
Ο κόσμος της Κυθρέας

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Ο λόγος και πάλι για την Κυθρέα. Ο διαχρονικός  περίπατός μας αφορά στη
δημιουργία και τη δράση των οργανωμένων συνόλων της. Σύνολα που επηρέαζαν
θετικά τη ζωή των κατοίκων, που πρόσβλεπαν και είχαν ως επίκεντρο το κοινό
όφελος και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.  

Φιλοπρόοδοι εκ φύσεως οι Κυθρεώτες. Φιλομαθείς, εργατικοί και ως επί το
πλείστον μορφωμένοι και προοδευτικοί. Δεμένοι με τη γη και τον Κεφαλόβρυσό
τους. Δεκτικοί στην κάθε μορφής τεχνολογική πρόοδο. Χαιρέτιζαν την κάθε πρω-
τοβουλία που απέβλεπε στην κοινωνική, τεχνική και οργανωτική αναβάθμιση.

Δείγμα της φιλομάθειας και του φιλοπρόοδου των Κυθρεωτών, εκτός από τα
εκπαιδευτήρια, το Αναγνωστήριο «η Κυθρέα». Η δημιουργία του δεν είναι σε
μας γνωστή παρά μόνο η επανασύστασή του το 1896. Αρκετά χρόνια μετά, λόγω
«κρίσης» που αφορούσαν τα δημαρχιακά, ιδρύεται το 1927 με πρωτοστάτη το
Δήμαρχο, η Λαϊκή  Ένωσις Κυθρέας. Ακολουθεί, το 1940, η δημιουργία του
Καλλιτεχνικού Μορφωτικού Συλλόγου «Αναγέννηση». Το 1945 η δημιουργία
Μορφωτικού Συλλόγου στη Συρκανιά, και το 1952 της Παγκύπριας Εθνικής
Οργάνωσις Νεολαίας (ΠΕΟΝ). Το 1958 η Χριστιανική Εστία Κυθρέας, ο Σύν-
δεσμος Φίλοι του Παιδιού Κυθρέας, η ΟΧΕΝ Νεανίδων όπως επίσης και ο Ερυ-
θρός Σταυρός (Κλάδος Κυθρέας).  

Στα Αθλητικά Σωματεία που έδρασαν στην Κυθρέα, ως πρώτο σωματείο βρί-
σκουμε τον Αθλητικό Όμιλο Κυθρέας (AOK) που όπως τεκμαίρεται από έγ-
γραφο του 1938 προϋπήρξε αυτής της χρονολογίας. Το 1939 ιδρύεται το αθλη-
τικό σωματείο Ο ΑΣΤΗΡ. Το 1940 εμφανίζεται η Αθλητική Ομάδα Νεολαία
(ΑΟΝ) και το 1946 βρίσκουμε να δραστηριοποιείται η Αθλητική  Ένωση Λαϊκών
Οργανώσεων Κυθρέας (ΑΕΛΟΚ). Το 1949 ιδρύεται η βραχύβια αθλητική  ομάδα
Χύτροι με έδρα την Καμάρα και διάρκεια ζωής μόνο δύο χρόνια. Στη συνέχεια
ιδρύονται οι γνωστές και εν ενεργεία μέχρι σήμερα ποδοσφαι ρι κές/πνευματικές
ομάδες της Κυθρέας. Πρόκειται για τις Αθλητική  Ένωση Κυθρέας ΑΕΚ το
1950, τους Χύτρους Κυθρέας (1957) και τον Πνευματικό Αθλητικό  Όμιλο Κυ-
θρέας ΠΑΟΚ (1962). Αυτές κατάφεραν να ανασυσταθούν και να  δραστηριοποι-
ηθοούν στην προσφυγιά κάτω από αντίξοες συνθήκες και σήμερα διαθέτουν
ιδιόκτητα οικήματα. 

