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Μια αγγελία χίλιες θύμησες ... 
τnς Αvθι1ς Πέτσα · Σαββίδσυ 
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Κάθε απόγευμα, τnν ώρα που n κυθρεώτικn γn ανάσαινε από τnν κάψα του καλοκαιριάτι
κου ιiλιου ri τnν ώρα που n βροχιi καταλάγιαζε και καθάριζε ο ουρανός από τα σύννεφα 
του χειμώνα, με βιiμα αργό, ρυθμικό, στnριζόμενος στο μπαστούνι που αποτελούσε πλέ

ον μέρος του σώματός του και και στο κεφάλι το απαραίτnτο μποέμικο καπέλο, κατευθυ

νόταν από τn γειτονιά τnς Χρυσίδας στους καφενέδες στο κέντρο του Σαραγιού. ο παλαι

ός πολεμιστιiς, ο Γιάγκος του Σωτιiρn, ο Ιωάννnς Σωτnρίου τnς πιο πάνω αγγελίας που 

είδε το φως τnς δπμοσιότnτας το 1924! 
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Μύθος για μας τους μικρούς, που τρέχαμε να τον χαιρετίσουμε, γιατί στο πρόσωπό του 

χαιρετούσαμε τnν Ελλάδα ολόκλnρn, τους πολεμιστές του 21. τους ιiρωες του 12, τους 
πολεμιστές του 40. Στις εθνικές επετείους τnς 25nς Μαρτίου και 28nς Οκτωβρίου παριi

λαυνε περιiφανα, φορώντας τα παράσnμά του μαζί με τους άλλους «Παλαιούς πολεμι

στές>> στnν σnμαιοστολιομένn Λευκωσία. 

Γεννnμένος κάπου μέσα στnν τελευταία δεκαετία του 1800 στn Χρυοίδα τnς Κυθρέας 
από το Σωτιiρn και τnν Κυριακού, που είχαν άλλα 4 παιδιά. Τον Εφραίμ που πέθανε νέος, 
τnν Κατίνα, δασκάλα στο επάγγελμα που έζnσε και πέθανε στnν Αίγυπτο, το Γιώρκο, μετα

νάστn στnν Αμερικιi και το Χαράλαμπο, τον οποίο πολλοί από εμάς θα θυμούνται να τρι

γυρνά με το εποχούμενο ντιπόζιτό του τις γειτονιές τnς Κυθρέας πουλώντας πετρέλαιο 

αρχικά και μετέπειτα να έχει μικρό μπακάλικο στn Χρυοίδα, στα σπίτια του Χατζnγιώρκn. 

ο πατέρας του Γιάγκου διατnρούσε καφενείο στο κέντρο τnς Χρυοίδας, ανάμεσα στα σπί

τια του κωστιi Τοιοπάνn !ύστερα Χρυσταλλούς Τοικκά) και του Φαοουλλά και απέναντι 

από το σπίτι του Παπα-Αντρέα και τnς Χρυοιiς <μετέπειτα Μαρίας και Γιαννιi Κυπριανού 

<Σοβιετικού). 

Χείμαρρος οι θύμnσες με αΦορμιi τn μικριi αγγελία που δnμοοιεύτnκε στnν εφnμερίδα 

Πολίτnς. Έναυσμα n αγγελία για να προστεθούν στn μνιiμn μας άγνωστες σελίδες για 
τον Γιάγκο των παιδικών μας χρόνων. Μαζί με τον αδελΦό ταυ Χαράλαμπο, που πιiρε 

όπως φαίνεται από τnν αγγελία ως βοnθό του, άνοιξε καΦενείο στο nετονάτζι. Άλλα 

μικρά συρτάρια ανοίγουν ταυτόχρονα και για τον Χαράλαμπο από τα χρονοντούλαπο τnς 

μνιiμnς. 

Σύντομn παρένθεοn για τον Χαράλαμπο και τn γυναίκα του γιατί αξίζει, νομίζω, τον κόπο. 

ο Χαράλαμπος ιiταν παντρεμένος με τnν αδελφιi τnς Ολυμπικκούς <τnς γυναίκας του 

Κολόβαποω, τn Μαριτοού. Οι δυό τους αποτελούσαν ένα ιδιόμορφο άτεκνο ζευγάρι, με 

τον καnμένο τον Χαράλαμπο να κάμνει όλα τα χατιiρια τnς Μαριτοούς που πάντα παρα

πονιότανε για τις αρρώστειες τnς και αυτός με Ιώβεια υπομονιi να τnν ... ανέχεται! 

