς ΒαΦειάδπς rκέflπςJ, ο Γεώργιος Μιχαf/άτζπ rκοflόβαrτοςJ, ο Γιαννακός Βασίflπ και ο 
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Γεώργιος Κούσπος ο οποίος είχε διπfiό κάρο. Στnν ενορία Αγίου Ανδρονίκου και Αγίου Γεωργίου ο 

Γιαννακός zαχαρία και ο Αντώνnς του Πεfifiονικόfiα rπατέρας του Τάκn ΠαρπέρnJ. Στn 

Χαρδακιώτισσα ο Γεώργιος Κασερτίδnς fΣούρτnςJ και στn Συρκανιά ο Κωστουρfις. Οι άμαl;ες του 

Σεραγιού εl;υπnρετούσαν και τους κατοίκους του Νέου Χωρίου και τnς Βώνnς τόσο στnν καθnμε

ρινfι συγκοινωνία όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις rνα μεταφερθεί fi.x. ένας άρρωστος από τnν 
Κυθρέα στπ Λευκωσία στο γιαrρόJ. 

Κάθε άμαl;α μετέφερε 6 επιβάτες. Τρεις στnν οπίσθια θέσn που rίταν και n πιο αναπαυrικrί δύο στπν 
προσrινrί άνrικρυ τπς οπίσθιας και ένας στnν άνω θέσπ δίπfiα στον οδπγό, σύνοfiο ατόμων με τον 

οδπγό 7. Στο οπίσθιο έl;ω μέρος τnς μπορούσαν να δεθούν αποσκευές που μετέφεραν μαζί τους 
οι επιβάτες. Το αγώγιο rίταν με επισrροφrί 1 σεfiίνι και σε 1'h ώρα διένυαν τnν απόστασn Κυθρέα
Λευκωσία. 

Αργότερα μετά τις άμαl;ες εισrίχθnσαν τα καπριοfiέ. Πιο μικρά και ποfiύ εfiαφρά από τις άμαl;ες 

κινούνταν μ' ένα άnογο και μπορούσαν να μεταφέρουν 4 επιβάτες. Ηταν ποfiύ πιο εfiαφρό από 
τnν άμαl;α και μπορούσε να διανύσει τnν απόστασπ Κυθρέα-Λευκωσία σε πέντε τέταρτα τnς ώρας. 

Το αγώγιο πnγαιμού-ερχομού rίταν 1 σεfiίνι. 

Πρώτος που έφερε καπριοfiέ στπν Κυθρέα rίταν ο Ποfiύδωρος fι!Ιιχαnfiίδnς rπουfinίκαςJ. Και δεύτε

ρος ο Νικοfiάτζπς Καrτάμnς που το χρnσιμοποιούσε αποκfiειστικά ο ίδιος και n οικογένειά τουιι . 

Ακόμα και με το ποιόc; αγόρασε το πρώτο ποδr'ίλατο ιi τnν πρώτn μοτοσυκλέττα στnν 

Κυθρέα, ασχολnθnκε n έρευνα. "το πρώτο ποδrίnατο στπν Κυθρέα αγοράσθnκε από τον 

Γιάγκο Καrτάμn το 1918, 5 fiίρες και το χρnσιμοποιούσε ο ίδιος μέσα στπν περιοχιi τπς κωμόπο

fJnςιι ... "n πρώτn μοτοσυκfiέrτα κυκποφόρnσε στnν Κυθρέα το 1935 από τον Θεμιστοκfirί Γιάγκου 

Θεμιστό ···"· 

"Σmν αρχrί τnc τρίτnς δεκαετίας εισrίχθπσαν στnν Κύπρο τα πρώτα αυτοκίνnτα, το πιο τέfiειο χερ

σαίο μέσο συγκοινωνίας. το πρώτο αυτοκίνnτο μεrαφέρθnκε στnν Κυθρέα από το Χ" Παρασκευά, 

κάτοικο τnς ενορίας Θεοτόκου το 1922 . ... δεύτερος που έφερε αυτοκίνnτο στnν περιοχrί Αγίου 
Γεωργίου rίταν ο Γιαννακός zαχαρίου. ... το αρχικό αγώγιο πnγαιμού-ερχομού στn διαδρομrί 

Κυθρέα-Λευκωσία rίταν 7 γρόσια που σύντομα αυl;rίθnκε στο ένα σεfiίνι με δικαίωμα να μεταφέρει 

κάθε επιβάτnς μέχρι 30 οκάδες φορτίο. Πέραν του φορτίου και μέχρι 100 οκάδες ο σωφέρ έπρεπε 
να πfinρώνεται με δύο σεfiίνιαιι. 

Σας προκαλώ να μοιραστούμε μαζί το παρακάτω κομμάτι τnc; μελέτnc; που μεταφέ

ρει το πνεύμα τnc; εποχιic;, συμπεριφορές που ίσως ξενίζουν πια στις μέρες μας ... 

"Τnν εποχrί αυτrί κάθε σωφέρ είχε τnν αντίfinψn πως έπρεπε να δώσει ένα όνομα στο αυτοκίνnτό 

του που έγραφε με μεγάfiα γράμματα σε πινακίδα που στερέωνε στο μπροστινό μέρος του αυτο

κινrίτου. Ετσι ο Ανrρέας του fι!Ιιχαfiάτζn του έδωσε το όνομα "Η καταστροφιi τnς Κύπρουιι, ο 
Γεώργιος Συκαfifiίδnς του έδωσε το όνομα "ο Γερο-δράκος τnς Κυθρέαςιι. Το όνομα που έδωσε ο 
Ανrρέας του fι!/ιχαfiάτζn rράβnl;ε τnν προσοχrί δnμοσιογράφου που έγραψε σχετικό χρονογράΦn

μα σε καθnμερινrί εφnμερίδα τnς Λευκωσίας που χαρακτrΊρισε τnν ονομασία τούτn nofiύ επιrυχn

μένπ. ο Γεώργιος ΣυκαfJfJίδnς με τnν επίγραφrί που έδωσε στο αυτοκίνnτο "ο Γερο-δράκος τnς 

Κυθρέαςιι rίθεfiε να το χαρακτnρίσει ποfiύ παfJιό αfifiά και ποfiύ γερό. 

