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O Χρύσανθος Κωνσταντίνου Παττάλας από τη Συρκανιά  και η σύζυγός του Χρυσταλλένη,
από τις πρώτες δασκάλες της Κυθρέας, κόρη του Χατζηλούκα Χατζηπέτρου και αδελφή
του γνωστού Πετράτζιη από την Αγία Μαρίνα Κυθρέας. Στο πλευρό της νύφης η νεαρή
Χρυσταλλένη Κύπρου Σάββα από την Αγία Μαρίνα Κυθρέας. 

Η Χρυσταλλένη από το 1890 εργάσθηκε ως δασκάλα για 27 χρόνια από τα οποία τα πε-
ρισσότερα στην Κυθρέα, Χρυσίδα, Νέο Χωρίο, Κλεπίνη και Άγιο Επίκτητο. 

Από το γάμο τους απέκτησαν τον Ανδρέα Χρ. Κωνσταντινίδη, εμπορευόμενον στη Λευ-
κωσία (αυτοκίνητα Γολιάθ). Η Χρυσταλλένη απεβίωσε το 1917 και τάφηκε στο κοιμητή-
ριο στον περίβολο της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας. 

Ο Χρύσανθος τέλεσε δεύτερο γάμο με την Ειρήνη από τον Άγιο Επίκτητο και απέκτησαν
τρία παιδιά. Τους Κώστα (σύζυγος Μαρίτσα Φιλιππίδη από το Σαράγειο),  Σπύρο (σύζυγος
Φρόσω από Πηγή Αμμοχώστου) και Κυριακή (σύζυγος Φυλακτής Αριστοκλέους από
Φοινί). 
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Αντί για Προλόγισμα
(Με αφορμή βιωματικές εμπειρίες από το οργανωμένο προσκύνημα στην Κυθρέα στις
8 του Νιόβρη του 2015)

της Aνθής Πέτσα-Σαββίδου
Yπεύθυνης Έκδοσης

Κάθομαι και σκέφτομαι τα χρόνια εκείνα της Κυθρέας μας. Κάθομαι και σκέφτομαι
πώς ήταν η ζωή μας πίσω εκεί στην Κυθρέα μας. Πώς ξυπνούσαμε, πώς ζούσαμε, πώς
δου λεύαμε τη γη μας και πώς αποκοιμιόμασταν με το γαργάρισμα του κεφαλόβρυσου ...
Με τα στενά γιομάτα από τους ανθρώπους της. Τους τίμιους και ειλικρινείς. Που αγα -
πού σαν και νοιάζονταν τα χώματά της. 

Γι’ αυτό και το σημερινό τεύχος βρέθηκε να πλημμυρίζει απο τις μορφές αυτών των
αν θρώπων, από την ανάσα και την αέναη παρουσία τους. Να πλημμυρίζει μέσα από τις
πολλές φωτογραφίες που διανθίζουν τις σελίδες του. Και που θα συνεχίσουν να εμπλου-
τίζουν μελλοντικές εκδόσεις για να δίνουν έτσι το στίγμα: Πως ήταν και θα είναι πάντα
εκεί. Για να δηλώνουν ευθαρσώς ως οι νόμιμοι αφέντες της. Και να προσδιορίζουν μέσα
από τις φωτογραφίες την ταυτότητά τους. Γιατί η μνήμη, ατομική ή συλλογική ή ιστορική,
είναι απαραίτητο στοιχείο για την αντίληψη του εαυτού μας, τη συγκρότηση ενός συνόλου
ή μιας ομάδας και συνιστά τον θεμέλιο λίθο της ταυτότητάς μας είτε ως άτομα είτε ως
λαός είτε ως ανθρωπότητα στο σύνολό της. 

Είναι γι’ αυτό που ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΙ πλέον να βλέπω τους κουβαλητούς της Άγκυρας
να συμπεριφέρονται ωσάν να μπολιάστηκαν Κυθρεώτες και ωσάν από τα μικράτα τους
να μεγάλωσαν παρέα με τις ελιές και τα δέντρα μας... 

Είναι γι’ αυτό που ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ να βλέπω στο δρόμο προς το δημοτικό της Τούμπας
κάπου κοντά στα σπίτια του Σαλαφόρη σε ένα λιοχώρι μακροφούστανες και ασπρομα-
ντηλοδεμένες γυναίκες, σκαρφαλωμένες με άνεση στις ψηλές ξύλινες σκάλες να λουβούν
τις δικές μας ελιές, να απλώνουν με γρήγορες και έμπειρες κινήσεις τους «τσιούλλους»
και να συμπεριφέρονται ωσάν να ακολουθούν τα αχνάρια των γιαγιάδων και των μανά-
δων τους, ωσάν να παρέλαβαν την οικογενειακή σκυτάλη και τώρα συνεχίζουν πατροπα-
ράδοτο έργο...

Είναι γι’ αυτό που ΕΞΟΡΓΙΖΟΜΑΙ βλέποντας τον παράνομο χρήστη της Κυθρέας με
την τσάππα στο χέρι και με το ύφος του ιδιοκτήτη, αγαλλιαζόμενος να κόβει τις δησιές,
να νέμεται τα χωράφια μας, να πατεί και να περπατεί ακολουθώντας τη νεροσυρμή στη
ρέντα «του». 

Είναι γι’ αυτό που ΑΓΑΝΑΚΤΩ βλέποντάς τον να ποτίζει την κραμπερή «του» έξω από
το Νιο Χωριό και να περιφέρεται ανάμεσα στις αυλακιές με τα καταπράσινα, ολοστρόγ-
γυλα Κυθρεώτικα κραμπιά «του», ευχαριστημένος για την παχιά και καρπερή γη που
έτυχε στον δρόμο του. Να κορδώνει για τη σοδειά του, να αγγίζει και να χαϊδεύει τα πρά-
σινα φύλλα, να πασπατεύει τη γη μας, λες και εκεί βρίσκονται οι δικές του πατρογονικές
ρίζες. Και παρέκει τα μωρουδέλια του με την ίδια με μας παιδικότητα, στο παιγνίδι
απάνω, να κυλιούνται στα φρεσκοποτισμένα ξινίδια, να χοροπηδούν και τσαλαβουτώντας
στις αυλακιές να νιώθουν στις παιδικές τους πατούσες τη δροσιά και το γαργάλισμα του
τρεχάμενου νερού που εμείς κάποτε απολαμβάναμε... 

Είναι γι’ αυτό που ΕΞΑΝΙΣΤΑΜΑΙ, όσο σκέφτομαι πως κάθε ξημέρωμα μιας καινούρ-
γιας μέρας βρίσκει τον παράνομο χρήστη - που οι «σοφές κεφαλές» θέλουν να εξισώσουν
μαζί μου - να μεγαλώνει δέντρα, να φυτεύει μαρούλια και πομιλορκές στον αυλόγυρό
μου στο Σαράγιο, εκεί που μέχρι το 2003 διαφέντευε ένα διόροφο σπίτι, το πατρικό μου!
Και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξαλείψει τις δικές μου πατημασιές, τις δικές μου
ρίζες, τα χρόνια της δικιάς μου ζωής και παρουσίας στην Κυθρέα. ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;


