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πόθος και σε πολλούς εξέλιπε ολότε

λα. Ό,τι κι αν έχει δημιουργηθεί στο 

ξένο περιβάλλον που ζούμε δεν είναι 

δυνατό να φθάσει το οικείο, το συγγε

νικό, το φιλικό περιβάλλον ανάμεσα 

στο οποίο ζούσαμε στους τόπους μας, 

όπου ευτυχισμένοι aπολαμβάναμε 

της εκτίμησης και σεβασμού, ανάλογα 

με την προσωπικότητα και την αξιο

πρέπειά μας. Εκεί θα είναι η πραγμα

τική απόλαυση της ζωής μόνο ανά

μεσα στο γνώριμο περιβάλλον της 

αγροτικής ζωής που έζησαν γονιοί και 

πρόγονοί μας, στην κατάφυτη και δρο

σcλουστη περιοχή της Κυθ.ρέας που 

ΟΠΟΝΟΣΜΟΥ 

Σ. αυτή τη ξένη τη ζωή 

λίγη χαρά ξητούσα, 

ένα γλυκό φιλί να πιω 
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μ' όλοι με λησμονούσαν. 

Λίγη χαρά ζητιiJ να' βρω 

στη έρημη ζωή μου, 

ένα φιλί γλυκό να πιω 

πικρή aπαντοχή μου. 

Αγάπη και φιλότιμο 

κι' αληθινή φιλία, 

σ' αυτό το ξένο τόπο 

θα βρεις με δυσκολία. 

Το χέρι σγίγγω να πιαστώ 

μα η καρδιά σπαράζει 

και σαν μαχαίρι δίκοπο 

ο πόνος που με πιάνει. 

γνώρισε στο πέρασμα των αιώνων 

περιόδους ακμής και δόξας σ' όλους 

τους τομείς, πολιτιστικούς, θρησκευ

τικούς, εθνικούς, κοινωνικούς και 

άλλους. 

Εύχομαι να περάσετε μια ευχάριστη 

κοινωνική βραδυά στην αποψινή μας 

εκδήλωση. 

Ευχαpιστώ 

Χριστόδουλος Πέτσας 
Πρόεδρος του Σωματείου 

28.5.1987 

Λυπήσου κόσμε αυτό το ξένο 

λυπήσου μάνα ένα διαβάτη, 

που χρόνια τώρα καρτερεί 

να βρει αυτό το κάτι. 

Σας γράφω από τον πόνο μου 

ξέβρω δεν θα χαρείτε, 

μα ούτε γω δεν θα χαρώ 

αν θα με λυπηθείτε 

Σάββας Νικολάου 

από την Κυθρέα και τώρα 

στις Η.Π.Α. 
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Ομιλία από τον Πρόεδρο 
στη Χοροεσπερίδα 28/5/87 

Ομιλία από τον πρόεδρο του Σωματείου 

κ. Χρ. Πέτσα στη χοροεσπερίδα του Σωμα

τείου "Ελεύθερη Κυθραία" που έγινε στο 

ξενοδοχείο ΛΗΔΡΑ στη Λευκωσία στις 

28.5.1987 τις 9 το βράδυ. 

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Ερίτιμη Κα Προέδρου 

Αγαπητοί συνδαιτυμόνες, 

Με ανέκφραστη χαρά και ικανοποίηση 

για την μαζική τούτη προσέλευση στην 

α ι ιοψινή μας διασκεδαστική εκδήλωση σας 

απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό 

από μέρους όλων των μελών της Επιτρο

πής του Σωματείου μας. Ειλικρινά η πολυ

πληθής αυτή παρουσία σας μας γεμίζει 

πίστη και θάρρος για οργάνωση παρόμοιων 

εκδηλώσεων του Σωματείου μας αφού 

υπάρχει τόσος πηγαίος ενθουσιασμός και 

τόση αυθόρμητη θέληση από τα μέλη μας 

να μας συνδράμουν και μας ενισχύσουν 

στις εκδηλώσεις μας και προσπάθειες μας 

στο μέλλον. 

