
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 51 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Αθλητικός Σύλλογος Κυθρέας ιιΟΙ ΧύτρΟΙ»: 

50 χρόνια από την ίδρυσή του 

του Μιχάλη Ανδρέου, Προέδρου του σωματείου 

50 χρόνια ζωής έκλεισε φέτος ο Αθλητικός Σύλλογος Κυθρέας" Οι Χύτροι", γι αυτό και το 
Διοικητικό Συμβούλιό του αποφάσισε. παράλληλα με τις άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, 

νσ τα σnμστοδοτήσει με τnν έκδοση ειδικού γιορταστικού Λευκώματος, στο οποίο να 

καταγράφεται n ιστορία, η πορείσ και n δράση του. 

«ΟΙ XYrPOI» από τnν ίδρυσή τους το 1957 μέχρι τnν αποφράδα εκείνη μέρα τnς 14nς 
Αυγούστου 1974, μεταξύ των άλλων εκδηλώσεων που διοργάνωναν κάθε χρόνο, ήτο και 
ο ετήσιος χορός που εγίνετο πότε στnν πλατεία του Κεφαλόβρυσου, πότε στο κέντρο του 

μ. Λούκα δίπλα στο σινεμά και έπειτα στο κέντρο του Ανδρέα Χωματά, δίπλα από τον 

κεφαλόβρυσο. 

Αξέχαστες βραδιές, γλέντι. χορός και τραγούδι μέχρι πρωίας, όπου έβλεπες στα πρόσωπα 

των συγχωριανών το χαμόγελο, τn χαρά και τnν ξεγνοιασιά. 

Με τnν επαναδραστηριοποίηση μας στπν προσφυγιά οι συνεστιάσεις και οι διάφορες 

εκδηλώσεις συνεχίζονται και χρόνο με το χρόνο αναβαθμίζονται με απώτερο πάντοτε 

σκοπό τn διατήρnσn τnς μνήμης τnς κατεχόμενης Κυθρέας και τn Φλόγα τnς επιστροφής 

πάντα αναμμένη. Η οργάνωση στn συνέχεια τnς νεολαίας μας και n ίδρυση του Χορευτι
κού Συγκροτι'iματος από παιδιά προσφύγων Κυθρεωτών το 2002 συνέβαλαν στον περαι
τέρω εμπλουτισμό και αναβάθμιση του προγράμματος τnς ετι'iοιας χοροεσπερίδας. 

Έτσι, n ετι'iσια χοροεσπερίδα ιΣυνεστίασn ΚυθρεωτώνΙ έχει αναβαθμισθεί και εμπλουτι
στεί, μετονομάσθηκε δε σε «Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» που τίθεται πάντοτε κάτω 

από τnν αιγίδα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Αυτό υποδηλοί ότι n 
πολιτεία εκτιμά τις προσπάθειές μας, γιατί πιστεύει ότι n διατι'iρησn τnς μουσικής και 
χορευτικής μας παράόοσπς συμβάλλει στn γενικότερη προσπάθεια τnς κυπριακής πολι

τείας νια ανάδειξη τnς πολιτιστικιiς μας κληρονομιάς, μοναδικού θησαυρού και ακένωτης 

πηγnς πολιτιστικιiς έμπνευσης και δημιουργίας. 

το φετινό Φεστιβάλ, που οργάνωσε το προσφυγικό σωματείο μας στο κέντρο Μακεδο

νίτισσα Palace στn Λευκωσία στις 7/12/2007, έγινε μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για 
τα 50χρονα και γι' αυτό n επιτυχία του ιiταν τεράστια. 

το κέντρο, κατάμεστο από Κυθρεώτες και φίλους του Σωματείου και τπς Κυθρέας, στολι

σμένο με τα γιορτινά του, αφού «ΟΙ ΧΥrΡΟΙ» γιόρταζαν τα γενέθλιά τους. Στο πρόγραμ

μα περιλαμβάνετο μεταξύ άλλων χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κου 
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Άκn Κλεάνθους. 

