
ΕΑΕΥΘΕΡΗ:ΚΥΘSΙΑ 

Γpανικοό 31, Παλιά Λεwωοlα και το όνομα αυτού, ΧΠΡΙΩΝ ~ 

σΤο ψηλοτάβανο και άνετο τουρκο

κιm:ριακό aνώγι ήταν σχεδόν έτοιμο, 

και μεις το ζΟΟααμε καθημερινό με το 

πήγαινε-έλα για να φροντίσουμε την 

επισκευή του, το βάψιμό του, την επ{

πλωσή τοu, την οργάνωσή του. 

Φό.ντQζε. <Πα μάτια μας σαν ·η φωλιά 
που· θα μας ·ipιλcιξενούσε μέχρι την 
ημέρα tης επιστροφής στις δ~κές μας 
φωληές .. 1ο νιώθαμε C>μως αφιλόξε-

". ' ; ' ,' ,- . 

νο, απόμακρς>, κρύο ..... Εμείς το 

θέλαμε - και έτφεπε,. να μας μιλά, να 
έχει. κάτι από μας ... αnό τις ρίζες και 
τη νοοτροπίΟ. μας .... Έπ~πε νά έχει 
}(αρακτηριστικά δικά μας, τcιυ τόπου 
μας, των γειτονιών μας. Να έχει τα 

χρώματα της πeριοχής μας να είναι 

επώνυμο όπως εΠώνυμη είναι η γή 
μας ... Το θέλαμε καθολικό, διόλου 
τοπικιστικό, μιά. φτερούγα που να 

σκεπάζει όλη την περιοχή ... 

Πήγαμε να το σκεφτούμε σαν το 

«Σπιτι της Κυθρέας» ή «Σπίτι της 

Τζυρκάς» αλλά δεν ταίριαζε γιατί 

άφηνε έξω· όλους τους άλλους και 
σκέπαζε μόνο τους πρόσφυγες της γ 

Κυθρέας.... Δώσαμε άλλα ονόματα, · 
μας φαrνοvταν όμως ξέvα ... 

Και στραφήκαμt πίσω, και σταθήκα

με στον ιδρυτή που έδωσε το όνομά 

Ανθή EoδtJiδfJ~Jlέτt1α 

του στην γη μας, τον εγγονό του 

(Ακόμα κcit · δισέγγονο του βασιλέα) 
των Αθηνών Θησέα; tον )(1;τρο. 
'Ηχηοε εύηχα στα ciυτιό·1Φι το ·~σπίτι 

μας» ζωντάνεψε! 

ΧvrΡΙΩΝ ΓΗi 

Τaiριαξεαπόλυτα στην πέτρινη ·πρό~ 

σοψη του σπιτιού; στα μεγάλα ψηλο

τάβανα και άνετα δωμάτια, στη γυρι

στή σκάλα, . στο μικρό -έστω- μπαλ

κόν.ι. στην Εσωτερική .. αυλ~ με τα 
. - .r 

δέντρα και-ης γλάστρες γιατί κάπως 

έται ήταν τα n.ιο πολλά ,σπίτια της 

κυθραιώτικης γης ... 

Ταiριαξε απόλυτα η «Χυτρiων Γη» 

τοu Χύτρου στη γειτονιά της παλιός 

Λευκωσίας με τους δρόμους · rtoo 
τιμούν. την ιστορία μας, ποu τιμών 

τον Μεγαλέξαvτρο, το:Βασίλειο το 

Βουλ γαροκτόνο~ την ~ινόη, τον 

Παλαιών ΓJατρΦν Γερμα\tό, Τ9\f~Αερι
κλή και τΟv ~ιοt<cιμ(mνό. ' 

το βΑΦΤΘΜει , 
~. "y·~\1?. < "' .. f. ,·- '~-· _·-c--, 

Ει<; το,~ ~ ;'f(tiρtaς ·.1((11. του 
. Ν~·~ωρι~·~ι ~~ς, •του 
Τραχαiν~~*'·~Όυ:·~ικv 
του 'Εξω 'riλετοχιο6'Όi<φ '' ς 
Μηλιάς! Και της v* μα~ ~ι: ,.,ς 
νεροπηγής μας, και τω\Ι ~~~v 



~ς... Μέχρι την ,Εηισtρ&φή! 

ΑΜΗΝ .. 

και νraΟαμε το όvομα με το κίτρινο 
χpώμα. των λεμονιών και του χρυ

ΟΙ)ίs. λαδιοu μας και βάλαμε στο 

έ~μα. κορuφοyραμμή από τον 

~νταδάκτuΑο . κa\ ακόμα χαρίααμ.ε 
στη γη το πράσινο της εληάς .και του 

κάμπου μας και βάψαμε καθάριο 

γαλάζιο τον ουρανό που καθημερινά 

βλsηαμε να πλαισιώνει τις πSντε 

κορυφές της αγαπημένης οροσειράς 

μας; .. 

Και στήσαμε την εrrιγρ()φή μας· στο 

μπαλκόνι τοu τοuρκαιαιrtp\Q.Κόύ σrrιτι

οLι και στέρtωαε tτσι η σχέση μd<;: και 

έγινε ένα με μας, και είναι τώρα ο 

τόπος μας, είναι η γειτονιά μας, το 

περιβόλι μας. το χωριό μας, η περιο

χή μας, Στηθήκαμε Πάνω στο διαχω

ρwrικό τεtχος για νάμαστε έτοιμοι -
~με το πρώτο λεωφορε!ο, όλοι μαζί, 

a 

πάλι· πtσ~Ι Με το πρ<kτο ~<άλεσμα 

ξεκινάμε ολόίσια για τη δική μας γή, 

την αγαπημένη ... 

Και στέλνουμε το μήνυμα σε σας 

απέναντι, από αυτό το aνώγι Ότη 

Γρανικοu 39, πως ~εμεtς εδώ, σε 

τούτο το "'"ίtι, είμQΟτε ot απόγονοι 

του Χuτροu. με κr.tταβολές και ρίζες 

από τον ελληνικό κqρμό, από την mo 
σημαντική πόλη της aρχαίας Ελλά

δας, την Αθήνα τοu Θησέα. Εμείς 

εδώ, σ· αυτό το σrtίτι tχουμε βαθειά 

συναiσθηοη της συγκεκριμένης εθνι
κής καταγωγής μας για την οπο(α 

είμαστε περήφανοι πάρα πολu Περή· 

φανοι. Toι.Jto εδώ το ciπίτι, είναι 
κάποιας όλλης πικρaJ,.Ιμένης κυράς 

αιtό την αντ[tιερα μf;pιά του τείχους 

και στέκεται εδώ και την περιμένει 
Εμείς, απλά είμαστε περαστικοί 

οtpατοκόποι που βολευτήκαμε rtρο

σωρινά ... 

Το δικό μας σπiτι είναι 

εκεί κάτω από τη σκιά του 

nενrαδdκτuλοu 
και μας περιμένει yιarf 

είναι καrάδικό μας και 

δεν μπορεί κανείς 

να μας ro πάρει .... » 