Τα πρώτα ιδιωτικά αυτοκίνnτα μεταφέρθnκαν στnν Κυθρέα από τους αδεfiφούς Γιάγκο και Χρίστο 
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κατrάμπ το 1923, από τους γιατρούς Κώστα Κυριακίδπ rΚοiΊίτσπJ το 1924 και Ευέflθοντα Ιακωβίδπ 
το 1925. Στον ίδιο χρόνο εισriγαγε αυτοκίνπτο ιδιωτικό στπν Κυθρέα ο ΠουiΊικκας ΜιχαπiΊίδπς σε 
αντικατάστασn του καπριοflέ τουιι. 

Η πολυσέλιδn και εκτεταμένn αυτn έρευνα καλύπτει όλn τnν περιοχn και καταπιά

νεται με τα μέσα συγκοινωνίας στα γύρω χωριά, Νέο Χωρίο, Βώνn, Τραχώνι, 

Παλαίκυθρο, σnμειώνονταc; ότι αυτά μπορουσαν να εξυπnρετnθούν και από το 

Σιδnρόδρομο που περνούσε μέσω Έξω Μετοχίου και Τραχωνίου και λειτούργnσε από 

το 1905 μέχρι το 1951 και nταν Φθnνό συγκοινωνιακό μέσο με μόλις 3% γρόσια αγώ
γιο. Με τnν ίδια σχολαστικότnτα καταγράφεται το ιστορικό και n εξέλιξn των μέσων, 
με ονομαστικn αναφορά στους οδnγούc;, τους ιδιοκτnτεc; αυτοκινnτων και ποδnλά

των στnν ευρύτερn περιοχn. 

Η μελέτn του για τις Ελιές του Πελλόπαπα. που δnμοσιεύτnκε στο 19ο τεύχος τον 

Απρίλn του 1984, διαβάζεται ευχάριστα, γιατί ο Χρ. Πέτσας με τnν απίστευτn ευχέ
ρεια που είχε στο γράψιμο, σε παίρνει από το χέρι και σε ξεναγεί περπατώντας από 

τnν Κυθρέα πρ9ς τn Βώνn και στn διαδρομn σου δείχνει ένα προς ένα τα κτnματα 

του Πελλόπαπα. ενώ παράλλnλα σαν παραμύθι σου εξιστορεί ποιόc; rΊταν αυτός ο 

ιερωμένος που οι συγχωριανοί του κόλλnσαν το «παρατσούκλι» Πελλόπαπαc;: 

" Ήταν ο ΧατζππαπαχριστόδουiΊος Χατζππαπάγιαννπ που γεννriθπκε στπ Βώνπ γύρω στο έτος 
1800, ο επιiΊεγόμενος ΠεiΊiΊόπαπας, από τον οποίο π τοποθεσία πriρε το όνομά του «ΕiΊιές του 
ΠεiΊiΊόπαπαιι ... Νέος ειχε γίνει ιερέας στπν εκκiΊπσιά τ' Άπ Γιώργπ τπς Βώνπς που τπν υππρέτπσε 
για χρόνια. Βραδύτερο εγκαταστάθπκε στπ Χρυσίδα και εl;ακοiΊούθπσε να προσφέρει τις υππρεσίες 

του στπν εκκiΊπσιά του Τιμίου Σταυρού. ο πατέρας του Χατζππαπάγιαννπς nταν ανάμεσα στους 

ιερωμένους και προύχοντες τπς περιοχnς Κυθρέας, που αποκεΦάiΊισαν οι Τούρκοι τπν 9π ιουiΊίου 

1821 στπ Λευκωσία ... ". 

Μα γιατί άραγε του κόiΊiΊπσαν το κακόπχο όνομα «ΠεiΊiΊόπαπας" και παρέμεινε γνωστός μ' αυτό το 

παρατσούκiΊι; Ήταν άραγε ταιριαστό στο χαρακτnρα και στπ συμπεριφορά του ανάμεσα στους 

συνανθρώπους τπς εποχnς που έζπσε; 

Έζπσε στα χρόνια τπς Τουρκοκρατίας στπν Κύπρο, που π αξιοπρέπεια του ΈiΊiΊπνα τnς Κύπρου 

υπετιμάτο και εl;ευτεiΊίζετο σε υπέρτατο βαθμό και π περιουσία και κτπμοσύνπ εύκοiΊα μπορούσε 

να γίνει iΊεία των κυριάρχων Τούρκων Αγάδων ..... . 

ο ΧατζππαπαχριστόδουiΊος συχνά πυκνά υπεβάiΊiΊετο σε εξαντflπτικά βασανιστnρια από τους 

Τούρκους, με σκοπό να του αποσπάσουν χρnματα. Αναφέρεται πως υπεβάiΊiΊετο στο βασανιστnριο 

τπς καρέκiΊας με τπ ιrστρέβiΊανιι και το σχοινί. Τα βασανιστnρια αυτά nταν τόσο οδυνπρά, που κατέ

iΊπγαν σε iΊιποθυμίες και άflflες ψυχοσωματικές κακώσεις, που δεν μπορούσε ο βασανιζόμενος να 

περπατά κανονικά. Οι βασανιστές στπν κατάστασπ αυτn για να τον μυκτπρίσουν ακόμπ περισσότε

ρο του κόflfiπσav το όνομα «Ντεflί Παπάςιι, επίθετο που παρέμεινε στο μαρτυρικό ιερέα σ· όflπ του 

τπ ζωn." 

