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στπ θπλειά αλλά εκεί, να ανασταίνεται μέσα από τις στάχτες του. Εσύ όλο μια 

υποχώρnσn κι αυτοί καταστροφr\ τnν καταστροφr\, εις βάρος σου. Ψέματα; κι 

ανέχεσαι, συνπθίζεις, άσε να δούμε πού θα πάει αυτό το δούλεμα, άσε να δούμε 
τι άλλο φουρνίζουν ξεφουρνίζουν. άσε να δούμε πόσο νομίζουν πως Βυθομε

τρούν με φουρκέτες τα κεφάλια μας, ας μας κοροϊδεύουν ακόμα, "··· όπως λεν 
τα ψπφίσματα των Ηνωμένων Εθνών» ... Αυτά για τα οποία κάποτε περπφανευό
μασταν κρύφτπκαν μέσα σε τεράστιες μαύρες κασέλες, να μnν ακούγονται να μπ 

στριγγλίζουν, να μπν έρχονται στο φως. 

«'Ολοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους>>. Κι αυτό κατάντησε παραμύθι χωρίς όνομα, 

να δούμε, δεν θα είναι ένα δικαίωμα αλλά τρία, r\ θα πουλr\σουν r\ θα ανταλλά· 
ξουν r\ θα επιστρέψουν ... να δούμε, όλα κατοχυρωμένα σε ανοχύρωτπ πολιτεία. 

Κι όμως σου λέω ακόμα ανέχεσαι. Ανέχεσαι να μπαινοβγαίνουν στα σπίτια τους 

με διαβατr\ριο, να εμπορεύονται με τους παράνομους, να 'ρχεται ο παράνομος 

με παράνομο αυτοκίνπτο από παράνομο κρατίδιο και να τον εξισώνουν και να 

είναι οι πγέτες ... και ντρέπεσαι για τπν κατάντια και βρίσκεις ευτυχώς τους λίγους 
εκείνους, να ν' καλά οι άνθρωποι. Όπως το δεκαεννιάχρονο με το φτύσιμο. Αυτοί 

και πάλι θα σε σώσουν. Ελπίζεις. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η κα Στέλλα Σάντπ εισέφερε 150 ευρώ στπ μνr\μπ του πατέρα τπς 
Θεμιστού Κανικλίδπ 

Οι αδελφές τπς Ανθούλας Γεωργιάδπ εισέφεραν 80 ευρώ στπ μνιiμπ 
τ π ς 

Η κα Λέλλα Λ. Γεωργίου εισέφερε 100 ευρώ στπ μνιiμπ του συζύγου 
τπς ΛΟίζου Γεωργίου 

Η κα Μαρίτσα κ. Χρυσάνθου εισέφερε στπ μνιiμπ του συζύγου τπς 
Κώστα Χρυσάνθου 100 ευρώ και όχι 50 ευρώ όπως εκ παραδρομιiς 
γράφτπκε στο προπγούμενο τεύχος του περιοδικού. 

Το ΔΣ του Σωματείου ευχαριστεί θερμά. 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 

Χαίροις, Μαρίνα Πολύαθλε 

τnς Ανθriς Πέτσα-Σαββίδοu 

16 Ιουλίου 2009. Και μείς, 50 Κυθρεώτες όλοι κι όλοι, βουβοί και αμίλnτοι πήρα
με το δρόμο ύστερα από ενέργειες του Δήμου Κυθρέας για να λειτουργnθούμε 
στnν εκκλπσιά τnς Αγιάς Μαρίνας μας. Η ατμόσφαιρα βαρειά και ασriκωτn, που 

τnν κάμνουν δυσκολότερn οι προετοιμασίες που καθ' όδόν βλέπουμε να γίνονται 
στn άλλn μισή Λευκωσία, για τον «εορτασμό» τnς επετείου τnς μαύρnς εισβολής! 

