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ραμε με το Φίλο μου Μαρκ να σώσουμε κάτι το χριστιανικό, χωρίς να ξέρουμε 

ποιο ήταν το χωριό και ποιου Αγίου π εκκλπσία. Μεγάλος ο Φόβος μας, τόσο στο 

αεροδρόμιο Βόρειας Κύπρου όσο και στο αεροδρόμιο τπς Τουρκίας, μήπως μας 

έκαναν έλεγχο και τα εντόπιζαν, οπότε θα είχαμε άσχπμα μπλεξίματα. Φόβος 

υπήρχε και στο αεροδρόμιο τπς Αγγλίας, όπου ο έλεγχος είναι πιο αυστπρός που 

αν τα εύρισκαν θα μας κατπγορούσαν για αρχαιοκάππλους. Φαίνεται πως ο Άγιος 

που πήραμε τα Μύρα του, και που δεν τον ξέρουμε, μας προστάτευε. 

Τα ιερά μυρώματα και τα οστά των Αγίων, που ήταν τυλιγμένα με βαμβάκι και 

καλυμμένα με άσπρπ σκόνπ, τα φύλαγα για αρκετά χρόνια στο σπίτι μου. Πάντο

τε με βασάνιζε π σκέψπ πως έπρεπε να Φθάσουν σε αυτούς που τους ανήκαν. 

Βρήκα ένα χριστιανό ορθόδοξο ιερέα, αλλά έδειξε μεγάλπ αδιαφορία. Στο ίντερ-

. νετ βρήκα τπν Αρχιεπισκοπή Κύπρου κι επικοινώνπσα μαζί τους, στέλνοντας και 
φωτογραφικό υλικό. ο Αρχιεπίσκοπος τπς Κύπρου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και 

με παρακάλεσε να τα παραδώσω στον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων κ.κ. rρπγόριο. 

Με παρακάλεσε όταν ξαναεπισκεΦθώ τπν Κύπρο να περάσω από τπν Αρχιεπι
σκοπή να με φιλοξενήσει. Τα Χριστούγεννα του 2007 ξαναεπισκέφθπκα τπν 
Κύπρο με το φίλο μου Μαρκ και τον πατέρα του. ΕπισκέΦθπκα ξανά το ίδιο 
χωριό, π εκκλπσία όμως ήταν κλειστή. Από τπν πόρτα είδα μικρόφωνα και έξω 

από τπν εκκλπσία μεγάφωνα. Κατάλαβα πως οι Τούρκοι τπν μετέτρεψαν σε τζαμί. 

Σε ένα περίπτερο, δίπλα από τπν εκκλπσία ρώτπσα πού μπορώ να βρω το κλειδί 

τπς εκκλπσίας να τπν επισκεφθώ. ο Τούρκος, όπως κατάλαβα, πρόβαλλε συνέ

χεια διάφορους ισχυρισμούς και δικαιολογίες ότι ο κάτοχος του κλειδιού απου

σιάζει από το χωριό». 

Έτσι τελείωσε π τπλεΦωνική επικοινωνία με τον πάτερ Κρις Πόουμαν. 
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ο Οργανωμένος Αθλητισμός στην Κυθρέα 

τnς Ανθής Πέτσα-Σαββίδου 

Γραπτές πληροφορίες για τις αθλητικές δραστηριότητες και τον οργανωμένο 

αθλητισμό στην Κυθρέα δεν φαίνεται να έχουν καταγραφεί πριν από το 1950, 
οπότε και σπμειολογήθηκαν με τπν ίδρυσπ αθλητικού σωματείου με τπν επωνυ

μία Αθλητική Ένωση Κυθρέας <ΑΕΚ>. Για να ακολουθήσουν στη συνέχεια ο Αθλη· 

τικός Σύλλογος Κυθρέας «Οι Χύτροι» <1957) και ο Πνευματικός Αθλητικός Όμιλος 
Κυθρέας <ΠΑΟΚ> (1962)'. 

Οι νεότεροι Κυθρεώτες όπως και εμείς που δεν ζήσαμε τπν Κυθρέα πριν από το 
1950, περιοριζόμαστε σε αναφορές που βρίσκονται σε γραπτό κείμενα και πολύ 
λιγότερο σε αφπγήσεις μεγαλύτερων στην ηλικία που δυστυχώς μέρα με τπ 

πμέρα λιγοστεύουν, ή δεν τους βοnθά η μνήμη να θυμηθούν περιστατικό. κατα

στάσεις και συμπεριφορές που σφράγισαν τπ ζωή στπν Κυθρέα 70 ή 80 χρόνια 
πριν ... και δυστυχώς, οι nλπροφόρπσπ είναι φτωχή, γιατί όσο πάει ο συνδετικός 
ιστός συρρικνώνεται, οι μνήμες ξεθωριάζουν, οι άνθρωποι φεύγουν και μαζί τα 
βιώματα και οι μνήμες που κουβαλούν. 

