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Η εκπαιδευτική, πατριωτική και κοινωνικο-οικονομική 

δραστηριότητα του Κυθρεώτn δασκάλου Πολύδωρου 

nετάσn {1907·1984> 
Του Δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου 

npώnv Εnιθεωpnτn Μέσnς Εκnαfδεuσnς 

ο Πολύδωρος nετάσnς γεννήθηκε στnν κωμόπολη τnς Κυθρέας, τα Χριστούγεν

να του 1907 και πέθανε στις Πάνω Αρόδες, της επαρχίας ΠάΦου, σε ηλικία 74 
ετών, στΙς 22 Ιουνίου 1984. Για περισσότερα από σαράντα χρόνια υπήρξε ένας 
σημαντικός παράγοντας της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της 

περιοχnς των χωριών της Λαόνας, της ΠάΦοu και γενικότερα της Κύπρου. Επίσης 

τόσο ως δάσκαλος αλλά και ως κοινοτάρχης ανέπτυξε πλούσια δράση σε όλους 

τους εθνικούς αγώνες. ΑΦού αποφοίτησε από το nαγκύnριο Γυμνάσιο ενεγράφη 

στο Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας από όπου αποφοίτησε ως δάσκαλος. Ακολου
θούσε έτσι μια οικογενειακή παράδοση μια και n αδελφή της μητέρας του Πολυ
ξένη Ζαχαριάδου. μαζί με άλλες δύο. ήταν από τις πρώτες δασκάλες στην Κύπρο. 

κα.τά τη διάρκεια των σπουδών του στο Ιεροδιδασκαλείο είχε δείξει έντονη δρα

στηριότητα στα Εθνικά θέματα, κυρίως για τα δίκαια τnς Κύπρου. ο παππούς του 

fα.πό μητέρα> πάτερ Ζαχαρfας <γνωστός σαν «nαnάΖαχαρκάc;»> ενεγράφη ως εθε

λοντής στο Ελληνικό ναυτικό όπου ενεnλάκι1 στnν υπεράσπιση της Χfου. 

Σαν αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω δεδομένων. ο Πολύδωρος Πετάσnς, που 

πfστευε πάντοτε ότι n Κύπρος έπρεπε να απελευθερωθεί το συντομότερο από 
τον αποικιακό ζυγό και να ενωθεί με την Ελλάδα. «σημαδεύτηκε» από τους 

Άγγλους αποικιοκράτες. Μία από τις πρώτες πράξεις των Άγγλων σε βάρος του 

ήταν και ο διορισμός του ως δασκάλου στις Πάνω Αρόδες με στόχο να βρεθεί όσο 

μπορούσε μακριά από τn γενέτειρά του αλλά και με τnν πλάνη των Άγγλων πως 

οι Τουρκοκύπριοι. που ζούσαν τόσο στις Πάνω όσο και στις Κάτω Αρόδες θα του 

έκαναν τn ζωή δύσκολη. Δεν είχαν προβλέψει τnν αγάπη που αυτός Θα έδειχνε 

και τn σωστή στάση που θα τηρούσε καθ' όλn τη διάρκεια τnς ζωής του προς 

τους τουρκοκύπριους των Αρόδων και τn μεγάλη εκτfμnσn και αγάnn που αυτοί 

θα του ανταπέδιδαν μέχρι την τελευταία μέρα τnς ζωής του. 

ο Πολύδωρος πετάσnς ήταν δάσκαλος στις Αρόδες από το 1928 μέχρι το 1932 
<Βλ. Χρίστου r. Αριστείδου, οι ΑΡΟΔΕΣ από τnv αρχαιόrnr:α μέχρι σnμερα. Με 
αναφορές σrnv ποnιrικιi, οικονομικn και κοινωνικιi Ιστορία rnς Κύπρου γενικόrε· 

ρα, Λευκωσία 2010, σ. 196). κατά το διάστημα αυτό διακρίθηκε τόσο για τον 
ζήλο και την επιμέλεια που επέδειξε ως δάσκαλος όσο και για τnν όλn συμπερι

φορά και δράση του στnν κοινότητα των Πάνω Αpόδων. ιδιαίτερα όσον αφορά 
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την ενημέρωση των χωριανών για τα εθνι

κό θέματα με αφορμή τα Οκτωβριανά του 

1931. 

Για είκοσι και πλέον χρόνια διετέλεσε Κοι

νοτάρχης του χωριού και για μισό σχεδόν 

αιώνα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο ως 

οικονομικός, κοινωνικός και πολιτικός 

παράγοντας όχι μόνο των Πάνω Αρόδων 

αλλά και της γύρω περιοχής. Διετέλεσε 

μάλιστα για πολλά χρόνια μέλος του Διοι

κητικού Συμβουλίου της Οινοβιομηχανίας 

Κ.Ε.Ο, παρά το γεγονός ότι ζούσε μόνιμα 

στις Πάνω Αρόδες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρόδες κατά 

την περίοδο του μεσοπολέμου διακρίνο-

ΕΛΕVΘΕΡΗ ΚVΘΡΕΑ 

νταν για τη μεγάλη αγάπη των κατοίκων ο ποflύδωρος πεrάσnς 
τους προς τα γράμματα και τη σημαντική 

συνεισφορά τους στους εθνικούς αγώνες. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

το έδαφος και η όλη ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο χωριό ήταν ευνοϊκή για 

την ανάπτυξη της πατριωτικής δράσης του Πολύδωρου Πετόση. του οποίdlι η 
συνεισφορά του σ· όλους τους εθνικούς αγώνες ήταν σημαντική. Η Γιορτή των 

Γραμμάτων εορταζόταν στις Πάνω Αρόδες από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 
- και από το 1880 όταν οι μαθητές του χωριού φοιτούσαν στο περιφερειακό σχο
λείο Δρούσιας, η λειτουργία του οποίου τότε χρηματοδοτείτο από την Αδελφό- · 
τητα κυπρίων της Αιγύπτου • παρά το γεγονός ότι τότε το 80% και πλέον των 
κατοίκων του χωριού και γενικότερα της Κύπρου ήταν αναλφάβητοι. Επίσης η 

εθνική συνείδηση στις Πάνω Αρόδες καλλιεργείτο συστηματικά από τη δεκαετία 

του 1920 με εορτασμούς της 2snς Μαρτίου. στους οποίους συμμετείχε ολόκλη
ρη η κοινότητα. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του χωριού στα Οκτωβριανά, αν 

και το χωριό βρισκόταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη Λευκωσία και τις άλλες 

πόλεις όήου έγιναν οργανωμένες εκδηλώσεις. 