Δύσκολπ ήταν n απόΦασn αλλά και δίκοπο μαχαίρι: Να πάμε ή να μnν πάμε; Η 
ψυχρή λογική απαντούσε όχι, δεν πρέπει να δώσετε με τnν αποδοχή σας υπό

στασn στους «απέναντι», και πάλευε με το συναίσθnμα ποu τnς aντιστεκόταν. το 

αντιπάλαιμα κράτnσε για πολύ λίγο. Γιατί πρέπει, πρέπει να πάμε. Γιατί έτσι τους 
θυμίζουμε πως εμείς είμαστε εδώ και καραδοκούμε, περιμένουμε τnν nμέρα τnς 
επιστροφής, πως n Κυθρέα είναι δική μας και δεν τnν χαριζόμαστε σε κανένα. Και 
γιατί είναι, έστω και κάτω από αυτές τις περιοριστικές συνθήκες, ευκαιρία να λει
τουργπθεί ξανά και να καθαγιαστεί μια από τις αγαπnμένες μας εκκλnσιές. Γιατί 

ίσως έτσι είναι π αρχή και για άλλες λειτουργίες στις άλλες εκκλπσιές μας. 

τα συναισθήματα ανάμεικτα. nαγωμάρα, βουβαμάρα, αγωνία, σφίξιμο, λες και 

δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο, να γεμίσουν τα πνευμόνια για να αναπνεύσεις 
ελεύθερα. Η διαδρομή σε πλπγώνει, σου αγγίζει τα βάθn του είναι σου, σε ξεσκί
ζει. Δεν είναι σήμερα μια συνπθισμένn εκδρομή με λεωφορείο, ούτε μια συνnθι

σμένn πεpιήγπσn. Είναι n επιστροφή στο σπίτι σου, στn γειτονιά σου, στο χωριό 
σου, στο τόπο σου. Είναι το μάζεμα τον σκόρπιων νnμάτων του συνδετικού ιστού 
του δικού σου χθες σου με το τώρα σου. 

Μαζί μας και επί κεφαλής ο Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, ο Κυθρεώτnς Αρχιμα

ντρίτnς Φλωρίνnς ΕπιΦάνιος που ταξίδεψε από τnν Ελλάδα για τπ λειτουργία 
αυτή στπν εκκλπσιά τnς Αγίας Μαρίνας και ο πατήρ Γεώργιος Μακρής από τnν 

Χαρδακιώτισσα. κουβαλούμε παραμάσκαλα ό,τι χρειάζεται για τnν ιεροτελεστία. 
Εικόνες, λαμπάδες, πρόσφορα, κεριά, άμφια, θυμιατούς, ευαγγέλια, ψαλτήρια. 

Και ξαφνικά βρεθήκαμε μέσα στnν βιαστικά «Φτιασιδωμένn» εκκλnσιά τnς ενο

ρίας μας. Τοίχοι γυμνοί πρόσφατα βαμμένοι στο απόλυτο λευκό, λές και με το 
χρώμα τnς αγνότnτας μπορούν να τnν ξεπλύνουν, να ξαναδώσουν τnν κατανυ

κτικότnτα στον χώρο και να σβύσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων εκείνων 
που μετά το αναγκαστικό φευγιό μας τπν άγγιξαν και τnν μίασαν. 
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Τίποτε δεν απόμεινε από τπν παλιά αίγλπ τπς μονόκλιτπς εκκλπσίας μας, ούτε 

από τπ βυζαντινι'i μεγαλοπρέπεια των τοιχογραφιών τπς, ούτε οι εικόνες, ούτε 
το περίτεχνο σκάλισμα του εικονοστασιού τnς ... Σαν ξεχαρβαλωμένn οδοντο
στοιχία κρέμονται μερικά «σκελετά» από το εικονοστάσι για να ορίζουν τον χώρο 
του ιερού ... και νάχουν κρεμμάσει στα γυμνά αυτά ξύλα μια τεράστια «αμματό
nετρα» να ξορκίζει τα κακά πνεύματα ... 

