
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Χαιρετισμός της Προέδρου του Ομiλου Γυναικών Περιοχής 

Κυθρtας κας Θεοδώρας Κναή 

Εντιμότατε κύριε Υπουργέ,πανοσιο

λογιότατε, Αιδεσιμότατοι ιερείς, 

κύριε και κυρία Δήμαρχοι της Κuθρέ· 

ας και της Μόρφου, Εκλεκτοί προ

σκεκλημένοι, Αδελφ;ές ~ρητικές1 
κύριοιηpQεδροι ρδελφt\1\f~~ματεtων · 
ευρύτερης περιοχής Κιιθρέρ,ς1 . Κερύ~ 

νειας και Μόρφοιι, σ\Jγχο:φιφ;vηί σuγ· 

χωριανές, φίλοι και φίλες. 

Χυτρίωv Γη, οδός Γρανικού 39. 

Πετρόκrtστο σπ!τιδίπλα d'fiΊΥΠpόσι
νη Γραμμή, δinAq στη Νεκp'ή Ζώvη, 

κοντά στο τελευτόίο φυλάκιο των 

στραηωτilivμός, δύο βήματα από την 

οδό Ερμού, ναι, από εκεί πέρναγε το 

λεωφορείο για τα χωριά της Κυθρέ

ας. 

Χuτρίων Γη, σπίτι Τουρκοκυπριακό, 

παλιό αρχοντικό κάποιας Τοuρκοκu

πρίας νοικοκυράς, κάποιας τοuρκοκυ

πρίας μάνας· ναι παίρνει τίτλο Ελλη· 

νικό, παίρνει το όνομα του Χύτρου 

του γιού του Ακάμαντος. 

Χuτρίων Γη, σπίτι δίπλα σε χαλάσμα

τα, σε ερειπωμένα σπίτια. Απέναντι 

χορταριασμένοι δρόμοι, βουβά καφε

νεία, σκιές, φαντάσματα να πλανιώ

νται στους δρόμους, Ελληνοκύπριοι 

και Τουρκοκύπριοι γέροντες να σέρ

νονται πιασμένοι χέρι-χέρι, αγάπη 

που έσβησε, φιλία που χάθηκε. 

Το τώρα που ξυπνά το χθες. Ο πόνος 

που ξυtτνά αναμνήσεις χαρούμενες, 

αναμνήσεις ευτυχισμένες, αναμνή

σεις μιας λευτεριάς n:ou φαίνεται ότι 
χάΘηκε. 'Ομως:aέχάθηκε, απλά κρύ
φτηκε βοθιά. μtcrα στην ψυχή μας. 

rιατΓηλευτερΙΟ. δε χάνετ{ιιμε τον 

τούρκικο ζυγό. Χά\fεiα.ι μόνον όταν ο 
άνθρωπός μεtατρα.Πεi d ίδιος σε 

Τούρκο. 

Το χθες συμηυκνώv$tςιι οτην οδό 
Ερμοu τη γεμότη απόζω.fι,οτσκαφε
νείο που μας δρόσιζε μέχρι να ξεκι-



νήσοιιμε για την · Ku&pta; το Νέο 
Χωριό, τη Βώvη ... ·το Χάνι, το σταθ
μό των λεωφορείων μας. Το χθες 

είναι απiτια ελληνικfι και. το~ρκικα 

κτισμένα .πλά:ί • πλό:ί, το )(θες είναι 
εyκ.άρδι.ες. ~χέσεις Ελλην04<uπpίων 

και τ.οuρκοκuπρtων στην .πλατεtρ, 

στο καφενείο, δ,ύο χtριfλ πιφμtνα με 

αγάπη. να περπαΊούν αργά~αργά 

ελrήζοντας. 

τ ο τώpα είναt χαλάσματα, Πράσινη 

rραμμή, εγκaταλελειμέva tmiτιa; 

χορτφκισι,.ιέVόί δρόμοι, βοuβά:ιttιφε

νεiα. τ ο tώρα τ.c> ~ημιούp'fflσt η 
εισβολή του Απίλα το καλΘi<αίpι rou 
74. 
τ ο τώρα είναι ο χαμένος μας παρά

δεισος, είναι οι χαμένες φυσικές 

ιστορικές και aρχαιολογικές ομορ

φιές του, είναι η χαμένη περιοχή της 

Κuθρέας μας. Δεν μπορούμε να την 

επισκεφθούμε, δεν μπορούμε να την 

αγγίσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα 

να πατούμε τα χώματα που γεννηθή

καμε, να αγγίζουμε τους aνθούς των 

λεμονιών που εμείς φυτέψαμε, να 

πιούμε το νερό που μας ανάστησε, να 

μυρίσουμε το γιασεμί της αυλής μσς, 

να σνάψουμε το καντήλι στους 

τάφους των γονιών μας. 
'' ., . • . ~ ' . . t ' ·.; -

Το τώρα είναι γιασεμί που δεν ανθί· 

ζει πια μαράθηκε 

το τώρα είναι αηδόνι που φοβήθηκε 

. . 
καιιφύφτη'κε 

~ίvαι στρQ:(ες που· tiδειaσQν, ~Ρρ,.r.ά~ 
ρ ι α σαν 

είναι &ΙQ<λησίες που σίγησαν, ερήμω

σαν 

είναι χρόνος·nου φοβήθηκε··κaι:στα.