Να είναι καλά και οι δυό τους, όπου και αν βρίσκονται ... τον θυμάμαι όταν πnγαίναμε να 
πάρουμε τις διάφορες λιχουδιές μας, να βάζει τnν Μαριτοού μέσα στnν κοφίνα, και με το 

καντάρι με το οποίο ζύγιαζε τις ελnές και τα άλλα γεννιiματα των συγχωριανών του, να 

ζυγίζει τn Μαριτοού του n οποία λόγω κακιiς κατάστασnς τnς υγείας τnς έπρεπε να προ
σέχει το τι τρώει και πόσο τρώει! 

Όπως εξυπακούεται από τnν αγγελία του Γιάγκου, ανάμεσα στα επαγγέλματα που μετιiλ

θε όταν επέστρεψε από τον πόλεμο, ιiταν και n δnμιουργία το 1924 καφενείου στο Πετο
νάτζι. το Πετονάτζι, δροσόλουστσ όπως ιiταν και μέχρι τις nμέρες μας, αφού σε αυτό βρι

σκόταν χαραιi του ΚεΦαλόβρυοου και εκτός από το νερό διέθετε και τον θεόρατο «Πλά· 

τανο του πετονατζιού», ιiταν ιδανικός τόπος για χαλάρωοn και δροσιά. Αναφέρει ο Αθα-
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νάσης Πέτσας, συγχωριανός του Γιάγκσυ: Θυμούμαι το καφενείο το Γιάγκου. Βρισκόταν 

στη σκιά του πλάτανου του Πετονατζιού, του οποίου ο κορμός χρησίμευε στο να κρεμ

μάζει ο Γιάγκος τους «τζισβέδες>> του. Πολλές φορές οι Κυθρεώτες και οι Νιοχωρίτες έκα· 

μναν τον περίπατό τους στο καφενείο του Γιάγκου. Λόγω της χαραιiς και του τρεχάτου 

νερού, το πετονάτζι ιiταν σημείο συνάντησης των νοικοκυρών από τη Χρυσίδα και το Ν ιό· 

χωρκο. το νερό διακλαδώθηκε στην Κυθρέα ιφουντάνεςJ επί δημαρχίας του Μελίδη. 

Μέχρι τότε, κοριτσόπουλο, μαθητούδια και νοικοκυρές, πιiγαιναν με την πρωΊ'νιi δροσιά 

ti το απογευματινό αεράκι στο πετονάτζι για να γεμίσουν τις κούζες τους νερό για τα νοι
κοκυριά τους". 

Δεν ξέρω για πόσο καιρό ο Γιάγκος έκαμνε τον καφετζιn στο πετονάτζι και κατά πόσο αγα

πούσε το επάγγελμα του καφετζιn. Ξέρω όμως δυο άλλες μεγάλες του αγάπες: την 

Ελλάδα και τnν «Ελευθερία». Για τις δυό αυτές αγάnες του έδινε την ψυχn του. Για την 

Ελλάδα πολέμησε και ρίσκαρε τη ζωn του παίρνοντας μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και μετά τσ τέλος του στη Μικρασιατικιi Εκστατεία και στn μάχn στο Σαγγάρειο 

ποταμό, που είχε σαν τραγικό επιστέγασμα την καταστροφιi τnς Σμύρνnς. 

Ψιiγματα μνιiμnς από ανθρώπους που τον έζnσαν, προσπαθούν να συνταιριαστούν για 

ολοκλιiρωση της εικόνας του Κυθρεώτn «Παλαιού πολεμιστιl». 

ο Μίκnς Χρ. Πέτσας, που μικρός υπιiρξε «φανατικός οπαδός» του Γιάγκου, καθόταν με 

τις ώρες και άκουγε τις αφnγnσεις και περιγραφές του για τις μάχες που πιiρε μέρος. 

Θυμάται χαρακτηριστικά τnν αφιiγnσιi του για τnν καταστροφιi της Σμύρνnς nου τnν έζn· 

σε στnν οπισθοχώρnσn και το πώς βρέθηκε σε ελλnνικό ti συμμαχικό nλοίο από το οποίο 
κανονιοβολούσαν στην ξηρά. Την περιπέτειά τους στο Σαγγάρειο ποταμό αφηγιiθnκε στο 

κ. Γεώργιο κοκιi λέγοντας πως είχαν πάρει διαταγιi να προχωρnσουν και πως επικρατού· 

σε τόση σύγχυση που μετά από δύσκολπ ολονύχτια πορεία κατάφεραν να βρεθούν 

κάμνοντας κύκλο, στο ίδιο σημείο από το οποίο είχαν ξεκινιiσει». 