ο Πολύδωρος πετάσης είχε ενεργό ανάμειξη και σημαντική συμβολή στα οtαω
βριανά. Με την ονομασία αυτή είναι γνωστά τα δραματικά γεγονότα που συνθέ

τουν το κίνημα των Ελλήνων Κυπρίων κατά των Άγγλων αποικιοκρατών tον 

Οκτώβριο του 1931. Το κίνημα, που αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά γεγονότα 
της περιόδου της Αγγλοκρατίας και γενικότερα της νεότερης ιστορίας της 

Κύπρου. είχε εκδηλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο επί κυβερνείας του σερ Ρόναλντ 

Στορρς <1926-1932>. Επίκεντρο ήταν όμως η πρωτεύουσα Λευκωσία και κορύ-
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Φωσή του ήταν n 21n Οκτωβρίου 1931. Μετά από το πέρας σuλλαλnτnρίοu που 
έγινε το απόγευμα που δεν είχε nρογραμματιστεf και τις ομιλίες nou έκαναν 
ηολιτικοf γύρω στις 18.30' ξεκίνησε πορεία λαού προς το κυβερνείο, μ' εηικεΦα
λnς την ελληνική σημαία. κατά τn διαδρομn nροστίθεντο και άλλοι στο πλήθος 

το οποίο συνεχώς μεγάλωνε. Το πλήθος έφθασε στο κυβερνείο γύρω στις 8.00 
το βράδυ. Στο μεταξύ στον ίδιο χώρο κατέφθασαν και πολλοί μαθητές και σπου

δαστές. Οι αστυνομικοί ηροσηάθnσαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να εισέλ

θουν στο κυβερνείο, και σημειώθηκαν συγκρούσεις. Μετά απ· αυτή την εξέλιξη 

οι βουλευτές προσnάθπσαν να πείσουν τον λαό να διαλυθεί. 

Ακολούθησαν διάφορα επεισόδια που όξυναν ακόμη περισσότερο την κατάστα

ση. όπως η άρνηση του κυβερνήτη Στορρς να δεχθεί αντιnροσωηεfα των διαδη

λωτών, n προσπάθεια ενός Τούρκου αστυνομικού να κατεβάσει μια ελληνική 
σημαία που είχε υψωθεί, οι διαξιφισμοί και αντεγκλίσεις μεταξύ αστυνομικών και 

διαδηλωτών, n αργοπορία των βουλευτών μέσα στο κυβερνείο που είχε δημι
ουργήσει υποψίες για πιθανή σύλληψή τους κ.ά. ο ενθουσιασμός των διαδηλω

τών κορυφώθηκε και μερικοί άρχισαν να λιθοβολούν το κτίριο, ενώ αποστελλό

ταν εκεί από τη Λευκωσία ένοπλο στρατιωτικό απόσπασμα και αστυνομική ενί

σχυση. Σε λίγο η σύγκρουση γενικεύτηκε Μερικά αυτοκίνητα ηου βρίσκονταν 

στnν αυλή του κυβερνείου αναποδογυρίστηκαν και κάηκαν. Ακολούθησαν και οι 

πρώτοι πυροβολισμοί εναντiΌν των διαδηλωτών. Από τους πυροβολισμούς τραυ

ματίστηκαν 15 διαδηλωτές. Ένας απ' αυτούς, ο Ονούφριος Κλπρfδηc;, 17 χρόνων, 
πέθανε τnν άλλη μέρα. 

Τα Οκτωβριανά ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια που στρεφόταν εναντίον των 

Άγγλων κυριάρχων και τnς όλης πολιτικής τους έναντι της Κύπρου και του ελλη· 

νικού ηληθυσμού τnς που αποτελούσε τn συντριπτική πλειονότητα <82% περf
ποω του κυπριακού λαού. Ήταν ένα ξέσπασμα οργής ηου δεν είχε οργανωθεί, 

γι' αυτό εξάλλου και κατεστάλn από τις αγγλικές αρχές πολύ εύκολα. κατά τn 

διάρκεια τnς εξέγερσης έχασαν τn ζωή τους εννέα Έλληνες Κύπριοι Οι τραυμα

τίες ήταν 30, τουλάχιστον επίσημα, δεδομένου ότι πολλοί απ' αυτούς δεν 

παρουσιάστηκαν για περίθαλψη στα νοσοκομεία. 

Επαναστατικές εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Οκτωβριανών είχαν γίνει και 

στις άλλες πόλεις και στnν ύπαιθρο. Στις 18 Οκτωβρίου ο επίσκοπος Νικόδημος 
έκαμε επαναστατική ομιλία στη Λάρνακα κατά τη οποία , μεταξύ άλλων κήρυξε 
ξανά την ανυπακοή προς τους Άγγλους και τάχθηκε για άλλη μια φορά υπέρ της 

ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Λεμεσό στις 20 Οκτωβρίου, μια μέρα 
πριν την εξέγερση στη Λευκωσία, προηγήθηκες ογκώδες συλλαλητήριο στο στά

διο της πόλnς στο οποίο μίλησαν ο επίσκοπος Νικόδημος, ο Ν. Κλ. Λανίτης και 
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Ζήνων Ρωσσίδης. Στη συνέχεια έγινε διαδήλωση στους δρόμους της πόλης. Στην 

ΠάΦο. η δραστηριότητα και οι ομιλίες του επισκόπου Λεοντίου <μετέπειτα αρχιε

πισκόπου Κύπρου> κρατούσαν τον λαό σε αναβρασμό ήδη αρκετά πριν από τα 

γεγονότα. Όταν όμως ξέσπασε η εξέγερση. ο Λεόντιος απουσίαζε στο εξωτερι

κό. Στις 22 Οκτωβρίου. το απόγευμα, πλήθη λαού από την πόλη και την επαρχία 
συγκεντρώθηκαν σε συλλαλητήριο. ενώ οι καμπάνες των εκκλησιών κτυπούσαν 

συνεχώς. το πλήθος διαλύθηκε το βράδυ. 

