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Μια περιδιάΒαση στην κατεχόμενη Κυθρέα μας 

Στις 23 Απριλίου 2003 άνοιξαν τα οδο
φράγματα που οδnγούν στnν άλλn 

μισn, τn σκλαβωμένn μας πατρίδα. 

Ήταν μια μεγάλn ευκαιρία για μένα να 

περπατnσω στα στενά σοκάκια τnς 

κατεχόμενnς Κυθρέας, στο χωριό του 

πατέρα μου. Στnν ίδια nλικία του πατέ

ρα μου. τότε που έφευγε με τn βία, 

τώρα εγώ στα δώδεκα μου χρόνια, θα 

·είχα τnν ευκαιρία σαν απλός επισκέ

πτnς να δω και να γνωρίσω τnν πατρώα 

γn, μα και να ζr'ισω έστω και για λίγο με 

το δικό μου παιδικό κόσμο, τα παιδικά 

χρόνια τπς ειρnνπς, να δω από κοντά 

τnν ομορφιά και τnν αγριάδα του τοπί

ου. 

Η Κυθρέα βρίσκεται στnν επαρχία 

Λευκωσίας, σε απόστασn από αυτnν 

οχτώ με δέκα χιλιόμετρα, βορειοανα

τολικά τnς. Κάτι που κάνει πολύ ξεχω

ριστό το χωριό αυτό, είναι n θέσn του, 
βρίσκεται δnλαδι'i μέσα στις ρίζες, n 
αλλιώς στους πρόποδες τnς οροσειράς 

του Πενταδακτύλου. Το όνομά του το 

πnρε από τον ιδρυτn τnς, βασιλιά 

Χύτρα, που nρθε εδώ το 1200 π.χ., 

μετά τον Τρωικό πόλεμο και εγκατέ

στnσε το βασίλειό του. Από τότε μέχρι 

τn μέρα του ξεριζωμού, π Κυθρέα 

κατοικείτο από Έλλnνες Κύπριους. 

Η κωμόπολn nταν γνωστn από τους 

τριάντα δύο μύλους, που άλεθαν το 

σιτάρι, που έφερναν εδώ οι γεωργοί 

τnς Μεσαορίας. Οι αλευρόμυλοι αυτοί 

δούλευαν με τn δύναμn του νερού, 

του ξακουστού κεφαλόβρυσου τnς 

Κυθρέας. Επίσnς γνωστn nταν και για 

τα ελαιόδεντρά τnς. Ο χρυσοπράσινος 

κάμπος τnς τnς χάριζε μια απίστευτn 

ομορφιά. 

Μου προκάλεσεε έκπλnξn n μεγάλn 
τnς έκτασn. Το χωριό απλώνεται σε μια 

έκτασn πέντε-έξι τετραγωνικών χιλιο

μέτρων. Ξεκινά από τον κάμπο και 

καταλr'ιγει στα πόδια του 

Πενταδάχτυλου. Χωρίζεται σε εφτά 

ενορίες, δύο από τις οποίες, n 
Χαρδακιώτισσα και n Συρκανιά, είναι 

αμφιθεατρικές. Από αυτές μπορείς να 

διακρίνεις όλn τn πρωτεύουσα, ειδικά 

τις βραδινές ώρες, που τα φώτα τα 

πολύχρωμα μοιάζουν μ· έναν έναστρο 

επίγειο ουρανό. Μέσα από τις διnγn

σεις του πατέρα μου καταλαβαίνω τn 

μαγεία τnς νύχτας, αλλά και τn μαγεία 

του ίδιου του χωριού. Ήταν ένα χωριό 

γεμάτο ζωιl. Γεμάτο δέντρα, πανέμορ

φα και παράξενα λουλούδια, ένα χωριό 

με μέρπ γνωστά κι αγαπnμένα, μα και 

μέρn απάτnτα, μυστικά των ανταρτών 

του απελευθερωτικού αγώνα, και των 

πιτσιρικάδων που ανέμελοι παίζανε και 

εξερευνούσαν τnν περιοχn. Γειτονιές 

γεμάτες γέλια και χαρά, εκκλπσίες χτι

σμένες με μεράκι και μεγαλοπρέπεια 

aρχοντοπούλες, να στέκουν καμαρω

τές κι αγέρωχες στο χρόνο και στnν 

εγκατάλειψn. Τα χρόνια τπς σκλαβιάς 

τους είχαν για συντροφιά το γάργαρο 

νερό του κεφαλόβρυσου, ώσπου στέ

ρεψε κι αυτό. Το νερό που κυλούσε 
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από ψπλά χωpίς σταματπμό και που 

ανάθpεψε δέντpα και ανθρώπους. Το 

νεpό, τπν πnγr'i ζωr'iς σε τούτο τον 

τόπο. Τον τόπο τον παραδεισένιο, με 

τους εργατικούς και φιλοπρόοδους 

κατοίκους, τους τσοπάνnδες, που σε 

χαιρετούσαν σαν πέρναγαν από κοντά 

σου. 

