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Τα εικοσάχρονα ενός ομίλου
Του Πέτρου Στυλιανού

Όσοι πριν από λίγα μόλις εικοσιτετράωρα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Γυναικών Περιοχής Κυθρέας
με την ευκαιρία των 20χρονων από την ίδρυση του Ομίλου, βίωσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση από τις επάλληλες παραστάσεις, εικόνες και
συνειρμούς που το πλουσιότατο πρόγραμμα για την κατεχόμενη Κυθρέα
και την περιοχή της διελάμβανε.
Μετά τους χαιρετισμούς από τον δήμαρχο της Κωμόπολης δρα Πέτρο
Καρεκλά, την Ανθή Πέτσα-Σαββίδου, την πρόεδρο του Συντονιστικού Φορέα Γυναικείων Οργανώσεων Ρεθύμνου, Γεωργία Γαβρά και την ομιλία
της προέδρου του Ομίλου Θεοδώρας Κναή –που κάλυψε ένα ευρύτατο
φάσμα εκδηλώσεων του Ομίλου– ακολούθησε η άψογη καλλιτεχνική εκ δήλωση «Χυτρίων Γαία» που διελάμβανε ένα πλουσιότατο κύκλο με τον
τίτλο «Διαδρομές Μνήμης». Συγκεκριμένα αποδόθηκαν αποσπάσματα από
έργα Κυθρεωτών (Γεωργίου Κοκή –που έψαλλε και το Απολυτίκιον του
Αγίου Δημητριανού– Ανθής Σαββίδου, Άννας-Νόλλης Γεωργίου, Γιώργου
Πετάση, Θάσου Σοφοκλέους, Θεοδώρας Κναή, Λουκίας ΜιχαηλίδουΑργυρού, Νάτιας Αντωνίου, Νίκου Ορφανίδη, Πέτρου Καρεκλά, Πέτρου
Στυλιανού, Σάββα Χριστίδη, Στυλιανού Πετάση, Τάκη Νικολαΐδη, Χριστόδουλου Πέτσα και Χρίστου Αρτεμίου) για να ακολουθήσει το πρόγραμμα
με μουσική και τραγούδια (Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζηδάκι, Γεωργίου Ανδρέου κ.ά.) με τις θαυμάσιες αποδόσεις της σοπράνο Πηνελόπης
Καραολιά- Προκοπίου, καθώς και τη συγκλονιστική ερμηνεία της «Μικρής Πατρίδας» (με στίχους Παρασκευά Καρασούλα και μουσική Γ. Ανδρέου) από την Κυριακή Μαραγκού κ.ά.
Ο στόχος του Ομίλου (και συνακόλουθα και του όλου προγράμματος,
όπως το εισαγωγικό σημείωμα, η Χρύσω Μαραγκού υπογράμμιζε –«την
προβολή και διατήρηση της (πολυχιλιάχρονης / πολυαίωνης) ιστορίας του
πολιτισμού της Κυθρέας και της περιοχής, η συντήρηση ζωντανής και
ανεξίτηλης στο χρόνο της μνήμης και άσβεστο τον πόθο για επιστροφή και
το ζωντάνεμα αναμνήσεων και προσωπικών βιωμάτων από τα τρυφερά
χρόνια της νιότης, που συμπλέκονται άρρηκτα με τη δραματική ιστορία
της Κυθρέας»– πέτυχε απόλυτα.
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ΚΗΔΕΙΕΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΧΡΙΣΤΟ ΠΕΤΡΗ ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ
(από την Κυθρέα)
αγνοούμενο από τις 15 Αυγούστου 1974, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο
27 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ιερό ναό Αποστόλου
Λουκά (Συνοικισμός Κόκκινες - Στρόβολος) και καλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη του να παραστούν.
Ο αγαπημένος μας Χρίστος συνελήφθη στη Βώνη από τους Τούρκους
και δολοφονήθηκε μαζί με άλλους πολίτες και έφεδρους στρατιώτες.
Τα λείψανά του βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο Μπέηκιογιου και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του D.N.A.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λακατάμειας. Της εξοδίου ακολουθίας
θα προστεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου.
