
Χαιρετισμός του Προέδρου του ΘΟΙ Παλαικuθρου 

κου Α. Παπα6αρvάβα 

Κύριε Υπουργέ, Σεβαστό Ιερατείο, 

Κύριοι Βουλευτές 

Κύριοι Εκπρόσωποι Κομμάτων και 

Σωματείων, 

Κύριοι Δήμαρχοι 

Αδέλφια από τη μητέρα Ελλάδα, Υψη

λοί προσκεκλημένοι, 

Κuριες και Κύpωι, 

Πού μεταφέρει τις σκέψεις μας η επι

γραφή "ΧΥΤΡΙΩΝ ΓΗ, που βρίσκεται 

στην. πινακίδα του απέναντι σας κτιρί

ου; η φέρουν στη μνήμη μας αυτές οι 

δύο λεξούλες; Να1, ώρα μνήμης της 

Χυτρίων Γης, του βασιλείου των 

Χύτρων. Ώρα μνήμης της Περιοχής 

Κυθρέας. Ώρα μνήμης του τόπου που 

μας αγκάλιασε και τον αγκαλιάσαμε. 

Της γης της ζυμωμένης με τον τίμιο 

ιδρώτα μας. Της γης που μας εξέΘρεψε 

και μας έκαμε αυτό που είμαστε. 

Της βρυσομάνας περιοχής, που με το 

δροσερό κcιι γάργαρο νερό του Κεφα

λόβρυσου ύδρευε και άρδευε όχι μόνο 

την περιοχή Κuθρέας αλλά και πολλά 

χωριά της Μεσαορίσς. 

Της δασκαλομάνας περιοχής, που με 

τους δασκάλους της, που δούλεψαν 

και έδωσαν φως τους τελευταίους δuο 

σ' ολόκληρη την Κύπρο και 

υπήρξαν όχι μόνο φωτοδότες της νέqς 

γενιάς αλλά και αναμορφωτές των κοι

νοτήτων στις οποίες υπηρέτησαν. 

Της περιοχής που ανέδειξε ένδοξους 

ΆΕλληνες βασιλιάδες με πρώτο το εγγο

νό του βασιλιά των Αθηνών Θησέα και 

γυιό του βασιλιά Αλέδρου, το Χύτρο. 

Της περιοχής που δέχτηκε το Χριστια· 

νισμό το 45 μ.Κ από τους Αrι Παύλο 
και Βαρνάβα με την ξακουστή Επισκο· 

πη των Χύτρων πρώτα και μετέπειτα 

Επισκοπής Παλαικύθρου που τη 

λάμπρυναν μορφές ξεχωριστών Επι

σκόπων όπως του Πάππου, του Φωτει

νού, τοιι Σπυρίδωνα, του Ευσταθίου, 

του Αγίου Δημητριανού προστάτη των 

προσφύγων. 

Ωρα μνημης αυτής της πλούσιας, της 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ξακουστής., της αμιγώς Ελληνικής 

περιοχής, nου τώρα μας παρακολουθεί 

λεηλατημένη, ερειπωμένη, σκυθρωπή, 

συντετριμμένη, σιωπηλή γιατί τη μολύ

νει η μπότα του βάρβαρου Τούρκο\J 

κατcικτητή. 

Της rτεριοχής rτσυ τώρς.ι μας ατενίζει με 

τους άδεωυς aνηφορικούς δρόμους 

της Κυθρέας, τους πλατeιοvς μα έρη

μο,υς . δρόμοvς του Νέου Χωρίου, της 
Μιdς Μηλιάς, του Τραχωνιού, της 

Βώνης, του Έξω Μ.ετοχtp:μ, του. nαλαι

κίιθ.ρου. 

Της περιοχής με !ά n{iλι:ά aρχpνηκά 

καt τώρα μ~σοyκρεμι~μέvα σrτιrιcι της, 

τις ερειπωμένες εκκl};ηqίtς τα 

ξεραμένα n~pιβό;ιψ1 της, το 6τεpεμμέ

νο κεφαλόβρυσο, τον απέραντο μα 

γυμνό κάμπο της Μεσαορίας. 

Αδέλφια. Η ψυχή μας είναι δεμένη μ' 

αυτούς τους τόπους. Η κcιρδιά μας 

πάλλει στο άκουσμα των χωριών μας. 

