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Κυθρέα: η Γη των Χύτρων
Αρχαιότητες, Κειμήλια και Θησαυροί

Έκθεση Δήμου Κυθρέας και Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών -

Μοναδικές εμπειρίες και βιώματα

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Αρχές του Γενάρη του 2015, ύστερα από προεργασία πολλών μηνών και αλ-
λεπάλληλες διαβουλεύσεις, τροχιοδρομήθηκε από τον Δήμο Κυθρέας και την
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στα
πλαίσια των άλλων εορτασμών για τα 100χρονα του Δήμου (1915-2015), η ορ-
γάνωση έκθεσης αντικειμένων, εγγράφων και γενικά πραγμάτων που οι Κυθρε-
ώτες κουβάλησαν ως φυλαχτά από τα σπιτικά τους, όταν διωγμένοι βίαια τον
Αύ γουστο του 1974 εγκατέλειψαν τη γη τους. Και το όνομα αυτής, Κυθρέα: η
γη των Χύτρων. Αρχαιότητες, κειμήλια και θησαυροί. 

Αυτού του είδους το εγχείρημα εξυπακούει αρκετή προεργασία, έρευνα, ενη-
μέρωση και τρεχάματα, που δεν ήταν δυνατό, όσο και αν το παλεύαμε, να μπο-
ρούσε να υλοποιηθεί το 2015 στα πλαίσια των επετειακών εορτασμών του Δή -
μου. Πολύ δε περισσότερο, αφού θα εκδιδόταν και κατάλογος των εκθεμάτων
ώστε να υπάρχουν γραπτές αναφορές, πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο και δαπανηρό.
Ορίστηκε έτσι νέα ημερομηνία για να υπάρχει άνεση χρόνου και ευχέρεια δρά-
σης και τέθηκε λεπτομερές χρονοδιάγραμμα: Οκτώβρης του 2016 και η έρευνα
και καταγραφή ν’ αρχίσει πάραυτα! 

Δημιουργήθηκε τότε μια μικρή ομάδα υπό την προεδρία του Δημάρχου δρα
Πέτρου Καρεκλά για δράση: οι Αντιδήμαρχος Κυριάκος Έλληνας (για μικρό χρο-
νικό διάστημα), Σάββας Κολιός και Ευαγγελία Παυλίδου-Μιχαήλ από το Δημο-
τικό Συμβούλιο και εγώ ως συντονίστρια της έκθεσης από την πλευρά γενικά
του Δήμου. Στρωθήκαμε στη δουλειά. Έπρεπε να βιαστούμε, να προλάβουμε τον
χρόνο. Ενημέρωση για την έκθεση, έρευνα πιθανών εκθετών, επίσκεψη σε δε-
κάδες κυθρεώτικα νοικοκυριά, καταγραφή των αντικειμένων, οι διαστάσεις και
το ιστορικό του κάθε αντικειμένου, πρόχειρη φωτογράφιση. Ακολούθησαν από
μέρους του Δήμου ανακοινώσεις στον τύπο, αναφορές στις κατά καιρούς ρα-
διοφωνικές εκπομπές με τον Δήμαρχο Κυθρέας, επιστολογραφία Δημάρχου για
σύνταξη μελετών και εξεύρεση χορηγών και από μέρους της ομάδας δια ζώσης
ενημέρωση σε κάθε σύναξη Κυθρεωτών και άλλα πολλά. 

Δειλά-δειλά στην αρχή, με περισσότερη εμπιστοσύνη στη συνέχεια, μας υπο-
δέχονταν στα σπίτια τους οι Κυθρεώτες. Και εκεί που στην αρχή νόμιζαν πως
τίποτε δικό τους δεν ήταν άξιο να παρουσιαστεί, με τη καθοδήγησή μας έρχονταν
στο φως πολύτιμα έγγραφα, παλιές ταυτότητες, κλειδιά, αποδείξεις και κατά-
στιχα εμπορικών δραστηριοτήτων της κωμόπολής μας, μετοχές του ελαιοπιεστη-
ρίου Κυθρέας, παλιές εκδόσεις βιβλίων, φυλαχτάρια, ένα κέντημα καμωμένο
από την προγιαγιά. Το μαντολίνο του μ. Γιάγκου Κωνσταντινίδη, το μπακαλο-
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δεύτερο του Αριστόδημου Μαλαού, το Καθολικό της ίδρυσης του Ταμιευτηρίου
Κυθρέας, οι ισολογισμοί της Αλευροποιίας Χριστίδη, το ακκορντεόν της Θούλας,
ο σταυρός του Παπάδκιακου, η επί του Όρους Ομιλία του Χαρίλαου Παπαϊω-
άννου, ένα σήμα της Ανωτέρας Σχολής Κυθρέας, κηδεία και επικήδειος του
1949, το σπαθί του πρωτόπαπα Ζαχαρία, ένα χειρόγραφο του Αυξεντίου... πα-
λιές βαλίτσες που μέσα της στοιβάστηκαν και διασώθηκαν τα «πολύτιμα» της οι-
κογένειας, καπνιστηρομέρρεχα, πιάτα, αρχαία νομίσματα. Ό,τι πρόλαβαν να «αρ-
πάξουν» οι νοικοκυραίοι την ώρα του βιαστικού φευγιού... 