μάτησε 

είναι Τούρκος που Πότηοε, λεηλάτη
σε, βεβήλωσε ... 

Εγκαινιάζουμε' σfιμερα τό aίίσ}μ~ rt6υ 
Cιτεγόζει τα τρίcι σωματεία της περιο
χrΙςΚυθρtΟ<;, το Θ,Ο:Ι. nαλοικύθρόυ, 
την Ελε\ιθερη ΚUθρtά και'τοy'όμiλο 
rυναικιί.1ν'Περιο)ι~'Κιιθρέας. ~ dτε
γάσει tον ξεριζωμό tου ανSρilinou 
από τη φύση του, την ανθριδπινη κοι

νωνία του, τα μνημεία και τις εκκλη

σίες, τις αξιες και τις παραδόσεις 

τρ~. Qρ· στεγάσει ανθρiliπους συνη

θισμένους στον απέραντο κόμπο της 

Μεσαορίας, στα καταπράσινα περβό

λια. της Κuθρέας, αγρότες μαθημt

. νους . σrη.ν aπλοχωριά του τόπου 
τους, πρόσφυγες σήμερα σ' έναν 

r:φοοφυηκό συνοικισμό ή σε ένα 

αστικό διαμtρισμα. 

Αλήθεια πως θα στεγάσει αυτό το 

σπίτι, πώς θα χωρέσει σ' αυτό το σπί

τι η aπλόχωρη αυλή, τα απέραντα 

περβόλια, ο ανοικτός ορίζοντας, οι 

εκκλησίες, ο Κεφαλόβρυσος; 

Αλήθεια πως θα διατηρήσει αυτό το 



σπίτ,ι τις ρίζες του Κυθρεώτη, τις 

αξίες του, τα έε;)ιμα και τις παραδό· 

σεις του, τους φίλους, τους γειτονες, 

τους συγγενείς; 

Αλήθεία πώς θα γίνει το σπίτι αυτό η 

οικογένεια. η γειτονιά, το χωριό η 

κf4μόπολη πφ ·ec. δΜι τοUς ·ανθρώ
πους, πώς θα γiνει ο τόπος συνάντηφ 

σης .των χωριανών, των γειτόνων, 

των φίλων; 

Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος ο διωv~ 

μένος από τις ρtζες τοu, ·από τις 
ε~ί~ς τQy: vα.φιλ.Qξενηθεί αrο.σπtτι 
τοu διΦχτrι του; Πώς θα μπορέσει να 
μετατρtψειτο σπίτι.αuτό σε σπtτι της 
Κuθρέας, πώci θα μrroptσeι va ανα~ 

βιtίσει σκηνές που οι ιδιοκτήτ,ες του 

οn:ιτ~ού του αnαγόρsυααν να ζει, του 

στέρησαν; 

Πώς θα μπορtcrει ο Πενταδάκτυλος 

να αντέξει αυτή την αδικiα.; Πώς· δε 

θα λυγίσει βλέποντας τόν περήφανο 
κάΤΟ\Κ6 του το διωyμέvο dnδ το σntφ 
τι του να αναyt«!ιζεται να στεya<πεί 

σε σπίtί αφιλόξενο και να του .δίνει 

το όνομα Χυτρίων Γη από το όνομα 

Χuτpία. Xuτptc;ι •. Κuθρέα που nροήλ~ 
f.k από το όνομα του χuτροu του 
αpχηγqu .των μετι;ιναστών από την 

Ελλάδα ποu r:ιλημμύριοαν την nεpι~ 

χή το 1200 π.χ.; 

Την απάντηση τη δ[νει η βουβή κuρό 

ΠΑθΗ ΚΑΙ ΠΑ VΡΩΣΗ 

ΘUμηάες του δειλινού 

γεμότες nίκρα και βάσανο. 

