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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Προλόγισμα

3

της Aνθής Πέτσα-Σαββίδου
Yπεύθυνης Έκδοσης

Γιομάτο από θυμητάρια της Κυθρέας το υπ’ αρ. 112-113 τεύχος του περιοδικού
μας. Τροφή για τις σελίδες του η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η έρευνα των αντικειμένων που τη δύσκολη εκείνη ώρα πρόλαβε και άρπαξε η Κυθρεώτισσα καθώς
έφευγε από τη γη της κατατρεγμένη. Και εκείνα τα «κομμάτια» του κυθρεώτικου νοικοκυριού που μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων επιστράφηκαν στους νόμιμους
ιδιοκτήτες τους. Και τα «κομμάτια» της ζωής της Κυθρέας που σε ανύποπτο χρόνο
μεταφέρθηκαν και βρήκαν θέση σε νέα εκτός Κυθρέας νοικοκυριά.
Για την επικείμενη έκθεση ο λόγος. Την έκθεση Κυθρέα: η Γη των Χύτρων. Αρχαιότητες, Κειμήλια και Θησαυροί που ο Δήμος Κυθρέας και η Εταιρεία Κυπριακών
Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων διοργανώνει τον Οκτώβρη και
χάρη στην οποία απέκτησα πρωτόγνωρες εμπειρίες... και, που θα έλεγα πως έχουμε
χρέος να τιμήσουμε με την παρουσία μας. (σ. 10). Όλοι... Για να απαντήσουμε με
την παρουσία μας στα γραφόμενα της Μιλιέτ -μη επιστροφή των προσφύγων που το
1974 δεν ήταν δέκα χρόνων- πως η συναισθηματική νοημοσύνη αρχίζει από την εμβρυϊκή ηλικία και πως δεν μετρά ο παράγοντας χρόνος, αλλά πως η Κυθρέα αποτελεί
κομμάτι του εαυτού μας και πως δεν απεμπολούμε το δικαίωμα επιστροφής και μας
και των παιδιών και των απογόνων μας στη γη που μας γέννησε!.
Παράλληλα με το ψάξιμο για σκοπούς της έκθεσης, εντόπισα και κατέγραψα γεγονότα από την καθημερινή ζωή στην Κυθρέα δεκάδες χρόνια πριν. Και που σταδιακά, στο πέρασμα του χρόνου, θα διεκδικήσουν τον δικό τους χώρο στο Περιοδικό.
Ως κατάθεση ψυχής και βιωμάτων των συγχωριανών μας, το κείμενο για τη μαυροπλαισιωμένη αγγελία κηδείας (σ. 85), τα χειρόγραφα του μακαριστου Παπακωνστάντινου Παπαναστασίου για την εκκλησία της Χαρδακιώτισσας και την περιουσία της
και η διαθήκη που άφησε στα παιδιά του (σ. 7), μια νεανική φωτογραφία του ηρωομάρτυρα Σπύρου Χατζηγιακουμή (εξώφυλλο) και της αρραβωνιαστικιάς του Ειρήνης, φωτογραφημένο στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο σπίτι του εθελοντή στρατιώτη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Βάσου Τζιάμα, όταν προσπαθώντας να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο με τα παιδιά του βγήκε στο σεργιάνι με τον πεντάχρονο γιο
του Πρόδρομο (σ.15).
Μέσα από τα κείμενα στις σ. 19, 22 και 24 θα βρεθείτε, με αφορμή τη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Χαράλαμπο, στο Νέο Χωριό. Ενώ ο αγαπημένος μας συνεργάτης
που χάσαμε πρόσφατα Σωτήρης Καλλής θα μιλήσει για τελευταία φορά με τον δικό
του ιδιαίτερο τρόπο... (σ. 52). Οι συνεργάτες του περιοδικού είναι γνωστοί και καταξιωμένοι και η επιλογή της ύλης όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα, μελέτες και την
ποίηση που φιλοξενούνται σε αυτό το τεύχος μιλούν από μόνα τους, γι’ αυτό και δεν
θα επεκταθώ.
Και στις τελευταίες σελίδες η οφειλή στους τεθνεώτες της 8μηνίας... Ανάμεσά
τους και η έλκουσα την καταγωγή από την Κυθρέα (οικογένειες Ειρήνης Παπαμηρμύγκη και Κλεάνθη Κολιού) καταξιωμένη συγγραφέας και λογοτέχνης Ειρένα Ιωαννίδου-Αδαμίδου. Και το αφιέρωμα για την κηδεία του αγνοούμενου στρατιώτη
Αντρέα Μιχαήλ από το Έξω Μετόχι.
Καλό Φθινόπωρο!