Και μηνύματα μέσω του Ερυθρού Σταυρού, που το 1974 οι Κυθρεώτες
εγκλωβισμένοι στη Βώνη αντάλλασσαν με τους δικούς τους στις ελεύθερες πε-
ριοχές. Και πολλές ταυτότητες, που μαρτυρούν πως είμαστε γέννημα της Κυ-
θρέας και «κοτσιάνια» της γης και του νερού μας που καταμαρτυρούν πως η γη
και το νερό του Κεφαλόβρυσού της μας ανήκουν και κανένας δεν μπορεί να το
αμφισβητήσει. Και τα κλειδιά, που κρεμάστηκαν στον τοίχο της νέας μας κα-
τοικίας ή κρύφτηκαν στο συρτάρι περιμένοντας να ξαναμπούν στην κλειδαριά
του σπιτικού μας, μάρτυρες της κτημοσύνης μας. Και εμείς με τη σειρά μας τα
καταγράφαμε. Και όσο επιμέναμε, και όσο προσκαλούσαμε τον κόσμο της Κυ-
θρέας να συνδράμει, τόσο πετυχαίναμε... Μετάλλια του Β΄ Παγκ. Πολέμου του
Ανδρέα Γιαννακού, η χλαίνη του Πασάντα, οι στολές του Θανάση Παπαϊωάννου.
Μαζεύτηκαν μέσα σε λίγες μέρες κοντά στα 500 αντικείμενα, ξεπεράσαμε τον
αρχικό στόχο μας!

Και προστέθηκαν στα πιθανά εκθέματα και οι αρχαιολογικοί θησαυροί των
Αρχαίων Χύτρων από τον Άγιο Δημητριανό της Κυθρέας, που βρίσκονται στην
ιδιωτική συλλογή του Πέτρου Στυλιανού και οι επαναπατρισθείσες εικόνες των
εκκλησιών μας στο Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης του Ιδρύματος Μακαρίου Γ΄,
όπως και ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα της Κυθρέας που ευγενώς μας πα-
ραχωρεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η έρευνα ολοκληρώθηκε και άρχισε η πραγ-
ματική «δράση».

Μέσα του Ιούνη, ύστερα από παρά-
κλησή μας, οι Κυθρεώτες άνοιξαν τα σε-
ντούκια, άδειασαν τις εταζέρες, έβγαλαν
από τα συρτάρια τα φυλαχτά και ήλθαν
να μας τα παραδώσουν στην Εταιρεία
Κυπριακών Σπουδών στην Παλιά Αρχιε-
πισκοπή. Σίγουροι πως τα εμπιστεύο-
νταν σε καλά χέρια! Είμαστε εκεί και
τους περιμέναμε. Μαζί και η Χρυσόθε-
μις Παπακωνσταντίνου από το Δήμο Κυ-
θρέας, η Ελένη Χρίστου από την Εται-
ρεία Κυπριακών Σπουδών. Και από
κοντά οι φοιτήτριες της Ανωτάτης Εκ-
κλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
(πρόγραμμα διαχείρισης εκκλησιαστικών
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κειμηλίων) που με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus ήλθαν στην Κύπρο τον
Ιούνη και θα εργάζονται μέχρι τον Αύγουστο στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδων:
Στυλιανή Περμαθούλη, Σμαράγδα Φωτιάδου Κρικέλη, Κλεοπάτρα Γιακουμή, Στα-
μάτης Καλογερόπουλος, Θάλεια Γκρέκου και Άννα Αποστολίδου, όπως και η
Μαρία Γεωργίου, φοιτήτρια Ιστορικού/Αρχαιολογικού στο Πανεπιστήμιου Ιωαν-
νίνων, που με τις γνώσεις τους βοηθούν στην σωστή και ασφαλή διαχείριση των
εκθεμάτων. Πολυάνθρωπο το συνεργείο, γιομάτο όρεξη και ζήλο ανταποκρίνεται
με επιτυχία και επαγγελματισμό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την πα-
ραλαβή, την καταγραφή του ιστορικού και των τυχόν ζημιών των αντικειμένων,
τη φωτογράφιση, την έκδοση αποδείξεως παραλαβής/ παράδοσης και άλλα δια-
δικαστικά μέχρι τη φύλαξή τους.