Ως καλός δάσκαλος θα κάμει περισσότερο ενδιαφέρουσα τnν aφnγnσn του. θα τnν 

διανθίσει, αναμειγνύονται:; στnν aφriγnσn του τn λαϊκn παράδοσn και στον πnγαιμό 

σου προς τn Βώνn θα σου μιλnσει για <<τn λόττο με τα γουρούνια>>: 
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ιι'Ηταν σnμαδιακό το flιοχώρι τούτο και δεν υnfιρχε κανένας κάτοικος τnς περιοχfις που να μnν 

fιξευρε τις ιιΕflιές του Πεf/f/όπαπα", . . . ποflύ πυκνά φυτεμένα τα flιόδενδρα, που αποτεflούσαν 
πραγματικό δάσος και ο διαβάτnς στο πέρασμα του τις νύκτες, με το θρόισμα των Φύflflων στο 

Φύσnμα του αέρα, ένιωθε ένα ανεξfιγnτο φόβο. ο φόβος τούτος ενισχύετο ακόμn περισσότερο με 

τπ flαϊκfι παράδοσπ, πως ανάμεσα στα πυκνά αυτά flιόδενrρα είχε το ενδιαίτnμα τnς μια αγριογου

ρούνα και έκαμνε τπν εμφάνισfι τnς στις ασέflnνες και σκοτεινές νύκτες. Ενθυμούμαι παιδιά εμείς, 

σαν περνούσαμε το δρόμο τούτο δέος μας έπιανε, όταν αναflογιζόμαστε πως μπορούσε να εμφα

νιστεί μπροστά μας n ιιf/όrrα με τα γουρούνια>> όπως μας έflεγαν οι παflιοί γέροι του χωριού μας και 
μάflιστα με επιθετικές διαθέσεις ενάντια στους διαβάτες που τοf/μούσαν να διασχίσουν ανάμεσα 

στα παflιά εκείνα πυκνοφυτευμένα εflιόδενδρα>>. 

Παραμύθι ακούγεται n εξιστόρnσn τnς ανεύρεσnς του Φιρμανιού που έφερε τn 
ιισφραγίδα τnς Οθωμανικfις Αυτοκρατορίας και τnν ιδιόχειρn υπογραφfι του Σουf/τάν Μεχμέτ Αζίζ 

και το έτος έκδοσnς του 1850-1851 .... Με το φιρμάνι του Σουflτάνου ο Πεflflόπαπας όχι μόνο ανέ
κrnσε όfln του τnν κτnματικfι περιουσία αf/flά και υnοχρεώθnκε ο Χαρατσάρ να του επιστρέψει και 

όσα χρfιματα του πfιρε, όταν βίαια εκδιώχθnκε από το σπίτι του. 

Το φιρμάνι αυτό βρέθnκε αρχικά μετά το θάνατο του Χατζnπαπαχριστόδουflου ΧατζnΠαnάγιαννn 

που έγινε στα 1877 στn Χρυσίδα. Το βρfικε ο γυιός του Θεοχάρnς φυf/αγμένο σε ιιτεκεδένια θfικn>> 
που fιταv τοποθετnμένn σε αρχαίο σεντού

κι. Στον ίδιο τόπο βρέθπκε και πάflι ύστερα 

αnό χρόνια από τον έγγονο του 

Πεflflόnαπα Σταυράκn Θεοχάρους. Στnν 

ίδια θέσn βρέθnκε περίπου το 1937-38 και 
από το γιο του Σταυράκn Θεοχάρους 

Κυπριανό rκύπροJ Σταυράκn (δισέγγονο 

του Πεf/f/όπαπαJ>>. 

Λάτρπς ο ίδιος ο Χριστόδουflος 

Πέτσας τπς γnς, τπν υππρετούσε από 

τα νεανικά του χρόνια και μόνο n 
Τούρκικπ εισβοflιi έκοψε αυτιi τπν 

δυνατιi σχέσπ του με τπ γπ, τις εtιιές 

και τα tιεμονόδενδρα. Κι όταν πια 

πρόσφυγας στπ Λευκωσία και μακριά 

από τπ γπ του δεν μπορούσε να τπν 

υππρετεί, συνέχισε αυτιi τους τπ 

σχέσπ, αφού πάflι τnν υππρετούσε 

γράφοντας για αυτιiν_ Από τπν 

πέννα του δεν περνά απαρατιiρπτο 

ro φυσικό τοπίο και με περισσιi 

αγάππ περιγράφει τα δέντρα και τn 

συμβοflιi τους στπν ποιοτικrί ζωιi. 
ιιΕδώ πρέπει να αναφερΘεί και ο πεflώριος 

πflάτανος που fιταν ριζωμένος στn μια 
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πflευρά τπς χαραrίς. Η παχειά σκιά που αχπμάτιζε π πυκνrί του Φυflflωαιά και π rριβιi και π εξάτμι

απ του μπόflικου νερού τπς χαραrίς ιiταν ιδεώδπς τόπος για τους περαστικούς. Να καθιiαουν, να 

αποflαύσουν τπν ξεκούρασπ και τ π δροσιά ύστερα από τπν πρώτπ ανπφόρα. Έτσι ανανεωμένοι και 

ξεκούραστοι να συνεχίσουν τπ δεύτερπ ανπΦόρα και να ξεβγούν στπν κοιflάδα τπς 

χaρδακιώτισσας" αναφέρει στn μελέτn για τον «Μύλο Στέφανο» στο τεύχος 56-57 το 
Δεκέβρn του 1996. 