Όμως σε μια κωμόπολη όπως η Κυθρέα, όπου από το 1855 λειτουργούσαν σχο
λεία, όπου οι κάτοικοι αποδεδειγμένα ασχολούνταν με ζέση και ενθουσιασμό με 
το θέατρο και όπου οι δάσκαλοι ... aφθονούσαν, όπου οι μαθητές συνέχιζαν τη 
μόρφωσή τους σε Γυμνάσια της πρωτεύουσας μεταφέροντας στον τόπο τους 

νέους τρόπους ζωής, θα ήταν άξιον απορίας αλλά και περίεργο, οι Κυθρεώτες να 

μην επιδίδονταν στον αθλητισμό κάτω από την ομπρέλλα κάποιων οργανωμέ

νων συνόλων. Να μην είχαν εντάξει, αν όχι στην καθημερινότητά τους, τουλάχι

στον στις ώρες της ανάπαυσης και διασκέδασής τους, τη διοργάνωση αθλητικών 

αγώνων, κλασσικό αθλητισμό, ποδόσφαιρο κλπ. · προκαλώντας έμμεσα ευγενή 
άμιλλα αλλά και κοινωνικοποίηση των συγχωριανών. 

Στο «Μια ζωή Αγώνες» Χρονολόγιο του Πέτρου Στυλιανού γραμμένο από τον 

Χρήστο Μαυρή, αναφέρεται πως ο Πέτρος Στυλιανού αναλαμβάνει το 1947 
<δωρεάν> aνταποκριτής στη περιοχή Κυθρέας της εβδομαδιαίας αθλητικής εΦη· 

μερίδας «Αθλητικά Νέα» που εκδίδει ο Φάνος Ιωαννίδης και διευθύνει ο Πόμπος 
Αβρααμίδης στη Λευκωσία, δημοσιεύοντας περιγραφές ποδοσφαιρικών συνα· 

ντήσεων των ομάδων της περιοχής Κυθρέας, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ύπαρξη οργανωμένων αθλητικών «ομάδων». 

1. Γ. nετάσn Η Κωμόπολη τπς Κυθρέας σελ. 163·176. 
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Ακόμα στο ίδιο Χρονολόγιο γίνεται μνεία νια ίδρυσn το 1949 στnν Καμάρα Κυθρέ
ας του αθλητικού συλλόγου Χύτροι που λειτουργεί νια δύο περίπου χρόνια. 

Όπως όμως διαΦάνnκε πολυ πριν τnν ίδρυσn του Σωματείου ΑΕΚ. υπήρχαν στnν 

Κυθρέα αθλnτικά σωματεία. το πρώτο μάλιστα σωματείο που εντοπίστηκε. έ· 

φερε τnν επωνυμία <<Αθλnτικός Όμιλος Κυθρέαςιι2 και χρέn Γραμματέα εκτελού

σε ο δόσκαλος Χριστόκnς Ανθούλnς, αδελφός του γνωστού Αντώνn Ανθούλn. Tn 

2. Από το Λεύκωμα «Ο μαγικός κόσμος των Γκflάζνεpι του Πολιτιστικού Κέντρου Marfin 
Laiki Bank. 
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διάρκεια ζωriς του καθώς και τn δράση του δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. 

Παρόλο που, όπως συμπεραίνεται από το όνομά του, επρόκειτο για αθλητικό 

σωματείο, φαίνεται πως αυτό ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες, όπως στην 

περίπτωση τnς πραγματοποίησης, το 1938, θεατρικriς παράστασης με το δράμα 
«Τσιγγάνικο Ρομάντζο» τπς κας Ίρμας Γκλάζνερ από τn Λάρνακα. 

Από ό,τι διαβάζουμε σε σχετικri διαφriμισn για την εκδriλωσn το έργο ανεβάστη

κε στις 17 Ιουλίου 1938 στη πσρουσία τnς ίδιας τnς κας Γκλάζνερ π οποία μάλι
στα φορούσε όπως αναφέρεται στη διαφriμισn, διάφανη χλαμύδα και τnς οποί

ας κας Γκλάζνερ φωτογραφίες πωλούνταν προς 30 παρ. π κάθε μία. το εισιτriριο 
για την παράστααπ riταν 3 γρόσια. 

το διαφημιστικό δυστυχώς δεν μας πληροφορεί σε ποιό χώρο στην Κυθρέα 

πραγματοnοιriθnκε π θεατρικri αυτri βραδιά, μαθαίνουμε όμως πως περιλάμβανε 

εκτός από το «Τσιγγάνικο Ρομάντζο» όπως επί λέξει αναφέρει π διαφnμισn και 

•<μια ξεκαρδιστικri κωμωδία», καθώς και aπαγγελίες διαφόρων κυπριακών τρα

γουδιών! 

Εικάζεται ότι ο Αθλητικός Όμιλος Κυθρέας <ΑΟΚ> διαλύθηκε με την ίδρυση των 

συντεχνιών στην Κυθρέα όπως έγινε και στην περίπτωση του κυθρεώτικου Μορ

φωτικού Καλλιτεχνικού Συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»3 , που ιδρύθηκε το 1939·40 και 
διαλύθηκε μετά την ίδρυση των συντεχνιών στπν κωμόπολη. Η «Αναγέννπσπ» 

περιορίζετο σε καλλιτεχνικές και θεατρικές παραστάσεις όχι μόνο στπ Κυθρέα 

αλλά και σε διάφορα χωριά. Στεγαζόταν στην περιοχn Σαραγιού απέναντι από το 

σπίτι του Γ. Λουκαίδn. 

