
Προσκύνημα Νέων στην Κυθρέα. 20.10.2013

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Ήμουν κι εγώ εκεί μαζί  με τον Δήμαρχο Κυθρέας Πέτρο Καρεκλά, τον
Αντιδήμαρχο Κυριάκο Έλληνα και τους Δημοτικούς Συμβούλους Μάριο
Ζαμπακίδη, Πέτρο Γαβριήλ, Μιχάλη Παναγή και Ευαγγελία Παυλίδου-Μιχαήλ.
Που αφιέρωσαν ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους για να συνοδεύσουν την
ομάδα, να εξιστορήσουν, να αφηγηθούν και να εξηγή σουν την κάθε γωνιά της
Κυθρέας.

Μαζί λοιπόν με τη νεολαία της Κυθρέας... Στο πρώτο οργανωμένο προσκύ-
νημα της νέας γενιάς στην Κυθρέα. Για να ζήσω και να μοιραστώ συ-
ναισθήματα  ανθρώπων που για πρώτη φορά πατούσαν τη γενέθλια γη και
περπατούσαν στα στενά της, που για πρώτη φορά αγκάλιαζαν με το βλέμμα τους
τα σπίτια της, τα δέντρα της.

Και για να εισπράξω στο τέλος -όταν ζήτησα από τους “νεολαίους μας” να
γράψουν ή να μου πουν- μέσα από τα γραφτά και τις σκέψεις τους πως,
γνωρίζοντας από κοντά την Κυθρέα ναι, θα ξαναπάνε στην Κυθρέα, θα την
γνωρίσουν και θα  την αγαπήσουν. Ναί, η Κυθρέα θα γίνει βίωμα και έγνοια
τους. Ναι, θα υπάρξει συνέχεια στη διεκδίκηση των δικαι ωμάτων μας. Ναι, μέσα
από τη νέα αυτή γενιά θα συνεχίσουμε τον αγώνα αφού ο πόθος για επιστροφή,
όπως τεκμαίρεται από τα γραφόμενά τους, καλά κρατεί! 

...............18-02-12 είχα γράψει τα παρακάτω λόγια για την αγαπημένη μου

Κυθρέα στο ημερολόγιο του ΠΑΟΚ. Δεν την είχα γνωρίσει τότε από κοντά:

Κυθρέα, η αγαπημένη γενέτειρα του πατέρα μου, οι ρίζες μου, η μεγάλη μου

αγάπη…

Την Κυθρέα δεν την γνώρισα ποτέ από κοντά, την γνώρισα μόνο μέσα από

φωτογραφίες και μέσα από τις διηγήσεις του πατέρα μου. Από μικρό παιδί μου

μιλούσε για τον Κεφαλόβρυσο με το αστείρευτο νερό, για τους αμέτρητους

ελαιώνες και τους λεμονανθούς. Παράλληλα όμως μου περιέγραφε και τις

φρικιαστικές σκηνές του πολέμου που έζησε, την εγκατάλειψη, τον αποχωρισμό

και όλα ζωντάνευαν μπροστά του σαν μια αιώνια κατάρα που πάντα θα τον

ακολουθεί. Μέσα από τα μάτια του έβλεπα τον πόνο, τη θλίψη, την οργή, τη

φρίκη, την πίκρα και την πηγαία δίψα για επιστροφή. Παρότι μικρό παιδί

ράγιζα μέσα μου και περισ σότερο διότι δεν είχα τίποτα να πω, παρά μόνο

ένιωθα μια ανατριχίλα, ένα ρίγος να διαπερνά το κορμί μου. Συνήθως η

κουβέντα μας τέλειωνε με μια γλυκιά ελπίδα για επιστροφή, η οποία πιστεύω

πως ποτέ δεν θα σβήσει, πάντα θα σιγοκαίει μέσα μας και θα μας δίνει μια

αλλιώτικη δύναμη, ώστε να σηκωνόμαστε και να ξαναπαίρνουμε ζωή μέσα από

τις στάχτες μας.
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Στη πάροδο των χρόνων αντί να λιγοστεύει ο πόνος όλο και μεγάλωνε, οι
εικόνες έπαιρναν σάρκα και οστά, οι σκηνές του 74 τον φυλάκιζαν μέσα στο
ίδιο του το σπίτι. Πάντα θλιμμένος, πάντα σκεφτικός, συχνά τον ένιωθα να
προσπαθεί να συμμετάσχει στις μικρές και συχνές χαρές της ζωής, κάποιες
φορές τα κατάφερνε κάποιες άλλες όχι. 

