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Αρετή Γ. Πετάση
Γεννήθηκε το

1910

στην ενορία Αγίου

Ανδρονίκου Κυθρέας.

Παντρεύτηκε
Πετάση

το

από

το

1933

τη

Γεώργιο

Χαρδακιώτισσα

Κυθρέας όπου εγκαταστάθηκαν.
Ευτύχησαν να απολαύσουν τέσσερα

τέκνα:

Χρίστος,

Θεόδωρος.

Στέλιος,

Έδωσαν

Ανδρέας,

επιμελημένη

ανατροφή σ' όλα τους τα τέκνα τα

εσπούδασαν
και

με

κατέχουν

ανώτερη

επίζηλες

μόρφωση
κοινωνικές

θέσεις.

την οποίαν ο Απόστολος των εθνών,
ο αμάχητος Παύλος μας προιδεάζει:

Σαν ανταμοιβή των κόπων και μόχθων

το φθαρτόν θα ενδυθεί την αφθαρ

που καταβάλετε αξιωθήκετε να απο

σίαν

λαύσετε

νασίαν Κυρίαν.

8

εγγόνια και δυο δισέγγο

Κυρίαν και το θνητόν την αθα

να.

Οσον όμως αναπόδραστο

Πέθανε

το γεγονός του θανάτου, άλλο τόσο

23 .12.2003

και τάφηκε την

τυγχάνει

επομένη στο Νέο Κοιμητήριο Λευκω

διαμετρικά

σίας από τον ιερό ναό των Ισαποστό

αντίθετο είναι το πλαίσιο που η εισβο

λων Κωνσταντίνου και Ελένης.

λή

Ο κ. Πέτρος Στυλιανοίι είπε τον πιο
κάτω επικήδειο
Αναπόδραστη, φαταλιστική, μοιραία η

μο~α

του

θανάτου

δεν

μπορούσε

παρά να σημαδέψει και τη μοίρα της
Αρετής Γεωργίου Πετάση, που πλή
ρης

ημερών

ντας στα
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εκδημεί,

εγκαταλείπο

της χρόνια τα χοικά και

τα γήινα, συστοιχώντας με τη σοφήν
αποστροφή του

υμνωδού:

«Αντανε

λείς το πνεύμα Σου και τα πάντα εις
τον χουν αυτών επιστρέψουσι", για ν'
ακολουθήσει η αναπόδραστη ροή για

και η

-

αβυσσαλέα διαμετρικά

κατοχή

χιλιοπληγωμένη
κάθε

-

σκηνοθέτησε στη
γη

ξεριζωμένου

μας

σε

βάρος

συμπατριώτη

κι

ειδικότερα σε βάρος της χιλιόμορφης
Κυθραίας.

Γιατί

-

κι

όπως

πολλές

φορές το'χω διακηρύξει και το γράψει

-

καμιά απολύτως περιοχή της σκλα

βωμένης

γης

μας

δε

δοκιμάστηκε

τόσο βίαια και βάναυσα όσον η πολυ
χιλιόχρονη, πανάχραντη, πανίερη γή
της Κυθραίας.

Εδώ σκότωσε,

ερήμωσε,

κατέστρε

ψεν η ασιατική πλημμυρίδα- εδώ βρυ

χήθηκε το μεγάλο, κατά τον ποιητή,
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ηφαίστειο

και

μισοφέγγαρο

σελάγισε
που

-

το

μισητό

ισοπέδωσε

τα
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μένη

μ'

αίμα

και

δάκρυ

-

με

το

σύντροφο της ζωής σου, να στήσετε

πάντα.

τ'

Αναπόδραστα,

αρχοντικό σας σε κομβικό σημείο της

και για τούτο,

ονει

όμορφο

παραδοσιακό

σπιτικό

ρευόμαστε ταξίδια στη γή μας, σπαρ

Χαρδακιώτισσας.

γούντες να βρούμε κάτι το αυθεντι

Άλλο ήθελε ο Μάριος να πάρει: ένα

κό, το αναλλοίωτο, που δεν πρόφτα

κλωνάρι

μυρτιάς

απ'

τον

όμορφο

σε να το καταστρέψει ή να το στρε

κήπο σου για να το εναποθέσει στον

βλώσει η ανίερη τουρκική συμπεριφο

τάφο. Όμως σε γη και σποδό οι κατα

ρά κι η ιερόσυλη κατακτητική παρου

κτητές τα μετέτρεψαν όλα, όσο που

σία του Αττίλα. Εδώ στη γή και στις

το

μάτι απάντησε

το

κεραμίδι.

Το

γειτονιές της πολύκλαυστης Αρετής,

κεραμίδι που για χρόνια με το Γιώργο

στη Χαρδακιώτισσα και τη Συρκανιά,

στέγασε την ευτυχία σας.

ξαγναντεύουμε το φεγγάρι να χιλιο

Γείσο

μερίζεται,

λίγο στα σκαλοπάτια, τοίχοι βαμμένοι

φιλ τισένια

μεγαλοκόντη

καμπυλωτό

ξεπροβάλλει

λα, απ' τις ιτιές τις λυγαριές, τα πλα

σε

τάνια, τις λεύκες.

δωμάτια που aχνοφαίνονται.

ξεχασμένα χρώματα,

σε

μέσα στα

Κι ο γκιώνης/οι γρύλοι/ τα'αηδόνια

Ένα

της

τις

φωνή σου να δίνει παραγγελιές, ν'

δοξαστική

aψηφά τα όπλα του Βρετανού κατα

άνοιξης/οι

aρίφνητες

κελαιδισμοί

νεροσυρμές/

απ'

βήμα

αν

κάνω

θ'

ακοι)σω τη

συναυλία εαρινή/ κι ευχαριστήρια.

