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Η Οδ<ιtιuειtι τοu Ζωματεlοu EλεtJStpη Κυθpέα · 
yια την αtτ6κτηση . rrenιt .... 

Οτaν πια συνειδητοποιήσαμε qaν 

οργανωμέVQ σύνολο οτι το τέλος της 
πραγματικής οδύσσειός μας, το 
τέλος του ξεριζωμού, aργούσε να 

έρτει, aρχίσαμε να ενεργούμε για μιά 

«Ι)νετη προσωρινότητα» Αρχtσαμε 

να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσα

ΙJf; να έχουμ~ μιά δική . μας στέγη, 
όποv. θq μποpοt;ισαμξ; vα κάνουμε τις 
συνεδρίες μας, να μaζειJοvμε τον 

κόσμο μας, ένα χ,<.ί>ρο {)που θα έδινε 
το στίγμα μας και θα δήλωνε το 
«παρόν μας», Τα χρόνια ποu.πέρα

σαv φιλοξενοuμενοι από διάφορους 
άλλους'φορεiς ήταν αρκετά, ~πρεπε 
να αποκτήσουμε τi.i.>ρa το· δικό μας 
χώρο. 

Ηταν εηι εποχής της ηροεδρίας του 

κau Σπύροv Κυrφιανού, το 1983 
όταv αρχιaaμ$ σο,ν Σφμρτεtό να 
<(απαίτούμε~ ένο κομμάτι' γής από 
αυτά_που υπήρχαν «αnό εδω», για να 

aντικατοστήσει προσφρινά το δικό 

μας «από εκεί». • Η τανε μιό. nροαω· 
ρινή και tlραχμπρόθεσμη λύση, 

πιστεύαμε, μέχρι να επιστρέψουμε .... 
Ετοι μας ποραχοορήθηκε aπό την 

Κυβtρνηση Κυπριανpύ, το πρΦτο 
χaλίτικο οικόπεδο σε πάροδο της 

οδού Πειραιώς, στη Λυκαβητό, κάπου 

κ.οντά στην τότε Παιδαγωγική"Ακψ 

δημtα και το σημερινό Πανεπιστήμιο 
για να στήσουι.iέ το όίκημά J,ίας. το . . . . . 
oπpio αφού επρόκειτο για ττροσωρι

νή λύση, θα ήταν λυόμενο ... Και 
άρχισαν τότε ο~ vπολογιαμοί. τα τρε

χάματα, οι σχεδιαρμοι και τέλ?ς η 

εξασφάλιση της άδειας από τον 
Δήμαρχο· Λευκωσιας. Και γίνονταν 
όνειρα για ωραίa αυλή με κήπο, με 
δέντρα Κυθρεώτικα ... 
Τα σχέδιά μας όμως., ότqν μαθεύτη~ 

το γεγονός, προσέιφοuc1ςιv ρτην 
άρνηση των περιοίκων, Qt οποίοι επε

νέβησαν! .Είχαν βλέπετε ~άποιοιγ~ί~ 
τονες στήσει στο χαλίηκο~ και πρό~ 

χeιρο γκαράζ. και αοοΘήκη ... και 

ορνιθώνα . κ:αι δεν εvνοι.Jσαν να τα 
στερηθο~ν ή ~ςι τα χaλόaouvl γtα να 
στηθeί στοv ){ώρο τους ένα τφοσφυ~ 
γικό σωματείο .... 
· Αρχ_ισε_τότε ένα πήγαινε·έλα στα 
Κυβερνητικά δώματα και ο τότε 

' . . . 

Υπουργός Εσωτερικών κος Χρ. 

θενιcψίν. μας uποαχtεmκε π_ .ως «~ΦΡ-
• . '\ ' ' ,· ' .. j 

qον τα υποστατικά ήταν παράνομα, 

θQ κατ~δαφίζονταν» και μάλιστςι. 

μέσω του τότ.ε Enάp}(ou Λευκω~ 
σιας .... ώρισε και την ημερομηνία 

κςιτεδάφισης η οποία όμως κατεδά~ 
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φιση δεν έγινε ποτέ .... Έγινε, βλt
πετε, ανασχηματισμός της Κυβ.έpνη

σης και τη θέση του κοu Βενιαμίν 

κατέλαβεοχοςΝτίνος Μιχαηλίδης, ο 

οποίος έδωσε οδηγίες στον · Επαρ
χο Λευκωσίας να μήν προβεί στην 

κατεδάφιση των .. ~παράνομων. 
Είχαμε τότε, είναι γεγονός, ποικίλες 

αντιδράσεις από τα μέλη τα οποία 

απαιτούσαν να προβούμε στην παρά

νομη ανέγερση τοu λuόμενου, όμως 

ψύχραιμα σκεπτόμενοι, δεν ετολμή

σαμε ... Νομίζαμε, βλέπετε, πως θα 
βρεf}εί·μιά κάποια λύση ... 
Αντ · αυτού, ο νέος Υπουργός κάλε
σε το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου για συζήτηση του θέμα