,·στον άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ και υποψιαζόμενος ότι βρισκόμουν και εγώ στις τάξεις 

τπς, ο Γιάγκος μου έλεγε κάθε φορά που με συναντούσε «εόκαν μας της και επιiαμεν» 

κάνοντας λογοπαίγνιο με τις λέξεις, στnν προσπάθειά του να μου περάσει το μιiνυμα ότι 

ιiξερε για το ρόλο μου .. ·" αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πέτρος Στυλιανού. 

Η κόρη του Κυριακού ενισχύει την άποψn αναφέροντας πως πολλές νύχτες ο πατέρας 

της κατά τη διάρκεια του αγώνα τnς ΕΟΚΑ δεν κοιμόταν στο σπίτι, γιατί βρισκόταν στον 

«Καππαρόβουνο» προσέχοντας τους αντάρτες και γι αυτιi του τnν πράξn τον «έπιανναν 

συχνά οι Εγγλέζοι για να τους πει πού βρίσκονται οι αντάρτε<;». Στο σπίτι τους, θυμάται η 

Κυριακού, στη Χρυσίδα, εκτός από τα μετάλλια του πολεμιστn πατέρα τnς, βρισκόταν κρε· 

μασμένο ως λάφυρο πολέμου το καμιτσίκι κάποιου Γερμανού αξιωματικού. 

Η Κυριακού χαρακτηρίζει τον πατέρα της «Φανατισμένο», «τυφλωμένο από την αγάπη του 
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για τnν Ελλάδα», «Πάντα παρόντα στα μνnμόσυνα των πεσόντων αγωνιστών». Στn διάρ

κεια ταυ δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν γινόταν ο έρανος για τnν Ελλάδα, ο πατέ

ρας κρυφά από τnν μnτέρα τnς πήρε τις βέρες τους και τις έδωσε στον έρανο για τnν 

πατρίδα, μια πράξπ που π σύζυγος ποτέ δεν ενέκρινε και γι αυτό συνεχώς του το ανέ

φερε επικριτικά ... ». 

και όταν πια χάθπκε π Σμύρνπ. ο Γιάγκος επέστρεψε στnν Κύπρο και ρίζωσε στο χωριό. 

παντρεύτπκε και έκαμε τρία παιδιά. τον Σωτήρπ, τπν Κυριακού και τπ Χρυσούλλα. ΈΦυ

γε από τπ ζωή το 1963. 

Σκέφτομαι πως ευτυχώς, δεν πρόλαβε να ζήσει ούτε τα γεγονότα του 1964 ούτε τπν 
τούρκικπ εισβολιi του 1974. Γιατί αν ζούσε, έστω και με πόδια που δεν θα μπορούσαν να 
στπρίξουν το γέρικό του σώμα, έστω και με χέρια που δεν θα μπορούσαν να σπκώσουν 

όπλο, αυτός θα ζωνόταν τα άρματα ... 

!Με τnν αγγελία νια το καφενείο του Γιόγκα υ ως αφορμιi, αναδnμοοιεύοuμε κείμενο σχετικό με τnν ιστο

ρία του nλότανοu του nετονατζιού, γραμμένο αnό τον εκπαιδευτικό μ. Γεώργιο Κορέλλn nου δnμοοι

εύτnκε πριν από 25 χρόνια, κάτω από τον τίτλο ιιΛαογpαφικά,, σιο περιοδικό μας, σελ. 90·91 αρ. Τεύ
χους 14, Αnρίλnς-Αύγουοτος 19831. 

ο Πλάτανος του πετονατζιού 

Στο μέσο του δρόμου που συνδέει το Νέο Χωρίο και τπ Χρυσίδα, κοντά στπ διασταύρωσπ 

του δρόμου που προχωρεί προς το τσιΦλικούδι και τπ Βώνπ. κοντά ολοωσδιόλου στπ 

Χαλοδπσιά που βρίσκεται στο «Βερκί» του Μύλου του «Πετονατζιού», που τρέχει το νερό 

του «ποταμού του Παλαικύρου, στο πετρόκτιστο λάκκο του μύλου. που είναι ο τελευταίο 

και ο πιο αδύνατος από τους 32 νερόμυθλους που ,γυρίζει, το νερό του Κεφαλόβρυσου 
τπς Κυθρέας ... Εκεί ρίζωσε ένας πλάτανος: «Ο πλάτανος του Πετονατζιού». 