το πρωί της επόμενης μέρας έφθασε στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου ένα 

πολεμικό πλοίο. Οι εκδηλώσεις του λαού ωστόσο συνεχίστηκαν. το Σάββατο. 24 
Οκτωβρίου. πραγματοποιήθηκε νέο μεγάλο συλλαλητήριο. Στην πόλη κηρύχθη

κε ο στρατιωτικός νόμος. Την Κυριακή. 25 Οκτωβρίου,. οι καμπάνες άρχισαν να 
κτυπούν από νωρίς το πρωί. ενώ το πλήθος άρχισε και πάλι να συγκεντρώνεται 

στην περιοχή της μητρόπολης Πάφου. Σημειώθηκαν επεισόδια και έγιναν συλ

λήψεις που συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες και ιδίως το Σάββατο, 31 Οκτω
βρίου. 

Σοβαρές ταραχές έγιναν και στην κυπριακή ύπαιθρο, ιδίως στα μεγάλα αγροτικά 

κέντρα. Ταραχές έγιναν στα περισσότερα κυπριακά χωριά σε ολόκληρη την 

Κύπρο. Έτσι, κατά το διάστημα από την 21" μέχρι την 2sn Οκτωβρίου η εξέγερ
ση είχε πάρει παγκύπρια μορφή. Όμως με την εσπευσμένη άφιξη στρατιωτικών 

αποσπασμάτων, που εστάλησαν στην Κύπρο από την Αίγυπτο και από τη ναυτι

κή βάση της Ιούδας στην Κρήτη και που έΦθασαν τόσο αεροπορικώς όσο και με 

πολεμικά πλοία, η κατάσταση επανήλθε υπό τον έλεγχο της aποικιοκρατικής 

κυβέρνησης. και το κίνημα κατεστόλη πλήρως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μετά 

από τα οκτωβριανά η Κύπρος πέρασε σε ένα στάδιο σκληρής δικτατορικής δια

κυβέρνησης που διατηρήθηκε μέχρι τα χρόνια του EJ' Παγκοσμίου Πολέμου. 

τα Κυβερνητικό κτίρια, οι αστυνομικοί σταθμοί έγιναν στόχοι των εξεγερμένων 

Ελληνοκυπρίων σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Έτσι και στη Λαόνα σημειώθη

καν ταραχές και κάψιμο του μοναδικού κυβερνητικού κτιρίου στην περιοχή του 

αστυνομικού σταθμού στη Δρούσια, όπου εξοργισμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν 

εναντίον του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού προκαλώντας σημαντικές υλικές 

ζημιές σ· c;ιυτόν. 

Εκδηλώσεις εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών με σύνθημα την αξίωση για 

Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Οκτωβριανών έγιναν και 

στις Πάνω Αρόδες. Μετά τη θεία λειτουργία στην εκκλησία του χωριού, στις 25 
Οκτωβρίου 1931, δηλαδή την πρώτη Κυριακή αμέσως μετά τα γεγονότα στο 
Κυβερνείο, ο Πολύδωρος Πετόσης, δάσκαλος του χωριού, εκφώνησε πατριωτική 

ομιλία στην εκκλησία των Πάνω Αρόδων υπέρ των Εθνικών δικαίων της Κύπρου 

~ 
ι-
! 
i 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 30 

σε dυνδυασμό με τα γεγονότα των τότε ημερών και τον στόχο της εξέγερσης. Η 
ομιλία του χειροκροτήθηκε θερμό απ' όλο το εκκλησίασμα. Οι Άγγλοι, μέσω του 

δικτύου πληροφοριοδοτών που είχαν. έμαθαν αμέσως για την ομιλία και το 

περιεχόμενό της. Σε λίγες ώρες συνέλαβαν τον Πολύδωρο Πετάση και τον μετέ

φεραν στις φυλακές της Πόλης Χρυσοχούς. Εναντίον του απαγγέλθηκε n πολύ 
σοβαρή κατηγορία ότι «καλούσε τον κόσμο σε εξέγερση>> εναντίον τnς αγγλικής 

διοίκησης. Τις μέρες εκείνες είχαν συλλnΦθεf και άλλοι αγρότες από τnν περιο

χή ~ε διάφορες άλλες κατηγορίες. Ιδίως την κατηγορία τnς οχλαγωγίας και τnς 
βίας έναντι του αστυνομικού σταθμού Δρούσιας. 

ο Πολύδωρος Πετόσης δεν ήταν μόνο δόσκα'λος του σχολείου Πάνω Αρόδων, 
αλλά και μόνιμος κάτοικος του χωριού, αφού στο μεταξύ είχε παντρευτεί στις 

Αρόδες με tn Γεωργία Στεφάνου και είχε ήδn ένα παιδί πριν σuλλnΦθεί. Μόλις 
τον άφησαν ελεύθερο οι Άγγλοι τον εξόρισαν (εφαρμόζοντας τn γνωστή ποινή 

internal punishment> ως δάσκαλο στn Μουσουλfτα, χωριό τnς επαρχίας Αμμο
χώστου, ώστε να μnν έχει επαφή με τις Αρόδες, φοβούμενοι πως θα καλούσε 

τον κόσμο σε εξέγερση. 

Ακολούθως τον μετέθεσαν σε διάφορα άλλα χωριό ελπίζοντας ότι έτσι θα τον 

ανάγκαζαν να δώσει παραίτηση. Στο τέλος έτσι και έγινε, μετά από οκτώ χρόνια, 

αφού είχε αξιόπιστες πληροφορίες ότι θα τον έπαυαν έδωσε μόνος του παραf· 

τnση από τn θέση του δασκάλου και ασχολήθηκε στις Αρόδες με τn γεωργία και 

το εμπόριο. 

