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ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Η Ημέρα της ruνcιίκcις 

τnς Ανθriς Πέτσα - Σαββίδου 

Σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα στους χώρους της Δημοσιογραφικr\ς Εστίας 

στην Αγλαντζιά, ο Όμιλος Γυναικών Κυθρέας εόρτασε την Πέμπτn, 6 του Μάρτη, 
την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας με την πολιτιστικr\ εκδιiλωση «Ο ρό'1ος της 

Γυναίκας στη Σύγχρονη Κοινωνία». Την εκδr\λωση τίμησε με την παρουσία της η 

κα Έλση ΧριστόΦια. 

Μετά από εισαγωγικr\ ομιλία από την Πρόεδρο του Ομίλου κα Θεοδώρα Κναr\, 

ακολούθησε ομιλία από την κα Αγοραστr\ Τσουδερού, Διδάκτορα ιατρικr\ς, τέως 

Διευθύντρια Παθολογικr\ς Κλινικr\ς Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου και 

μέλος του Συντονιστικού Φορέα Γυναικών Ρεθύμνης με θέμα παιδεία - Υγεία: 
Συμβολή της Γυναίκας. 

το πρόγραμμα περιλάμβανε στο πρώτο μέρος σύντομες παρουσιάσεις από: τπ 

δημοσιογράφο κα Έλενα Χαραλάμπους !Η Γυναίκα και οι αγώνες της στο πέρα

σμα των Αιώνων>, τπν επίσης δημοσιογράφο κ α Πόλα Σπόντα, !Η Γυναίκα της 

Δημοσιογραφίας>, τη συγχωριανr\ μας κα Μαρία Ορφανίδου-Γεωργιάδου η οποία 

αναφέρθηκε στο προσωπικό της δράμα και στην αυτοθυσία της μητέρας της 

κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της Τούρκικης εισβολr\ς. Ιδιαίτερη νότα 

έδωσε με την παρουσία της η Τουρκοκύπρια συγγραφέας και Δημοσιογράφος κα 

seνgϋl Uludag, η οποία ξεδίπλωσε τις σκέψεις της όσον αφορά την Κύπρια Γυναί
κα !Πώς προχωρούμε στο μέλλον;>. 

Λόγω απουσίας της φωτορεπόρτερ Κάτιας Χριστοδούλου, η οποία θα ανέπτυσσε 

το θέμα Γυναίκα φωτορεπόρτερ στη φτώχεια και την αθλιότητα - Κένυα, η κο 

Άννα-Νόλλη Γεωργίου διάβασε γραπτr\ αναφορά της για την Κένυα, ενώ ταυτό

χρονα προβαλλόταν φωτογραφικό υλικό μέσω υπολογιστr\ από ταξίδι της κας 

Χριστοδούλου στην Κένυα. 

Στο διάλειμμα μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους η κο Καλλιόπη Σπύρου τρα

γούδησε έντεχνο κυπριακό τραγούδι χρωματίζοντας την εκδιiλωση. 
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Στο δεύτερο Μέρος ο Όμιλος τίμπσε 3 Κυθρεώτισσες που ξεχώρισαν στπν τέχνπ 
και στο τραγούδι: τις Χρυστάλλα Δπμπτρίου και Κατίνα Χρ. Πέτσα για τπ ζωγρα

Φικn και τπν Καλλιόππ Σπύρου για το τραγούδι. Ταυτόχρονα με τπν παρουσίασπ 

του έργου τπς κάθε τιμώμενπς εγίνετο και προβολn τπς δουλειάς τους μέσω 

υπολΟγιστn. 

Χρυστάλλα Δπμπτρίου, π ναϊΦ ζωγράφος τπς Κυθρέας. 

Η Χρυστάλλα Δπμπτρίου γεννnθπκε στπν Κυθρέα από τπν Κατίνα και τον Κώστα 

Κανικλίδπ. Φοίτπσε στο Δπμοτικό Σχολείο Κυθρέας και στπ συνέχεια σε Σχολn 

Μέσπς παιδείας. παντρεύτπκε τον Λευκωσιάτπ Γιατρό Δπμιlτρπ Δπμπτρίου με 

τον οποίο απέκτπσαν δύο γιούς. 

