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Για τη Φρόσα…

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Αεικίνητη, σοβαρή, εργατική, πάντα στο τιμόνι του μικρού μάρ κας
Πεζιώ φορτηγού αυτοκινήτου της στην προσπάθειά της να φροντίσει τη
μεγάλη κτηματική περιουσία της οικογένειας του Πετράτζιη που
φορτώθηκε στους ώμους της. Με πρόγραμμα και με κέφι. Λες και αυτός
ήταν ο επί γης προορισμός της και όχι η δημιουργία οικογένειας. Έδειχνε
πως ήταν δική της επιλογή, πως αγαπούσε αυτό που έκανε, πως ήταν γι’
αυτή τρόπος ζωή και πως απολάμβανε το δέσιμο με τη γη από την οποία
αντλούσε ενέργεια.

Φρόσα, η μικρή κόρη του Πετράκη Χατζηλούκα και της Μαρίτσας
Νικολάου Καττάμη που άφησε μέρος της περιουσίας της και το σπίτι της
στο Δήμο Κυθρέας. Εκείνο το πατρικό σπίτι, το ψηλό και επιβλητικό με
τα μεγάλα παράθυρα που δέσποζε της περιοχής, εφαπτόμενο της Αστυ -
νομίας Κυθρέας1 και απέναντι από τις αποθήκες και το Συνεργατικό Τα -
μιευτήριο Κυθρέας. Και δίπλα στο δίπατο σπίτι τους, το γκαράζ, ο
αχυ ρώνας, ο σταύλος για το άλογο ή το γαϊδούρι του Πετράτζιη και οι
αποθήκες για τα γεννήματα. Και γύρω μεγάλη έκταση γης που άρχιζε
απέ ναντι από το κέντρο Καραβάκι και απλωνόταν προς το δρόμο της
Θεοτόκου. Και το σπίτι να προστατεύει ένα ψηλό σιμιντίρι, κρύβοντας
από τα βλέμματα των περαστικών την αυλή και το εσωτερικό του.

Η καθημερινή ενασχόληση της Φρόσας με τα κτήματά της και τις ελιές
δεν κατάφερε να της προσδώσει τα έντονα χαρακτηριστικά του δου λευτή
της γης, ούτε να τραχύνει την όψη και τη φωνή, την ευγένεια και τους
τρόπους της. 

Η Φρόσω κουβαλούσε βαρύ φορτίο στους ώμους της ως η μικρότερη
από τα 3 αδέλφια της Λουκή, Άννα, Νίκο. Και το φορτίο γινόταν ακόμα
δυσκολότερο γιατί τα δυό αδέλφια ασχολούνταν με δικές τους επιχει -
ρήσεις στη Λευκωσία. 

Την ξαναφέρνω μπροστά μου και ξαναθυμούμαι πόσο την απολάμ βα -
να και τη χάζευα, καταγράφοντας την κάθε της κίνηση, παρακολουθώ -

1 Χάριν της ιστορίας θα πρέπει να αναφερθεί πως το κτίριο της Αστυνομίας Κυθρέας
ήταν το πρώτο σπίτι του Πετράτζιη, το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για να στε-
γαστεί η Αστυνομία. Και έτσι έκτισε άλλο σπίτι, μεγαλύτερο, στο διπλανό χωράφι του.



ντας την στο πήγαινε-έλα για τις δουλειές από τα χωράφια στο σπίτι και
αντίστροφα, παρέα με τους βοηθούς της καμιά φορά, πάντα όμως με την
γιαγιά Ελένη του Κούβαρου από το Νέο Χωριό. Τη συντροφιά της, το
δεξί της χέρι. Της έδινα με τη φαντασία μου τη μορφή της ανεξάρτητης
αρχοντογυναίκας, της σιωφερίνας που ήταν σπάνιο είδος τότε, εκείνης
που τα είχε όλα απλόχερα και που όμως ζούσε όπως η ίδια ήθελε χωρίς
να νοιάζεται για τα λόγια του κόσμου. Φορώντας τις ποδίνες της, τα κα -
τάλληλα για τις δουλειές ρούχα της και το αφτιασίδωτο πρόσωπό της
πούχε όμως μια γλύκα και μια έμφυτη ντροπαλότητα. 