ο Πολύδωρος nετάσnς είχε αξιόλογη δράσn και ως προς τnν κινn·ωποίnσn των 

κατοίκων του χωριού για συμμετοχή στους τοπικούς εράνους που διοργανώνο

νταν για τn συγκέντρωση χρημάτων και άλλnς μορφής βοήθεια. ο τύπος τnς 

εποχής και ιδιαίτερα n εφημερίδα <<ΠΑΦΟΣ>~ εξήρε με κολακευτικά σχόλια τη 
μεγάλη συνεισφορά των Πάνω Αρόδων στον έρανο που πραγματοποιήθηκε τους 

τελευταίους μήνες του 1940 υπέρ του αγώνα τnς Ελλάδας ενάντια στη Γερμανι
κή κατοχή. Αυτή n συνεισφορά των Πάνω Αρόδων αποτελεί τn φυσική συνέχεια 
τnς πατριωτικής στάσης που τηρούσε πάντοτε n κοινότητα σε όλους τους αγώ
νες τnς Κύπρου και του έθνους γενικότερα. 

Σύμφωνα με τnν πιο πάνω εφnμερfδα, n ανταπόκριση ολόκληρης της κοινότπτας 
ήταν και σ· αυτή τnν περίπτωση συγκινητική και παραδειγματική. Δεν υπήρξε 

κανένας κάτοικος του χωριού, ανεξάρτητα από τις οικονομικές του δυνατότητες, 

που να μnν ανταποκριθεί σε κάθε έκκλnσn για οικονομική ή άλλη συνεισφορά 

υπέρ των αγώνων της Κύπρου αλλά και του έθνους γενικότερα. Οι κάτοικοι εισέ

φεραν στον έρανο του 1940 ό,τι είχαν. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού, άνδρες, 
γυναίκες, μαθήτριες, μαθητές, εισέφεραν σημαντικά σ· αυτό τον έρανο. Εκτός 
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από χρηματικό ποσό, εισέφεραν και τα λίγα χρυσό κοσμήματα που διέθεταν 

όπως aρραβώνες, δακτυλίδια, σταυρούς, βραχιόλια, σκουλαρίκια, καρφίτσες, 

χρυσό και αργυρό νομίσματα και άλλα αντικείμενα μικρής ή μεγάλης αξίας. 

Από την εφημερίδα ΠΑΦΟΣ <14 Νοεμβρίου 1940, σ. 2>, πληροφορούμαστε ότι ο 
έρανος στις Πόvω Αρόδες διενεργήθη με πρωτοβουλία των Πολύδωρου πετόση, 
π. Χαρaλαμπίδου, Γεωργίου Μαλιετζή, Αριστόδημου Παπαγεωργίου, Τουμόζου 

Κούππα και Ξενοφώντα ιωαννίδη και ότι η πρώτη μέρα της επίσκεψης του Κλιμακί

ου του Εράνου στο χωριό, που ηραγματοηοιr'ίθηκε στις αρχές του Νοεμβρίου του 
1940, απέδωσε Λ. 40.0.0, δύο χρυσό αντικείμενα αξίας Λ. 2 και δρχ. 242, δηλαδή 
σύνολο Λ. 42.9.0. ο έρανος συνεχίστηκε για αρκετό καιρό και τα διάφορα κλιμάκια 
πραγματοποιούσαν συνεχώς επισκέψεις στα χωριά και μάζευαν χρήματα. 

Σε άλλη έκδοση της εφημερίδας ΠΑΦΟΣ <21 Νοεμβρίου 1940, σ. 1), δημοσιεύε
ται η περιγραφή μιας άλλης επίσκεψης ενός Κλιμακίου του Εράνου που πραγμα

τοποιήθηκε στις Πάνω Αρόδες περί τα μέσα Νοεμβρίου του 1940. Σ' αυτή με 

τίτλο ιιΗ Λαόνα προσφέρει το παν δια τον ελληνικόν αγώνα~~ αναφέρονται τα 

εξής: ιιΤnν άΦιξίνμας στις π. Αρ6δες αwέflftoυν οι αργυρ6nχοι κτύποι τnς καμπά

νας τnς εκκflnσίας του χωριού στnν οποία σε flίγο βρίσκονται συγκεντρωμένοι 

6floι σχεδ6ν οι Αροδίτες με τις γυναίκες και τα παιδιά των. ο παπάς του χωριού 

έχει τnν έμπνευσn να αναπέμψn δέnσιν και 6floι γονικflινείς δε6μεθα ... και υπέρ 
τnς νίκnς iων συμμαχικών 6πftων περί τnς οποίας ποflύ ενθουσιαστικά ομιflεί και · 
εδώ ο κ. ΛοϊζΌς Φιflίππου. 

Μετά το τέflος τnς δεnσεως στο καφενείον του Τουμάζου ενώ παίρνομεν τον 

καφέ μας·μάς δίδεται n ευκαιρία να παρακοftουθnσωμεν απ6 ραδιοφώνου μια 
άflfln κοινn δέnσι που ανεπέμπετο στnν Αθnνα στο Θε6 τnς Eftflάδoς, ενώ ο 

ενθουσιώδnς κ. Πετάσnς δεν πρcΦθανε να συνάζει τες εισφορές που οι Αροδί

τισσες έσπευδαν να προσφέρουνι). 