Εκτεταμένα όμως θα αναφερθούμε στα Κυθρεώτικα οργανωμένα σύνολα κοι-
νής ωφελείας που αφορούσαν στον οικονομικό και γεωργοπαραγωγικό τομέα.
Στόχος τους η από κοινού καλύτερη διαχείριση και προώθηση των προϊόντων
της περιοχής.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, στις 15 Αυγούστου 1902, ιδρύουν οι Κυθρεώτες
τη δική τους Εταιρεία «Ταμιευτήριον η Κυθραία» που θα έβαζε τέλος στην άγρια
εκμετάλλευση από τους τοκογλύφους. Σήμερον την 15ην Αυγούστου του έτους
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1902, οι μέτοχοι του Καταστατικού της Εταιρείας  «Ταμιευτήριον η Κυθραία»
ού η ίδρυσις εγένετο κατά την ρηθείσαν ημερομηνίαν, συνελθόντες, εξελέξαμεν
πενταμερή επιτροπείαν τους εξής κυρίους: Τον Χριστοφάκην Μηλίδην Ταμίαν,
τον Κ. Ι. Πανταζήν γραμματέα, τον Κύριον Θ. Ιωαννίδην, τον Ν. Γ. Καττάμην
και τον Πέτρον Χατζηλουκάν. Ανάμεσα στους 15 συγκεντρωθέντες και μία γυ-
ναίκα! Η Αθηνά Καλλή. 

Μέσα σε 2 μήνες τα 15 άτομα της ιδρυτικής «συνεδρίας» αυξήθηκαν σε 55.
Στο Καθολικόν της Eταιρείας* με ημερομηνία 1903 Φεβρουαρίου 17, παρατί-
θεται κατάλογος των 55 μετόχων του Ταμιευτηρίου. Από προσεκτική μελέτη του
Καθολικού τεκμαίρεται ότι εκδόθηκαν αρχικά 133 μετοχές. Η αξία κάθε μετοχής
καθορίστηκε στα 18 ½ σελίνια. Στο ταμείο στις 17 Φεβρουαρίου 1903 είχαν κα-
τατεθεί 123 λίρες και μισό σελίνι.

Περισσότερα στοιχεία δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε προς το
παρόν. Πόση ήταν η διάρκεια ζωής της εταιρείας; ΄Ηταν η εταιρεία αυτή ο πρό-
δρομος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Κυθρέας;

Την Κυριακή του Πάσχα το 1925 αποφασίστηκε η ίδρυση συλλόγου με την
επωνυμίαν Αγροτικός Σύλλογος Κυθρέας και περιχώρων. Σκοπός του, όπως
ανέφερε ο γιατρός Κ. Ν. Κυριακίδης (Κολίτσης) σε ομιλία του, ήταν η συνένωση
όλων των εργατών και αγροτών, η ηθική και υλική εξύψωσή τους ούτως ώστε
να προωθήσουν στη Βουλή ανθρώπους από τα σπλάχνα του λαού ώστε να ψηφί-
ζουν νόμους υπέρ των εργατών. Ο νέος σύλλογος αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό.
Την πρώτη μέρα ίδρυσής του ενεγράφησαν 150 μέλη. Ο Αγροτικός Σύλλογος μά-
λιστα, δημιούργησε παραρτήματα, στο Νέο Χωρίο, Βώνη, Παλαίκυθρο, Έξω Με-
τόχι, Μαραθόβουνο και Άσσια.

Το 1936 και μεσούσης της Παλμεροκρατίας, που απαγόρευσε τη λειτουργία
οργανώσεων, ιδρύεται με  παράδειγμα την Ρεσπερική Ένωση Αθηαίνου ο Σύν-
δεσμος Αγροτών Κυθρέας. Με τη δημιουργία όμως στη συνέχεια της Παναγρο-
τικής Ένωσης Κύπρου το 1942, ο Σύνδεσμος Αγροτών Κυθρέας προσχώρησε
στην ΠΕΚ ως Αγροτική Τοπική Ένωση ΠΕΚ Κυθρέας (ΑΤΕ-ΠΕΚ)

Στις 24 Αυγούστου 1937 ιδρύεται στην Κυθρέα το Συνεργατικόν Ταμιευτή-
ριον Κυθραίας Λτδ. Μετοχικό κεφάλαιο αποτελούσαν 500 λίρες Κύπρου  διαι-
ρεμένο σε μετοχές των 10 σελινίων. Στους σκοπούς της ίδρυσής του, πέρα από
την αποταμίευση και το δανεισμό, αναφέρεται η προμήθεια ειδών γεωργικής
χρήσης και η πώληση των προϊόντων των μελών του. Διέθετε ιδιόκτητο οίκημα
και αποθήκες γεωργικών προϊόντων (χαρουπιών κτλ.) που τα μέλη του παρήγαν.
Διέθετε επίσης φυτοφάρμακα, σπόρους όπως και γεωργικά εργαλεία για τις
ανάγκες των μελών του. Ας σημειωθεί πως, η Κυθρέα βρίσκεται  στην 16η θέση
στον πίνακα ίδρυσης των Συνεργατικών ταμιευτηρίων σύμφωνα με τη χρονολο-
γία ίδρυσής τους. 

