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Ο Θεόδουλος (Θεολής) Ζαχαριάδης με τη γυναίκα του Στυλιανή και τις κόρες τους Ολβία
Παναγιώτη Παπαγεώργη και Κωστάντα Χριστάκη Στυλιανόπουλου. Το ζευγάρι είχε άλλα
τέσσερα παιδιά: Τον Ζαχαρία που νυμφεύθηκε την Ιωάννα Χατζησωκράτη από τη Λευ-
κωσία, τη Μαρίτσα που νυμφεύτηκε το Ζήνωνα Καττάμη, τον Χριστάκη που νυμφεύθηκε
τη Φαίδρα Κ. Λεμονοφίδη και εγκαταστάθηκαν στη Λευκωσία και τη Θεοπίστη που πα-
ντρεύτηκε τον Νικόλα Ακαθιωτη. Η οικογένεια κατοικούσε σε ιδιόκτητο σπίτι (το γνωστό
σε μας διώροφο αρχοντικό της Μαρίτσας του Ζήνωνα) και ο Θεολής διατηρούσε καφενείο
δίπλα από το σπίτι του. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 3

Προλόγισμα
της Aνθής Πέτσα-Σαββίδου

Yπεύθυνης Έκδοσης

Στοχοπροσηλωμένοι στο να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις εκδόσεις του περιο-
δικού με θέματα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα, την ιστορία και τον πολιτι-
σμό της γης μας και να φέρνουμε στην επιφάνεια άγνωστες, στους πιο πολλούς
Κυθρεώτες, αλλά και ξεχασμένες εκφάνσεις της Κυθρεώτικης κοινωνίας, πρω-
τίστως όμως στο να συντηρούμε τη συλλογική μνήμη ζωντανή με κάθε μέσο και
τρόπο, βρεθήκαμε μετρώντας ένα-ένα να καταγράφουμε σαρανταένα συναπτά
έτη ξεριζωμού. Σαρανταένα χρόνια καρτερικής προσμονής και πόθου για επι-
στροφή!

Αν αναλογιστούμε τα θετικά σχόλια που μετά από κάθε έκδοση εισπράττουμε
όπως και το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των συνδρομητών, φαί-
νεται πως προχωρούμε σταθερά προς τους στόχους μας! Μας χαροποιεί δε ιδι-
αίτερα το γεγονός πως μεταξύ των νέων συνδρομητών βρίσκονται νεαρά άτομα
που θέλουν να γνωρίσουν μέσα από τις σελίδες μας την αγαπημένη μικροπα-
τρίδα και τους ανθρώπους της! 

Όσο όμως και αν προσπαθούμε να σταθούμε ενάντια στο ρεύμα και να πολε-
μήσουμε τη λήθη, η ζωή συνεχίζει να κυλά με τους δικούς της ρυθμούς και τους
δικούς της βιολογικούς κανόνες... ΄Οσο και αν δεν το θέλουμε, το ψυχομέτρημα
συνεχίζει την καθοδική του πορεία. Η δική μας Κυθρέα συνεχώς φθίνει ενώ
αντιστρόφως ανάλογα μεγαλώνει η «ουράνια» Κυθρέα. Γι’ αυτό και τούτης της
έκδοσης, όπως και της προηγούμενης, μεγάλο μέρος είναι και πάλι αφιερωμένο
στα αγαπημένα πρόσωπα που έφυγαν για πάντα...

Γέμισε πια η ζωή μας από πονεμένες ιστορίες, αποφαίνεται ο καταξιωμένος
Κυθρεώτης λογοτέχνης Νίκος Ορφανίδης στο δορυφορικό οδοιπορικό του για
να συνεχίσει πως, καθώς περνούν τα χρόνια, όλο και περισσότερα στοιβάζονται

στη μνήμη, άνθρωποι που έφυγαν ξαφνικά, πράγματα που ζήσαμε και τώρα

πήγαν, χάθηκαν, πέταξαν μακριά, σκιές όλα πια και σύννεφα. 

Μα όσο και αν οι πονεμένες ιστορίες συνεχίζονται
και πληθαίνουν
όσο κι αν περισσότερα στοιβάζονται στη μνήμη μας
όσα χρόνια κι αν προστεθούν ακόμα στα σαρανταένα που πέρασαν,

... «εμείς  τζιαμαί, ελιές τζιαι τερατσιές πάνω στορ ρότσον τους!»