Auτoi οι τόποι είναι δικοί μας. Εκεί οι 

γοvιοι μας, οι παπηούδες μας όργω

σαν, φύτεψαν δένδρα, έκτισαν σπίτια, 

σχολεία γtα να μας μορφώσουν, εκκλη

σίες για να λατρεύουμε το Θεό μας, 

rους Αγίους μtις. Είναι άδικο, είναι 

απάνθρωπο, είναι έναντι κάθε ανθρώπι

νης αξιοπρέπειας, rfuρα και 27 χρόνια 
να στερούμαστε αυτή τη γη, να ζούμε 

μακριά της και να μη έχουμε την τόλμη 

και τη δύναμη να την εnανακτήοουμε 

εμείς οι απόγονοι του Έλληνα βασιλιά 

Χύτροu, των Σαλαμινομάχων και των 

Μαραθωναμάχων, των αγωνιστfuν του 
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1821. που συνέτριψαν μια Τούρκικη 

Αυτοκρατορία, των Ελλήνων, που 

έγρcιψαν το έπος του 1940, των αδελ
φών μας που το 1955-59 ντρόπιασαν τη 
Μεγάλη Βρεπανική Αυτοκρατορία, των 

αδελφών · μας πα υ αvτίκρυζαν την 

αγχόνη τραγουδώντας τον Εθνικό μας 

Ύμνο. 

Κύριε Υπουργέ, Σας υποοχόμαστε πως 

το οίκημα Χυτρίων Γη, που ύστερα από 

διαβήματα μe:ις γι:α 18 ολόκληρα χρό
νια, από τις 31 Οκτωβρίου του 1983, να 
αποκτήσουμε οίκημα, να στεγαστούμε 

ως προσφυγικά Σωματεία μα οι εκάστο

τε κυβερνώντες μας ταλαιπωρούσαν, 

μας παραχωρούσαν οικόπεδα να κτί

σουμε κι άλλοι, μας έφερναν προσκόμ

ματα και μόνο με μια επίσκεψη μας στο 

Γραφείο σας και την aυστηρή διαταγή 

σας στους υπεύθυνους υφrσrάμενοuς 

σας πως πρέπει σύντομα κάπου να στε

γασθούμε και σε δυο μόνο μήνες μας 

παραχωρήθηκε αιηός εδιi) ο χci)poς -
επi τη ευκαιρία σας εκφράζουμε ης πιο 

θερμές μας ευχαριστίες - σας υποσχό
μαστε λέω πως το οiκημα Χuτρίων Γη 

θα γίνει ο φάρος της περιοχής, ο 

χώρος όπου θα γίνονται διόφορες 

εκδηλώσεις και ομιλίες, Εθνικών Θρη

σκευτικών και nολnισηκσύ περιεχομέ

νου για να καλλιεργείται εντονότερο η 

αγάπη του προσφυγικού κόσμου nρος 

την πατρfuα γη, το κουράγιο και η επι

μονή τον για επιστροφή στη γη των 

πατέρων. του και να ε{ ναι πανέτοψος 

για κΔθε θuσ!α, φτάνει να ελεuθερfuσει 

ιην πατρίδα του. 



Αδέλφια, αν παρά τις οδυνηρές υποχωο 

ρήσεις της Κυβέρνησής μας, τ(λ)ρα και 

27 χρόνια, ο θρασύδειλος Ντενκτάς και 
οι υποστηρικτές τοu εξακολουθούν να 

είναι αδιάλλακτοι θα έχουμε την υπο

μονή να ανεχόμαστε για πολύ ακ;όμα 

τη βεβήλωση των εκκλησιών μας, τον 

εποικωμό ως τον εκτουρκισμό των ε 

δαφών μας και τα χώματα της μισής 

σχεδόν Κύπρου να μολύνονται· α πότο 

βάρβαρο Ασιάτη; 

Θα ανεχόμαστε για πολύ ακόμα τον 

Πενταδάκτυλο να μας κοιτό θλιμμένος 

και σuντετρψμένος γιατί δεν μπορεί να 

σηκώνει το μισοφέγγαρο που του φόρ

τωσαν οι κατακτητές; 

Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Ας 

αφουγκραστούμε τη φωνή των rφογό

νων μας, τη φωνή των αγωνιστών της 
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EQKA, τη φωνή του καθήκοντος που 
μας φωνάζει. Τι φοβάστε! 

Εμπρός ακολουθείστε το παράδειγμά 

μας. Πάρτε φωτιά από τις καιόμενες 

σάρκες του Αuξεντίου, από τα αναμμέ

να καντήλια των ηρωομαρτύρων μας 

και με το μολών λοβέ του Μάτση προ

χωράτε. Πορευθείτε στις για 27 χρόνια 
κλειστές και βουβές εκκλησίες σας να 

προσευχηθείτε, πατάτε και φιλάτε τα 

άγια χώματα που με αίμα και ιδρώτα 

πότιcαν οι γονιοί και πρόγονοί cας και 

στείλετε σ' όλο τον κόσμο το μήνυμα 

πως οι Έλληνες της Κύπρου με τη βοή

Θεια και συμποράσταοη της μάνας 

Ελλάδας αξιώθηκαν να ελευθερώσουν 

άλλη μια φορά την πατρίδα τους. 

Σας ευχαριστcίJ 
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