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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΟΡ-ΘΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ 

Έ.m::ιδπ) ή διόρθωση ήταν τεχνι:ι«iις δίισκα 
λη ά;π<ε'φάiσισα va παρουσιάσω ξεχωρισ-ισ 

όρισ·μέvες συμ'Π'λη,ρώσεις κai διο.ρθώσεις ε,Ις 

τή~ έΡιυJ~αιν δ ιa τον Πα:παζαχαρ:αν . 

I. Ση1 σ. 86 (τοΟ 6' τ. τοΟ m:rιοδικοv) 

θ-y.ράψη Π,ρωίλης το όρ&ον εΤwι 

Γι ω'fλης . 

Ι Ι . Εiς η)ν ο· . 88 (τού 6 ' τ.) έγpάφη (ε iς 

~ην άναφοpaν δ:a τwς π,ρο~στοuς 
Άντ>ωvι ά'δης, ένώ το όρθΌν .εΤνaι 'Αv
τωνοόδιν. 

11 Ι . 'Εκεί ποtι ·λέ.μεrv τι ό Παmχζαχαρiα~ 

ήτο εiς τό ΝοσοκαμεiΌ Λ.wκωσίας vό 

·συ,μ.πληρωθη δτ ι όταν ήτο στό Νοσ\ί

κο#.εiΌ το() εκαμαν oi iερ.είς Φavερω

. μέvη-; • Αγιό·J Εύχέλαιος καΙ δταν ι·ό 
fi<.01}1αv το είιχf.λaι σ<; Ιtψαλε μαζύ 

τοvς· μά.λισ·rα ό 1φέας Φανερωμιέvης 

όταν τελΕίc.Jι01εν εΤπε τό δ ι· ε ~ 

χ ώ ιv τ ώ ν Ά γ ί ω ν ο;α\ ~ 

Π.crιταζαχα;ρίας τοu ύπτvθύρισεv δτι 10 
Χ .ρ ι σ τ ό ς Ά νέ σ τ η π,ρέ'ΠC Ι 

...0: 'Π'ij διότ, δεν ποσΌράντισε άχόμη 

ή ΆΥάσ-rασις τοίΊ Χριστοu, πού .δεί

χνει ότι εΤχεν μiη<Ρ; τό τέλο-ς τά λ·)· 
y ιι<ά ταυ. 

I V Θέλει διόρθωοΊv ό μήνας eαvάτου τοu : 

Δf:.ν ό:τrέθανε τόv Αϋ.yοvστο ό:λλό: 'Ι ov 
vι o.v μήνa. 

V. Στό τέλος νά σvμτrλη-ρω6η ώς έξl)ς . 

Ter τέκνα του i'jσαv Για.vνακός Παπ5 

Ζαχcφία, Παλvξέ~η Παπαζαχαρία 1(.0'] 

'Ε.λε)"κοΟ Πετάσ'η η Πε1'ασο0. 

VJ . 'Ε-κεί 'ΠοV λέ;γει γιό: τό ψε.ρμάνιν τών 

νε.ρ(i!ν vό: σV!μπληρω.θή . Κά:τrοτε οΙ 

Τ-οΟρκοι ήλθαν στον χωριό κο:; έζη-rοϊι

σαν ΤΟ φεp,μάιJΙΙV, διότ ι 't'O ψε>ρμάνιv 

δεν -r<>Vς έτrέτ,ρετrεν vό: τrά.pσvν δλ:χ 

τό: νe;ρC.ι ση:Χ Τούp:<ικα χωριά, κα1 ήθε-

λαν νό: τ1Ο. καταcτφέψουv , , Ό ίερέας 

τΌ έφίιλαγεν σΕ ξεχωριστό σεvτοv: 
t<,OV5ι. Πfιραν οΙ Τοuρκοι ά:Πό τi}ν πa
π.αδιό: μ€ τή δία το φερμ,άνι - δ πa
πό:ς ΘλεΊπε. ό:πΌ ,-ο στriτι - το φεjριμά
νιν στό καφενεϊον στδν τrλάτcr;ιιον, στr'\ν 
πλα1'·εία τού χωριοΟ κα; ένώ ήσαν . ό