Μόνο με τn λέξn «Θεόρατοι;>• μπορούσε να χαρακτnριστεί αυτός ο πλάτανος. ο πιο πελώ

ριος, ο πιο ψnλός, ο πιο συμμετρικός σε πλάγιους κλώνους, ο πιο πυκνόφυλλος, ο πιο 

σκιερός, που έριχνε τον ήσκιο του σε μια απέραντn πλατεία. ο πιο μεγάλος, και ο πιο 

όμορφος πλάτανος από όλους τους πλατάνους που συντnρούσε το νερό τnς κρυσταλ

λένιας πnγιiς του κεφαλόβρυσου. Μαζί με τnν βαλανιά του Νιοχώρκου αποτελούσε το 

δίδυμο των αιωνόβιων δέντρων τnς περιοχής. 

τπ πυκνιi σκιά αυτού του πλάτανου και τn δροσιά του νερού που ξεχειλούσε από τn χαλο

δnσιά του μύλου σχnματίζοντας μικρό καταρράκτn. εκμεταλλεύτnκε ο τετραπέρατος 

ενοικιαστιiς του μύλου κος Χαράλαμπος του Σωτιiρn - ο επιλεγόμενος «ΦούσκοQ• - κτί

ζοντας μια «παράγκα» χρnσιμοποιώντας τον κορμό του πλατάνου για τnν μια πλευρά τnς! 

Αυτός ο κος Χαράλαμπος καταγόταν από τn γειτονικιi Χρυσίδα και είχε σαν προnγούμενο 
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επάγγελμα τnν πώλnσn και διανσμri στα σπίτια τnς Κυθρέας και των περιχώρων πετρε

λαίου, που μετάφερνε με κάρο σε μεγάλn βαρέλλα, τότε που τα σπίτια φωτίζονταν με 

λάμπες πετρελαίου και λούξ. 

Ήταν ένας «γραφικός>• τύπος, ανεκδοτολόγος και ευφυολόγος ο κος Χαραλάμπος του 

Σωτιiρn. Γι αυτό και όταν έγινε μυλωνά στο πετονάτζι, και κατασκεύασε τnν παράγκα του 

πλατάνου για εξοχικό, πολλοί από τα περίχωρα πriγαιναν στο καφενείο του (Σnμ. 1) για να 
απολαύσουν το καφέ του και τα αναψυκτικά τnς τότε εποχιiς, τις γαζόζες, και να παίξουν 

τn πρέφα τους, το σκαμπίλι και το εξnντάρι τους. 

Αυτός ο γεροπλάτανος βρέθnκε γραμμένος στο γειτονικό κτιiμα, που αγόρασαν από τους 

κλπρονόμους το Αρτίν Μπέn Μελικιάν, ιδιοκτιiτες του μεγάλου τσιφλικιού, οι αδελφοί 

Γιαννώ Αντρεάκκος, που κατοικούσε στο Νέο Χωριό, και Ζαχαριiς που κατοικούσε στn 

Χρυσίδα. 

Οι αδελφοί rιαννώ δεντροφύτεψαν το κτήμα που αγόρασαν με λεμονόδεντρα και άλλα 

οπωροφόρα. 'Όταν μπόλιασαν τις κιτρομnλιές σε λεμονιές ιοξυνιές), πορτοκαλιές, φρα

πιές, παρατήρnσαν πως ο πελώριος πλάτανος είχε κακή επίδρασn στα δέντρα του περ

βολιού κι εμπόδιζε τn κανονικri τους ανάπτυξn. 

Πήραν τότε τn τρομερή απόφασn να ... κόψουν το γεροπλάτανο! ποιός μπορούσε να 

τους εμποδίσει αφού ήταν γραμμένος στον τίτλο του χωραφιού τους; 

Θα τρίζαν οι ρίζες του στα ανήλιαγα βάθn τnς γnς! Σαν τα καυτά δάκρυα τρέχανε οι χυμοί 

του στα aνήλεα κτυπriματα του στεκουριού ! Έτσι χάθnκε ο αιωνόβιος και βαθύσκιος πλά
τανος του πετονατζιού, που αποτελούσε ένα ανεπανάλnπτο στολίδι στnν περιοχri. 

Η κατάθλιψn και το μαράζι οδήγnσαν στο τάφο και τον εξαιρετικό και αλnσμόνnτο εκεί

νο άνθρωπο, το Χαράλαμπο του Σωτήρn που ένοιωθε πως του ξεσκίζανε τnν καρδιά και 

δΟλοΦονούσανε τn μόνn του αγάπn! 

Σnμ. 1: Πρόκειται yιa ro ίδιο καΦενεfσ που αναφέρεrω σrnv awεflfa. Φοίνεrαι ότι ο μ. Koρέfifinς εξέflαβε όrι ιδιοκrti· 
rnς tirav ο Χαράfiομπος που ερyαζόrαν εκεί όπως μαρrυρεί n ayyεnίa, ως βοnθός. 