Οι τεθλιμμένοι
Η σύζυγος: Μαρίτσα Βλάμη - Γιωρκάτζιη
Τα τέκνα: Σωτηρούλα και Βάσος Βασιλείου
Ανθή και Κλεόβουλος Χατζηοικονομου
Άννα και Λούης Κύζας, Γιώτα και Μιχάλης Κανικλίδης
Πετρούλα και Ανδρέας Μιχαήλ, Γιώργος και Άννα Πετρίδη
εγγόνια και λοιποί υγγενείς

Αγαπημένε μας παππού,
Η λέξη αυτή ηχεί παράξενα όταν την προφέρεις για κάποιον που δεν
γνώρισες παρά μόνο μέσα από μια φωτογραφία, εκείνη που στέκεσαι γα μπρός περήφανα δίπλα από τη γιαγιά μας, νυφούλα τη μέρα του γάμου
σας. Κανένα από τα εγγόνια σου δεν είχες τη χαρά να δεις αλλά ούτε κι
εμείς την τύχη να σε φωνάξουμε έστω και μια φορά παππού. Η μοίρα
σου, η μοίρα της οικογένειάς μας δεν μας επέτρεψε ούτε αυτό το
ελάχιστο. Τούτη τη στιγμή, η ίδια μοίρα μας έφερε εδώ για να σε
αποχαιρετήσουμε.
Μόνο που ο αποχαιρετισμός είναι αταίριαστος στην περίπτωσή μας.
Για μας που περιμένουμε τόσα χρόνια, αυτό που ζούμε δεν είναι αποχαιρετισμός, αλλά καλωσόρισμα.
Καλωσόρισες λοιπόν παππού. Η οικογένειά σου δεν είναι όπως την
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άφησες, μεγάλωσε. Τώρα έχεις 15 εγγόνια. Δεκαπέντε περήφανα εγγόνια. Γιατί μόνο περηφάνια αισθανόμαστε για σένα. Ο δικός μας παππούς είναι ήρωας. Όπως αυτούς που γράφουν τα βιβλία, όπως αυτούς
που μένουν να υπερασπίσουν το σπίτι τους, γνωρίζοντας τον θανάσιμο
κίνδυνο, όπως αυτούς που θυσιάζονται για την πατρίδα. Περιμέναμε όλη
μας τη ζωή να μάθουμε τι στ’ αλήθεια σου συνέβη. Και τώρα που μάθαμε
παππού, καταλάβαμε ότι πάντα ξέραμε.
Δεν είναι αλήθεια ότι δεν σε γνωρίσαμε, παππού. Σε ξέρουμε μέσα από
την οικογένειά σου. Γιατί ακόμα σε κουβαλούν μέσα τους. Κι εμείς τα
εγγόνια σου σε κουβαλάμε. Εγώ είμαι δασκάλα, παππού. Κάθε χρόνο σε
συστήνω στους μαθητές μου. Ο παππούς μου είναι αγνοούμενος. Διδάσκω την ιστορία του τόπου μας, παππού, μέσα από τη δική σου και τη
δική μας ιστορία. Γιατί αυτή είναι η ιστορία της οικογένειάς μας. Μια
ιστορία που φαινόταν να έχει μείνει μετέωρη τόσα χρόνια. Τώρα που σε
έχουμε μαζί μας παππού, το κενό έχει συμπληρωθεί.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα σε αντικατοχική διαδήλωση.
Πήγαινα στην πρώτη γυμνασίου. Ήταν η επέτειος της ανακήρυξης του
ψευδοκράτους. Ξεχύθηκε ένα ποτάμι μαθητές από τον Στρόβολο για να περπατήσουμε μέχρι το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας. Πηγαίναμε να φωνάξουμε κατά των τουρκικών στρατευμάτων, αυτών που στρογγυλοκάθισαν
στη γη μας, των ίδιων που σε αφάνισαν. Στον δρόμο τραγουδούσαμε ένα
τραγούδι που δεν ξέρεις. Δεν ξεχνώ αυτούς που χάθηκαν, δεν ξεχνώ τους
σκοτωμένους, δεν ξεχνώ όλο το κλάμα και τον ξεριζωμό. Δεν υπήρχε ούτε
και μια λέξη που να μην μας αφορά, παππού. Θυμάμαι να κλαίω από
συγκίνηση, αλλά και από την οργή που φούντωνε μέσα μου.
