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ΤΕΛΕΣΦΟΡΑ ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΥ ΣΑΛΕΤΟΒΙΤΣ-ΧΑΤ~ΗΧΑΝΝΑ 
ΜΙΑ ΜΑΚΡΥΝΗ ΑnΟfΌΝΟΣ.ΤΟΥΠΡΟΖΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡ! ΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΙΑΣ 
ΦΕΛΙ:Ε ΣΑΛΕΤΟΒΙtt 

ΙΙ~:θαν.ε στtg 15.3.1979 στο Γενικιι 
χ:η · «~μηρ(!'αγία ·σΑ ι)<λι:κία 7 4 χρ6ν1υν ·ιΊ 
Χατζηχά\.-vα, κόρη ταi:Ι Ί'εJλεσ·φ6ρο1' 1 , που 
που δ~ιr1τv,ε;Ο!ε Ηρι}6ενο~2 στfιν. Κtπρ,ο τη~ 
Qτa χQόνω Τοc•ρκοκρατία~. 

fH'iTPOΎ' 

Κι:Ξ·ρύνεια κιι1 σι;ιγκι:~κριιμιένα στο it$fY;tι
Σ;;o <'ty{!.O~n~μH κΌμάτ\>\;ε fι 

α;1Ί>Ο.1~'όι.αιισε &rση.λο Κ.fJ.~ 

Το aγρόκτη,μα τ:oi'i Φοι;τζω~ ποι:λfιΟηκε 
ι•ότεροα στi'η: ΙΙ(ισχι'&λη Κωνσταντινίδη και 
Σα:λέτο6ι1:ς; κι:η:έψυγε στον Κορμα:κ(τη δποv 
κα:λλιι';ρrγει<,ι5 . Τελικa το <'.ιγρό:κτη,μα i'ιγοράστψι:ε 
'Αyfιου Γεu-.ργίοt τής Κt:'{~U'Ι'ειια~,:;6 . · 

πλη.ροφορίες 
6 j"Vωστ~ με,"ι"άλο~; 

I. Στοιχε!α τr.oiJ iiδωσε σ. ο σ. στΙς 27 .6. 1979 ό 

Ύοϋ Γ;ραφείοv Φό,pοv ΕJσο5ήμο:τα;. Ή Τuεοψ:'.ψα vι:~.ι·vι'>tί\fικ>: 

fΝΥ<Jιας καi κατοιφ\Χ:ϊε σ<ο χω.pιδ τ,η:ς, μέ:χ:pι κα:i 

ty.!<;'λω6ισμέvη σοι::..ν Άσιiι.μα'ΓΟ μi:χ,ρι τiς 8.3.1979· 
2. Κ ο (ι ο ο υ λ ο c δπω<; ό λαΟς όrιτοκαλΩοοε ό:τrο τ(, ayyλικο 

3. Το Φουτζi έκιε,ιvόταv άτrο τoill "Αγια Ίλαρiωvα μiχρι τή θ'ά:,\ασσα τοΟ 

ι<:ό:λvπτε δηλσ:δfι μιό: τι::;ρό:στια έκταση. 

4. Μ. Χ. Χpιστοδοίιλcv, 

3.6.79, σ. 2. 
5. Στοικε!α ποο ίi:δωσε 6 Φ. Χατζηχάννας 6λ. 

Οεpο 3.6.79. ΣτοιχεΊα y·ιa το Σο:J\~τοδιτς 6λέτrε 

λεις καi χω,pιό: τής Κύ"Προq;ι> 

TCV το Χω!ΡΙΟ Κάριμ;ι). Βλ έ.πίσ:ης Ρή,wχς 

Κύπρο καΙ ·ri)ς 

6. 'Ό. π. 

