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έγινε διαδr'\λωσn με ομιλnτr'Ί του Μnτρ. Νικό

δnμο Μυλωνά. Αυτές εσυνεχίσθnσαν μέχρι 

τnν 1 Νοεμβρίου. Στnν Κερύνεια πραγματο

ποιr'Ίθnκε στις 25 Οκτωβρίου. Άρχισε με ομι

λnτr'Ί τον επίσnς φλογερό Ενωτικό Μnτρ, Κε

ρύνειας Μακάριο 11 και έπειτα Αρχ. Κύπρου 

που διεξr'Ίγαγε το Ενωτικό Δπμοψr'Ίφισμα τον 

Ιανουάριο του 1950. Μ' επικεφαλr'Ίς αυτόν 

πnγαν στο σπίτι του Διοικnτού Άγγλου και 

ύψωσαν τnν Ελλnνικr'Ί σnμαία. Έπειτα περιε

κύκλωσαν τn Μnτρόπολn και τον συνέλα

βαν. Από τους πυροσβολισμούς τραυματί

σθnκαν πολλοί και απέθανε ο Μιχαnλ 

Ιωάννου από τον Καραβό. Στnν Πάφο με 

δραστnριότnτα του Λεόντιου Επισκόπου 

που μιλούσε προ πολλού για το Ενωτικό, 

έγινε μεγάλος αναβρασμός και κnρύχθnκε 

ο στρατιωτικός νόμος. Στn Λεμεσό n ατμό

σφαιρα r'Ίταν επίσnς τεταμένn. Από τnν 20n 

Οκτωβρίου, κατέφυγαν στο σπίτι του Άγγλου 

Διοικnτr'Ί και το πυρπόλnσαν. Αυτός έφυγε 

και πnγε στο Αρχπγείο Αστυνομίας. Σοβαροί 

τραυματισμοί έγιναν και στπ Μόρφου και 

στον Κόμπο όπου οπλίσθnσαν με κυνnγετικό 

όπλα. 

Στn Ζώδια πυροβόλnσαν 10χρονο παιδί 

και ένας πέθανε. Παρόμοιες επιθέσεις με 

τραυματισμούς έγιναν στο Αργόκι, Ψπμολό

φου, Καλοπαναγιώτπ και Παραλίμνι όπου 

επυρπόλnσαν τον αστυνομικό σταθμό. Επί·· 

σnς στn "Βάσο. Λόφου, Ζωοπnγn, Άρσος, 

Μαλιό. Επίσnς πολλοί μουχτόρnδες παραιτn

θnκαν. Γενικό κάθε γωνιά τnς Κύπρου εκό

χλαζε σαν καζάνι. ΣυνεΜφθnσαν πολλά 

άτομα, καθώς και πολιτικοί nγέτες, 10 στον 

αριθμό: 
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λωνός, Μnτροπολίτnς Κυρnνείας Μακάριος, 

Οικονόμος Φανερωμένnς Διονύσιος Κυκκώ-

τnς, Θεοφόνnς Θεοδότου, θεοφάνnς Τσαγ

γαρίδnς, Σάββας Λοϊζίδnς, Θεόδωρος Κολο

κασίδnς, Γεώργιος Χ'Παύλου, Χαράλαμπος 

Βατυλιώτnς και Κώστας Χριστοδουλίδnς 

(ΣΚΕΛΕΑΣ). Είναι γεγονός πως n Κύπρος 

πλr'Ίρωσε πολύ ακριβό και τότε και μετά τnν 

εξέγερσπ του '31. Η εκτίμnσn όμως τώρα, 

είναι ότι άξιζε τn θυσία αυτn γιατί είχε σχετι

κό στοιχεία και τα τοποθέτnσε στο κέντρο 

τnς Διεθνούς προσοχr'Ίς. Επfσnς πέτυχε τnν 

επαγρύπνnσn του Ελλnνισμού υπέρ του Κυ

πριακού αγώνος, πως αυτός διεξr'Ίγετο υπέρ 

τnς Ενώσεως με τnν Ελλάδα. Μόλις ξεχώρισε 

από τον Ελλnνικό κορμό το 1191 μέχρι το 

1958 και από το 1931 μέχρι το 1950 με το 

Ενωτικό και πάλι δnμοψnφισμα και το 1955 

με τnν έναρξn του απελευθερωτικού αγώνος 

τnς ΕΟΚΑ οι απαγχονισθέντες r'Ίρωες μας 

με τον βρόχο τnς αγχόνnς φώναζαν "Ένωσn" 

και ο εθνομάρτυρας Κυπριανός το 1821 και 

οι τρεις Μnτροπολίτες πέθαναν με το σύνθn

μα Ένωσις. Παντού ακούονται ιαχαί "Ένωσις, 

Ένωσις, Ένωσις" που έφθαναν μέχρι τον ου

ρανό. 