Για μας, όσο η προσέλευση αυξανόταν και όσο τα αντικείμενα πλήθαιναν,
τόσο πιο μεγάλη η ικανοποίηση. Αμέτρητες οι εμπειρίες τις μέρες του Ιούνη που
ακολούθησαν, μα πιο πολλές οι συγκινήσεις και η νοερή επιστροφή πίσω στην
Κυθρέα. Με αφορμή το κάθε αντικείμενο, ξαναφέρναμε στη μνήμη μας άτομα
που δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, αγγίζαμε τα γραπτά τους, ψηλαφίζαμε τα δη-
μιουργήματά τους, ανακαλούσαμε τις μορφές τους. Και οι νεότεροι, με ανοιχτά
τα αυτιά να «ρουφούν» τις αφηγήσεις μας, να ρωτούν, να απορούν, να θαυμά-
ζουν!

Το αποκορύφωμα των εμπειριών και της συναισθηματικής φόρτισης ήταν η
παράδοση μιάς στολής πολέμου της Βρεττανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αθα-
νάσιος Παπαϊωάννου, παπαδοπαίδι από την Κυθρέα, γεννημένος το 1923. Μα-
θητής ακόμα του Παγκυπρίου Γυμνασίου αποπειράται να καταταγεί στον Ελ-
ληνικό στρατό (πηγαίνει στο Ελληνικό Προξενείο για να απαιτήσει αποστολή του
στην Ελλάδα) αλλά δεν τα καταφέρνει. Αποφοιτά το 1941 και το 1942 βρίσκεται
σπουδαστής στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου. Παρατά στη μέση τις σπουδές
του και κατατάσσεται εθελοντής στη Βρεττανική Πολεμική Αεροπορία. Κατα-
φέρνει και γίνεται Αξιωματικός! Πολλές οι εμπειρίες και οι μνήμες.... Αποστρα-
τεύεται.... Σπουδάζει στην Αγγλία και
επιστρέφει στην Κύπρο. Η βάρβαρη ει-
σβολή τον βρίσκει Διευθυντή του Αερο-
δρομίου Λευκωσίας και μετά Λάρνα-
κας... Ευθυτενής, λεβεντόγερος, καλ-
λιεργημένος, «κύριος» με όλη τη σημασία
της λέξης!

Ήλθε στην Εταιρεία Κυπριακών
Σπουδών στις 17 του Ιούνη συνοδευόμε-
νος από τις δυο κόρες του Έλενα και
Ντίνα για να παραδώσει τα παράσημά
του, τα βιβλία για τη ζωή του που μέχρι
σήμερα έγραψε, τις στολές του - επίσημη
και στολή πολέμου, ό,τι πολυτιμότερο
κουβαλά στα 93 χρόνια ζωής του...

112-113 ELEFTHERH KYTHREAcorect:Layout 1  3/7/19  3:38 PM  Page 12



Έτυχε εγκάρδιας υποδοχής από εμάς που τον ξέραμε αλλά και από παρευρι-
σκόμενους που μόλις τώρα τον γνώρισαν. Παρών ασφαλώς και ο δήμαρχος Κυ-
θρέας δρ Πέτρος Καρεκλάς στον οποίο παρέδωσε, σε φορτισμένη ατμόσφαιρα,
τις στολές του.

Και εκεί που φωτογρα-
φίζονταν τα αντικείμενά
του, βρέθηκαν στις τσέπες
της στολής πολέμου του
ξεχασμένα θυμητάρια της
δράσης του: ένα μικρό Ευ-
αγγέλιο, ένα φύλλο δάφ-
νης (τυλιγμένο σε άσπρη
κόλλα για προστασία), σε
άλλη τσέπη ένα μολύβι και
στην εσωτερική τσέπη εκεί
στο μέρος τη καρδιάς μια
Ελληνική Σημαία που ο
ίδιος έφτιαξε, ενώνοντας
με το βελόνι άσπρη και γα-
λάζια κορδέλα! Παρόλο
που ήταν απαγορευμένη η
κατοχή οποιασδήποτε σημαίας μιας και πρόδιδε την εθνικότητα του αεροπόρου.
Και μια μικρή λίμα, υπό μορφή χάρακα για να κοπούν τα σίδερα της φυλακής
σε περίπτωση αιχμαλωσίας. Και στην άλλη δύο διακριτικά του βαθμού του, ένα
δελτίο για την αγορά μιας μπύρας στις 8.5.1947 από την καντίνα της RAF στην
Ελλάδα όπου στάληκε να υπηρετήσει. Και η πρώτη σελίδα ενός ελληνικά γραμ-
μένου ημερολογίου του 1947. Η συγκίνηση τον πνίγει, το ίδιο και εμάς. Σε κάθε
έρευνα στις τσέπες και των δύο στολών του, κρατούμε την αναπνοή μας. Κάθε
εύρημα κρύβει μια ιστορία. Που μας την διηγείται κατασυγκινημένος. Μπο-
ρούσα να «εγκλωβίσω» με το κινητό μου την κάθε στιγμή.... Ήταν όμως πολύ
προσωπική και ιερή στιγμή... φάνταζε σε μένα μια μορφή ιεροσυλίας! Τόλμησα
να «παγώσω», φωτογραφικά, μερικές μόνο στιγμές. 