Στnν παμπάλαιn εκκλnσιά του 1734 μ.Χ. μοναχά το «ανώι» τπς εκκλnσίας γλύτω
σε από τnν «κάθαρσn» με το άσπρο χρώμα, για να μαρτυρεί με τα διακοσμnτικά 

μοτίβα του τnν ιστορία που κουβαλά n στενόμακρn εκκλnσιά μας. το ίδιο δεν 
συνέβnκε δυστυχώς με το καμάρι των Αγιαμαρινιωτών: τον Άn Γιώρκn και τον 
Αρχάγγελο Μιχαι'iλ. Με τnν ίδια άσπρn μπογιά επάλειψαν τnν 8Χ8 πόδια τοιχο
γραφία του Αγίου Γεωργίου από τον νότιο τοίχο τnς εκκλnσίας και τπν ιδίων δια
στάσεων τοιχογραφία του Αρχάγγελου Μιχαι'iλ από τον βόρειο τοίχο. Η ρομφαία 

του Αρχαγγέλου Μιχαι'iλ και το δόρυ του τροπαιοφόρου αγίου έπρεπε να εξα
φανιστούν, γιατί ενοχλούσαν, κέντριζαν τnν κοιμισμένn συνείδnσι'i τους ... 

Λείπουν τα ψαλτι'iρια του ΛΟγγίνου και του πασιαρδι'i, λείπει το παγκάρι του 

Γιώρκου του Γιαννάτζιn, λείπουν όλα τα στασίδια, λείπει ο άμβωνας, λείπουν τα 

πάντα. Μι'iτε ο nαπάΧριστος ο Έλλπνας στέκεται μπροστά από τnν Αγία Τράπε
ζα με το θυμιατό του, μι'iτε τα σκολιαρόπαιδα τnς γειτονιάς μας κρατούν τα εξα
πτέρυγα. 

Η σχεδόν 3ωρn παραμονι'i μας στnν εκκλnσιά έφερε μνι'iμες γλυκόπικρες που 

δεν τις διέλυσε ούτε n Φωνι'i του Χότζα από τον διπλανό μιναρέ, όταν από ψnλά 
άρχισε τις μεσnμεριανές προσευχές του ... 

Να εκεί, σ' εκείνο το στασίδι ο Αντώνnς του Κολλίτσn, n Μαρι'i με τπν Ελένn, n 
Αθnνά n δασκάλα, n Χρυσόστομn, n Λούλλα του παντελι'i, n· Ξενού του Μολέ
σκπ, n Βαρβάρα, ο Αντρέας του Λοϊζου, n Μάχn του Αδάμου, ο Θεορι'iς ο Γιά
λουκας, n Ολυμπικκού, n Χρυσταλλού του Κλεάνθn, π Αθnνά του Κολλίτσn, n 
Μαρούλλα του Αρτζιατι'i, n Φωτεινούλλα, n Δέσποινα του Λεβέντn. 

ο καθαγιασμός τnς εκκλnσίας από τον Επίσκοπο, n Λειτουργία τnς Εορτι'iς τnς 
Αγίας Μαρίνας, n Θεία κοινωνία, έχυσαν στnν ψυχι'i μας βάλσαμο, aπάλυναν τον 
πόνο και καταλάγιασαν τους Φόβους και τnν οργι'i που υπέβοσκε ... Καμιά λει
τουργία μέχρι σι'iμερα δεν θυμάμαι να παρακολούθnσα με τόσn ευλάβεια και 
κατάνυξn και καμμιά θεία ευχαριστία που δέχτnκα δεν δούλεψε σαν βάλσαμο 

όσο αυτι'i που καθαγιάστnκε στnν εκκλnσιά τnς ενορίας μου. Και ι'iταν n πρώτn 
φορά που κάθε ευχι'i του ιερέα και κάθε ψαλμός του ψάλτn ι'iταν καλοδεχούμε
να και από το νου και από τnν ψυχι'i μου. 

Η ζέστn του ιούλn έκαμνε δυσκολότερπ τπν αναπνοιΊ μας. Πνιγόμαστε από το 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 18 