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως η αποψινή 

κοινωνική μας βραδυά θα δημιουργήσει το 

χαρούμενο και εύθυμο κλίμα που είναι 

απαραίτητο για να απολαύσουμε μια δια

σκεδαστική και ψυχαγωγική συνανα

στροφή και να ενώσουμε δεσμούς, φιλίες 

και οικειότητες που είναι χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των εργατικών, φιλοπρόοδων 

και φιλήσυχων κατοίκων της πανέμορφης 

περιοχής της Κυθρέας και να φέρουμε στη 

μνήμη μας τις παλιές ειρηνικές αναμνήσεις 

που περνούσαμε στην δροσόλουστη 

Κωμόπολη μας που βρίσκεται στις κακο

τράχαλες υπώρειες του αγέραστου Πεντα

δάκτυλου. 

Αξίζει ης λίγες ώρες που θα περάσουμε 

b'την αποψινή μας συγκέντρωση να 
4>έpουμε στην μνήμη μας την περήφανη 
τούτη κορυφή του Πενταδάκτυλου που 

στάθηκε στο τtl:ρασμα των αιώνων ο τροφο

δότης των κατοίκων που διάλεξε ο πρώτος 

οικιστf\ς να κτίσει την πολυάνθρωπη πόλη 

των Χύτρων σίγουρος πως το όλο φυσικό 

περιβάλλον ήταν πεδίο δράσεως ακμής και 

προόδου. Και πραγματικά βγήκε αλάνθα

στος στις εκτιμήσεις και υπολογισμούς 

του. Τα Κυθρε"ίκά πετρώματα του Πεντα

δάκτυλου με την aχόρταγη απορρόφηση 

που κάνουν της βροχής τροφοδοτούν 

διαρκώς την πηγή του Κεφαλόβρυσου που 

τα κρυστάλλινα νερά του γίνονταν πηγή 

καλλιέργειας, παραγωγής κινητήριου δύνα

μης με επακόλουθο την πρόοδο και ανά

πτυξη της περιοχής. 

Παράλληλα η γρανιτένια πέτρα του Πεν

ταδάκτυλου μετατρεπόταν σε ασβέστη και 

σκύρα που σκορπιόνταν σ' όλα τα πέρατα 

της Κύπρου μας, κι στο εξωτερικό ακόμη ο 

aσβέστης για να εξασφαλίσουν εργασία σ' 

ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στο εργατικό 

και τεχνικό δυναμικό της Κύπρου μας. 

Με τις σκέψεις τούτες θέλω έστω και 

νοσταλγικά να ζήσουμε όπως είπα και στην 

αρχή στο περιβάλλον εκείνο που είναι θαμ

μένοι γονιοί και πρόγονοί μας, εκεί που 

ήταν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδο

μήσαμε το μέλλο μας. 

Μείνατε αγαπητοί συγχωριανοί αφοσιω

μένοι στα πατρογονικά μας εδάφη, στην 

εύανδρη Κυθρέα που ανέδειξε στο πέρα

σμα των χρόνων διακεκριμένους άνδρες 

μεγαλοεπιχειρηματίες, βιομήχανους, 

εμπόρους, μεγαλοκτηματίες, επιστήμονες, 

καθηγητές, δασκάλους, τεχνίτες και 

άλλους. 

Η προσήλωση τούτη στους aξέχαστους 

τόπους μας θα μας εμπνέει και θα μας 

καθοδηγεί να συνεχίσουμε άκαμπτοι και 

ανυποχώρητοι το δίκαιο αγώνα μας -για επι

στροφή και δικαίωση, αταλάντευτοι και 

aρνητές καθε απαράδεκτης λύσης. Τρέ

ψουμε την στερρά πεποίθηση πως με τη 

βοήθεια όλων των φιλελευθέρων λαών του 

κόσμου, με τη συστράτευση του ελληνικού 

λαού και όλων των Ελλι']νων της διασποράς 

και ιδιαίτερα του πρωθυπουργού κ. Ανδρέα 