Πάντοτε πρωτοστατούσε n Εκκλnσία 

μας από τον Εθνομάρτυρα Αρχ. Κυπριανό 

μέχρι και του τελευταίου Επισκόπου Κυρn

νείας Κυπριανού που όταν τον επισκεπτόμα

στε μας έλεγε "κάθε πέτρα του σπιτιού και 

εδώ που βρίσκομαι φωνάζει Ένωσn> 
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ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

'ΈΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ" 

Η απόφασn για τnν ίδρυσn του Ομίλου 

Γυναικών 'Έλεύθερn Κυθρέα" πόρτnκε πολύ 

ξαφνικό κόποια μέρα που μερικές Κυθρεώ

τισσες μαζεμένες σε κόποιο φιλικό σπίτι και 

φέρνοντας στο νου τους τις αναμνr'ισεις των 

παιδικών και νεανικών τους χρόνων στο 

όμορφο χωριό τους. τnν Κυθρέα, τότε που 

δεν τnν είχε πατnσει n μπότα του Τούρκικου 

Απίλα, νιώσανε τnν ανόγκn να συγκεντρώνο

νται τακτικό για να ξαναθυμούνται τα περα

σμένα. αλλό και να δίνουν στn νέα γενιό. που 

δεν είχε τnν τύχn να γνωρίσει το όμορφο 

χωριό, τnν ευκαιρία να το γνωρίσει μέσα απ' 

αυτές τις συγκεντρώσεις των γονιών, και των 

παππούδων. Να μόθουν για το χωριό τους, 

τnν Κυθρέα, που πριν απ'το 1974, λεύτερn 

καθώς nταν χόριζε στους ανθρώπους τnν 

ομορφιό τnς και τους γιόμιζε τnν καρδιό με 

όρεξn για δουλειό και δnμιουργία. Τότε που 

n ζωn κυλούσε όμορφn στα ολοπρόσινα 

περβόλια που τα πότιζε με το δροσονέρι του 

ο Κεφαλόβρυσος. Και nταν οι όνθρωποι ευ

τυχισμένοι. 

Η απόφασn μια και πόρτnκε δεν όργn

σε να γίνει πρόξn. Σε συγκέντρωσn σε ευρύ

τερο κύκλο γυναικc{)ν τέθnκαν οι σκοποί του 

Ομίλου. που θα r'ιταν πολιτιστικός. κοινωνι

κός, γνωριμίας τnς νέας με τπν παλιό γενιό 

και μνnμnς των κατεχομένων. Και ο Όμιλος 

Γυναικών όρχισε τn δρόσn του. 

Η πρώτn εκδnλωσn nταν πολιτιστικn 

και r'ιταν αφιερωμένn στn μικρr'ι μας πατρί-

Νόλλη-Α vva Γεωργίου 

δα, τnν Κύπρο, τnν αγαππμένn αλλό τυραννι

σμένn. Οι μνnμες από τις παλιές. τις χαρού

μενες, τις καλές μέρες στα χωριό πριν 

ακόμn μαδnσουν τα όνθια τους διπλοί, τρι

πλοf βόρβοροι. 

Στις 2 Οκτωβρίου 1991, στις 6μ.μ. στο 

Υπαfθριο Θέατρο τnς Πύλnς Αμμοχώστου, ο 

Όμιλος έδωσε το παρόν του με τnν πολιτιστι

κn εκδr'ιλωσn: 

Μνnμες- Κύπρος το Νnσί τnς Αφροδί

τnς. Τnν εκδr'ιλωσn τίμnσε με τnν παρουσία 

του ο Έντιμος Υπουργός Εργασίας κος Ιόκω

βος Αριστείδου. 

Άρχισε με χαιρετισμό από τnν Πρόε

δρο του Ομίλου κο Θεοδώρα Kνan, που με

ταξύ όλλων αναφέρθnκε στους σκοπούς και 

στόχους του Ομίλου. 

Στόχοι, βασικοί, όπως σας ανακοινώ

σαμε, είναι n διατr'ιρnσn τnς πολιτιστικnς 

μας παρόδοσnς, των nθών και εθίμων μας. 

