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25.4.2001: Εγκαίνια του οικήματος Χυrρlων Γή 

Λίγα αποδείχτηκαν τελικά τα 250 
καθίσματα που είχαμε προβλέψει ότι 

θα χρειαζόμαστε για τους καλεσμέ

νους μας στα εγκαίνια του οικήματος, 

την Τετάρτη, 25.4.2001. Ανεπαρκής 

ο Χώρος στην συμβολή των οδών 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Γρανικού 

στην παλιά Λευκωσία για να δεχτεί 

άνετα τα άτομα εκείνα που μας τίμη

σαν με την παρουσία τους. 

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανταπο

κρίθηκαν στο κάλεσμά μας, οι πρώην 

Βουλευτές Ανδρέας Παρισινός και 

Καiτη kληρίδrtι·.·οι υποψήφιοι Βου

λευτές κοι Ανδρέας Παπαπολυβίου 

και Μιχαλάκης Αντωvίου, η Πρόε

δρος της ΚΕ.ΓΥ.Κ και ηρι~ην Υπουρ

γός Παιδείας r-<αι Πολπισμού κο. Κλαί c 

ρη Αγγελi()οu, η κα :ελση Χρκηόφια, 

ο Δήμαρχος κος Κώσ-rας Φραγκού

δης και ο Αντιδήμαρχος Κuθρέας κος 

Κυριάκος Έλληνας, καθώς και άλλα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 

Πρόεδρος του Σωματείοιι ΑΕΚ 

Κuθρέας γιατρός .z. Βασιλειάδης, ο 
Πρόεδρος του Σωματείου ΠΑΟΚ 

ΚυΘρέας κος Λούκας Ορφα.vίδης, ο 

Πρόεδρος του .. Σωματε.ίου. Χύτροι 
ΚuθρέαςκοςΜ.ιχάληςΑνδρέου, η κα 
Χλόη tακωβίδου Πρόεδρος•τωv Εκτο· 

πισμένων Γυναικών Μόρφου, ο σuγ-

Α νθή Εα8(Jfδου·Πέτσα 

χωριανός μας ένας από τους ιδρυτές, 

κα. Επίτιμος Πρόεδρος του Σωματεί

ου Ελεύθερη Κυθρέα και πρώην 

Υ φ υπουργός παρά τω Προέδρω κος 

Πέτρος Στυλιανού, ο κος Ανδρέα,ς 

Φρυδάς της Κίνησης Προσφύγων 

Μόρφου, ο πρώην έπαρχος Λευκω

σίας κος Κώστας rιωργαλλ(δης, ο 

κος Νίκος Σεργίδης της Επιτροπής 

Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοου

μένων, εκπρόσωποι του Ομίλου 

Γυναικών Κερύνειας, και πάμπολλοι 

φίλοι και εκτψηrές του έργου των 

τριών σuστεγαζόμένων προσφυγικών 

σωματείων, συyχωριaνοί και συγχω

ριαvέςαηό την Κuθρέα:και τα «Περί

χωρα,.,. 

Την εκδήλωση Jίμησdv ακόμd με την 

rταpoμσiri τοuς···Τά··aδελφοn.σιημένα 

με τον ΌμΙλο Γυναικών Κυθρέας 

Γυναικεία Σωματεία του Ρεθύμνου 

Κρήτης nou .αντιrφ.οσωπεuτηκαν από 
τις κες Ελευθερία Παπαδάκη, Πρόε

δρο του Σuντονιστικοv Φορέα Γυναι

κείων Σωματείων Νομού Ρεθι:Jμνης, 

. την κα Ελένη.· Λαγκσvβάρδου του 
Λυκείου Ελληνtδων Ρεθύμνου την κα 

ΕυγενίαΖ.αμπετάκητης ΧΕΝ και την 

κα Ρένα. Ζώγα από το Εργό.τικό 

Κέντρο. 