Οι μνήμες μέρα με τη μέρα ζωντάνευαν όλο και περισσότερο σαν να ήταν
χτες. Σήμερα στα 68 του χρόνια ευτυχώς αναπολεί φέρνοντας στο νου του
εικόνες του χτες, εικόνες όμορφες, ανέμελες. Θυμάται τη γει τονιά του στην
ενορία Αγίου Ανδρονίκου, το σπίτι του, τους γονείς του, τους συγχωριανούς του

έναν προς έναν καθώς και τους φίλους του. Οι όμορφες εικόνες συνεχίζουν να
υπάρχουν άσβεστες και αναλλοίωτες στο πέρασμα τόσων χρόνων και πιστεύω
πως αυτές είναι που συγκρατούν την πίκρα και τα δάκρυα που βρίσκονται
έτοιμα ανά πάσα στιγμή να ορμήσουν ξεσπώντας σε ποτάμια δακρύων. 

Ζώντας και νιώθοντας αλλά και συμπάσχοντας σε όλα αυτά, ήθελα να λάβω
κι εγώ κάποια δράση και συμμετοχή για να βοηθήσω το χωριό μου με τον δικό
μου τρόπο. Έτσι στα 23 μου εντάχθηκα στο σωματείο Νέων Κυθρέας, έγινα
μέλος στον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο, δημιούργησα σελίδα για την Κυθρέα
στο facebook και άρχισα να έρχομαι σε επαφή με το οίκημα του Πάοκ Κυθρέας
και να διοργανώνω εκδηλώσεις για να φέρω κοντά τη νεολαία. 
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Μέσα από τους ομίλους και τα σωματεία αποκόμισα πολλά. Έμαθα να
κρατώ ζωντανές τις παραδόσεις και τα έθιμα της κωμόπολής μου, που στη
συνέχεια θα μεταφέρω και στα δικά μου παιδιά. Μέσω του σωματείου επίσης
γνωρίστηκα με άτομα της ηλικίας μου, άτομα με ίδιες ρίζες, κοινά όνειρα, ίδι-
ους στόχους και ιδανικά. Έτσι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να διατηρήσουμε
την Κυθρέα ζωντανή στις καρδιές μας, και να υλοποιήσουμε τον πιο μεγάλο
και μακρύ στόχο, την απελευθέρωσή της!

Είμαι περήφανη που κατάγομαι από την Κυθρέα, από αυτή την πανέμορφη
κωμόπολη που γέννησε και ανέθρεψε γονείς και πρόγονούς μου. Αδημονώ για
τη μέρα εκείνη που θα την γνωρίσω και από κοντά…!

20/10/2013: Και φέτος έφτασε η μεγάλη στιγμή που επιτέλους την γνώρισα
και από κοντά χάρη στον Δήμο Κυθρέας, που ανέλαβε και διοργάνωσε αυτή
την εκδρομή!

Από τότε που άνοιξαν τα οδοφράγματα, θυμάμαι πάντα, ήμουν αρνητική
στο να πάω στα κατεχόμενα. Δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου. Όσο αστείο
κι αν φαίνεται, ένιωθα σαν να πρόδιδα την πατρίδα μου κατά κάποιο τρόπο
δείχνοντας διαβατήριο. Ένιωθα φρίκη και μίσος προς τον εχθρό. Ήλπιζα ότι
κάποια μέρα αργά ή γρήγορα θα βρισκόταν μια λύση και θα γυρνούσαμε πίσω
μια και καλή. Μετά τον θάνατο της μητέρας μου όμως άλλαξαν τα πράγματα
μέσα μου. Έκατσα και σκέφτηκα ότι ίσως να μην μου δινόταν ξανά αυτή η ευ-
καιρία, ίσως να μην υπήρχε το αύριο που πάντα ανέβαλλα, κι έτσι έστω μια
φορά τόλμησα και πήγα να την επισκεφτώ!

Τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα, ένιωθα και χαρά και συγκίνηση συ-
νάμα. Μια απίστευτη ανατριχίλα να διαπερνά το κορμί μου, μάτια υγρά έτοιμα
να δακρύσουν. Δεν πίστευα ότι αυτό που ζούσα εκείνη τη στιγμή ήταν αληθινό.
Έβλεπα μέρη άγνωστα για μένα και ένιωθα λες και ταξίδευα κάπου σε κάποια
άλλη χώρα..

Γνωρίσαμε από κοντά μια προς μια τις ενορίες. Την ενορία της Χρυσίδας,
της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Ανδρονίκου, της Χαρδακιώτισσας, του Αγίου Γε-
ωργίου και της Συρκανιάς. Είδαμε τις εκκλησίες ερειπωμένες, λεηλατημένες,
ετοιμόρροπες. Είδαμε αυτούς τους ιερούς χώρους άλλους μετατρεμμένους σε
τζαμιά και άλλους σε χώρους ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 

Είδαμε το δημοτικό σχολείο, τους χαλασμένους αλευρόμυλους και ανεμό-
μυλους, τους ξεραμένους ελαιώνες... 