Τώpα, όλα αυτά τα όμοpφα και ωpαία 

έσβnναν σιγά - σιγά σαν διασχίζαμε το 

χωpιό. Παντού μια εpnμιά, πυκνn και 

αδιόpθωτn ξnpασία. Σπίτια ακατοίκnτα 

και εγκαταλελειμμένα, εκκλnσίες ερει

πωμένες, καταστpεμμένες σαν γέpικες 

από τnν κατοχn. μα με το κεφάλι ψnλά 

να καpτεpούν τον ψαλμό μας. Τα 

βατράχια δεν ακούγονται πια ίσως γιατί 

χάθnκαν κι αυτά μαζί με το νεpό. Που 

και που καμιά γpιούλα συναντάς, να σε 

χαιpετά από καχυποψία παpά από 

αγάπn και καλοσύνn. 

Τα μόνα σπίτια που κατοικούνται είναι 

τα σχετικά καινούργια, και αυτά με τnν 

ξεχωpιστn αpχιτεκτονικn τους. Τα 

πλουσιόσπιτα κpύβουν μέσα τους μια 

μεγαλοπρέπεια από αpχαία Αθr'iνα, με 

κορινθιακούς κίονες, αετώματα, επι

βλnτικές σκαλιστές πόpτες και διάφο

ΡΟ μοτίβα τnς εποχnς. 

Οι έξι εκκλnσίες, όπως είπα πpοπγου

μένως, κατεστραμμένες, αλλά πανέ

μορφες. Οι πεpισσότεpες μετατpάπn

καν σε τζαμιά. Απ' έξω να βλέπεις μια 

εκκλπσία με κλασσικn αθnναϊκn αpχι

τεκτονικr'i, με γοτθικό pυθμό, με σκα

λιστά καμπαναpιά, και με γλυπτούς 

αγγέλους, στοιχεία που θυμίζουν χpι-
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στιανισμό, και εσωτερικά να aντικρίζεις 

στοιχεία μουσουλμανισμού, με όλα τα 

χαpακτnpιστικά ενός τεμένους. 

Οι δpόμοι του χωpιού, ασφαλτοστρω

μένοι και φιδίσιοι όπως τους αφr'iσαμε, 

χωpίς όμως μια συντnpnσn από τότε 

που φύγαμε. Ο δpόμος που μου έκανε 

εντύπωσn είναι αυτός που σ· οδπγεί 

στο νεκροταφείο τnς Χαpδακιώτισσας. 

Είναι φτιαγμένος με κάθετα τοποθετπ

μένες, γυαλιστερές πέτpες. 

Τα νεκροταφεία, όλα συλnμένα και 

χοpταpιασμένα. Οι τάφοι των νεκpών 

προγόνων, καταστpεμμένοι. Όλα σου 

θυμίζουν κpανίου τόπο. 

Μου δnμιουpγr'iθnκε μια ενδόμυχn 

χαpά που μπόpεσα να δω από κοντά το 

«μυθικό» για μένα χωpιό του πατέpα 

μου, που τόσα χpόνια το φανταζόμουν. 

Η χαpά μου όμως αυτn πνίγnκε μέσα 

στn λύππ γιατί το χωpιό που θαύμαζα, 

δεν θα το έχω για πάντα. Τώpα δεν 

είναι Ελλnνικό, το κpατούν για τpιάντα 

χpόνια οι εισβολείς Τούpκοι. Εύχομαι 

πολύ σύντομα να επιστρέψουμε πίσω 

και όλοι μαζί οι Κυθpεώτες να ανοικο

δομnσουμε το χωpιό και να κτυπnσου

με χαρμόσυνα τις καμπάνες των εκκλn

σιών μας. 

Σrυfiιανός Μάριου πεrάσn 

Mαθnrrfς rnς Α· rάξnς του Γυμνασίου 

Αγίου Αθανασίου Λεμεσού 