Η εκδήλωση άρχισε με αγιασμό από 
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τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίrη 

Φώτιο Κωνσταντινίδη βοηθούμενο 

από ιερείς της Κυθρέας και της 

περιοχής της. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους 

Προέδρους των Σωματείων Ελεύθε

ρη Κυθρέα κ. Χριστόδουλο Πέτσα, 

ΘΟΙ Παλαικ(Jθρου κ. Ανδρέα Παπα

βαρνάβα και Ομίλου Γυναικών Κυθρέ

ας κα.Θεοδwρα Κναή, την κα Ελεu

θερίαηαπαδάκη Πρόεδρο του Συντο

νιστικού Φορέα Γυvαικείwν Σωματεί

ων Νομού Ρεθύμνης, καθώς και ομι

λία από τον Υποuργό·ξσωτερικών κο 
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Χριστόδοuλο Χριστοδούλου ο οποί

ος ενθουσίασε κυριολεκτικά τους 

παρευρισκόμενους. (το πλήρες κεί

μενο των χαιρετισμών, της ομιλιας 

του κ. Υπουργού κω των aπαγγελιών 

θα βρείτε σε άλλες σελίδες αυτής 

της έκδοσης). 

Συγκινητική ήταν η χειρονομία της 

Κρητικής αντιπροσωπείας να προ

σφέρει σαν δώρο, εκ μέρους του 

Φορέα στον 'ΟμιλοΓυναικών για να 

ανς:φτηθεί στο νεοαποκτηθέν οίκημα 

πίνακα Ρεθύμνιοu ΛαιΊ<ού Ζωγράφου 

που απεικονίζει Βενετσιάνικο Τμήμα 



της πόλης του Ρεθύμνου. 

Το πρόγραμμα παρουσίαζε η Αντι

πρόεδρος του Ομίλου Γυναικών κα 

'Αννα-Νόλλη Γεωργίου. Το καλλιτε· 

χνικό μέρος περιλάμβανε απαγyελiες 

στίχων αφιερωμένων στην Κυθρέα 

από την κα Αννα-Νόλλη Γεωργίου 

και στίχων με τίτλο << Υμνος στην 

Κuπρο» από την Κρητικιά δασκάλα 

κα Ευγενία Ζαμπετάκη, γραμμένους 

από τις ίδιες, καθώς και κυπριακά 

τραγούδια που τραγούδησαν οι 

κυθρεώτες Παύλος και Σταύρος 

Χόπλαρος και Δώρος Ηροδότου. 

Η παρουσία του χορευτικού συγκρο

τήματος των Χύτρων που πολύ πρό

σφατα ανασυγκροτήθηκε και άρχισε 

τις εμφανίσεις του, έδωσε ξεχωρι

σηΊ νότα στην εκδήλωση. Τα παιδιά 

της Κυθρέας χόρεψαν φορώντας τις 

εθνικές μας φορεσιές. Είναι ωραίο 

να βλέπεις νεαρά άτομα αηό την 

κατεχόμενη γή μας να εντάσσονται 

στους κόλπους των ιστορικών σωμα

τείων της και να μετέχουν ενεργό 

στις εκδηλώσεις της περιοχής δια1η
ρώντας έτσι δυνατούς )'Quς μεταξύ 

μας συνενωτικούς κρiκοuς, ΠbU όσο 

περνά ο καιρός τείνουν να ατονή

σουν και να διαλυθούν. 

Την παράσταση, κατάyε~ική ομολο

γία έκλεψε το Κρητικό χορευτικό 
συγκρότημα της ΕΛΔ Υ Κ που άvταnο

κρίθηκε στην παράκλησή μας KQL 
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λάμπρυνε με την παρουσία του το 

όλο γιορταστικό πρόγραμμ() Με 

πραγματική λεβεντιά και περισσή 

χάρη χόρεψαν οι οπλίτες της Ελλη

νικής Δύναμης τους Κρητικούς 

χορούς, σκορπώντας ρίγη εθνικής 

συγκίνησης και περηφάνειας τόσο 

σε μας τους Ελληνοκύπριους όσο 

και στις Κρητικές προσκαλεσμένες 

μας! Με θεαματικές φιγούρες και 

στο ρυθμό της Κρητικής λύρας μετά

φεραν στο χώρο της εκδήλωσης τον 

ανυπότακτο αέρα της Κρήτης και 

έστειλαν στους απέναντι, που βρί

σκονταν μερικά μόλις μέτρα/μακριά 

από μας, το μr')νυμα της ελληνικής 

παλληκαριάς. 