7. Ο Νάγικο(ιζη, ί!:νο:ς πσΜ 

τιιχχς σύμφωνα μi: άφηyήσει<; σuιναδέλφu,-ν τω, 

φεϊό τcv· 6piσκαιι η'ιv άλλη μέρα τό: τασά.ι<Jια 

θι.:ιά του 116: 6ρ:εl 6ελ:τ·ιωμ,έ.νοvς τιpόrrrouς Κ .Α. .. _ f'(rαv 

Ύεlο κα.i σvyκε;κ;ριμένα διεwνντ.fις τοίί 

νικών Άσψαλίεσωv. ΘεωρεΊται καi δικαιολοyηιμοο ό 

~ι:κών 'Ασφα:λίσεωv. 'Η yιαyιΟ: τc~'} Νaγκοίιζη, ή Ό.ρνταvζQ:ίΊ, 

Σαλέτο6ης. 

Γεωp-



El\iEYΘEPH ΚΥθΡΕΑ 

'Η ,μ. ΤελεσφQρία ΤΘλεctφόροu Σaλετο6ι~ς-- το 'Π,~ t-~ 41Δtl Σ~ις. 
Χατζrιχ~. ι' 

8. · Ό 'Π'λάiανος ξΕ!ράθηΚε 1\ κbπ:τjκ.ε 111plv άπο κα]Jιι<Χ ~ι'\Χ ~ρδνι<t. '"Ηrοιι yl& διειέe
ετίες l:vα ό:'Π"ο τα χαpιc!JΙ<:1ηριστιικότειρα ση~ια τfίς -mρωιτWwσας. Σ~· "ι όδΟς 
Έ.ρμώ στΌ .μεyι:.iiλότε.ρό μ.έlρος 1"1)ς εΤ'\IΟ!ι κcrrω dΠrO '\'iOΦC!nGι ~; 'ΑιπΟ 'f'Cx ι«nc:ι
σ.Γι;:μάι'α 'τοV 'ΑθηαtΙΙΙί"Ι'ιrj Ιμέ.χΙpt το τέιλ>ος τοο δiρόμοιt ("ii\γ ~ -ιήι; 'A~OU) 
εWαι 111ράσιvη 'γιρQΙ!Jμή, 

9. "HrtOIV 6έ1601ta KOil ή);\ΙΚ!!<.:ψevος τότε δ Φ. ΣqΜ-τι;\6ι'fς, .~ :ro O"ff!?(Cio αζtτο s;,v .με;ώ-

νει Πw ΘΙ&ι·ξη τi\ς ό:γάπης 'ΠΟΟ έηρεJφε δ Σαλέτο6Ί~ς.;~ ,Klm:ιP9: , . . · · 
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(ίιτb παρέισχε &σ'Όλο στi.ι 1821 δταv αί ()ρδeς τ{'ri"$ Koυ>τ(ffJtκ 
&ηκα:ν στο γνrοστ() liι>νω σφαγΠη• σe fιάιρο;;; το13 t;;,,ϊc~tr:~νcr.etm.ι~ισικ'O•'fJ 
πλtl,&ι,σμοο. 

J\ιlερικι't άλλα άι'ξιόλοyα Κϊε.ι;μή:),ια τή\,; 
tαι στην i.διοκτη.σί,<ft της οLκσyέvειας Λεω 
του,ρνο·i3 στή Δη,μόοιια 'Ύ'πηρε:σίο,. ΙΙ:ρόr..ει τ. 
γάλε!δ «Jηατέ,λλες>> που χρησι:μοποιοi"V't1αν 
Φιηη·ζί 12 •. Στη'\' ϊδ~ια σtκονένεια &ρtσκ.ετα,ι 
χεtο 11έ το όπο'i() σερΙJί,Qεται λάδι καt 
πο i:πικ,ολJ.<'rF~tένα 1iι'ι δ"ο τμή:ματα τοi5 
λάδι •;ιa παράδεΙ/'(Ι~Ι!(t, ·ι:ο λΘμόνι δεν χ{"νετσι 

έξάλλοι? 