* (Το Καθολικόν, πολύτιμη πηγή πληροφοριών βρίσκεται σήμερα στην κατοχή του Δήμου Κυ-
θρέας).
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Υπογραφές Κυθρεωτών για ίδρυση Συνεργατικού Παντοπωλείου, 1947.
(Αρχείο Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας)
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Χάριν της ιστορίας, αναφέρουμε πως το Ταμιευτήριο συνέχισε να λειτουργεί
και μετά την προσφυγοποίηση. Το 1991 ιδρύθηκε στην προσφυγιά ‘Νέο Συνερ-
γατικό Ταμιευτήριο Περιοχής Κυθρέας’ που περιλάμβανε όλα τα χωριά της ευ-
ρύτερης περιοχής. Εν τέλει το 2004 συγχωνεύθηκε με τη Σ.Π.Ε. Στροβόλου.  

Το 1947 ιδρύθηκε κάτω απο την ομπρέλα του Συνεργατισμού, το πρώτο συ-
νεργατικό παντοπωλείο. Τα συνεργατικά κρατούσαν τις τιμές σε λογικά επίπεδα,
οι δε πωλήσεις γίνονταν επί πιστώσει και η ποιότητα των αγαθών αναβαθμίζετο
συνεχώς. Μέρος των κερδών επιστρέφετο, ως μέρισμα στους μετόχους. Ο θεσμός
σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη την Κύπρο. Το Συνεργατικόν Παντοπωλείον Κυ-
θρέας Λτδ. ιδρύθηκε το Δεκέμβρη του 1947 με μετοχικό κεφάλαιο £500 λίρες
Κύπρου διαιρεμένο σε μετοχές των 10 σελινίων. Αριθμούσε 248 μέλη.

Η οικονομική κατάστασή του δεν φαίνεται να ήταν καλή, τουλάχιστον τη
πρώτη 20ετία της ζωής του  λόγω των περιορισμένων πωλήσεων και του χαμηλού
ποσοστού κέρδους. Ο ημερήσιος τζίρος κυμαινόταν από £7-10 λίρες. Επικρέ-
ματο έτσι συνεχώς η πιθανότητα διάλυσής του μέχρι και το 1967 που άρχισε η
ανάκαμψη. Βρισκόταν εν ενεργεία μέχρι την ημέρα της προσφυγοποίησής μας

Με τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ιδρύονται σε διάφορα χωριά
της Κύπρου σύγχρονα ελαιοτριβεία με πρωτοπόρους τα χωριά Άσσια και Λύση.
Έτσι και οι ελαιοπαραγωγοί Κυθρέας, το 1948 ιδρύουν μετοχικό ελαιοτριβείο
με την επωνυμία Εταιρεία Ελαιουργίας Γεωργικών και Βιομηχανικών Επιχει-
ρήσεων Κυθρέας Λτδ. Αρχικό κεφάλαιο 2.500 λίρες Κύπρου σε μετοχές της
μιάς λίρας Αγοράστηκε ο μύλος «Γιατρός» και μηχανήματα με μακροπρόθεσμο
δάνειο από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Κυθρέας. Με την πάροδο του χρόνου,
το νερό, ως κινητήρια δύναμη, αντικατέστησε ο ηλεκτρισμός. Στα 26 χρόνια λει-
τουργίας του τα κέρδη διατίθεντο για βελτίωση των μηχανημάτων και επέκταση
του υποστατικού αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα πιο σύγχρονα ελαιοτριβεία
της Κύπρου.

Το 1962, η Αγγλική Κυβέρνηση «υφαρπάσσει» το 4.8% της ολικής ποσότητας
του Κεφαλοβρύσου για ύδρευση 13 χωριών της Μεσαορίας. Η Κυπριακή Δημο-
κρατία  δεν έκαμε κανένα αντισταθμιστικό έργο μετά την υφαρπαγή αυτή. Για
αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ο Αρδευτικός Σύνδεσμος Κυθρέας (Κεφαλόβρυ-
σος) για να υποστηρίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των ιδιοκτητών
νερού.

Στους Κανονισμούς λειτουργίας του καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις των ιδιο-
κτητών νερού όσον αφορά την πληρωμή δικαιωμάτων. Έγινε επίσης πρόνοια για
τις δικαιοδοσίες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής όπως και κανονισμοί για
παράνομες επεμβάσεις στο νερό ή στα αυλάκια και τις διακλαδώσεις τους.