Η σχετική παρουσίαση του συμβάντος το ίδιο βράδυ μαζί με δύο φωτογρα-
φίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε άμεση και γρήγορη ανταπόκριση από
πολλούς φίλους και Κυθρεώτες! Πολλά τα likes και τα σχόλια... Μεταφέρω μόνο
το ποίημα του φιλόλογου και πρώην Γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου,
με ρίζες από την Κυθρέα, Στέλιου Παπαντωνίου:

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Ζηλεύγω σου Ανθή που συλλαβίζεις 
σταγόνες τη συγκίνηση.

Διάσωσον από κινδύνου 
από του αδηφάγου χρόνου.
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Ο κυρ Θανάσης με την πολεμική στολή του
Διαπερνά τ’ αεροπλάνο του το σκότος.

Στην τσέπη φτερουγίζει το ευαγγέλιο
η ελληνική σημαία
Και μια λίμα 
Να ρινίζει τη σκλαβιά.

Ποτίζει τες συνόκαιρες ελιές, τες οξινιές του,
Με το σταυρό, τη γαλανόλευκη, 
Με το καρτερικό φως, 
τη διψασμένη ανθρωπιά μας.

Έναυσμα και έμπνευση για ακόμα ένα ποίημα από τον ίδιο η φωτογραφία
με τα κλειδιά του Γυμνασίου Κυθρέας που πάλι ανάρτησα. Πρόλαβε δεν πρόλαβε
το Γυμνάσιό μας να “ζήσει” μια πενταετία... Ευτυχώς που η Επιμελήτρια του
Σχολείου, φίλη και συμμαθήτριά μου Σωτηρούλα Μηνά-Πιερίδου τα κουβαλούσε
πάντα μαζί της και έτσι τα διέσωσε. Για χρόνια βρίσκονταν ξεχασμένα σε κάποιο
συρτάρι της...

Τα κλειδιά του σχολείου

Κουβαλούσε πάντα μαζί της 
Τα κλειδιά του σχολείου.
Πού να τρέχει αν της ζητήσουν τα παιδιά
Ο διευθυντής, οι δάσκαλοι
Ν’ ανοίξει τις τάξεις τους 
Να ξαναρχίσουν μαθήματα
Πρόβες για χορωδία
Γυμναστικές επιδείξεις
Εθνικές τόσες γιορτές που γιορτάζουμε;

Κουβαλούσε πάντα μαζί της 
Τα κλειδιά του σχολείου
Μια σαν σταυρουδάκι στο στήθος
Μια στη τσάντα με τα παιγνίδια των παιδιών
Με τα ψώνια της μέρας.

Κι η ελπίδα να της χτυπά 
την πόρτα στον ύπνο:
«Θα μου φωνάξουν ν’ ανοίξω μια μέρα
Δε γίνεται
Θα μου φωνάξουν ν’ ανοίξω το σχολείο
Της αγαπημένης Τζυρκάς.»

Το ρολόι του χρόνου μετρά σταθερά τις ώρες και τις μέρες. Τα περιθώρια
στενεύουν. Όσο περνούν οι μέρες τόσο αγχωνόμαστε... Πρέπει όλα να γίνουν
στην ώρα τους, όλα να είναι στην εντέλεια! Εμείς οι Κυθρεώτες ποτέ δεν ικανο-
ποιούμαστε με μετριότητες... Αποζητούμε την τελειότητα! Για του λόγου το αλη-
θές ο δρ Γιάννης Ηλιάδης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυ-
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πριακών Σπουδών από την Κυθρέα
και το Τραχώνι αφιέρωσε και αφιε-
ρώνει αμέτρητες ώρες για την όσο
πιο δυνατό άρτια μουσειολογική με-
λέτη και την επιστημονική και οργα-
νωτική επιμέλεια της έκθεσης, όπως
και η Χρυσόθεμις Παπακωνσταντί-
νου, Κυθρεώτισσα εκ πατρογονίας,
που, αν και στις τελευταίες μέρες
της εγκυμοσύνης της, βρίσκεται
μαζί μας επί των επάλξεων!