Στους εορτασμούς, εκτός από το Χορευτικό μας συγκρότημα που σε κάθε του εμΦάνισn 

αποσπά τα θερμά χειροκροτιiματα των παρισταμένων συγχωριανών και φίλων του Σωμα

τείου μας, συμμετείχαν Χορευτικά Συγκροτιiματα τόσο αnό τnν Ελλάδα όσο και από τnν 

Κύπρο: το Χορευτικό Συγκρότημα των Κρnτών του Διiμου Αιγάλεω. το Χορευτικό Συγκρό

τημα του Συλλόγου Νέου Σκοπού Σερρών «ΟΡΦΕVΣ«, το χορευτικό Συγκρότημα του Κώστα 

Γρουτίδn, το Χορευτικό Συγκρότημα τnς Τράπεζας Κύπρου «CYDANCE» και άλλοι. 

Θα ιiταν παράλειψη εάν σε μια τέτοια εκδιiλωσn δεν τιμούνταν οι πρωταγωνιστές νια τnν 

ίδρυση του ιστορικού πια Σωματείου μας. Τιμιiθnκαν με αναμνnστικιi πλακέτα οι ακόλου

θοι: Ανδρέας Μακριiς πρώτος Πρόεδρος, Γεώργιος Χειλάς πρώτος ταμίας, Ανδρέας Γεωρ

γίου (απουσίαζε στο εξωτερικό) Ανδρέας Ζαμnάς και Ζr\νων Σπύρου. Επίσnς τιμr\θnκσν οι 

Λούnς ΛοΊζου, ποδοσφαιριστής του Σωματείου και μετέπειτα διεθνιiς Διαιτnτιiς Ποδο

σφαίρου, ο οποίος διiλωσε σε συνέντευξη με τnν ευκαιρία τnς αποχώρnσnς του από τnν 

ενεργό δράσn, ότι n ομάδα του είναι «ΟΙ χντΡΟΙ» Κυθρέας και ο Ανδρέας παντελή που διε
τέλεσε ποδοσφαιριστr\ς στα πρώτα χρόνια τnς επαναδραστnριοποίnσnς του Σωματείου 

στnν προσφυγιά και που με το ήθος του συνετέλεσε να πάρουμε από τnν ΕΠΟΛΠ το 

Κύπελλο ιiθους αρκετές φορές, γιατί πάντοτε με τους συμπαίκτες του είχαν στον νου 

τους τις προτροπές των ιθυνόντων του Συλλόγου μας «ου το νικάν αλλά το ευ ανωνίζε

σθαι». ο κ. Ανδρέας παντελιi είναι ο σημερινός Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου τnς 

Αμμοχώστου «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ». 

Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο εριiμnν του Προέδρου, αποφάσισε να τον τιμιiσει με ανα

μνnστικιi πλακέτα για τnν προσφορά του καθ' όλn τnν διάρκεια της πορείας του Σωμα

τείου από την ημέρα της ίδρυσr\ς του το 1957 μέχρι σr\μερα. ο Πρόεδρος έκπληκτος και 
συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο νιο τn μεγά

λη τιμή και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει για όσο του επιτρέπουν οι σωματικές του δυνά

μεις να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Σωματείο, συμπορευόμενος μαζί τους και με όλο 

τον κόσμο της Κυθρέας για νσ πετύχει ο σκοπός για τον οποίο επανδραστnριοποιιiθηκε 

στην προσφυγιά, να διαφυλάξουμε δnλαδιi τn δάδα σναμμένn για να φωτίσει, όταν έλθει 

n ευλογημένη εκείνη μέρα, το δρόμο τnς επιστροφιiς στnν αγαπημένη μας Κυθρέα. 

Βαδίζουμε τώρα στην δεύτερη sοετία ζωιiς του σωματείου μας. Εμείς υποσχόμαστε πως 

θα συνεχίσουμε με την ίδια αγάπn και ζιlλο μέχρι την nμέρα της επιστροφιiς, περιμένου

με δε από αυτούς που θα μας διαδεχθούν στnν ηγεσία των Χύτρων να ακολουθιiσουν τα 

αχνάρια μας αλλά και να αποδειχθούν καλύτεροι από εμάς ... 