Ακόμα, στnν τελευταία και ατέλειωτn μελέτn του αναφέρει περιγράφοντας το περι

βόλι στnν αυλn του Λογιότατου Κυθρέαc;: ιιΤο νερό τπς Τρύπας του Λογιοτάτου πότιζε 2 σκά
f/ες περίπου περιβόflι με διάφορα καρποφόρα δέντρα, μεσπιflιές, f/εμονιές, με μια πεf/ώρια ροδο

δάΦνπ με αρκετό ύψος που υπερείχε των άflflων δένδρων, δέσποζε τπς περιοχιiς και διεκρίνετο 

από τον κεντρικό δρόμο rίου οδπγούσε αrπν εκκflπσία τπς Αγίας Μαρίνας". 

Στn μελέτn του επίσnc; για τnν Τοποθεσία ιιΆης Βασίλης" <τεύχος 40, 1991) όπου ιιμια 
ππγrί μιάς περίπου ίνrζας νερό ρέει ακατάπαυστα από τπ σχισμrί ενός θεόρατου βράχου, και αυτrί 

π μικριi ππγrί έκαμε τπν τοποθεσία ξακουστrί ... " διαισθάνεται ο αναγνώστnς τnν περισσn 
αγάπn με τnν οποία υμνεί τn μάνα γn. Με οδnγό αυτό του το σύγγραμμα, μπορεί ο 

αναγνώστnc; εύκολα να οδnγnθεί και να φτάσει στnν περιοχn, αφού του δίνονται 

μέσα από τιc; γραμμές του οδnγίεc; πώc; να φτάσει είτε από το χωριό Βώνn, οπόταν 
ιιπρέπει να πάρουμε τον δρόμο δίπflα από τον χείμαρρο ξεροπόταμο που προχωρεί στο Βορρά, 

περνούμέ δίπflα στα ιιΜνrίμαrα των Τούρκων". φτάνουμε δίπλα στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
Λευκωσίας-Τpικώμου και συνεχίζουμε περνώντας μέσα από το τούρκικο χωριό Μπέπ Κιογιού .... ". 
Λεπτομερέστατες οι οδnγίεc;... Στnν περίπτωσn που θέλουμε να πάμε από τnν 

Κυθρέα, πάλι ο Χριστόδουλος Πέτσας λεc; και μας κρατεί από το χέρι n εκτελεί χρέn 
ταξιδιωτικού χάρτn, με απίστευτn σαφnνεια μας οδnγεί, ενώ στn διαδρομn όπως 

αναφέρθnκε και πιο πάνω, εμπλουτίζει τπν αφnγnσn του με λαογραφικά και περι

γραφές για τιc; τοποθεσίες που θα συναντnσουμε. " ... noflύ κοντά αrπν ππγrί είναι και π 
τοποθεσία «Δύο Νύμφες". Δύο πεf/ώριοι βράχοι που έχουν ύψος 4 μέτρα, στέκουν εκεί ευθυτενείς 
και καμαρωτοί σαν νύμφες". 

Ξεσκίζεται όμως n ψυχn του με τnν ανελέnτn αλλοίωσn και τnν καταστροφn του 
Κυθρεώτικου τοπίου. Γράφει στn μελέτn του για τn Μεταξοσκωλnκοτροφία στο 120 
τεύχος του Δεκέμβρn του 1981: «'Αρχισε ...... να παρατπρείται στπν Κυθρέα και μια αμείflικτπ 
εκρίζωσπ τπς συκαμιάς, που στόflιζε με τnν αρχοντικrί τnς Φυflflωσιά και το επιβfiπτικό τnς βαθυ

πράσινο χρώμα όfla τα περβοflοχώραφα. Ανεflέπτα εκτοπίζεται σαν άχρnστπ πια, για να εκμεrαfl

flευτούν το ποflύτιμο μέρος τπς γπς που σκίαζε με τnν πυκνrί τnς κόμπ και aπομυζούσε με τις χον

δρές ξυflώδεις ρίζες τnς και να καf/flιεργnθεί με άflfln προσοδοφόρο γεωργικιi παραγωγιi. 

Μπροστά στο κέρδος δεν f/αμβανόrαν υπόψn ούτε n επιβflπτικιi μεγαflοπρέπεια πού έδιδε στο 
γύρω τnς τοπίο ούτε n προστασία του φυσικού περιβάflflοντοςιι. 

Αριθμούν πάρα πολλές σελfδεc; οι μελέτες και καταγραφές του για τιc; καλλιέργειες 

στn γn τnς Κυθρέαc;. Όπως ο ίδιος απαριθμεί στο 15ο τεύχος του περιοδικού το 1982, 
στον πρόλογο τnc; μελέτnc; του Εποχιακές Καλλιέργειες στην Περιοχή Κυθρέας ιιΣτα 

προnγοiJμεvα δύο τεύχπ του περιοδικού ιιΕ/'ΊεύΘερπ Κuθρέα" στο 13ο αναφερτιiκαμε στnν 

Καilflιέργεια τnς Εilιάς και τπν Παραγωγιi Λαδιού στπν Περιοχrί Κυθρέας και εξnγrίσαμε τους 
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flόγους για τους οποίους n εflιά καταf/αμβάνει τnν πρώτn θέσn στn γεωργικιi παραγωγιi και στο 

14ο τεύχος αναφερτιiκαμε στnν Καί'Ιί'Ιιέργεια των Εσπεριδοειδών, που καταλαμβάνουν τn δεύτε

ρn θέσn". 

Στον πρόλογό του στn μελέτn του Η συνεργασία και Αλληλοβοήθεια των Αγροτών 

στην Ύπαιθρο ιτεύχοc; 29-30, 1987J κάτω από το γενικότερο τίτλο Μνιiμεc; από τα 
Κατεχόμενα σχολιάζει: «Στα δύσκοf/α τούτα χρόνια που περνά ο τόπος μας ύστερα από τnν 

εισβοf/ιi, που κυριάρχnσε n εγωπάθεια και υπεροψία και ο άνθρωπος κflείσθnκε στο άτομό του, 

πόσο μου έρχονται στο νου τα ειρnνικά ανεπανάflnπτα εκείνα χρόνια ανάμεσα στους δύο 

Παγκόσμιους Ποflέμους που οι κάτοικοι στα χωριά ζούσαν αδεf/φωμένοι και αγαπnμένοι κι είχαν 

πάντοτε σΌνεnτυγμένο βαθμό το αίσθnμα τnς προσέwισnς και αμοιβαίας βοιiθειας σ· όf/ες σχε

δόν τις γεωργικές τους ασχοflίες". 