Λεπτή, χωρίς ούτε ένα παραπανίσιο κιλό, ευθυτενής, με ανοιχτόχρωμα
πράσινα μάτια και ανοιχτόχρωμα μαλλιά πιασμένα σε κότσο χαμηλά στο
κεφάλι της. Πάντα με σκούρα ρούχα και τα μυωπικά γιαλιά της που της
πρόσδιναν αέρα κοσμοπολίτισσας κυράς. Λεπτή στους τρό πους και στη
συμπεριφορά της, μιλούσε χαμηλόφωνα, ήρεμα, καθηλω τικά, φαινόταν
σχεδόν απλησίαστη, απρόσιτη, άτομο που σπάνια έσκαγε ένα χαμόγελο!
Κι όμως... 

Την γνώριζα από πολύ κοντά γιατί την έζησα και σαν μαθήτρια του
Δημοτικού αλλά και αργότερα. Περνούσα τη μεγάλη πόρτα του σπιτιού
της με «πρόσκληση διαρκείας» μαζί με τη γειτόνισσα γιαγιά μου και τις
θείες μου, σχεδόν καθημερινά. Καθόμαστε τα καλοκαίρια στις εσωτε -
ρικές σκεπαστές βεράντες της αυλής με τις χαρακτηριστικές κυπριακές
καμάρες που έβλεπαν στον κήπο. Πότε για να κόψουν φιδέ, πότε για να
κάμουν όλες μαζί σμιλί, να τυλίξουν το νήμα ή το μαλλί για το πλέξιμο,
να κουβεντιάσουν, όπως έκαμναν τότε όλες οι καλές Κυθρεώτισσες
γειτόνισσες. Και τα λογής-λογής λουλούδια και φυτά που η Φρόσα περι -
ποιόταν σαν παιδιά της, να προσθέτουν με τις μυρωδιές τους χαρούμενη
διάθεση στην παρέα. 

Και όταν έπεφτε το βράδυ η προσοχή μας να στρέφεται στο γέρο τότε
Πετράτζιη περιμένοντας να αρχίσει τα ατέλειωτα παραμύθια για τη
βασιλοπούλα, τα στοιχειά των ποταμών, τις ανεράδες. Λιγομίλητο και
αυστηρό, απόμακρο τον χαρακτήριζαν πολλοί. Για μας ήταν ο παππούς.
Ο φοβερός παραμυθάς γέρο Πετράτζιης που με καθήλωνε μέχρι αργά…
Τον θαύμαζα. Και αν δεν τον πονούσε η αναφορά στην καλή εποχή της
νιότης του, να ξανοίγεται και να μας διηγείται τις περιπέτειες στο κυ -
νήγι, τις εξορμήσεις του στον Άγιο Χρυσόστομο και στον Πενταδάκτυλο,
τους λαγούς που γέμιζαν την βούρκα του και τα έξυπνα κυνηγετικά
σκυλιά του. 

Και δίπλα μας η κυρία Μαρίτσα, η Πετράτζιαινα, με τις μακριές
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σκουρόχρωμες σουρωτές φούστες και τη μακρυμάνικη ζακέτα χειμώνα
καλοκαίρι, μαντηλοδεμένη με τη χοντρή σκούρα μαντήλα, να μας φιλεύει
με τα καλούδια της. Με εκείνο το θλιμμένο ύφος που ο χρόνος δεν
κατάφερε να απαλύνει από το χαμό της κόρης της Χρυσταλλένης που
μόλις στα 18 της, μαθήτρια στο Γυμνάσιο Φανερωμένης, για την οποία ο
Χριστ. Παπαχρυσοστόμου χρόνια μετά δήλωνε πως ήταν η καλύτερη
μαθήτρια που πέρασε από τα χέρια του, πέθανε... Και στη συντροφιά μας
να προστίθεται και η άλλη κόρη τους, η Άννα του Χριστίδη, περιποιημένη
παρ’ όλα τα παραπανίσια κιλά της και με τα πάντοτε βαμμένα κόκκινα
νύχια της που με εντυπωσίαζαν. Και σε αντίθεση με την Άννα, η αγρό -
τισσα Φρόσα που, κόντρα στη κούραση της ημέρας, αποζητούσε και απο -
λάμβανε τη συντροφιά των γειτόνων. Να μας καλοδέχεται, να μας
περιποιείται.