Είδαμε τον αστείρευτο τότε και τώρα νεκρό Κεφαλόβρυσο... 

Είδαμε τούρκικες σημαίες παντού...

Είδαμε μιαν άλλη Κυθρέα από αυτήν που μου περιέγραφε ο πατέρας μου...

Όλα ήταν νεκρά...

Το μόνο μέρος που έσφυζε λίγο από ζωή ήταν η Χαλεύκα. Πνιγμένη μέσα

στο πράσινο και από πάνω ψηλά αγνάντευες τη θάλασσα της Κερύνειας.

Παρόλη την απογοήτευση που ένιωσα, δεν έπαψα στιγμή να την αγαπώ και
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να ’μαι περήφανη για την καταγωγή μου! Μην σας πω ότι τώρα την αγαπώ

ακόμα περισσότερο και ο πόθος για επιστροφή είναι μεγαλύτερος!

Η Κυθρέα με το θέλημα του Θεού θα ξαναζωντανέψει και θα ξαναγεννηθεί.

Στο χέρι μας είναι να το πετύχουμε... (Στέλλα Κανικλίδου)

Είχα ακούσει πολλές ιστορίες για το χωριό. Αυτές που θυμάμαι πιο πολύ

είναι για το πόσο όμορφη ήτανε η φύση, για το νερό που έτρεχε από το βουνό,

για τον Πενταδάκτυλο που άλλαζε χρώματα κάθε εποχή.

Σήμερα είδα τον χώρο αυτό για πρώτη φορά. Ήταν ένα πολύ όμορφο συναί-

σθημα να βλέπω από κοντά τις αναμνήσεις των εικόνων που μου ζωγράφισαν

οι δικοί μου μέσα από τα λόγια τους. (Εύη Τσελίκα)

΄Ενιωσα πάρα πολύ ωραία, εχάρηκα που είδα τους τόπους που περπάτησαν οι

γονιοί μου. Δεν βρήκα την Κυθρέα όπως μου την περιγράφουν, αλλά πιστεύω ότι

αν γίνουν πάλι δικά μας θα γινόταν ένας τόπος ζηλευτός. (Παναγιώτης Κοντός)

Είμαι λυπημένος και πολύ απογοητευμένος από όσα έχω δει. Να ξαναγίνει

αυτή η επίσκεψη για να μάθουμε τους τόπους μας. Σίγουρα θα ξαναπάω, αν

μου δοθεί η ευκαιρία. Πάντα θέλω και ονειρεύομαι να πάω στην Κυθρέα.

(Γιώργος Γιαννάκη)

Το σπίτι της γιαγιάς μου το βρήκα ακριβώς το ίδιο όπως το είχα στον νου

μου. Ενοχλήθηκα πολύ από τις σημαίες. Θάθελα να ξαναπήγαινα, εξαρτάται

όμως από τις συνθήκες. (Αρτέμης Μυλωνάς)

Μεγάλη ήταν η συγκίνησή μου σήμερα στις 20.10.2013 όταν επισκέφθηκα

το κατεχόμενο χωριό μου. Μεγάλωσα με τη λαχτάρα να πάω πίσω στο κατεχό-

μενο χωριό μου, όπου ο Τούρκος κατακτητής πριν από 39 χρόνια εισέβαλε και

πήρε με τη βία το σπίτι όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν η γιαγιά, ο πατέρας

και οι θείοι μου. Με πλημμυρίζει μεγάλη πίκρα για τις εκκλησιές των έξι ενο-

ριών μας, που πραγματικά τις λεηλάτησαν χωρίς κανένα δικαίωμα. Νιώθω επί-

σης πικραμμένη για το χωριό μου που δεν το συντηρούν και το αφήνουν

απεριποίητο και συγκρίνω τη συμπεριφορά τους με τη συμπεριφορά που δεί-

ξαμε εμείς στις δικές τους περιουσίες. 

Τέτοιες επισκέψεις κατά την άποψή μου πρέπει να γίνονται για να μας θυ-

μίζουν ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να αγωνιζόμαστε πάντα για το καλό

του τόπου μας. 

Ευχαριστώ θερμά το Δήμαρχο Κυθρέας και το Δημοτικό Συμβούλιο για την
πρωτοβουλία τους αυτή. (Ελένη Χατζηγιάγκου)