κτητή

Σκύβουμε να ρουφιΊξουμε αυτή την

ιστορικής πάλης του λαού μας στα

τόσο

1955 - 1959

θαυμάσια,

ας

είναι

απατηλή,

στις

δραματικές
στις

fωμπές της

επανειλημμένες

αίσθηση μεταφοράς, καταλαγιάζουμε

καταδρομικές του

λεπτομέρειες, μπας κι αναστήσουμε

σπίτι σου, θα δω τη σκιά σου στο

τον

τζάμι της πόρτας,

όμορφο

λιών,

σκηνικό

ανεπανάληπτων

χώρο

τωνηα

καιρών

του

χαμογέλιο

σου,

επιχειρr]σεις στο
θ'

αντικρίσω το

που

συνιστούσε

σπιτιού της Αρετής: Παρτέρια στον

παντοτινό καλωσόρισμα, θα χciiδέψω

κήπο, κεραμίδια

τα δέντρα και τα λουλούδια που με το

-

χωμένα στο χώμα

-

ένα κατάφερε και πήρε σε πρόσφατο

σύντροφο σου φύτεψες: τις πορτοκα

προσκύνημά

λιές, τις νεραντζιές, τις λεμονιές, τις

του

στο

σπίτι

σου

ο

εγγονός σου, ο Μάριος, για να το

βερικοκιές, τα γιασεμιά και τα κρίνα.

εναποθέσει σε λίγο μαζί σου, προ

Η

σκεφάλι σου παντοτινό, να σου θυμί

αναγκάζει να

ζει τον αγώνα και την αγωνία- ζυμω-

στη σορό σου που κατευοδώνουν τα

ωμή

πραγματικότητα,
στραφούμε

όμως μας
πίσω και

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

78

τέσσερα παιδιά σου που ευτύχισες

στο σεπτό σου λείψανο να πω λίγα

να τα δεις να καταξιώνονται στην κοι-

λόγια στην αιώνια μνήμη σου, γιατί

νωνία και στην ιστορία της πατρίδας,

στη μακρόβια επίγεια ζωή σου των

ο Χρίστος, ο Στέλιος, ο Θεόδωρος κι

χρόνων υπήρξες μια εξαιρετική Κυρία

ο

της

Αντρέας,

νύμφες,

εγγόνια

και

Κυθρέας

δισεγγόνια, όλοι όσοι σε γνώρισαν

ευγενής

και σε τίμησαν για το αδαμάντινο του

και

και

με

πλείστες

φιλάνθρωπη,

καταδεχτική,
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αρετές,

φιλότιμη

φιλόπατρις

και

χαρακτήρα σου και τις άμετρες αρε

φιλόθρησκη,

τές σου, σε ξεπροβοδούν με μάτια

εξαιρετικής εκτίμησης και ανάλογου

δακρύβρεχτα.

σεβασμού απ' όλα τα στρώματα των

Σε βλέπον για χρόνια τα παιδιά σου

συνανθρώπων σου.Απέδειξες ποικι

να

την

λοτρόπως τις τόσες σου αρετές κατά

Σε

τον τετραετή επικό αγώνα της ΕΟΚΑ

τους

ανοίγεις

κάθε

πόρτα να τους λες:

πρωί

καλημέρα.

γι' αυτό

απολάμβανες

όταν ο προσφιλής σου γιός

βλέπουν και σήμερα ν' ανοίγεις ξανά

1955-59,

την πόρτα και να μου λες έχετε γεια!

Στέλιος κατατάχθηκε εξ αρχής στις

Πάω τώρα ν' aνταμώσω τον πατέρα

φάλαγγες πολεμώντας με τα άλλα

σας!

παληκάρια

Και σου δίνουν μαζί μ' όλους εμάς
μιαν υπόσχεση:
Θα

ξαναρθούμε,

μόλις

χτυπήσουν

σύντομα
οι

μάλιστα,

καμπάνες της

λευτεριάς και τα σήμαντρα της ανά
στασης, για να σε μεταφέρουμε πίσω
στη χιλιάκριβη γη της Κυθρέας.

Σου μεταφέρουμε σύγχρονα το aπέ
θαντο μήνυμα: Χίλια χρόνια αν περά
σουν δεν παθαίνουμε σκλάβο!!

τους

αποικιοκράτες

Άγγλους υπό την ηγεσία του θρυλι
κού αρχηγού Διγενή.
Υπέμεινες τότε τα κέρφιου, τον κατ'
οίκο

περιορισμό

έρευνες,

σε

αναστάτωση

τις

αιφνιδιαστικές

aπρόοπτες

ώρες,

στο

τις

σπίτι,

την

ανεξά

ντλητες ανακρίσεις που υπεβάλλεσο
από τους Άγγλους στρατιώτες που
είχαν όλα ως σκοπό να εξακριβώ
σουν που βρίσκετο ο προσφιλής σου
Στέλιος. Όλα τα υπέμεινες με υπονο

Κι η λευτεριά θα ξαναροδαμίσει, για

μή

να σου ψιθυρίσει το

νοουμένου ότι ο μονάκριβος Στέλιος

αιωνία σου η

και

αφάνταστη

εγκαρτέρηση,

μνήμη.

μοχθεί για το ύψιστο αγαθό την ελευ

Ο κύριος Χριστόδουλος Πέτσας είπε

θερία της πατρίδας.

τον πιο κάτω επικήδειο:

Έχασες πρόωρα τον προσφιλή σου

Πολύκλαυστη Αρετή,

σύζυγο Γεώργιο, ένα aρχοντάνθρω

Με ιδιαίτερη συγκίνηση στέκω δίπλα

πο,

ένα τίμιο και φιλάνθρωπο, ένα

άνθρωπο που διαρκώς επέμεινε να

