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Γρανικού 39, Παλιά Λευκωσία και το όνομα αυτού, ΧΥΤΡΙΩΝ ΓΗ 

Τ ο ψηλοτάβανο και άνετο τουρκο

κυπριακό aνώγι 11ταν σχεδόν έτοιμο, 

και μείς το ζούσαμε καθημερινά με το 

πήγαινε-έλα για να φροντίσουμε την 

επισκευή του, το βάψιμό του, την επί

πλωσή του, την οργάνωσή του. 

Φάνταζε στα μάτια μας σαν η φωλιά 

που θα μας φιλοξενούσε μέχρι την 

ημέρα της επιστροφής στις δικές μας 

φωληές .. Το νιώθαμε όμως αφιλόξε
νο, απόμακρο, κρύο.... Εμείς το 

θέλαμε- και έπρεπε, να' μας μιλά, να 
έχει κάτι από μας ... από τις ρίζες και 
τη νοοτροπία μας .... Έπρεπε νά έχει 

χαρακτηριστικά δικά μας, του τόπου 

μας, των γειτονιών μας.. Να έχει τα 

χρώματα της περιοχής μας να είναι 

επώνυμο όπως επώνυμη είναί η γή 

μας ... Το θέλαμε καθολικό, διόλου 
τοπικιστικό, μιά φτερούγα που να 

σκεπάζει όλη την περιοχή ... 

Πήγαμε να το σκεφτούμε σαν το 

«Σπiτι της Κυθρέας, rΊ «Σπίτι της 

Τζυρκάς» αλλά δεν ταίριαζε γιατί 

άφηνε έξω όλους τους άλλους και 

σκέπαζε μόνο τους πρόσφυγες της 

Κυθρέας.... Δώσαμε άλλα ονόματα, 

~ας φαίνονταν όμως ξένα ... 

Και στραφriκαμε πίσω, και σταθrΊκα

με στον ιδρυτή που έδωσε το όνομά 

Α νθή Σα68ίδου-Πέτσα 

του στην γη μας, τον εγγονό του 

(Ακάμα και δισέγγονο του βασιλέα) 

των Αθηνών Θησέα, τον Χύτρο. 

Ήχησε εύηχα στα αυτιά και το «σπίτι 

μας» ζωντάνεψε! 

ΧΥΤΡΙΩΝ ΓΗ! 

Ταίριαξε απόλυτα στην πέτρινη πρό

σοψη του σπιτιού, στα μεγάλα ψηλο

τάβανα και άνετα δωμάτια, στη γυρι

στή σκάλα, στο μικρό -έστω- μπαλ

κόνι, στην εσωτερική αυλή με τα 

δέντρα και τις γλάστρες γιατί κάπως 

έτσι ήταν τα πιο πολλά σπίτια της 

κυθραιώτικης γης ... 

Ταίριαξε απόλυτα η «Χυτρίων Γη» 

του Χύτρου στη γειτονιά της παλιάς 

Λευκωσίας με τους δρόμους που 

τιμούν την ιστορία μας, που τιμούν 

τον Μεγαλέξαντρο, το Βασίλειο το 

Βουλγαροκτόνο, την Αρσινόη, τον 

Παλαιών Πατρών Γερμανό, τον Περι

κλή και τον Αλέξιο Κομνηνό. 

ΤΟ ΒΑΦτ!ΣΑΜΕ! 

Εις το όνομα της Κυθρέας και του 

Νέου Χωριού, και της Βιi>νης, και του 

Τραχωνιού, και του Παλαικύθροu και 

του · Εξω Μετοχιού και της Μιάς 

Μηλιάς! Και της μας και της 

νεροπηγής μας, και των βουνών 
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μας... Μέχρι την Επιστροφή! 

ΑΜΗΝ .. 

Και ντύσαμε το όνομα με το κίτρινο 

χρώμα των λεμονιών και του χρυ

σού λαδιού μας και βάλαμε στο 

έμβλημα κορυφογραμμή από τον 

Πενταδάκτυλο και ακόμα χαρίσαμε 

στη γη το πράσινο της εληάς και του 

κάμπου μας και βάψαμε καθάριο 

γαλάζιο τον ουρανό που καθημερινά 

βλέπαμε να πλαισιώνει ης πέντε 

κορυφές της αγαπημένης οροσειράς 

μας ... 

Και στήσαμε την επιγραφή μας στο 

μπαλκόνι του τουρκοκυπριακού σπιτι

ού και στέριωσε έτσι η σχέση μας και 

έγινε ένα με μας, και είναι τώρα ο 

τόπος μας, είναι η γειτονιά μας, το 

περιβόλι μας, το χωριό μας, η περιο

χή μας. Στηθήκαμε πάνω στο διαχω

ριστικό τείχος για νάμαστε έτοιμοι -
- με το πρώτο λεωφορείο, όλοι μαζί, 

πάλι Με ΊΟ πρώτο 

ξεκινάμε ολόίσια για μας γή, 

την αγαπημένη ... 

Και στέλνουμε το μήνυμα σε σας 

απέναντι, από αυτό το aνώγι στη 

Γρανικού 39, πως «εμείς εδώ, σε 

τούτο το σπίτι, είμαστε οι απόγονοι 

τόu Χύτροu με καταβολές και ρίζες 

από τον ελληνικό κορμό, από την πιο 

σημαντική πόλη της αρχαίας Ελλά

δας, την Αθήνα του Θησέα. Εμείς 

εδώ, σ· αυτό το σπίτι έχουμε βαθειά 

συναίσθηση της συγκεκριμένης εθνι

κής καταγωγής μας για την οποία 

είμαστε περήφανοι πάρα πολύ περή

φανοι Τούτο εδώ το σπίτι, είναι 

κάποιας άλλης πικραμμένης κυράς 

από την αντίπερα μεριά του τείχους 

και στέκεται εδώ και την περιμένει. 

Εμείς, απλά 

στρατοκόποι που βολευτήκαμε προ

σωρινά ... 

κάτω τη του 

Πενταδάκτυλου 

γιατί 

και 

να μας το πάρει .... » 

Χρονιά 22n, rενάρnς-Αnρίλnς 1999 αp. τεύχους 70, σσ. 7-8 