Σκέφτομαι εκ των υστέρων πόσο θα στοίχισε στην οικογένεια το άλλο
κακό, πέρα από το χαμό της Χρυσταλλένης. ο ξεριζωμός από το τεράστιο
σπίτι τους, όταν στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59
οι Άγγλοι λόγω γειτνίασης με τον αστυνομικό σταθμό και για λόγους
ασφάλειας το έκαμαν επίταξη. Και τους ανάγκασαν να μετοικήσουν. Και
βρήκαν στέγη στο πατρικό σπίτι της Μαρίτσας, στον Άγιο Γεώργιο, δίπλα
από το σπίτι της Αννικούς του Τσούρου. Και καταπάτησαν οι Εγγλέζοι
τα δέντρα του, ρήμαξαν την αυλή, έφραξαν τον δρόμο με στρογγυλά συρ -
μα τοπλέγ μα τα. Πρόσθεσαν στο μπαλκόνι του παρατηρητήριο, έφραξαν
την είσοδο με τοίχο από σακούλια άμμου και μετέτρεψαν το σπίτι σε αγ -
γλικό στρα τώνα με τους Σκωτσέζους στρατιώτες να ασκούνται κάθε από -
γευμα στη πίπιζα. 

Όμως οι Πετράτζιηδες ως οικογένεια δεν τα έβαλαν κάτω. Με τη Φρό -
σα στο τιμόνι κάθε πρωί επέστρεφαν από τον Άγιο Γεώργιο στη «βάση»
τους και περνούσαν εκεί τη μέρα τους. Οι μεν δυο ηλικιωμένοι γονείς σε
ένα από τα βοηθητικά δωμάτια δίπλα στο γκαράζ στο οποίο οι Άγγλοι με
το στανιό τους επέτρεψαν να έχουν πρόσβαση, η δε Φρόσα στις αγαπημέ -
νες της αγροτικές δουλειές.

Ξαναφέρνω στη μνήμη μου τις τελευταίες στιγμές του γερο Πετρά -
τζιη… να αφήνει την τελευταία του πνοή εκεί, στο μικρό δωμάτιο. Και
μεις οι λιγοστοί δικοί του απέξω να ζούμε το ψυχομάχημά του. Και ύστε -
ρα την έξοδο και το κατευόδιο από τα βοηθητικά εκείνα μικρά δωμάτια. 

Και τα χρόνια περνούν. Με εμάς να ακολουθούμε τους δικούς μας
δρό μους και τη Φρόσα δίπλα στη μάνα της να συνεχίζει να δίνει αθόρυβα
και απαρατήρητα όλη της την ενέργεια στην περιποίηση της κυθρεώ τικης
γης. Ως την εισβολή και τον εκτοπισμό της ίδιας και της γερόντισ σας
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πλέον Μαρίτσας. Την οποία ενέργεια κουβαλά μαζί της στην προ σφυ γιά.
Την διοχετεύει και πάλι, πού αλλού, στη γη της Αγροκηπιάς, σε κτήμα
που αγόρασε. Και στη περιποίηση μελισσιών, που γίνεται μια από τις
κύριες πλέον ασχολίες της.

Ως την ώρα που αποφασίζει να μας εκπλήξει. Με μια της κίνηση. Με
τη Διαθήκη εμού, της Φρόσως Π. Λουκαΐδου, εκ Κυθρέας της νήσου Κύ -

πρου, άλλως Φρόσας Πετράκη Χατζηλούκα εκ Κυθρέας, …στην οποία
αναφέρει:

Δίδω και κληροδοτώ εις τον Δήμον Κυθρέας την κάτωθι περιγραφόμε -

νην ακίνητον περιουσίαν μου, κειμένην εις Κυθρέαν υπό τον όρον όπως

χρησιμοποιείται δια την λειτουργίαν Νηπιοκομικού Σταθμού των τέκνων

των Δημοτών Κυθρέας, υπό την επωνυμίαν «Νηπιοκομικός Σταθμός Πε -

τράκη και Μαρίτσας Χατζηλούκα, Λουκαΐδη», εις αιωνίαν μνήμην των

γονέων μου Πετράκη και Μαρίτσας Χατζηλούκα, άλλως Λουκαΐδη, εκ

Κυθρέας.