Από πέντε μόλις χρόνων άρχισε να διαφαίνεται το πάθος τπς για τπ ζωγραφικn 

και να ξεδιπλώνεται το καλλιτεχνικό τπς δαιμόνιο. οι ομορφιές τπς γενέτειράς 

τπς, π πλούσια βλάστπσπ, ο κεφαλόβρυσος με τα καθάρια νερά του nταν τα 

πρώτα ερεθίσματα που τπς κέντρισαν τπν φαντασία και τπν βοnθπσαν να εξελι· 

χθεί σε μια αξιόλογπ ζωγράφο. Ήταν ακόμα μικρn στπν Κυθρέα, όταν άρχισε να 
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πειραματίζεται με τα υλικά και να χρπσιμοποιεί ως χρώμα το χυμό από τις παπα

ρούνες και από τα Φύλλα των δέντρων. 

Το 1965 ζώντας πιά στπ Λευκωσία μαζί με τπν οικογένειά τπς, αρχίζει να ζωγρα
φίζει από μόνπ τπς και μάλιστα θέλει να εκθέσει τα έργα τπς. ο Θεόδοτος Κάν

θος nταν το έναυσμα, αυτός που τπς έδωσε φτερά όταν σε έκθεσπ ΖωγράΦων 

στπν Τεχνικn Σχολιl συμπεριέλαβε 4 έργα τπς. 

Η Χρυστάλλα Δπμπτρίου. αν και aυτοδίδακτος ζωγράφος άρχισε σιγά σιγά να 

ξεφεύγει από τπ λαϊκιi ζωγραφικιi και να χρπσιμοποιεί τπν φαντασία τπς, τον 

εσωτερικό τπς κόσμο σε ονειρικn ιi διακοσμπτικιi τεχνοτροπία. Όμως πάντα 

παραμένει κύρια έμπνευσιi τπς το λαϊκό στοιχείο του χωριού τπς. 

Πιlρε μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις από το 1971 - 1976 όπως Έκθεσπ 
Φεστιβάλ Κάρλσπεργκ, nαγκύnρια Καλλιτεχνικn Έκθεσπ 1971 και 1972, Παγκύ
πρια Έκθεσπ Λαϊκών aυτοδίδακτων ζωγράφων 1972, Διεθνιiς Τριεννάλε Μπρατι
σλάβας, Έκθεσπ Λαϊκών Ζωγράφων 1972, 12n Πανελλιiνια Καλλιτεχνικιi Έκθεσπ 
1973, Μπιεννάλε Βαρκελώνπς με θέματα σχετιζόμενα με τα σπόρτς 1974, 
Πανελλιiνια Καλλιτεχνικιi Έκθεσπ 1975, nαγκύπρια Έκθεσπ Εκαστικών Τεχνών 
περιοδικού «Κυπριακός Λόγος» 1975, Παγκύπρια Έκθεσπ Τέχνπς Φεστιβάλ Λευ
κωσίας 1976. 

Έχει στο ενεργπτικό τπς 5 ατομικές εκθέσεις το 1978, 1980, 1981 και 1982. Δια
κρίθπκε με Πρώτο Βραβείο Εκθέσεως στο Φεστιβάλ Κάρλσπεργκ και δίπλωμα 

τιμιiς. Έργα τπς βρίσκονται σε πολλές χώρc:ς του κόσμου, όπως τπ Γερμανία. 

Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο. 

Ο Θεόδοτος Κάνθος γράφει: "Η ζωγραΦικιi τnς δεν περιγράφει, εκφράζει tιυρικά 

ένα μυθικό ίσως τοπίο, γιομάτο με το μυστιiριο τnς καθοtιικότnτας των αξιών 

ενός κόσμου τόσο μεγάtιου και αtιnθινού". 

Το έργο τπς μιλά από μόνο του. Αν κάποιος δει τους ζωγραφικούς τπς πίνακες 

θα μεταφερθεί σε αγαππμένους τόπους και ανθρώπους, θα ταξιδεύσει με τπ 

Φαντασία του σε μέρπ γνωστά και άγνωστα. θα μαγευτεί από τπ λεπτότπτα των 

έργων τπς, που αν τα μελετnσει. θα μεταφερθεί στον εσωτερικό τπς κόσμο. 