Από τnν πέννα του Χριστόδουλου Πέτσα δεν μπορούσε να ξεφύγει μια από τιc; παλαι

ότερες ασχολίες των κατο(κων τnc; Κυθρέαc; που πρόσθετε στο τότε πενιχρό οικογε

νειακό εισόδnμα, και στnν οποία έπαιρνε μέρος όλn n οικογένεια, Η 

Μεταξοσκωληκοτροφία ιτεύχοc; 12, 1981): 

«Η ευflογία τnς περιοχιiς, ο κεφαf/όβρυσος, συνέτεινε στο να ακμάσει n σnροτροΦία, ιδίως από τn 
μεταποflεμικιi εποχιi του Πρώτου Παγκοσμίου Ποflέμου μέχρι τnν αρχιi του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Ποflέμου και αυτό καταμαρτυρείται από τις πoflflές παμπάflαιες συκαμιές, πού ιiταν φυτευμένες 

στις όχθες όflων των περβοflοχώραφων καί χωρίς σχεδόν καμμία περιποίnσn αναπτύσσοντο θαυ

μάσια, γιατί αρκούντο απflώς και μόνο στο ότι aπορροφούσαν άφθονο νερό από το παρακείμενο 

χωματένο αυflάκι. ... 

. . .Γύρω στο εργαστιiρι εγίνετο καθnμερινά σωστό πανnγύρι με τις γυναίκες που ιiρχοντο ενωρίς το 
πρωί για να τους κρατιiσει ο μεταξάς τn σειρά τους, γράφοντάς τις μία προς μία στον κατάf/ογο τnς 

μέρας για να μn γίνει f/άθος και παpεξnγnθεί. γιατί καθένας είχε τις πεflάτισσές του που εζυπnρε

τούσε κάθε χρόνο". 

Δουλευτιic; και προοδευτικός ο ίδιοc;, θαύμαζε και αγαπούσε τουc; Φιλοπρόοδουc; και 

εργατικούς συγχωριανούς του και ιiταν φυσικό να αφιερώσει από το χρόνο του για 

να ασχολnθεί με τιc; δραστnριότnτέc; τουc;. Αφιερώνει χρόνο και μαζεύει πλnροφο

ρίεc; για να παρουσιάσει ύστερα τιc; μελέτες του για τnν ΑσβεστοποιΤα της Κυθρέας 

ιτεύχοc; 78, 1980J, τη ΣκυροποlίΌ στην Κυθρέα ιτεύχοc; 9, 1980J, στο 10 τεύχος Γεν.
Απρ. 1981 για τnν Αλευροποιτα της Κυθρέας ενώ το 1993 στο τεύχος 47-48 γράφει 
για το Εργοστάσιο ΑλευροποιΤας Χριστίδη και στο τεύχος 40 τον Γεν.- Απρ. 1991 
περιγράφει τιc; ενέργειες που έγιναν από τον Χαρ. Τσουλιά για εμφιάλωσn του νερού 

από τnν Περιοχή Άης Βασίλης ιτεύχοc; 40, 1991J, ενόc; νερού που παρομοιάστnκε 
από ειδιiμονεc; «όπως εκείνο του Βισύ τnς Γaflflίaς". 

Δεν παρέλειψε να ασχολnθεί όμωc; και με τn ζωrΊ και το έργο απλών, καθnμερινών 

ανθρώπων, δουλευταράδων και προοδευτικών. Γράφει στο τεύχος 28 του Γενάρn 
Απρίλn 1987 για τον παιδικό Φίλο και συμμαθnτιi του στο σχολείο τnc; Βώνnc; 
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Ττοφαρή Νικόλα, 1914, που <ψεrrίnθε ποnnά χειρωνακτικά επαwέnματα σ'όnο, το μακρό διά
στnμα τnς καθnμερινrίς βιοπάnnς», για το Νικόλα Σάββα Λιπέρτου από τn Βώνπ <τεύχος 

75-76, 2003! για τον οποίο παραθέτει αποσπάσματα από το βιβλίο του Σάββα Γραικού 
<<Τα Οκτωβριανά και το Κ.Κ.Κ.» ... ψνωστό σαν Μποπσεβίκο, γιατί rίταν Κομμουνιστrίς, rί σαν 

Γαnατάρn, γιατί ύστερα από απόφασn του Κόμματος μετέφερε το γάnα των κτnνοτρόφων του 

χωριού του στn Λευκωσία"··· Γράφει επίσnc; στο τεύχος 36, <1989!, για το Σάββα 
Στυλιανού, 1902, «ένα διακεκριμένο παράγοντα τnς κωμόποnnς, ένα εζαίρετο κοινωνικό εργά
τn, ένα τέnειο τεχνίτn στnν τέχνn του αnεrροποιού και αμαζοnοιού rμε το παράνομα ΑnεrράρnςJ», 

για το Λούκα Βλάμη <τεύχος 38-39, 1990! Κοινοτάρχn Βώνnc; και για τnν προσφορά 
του στπν κοινότnτά του, στο τεύχος 16-17 Γεννάρnc;-Αύγουστοc; 1982 νια τον 

Αριστόδnμο Μα λαό 1901, «τον Κυθρεώτn που ανέπτυζε ποπυσχιδrί επαγγεnματικrί δράσn και 
συνέβαnε αζιr)Πογα στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα" και του οποίου n ζωn γίνεται από τnν 
πέννα του Χρ. Πέτσα μυθιστορπματικr'i! 