Κληροδοτεί λοιπόν η Φρόσα τη βοηθητική κατοικία… εκ δύο κατω -

γείων δωματίων, ενός σταύλου, ενός αχερώνος, ενός φούρνου αυλής και

δένδρα υπ’ αριθμόν εγγραφής Β445, Τμήμα Β. Τεμ. 273. Συνοικία Αγία

Μαρίνα, εντός του χωρίου Φ/Σ ΧΧΙΙ, 3 χωρ.

Κληροδοτεί επίσης το διόροφο πατρικό της σπίτι … εκ δύο κατωγείων

δω ματίων, ενός χωλ, τριών ανωγείων δωματίων, δύο κατωγείων βερα -

ντών, αυλής και δένδρων, υπ’ αριθμόν εγγραφής Β4444, Μπλοκ Β, Τεμ.

272 Φ/Σ ΧΧΙΙ 3, χωρ. Συνοικία Αγ. Μαρίνα, εντός του χωρίου. 

Δίδει ακόμα και κληροδοτεί …νερόν το οποίον τρέχει από την πηγήν

του Κεφαλόβρυσου Κυθραίας ονομαζόμενον Τρύπα του Μαρρή. ΔΙΑΝΟΜΗ:

δεκατετραήμερος γύρος εις δύο περιόδους, εξ επτά ημερών, εκάστη

είναι από της ανατολής μέχρι της δύσεως του ηλίου της Κυριακής και

τρεις ώρας από της ανατολής του ηλίου της Πέμπτης, και δικαίωμα

χρήσεως πέντε ώρας και τριάκοντα λεπτά εις την πρώτην περίοδον από

της ανατολής του ηλίου μέχρι της μεσημβρίας της Κυριακής, και από

της μεσημβρίας μέχρι της δύσεως του ηλίου της Κυριακής εναλλάξ. 

Για τον ίδιο σκοπό δίδει και κληροδοτεί ελαιώνα με άκαρπα δένδρα

υπ αριθμόν εγγραφής Α51 Τμήμα Α. Τεμ. 23 Φ/Σ ΧΧΙΙ, 3 χω. Ενορία Άγ.

Ανδρόνικος, εντός του χωρίου. Εκτελεστής της διαθήκης ορίζεται ο
εκάστοτε Δήμαρχος Κυθρέας …ο οποίος δικαιούται όπως καρπούται,

εκμεταλλεύεται και διαθέτει το νερό και τον ελαιώνα δια …την συντήρη -

σιν και λειτουργίαν του Νηπιοκομικού Σταθμού Κυθρέας, όπως ήθελε

κρίνει αναγκαίον.
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Αυτή λοιπόν ήταν η Φρόσα του Πετράτζιη! Η πραγματική Φρόσα που
μίλησε μέσα από τη διαθήκη και το κληροδότημά της.

Που έδειξε με τη χειρονομία της πως για εκείνη οικογένειά της ήταν
η Κυθρέα και παιδιά της, εκτός από τα τρία ανίψια της, τον Πέτρο, την
Αγγέλα και τον Πέτρο, τα παιδιά όλων των Κυθρεωτών.

Πως η σκέψη της δεν έφυγε από τα χώματα της Κυθρέας, πως δεν τα
χαραμίζει, ούτε τα χαρίζεται στους καταπατητές τους και πως θέλει, όταν
ξαναπάμε, το σπίτι της να ξαναζωντανέψει το ψηλό σπιτικό της από τα
μικρά παιδιά, τους συνεχιστές της Κυθρέας!

Νάσαι καλά όπου και νάσαι,

Φρόσα…

Το σπίτι του Πετράτζιη στο «έμπα» της Κυθρέας
Σκίτσο Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
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