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Το 2021 συμπληρώθηκαν δύο εκατονταετίες από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης ενάντια στον τούρκο κατακτητή που για 400 χρόνια καταπατούσε την ελ-
ληνική γη και καταδυνάστευε τους ανθρώπους της. Ως ελάχιστο φόρο τιμής σε αυ-
τούς που όρθωσαν περήφανα το ανάστημά τους και υπερασπίστηκαν τα ιδανικά της
ελευθερίας, της θρησκείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας το ειδικό αφιέρωμα
των 48 σελίδων σε αυτή την έκδοση. 

Εκατό χρόνια πριν με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από την κήρυξη της Ελλη-
νικής Επανάστασης, ανήμερα της 25ης Μαρτίου 1921, πραγματοποιήθηκε το πρώτο
Ενωτικό Δημοψήφισμα από τον Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄. Ο κυπριακός Ελ-
ληνισμός μαζί και η Κυθρέα και τα περίχωρά της μέσω των εκπροσώπων του - σχο-
λικές, κοινοτικές και εκκλησιαστικές επιτροπές, οι δάσκαλοι και οι ιερείς - εξέφρα-
σαν μέσω του δημοψηφίσματος τον πόθο για Ένωση με την Ελλάδα. Συγκεντρωμένοι
στις εκκλησίες μετά το πέρας της λειτουργίας της εορτής του Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου διαβάστηκε το Ενωτικό Ψήφισμα το οποίο και επικυρώθηκε διά βοής. Στη
συνέχεια το υπέγραψαν οι ιερείς, οι δάσκαλοι, η χωρική αρχή και οι σχολικοί επί-
τροποι. Συγκεντρωμένα εδώ αυτά τα Ψηφίσματα (σελ. 63) παρατίθενται αυτούσια
ώστε εύκολα κάποιος να μπορεί να αναγνωρίσει την υπογραφή του παππού, του προ-
πάππου, του ιερέα της κοινότητας, κάποιου γνωστού δασκάλου ή κάποιου τον οποίο
είχε «ακουστά». Ας είναι λοιπόν αυτή η ανάκληση μνήμης ταπεινό μνημόσυνο στους
δικούς μας ανθρώπους…

Σταθείτε, αν θέλετε, στις σελίδες 59-60 και πάρτε μέρος στους εορτασμούς της
Εθνικής επετείου, εν έτει 1951. Πάρτε μέρος στο εωθινό, στη δοξολογία, στην παρέ-
λαση, δώστε «το παρών» σας στον κινηματογράφο Απόλλων… Σταθείτε στη σελ. 61
για να διαβάσετε το τελευταίο έγγραφο (της 16ης Μαΐου, 1821) του εθνομάρτυρα Αρ-
χιεπισκόπου Κυπριανού προς τους Κυθρεώτες και τις δικές του νουθεσίες. Διαβάστε
τα ενδιαφέροντα άρθρα για το τίμημα που πλήρωσε το διαμέρισμα Κυθρέας στις σφα-
γές της 9ης Ιουλίου (σ. 34), για την Κύπρο και την Ελληνική Επανάσταση του 1821
(σ. 35), για τον συντοπίτη μας φυγά, τον προύχοντα της περιοχής Χατζηπετράκη Κυ-
θέριο (σ. 52), για τη μόνιμη συλλογή για την Ελληνική Επανάσταση της Πινακοθήκης
του Ιδρύματος Αρχ. Μακαρίου του Γ΄ (σ. 54). 

Ποικίλη και ενδιαφέρουσα, για μια ακόμα φορά και η υπόλοιπη θεματογραφία
μας. Σκοπός μου δεν είναι να επισκιάσω το Αφιέρωμα, γι’ αυτό θα αναφερθώ επι-
γραμματικά και μόνο. Σε αυτές τις σελίδες ζωντανεύουν μορφές που είτε με την
δράση, τη γραφή ή την προσφορά τους ζουν και θα ζουν για πάντα. Ο οικονόμος Φα-
νερωμένης Διονύσιος Κυκκώτης (σ. 9), ο Νικόλας Σαββίδης (σ. 25), ο Αρτέμης Χα-
τζηπαναγής (σ. 28), ο Χριστόδουλος Πέτσας (σ. 17), η Θεοδώρα Κναή (σ. 108), ενώ
δεν απουσιάζει, συγγραφικά, το νοσταλγικό ξεδίπλωμα της μνήμης 47 χρόνια μετά
με αναμόχλευση και περιδιάβαση στη ζωή εκεί, πίσω στην Κυθρέα μας (σ. 52). 

Για κάτι το οποίο είμαι σίγουρη, είναι πως, στο τέλος, με αφορμή τις σελίδες που
πάντα αφιερώνουμε σε όλους αυτούς που έφυγαν και που αποχαιρετήσαμε το 2021
(σ. 98) θα συνειδητοποιήσετε πως η Κυθρέα μας χάνεται με γοργούς ρυθμούς και
πως χρέος μας είναι να την κρατήσουμε ΖΩΝΤΑΝΗ με όπλο την αγάπη μας γι’ αυτήν! 

«Μετάγγιση», λοιπόν, αγάπης για τον τόπο μας. Από εμάς, στα παιδιά και στα παι-
διά των παιδιών μας τους αυριανούς Κυθρεώτες και συνεχιστές μας, τα εγγόνια μας!
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