ο Πολύδωρος Πετόσης, μετά την εθελοντική παραίτησή του από το λειτούργη

μα του εκπαιδευτικού διατηρούσε εμπορικό κατάστημα στις Αρόδες για περίοδο 

σαράντα και πλέον ετών, αρχίζοντας από τη δεκαετία του 1930. το κατάστημά 
του, το οποίd προηγουμένως είχε ο πεθερός του Στέφανος Στεφάνου, βρισκόταν 

σε πολύ καλή θέση, στην Κεντρική πλατεία του χωριού και λειτουργούσε μέχρι 

το 1983. Το εμπορικό κατάστημα του Πολύδωρου πετόση διέθετε μεγάλη και 
πλούσια ποικιλία εμπορευμάτων και συνέβαλλε σημαντικό στην ικανοποίηση 

των αναγκών των κατοίκων του χωριού. Επιπλέον, ο Πολύδωρος Πετάσης aσχο

λείτο με το χονδρικό εμπόριο και με τις δραστηριότητές του διευκόλυνε τους 

παραγωγούς του χωριού στη διάθεση των βασικών προϊόντων τους, όπως ήταν 

τα σταφύλια, τα χαρούπια κ.ό. 
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ο Πολύδωρος Πετάσnς διετέλεσε Κοινοτάρχης Πάνω Αpόδων για μια πολύ μεγά

λη περίοδο, είκοσι και πλέον χρόνων. από το 1939 μέχρι το 1960. Από τn θέσn 
αuτn uπnpέτnσε το χωριό με αγάnn και αφοσίωση. Σε μικpn αnόστασn από την 

Πλατεία, βόρεια και νότια του σφαγείου. σε δύο διαφορετικά σnμεία όπου η 

κατωφέρεια του δρόμου ήταν μεγαλύτερη, στήνονταν κάθε Σεπτέμβριο- Οκτώ· 

βριο δύο ζυγιστήpια παραλαβής σταφυλιών. Η σημαντική διαφορά υψομέτρου 

που υπήρχε στα σημεία αυτά. μεταξύ της επιφάνειας του δρόμου και του επιπέ· 

δου τnς αυλής χρησιμοποιείτο ως φυσική εξέδρα για το φόρτωμα των σταφυ

λιών. Τα φορτηγά αυτοκίνητα στάθμευαν στο δρόμο που είχε αρκετά χαμηλότε

ρο υψόμετρο, ενώ σταφύλι μεταφέρονταν μέσα σε κοφίνια με γαϊδούρια κοντά 

στο περιτείχισμα τnς αυλής που είχε ψηλότερο υψόμετρο και από εκεί ρίχνονταν 

στα αυτοκίνητα. Στο ένα ζυγιστnpιο ζυγίζονταν σταφύλια για τnν Οινοβιομnχανfα 

ΚΕΟ, αντιπρόσωπος τής οποίας ήταν ο Πολύδωρος Πετάσnς. ενώ στο άλλο ζυγί

ζονταν σταφύλια για τnν οινοβιομnχανfα Χριστόδουλου Χατζnπαύλου, με αντι

πρόσωπό τnς τn Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία. Για πολλά χρόνια η παραγωγή 

οινοποιήσιμων σταφυλιών στις Πάνω Αρόδες ήταν εξαιρετικά καλn και οι ποσό

τητες σταφυλιών που παραδίνονταν στις οινοβιομnχανίες πολύ μεγάλες. 

το Γραφείο του Κοινοτάρχη. όταν το αξίωμα αυτό κατείχε ο αείμνηστος Πολύ

δωρος Πετόσης. βρισκόταν στη νοτιοανατολική γωνία της κεντρικής πλατείας 

του χωριού. ο Πολύδωρος Πετάσης στο Γραφείο του, όπου για αρκετά χρόνια 

διατηρούσε και το εμπορικό του κατάστημα, περνούσε αρκετές ώρες τnς ημέ

ρας, εfχε τnν ευκαιρία να βρίσκεται σε πολύ συχνή επικοινωνία με τους κατοί

κους του χωριού και, ως καλοπροαίρετος από τη Φύση του, να συνομιλεί μαζί 

τους και ως ένας από τους πλέον μορφωμένους του χωριού τους συμβούλευε 

για τα διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν και για τα οποία συχνό ζητ:ού- '" 
σαν τη γνώμη του. Ως δάσκαλος και παιδαγωγός για τόσα χρόνια συμβούλευε 

πάντοτε τους κατοίκους του χωριού να παροτρύνουν τα παιδιά τους να συνεχf· 

σουν γυμνασιακές και πανεπιστημιακές σπουδές. Για πολλά χρόνια, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο 1950-65 οι Αρόδες ήταν ένα από τα χωριά της Πάφου με πολύ 
μεγάλο, σε σχέσn με τον πληθυσμό τους, αριθμό μαθητών Μέσης εκπαίδευσης. 

Από το Γραφείο του Κοινοτάρχη διανέμονταν επί τόπου οι επιστολές, τα ταχυ

δρομικά δέματα, τα διάφορα πιστοποιητικά που έρχονταν από κυβερνητικά γρα-

φεία κ.ά. Επίσης στο Γραφείο αυτό προσέρχονταν οι κάτοικοι του χωριού όταν 

ήθελαν να τους εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό. Και βέβαια, οι κάτοικοι του χωρι-

ού μέχρι τn δεκαετία του 1960 κυμαίνονταν γύρω στους 500. 

Ένα από τα πολλά θετικά στοιχεία που χαpακτnριζαν όλn τnν μακρά θητεία του 

στο αξίωμα του κοινοτάρχη είναι ότι με τη σοφή και μετριοπαθή του στάσn συνέ

βαλε σημαντικά ώστε να διατηρηθούν εξαιρετικές οι σχέσεις nou υπήρχαν για 
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αιώνες μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και 

των Ελληνοκυπρίων των Πάνω και Κάτω 

Αρόδων. ο Πολύδωρος Πετάσnς στις 12 
Ιουλίου 1961 υπέβαλε οικειοθελώς τnν 
παραfτnσή του από tn θέση του Κοινο
τάρχη Πάνω Αρόδων. 

Κατά τn διάρκεια του απελευθερωτικού 

αγώνα 1955-1959 n οικογένειά του 
στnν Κυθρέα έδειξε ιδιαίτερη δράση 

έχοντας στις τάξεις τnς καταζητούμε

νους, φυλακισμένους και άλλους αγω

νιστές. ο ίδιος τιμnθnκε από τον Σύνδε
σμο Αγωνιστών Πάφου γιο tn δική του 
δράση κατά την περίοδο αυτή. ο Πολύ

δωρος Πετάσnς ήταν ίσως ο κυριότερος 

παράγοντος που συνέβαλε ώστε ποτέ 

να μn σημειωθούν επεισόδια μεταξύ 

των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυ

πρίων των Αρόδων (Πάνω και Κάτω> 
κατά τn διάρκεια των διάφορων θλιβε

ρών γεγονότων που ακολούθπσαν μετά 
τnν ανεξαρτnσfα τnς Κύπρου. Πάντοτε 
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πίστευε στο δίκαιο των ανθρώπων και Η μnτέρα του ΠΟflύδωρου Εflεγκσύ χaτζnχρί
οτnν ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ του στου πετάσn (κσeισμένnJ με τ:n γυναίκα του 

κόσμου. Έβλεπε τους ανθρώπους ως Γεωργία και τnν κόρn του Λέflfla Πετ:ρίδου. 