Την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές έχει ολοκληρωθεί η παρα-
λαβή αντικειμένων και η επαγγελ-
ματική φωτογράφιση και τώρα γίνε-
ται η ομαδοποίηση και η γραφιστική
εργασία για την ετοιμασία του Κα-
ταλόγου. Σε κάθε βήμα ο Δήμαρχος
ο οποίος (έχει τη γενική εποπτεία
μαζί με τον Πρόεδρο της Εταιρείας
Κυπριακών Σπουδών δρα Χαράλα-
μπο Χοτζάκογλου) ενημερώνεται,
εποπτεύει, συμβουλεύει και παρεμ-
βαίνει για ξεπέρασμα εμποδίων.
Πρό  κειται για μια μοναδική ομα-
δική εργασία και μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για μας και για τον Δήμο Κυ-
θρέας που τα έχει εκατοστήσει. 

Αξίζει εδώ να αναφέρω πως ο Δήμος Κυθρέας δεν φείστηκε εξόδων για την
έκδοση του καταλόγου, η οποία θα στοιχίσει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Τα εύσημα
στον δρα Πέτρο Καρεκλά που κατάφερε με τις προσωπικές προσπάθειες και
διασυνδέσεις του να έχουμε δύο βασικούς χρηματοδότες οι οποίοι θα καλύψουν
το μεγαλύτερο κόστος της έκδοσης. Οι προσπάθειες συνεχίζονται ώστε από δω-
ρεές Κυθρεωτών και άλλων εκτιμητών του συνολικού έργου που επιτελείται να
καλυφθεί το ολικό κόστος και της εκδήλωσης και του καταλόγου. Ας σημειωθεί
πως η ενδιαφέρουσα αυτή έκδοση θα περιλαμβάνει μελέτες καταξιωμένων ερευ-
νητών που έγιναν ειδικά για τον Κατάλογο της Έκθεσης και αφορούν διάφορες
εκφάνσεις της ζωής της Κυθρέας, όπως η Αστική Αρχιτεκτονική της Κυθρέας,
Οικογένειες και Προσωπικότητες της Κυθρέας που έζησαν μέχρι το 1920, Τα
Οργανωμένα Σύνολα της Κυθρέας, η Σηροτροφία στην Κυθρέα, κ.ά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο Δήμαρχο Κυθρέας και το Δημο-
τικό Συμβούλιο στο σύνολό του γιατί με εμπιστεύτηκαν και μου ανέθεσαν την
επιμέλεια από πλευράς του Δήμου σημαντικών πτυχών της εκδήλωσης και τον
Κατάλογο. Για μένα ήταν και είναι μια πρωτόγνωρη, μοναδική, εμπειρία...
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Μπήκα σε πολλά κυθρεώτικα νοικοκυκριά, γνώρισα καλύτερα τον κόσμο της
Κυθρέας, ανακάλεσα μνήμες πολλών προσώπων και από αυτό το ταξίδι βγήκα
σοφότερη όσον αφορά τη ζωή των Κυθρεωτών πίσω εκεί, στην Κυθρέα μας. Αγά-
πησα περισσότερο τους ανθρώπους της, εμπλούτισα τις γνώσεις μου! Ομολο-
γουμένως ήταν μιά δύσκολη «επιχείρηση»! Όμως μέχρι στιγμής, με συλλογική
δουλειά, τα καταφέρνουμε!

Παρόλο που ακόμα έχουν πολλά να γίνουν, εμείς θα σας περιμένουμε, στις
25 του Οκτώβρη 2016, στις 7.30 το βράδυ στους χώρους της Εταιρείας Κυπρια-
κών Σπουδών στην Παλιά Αρχιεπισκοπή. Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα τελέσει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης που έχει αποδεχθεί σχετική
πρόσκληση του Δημάρχου μας. Σε εύθετο χρόνο θα σταλούν από τον Δήμο οι
προσκλήσεις και θα δημοσιοποιηθεί κατάλληλα η όλη εκδήλωση, ώστε όλοι να
είμαστε εκεί, να επικοινωνήσουμε, μέσα από τα εκθέματα, με τον ΤΟΠΟ ΜΑΣ!

16 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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