Ktlθpta, 

σε νοσταλγώ 

σε χαιρετώ 

και περιμένω την Ανάσταση 

Άννα • Νόλλη rεωpyfoυ 



που κόθετοι antvανn: «το σπίτι αυτό 

ας στεγάσει προσωρινa τα παιδιά 
μου, ας στεγόοειτην κοολτοίφα μας, 

τα τραγούδια μας, τουςχοροtις μας, 

το ή&η και έθιμά μας, τα πανηγύρια 

μας, το λοοyροφικό και πολιτισηκό 

θη9οuρό μας. .Η ~),(υτρίων Γη~ ας 

ακοuσει τους ολόλr}τους στεναγμού(; 
μας για τα κdτεχόμενa της Πατρίδας 
χώματα. Και· συνεχ(ζει· 11 κυρά ά.ρχό
ντισοα: «Παιδt μου, βλaσtάρι μου, 

εγω η Κuθpέα που κάθομαι βουβή 
arr!vaνtί σου. σlrοτει'\Ιή σε nαρακαλώ 
μην ξεχάσεις nοτέ ότι ιmάρχω • μην 
ξεχάσεις ποτέ ότι n&ρψtνω τα παtδιό 

μου. ν~ρβοιtν πίσω.. :ι.ιηy ξεχόσεις 

ποτέ ότι θέλω. να σημό~ν χαρμό· 
σ.υνα τα κc;ιμ.πρναριό των εκκλησιών 

μου, να γεμισουν οι αuΜς μας φωνές 

πςιιδιών, μυρωδι~ ανθών και λουλου

διών, μην ξεχάσεις ποτέ ότι μαραζώ· 

νω και υποφέρω». 

Νόσοι σίγοuρη κυρά μου όη ηοτέ δε 

θα λυγίσουμε, ποτέ δε θα απελπι· 

στοuμε. Η εθνική λεβεντιά και περη

φάνια μας, το ηt.tθος μας για τη ζωή 

και λευτεριά θα συνεχίζεται μέχρt να 

επιστρέψουμε στα σπίτια μας. θα 

επιστρέψουμε στη γενέθλια γη μας 

και η πενtα θα μετατραπεί σε πλούτο 

και οι δεσμοί θα ξαναρχισουν να λει

τουργούν. Θα νικήσουμε τον εχ~ 
όπως ο Μέγας .Αλέξανδρος νίκrισε 

για πρώτη φορά τους Πέρσες στο 

Γρανικό Ποταμό. Γι' αυτό η διεuθι;ν~ 
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ση μcrς είναι Γρανικού 39. Ως την 
ευλογημέvη 'Εκείνη· ώρα η ··ψυχική 

πενία .{~ρέπει να μετατρQn&i σε πλού· 

το. με την άσβηστη μνήμη των. πατρί~ 

δων~.ι.ιε τη συνtχιση·.της πΦάδοσης. 
των ηθ(i)ν και εθίμων {(Οι τη δ\δασκα~ 
λία της στcιυς νεότεροuq. ηου διψα· 
σμtνοι στις pίζες~ επιζητούν .με 

λαχτ(tρα ·τις πηγές της ζωής μας. 

Έντιμε κύριε Υπουργέ, tνα·μεγάλο 

ε:υχαριαn.ί) ανήι<ει ~. οqς γιατί εσεtς 
φροντίσατε να μας δοθει τούτο το 
τοuρκοιωτφιοκtt οn.ίτι. Δεν θα: ξεχά

αw.ποτt τηνάμeση αντοnόκρισή.σας 

στ,ο αίτημά μοu ότι. .τα προσφυγικά 

~ατεία. χρειάζονται. το .&κό τοιι( 
χώρο για να μπορέσουν να κραtή· 

οουν άσβεστη τη μνήμη των .~ο· 

μSνων, ότι ο Όμιλος.ruναικών Περιο· 

χής . Κuθρtας χρειάζεται οίt<ημ.α. 

Πήραμε tνα ερειπωμένο σnίτι κωι το 

μετατρέψαμε σε ένα πραγματικό 

aρχοντικό όπως ήταν τα σπiτια μας 

στην Κuθρtcι Δώσαμε την ψuΧfι μας, 

δώσάμε όλα τα λεφτά που 'μαζtψρμε 
με τις εκδηλώσεις μας στο εννιά χρό~ 

νια της λειτουργίας του Ομίλου μας. 

Xaλdλt του. Υnοοχόμαστε ότι θα το 
μετατρtφουμε .σε πολιτιστικό κοινω· 

νικό φάρο της περtοχftς μaς, που ea 
στεγάσει την κουλτούρα μας, τα τρα

γοόδια μας, τους χορούς μciς, · θα 
φέ:ρει κοντά τους γtροuς με τους 

νέους μας, θα γίνεt το στολiδι μας. 

Έντιμε κύριε Υπουργέ, στaθειτε 



δfπλα μας γι~, ν,α μπορtσοuμε να 

τηρήοουμε τι~ιuπΟQΧtσεις.μας. 