Μέλη nταν: Βασίλης Βασιλειάδης, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Γεώργιος Βασιλειά

δπς, Παναγιώτης Φυτιρίκκος, Γεώργιος Ορφανίδης, Σώζος Σώζου, Ανδρέας Γιασε

μίδnς, Κώστας Ορφανίδης, Ανδρέας Μάντης, Γεώργιος Φασουλλάς <κουρέας>, 

Γιάννπς Ορφανίδης κ.ά. 

Την ίδια χρονικn περίοδο 1939-40 όπως αναφέρει ο συγχωριανός μας Τάκης 
Σώζος, ιδρύθηκε άλλπ μια ποδοσΦαιρικri ομάδα · και όχι σωματείο, ο «ΑΣrΗΡ»'. Η 
ομάδα στεγαζόταν στο σπίτι του Συκαλλίδn, απέναντι από την εκκλησία του 

Αγίου Ανδρονίκου. Την ομάδα αποτελούσαν μαθητές σχολών μέσης παιδείας, 

μακρυά από κομματικές τοποθετriσεις και είχαν ως γnπεδό τους το χωράφι 

3. Προσωπική αφήγπση/συνέντευξη του Τάκη Σώζου στο Δήμαρχο Κυθρέας Μιχαλάκη 

Σάββα. 
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<κάτσιμο> του Κέντρου «Το Πάνθεον». Η ομάδα δραστnριοποιnθnκε για 1·2 χρό
νια μόνο, και αυτό γιατί οι ... ποδοσφαιριστές τnς είτε πήγαν για σπουδές εfτε με 
τnν αποφοίτnσn τους εργοδοτήθnκαν και δεν είχαν πλέον τον απαιτούμενο 

ελεύθερο χρόνο. 

Στο δυναμικό τnς ομάδας «ΑΠΗΡ» ήταν οι: Ανδρέας Αιμιλιανίδnς <Σπετσάρnς

Δάσκαλος> Θεμιστός Κανικλίδnς, Τάκnς Νουσκάς, Νίκος Βασιλειάδnς <μετακόμισε 

μετά στn Λάρνακα>, Μιχάλnς παφfτnς, Γεώργιος Κολιός, Κώστας Νικολαϊδnς, 

Κοκnς Νικολαϊδnς <τnς Λενικκούς), Βάσος Βασιλειάδnς, Τάκnς Σώζος, παναγιώτnς 

Συμεωνίδnς, Ανδρέας Φραγκούδnς κ.ά. 

Με τnν ίδρυσn των συντεχνιών και το «διαμοιρασμό» των Κυθρεωτών στα «κομ

ματικοποιnμένα» σωματεία ήταν φυσιολΟγικό να δυσκολεύονται να επιβιώσουν 

τα οποιαδήποτε ανεξάρτnτα σύνολα. 

Έτσι, βρίσκουμε να έχει ιδρυθεί γύρω 

στο 1940 n ποδοσφαιρική ομάδα ΑΟΝ 
<Αθλnτικn Ομάδα Νεολαίας> μέσα 

στους κόλπους των Παλαιών Συντε

χνιών. το νέο σωματείο στεγαζόταν 

στο «μεγαλοπρεπές» για τnν εποχή 

του κτήριο που δέσποζε του Σεραγεί

ου, το ακίνnτο του Αρμένn Αρτίν 
<εμείς τα ξέραμε ως «σπΓθκια του Χρυ

σανθn»> και ακριβώς δίπλα από το 

Συνεργατικό Παντοπωλείο που είχε 
ως διαχειριστή τον Αντώνn Φραγκού

δπ <ΚαλΟΦωνάρn>. Να θυμίσουμε πως 

στο ανώγειο του κτnρίου ζήσαμε τnν 

λειτουργία τnς ΑΕΚ Κυθρέας και αν 

θυμούμαι καλά, στο χώρο που λει

τουργούσε n ΑΟΝ εμείς Φτάσαμε να 
λειτουργεί το Θ.Ο.Ι. Κυθρέας, Π όπως · · • 

• • Οι ποδοσφαιρισrές rπς Α. ο. Ν. Κυριάκος Καρεκflάς, 
τον λεγαμε για ευκολια, ο «Θρnσκευτι- Τάκπς Σώζος και Αβραάμ Αβρααμίδπς ΙΜίδπςι 
κός». 

Σύμφωνα πάντα με τον Τάκn Σώζο, n ομάδα τnς ΑΟΝ αποτελούσε ένα δυνατό 
ποδοσφαιρικό σύνολο. 

Η ομάδα χρπσιμοποιούσε ως γήπεδό τnς τα χωράφια του Σώζου, απέναντι από 

το Κέντρο «Πάνθεον» στnν είσοδο του χωριού. 
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Α.Ο.Ν. Κυθρέας 