λοι μαζφ·ένοι yV.pω άπο τό φερμάν!v 

καi έσvζφοvσαν, ώρμησεv ι'ι αδελφή 

:τοv Παιταζαχα~pία, Μσριού η Povσcv, 

.. άφοίΊ e6aλε το φοvστάνι στΟ: σκέλη 

της yιCx νά δε.ίΟ(VΕι OQY παvτελ('wι, άμ

παξε το φιρμάνι καΙ- .τ.ρέχοντας έφυy; , 

Ή ΡοvσοΟ "ταν γ,ιαγιa τής Μα~pίτσας 

Χ" Τρ.Jφωvα που ζε'i Qήμειρα σΕ. ήλι

κ ίαv 86 έτ.ών σ-rό Καϊ,μαι<λi κ~Ι πcίι 

θι.~μfuα ι τΟν Παπαζαχcφίαν. ·οταν 

ηοέθαΙΑΕ Q Ι ερέας ή Μσ,ρiτσα ήτο . 1 ~ 
tτωv. Ό Πα.πα.ζαχαρίας ήτο ά:δελφός 

τής γιαyιδ:ς, της κai yείτο.vάς της. , 
Ή Μ.αpίτσα Χ'' ΤρVφω.να έχει u.έ 

Χ·Ρ• σήμφα δύο πιάτα άπrο αύrό: πού 

έφιφνε: ό Παmχζαχαρίας ~ τa tGCΧ.pά

δια. 'Η Μαρίτσα διαt<pίvεται διa n'ιν 

έyια.ικ;λο-παιδ:'<Οί}ν μόρφωση τη,ς ιω:i τό 

καθαρό μυαλό τη.ς. 

V\1 . Ό Άρχιεττίm<οπος Σωφρόνι ος έτrε-

σκέΠετο τήν Σu.pyavιό:v τακτικά καi 

έλει-τ ou:pryoCιoev· μετά ,.η...,. λειτοupγίαν 

έφιλοξεν.έιτο εiς τοίΊ Πα>παζ<:Ιi)(αpία. 

Μιa φοpά ομω-ς ποο ήλ&v ό "Αρχιεπί 

C'Κ<ΥΠC>ς, δ 1ερε\ις έπιδιόρθωιιιε τό σm+ ι 

τΟΙ) Kat ' το τpα;t'έζι f.y ιvε σ;ής άδελ

φής τιw -τής Μαρ:οUς - ΡοvσσοΟς, τrσU 

ήτο έvt.ψένοv μέ τ·ο(ί Παπαζαχcφία. 

'Αφοί) έφαyεν ό Άρχιετrίσκοπα; δyi\

κε έξω σ,·ο στεvο καi -κάθησε μιχζl μέ 

άpκ;ε-1Ες γvvαϊ'Κες καί yρηt_ς καi έκοv-

6έvτιαζεν· ίiτο t<:αλοκάγαθιος κο;] άπε

ρήφανος. Τοvς έδιηrγήθοηκεv μάλιστα 

κάποτε τi}ν έ9ίiς Ιστορίο:ν: «Πήγα, εΤ

m:, στw Μαpο:θό6οvvο .να λειιτοvpγή-
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σω. Μετό. ~ή~ λειτοvpyίαv καθήσαμε:v 
σ' t'ΧΣ σrιτί-τι γι i'χ φαγη-το καi μετeχ 

ιια€J:)σα,.ε,v καΙ κ.οιι6-ε:vτιάζαιμεv· δίψα

σα καΙ ζήτησα νερό· μοΟ έφεραν v~

p6 σ' ε~α κολοκ,-ούδι vό: τrιω. ΚαΙ εΤ

τrα τότε : Δbι &χετε bια τrοτήρι; ΚαΙ 

μοV άm:\:vτησαv: Ν-Εχα.ιμεν οο άλλCι. 

το φvλά:yοι.ιμε y:i'x τοvς ξέvοvς . Mou 
. Ο;ρεσεv ή ά'Πάvτησ·η διότι έγω δiv ~Τ-
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μ.α ι ξένος, εΊμαι δλ<..W σας δtκός σαι;, 

y ιa το κο ι ν&ι:ο, είπ.ε ό Άρχιετrί<n<ο

τrος yελ&v-τας. 

VJ.Iii. "Εκεί τrou λiJμ~ &τι ό Πατrαζαχαρία~ 

έι.mοpεVετο μαλ-.ιά, σιτ-άρι κ.τλ, •ά 

crvμτrληpωθεΊ: Έσι.ιvεριyάζετ-ο μt τό' 

Ζαχαριάiδην άιπο τl)v Λwκωσίαν, πα:rτ

ποUν τοV Δέρδη . 