ΆΕλέχθ~tκ'ε <flδη Π('/)ς κατα 
σε. καταζητοόμενι:rι~ Έλληνσ".{'ό.rι:ριου~ στο Δ-v@όκτη~ιά τ&ι, 

Μ ι,α έ'ΥνοviΊ το~ϋ Φ.f".λιξ Σαιλι-το6ι τς~ Πολου 
στι'ι :ιιρό"•ι(ι 

έφτwσι>; 
φι[Ο'ιΙf]Ο'ύς. Ηρόl..α6.ε. και 
λαt)ε να τρα,61Ίξει κ.αι 

12. Άτrο 

κι' ~κοψα:ν ένα 
που :μπό,ρFισε 
Σ' Sκφρ:~ιο:11 

13. Ή Πολοίι είναι 

·ιτρόσφυγας στiΊ ΛαικωοΊ!α. 

ικόρης τοΟ 

~·α mρ

s.s. 
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Ι'ίνηκε Η' δλη του τη ζ<υfι {'ιrtΎΗ,!έtη~ του Σα.λέτ~){)ι:η~ 14• 

Ή τm;ρκικiι κι~6i;.ρνι1·ση π·Q>έπ•ει να i:δΗι(τε{l1}1 ~τtμηυ1\ οτον 
ε&ο πρ6ξενο ri'j~ Αύστ!J'ΟΟ1'!''i'Qικi}g είναι. fνιιW"~tος; κι'' 
i1 ρόλος που δΗ.tδ{.)αμ<ίτL<r.ε στη σΙJντήρηοcη τη.;; ""'''""·"'"'·-
κή;; αύτοκQατορία;; Π'Ι:~σί"ι'"V-:ωστοι;; Μέττε{~νιχ. ό 
i~γt\11:' δούλ'οh του Σα.λέτοGιτς δεν οα π.ρ;έπει να Π~c.ι{tάχfhικε Φτο 
Κ01)ς εσtω κι' U\' t•ποΗέ.σοΌμε Π~)ς) δyη~ u.πο σύνΟ(!'α τοο 

Σύμφωνα εξάλλου με πλη4}οψuρίε; φί.λαι; ιιeεt1\'YΙt'fi 6 f.:Gν·ο~ιάρτ'Ι:·ρα;;; 
l{ \1Π•Qtανός '\'ι,(ι τον Π:ρο\5πολΟ'ΙjΟΟμο τοο cmoioυ () Πιο ~6,yφ ψWwt)ς. ~?<,αμε 
ειίδικi} έ.Qευ\~α --- χρωστούσε ;τ.ριν άπ:ο τ&ν ιΙ...τα1ι;χ;ονrομό τοι~ 1.000 · 1ιρ ι (ί.· 
λ ι α;; (δπως Π!}Ο".-tύπτει (ί-'1:0 τi'J σχετικ() εi'"ι'Q·αφο πm': 6~έ,ftttκ,.ι,:) σιι;&ν Φ . 
..,, 1 ' ι> ' ' α' ' ' • "'οι; ' ' • .. 1.,, • ... ιιι.εtοuιτς, ποσο JHYΙJ v'α πρε.πει να υπuivΟΟΟ'1::1/.ιε πιυs ΠUQaJμ;!'ct\'ε tl\~ε'svψJ.,;t}· 

το μι.<ίς και η .rιτ.ριοι;σ(α τοίι Κι:π,ριανοi δη.με~τηκε ά,π() τlf', τm;~ικέ~ 
το\5 νησιού. 

