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Παρουσίαση του βιβλίου του Νεόφυτου Κωνσταντίνου «Το χωρκόν μου η Λετύμπου»
1/11/2019
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Απόψε είμαι χαρούμενος και ταυτόχρονα συγκινημένος. Γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε
αγαπημένα πρόσωπα. Φίλους, συγγενείς, συγχωριανούς.
Θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή μου Ελισάβετ Πάπουτσου Νικολάου, Προέδρου του
Συνδέσμου Αποδήμων Λετύμπου Επαρχίας Λευκωσίας, γιατί μου απηύθυνε την πολύ
τιμητική για μένα πρόσκληση να θέσω υπό την αιγίδα μου την αποψινή εκδήλωση για
την παρουσίαση του βιβλίου του συγχωριανού μας Νεόφυτου Κωνσταντίνου, «Το
χωρκόν μου η Λετύμπου», που είναι και η πρώτη έκδοση του Συνδέσμου, και τους
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Θερμά συγχαρητήρια στο Νεόφυτο, τον άνθρωπο του πολιτισμού και της παράδοσης,
που μας κάνει όλους εμάς τους Λετυμπιώτες περήφανους για το χωριό μας αλλά και για
τον ίδιο.
Το βιβλίο του Νεόφυτου έρχεται να προστεθεί στην μέχρι σήμερα πλούσια δράση του
στα πολιτιστικά δρώμενα. Χορευτής, οργανοπαίκτης, συλλέκτης, τσιαττιστής,
τραγουδιστής. Τώρα και συγγραφέας.
Μόλις πήρα το βιβλίο του Νεόφυτου στα χέρια μου, δεν σταμάτησα να το διαβάζω μέχρι
να τελειώσω. Να τελειώσω ένα ταξίδι στις όμορφες μνήμες των παιδικών μου χρόνων.
Γιατί μπορεί να μην κατοικώ στη Λετύμπου, αλλά τη Λετύμπου την κουβαλώ μέσα μου
από τον καιρό που γεννήθηκα. Κουβαλώ μέσα αγαπημένα πρόσωπα, παππούδες,
γιαγιάδες, συγγενείς. Κουβαλώ τις εκκλησιές, τον Άγιο Θεόδωρο, τον Άγιο Κήρυκο.
Κουβαλώ τα αμπέλια, τα σπίτια, κουβαλώ τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Κουβαλώ τα
ήθη και το ήθος της Λετύμπου. Την ανθρωπιά, τη φιλοξενία, την ιστορία ενός χωριού
που γέννησε ήρωες, που γέννησε σπουδαίους ιερωμένους, και ανθρώπους των
γραμμάτων, που γέννησε απλούς ανθρώπους με μεγάλη αξία και λεβεντιά.
Αυτή είναι η Λετύμπου, και αυτήν περιγράφει ο Νεόφυτος.
Μέσα από τις αναφορές του στον εαυτό του και την οικογένεια του.
Μέσα από την περιγραφή των εθίμων του χωριού. Τους γάμους, τους χορούς, τη
μουσική, τα δίστιχα, τις παροιμίες, το λεξιλόγιο που είναι ένας μικρός λαογραφικός
θησαυρός.
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Το πιο όμως σπουδαίο στοιχείο του βιβλίου του Νεόφυτου είναι οι αναφορές τους τους
ανθρώπους της Λετύμπου. Με τις ασχολίες τους, τα επαγγέλματα τους, τα παρατσούκλια
τους, τα κατορθώματα τους, τη συμμετοχή τους στους αγώνες της πατρίδας μας, τους
ηρωισμούς τους, την καθημερινότητα τους.
Το βιβλίο του Νεόφυτου είναι μια σημαντική κατάθεση στην παράδοση και στον
πολιτισμό της Πάφου και της Κύπρου ολόκληρης.
Για μας όμως τους Λετυμπιώτες είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας.
Ένα κομμάτι από τον εαυτό μας.
Σε ευχαριστούμε Νεόφυτε!.