δημιουργήματα του Θεού χωρίς διάκριση στn βάση τnς εθνικής καταγωγής τους 

ή άλλων χαρακτηριστικών τους. 

Εκείνο που εντυπωσιάζει όσους ενδιατρίβουν στn συνεισφορά των Αροδιτώv 

στους εθνικούς αγώνες είναι το γεγονός ότι κατόρθωσαν να βρουν τn χρυσή 

τομή, έτσι που από τn μια να παρουσιάσουν μfα πολύ σημαντική συνεισφορά σε 

όλους του εθνικούς αγώνες και από τnν άλλn να διατηρήσουν πολύ καλές και 

πολύ φιλικές σχέσεις με τους τοuρκοκύπριους συγχωριανούς τους, τόσο στις 

Πάνω όσο και στις Κάτω Αρόδες. Οι δεσμοί φιλίας μεταξύ των δύο σύνοικων στοι

χείων αποδείχθηκαν πολύ ισχυρότεροι από τnν πρόκλnσn επεισοδίων nou κατά 
καιρούς μεθόδευε n Τουρκοκυπριακή ηγεσία. Βέβαια, αυτό οφείλεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στn σuνετn πολιτική που ασκούσαν οι nγέτες και άλλοι παράγο

ντες των δύο κοινοτήτων, προεξάρχοντος πάντοτε του επί δεκαετίες κοινοτάρχη 

των Πάνω Αρόδων Πολύδωρου πετάσn. Η πολύ μυαλωμένη auτn πολιτική των 

nγετών των κατοίκων των δύο χωριών, των Πάνω και Κάτω Αρόδων, εμφορούμε-
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νn από τα ιδανικά τnς ειρηνικής συνύπαρξnς και αγαθών σχέσεων με όραμα τnν 

ευημερία όλων ανεξαίρετα των κατοίκων. ανεξάρτητα από τn θρnσκεία ή τnν 

εθνΙκϊ'i τους προέλευση, προφύλαξε τους κατοίκους των δύο χωριci)ν από αχρε{

αστες και οδuνnρές περιπέτειες και πιθανά θύματα και από τις δύο πλευρές. 

Ενδεικτική του καλού κλfματος και των πολύ αρμονικών σχέσεων που είχαν 

μεταξύ τους οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του χωριού Πάνω και 

Κάτω Αρόδων είναι n nαραδειγματικn αγάnn και αλλnλεγγύn nou επέδειξαν οι 
Ελλnνοκύnριοι των Πάνω Αρόδων στους ομοχώριούς τους Τουpκοκunρίοuς κατά 

τn φοβερή ανεμοθύελλα nou έnλnξε τnν τουρκοκυπριακή συνοικία των Πάνω 
Αρόδων, και n onofα προκάλεσε εκτός από σοβαρές ζnμιές και αρκετούς Θανά-
τους μεταξύ των Τουρι<Οκυπρfων κατοίκων των Πάνω Αρόδωv. Οι Ελληνοκύπριοι 

συγχωριανοί τους προσέφεραν στις οικογένειες των Τουρκοκυπρίων ό,τι χρειά

ζονταν. τους προσέφεραν στέγn, ρουχισμό, τρόφιμα και ό,τι άλλο είχαν cιvάγκn. 

Tn φοβερή πράγματι ανεμοθύελλα που έπλnξε το χωριό στις 4 Ιανουαρίου 1943 
και προκάλεσε τον Θάνατο σε επτά κατοίκους και τραυμάτισε άλλους οκτώ, βυθί· 
ζοντας σε βαρύ πένθος ολόκλnpn τnν κοινότητα των Πάνω Αρόδων αλλά και των . 
Κάτω Αpόδων. ο τύπος τnς εποχής τnν περιέγραψε με τα εξής μελανό χρώματα: 

<<Κατά rnv 4nv nρωιvtiv τnς παρεnθούαnς φοβερά θύεnfla ενέ·· 

σκnψεv εις ro δυrικόν διαμέρισμα r:nς επαρχίας ΣΦοδρός αvεμσ-

σrρόβιflος εκ rnς θαnάσσnς έflαβε τnν καrεύθυνσιν προς rnν rσnοθε-

σίαν ιιΠafiιόκασrρα;;, ιιΠυκνn>J, rnς και κατόπιν 

κοτnυθύνθn προς r:ες εκριζcJνων δένδρα και σκορηίζων 

γύρω του rnv καrασrρσφnv. rες Πάνω Αρόδες προσέβαnε ων μικρόν 

Τουρκικόν συνοικισμόν του κω κατέρριψε raς οικίας του τaρπfζ 

Νσζιiμ Μουσά, Ραμσrάν χaσσάν, Χασσάν Μεμίς, Νεrζιάr Μουflnά-Χασ- ι 

σάν και Φarnfl Σεϊταflfι και ανfιρπασε rnν στέγnν rnς οικίας του Μεμίς 

Μεχμέτ, των Eflflnvικώv σχοflείων Αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου 

και rnς οικίας του Εμίν Μεχμέτ Μεμίς. Επίσnς εξεσfικωσε 3 πόρτες rnς 
κατοικίας του Φaχρn Κιαl;nμ< 

Εις rnv οικfαν του Τaρηίζ ιναζfιμ Μουσά εφοvεύΘn n κόρn του πεχιέ εrών 
12, εις του Ρaματ:άν Χασσάν n σύζυγός του zεχρά ετών 40 και το rέκνοΙι 
του Μουαrαφάς 18 μnνών, εις του Χασσάν Μεμίς n σύζυγός rου Φαrμά 
ετών 40 και n πενθερά του Ρεϊχάν ετcδν 70, n κόρn του Ζαflιχέ ετών 6 και 
n κόρn r:ου Εμινέ ετών 3. 