Ο Υπουργός, συνοδευόμενος από 

τους άλλους προσκεκλημένους έκο

ψε τη κορδέλλα στην είσοδο του· κτι

ρίου, εγκαινιάζοντας έτσι και επίση

μα το Οίκημα των τριών σuστεγαζο

μέvων σωματείων. Ανέβηκε στη 

συνέχεια στον πρώτο· όροφο και 

QψΡύ εn:ισκέφθηκε τις μεγάλες κctι 

qνqκαιvιqμένες άνετες αίθοuσες, 

περιόδευσε .τη\Ιέκ:θεση ζωγραφικής 
της . cιrrοδίδq.κr\1ς ζωγράφου κaς 
Κατtv.ας Xp. Πέτσα,. η οποία μετά την 
ει(Jβολf'J και σε. μεγdλη ηλικ.ία (Ιρχισε 

να ζωγραφίζει ασταμάτητα τις .Υει~ 

. ·τον ιέ ς της Κυθ.ρέας,. τις εκκλησιές και 
τους γραφικούς .δρόμους της σε μιά 

ηρ()οnό.θειq., δαμάζοντας τον κατα

λύτη χρόνο, να διατηρηθεί άσβεστη 



σrη μνήμη της ιη αγάΗημtvη ΥΊϊ της ... 

Η έκθεση neρrλάμβt:ίνf: πεpίτιόu 50 
έργα, τα περισσότερα τοπια και γει· 
τονiές από την κατεχόμενη Κuθρέα 
και την περιο}(ft καθώς και··· &-ργα με 
θέμα την κuπριdκf} φόση. Όσοι 
εtδιaφtροντaν, είχciν τηv ευκαιρία 
να· αποκτf)σονν ένα Ο.ντtγραφο αnό 
τα 300 'aντίyραψά τοu tpyou της «Ο 
Κεφαλόβρυbος τηι: Κtιθρtας» · σε 
μnαξortmίai' η οnοια • τυπώθηκε με 
σκοπό . να ε~σχυθεί με την nι.bλησή 
τηc:, το ταμείο Ύιaτον εξοπλισμό του 
οικηματος ... 
Το όλο γιορταστικό ηρόypαμμα 
τtλείωσε με δεξίωσηπtιος τιμήν των 

π-ροσκεκλημένων και 'όλων όσων 
τί'μf1σaν ·με· την παρουσ1α τοlις την 

ε1<δ1Jλωσtι. Η δεξtώση δόθηκε σrο 
χt.iJρo του τε).~uταίόtJ φu"aκtou και 
ι<ό!cio:rro τetόψβi.mvQti{rrιa:τoυ οnλι
τη .. οκοnού ff1(:' kunpιQΚfJς EΘVI1dfς 
Φι>Quρδς. 

Αργά το βράδυ, όrtινnιά και οι τελευ;. 

ταίοι καλεσμένοι είχαν φύγει και 

κλεiνοντας την πόρτα Qτην οδόΤρα~ 

νικού 39 συλλογιζόμουνα: θα είναι 
τελικά. τοοτοq' ο .τόπQς ·που· Qα ·μας 
ατεyάζει και θα ι.ιας ενώνει για όσο 

καφQ ζούμε., ο' αιι.τό τον τόπο θα 
σuνανtιόι.ιαστε μέχρι· να πεθάyαυ .. 
με ... θα αξιωθQόμε να ξαναβρeθQύμ.ε 
στα χαλασμένα έστω, σnιηκc!.t μαq 

εκεt. . κάτ(.ι.) aπό. τον nενταδάκτ~λο 
και δinλα στο .αυλάκι· με τα τρeχού· 

μενα νερά too κεφαλόβρuοοu; 
Και πάVω αοο μ~, ·drι:ι11'1Jf00 οuρα• 
νό · ποu μπορούσα να δ'fb .από την 

rφόοινη .γραμμή .. εΜ&,νη τη οτιγμη, 
στον· μισό οuρανό·π.οu σκέπαζε την 

μισή μου σJ<λ,αβωι.ιtνl'} πατρίδα, ένα 

αοτέpι έκαμ:\'ε τnν τελευταία βουτιά 

προτού χαθε-ί σrο άπeψο ... νώ<ουσε 
άραγε την τελευταία λόγια της σκέ~ 

ψης μοu και νάναι αυτά η η.Ιχcερή 

ωmμΘυι 

Ηκρηrική 

λεβενnά σε όλο 

της το μ&yαλεiα 