Σύμφ-ωνιι ,ιιε πλ1}ροφορίες τοϋ ΗQαχίμη στον ~·\"\'0\'ό ·ω" 
Φέ.λιξ Χατζηχ{ιννα, l.ι Φέ.λιξ Σαλ?.τοοι.τς 6ρέ;Οtp{ε. i18 Μ-σκολ11 ιιiκΟ'\ΗJιttιιχΊ) 
κ•ατύ.:ιrτrι·ση στο ,;έλο~ τfjς; ζ(OfjG του 'ί1στερα t~ι}Ο1'Ί ;μιdς, Μελ
φfjς τοu -- που έκανε σαποννοποιείο και το Ι.:~ιyοσ't'άιι;J·\·0 δε.ν πfiνε ~αί.{ι 
-- καi -iιπό τtς ('.tνομ(}ρ{t!S που ε.πλτ}ξαν τi}ν Κ<mαο. Σaν άποτέλε.σμf,( αύ
της τfιs οίκονομικης δυ.σπ.ραγίαι;; πσυ fιταν και ~ότuκος τii>:ν πο{.λ{ο:ν 
θΟ8(!\'ι.ώ'V τοο στο\)ς ψτωχοiJς τfjς ΠΙ:'<Q-ιοχfj,ι,;, ήταν VU f.Κ,;tΟtηθεi το ~Qό'...t'tη-
μα. Το Φοr"Ιϊζt ·ηταν τiι πρrοτο ~τη1μα που στ1) δ1Jμ'Ι'mρασί(t 1 6. 
'\' , :;, ' ο ' χ ζ L • ,.,.,;;, ,;!;. ' ... tJμ(f\U>να μ!$ τις; πι.ηροψοριες . ατ·. η:χu/\0'\Ια αιytr-'κτη:~ιιι:ι • 1ταν το 

;τtρ<ί)το που έκ.ποί ψJε στi}:ν Κi"Π{!ο '~'ι U'j"\'λοιχ.ρατία. Ό σχετικ4"J.;; νόμοG 
τοtJ(Ι':ιtοκρατίαfi!,, σ6μψωνα μi; τ~),, όποίο lr-"1'.ifAΙ'fO!ff:1)ότ«ν tκποίησΥl τη., πι~-
ιιιιmσίιt.;; τών προξενικών ι!ρχό\"tΙΙW, τροπιmοιή~fη')',ε το "f'V(OO'tO άποτt-
λεσμα τijι:; έ.κποίη•οηι:;. Ό Φέ.λιξ :Σ~αλέτσβιτς; Οi'ι ν(.ι 
στα 1880 οε iιλικία 80 χρόνων, J.ίj101ig την έκι.π<~ί1~ση ηιιϊ3 
τ~ι.οi -- νεΎονος; :ττο\:; ι'ι..διαμφιισ6ήτητα πλή'j"<ΟΟS 6αfJει«. 
Κορ,μια.κίτη, ()που δι.άμ,ε:νε κtxl ί)~ηrι' δη,μω{'ι"ϊ'~τσε άξιόλον'η 

14. Μεrό: το θά\να:;ο τoiJ Φiλιξ, δ l:'μεινε ο-Πι δ~.~Ψ'1' •οο Φ:έλtξ, 

Λοvκρέτσιας καΙ ζοuσε μαζί της ctτ~1 Μίψτοο. Ή Λοvιςj)έ;τσια 'Π'Οi\l"fρεύrηκε /Ενα '1λr;\;-

σιο 'Ελλην~ριο όm'ο Μόpτοv, όνομαζόμεvο Γ~>Jftt>'Prt. 

15. Ό Χατζηχάννας yενι~ι16ιJ<:ε ση'\•.r K<:cprrrό:{J'!\"J: τής i\,1/.ΡtΛΙειc:ι:.:: 

Πέθι::χvε σ1'0: 1971 κα1 θυμδ·ταν καi τΟ: τελευrάιο: ό:κδιμa 

'Ο πα-τέρας τοC• δ ' Χατζηχοο'Κt.ς, i]ταν κο.:tνσr·αΙL}Υ.ικ 

16. Σ τ ο ισ η κ ο ν έ σ τ ρ ο λε'(&rαν στiΊv 

17' ΣτοιχεΊα Φ. Χατζηχάννα. Λέγεται σχεηκa ΊΗi:.ς οί * Αγyλοι τοο 

δάσος στον ποu το ψιrτ:είrοvτας μέσα ι:,ά, 

φέ:ρvο\!Ιτας μπrόλ.ι·α ό:'Πο την 'Ιταλία. 