Παρενθετικά αναφέρεται πως στην προσφυγιά, το Φεβράρη του 1991, οι ιδιο-
κτήτες νερού και παράγοντες της Κυθρέας αποφάσισαν την σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης για εκλογή νέας επιτροπής. Ζητήθηκε δε από τον ΄Επαρχο Λευκω-
σίας να προεδρεύσει της Γενικής Συνέλευσης χωρίς τούτο να γίνει κατορθωτό.
Για την μετέπειτα πορεία του Συνδέσμου, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία στα Αρχεία
του Κράτους.
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Το 1965 Κυθρεώτες λεμονοπαραγωγοί πρωτοστάτησαν στην ίδρυση  συνδέ-
σμου με την ονομασία Συνεργατική Εταιρεία Λεμονοπαραγωγών Κυθρέας
ΣΕΛΚ. Σκοπός της η ομαδική και απ’ ευθείας διάθεση στους εμπόρους των λε-
μονιών έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στην εκμετάλλευσή τους από τους μεσίτες και
τους εμπόρους. Η Εταιρεία ιδρύθηκε κάτω από την ομπρέλλα του Συνεργατι-
σμού και τον πρώτο πυρήνα της αποτέλεσαν 300 μονόλιρες μετοχές. 

Η αυτονομία της ΣΕΛΚ διήρκησε μόνο 5 χρόνια. Το 1970 προσχώρησε στη
Συνεργατική Εταιρεία Λεμονοπαραγωγών Επ. Κυρηνείας (ΣΕΛΕΚ).

Ένα χρόνο μετά, το 1966, ακολουθώντας το παράδειγμα των λεμονοπαρα-
γωγών, οι Κυθρεώτες ελαιοπαραγωγοί, ιδρύουν τον Σύνδεσμο Ελαιοπαραγωγών
Κυθραίας, για καλύτερη διάθεση της ελιάς. Ο σύνδεσμος αυτός ήταν, στη συνέ-
χεια, η απαρχή της ίδρυσης το Μάρτη του 1968 της Παγκύπριας Οργάνωσης
Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων (κονσερβοποιημένων ελαιών).

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στην ίδρυση στην Κυθραία ενός διαφορετι-
κού συνδέσμου που μόλις πρόσφατα περιέπεσε στην αντίληψή μου. Μαθαίνουμε
λοιπόν από την εφημερίδα Χαραυγή του Σεπτέμβρη του 1959 πως στην Κυθρέα
ιδρύθηκε ο Κυνηγετικός Σύνδεσμος Κυθρέας και Περιχώρων. Σκοπός του όλοι
ανεξαίρετα οι κυνηγοί της περιοχής να εγγραφούν ως μέλη για να προστατεύ-
σουν με κάθε μέσο το κυνήγι από τους λαθροκυνηγούς. 

Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη και επιγραμματική ανασκόπηση των οργα-
νωμένων συνόλων της Κυθρέας του χθές. Αξίζει όμως να πούμε πως, σε μια χρο-
νική περίοδο 75 χρόνων, μνημονεύουμε απόψε τη δημιουργία 30 οργανωμένων
συνόλων. Στην κοινωνία της Κυθρέας, των 3.500 κατοίκων. Χωρίς βέβαια να
περιληφθούν οι εταιρείες ιδιωτών, αλευροποιίας, σκυροποιίας, ασβέστου κλπ.
που επίσης υπήρχαν στην Κυθρέα. 

Καταδεικνύεται, μέσα από την πορεία των οργανωμένων συνόλων, πως η δη-
μόσια ζωή στην Κυθρέα δεν ήταν ποτέ στάσιμη. Και πως η Κυθρέα ήταν μιά πο-
λιτεία που δεν κοιμόταν ποτέ. Όπως τον Κεφαλόβρυσό της που έρρεε ασταμά-
τητα έτσι και οι δρόμοι της ποτέ δεν άδειαζαν ούτε ησύχαζαν. Άλλοτε με τους
κυρατζήδες και τους καμηλάρηδες που διέσχιζαν μερόνυχτα την Κυθρέα με το
σιτάρι, ή τους ασβεστάρηδες που κουβαλούσαν τον ασβέστη, ή τους νεροφύλακες
που διαφέντευαν το νερό.   