Στο τεύχος 64 του Γεν.-Απρ. 1999 n γραΦΠ του είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη του, 
από τον οποίο αντλούσε πολλές πλnροφορίεc; νια τιc; μελέτες του, Κώστα 

Αιμιλιανίδn, για να καταγράψει τιc; μνnμεc; και τα βιώματά του από τον επικό αγώνα 

55-59. Επίσnc; για τον εξαίρετο ταλαδιώρο τεχνίτn και λαξευτn του ξύλου, καλλιτέ

χνη Κώστα Χατζnχριστοδούλου-Ταλιαδώρο «που πnούrισε τn Θρnσκευrικrί κnnρονομιά με 

αζιόnογα έργα ωπογnυπτικrίς τέχνnς", έγραψε στο επόμενο τεύχος 65-66 του Μάη-Δεκ. 
1999. Για τον ιεροψάλτη Χατζnπετρή Χατζnνικόλα από τn Βώνn, το αnδόνι τnc; 
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Κύπρου, γράφει στο τεύχος αρ. 70, Γεν.- Απρ. 2001 και για τον Ιερέα της Χρυσίδας 

παπανδρέα Κωνσταντίνου. στο τεύχος 74-75, Γεν.-Απρ. 2002. 

Ο τραυματισμός συγχωριανού ενώ βρισκόταν στο καθr'iκον για την υπεράσπιση της 

πατρίδας κατά τη διάρκεια της τούρκικης εισβολr'iς το 197 4, δεν περνά αβασάνιστα 
από τη συνείδησr'i του και η περίπτωσr'i του τον συγκινεί ... Γράφει στο 18 τεύχος το 
1983, για τον Γιάννη Μ. Μακρή, "το flεβέvrn νέο από τnν Κυθρέα που σrίμερα είναι ανάπn· 
ρος, θύμα κι αυτός τnς θnριωδίας του Τούρκου εισβοflέαιι. 

Επέκταση σε άλλες μελέτες του Θεωρώ άσκοπη. Στο τέλος αυτr'iς της ανάλυσης βρί

σκονται καταγραμμένες, για εκείνο τον αναγνώστη r'i τον ερευνητr'i που πιθανόν να 
ενδιαφέρει μια τέτοια απαρίθμηση, όλες οι μελέτες-έρευνές του ... 

Θέλω να αναφέρω μόνο την επιμέλεια αναδημοσιεύσεως της Έκθεσης Χόρτον 

<Αμερικανός Πρόξενος στη Σμύρνη> για τα γεγονότα της Μικράς Ασίας με τίτλο: Η 

κατάρα της Μικράς Ασίας ή η Μάστιγα της Μικράς Ασίας και δημοσίευσε στα τεύχη 

24 και 29-30 με το σκεπτικό ότι "θα αποδειχθεί με επίσnμα ντοκουμέντα π γενοκτονία που 
διέπραξε n Τουρκία σε βάρος του Χριστιανικού πf/πθυσμού σrnν Τουρκία στα χρόνια 1914-1922ιι 
και ... ιιαπό τα γραφόμενα του Χόρτον ο αναγνώστπς να καταflrίζει στο συμπέρασμα πως n στάσπ 
των Τούρκων δεν έχει aflflάζει και πως από τnv όflπ περιγραφri τnς απειfΙΠς των Τούρκων εκείνnς 

τnς περιόδου. αποκαflύπτεται n μόνιμn απειflrί των Τούρκων ενάντια σrο δυτικό κόσμο ... " Εδώ 
θέλω να προσθέσω πως είναι με δικr'i του πρωτοβουλία και λόγω οικογενειακnς γνω

ριμίας με παράγοντες της συνοικίας Νέας Σμύρνης στην Αθr'iνα, που το Σωματείο 

Ελεύθερη Κυθρέα οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκδr'iλωσπ στις 1,2,3 και 4 Μαρτίου 
1986 αφιερωμένη στην Καταστροφr'i της Σμύρνης, με έκθεση φωτογραφιών από τη 
Σμύρνη. Η έκθεση αυτr'i αρχικά είχε παρουσιαστεί στο Bohemiaη Hall στην Astoria 
Νέας γόρκης και r'iταν το έναυσμα να εισηγηθεί στο ΔΣ του Σωματείου τη μεταφορά 

της στην Κύπρο. 

Πλούσια η πολιτιστικr'i κληρονομιά που εμπερικλείεται στις εκατοντάδες σελίδες της 

γραφr'iς του ... Αποτελούν οι σελίδες αυτές σημείο αναφοράς για τον οποιονδr'iποτε 
επιστr'iμονα μελετητι'ι αλλά και τον απλό ενδιαφερόμενο. Απόδειξη οι αναφορές

βιβλιογραφία στο έργο του Χριστόδουλου Πέτσα από μεταγενέστερους μελετητές, 

όπως ο συγχωριανός μας Κώστας zαχαρία Γιαννός στη Λαογραφικr'i και Ιστορικr'i 

Μονογραφία του <<Το Αρδευτικό Σύστημα και οι Τριανταδυό Νερόμυλοι της 

Κωμόπολης Κυθρέας Κύπρου», η οποία απέσπασε το 1997 τον Δ' Έπαινο της 

Ακαδημίας Αθηνών, η έρευνα του κ. Ι. Ιωνά του Κ.Ε.Ε. <<Παραδοσιακά Επαγγέλματα 

της Κύπρου» καθώς και n πρόσφατη έρευνα τηc; δρ. Αικ. Αριστείδου. <<Η υφαντουργία 

της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ον αιώνα και η συμβολr'i του Κ. 