Επffnγώθnσαν εις τnv οικίαν rou Τερπfζ Μουσά τα τέσσερα τέκνα 

του: Χουσεϊν ετώ1ι 14, Νιχάτ ετών 10, πεχίτ: 6 ετών, Ισμέτ 3 και n σύζυ
γός του zεκκιέ ετcδv 40. Εις του Ρaμαrάν Χασσάν επflnγώθn ο ίδιος, n 
κόρn του Εμιvέ ετών 7 και ο υιός του Φικρrί μnνώv 5. 
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Εις του Χασσάν Μεμίς επnnγώθn ο ίδιος. Ήτοι κατόπιν rnς aνωτέρω θεο

μnνίaς 7 εφονεύθnσaν και επnnγώθnσaν Β. 

Αι όflaι ζnμίaι εξετ:ιμnθnσaν εις Λ. 1600 και άνω. ΠΠείστ:α δένδρα εξερι

ζώθnσαν. Επί τ:όπσυ μετ:έβnσαν τnν επαύριον ο ανθυπαστυνόμος κ. Πa

σχάnnς Σaββίδnς, ο δρ. Εγιούπ Νετζμουνrίν και ο Β. Ε. Επιθεωρnτιiς κ. 

rκaffnn. 

Αρίστ:nΙι εντύπωσιν nροξένπσεν ο πeικός πρωϊσμός και n αυταπάρνnσn 
του κ. Χριστ:οδού!Ίου Χριστ:οδούflσυ, ο οποίος με κίνδυνον r:nς ζωιiς του 

έσωσε τα 3 τέκνα του Τερnίζ Ναζίμ και του κ. Φαχριi Κιαζfiμ, ο οποίος 
στ:n συνέχεια έσωσε τnν ζωιiν του Φατnπ Σεϊrαnιiι). 

Σύμφωνα με τις εφnμερfδες τnς τότε εποχής, ο Μοuχτάρnς του χωριού κ. Πολύ

δωρος nετάσnς και οι κ.κ. Σάββας Koupoύζn Αγροφύλακας, Ιωάννης Στεφάνου, 

Αγάπιος nαπαγιάννnς και Δημ. Κυριάκου. μέλη της χωριτικrΊς αρχής. έτρεξαν 

πρώτοΙ στον τόπον του δυστυχήματος και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες με 

πολλή προθυμία και αuταπάρνπσn. 

ο Πολύδιυρος Πετάσπς ήταν πολύ μορφωμένος για την εποχή του, έξυπνος, 

δραστnριος και συνεργάσιμος, αγαπούσε τις Αρόδες και τον κόσμο τους, τόσο 

τους Ελλnνοκύnριοuς όσο και τους Τοuρκοκύnριοuς με τους οποίους εfχε πάρα 

πολύ καλές 

Οι σχέσεις των Ελλnνοκυnίων και Τουρκοκυπρίων των χωριών Πάνω και Κάτω 

Αρόδων δεν διαταράχθηκαν ούτε κατά τη διάρκεια των διακοινοτικών ταραχών 

του 1963-64, ούτε κατά τn διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Γεροντό
τεροι κάτοικοι που ρωτήθηκαν για το θέμα αυτό ανέφεραν ότι τούτο οφεfλετο 

στο γεγονός ότι ·ι:όσο στις Πάνω Αρόδες, όσο και στις Κάτω Αρόδες υπήρξαν 

μυαλωμένοι άνθρωποι nou nροσnάθnσαν και κατάφεραν στις κρίσιμες εκείνες 
ώρες να κατευνάσουν τα πάθη ορισμένων και να εισηγηθούν λύσεις nou διευ
κόλυναν τn διατήρnσn των καλών σχέσεων μεταξύ των κατοίκων των δυο 

χωpιcδν. Σημαντική προσφορά στον τομέα αυτό είχε ο Κοινοτάρχnc; των Πάνω 

Αρόδων, Πολύδωρος Πετάσnς, καθώς και ο Κοινοτάρχης των Κάτω Αρόδων. Φερ

τrΊς. Το παράδειγμα των δυο κοινοταρχών ακολούθnσαν και πολλοί άλλοι κάτοι

κοι των δυο χωριών. 

ο Πολύδωρος Πετάσnς εuτύχnσε να αnοκτ!'iσει πέντε παιδιά. μια θυγατέρα και 

τέσσερις γιους, καθώς και εννέα εγγόνια. Τα παιδιά του είναι n Λέλλα nετρfδοu, 
ο Στέφος, ο Τάκης, ο Αντώνης και ο Άρnς. 
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Η Λέλλα είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Πετρίδη, πρώην Πρόεδρο της Εταιρεί

ας Έσσο και μέλος του Συμβουλίου των Εταιρειών του Ομίλου στη Μέση Ανα

τολή. Έχουν δυο παιδιά τον Γιάννη Πετρίδη, απόφοιτο του cambridge 
Uηiνersitν και Harvard Uηiνersίtγ,διετέλεσε για αρκετά χρόνια Πρόεδρος Ευρώ
πης της Pepsi Bottliηg compaηy <PEPSΙCO) και αποτελούσε ίσως τον μοναδικό 
Κύπριο της ομάδας των Goldeη Boys, και την Αννίτα Κρονίδη, απόφοιτο του 

Ιmperial College, Uηiνersity of ιοηdοη, που είναι ανώτερο στέλεχος της Ελλη
νικής Τράπεζας. 

ο Στέφος Πετάσης, έμεινε στα κτήμα της οικογένειας και επιδόθηκε στη γεωργία. 

Ήταν μόνιμος ψάλτης στο χωριό. Ψάλτες στην εκκλησία του χωριού εξακολου

θούν να είναι ακόμη και σήμερα ο αδελφός του Άρης, καθώς και η νύφη του 

ΣόΦη. ο Στέφος Πετάσης απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών. 