τος και εισηγήθηκε, μιά και δεν ήταν 

συνετό!!! να στεγαστοuμε σε ένα 

χώρο όπου το οίκημα του Σωματείου 

θα βρισκόταν σε εχθρικό περιβάλλον, 

την «ανταλλαγή, του οικοπέδου με 

άλλο οικόπεδο σε άλλο χώρο, όπου 

οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα είχαν 

αντίρρηση!! Αν είναι δυνατόν ... 
Βρισκόμενοι πρό αδιεξόδου και μή 

έχοντας άλλη λύση, δεχθήκαμε την 

πρότασή του με την προuπόθεση ότι 

θα μας δώσει και 2 χιλιάδες λίρες 
γωτί λόγω ανατίμησης των uλικων 

οικοδομής η τιμή που συμφωνήθηκε 

με τον εργολάβο για το στήσιμο του 

λυόμενου δεν θα ήταν η ίδια, και το 

σπουδαιότερο, να μας βοηθήσει στην 

εξασφάλιση της νέας άδειας οικοδο-
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μής από τον Δήμο της περιοχής. 

Και μεταφέρθηκαν έτσι τα όνειρα και 

τα σχέδιά μας στην Αγλαντζιά, σε 

ένα ωραίο οικόπεδο σε μιά ωραία 

περιοχή, δίπλd από το οίκημα που 

έχει ανεγείρει άλλο προσφυγικό 

σωματείο, ο Αγίος Αμβρόσιος Κυρή

νειας. · Ομως δεν ήταν γραφτό να 
στεριώσοvμε οuτε εδώ .... 
Ενας μακρύς κατάλογος όχι μόνο 

από τους γείτονες του 

οικοπέδου,αλλά και από aπόμακρους 

περίοικους που υπόγραψαν εναντίον 

της παραχώρησης του οικοπέδου και 

της ανέγερσης λυόμενου οικήματος 

από το προσφυγικό σωματείο μας, 

στάθηκε η αηία να βρεθούμε για δεύ

τερη φορά με ένα οικόπεδο στα χαρ

τιά· μόνο και με σχέδια και όνε φα επί 

.... χάρτου και χωρίς την απαιτούμε
νη άδεια οικοδομης ... 
Τότε ξαναζωντάνεψε η ιδέα για 

παράνομη ανέγερση του λυόμενου 

που θα στηνόταν σε χρόνο αστραπή. 

σ εργολάβος ήταν ήδη έτοιμος μια 

και είχαμε κλείσει σuμφιονία από το 

.... προηγούμενο οικόπεδο. Στήθηκε 
ολόκληρο στρατηγιιςό σχέδιο, θα 

ζητούσαμε την βοήθεια των κανα

λιών και του τύπου και δεν θα βρισκό .. 
ταν, πιστεύαμε, άτομο να πεί ότι δεν 

είχαμε δίκη ο γι· αυτή μας την παρα

νομία. · Ομως την τελεurαία στιγμή 
πρυτάνευσε και πάλι η λογική.... Οι 

περιστάσεις απαιτούσαν να είμαστε 



και να παραμένουμε νομοταγείς ... 
Και άρχισε πάλι το ψάξιμο μπός και 

βρεθεί ... κάποιος χώρος σε αραιοκα· 
τοικημένη περιοχή, όπου δεν θα ενο

χλούσαμε τους γείτονες! Εντοπίστη

κε τότε δίπλα από το Σωματείο 

Απόλλων Νέου Χωρίου, κοντά στο 

κοιμητήριο Αγίου Κωνσταντίνου και 

Ελένης κάποιος χώρος στον οποίο θα 

μπορούσαμε να βολευτούμε, αλλα 

βρέθηκαν πάλι πολλά εμπόδια, βρέ

θηκε ακόμα και ένας ηλεκτρικός 

στύλλος της ΑΗΚ που θα ι)ταν δuσκο

λο να μετακινηθεί αφού χρειάζονταν 

νόμιμες διαδικασίες και εμείς το 

βάλαμε αμανάτι να στήσουμε παρά

νομα το Σωματειο ... 
Αρχίσαμε να μπαινοβγαίναμε και 

πάλι στα δώματα του Υπουργείου και 

να υπενθυμίζουμε για αθετημένες 

συμφωνίες, για την υπόσχεση της 

άδειας οικοδομής που δεν τηρf)θηκε, 

αλλά ματαίως .... Πήραμε το θέμα 
μέχρι και το Υπουργικό Συμβούλιο .. . 
Η απάντηση όμως ήταν στερεότυπη .. . 
«Να εξευρεθεί νέος χώρος οικοδο

μής"... Απίστευτο .... Θυμίζει το 

φούρνο του Ναστραδiν Χότζα που 

έπρεπε να είναι πάνω σε ρόδες για 

να μένουν όλοι ευχαριστημένοι .... 
Και έγινε τότε νέα εισήγηση στην 

«Ελεύθερη Κυθρέα» που στο μεταξύ 

είχε δέσει στο άρμα της περιπλάνη

σης για εξεύρεση χώρου και τον Ομι

λο Γυναικών Περιοχής Κυθρέας που 
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δημιουργήθηκε από τις Γυναικες. 