Να βοnθnσουμε τn νέα γενιό να γνωρίσει 

τnν περιοχr'ι τnς. Tn νέα γενιό που ποτέ δεν 

τnν αντίκρισε r'ι κι αν τnν αντίκρισε τnν εγκα

τέλειψε τόσο νωρίς που δεν τnς όφnσε κα

θόλου αναμνr'ισεις. Να τn βοnθr'ισουμε να τn 

γνωρίσει με φωτογραφίες, εκδnλώσεις, συζn

τnσεις. Ας βοnθnσουμε όλοι να αλλnλογνω

ριστούν οι νέοι μας και να γνωρίσουν τους 

παλιούς που έχουν τόσα πολλό να τους 

πουν για τον τόπο τους. Γιατί, κακό τα ψέμα

τα. οι παλιοί είναι οι ρίζες. 
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Εfνοι λυππρό να βλέπεις το γιο τnς γει-" 

τόvισσας OOtJ οτην Κυθρέο και να μnν τον 

αvαγνωρfζειc; ιΊ ο γτος τπς γειτόνισσας να 

μnν σε γv·ωρfζει καθόλου. Πέρασαν 17 χρό

νια από τnν πμέρα που αφι'Ίσαμε τον τόπο 

μας όλλοι πέΘαναν, όλλοι γεννnΘnκαν, τα 

μωρό μεγόλωσαν, οι μεγόλοι γέρασαν. Οι 

Κuθραιώτες χόθnκαν στnν ολότnτα. Πρέπει 

να τους γνωρίσουμε, να τους ενώσουμε 

έστω και αν κόθονται μακριό ο ένας από τον 

όλλο. 

Αυτοί. nταν οι σrόχο;, όταν ξεκινnσαμε 

τον Όμιλό μας. Όμως ας μn μας διαφεύγει 

κι ο βασικότερος. Η Αγία Μαρfνα. ο Σταυρός, 

ΜΕΡΟΣΑ' 

ο Άγιος Ανδρόνικος είναι βουβοί, αλειτούρ

γnτοι. Οι τόφοι των γονιών μας βεβnλωμένοι, 

Εμείς τι θα μπορούσαμε όραγε να προσφέ

ρουμε, για να μπορέσουμε να ξαναπατι'Ίσου

με τα Άγια Χώματό μας, να ξαναπροσκυνn

σουμε τις εκκλnσίες μας και να ανόψουμε το 

καντnλι στους τόφους των γονιών μας; Αυτό 

θα πρέπει να μας προβλnματίσει. 

Στn συνέχεια ο Έντιμος Υπουργός Ερ

γασίας κος Ιόκωβος Αριστείδου χαιρέτnσε τn 

ουγκέντρωσn και μίλnσε για το χωριό του, 

τnν Κυθρέα. 

Το πρόγραμμα τnς εκδι'Ίλωσnς ι'Ίταν το 

πιο κότω: 

Τραγούδια από τn χορωδία του Μουσικού Ομίλου Λευκωσίας. 

1. Θούριος, Pnγa Φεραίοu 

.2. Αγία Μαρίνο, τζιαι τζιυρό, Κυπριακό δnμοτικό τραγούδι. 

3. Καραβός, Κυπριακ6 δnμοτικό τρογο(Jδι. 

4. Πέρα στους πέρα κόμπους, δπμοτικό τραγούδι. 

5. Ήσουν κυπαρίσσι, Μόνου Χατζnδόκn. 

Τα τραγούδια είναι σε εναρμονίσεις Μιχόλn Χατζnλοϊζου που διευθύνει και τn χορωδία. Συνο

δεύουν: Γιόννnς Χατζnλο"ίζου και Φώτος Χατζnλο"ιζου. 

ΜΕΡΟΣ Β' 

ΜΝΗΜΕΣ- Κύπρος, το 1\Jnσί τnς Αφροδίτnς. 

Η Ενότnτα περιλαμβόνει: 

1. Κείμενα. 

2. Κυπριακό δπμοτιι<ό τραγούδια, που όλλα τραγουδιούνται ι<αι όλλα απαγγέλονται. 

α) Η Βρύοr1 των Πεγιώτισοων. 

β) Η στόμνα. 

γ) Θεέ μου νόρταν οι Λαμπρές. 

δ) Ψιντρn βασιλιτζιό μου. 