ο Τάκης Πετάσης, είναι επιχειρηματίας. Γεννήθηκε το 1935 στις Πάνω Αρόδες 
ΠάΦου. Μετά την αποφοίτησή του από το Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου υπήρξε 

στενός και πολύτιμος συνεργάτης του πατέρα του, ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρι

σης της σημαντικής περιουσίας και των διαφόρων οικονομικών και εμπορικών 

εργασιών που σχετίζονταν με την παραγωγή και εμπορία σημαντικών ποσοτήτων 

γεωργικών προϊόντων. τα προϊόντα αυτά προέρχονταν από την παραγωγή των 

κτημάτων της οικογένειας πετά ση ή από κτήματα κατοίκων του χωριού που διέ

θεταν την παραγωγή τους μέσω του δικτύου διάθεσης του εμπορικού Οίκου 

Πολύδωρου Πετόση. 

Εκτός από το εμπορικό κατάστημα και το χονδρικό εμπόριο γεωργικών και άλλων 

προϊόντων που διεξήγαγε στις Πάνω Αρόδες, ο Πολύδωρος Πετάσης άνοιξε 

εμπορικό κατάστημα και στην Πάφο, στη γωνία των οδών Μακαρίου και Θερμο

πυλών, το οποίο πωλούσε μεταξύ άλλων ανταλλακτικά αυτοκινήτων και υλικά 

οικοδομnς. τη διεύθυνση και διαχείριση του καταστ~ματος αυτού είχε κυρίως ο 

Τάκης πετάσης. το κατάστημα αυτό λειτούργησε μέχρι το 1985. Παράλληλα για 
τρεις και πλέον δεκαετίες ο Τάκης Πετάσης ασχολήθηκε και με το χονδρικό 

εμπόριο και τη διακίνηση γεωργικών προϊόντων. Για τριάντα χρόνια είχε το 

κοντράτο για την προμήθεια με τρόφιμα της Εθνικής φρουράς και του Ναυτικού 

στην Πάφο. 

ο Τάκης πετάσης, κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 

1955-59, λόγω της ενεργού συμμετοχής του στην οργάνωση συνελήφθη από 
τους Άγγλους και κρατήθηκε στα κρατητήρια. 
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Δραστι'iριος, φιλομαθής, με ακριβοδίκαια κρίση και προπαντός φιλικός και 

ανθρώπινος για μισό και πλέον αιώνα αποτελεί σημαντικό παράγοντα όχι μόνο 

των Πάνω Αρόδων αλλά και ολόκληρης της πόλnς και επαρχίας Πάφου. Με τη 

σύζυγό του Αθηνά απέκτησαν τρία παιδιά. Τον Πολύδωρο Πετάση, που είναι Ανα

πληρωτι'iς Καθηγητής φυσικής στο Carηegie ΜeΙΙοη Uηiνersitν. Pensγlνania των 

Η.Π.Α στο οποίο διδάσκει Βιοφυσική, τον Γιώργο nετάση που είναι c.ιο. του 

S.A.I.S Johηs Hopkiηgs Uniνersitγ της Ουάσινγκτον, στη Μεταπτυχιακή Σχολή 
Διπλωματών και τον Αντώνη nετάση. που απόφοιτος του. σπούδασε Computer 
Eηgineeriηg στο Buchnell Uηiνersitγ, USA και εργάζεται ιδιωτικά στην Πάφο. 

ο Αντώvnς nετάσnς γεννήθηκε στις Πάνω Αρόδες το 1944. Είναι οικονομολόγος, 
απόφοιτος του Enfield College of Techηologγ. Επιστρέφοντας στnν Κύπρο, το 
1970, προσελήφθη στο Υπουργείο Εργασίας από το οποίο ύστερα από ευδόκιμη 
πολυετή υπηρεσία αφυnηρέτnσε το 2006 ως Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων. Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Πετάση και έχουν δύο παι

διά. Τη Γεωργία που σπούδασε νομικά στο Uηiνersitγ of ιaηcaster και είναι Δικα
στής στnν Κύπρο και τον Αντρέα ηου επίσης σπούδασε νομικά και εργάζεται ως 

νομικός σύμβουλος της Alpha Baηk. 

ο Άρnς Πετάσnς γεννήθηκε στις Πάνω Αρόδες το 1944. Είναι οικονομολόγος και 
διευθυντής του Οίκου Συμβούλων Petasis Associates, σπούδασ:$ στο American 
Uniνersitγ of Beirιιt απ' όπου απέκτησε τον τίτλο του Bachelor in Business 
Administration το 1970 ενώ το1972 πήρε τον τίτλο του Master in Business 
Administration στο Drake Uniνersitγ, στην Ιowa, των Ηνωμένων Πολιτειών τnς 
Αμερικής και το1974 τον τίτλο του Doctor of Education in Administration. 

το 1982 ίδρυσε τnν εταιρεία <<Petasis Associates» στn Λευκωσία, τnς οποίας είναι 
διευθυντής μέχρι σι1μερα. Η εταιρεία αυτή είναι ένας αξιόπιστος Οίκος Συμβού

λων σε θέματα διοfκnσnς, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότε

ρες από 25 χώρες τnς Ευρώπης, τnς Βορείου Αμερικής, τnς Αφpικής και τnς 
Ασfας. Είναι μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος του 

Ιnternational Trustee Fund του Κρατικού Πανεπιστημίου Αεροπορίας τnς 

Μόσχας. Τιμήθηκε από διάφορους οργανισμούς για την προσφορά του στο χώρο 

των επιχειρήσεων. Είναι νυμφευμένος με τn ΣόΦn Πεtάσn και έχουν δύο παιδιά. 

Τον Αρίωνα που είναι κάτοχος του τίτλου ΜΒΑ από το Kellogg School of 
Management του Σικάγου των Ηνωμένων Πολιτειών και εργάζεται ως Διευθυντής 
τnς PFS στο Dubai και τn Ρέα που είναι απόφοιτος του Denison Uniνersitγ Ohio 
και εργάζεται ως Consultant στnν 'Άris Petasis and Associates". 