Χριστοδούλου» 

Στις 22.11.1982 ο ΚαθηγητrΊς πανεπιστημίου Δημr'iτριος Σ. Λουκάτος γράφει με αφορ-
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μn τη μελέτn του για τnν Ελιά και το Λάδι: 

«Αξιότιμε κε Πέτσα, 

Στnν Ελλnνικn Λαογραφικn Εταιρεία, που τnc: είμαι Πρόεδρος, λαμβάνουμε τnν Ελεύθερn Κυθρέα 

και τn διαβάζουμε με συγκίνπσπ. Πρόσεξα σnμερα το μελέτnμά σας για τnν ελιά και το λάδι, που 

είναι λεnτομερέστατn και πορευτικn και που δίνει μαζί τnν όλn βιωτικn ατμόσφαιρα τnc: Κυθρέας. 

Καλώς φτάνετε και στα μοντέρνα μnχανnματα. Ενδιαφέρον θα είχαν και οι παροιμίες σχετικά με 

ελιά, λόδι. Εσnμείωσα αμέσως το κείμενό σας στn Βιβλιογραφία για τnν ελιά-λάδι που κρατώ .... , 

Μεταφέρω επίσnς επί flέζει απόσπασμα από τnν επιστοflιi με nμερομnνία 14.6.1989 
του συγχωριανού μας Στ. Συκαflflίδn που μιflά από μόνο του: 

Αγαππτέ κε Πέτσα 

Εκμεταnnεύομαι τπν ευκαιρία για να σε 

συγχαρώ και να σ' ευχαριστiiσω για τπ 

χαρά, τπ συγκίνπσπ και τπ νοσταnγία 

που προκαnούν σε μένα, όπως είμαι 

βέβαιος και σε ποππούς άnnους, οι 

συνεργασίες σου στο περιοδικό για πρό

σωπα και πράγματα τπς Κυθρέας. Σου 

εύχομαι υγεία και μακροζωία για να 

συνεχίσεις τπν πάρα ποnύ σπμαντικrΊ 

συμβοnrΊ σου στπ διατiiρπσπ άσβεστπς 

τπς μνiiμπς για τπν Κυθρέα μας και τους 

ανθρώπους τπς . ... .. » 

Στο ύστατο χαίρε πολλών συγχω

ριανών μας, ο Χριστόδουλος 

Πέτσας παρών. Πολλές φορές 

σχολιάστnκε με ειρωνικn διάθεσn 

για αυτn του τnν εμμονn να <<βάλ

λει λόο». Στις τελευταίες σελίδες κάθε τεύχους καταγράφονται οι αμέτρnτοι επικn

δειοι λόγοι του, aποχαιρετισμός στους αγαπnμένους συγχωριανούς του αλλά και 

σnμείο αναφοράς τnς επίγειας ζωnς τους. Δεν nταν ματαιοδοξία του αλλά καθnκον, 

γιατί πίστευε ότι απέτιε φόρο τιμnς σε αυτούς που έφυγαν, ενώ παράλλnλα όλοι 

είχαν το μερίδιό τους όσον αφορά τnν εκτίμnσn από μέρους τnς κοινότnτας, με μια 

μικρn έστω «θέσn», στο περιοδικό. «Καμιά φοράν εν να μείνουν, να τα διαβάζουν τα 

παιδιά και τα εγγόνια τους, να ξέρουν τις οικογένειες και τις ρίζες τους» όπως συνn-
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θιζε να λέει. Αυτός άλλωστε nταν και ο λόγος που έδινε για κάθε επικr'iδειο αντίτυ

πα του περιοδικού για ενθύμιο, σε παιδιά και σε εγγόνια. 

Μιλώντας για οικογενειακές ρίζες και οικογένειες, ενδιαφέρουσα είναι και n μελέτn 
του για τnν Οικογένεια των Πιέραινων <τεύχος 19, 1984> στnν οποία βοnθnσε n καθά
ρια μνnμn τnς Κωνστάντας Στυλιανοπούλου, τnς οικογένειας των Πιέραινων. 
ιιΟ Πιέρος, ο προπάππος των σπμερινών Πιέραινων, γεννnθπκε το έτος 1818 και nταν γιος του 
Μάρκου. ΑδέΙΊφια του Πιέρου nrαν ο Κονόμος rοικονόμοςJ και π Δέσποινα. 

Παιδιά του Κονόμου nταν π ΧρυσταfΊΙΊού, που παντρεύτπκε το ΜιχαπΙΊιά Χ" Αθανάσπ και έκαμαν 

τπν ΕΙΊεγκού, τπ Μυριάνθπ και τον ΣτυΙΊιανό Αθανασιάδπ. Η ΘεκΙΊού, που παντρεύτπκε το Γιάννπ 

Παπαϊωάννου και παιδιά τους nταν οι ΧαρίΙΊαος, Αθανάσπς, Χρίστος, Μαρίτσα rχαμπίναJ και Αγάθπ 

(Διακόνισσα). Ο ΤοουΙΊnς νυμφεύθπκε τπν Ειρnνπ από τπν Άσσια και παιδιά τους ιiταν π Μαρίτσα 

rπου παντρεύτπκε στο ΤσέριJ, π ΙουΙΊία και ο Γιάγκος. ο Χ" ΜιχαnΙΊπς νυμφεύθπκε τπ Θεορού από 

το ΠαΙΊαίκυθρο και παιδιά τους nταν π ΕΙΊένπ Παπαναστασίου, ο Γιάγκος και ο Χριστάκπς. 

Η αδεΙΊΦn του Πιέρου, Δέσποινα, παντρεύτπκε τον Χ" Σάββα Ζαμπάκκου και παιδιά τους nταν π 

Παρασκευού, ο Μαρκαντώνπς, ο Παπακιανός, π ΧρυσταΙΊΙΊού και π ΘέκΙΊα. Ένα από τα εγγόνια τπς 

Δέσποινας nταν π Δέσποινα, που παντρεύτπκε τον Κυριάκο Λεμονοφίδπιι. 