Τα χρόνια πέρασαν, παππού, κι εγώ μεγάλωνα, βλέποντας τη γιαγιά
μου μαυροφορεμένη, μέρα νύχτα, τόσα χρόνια. Να δουλεύει σκληρά για
να στηρίξει τα παιδιά της. Βράχος, παππού. Θα ήσουν πολύ περήφανος
γι’ αυτήν, όπως είμαστε όλοι μας. Μόνη της, μέσα στην προσφυγιά και
στις κακουχίες, χωρίς τον αγαπημένο της σύζυγο, κατάφερε να μεγαλώσει τα έξι της παιδιά, να τα σπουδάσει, να τα παντρέψει, να δει τα εγ γόνια της να μεγαλώνουν και να προσφέρει σε όλα την ίδια αμέριστη και
ατέλειωτη αγάπη. Ποτέ δεν την ακούσαμε να παραπονιέται, ποτέ δεν την
είδαμε να κλαίει ή να λυπάται για τα όσα εμπόδια της έφερε η ζωή– και
της έφερε πολλά… Πάντα με το χαμόγελο και την καλή κουβέντα για
όλους. Κι όταν καθίσεις κοντά της, ακόμα και τώρα, μόνο όμορφες ιστορίες έχει να μας πει για σένα και για τη ζωή σας στην αγαπημένη σας
Κυθρέα. Μόνο όμορφες ιστορίες ακούσαμε για σένα, παππού, και από
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όλα σου τα παιδιά και νιώθαμε ότι τα ζούσαμε κι εμείς μαζί. Όσο
αυστηρός κι αν ήσουν στο μεγάλωμά τους, εκείνα σε λάτρευαν και σ’
αγαπούν το ίδιο μέχρι σήμερα. Όσο μεγαλώναμε, μαθαίναμε τι θα πει
τίμιος άνθρωπος, δουλευτής, καλός πατέρας και σύζυγος. Γιατί ήσουν
όλα αυτά, παππού. Κι αυτό που ήσουν, ενέπνευσε τη γιαγιά μου να
σταθεί επάξια στο πόδι σου, τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και να
διαπρέπουν σ’ ό,τι κι αν καταπιάνονταν και να μεγαλώνουν ύστερα κι
εκείνα τα δικά τους παιδιά με τις ίδιες αρχές, με την ίδια αγάπη.
Πόσες φορές ακούσαμε όμως την ιστορία για τη μέρα που χάθηκες.
Το τι θα μπορούσε ίσως να γινόταν και να έρχονταν διαφορετικά τα πράγματα, να γλίτωνες, να ήσουν μαζί μας. Και πάντα πίσω από τα λόγια,
πίσω από τις ιστορίες ακουγόταν ένα γιατί: Γιατί να συμβεί αυτό; Ο χαμός σου άδικος και επιβεβλημένος, θύμα της καταστροφικής μανίας του
ανθρώπου προς το συνάνθρωπό του… Τώρα όμως νομίζω, παππού μας,
τέτοιος που ήσουν, με τόσο υψηλό το εθνικό φρόνημα, δεν θα μπορούσε
να είχαν γίνει διαφορετικά τα πράγματα. Ό,τι και να γινόταν, εσύ και
πάλι θα έμενες εκεί στο σπίτι, πάντα πιστός στο καθήκον, μήπως σε
χρειαστούν, όπως σε είχαν χρειαστεί και τις άλλες φορές. Και έμεινες...
Και στάθηκες εκεί, ενώ ο πόλεμος περνούσε πάνω από τα κεφάλια σας,
ενώ είχε γεμίσει μπαρούτι η ατμόσφαιρα, και έβλεπες τον κίνδυνο να
σας περικυκλώνει. Και μαζί με τους άλλους συμπατριώτες μας, όλοι
μαζί, ποτέ από το χρέος μη κινούντες, μπροστά στην κάνη του όπλου που
σας σημάδευε, σταθήκατε εκεί γενναίοι και πεθάνατε για την πατρίδα.
Άξιοι.
Δεν θα σου πω για τα βάσανα που πέρασε η οικογένεια, παππού, γιατί
δεν είναι η ώρα για πισωγυρίσματα. Καθένας μας εκεί που ετάχθη, παππού. Θα σου πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί έμεινες ως το τέλος
σου αληθινός, γιατί με τη θυσία σου μας έδειξες ένα δρόμο αγωνιστικό,
μας έμαθες να υπερασπιζόμαστε τα ιδανικά μας και να πιστεύουμε στον
εαυτό μας. Αυτό έμαθα από σένα, παππού, και το κρατάω σαν κόρη
οφθαλμού. Όποια κι αν είναι τα εμπόδια, υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν, με την υπομονή και την επιμονή. Όπως τότε παππού που οι
Τούρκοι σου γύρισαν πίσω τα βόδια που σου έκλεψαν, γιατί κι αυτοί δεν
μπορούσαν να αδικήσουν ένα σωστό και τίμιο άνθρωπο.
Τέλος, όμως, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς
μας όλους τους ανθρώπους εκείνους που δούλεψαν για να μπορέσει ο
Χρίστος, ο παππούς μας, να είναι σήμερα κοντά μας. Αυτοί οι άνθρωποι
έχουν πασκίσει με τον κόπο τους, την επιστήμη τους, τις ικανότητές τους,