Και φτάνουμε στον Αύγουστο του 1974. ΄Οταν με βίαιο τρόπο ξεριζωμένοι
και αφήνοντας τον τόπο τους, οι Κυθρεώτες, αποζητούν όχι το οικονομικό πλέον
όφελος, αλλά τη συσπείρωση που θα έδινε συνέχεια στην ταυτότητά τους, θα
διατηρούσε την κοινωνική συνοχή και θα κρατούσε εν ζωή την Κωμόπολή τους. 

Ενάμισυ χρόνο μετά, το 1976, ιδρύεται το Προσφυγικό Σωματείο Ελεύθερη
Κυθρέα. Κυριότερος στόχος του η αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων, η
εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και η επιστροφή των προσφύγων. Με την
ίδρυσή του και μέχρι την επανασύσταση του Δήμου, ήταν η μοναδική φωνή της
Κυθρέας και των περιχώρων της προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων  τόσο στην
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
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Τον Απρίλη του 1978 κυκλοφόρησε το τετραμηνιαίο περιοδικό «Ελεύθερη
Κυθρέα», εκφραστικό όργανο της Ελεύθερης Κυθρέας για να προβάλει την πλου-
σιότατη πολιτιστική παράδοση της περιοχής. Το Περιοδικό είναι μέχρι και σή-
μερα ανοιχτό βήμα για οποιονδήποτε Κυθρεώτη ή μή, αρκεί μόνο η συνεργασία
να ανταποκρίνεται στους στόχους και τις επιδιώξεις του Σωματείου. Αποστέλ-
λεται πέραν των συνδρομητών του σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού, διεθνείς ορ-
γανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η «Eλεύθερη Kυθρέα» κυκλοφορεί σήμερα από 3μελή συντακτική επιτροπή.
Aριθμεί ήδη 112 τεύχη και εκδίδεται σε 600 αντίτυπα με 510 συνδρομητές. Επι-
χορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολι-
τισμού και το Δήμο Κυθρέας. Μέρος των εξόδων καλύπτεται από δωρεές Κυ-
θρεωτών.

Ακολουθώντας τα σημεία των καιρών με τις νέες μορφές επικοινωνίας και
ενημέρωσης, όλα τα τεύχη του Περιοδικού βρίσκονται στο διαδίκτυο στο site
www.eleftheri-kythrea.com δίνοντας εύκολη πρόσβαση στον κάθε ερευνητή.
Ανακοινώσεις ή και δραστηριότητές του Σωματείου βρίσκονται στο Face Book
στο Eleftheri Kythrea Magazine. 

Χρόνια αργότερα, το 1992, ιδρύθηκε, από μιά ομάδα γυναικών, ο Όμιλος
Γυναικών Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας. Ο Όμιλος αγκάλιασε τις γυναίκες της
περιοχής και  τη νέα γενιά. ΄Εχει έντονη παρουσία στην Κύπρο και στο εξωτερικό
μεταφέροντας παντού το πολιτικό πρόβλημα, την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και το δράμα των αγνοουμένων και εκτοπισμένων. 

Το 2006 ιδρύθηκε ο Λαογραφικός  Όμιλος Κυθρέας από χορευτές, λαϊκούς
τραγουδιστές και μουσικούς από την Κυθρέα για να διατηρήσει ζωντανή τη
λαϊκή παράδοση και να φέρει κοντά τους νέους της Κυθρέας. Παρουσιάζει μέχρι
σήμερα πλούσια δράση τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Στη πολύχρονη και συστηματική ενασχόλησή μου με τον τόπο μου και τους
κατοίκους της Κυθρέας έμαθα και απεκόμισα πολλά. Υπάρχουν όμως, ακόμα
τομείς που πρέπει να ερευνηθούν, πράγματα που πρέπει να ειπωθούν και να
καταγραφούν. Δεν σας κρύβω πως καθημερινά επιβεβαιώνω πως ‘γηράσκω αεί
διδασκόμενη’ και ‘εν οίδα ότι ουδέν οίδα’, αφού σε πολλές απορίες και  ερωτή-
ματα δεν βρίσκω, ούτε έχω απαντήσεις. 

Αλλά συνεχίζω να ονειρεύομαι. Περπατώ νοερά στην Κυθρέα και αναμοχλεύω
μνήμες από το παρελθόν της. 

Ονειρεύομαι μια Κυθρέα Αρχόντισσα, όπως την αφήσαμε... 
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