Μέλη του Σωματείου. Να αποκτήσει 

στέγη στην Θουκυδίδου 19, στην 
Ακρόπολη, μαζί με τα Συστεγαζόμε

να Σωματεία Περιοχής Κυθρέας ... 
Συναίνεσαν σ· (luτή την εισήγηση και 

τα εμπλεκόμενα Σωματεία, και αρχί

σαμε πάλι να ετοιμάζουμε σχέδια. 

Αυτή τη φορά θα είχαμε δικό μας, 

μαζί με τον 'Ομιλο Γυναtκών, ολό

κληρο όροφο στο ήδη υφιστάμενο 

κτίριο. Είπαμε τότε πως τα βόσανα 

είχαν τελειώσει.... Αρχίσαμε νέα 

τρεχάματα, σκαρώθηκαν νέα αρχιτε

κτονικό σχέδια για να ναυαγήσουν 

στη συνέχεια αφοu την τελευταία 

στιγμή κόποιο από τα ενδιαφερόμενα 

σωματεία υπανεχώρησε και δεν 

προχώρησε η παραχώρηση του 

χώρου ... 
Και σταματήσαμε ως εκεί, και ήταν 

τότε 1996 ... Και συνεχίσαμε να βρι

σκόμαστε ως σωματείο φιλοξενού

μενοι στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο του 

συγχωριανού Χάρη Αιμιλιανίδη, και 

συνεχίσαμε να έχουμε τις εκδόσεις 

του περιοδικού και τα υnόρχοντα 

του Σωματείου στα υποστατικά της 

Παναγίας της Φανερωμένης ... ενώ 
τον Ομιλο Γυναικών φιλοξενούσε ο 

Δήμος Κυθρέας στα γροφεία του. 

Φαίνεται πως στην ευημεροι)σα 

κυπριακή κοιvωνίο, στην οποιαδήπο

τε γειτονιά της Λευκωσιάς ή των 

προαστείων, όπου ο κάθε νοικοκύρης 
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συναγωνίζεται τον διπλανό του στην 

επίδειξη και στον νεοπλουτισμό, δεν 

χωρούν· λυόμενα για να στεγάσουν 

πολίτες <<δεύτερη-ς κατηγορίας» .... 
Είναι ενόχληση για τον ντόπιο, η 

συνά-θροιση δύο ή τρεις φορές τον 

μήνα μιάς ομάδας από συνςινθρώ

πους τους με σκοπό να διατηρήσουν 

τις ρίζες και τους δεσμούς τους 

ώστε να μήν aφομοιωθούν από το 

νέο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Με τον ερχομό όμως του κ. Χρωτο

δούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

άρχισε το θέμα μας να κινείται για να 

βρεί τελικά τη λύση του. Κατώρθωσε 

ο κος Χριστοδούλου αφού ενέκυψε 

με.ζέση και ενδιαφέρον στο πρόβλη

μα, να βρεί τρόπο ώστε να στεγα-

στούν τρία προσφυγικά σωματεία της 

περιοχής Κuθρέος στο τουρκοκυ

πριακό σπίτι της οδού Γρανικού στη 

παλιά Λευκωσία. Φαινομεvικά στα 

διάφορα χαρτιά το οίκημα ανήκει στο 

ΘΟΙ Παλαικύθρου, που δέχτηκε να 

στεγάζει μαζί του και τα δύο πρσσφu· 

γικά σωματεία της Κιιθρέας ... 
Για το ενδιαφέρον και την οικονομική 

βοήθεια που μας πρόσφερε και σuνε

χίζει να προσφέρει ο Υπουργός Εσω

τερικών κος Χριστόδουλος Χριστο

δούλοu, είμαστε πραγματικά εuγνώ· 

μονες ... 
Εδώ σήμανε το τέλος της πικρής 

πολύχρονης περιπλάνησης. 

Εδώ θάμαστε μέχρι την επιστροφή 

... Γρανικού 39, Παλιά Λευκωσία. 
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Το rελευταfο ... επί χάprου οlκημα στην οδό Θουκιiδfδου 19 Ακρόπολη στα συστεγαζόμενα 
σωματεία περιοχής Κυθρέας. 


