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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Χαιρετισμός του Προέδρου του σωματεfου '"ΙΞλtΟθtρή Κυβρέd' 

στη χοροεσπερίδα που έγινε στις 12 Moiou 1990 
στο ξενοδοχείο "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ'Ό 

Αγαπητοί χωριανο~ φίλοι, και εκτιμητές 
του έργου του Σωματείου μας, 

Με αισθήματα ανάμεικτης χαράς και 
συγκiνησης απευθύνομαι προς όλους από 
μέρους της Επιτροπής μας και σας μετα
φέρω θερμό και αγωνιστικό χαιρετισμό και 

σας εύχομαι να περάσετε ευχάριστα την 

αποψινή μας κοινωνική βραδιά. Σiγουρα 

όλοι μας σ' αυτή τη συγκέντρωσή μας 
φέρουμε νοσταλγικό τη θύμιση μας στους 
τουρκοπατημένους τόπους μας και ανα

πολούμε την ειρηνική και ευτυχισμένη ζωή 
που aπολαμβάναμε στην ξακουσμένη μας 
Κυθρέα μαζι με τα γύρω γειτονικό της 

χωριά. 

Ήταν πραγματικό ένα φυσικό και κοινω
νικό περιβάλλον με ομορφιές και κάλλη 

και ασύγκριτα κίνητρα για ανθρώπινη 

δράση και κοινωνική ανέλιξη. Ήταν η 

καλύτερη εκλογή τοπίου που έκαμε ο 
πρωτος οικιστής Χύτρος για να κτίσει την 
αρχαία πολιτεία των Χύτρων που εκτεινό

ταν τότε σ' όλα τα κοντινό χωριό. Εiχε 

όλα τα φυσικό πλεονεκτήματα να εξελι
χθεί σε πολυάνθρωπη πολιτεία και ν' ανα

δειχθε! ανάμεσα στα 9-12 βασίλεια που 
υπήρχαν στην Κύπρο από τις αντιστοιχες 

πόλεις που έκτισαν οι Αχαιοι σαν έφθα

σαν στην Κύπρο τον δωδέκατον αιώνα 

π.Χ. 

Ποια ήταν άραγε τούτα τα κ!νητρα; Ήταν 

η αστε[ρευτη πηγή του Κεφαλόβρυσου 

που το τρεχάτο της νερό χρησιμοποιόταν 

όχι μονάχα για τη γεωργική παραγωγή, 

αλλά και για την κ!νηση των 32 νερόμυ
λων της που άλεθαν ασταμάτητα τα 

σιτηρά της Μεσαορίας. Ήταν η γρανιτένια 

πέτρα του Πεντόκτυλου που ψηνόταν στα 

ασβεστοκάμινο και γινόταν ο aσβέστης, 

το κύριον οικοδομικόν υλικό. Παράλληλα 

στα νεώτερα χρόνια με την εισαγωγή των 

ειδmciw μηχανηι}άτωv ολdΟταν και έδιδε 
τα οκ(Jρα για την Οικοδοι.ιοο't κΦ aa~oιto. 
Ήταν το τtύt<νόφυτο δόΘ'ος της XW~ 
ποιι παρείχι το rtΛαύοιο οξυγόνο οπcιραι
τητον για την uyeb των κατοb<ωv κ.cί την 
άφθονη ξιιλ6'1 Ύια ·τις t<at'Otkltς και την 
εrtιrtλωοή τους. Ήταν ακόμη ο &όnλατος 
κόμftcς βολικός Ύια κοτοtκηοη ισ γιο Ποι
κίλη καλλιέργl\α και · 11αραγωνή μιt:ις και 
υm;ρχι to rtλούοιο wρό του Κεφαλόβρυ· 
σου.· 

