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Χαιρετισμός από τον κ. Χρ. Λογγίνον

στη συνεστίαση του Σωματείου

«Ελεύθερη Κυθρέα» εις την
Αγαπητοί μου συγχωριανοί και συμπολί

1.12.1988.

τέτοια. Να επαναφέρουμε στη μνήμη μας

τες, υπό την τωρινή μου ιδιότητα, σαν, εκ

διάφορα ανέκδοτα των διαφόρων τύπων,

περιτροπής δήμαρχος της σκλαβωμένης

ανδρών και γυναικών, του χωριού μας. Να

μας Κυθρέας, σας χαιρετώ όλους εγκάρ

κρατήσουμε

δια, και σας εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά

και αναλλοίωτα,

και συγκίνηση για την αποψινή αυτή συγ

τις

κέντρωση και συνεστίαση.

ξακουστούς σ' όλη την Κύπρο γάμους, τες

γιορτές

και διατηρήσουμε σταθερά
μέχρι σχολαστικότητος,

μας,

τους

τσυρκώτικους,

λαμπριάτικες γιορτές μας και τόσα άλλα ...

Πιστέψετέ μου, πως δε νοιώθει ένας
μεγαλύτερ!) χαρά και αγαλλίαση από του

Στην προσφυγιά δε μας ενθουσιάζουν,

να βλέπη τους αγαπητούς του συγχωρια

ούτε

νούς, συντοπίτες και φίλους μαζεμένους

πανύψηλες σαν πύργοι κατοικίες και τα τσι

μας

συγκινούν

οι πολυτελε!ς

και

όλους συντρώγοντας και συνδιασκεδάζον

μεντένια παλατάκια. Εμείς νοσταλγούμε τα

τας, έστω και μια φορά τον χρόνο, αφού η

πλιθαρένια

τραγική μας μοίρα από

τώρα μας

τους φούρνους μας, τους γουμάδες μας,

έχει χωρισμένους και σκορπισμένους εδώ

τα τσελλάρκα μας, τις εληές και τις λεμο

και 'κει στις ελεύθερες περιοχές της νήσου

νιές μας, τους καλαμιώνες μας, και αυτό

μας, μακρυά τον ένα από τον άλλο, μακρυά

ακόμη το κράξιμο του πετεινού στην αυλή

από τα σπίτια μας, μακρυά από τους συγγε

μας και την αίγα μας ...

14 χρόνια

πατροπαράδοτα

σπίτια

μας,

νείς και φίλους μας, μακρυά από τις εκκλη
σίες μας. Τέτοιες συγκεντρώσεις νομίζω
πως, όχι μόνον πρέπει να γίνονται περισ
σότερες, αλλά, κατά τη ταπεινή μου γνώμη,
επιβάλλεται να πραγματοποιούνται, για να
διατηρήσουμε σαν συγχωριανοί και συντο
πίτες που είμαστε την συνοχή μας, την
αλληλοαγάπη μας, αρετές που μας περιέ
βαλλαν προ της εισβολής. Και είναι άξιοι
συγχαρητηρίων ο Πρόεδρος και τα μέλη

Και όπως λέγει και ο ποιητής:
«Δεν θέλω 'yω φαντακτερά
παλάτια που λαμποκοπούν,
μηδέ τη ψεύτικη χαρά
που με τα πλούτη τους σκορπούν,
εγώ ποθώ το φτωχικό
το σπlτι μου το πατρικό»

Ακόμα η συγκέντρωση τούτη μας ενδυ

της επιτροπής του Σωματείου ••Ελεύθερη

ναμώνει και ψυχικό,

Κυθρέα»

και μεγάλης υποστηρίξεως για

ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον και προ

συνέχιση του έργου των, που αναλαμβά

πόντων τούς λιπόψυχους. Να μη βγάλουμε

νουν με πολλούς κόπους αυτήν την ωραία ν

ποτέ την ελπίδα μας από την καρδιά και τη

πρωτοβουλίαν

της

συγκέντρωσης

παρηγορώντας

και

και

σκέψη μας, και να λέγουμε, πως δεν θα

ψυχαγωγίας έστω, όπως είπα, και μια φορά

γυρίσουμε πια στην Κυθρέα μας. Αλλοίμο

το χρόνο που μας βγάλλει προσωρινά από

νο, αν φωληάσει μέσα αυτή η ιδέα. Μην

το βαρύ άγχος που σαν μυλόπετρα μας

ακούτε τα aνόητα λόγια που λέγει ο ένας

βαραίνει το στήθος, αλλά και για να αναζω

και ο άλλος σε μας τους εκτοπισμένους, σε

πυρούνται και γιγαντώνεται ο πόθος μας

μας τους πρόσφυγες. Δηλαδή «να το βγό·

και η νοσταλγία για επιστροφή.

λουμεν από το νου μας πως θα ξαναπάμε

Επίσης μας δίδεται η ευκαιρία να κου
βεντιάσουμε μεταξύ μας και να ενθυμη

θούμε τις καλές εκείνες και aξέχαστες
μέρες που ζούσαμε στην ωραία μας κατα
πράσινη Κυθρέα με τα τρεχάτα της νερά
και τις ομορφιές της. Να φέρουμε στη

μνήμη μας τα πατροπαράδοτά μας ήθη και

έθιμα που, νομίζω, σπάνια χωριά διατηρούν

στα χωριά μας.» Κλείστε τα αυτιά σας σ'

αυτούς. Αυτοί είναι οι ψοφοδεείς, οι δειλοί,
οι λιπόψυχοι και επιτήδειοι για τέτοια, το

κάμνουν για να γελούν με τον πόνο μας και

/ια να δείξουν πνεύμα πολιτικής εξυπνά

δας, γυρίστε τους περιφρονητικό τη πλάτη
σας.

Ελπίδα λοιπόν θάρρος καt υπομονή αγα

πητοί μου dυγχωριανοί και συντοπίτες και
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μας

φωνάζει:
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