Ένα κόσμο άδολο. απονιiρευτο, αγνό, γεμάτο αγάπn, αυθορμnτισμό, ένα κόσμο 

που n Χρυστάλλα τον εξωτερικεύει και τον χαρίζει πλουσιοπάροχα στους γύρω 
τnς και σε όσους έχουν τnν τύχn να τnν γνωρίσουν. 

Για τπν προσφορά τnς στπ γενέτειρά τnς τιμιiθnκε το 2001 από τον Διiμο Κυθρέ
ας. 
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Κατίνα Χρ. Πέτσα, n Κυθρεώτισσα ζωγράφος που κεντρίζει μνnμες ... 

Γέννnμα και θρέμμα τnς Κυθρέας, n Κατίνα Πέτσα επιμένει «Κυθρεώτικα». Μεγα
λώνει στnν αυλri τnς γιασεμιά και τριαντάφυλλα, ποτίζει και περιποιείται τα λιγο

στά δέντρα τnς και αντιστέκεται στnν αΦομοίωσn από το ανομοιογενές περι

βάλλον τnς πρωτεύουσας. 

Πότε με το μολύβι n τnν παλέττα τnς, πότε με το σμιλί n το βελόνι τnς είναι 
πάντα εκεί, στnν Κυθρέα, και ας μnν το έχει ποτέ επισκεφθεί μετά τις 14 Αυγού
στου του 1974, που βίαια ξεριζώθnκε. 

Η Λευκωσία τnν πνίγει, τnν περιορίζει. Ασφυκτιά. Είναι ψάρι έξω από τα νερά του. 

Βλέπει καθnμερινά τnν κόρn τnς να ζωγραφίζει, και θέλει να τολμnσει. Και τολμά 

δειλά-δειλά τα πρώτα τnς έργα. Και συνεχίζει να μυείται στnν τέχνn από τnν 

εγγονn τnς. Και γίνεται «Ο καλύτερος μαθnτnς». Και βάζει φτερά στn φαντασία 

τnς και βρίσκεται στnν Κυθρέα. 

και παίρνει τότε τα πινέλλα και ζωγραφίζει αμέτρnτα λουλούδια, τοπία, τον κnπο 

τnς, τις γειτονιές τnς Κυθρέας, το σπίτι τnς, το σπίτι των γονιών τnς, των φιλε

νάδων τnς. Ζωγραφίζει τnν Αγία Μαρίνα, τον Αγιο Ανδρόνικο, τον τίμιο Σταυρό, 

το Σαράγια ... 

Ζεί στn Λευκωσία μα με το μυαλό ολοένα στnν Κυθρέα. Βιάζεται να καταγράψει 

στον καμβά τnς τον τόπο τnς, όσο n μνnμn είναι νωπn και οι εικόνες ολοζώντα
νες. 

Η ζωγραφικn τnς έδωσε φτερά. Έχει έτσι μεταφέρει στο σπίτι τnς στn Λευκωσία 

όλn τnν Κυθρέα. Στρίμωξε σε 140 τετραγωνικά χώρο ολόκλnρn τnν περιοχri 
Κυθρέας. τον κεφαλόβρυσο, τον Πενταδάκτυλο, το σπίτι του Κλεόπα με τnν 

καμάρα, τn βουκεμβίλια τnς Δέσποινας του Μαλαού ... 

Ξεθαρρεύει και συνεχίζει. Παίρνει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, κάνοντας τπν 

πρώτn ατομικn τnς έκθεσn το 2001 στο οίκnμα του Ομίλου μας, στn «Χυτρίων 
Γn». Τελευταία συμμετοχri με έργα τnς n έκθεσn Κατεχομένων ΔΙ'iμων στο 
Δnμαρχείο Στροβόλου το 2007. 