Μια επtοκεψη ·στο οpχaιοΛο~δ μας ΜΡυ
σεtο , δείχνι.ι τα nολιίnμa ι:u~τα ~ου 
έφιρι ot φως η λ()yική . QΚctrtόVη 
που αποδεικν\)Ουv . και πιρα nως ο 
ανθρd)mνος ηcρόγοVτας ε~μετΩλλεύ-
θηκε όλα τα κtνητρο nou η φίψη αε 
αφεί&ώλεuτο ο'tΌ τonto nou ο . ς 
έκτισε την nόλη του. Δυο γλυtπά ργόλ· 
ματα από αοβεοτόΑιΕrο :rou nτολιμαtου 
άρχοντα σι υπερμεγέθη στάση, ότtως και 
τσ άγCtψ~ του,~nόλlωνα ·~ο Δt~ 11ρο
φήτης δηλ. &Ε:ρμηνeα του Διός κρατεε 
αετό σύμβολο του ττctτέρα των ee:w και 
των ανθρώπων~ .Όλα. τούτα βρέΘηκαν στη 
Βώνη το 1'SSS, ~Πό το Ρίχ:tερ. Στις 0ιις 
ανασκαφές της ΒdΜ)ς ανοκαλfιφθηκε ·και 
το Ίερό' TOU Ά:nόλλωνά . μι·. auo nεριβό~ 
λοuς, ο tve1ς χρησψοποιόταν για. τις 

θuofeς •.t<αι ο. όλλος για την τοποθέτηση 
των αναθημqτικών αγαλμάτων. 

Οι κάτοικοι των Χύτρων λάτρε:ι.ιαν ε:ξαιρε· 
τικά την Παφtα Αφροδίτη ατηv οnοια 
ειχαv αφιερd)οει και ναό. Ιδιαιτε:ρον ακόμη 
σεβασμό έδειχναν κοι οτο Ρωμαίο· οuτο· 

κρότορα Σεnτψιο Σε:βήρο, γιατι στην 
εποχή του έγιναν σπουδαία έργα στην 

Κύπρο. τ ο ορε:tχόλlάvΌ όyaλμό ταυ βρέ· 
θηκε το 1928 από Τούρκο γεωργό σαν 
καλλιεργούσε το χωρόφι τw στην τοπο· 
θεσια "Άγιος Δημητριαvός". Φuλάπεται 



στο κυπριακό Μουσειο σε ξεχωριστή 

α!θουσα. Παρουσιάζει τον αυτοκράτορα 

σε φυσική στόση, ολόγυμνο πιθανό στην 

προσπάθεια να βόλει λόγο. Η κεφαλή του 
ει ναι ένα αριστούργημα του όλου πορτραι

του και η απόδοση του σώματος το κάμνει 

δυναμικό και κομψό με ελληνιστική παρά

δοση. 

Οι κάτοικοι των αρχα!ων Χύτρων δέχτη

καν στα μέσα του πρώτου αιώνα μ. Χ. την 
πιστη του Ναζωραιου με τον ερχομό των 

Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Κύριος 
δε ο!δε πόσοι Χριστιανοι μαρτύρησαν στα 
χρόνια των φοβερών διωγμών. Στην 

εποχή όμως που ο Χριστιανισμός αναγνω

ρίστηκε σαν επ!σημη θρησκεια ιδρύθηκε 

και επισκοπή στο βασlλειο των Χύτρων 
που λόμπρυναν το θρόνο της σεβάσμιοι 
ιερόρχες με εξέχουσα φυσιογνωμια τον 
Άγιο Δημητριανό. 

Παρέλαβαν οι κάτοικοι των Χύτρων την 

εθνική τους ταυτότητα και συνδύασαν 
τούτη με τη Χριστιανική τους για να τη 

διατηρήσουν ατόφια και ακέραιη · nρος 
πεισμα των διάφορων κατακτητών που 

προσπαθούσαν επlμονα να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα τους. Διατηρήθηκε η ελλη

νική μας καταγωγή μέχρι τη δική μας 
εποχή, μέχρι που οι βόρβοροι Απlλες 

εισήλασαν στο νησι μας τον Ιούλιο του 

1974. 