Σε προχωρnμένn nλικία με τn βοnθεια και τnς μνnμnς τnς μεγαλύτερης αδελφnς του 

Χρυσταλλένnς Κωνσταντίνου, ασχολείται με το Γενεαλογικό Δέντρο τnς Οικογένειας 

Χατζnαθανάσn, τnς οικογένειάς του από τnν πλευρά τnς μnτέρας του, το οποίο 

δnμοσιεύεται σε αυτn τnν έκδοσn σαν αφιέρωμα στn μνnμn του και αφού n ίδια 
προχώρnσα στnν καταγραφn των οικογενειών φτάνοντάς τις μέχρι τους σnμερινούς 

aπογόνους, με τn βοnθεια πολλών συγγενών. Τους ευχαριστώ ... 

Όλες όμως σχεδόν οι μελέτες και έρευνες του Χριστόδουλου Πέτσα τελειώνουν με 

το πικρό παράπονο τnς προσφυγιάς, το μnνυμα τnς αγωνιστικότητας αλλά και τnν 

αισιοδοξία τnς επιστροφnς στα πατρώα εδάΦn: 

ιιΠρέπει να ξέρουν όμως οι σπμερινοί άρπαγες των περιουσιών μας πως π ιστορία επαναΙΊαμβάνε

ται στο πέρασμα των αιώνων. Όπως οι πρόγονοί τους κατέκτπσαν με τπ δύναμπ του ξίφους τις 

περιουσίες και έμειναν προσωρινά στα χέρια τους για να έΙΊθουν να τις επανακτnσουν πάΙΊι οι 

ΈΙΊΙΊπνες, έτσι και σnμερα, όσο και αν προσπαθούν καταπατώντας αρχές δικαίου και πθικnς να τα 

κρατnσουν, δεν θα αργnσει και πάΙΊι το ΕΙΊΙΊπνικό στοιχείο να ξεπεράσει δοκιμασίες και στεριiσεις 

και να επανακτnσει όΙΊες του τπς περιουσίες που π βία και π 'αδικία του έχει στερnσει .... 

.. . Θα ξανάρθουν πάflι σε μας, γιατί είναι κερδισμένες με μόχθους, με κόπους, με ιδρώτα και αίμα 
με κακουχίες και ταΙΊαιπωρίες, με στερnσεις και δάκρυα. Είτε το θέΙΊουν είτε δεν το θέΙΊουν οι 

Τούρκοι θα βρεθούν μια μέρα στπν ανάγκπ να τις εγκαταΙΊείψουν, γιατί τους βαρύνει π αδικία και 

δεν τους αφnνει ούτε στιγμn να πσυχάσουνιι. 

Διορατικός και ανοικτόμυαλος, καταλαβαίνει πως n συμβίωσn με το σύνοικο στοιχείο 
είναι αναπόφευκτn για τn λύσn του Κυπριακού προβλr'iματος, γι αυτό γράφει το 

1989: «Απευθύνομαι τώρα στους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους. Τους συνετούς και μυαf/ω
μένους. Σ 'αυτούς που αγαπούν τπν πατρίδα τους και θέflουν να ζnσει και να προοδεύσει. ΣΌυτούς 
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που ένιωσαν τnν κακομοιριά που τους οδnγnσε n εισβοfln του Αrτίflα. Τους καflώ νάρθουν να ενω
θούν στον αντικατοχικό μας αγώνα να διώξουμε τους Αrτίflες και τους έποικους. Να κάτσουμε 

κατόπιν αντικριστά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. οπότε σίγουρα θα βρούμε τn σωστn flύσn 

προς αμοιβαίο όΦεf/ος". 

Τον τελευταίο μnνα τnc; επίγειας ζωnc; του. μn μπορώντας πλέον να ανατρέξει σε 

πnγέc; αλλά και μn μπορώντας να κάθεται <<άπραγος», ασχολr'Ιθnκε με βάσn τις σnμει

ώσειc;, στο ξαναγράψιμο μιας μελέτnc; του που γράφτnκε το 2000 για το Λογιότατο 
τnc; Κυθρέαc;, εκμεταλλευόμενος τnν αφnγnσn του ιατρού μ. Ιωάννn Σπυριδάκn. Η 

μελέτn είχε μείνει νια χρόνια αναξιοποίnτn ίσως γιατί υπnρχαν πολλά ερωτnματικά 

ωc; προς το ποιόc; nταν ο Λογιότατος. τα γραφτά του <<Λογιοτάτου τnc; Κυθρέαc;», βρn

καμε ανοιχτά στο γραφείο του με τn μελέτn σε πρόχειρn μορφn ... που τελικά κατά
φερα, νομίζω, να ολοκλnρώσω. 

Το βιβλίο και τnν πέννα άΦnσε το πρωϊ τnc; Πέμπτnc; 27 Οκτωβρίου 2005, όταν μετα
Φέρθnκε εσπευσμένα με πρόβλnμα υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για 

ιατρικές εξετάσεις, νια να φύγει nρεμα και ειρnνικά στις 1 0.30' πρωί τnc; Κυριακnc;, 30 
Οκτωβρίου 2005, συμπλnρώνονταc; ένα μεστό κύκλο 90 χρόνων δnμιουργικnc; επί
γειας ζωnc; ... 

«Είμαι ευτυχισμένος ... » μας είπε τις τελευταίες ώρες του << ... περιστοιχίζομαι από 
όλους σαc; ... >> γιατί πάντα αντιλαμβανόταν τnν τόσn αγάπn που τρέφαμε γι· αυτόν ... 
Μια αγάπn που ο ίδιος δεν τnν απαιτούσε, αλλά πραγματικό τnν είχε, γιατίτnν ΑΞΙΖΕ! 