Έργα τnς έγιναν εξώΦυλλα σε εκδόσεις συγχωριανών μας, όπως το έργο «Ο 

πενταδάκτυλος» στο βιβλίο του Σάββα π. Χριστίδn « Η Κυθρέα» και το έργο τπς ο 
«ΚεΦαλόβρυσος τnς Κυθρέας» στn σειρά Ελλnνομνnμων 5 του περιοδικού Ακτn 
με τον τίτλο «Κυθρέα Χαρίεσσα» του Νίκου Ορφανίδn, καθώς και σε εξώφυλλα 

εκδόσεων του Περιοδικού Ελεύθερn Κυθρέα του ομώνυμου σωματείου. 
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Οι Γειτονιές τπς Κυθρέας και οι εκκλπσιές τπς περιλιlΦθπκαν στο βιβλίο του Γιώρ· 

γου Πετάσπ " Η κωμόπολπ τπς Κυθρέας». Επίσπς ο Διiμος Κυθρέας αφιέρωσε το 
πρώτο επιτραπέζιο πμερολόγιο που κυκλοΦόρπσε για το 2001 αποκλειστικά στα 
έργα τπς. 

το έργο «Ο ΚεΦαλόβρυσος τπς Κυθρέας» π Κατίνα δώρισε στο Διiμο Κυθρέας .ενώ 

ο Όμιλός Γυναικών έχει κυκλΟΦοριiσει προς πώλπσπ μεταξοτυπία του έργου. 

Έτσι ο ΚεΦαλόβρυσος τπς Κυθρέας, το σπμείο αναφοράς για μας του Κυθρεώ· 

τες, ταξίδεψε και έγινε γνωστός σε αρκετά σπμεία του πλανιiτπ μας. Στπν Αθιiνα. 

στπ Θεσσαλονίκπ. στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, στο Λονδίνο, στπ Νέα γόρκπ, στο 

Ιλλινόις τπς Αμερικιiς, στπν Αυστραλία, στπ Βουδαπέστπ, στπ Νότιο ΑΦρικιi, στπν 

Εσθονία, στπ Γερμανία. 

Η Κατίνα Πέτσα δεν διεκδικεί περγαμπνές και διπλώματα, ούτε στοχεύει σε 

πωλιiσεις ... Τπς φτάνει που π ζωγραφικιi τπς βρίσκει απιiχπσπ και που σαϊττεύει 
και κτυπά ολόισια στις καρδιές των συγχωριανών τπς, που τους κεντρίζει για να 

θυμούνται. ... για να μπν ξεχνούν ... 

Ενώνει με αυτό τον τρόπο τις δυνάμεις τnς με εκείνες του συζύγου τπς μ. Χρι

στόδουλου Πέτσα, σε μια προσπάθεια που κράτπσε ολόκλnρες δεκαετίες: Να 
κρατιiσουν ζωντανιi τπ μνιiμπ των κατεχομένων με τον δικό τους τρόπο. ο πρώ

τος με τπν καταγραφιi τnς Κυθρεώτικnς γπς και ζωnς στα γραφτά του και π κατί· 

νσ με τπ απεικόνισπ τnς Κυθρεώτικπς γπς και ζωιiς στους πίνακές τπς. 

Για τπν προσφορά τπς αυτn τιμιiθπκε το 2001 από τον Δtlμο Κυθρέας. 

Καλλιόππ Σπύρου, ι μια από τις πιο σπμαντικές φωνές τnς σύγχρονnς Κυπριακnς 

έντεχνπς Μουσικιiς) 

Η Καλλιόππ Σπύρου τίμnσε και τιμά τnν Κυθρέα για δεκαετίες. Είναι το παρά

δειγμα τπς Κυθρεώτισσας που παρ' όλο που τα βιώματά τπς στπν Κυθρέα περιο

ρίζονται στο πατρικό σπίτι. στο σχολείο και στο περιβόλι τους, εν τούτοις με 

περπφάνεια δnλώνει «Κυθρεώτισσα» 

Η Καλλιόππ γεννnθπκε στπν Κυθρέα από αγροτικιi οικογένεια και στα οκτώ τπς 

χρόνια είχε τπν ατυχία να χάσει τον πατέρα τπς, γεγονός που υποχρέωσε τnν 

οικογένεια να μετοικιiσει στπ Λευκωσία. 