Κλetνοvτας θtι ήθελα να εuχαριότtl· 

σω ετtiΟης ό~οuς όσους: t.iaς · βιτηθη
σαν··στο tργό' μας και όdόuς πρόσφε

ραν Ποτά ή όλλα nρo'ιδvra yια τη 
δεξιωση μας. θfλω πΡωτα να ευχα
ρtστήcrω τη σ1Jγχωριανή μας, μέλος 
του ορ[~ου μας,· αutοδι&Ιιση )ζiJγpά"" 
φο κα t(ατiνα Πtrσα για τον εμπλοu .. 
τtαμό . της εrcδήλωοής. μας ·J.lt · ό'λο 
αυτό το πλΟ(ι:dtο .iργο nou εκθtτει 
οtιμtρα, για tην 'FΙQρ(Ι)(~ό&ιας, 

αvατύt'ιωοης του iPVOU~· «ο :Κ~ 

~ii.σε 300·αντtτunα:ta.οnοία 

θα<διατiθενται V\0. · τouq .σt.ΙΥΧωρια~ 
νοός προς ·220 το tvα • και ·για ·mν 
ΠρΘΟφΘρά 't'OU {JεγαλUτερόU μέρους 

των εισπρbξεων από την Πώληση 

~ ro οίκημά ·χυτριωνf'η· για κάλυ
ψη τ~ εξόδων συντήρησης και εξο

πλtσμοθ τοu. 

Θέλω επίσης να εuχοριqτήσω .. ιδιαί· 
τε~ τις a~~λφtς kρητιdς φ~g το 
ΡέQuμγ(>, τη~ κα. Ελευθερtcι παm:ιδά""' 
κη, Πρόεδρο του Συντονιστικού 

Φqρέο και της ;:ν{ι,)(jης Γυνc;uκΦ~ 

Ελλάδας~ την.κα ΕλtνηΛαγκοuβάρ

δοu, εκπρόαωJ1ο. του Λuκεi.Qu Ε;λλη:

νίδων Ρεθuμνοu r την κα Εuγε:νiα 

Ζαμπετάκηι εκπρόσωπο της ΧΕΝ και 

κα. S.άαω Ζόγια, .εκπρc)σωπο του 

Εργατικοu Κινήματος Κρήτης που 

ταξίδεψαν για να είναι μαζl μας σήμε.;. 

32 

ρα σ' .αυτή :ιην ωραiα εκδήλφgη .και 

που απtδειξα\t, Φ<όt,ιη μια. φορά ότι 

εiναι πραγματικές .·Qδ&λφtς, μος Qτι 

θα εtννtt δiπλα μας στις χ•ς t<αι>στtς 

λύrιeς"μας. Αυτό ή\tQY και :εοοι το 

μήνυμα τηq αδελφοnοtτιmις. 

Κλ~ίνοvτας θd ήθελα να εuχαριστή:
σω. έfείοης όλ9υς όσους μας βοήθη· 
σαν ()το έργ9 .ι,ιας, .ι<αι όλpμς όσοι.ις 

πρόσφερον ΠQ'fά )) nρΟίόVτα yιp~:rriv 
εκδι)λωσf) μgς. τις εταφε~ς Λανί-fης. 
s~~•ιs.t C4rfsl)erg~ κεp, ΚΕΑΝ, ιοει.. 
EJKO, Λαϊκό Κpφεκρmεtο, Γ. Χαρα· 
λόμμοuς, ~ράvο. καιΠρόvτο_.. 

Eux<Ψtd'fώ ·εmσι,ς :.rciuς,κ~ χtφη Αψι

λiav~. συγχωριανό αρχrιtκτbνd γ«:ι 
την &iρεόν ετtίβλεψη του έργου, τον 
κ. Ανδρέα Κόtροφο yιa τη βοήθειά 
τοu ότην ηλέκτpικtι έγκ(;iτάσtamι 
τον κ. 'Κωστάκη Γαβριήλ yia τη βο~
θειά του στις ξυλουργικες εpyaοίες, 
τον κ. Γρηγόρη Νεbκλέοuς'γιC:"τις 

οικ<>δομικές εργασίες, 'fov κ. Χρύση 
Σιαμμά για τη φιλοτέ~ηση της ταπέ• 

λας μας· και την κά Λουκία Δημfιτρt:. 
ου γιd τη φιλοτέχνηση του πpογι:)άμ

ματος. 

Εuχοριστώ θερμQ. όλα τα μέλη του 

Δ~Q~κητικού. Συμβουλίου τοu Ομίλου 

μας nou εργάι:π:ηκαν σκληρό για να 
ολοκληρωθεί αυτό .το δύσtωλο έργο 

και ευχαριστώ όλους εσός που εiαα· 

στε εδώ:(Ιήμερα μαζί μας. 