Ενας αμιγής ελληνικός πληθυσμός κατοι

κούσε στη δοξασμένη μας Κωμόπολη 
κόnου 3-4 χιλ. και όλλες 10 χιλ. πληθυ
σμός κατοικούσε στα γειτονικό μας χωριό 

και απ' αυτούς μόλις 2 χιλ. nερίπου ήταν 
Τούρκοι. (1500 κατοικούσαν στα Τουρκικό 
Χωριό Επηχώ και Μπέη Κιογιού και όλλοι 

500 Τούρκοι στα μεικτό χωριό Παλα!κυθρο 
και Νέο Χωριό). 

Όλοι οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής 
Κυθρέας εργατικοι και φιλοπρόοδοι, τιμιοι 
και νοικοκυραιοι σ' ένα στόχο απέβλεπε η 
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ζωή και η δράση τους. Στην μόρφωση και 
αποκατόστt'1ση. των ποιδΒν τοαι; κcιι την 
ανόδε~ τους ο~ ... ανΦτερη .· κοινωνική 
θέση. Etxav όλοι τως ιδ(Q(τερη tφοσή
λωση στην αθάνατη μας πιστη με τις 6 
εκκληaιtς της Κο8piας και εκάν.ες των 
γειτονtκών . )(Ιψιών γεμ~ κόσμο τις 

Κυριακές και γιορτές. 

Ανέδειξε όλη 1\ περιοm μας άξια τt.Wa σ' 
όλες τις ιnοχtς που τ(μησαν τη γeνt

τεφα τους με το εργaτιιtό κm: φιλοπρόΟδο 
πνεύμα τους t~· όλους τ~ τομιtς τη«: κοι
νωνικής lJΡοσ1ηριότη-ως. Στα γρδμμaτά, 
στις εnισιήμες, στο εμπόριο, τη βtομηχa:. 
νια, τις τtχνης. ων ~pηO'(tt 'Φ<όμη 
στην εθνν<fι προσφορΟ. στο tίfρασμα 'tφ\1 
χρόνων, με· αmκορ'Οφωμα· τον'οπtλεUiι
ρωτικό αγώνeι 55~51. ·Μια . ·t«Wι ~ 
εγκατάΛειψε θρανtα και oτtoiJδtς και στε
λέχωccV τις ~ες τrfς Ε.Ο.Κ;Α. όΠου 
πολέμησαν με αξιοl;(ιλωτη αuταttόρνηση 
για αποτ!ναξη του αγγλικοΟ ζυγοΟ. Δυο 
απ' αυτο(Ις με~ρΘrpcαν ο:τις φυλακές 
της Ανν,'λ!ας για να εκ1'lοουν την ΜΛuιτι"t 
ποινή τους. 

Πριν κλεiσω την παροΟσα θέλω να δώσω 
σ' όλους το μήνυμα. nιστη και θάρρος 
στον αγώνα μας nως θα φθό<1ει to περι
πόθητα ξεσκλάβωμα των τουρκοπατημέ
νων τόnων μας. Και Ο"Π'}ν nρώτη τους 
κατάκτηση οι Τ οΟρκοι τα ίδια με τα αημ$· 
ρινό είχαν κάμει. Μο τα καταιmrθέντα 
περιήλθαν και nόλι στα χtρια τιw .. προγό
νων μας των νόμη.ιων δικαιούχων. Και 
σήμερα και nόλι το ι&ο θα γtvιι. eo 
περιέλθουν στο δικά μας χέρια, γιαu ειvαι 
ζυμωμένα μι ι<όπους και θυσιeς, με 
ιδρώτα και αίμα. το δtκαιο αργε:ι αλλά δε 
λησμονει 

Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και μια 
ευχάριστη κοινωνική βραδuά. 

Ευχαριστώ! 