Στα 18 τnς γίνεται μέλος τπς χορωδίας των Λαϊκών Οργανώσεων Λευκωσίας με 
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μαέστρο τον zαχαρία Χαβά, που στάθηκε ορόσημο στπ ζωιi τπς. τnν παρότρυνε 

να εγγραφεί στο Ελλnνικn μουσικιi Ακαδnμία του Γιώργου Αρβανιτάκn. Εκεί γνω· 

ρίζεται με τον μουσικοσυνθέτn Αχιλλέα Λυμπουρίδn και έκτοτε συνεργάζεται με 

αυτόν. το 1964 παρουσιάζεται από το ΡΙΚ με τραγούδια του και καθιερώνεται ως 
n κατ'εξοχnν τραγουδίστρια του κυπριακού τραγουδιού. 

Πολλές είναι επίσnς οι εμφανίσεις τnς Καλλιόπnς Σπύρου στο ραδιόφωνο και τnν 

τnλεόρασn. ·σλn αυτιi n επιτυχία έφερε τnν άξια καλλιτέχνιδα στnν κορυφn με 
αποτέλεσμα n Φωνn τnς και το καλλιτεχνικό τnς ταλέντο να ξεπεράσει τα στενά 
όρια τnς Κύπρου. Ταξίδεψε σε πολλές Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες τραγουδώ· 

ντας για τn μικριi μας πατρίδα, aποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια και κριτικές. 

Η φnμn τnς Καλλιόnnς ξεπέρασε τα όρια τnς Κύπρου. Από το 1961 μέχρι 
σιiμερα επισκέΦθnκε πάρα πολλές χώρες και πρόβαλε με επιτυχία το κυπριακό 

τραγούδι. 

• το 1961 και το 1964 τραγουδά στn Ρουμανία, το 1962 στn Φιλλανδία και 
στn Δnμοκρατία τnς Γεωργίας τnς τότε Σοβιετικnς Ένωσnς. 

• Το 1971 και το 1979 τραγουδά στο Λονδίνο 
• Το 1975 στnν Ουγγαρία 
• Το 1979 πnρε μέρος σε συναυλία στο στάδιο Καραϊσκάκn στον Πειραιά, 

όπου τραγούδnσε κυπριακά τραγούδια με συνοδεία στο πιάνο του Μάριου 

Τόκα. Στn συναυλία συμμετείχαν ο Μίκnς Θεοδωράκης, ο Γιάννnς Ρίτσος, ο 

Κώστας Κοζάκος, ο Γιώργος Νταλάρας κ.ά. 

• Το 1980 σε μια μεγάλn περιοδεία στn Σοβιετικn Ένωσn δίνει συναυλίες σε 
μεγάλες πόλεις. 

Όσον αφορά τn δισκογραφία, για να αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι τnς 

καλλιτεχνικnς τnς δnμιουργίας, από το 1968 μέχρι το 1979 κυκλοΦόρnσε τρα
γούδια τnς σε δίσκους. 

Με τnν καθιέρωση τnς ψnφιακnς τεχνολογίας με τα CD και τα DVD κυκλοΦορεί ο 
πρώτος Διπλός Ψnφιακός δίσκος τnς με τίτλο« Η Καλλιόπn τραγουδά 37 κυπρια· 
κά Τραγούδια». 

το 2007 κυκλοΦόρnσε το DVD «Η Καλλιόnn Σπύρου ερμnνεύει16 κυπριακά τρα
γούδια» Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ο νέος διπλός ψnφιακός δίσκος «Η Καλλιό

πη Σπύρου ερμnνεύει 31 ανεπανάληπτα νοσταλγικά κυπριακά τραγούδια». 

Για τnν προσφορά τnς n Κυθρεώτισσα Καλλιόπn τιμιiθnκε από τον Γενικό Γραμα
τέα του ΑΚΕΛ, από τnν π.ο.r.ο., από το Δημοτικό Σχολείο Κορνέσιος Λευκωσίας, 

από τον Διiμο Έγκωμnς και από τον Διiμο Κυθρέας. 




