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Ένα μακρύ ταξίδι στο παρελθόν επιχειρούμε σε αυτή την έκδοση του
περιοδικού μας. Με την ενδιαφέ ρουσα μελέτη της δρος Αικ. Αριστείδου
Η Κυθρέα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ταξιδεύουμε στις δρα -
στηριότητες των Κυθρεωτών και στη ζωή της Κυθρέας και την περιοχή
της την εποχή της τουρκοκρατίας. Μελετούμε έγγραφα που περιέχουν
ση μαντικές αναφορές για αγοραπω λη σίες διάφορων δένδρων, τρεχού με -
νου νερού και φυσικά για τους νερό μυλους της Κυθρέας, που οι κάτοι -
κοι αγόραζαν από Τούρκους. 

Τη ζωή και το έργο του βάρδου ποιητή της Κύπρου Δημήτρη Λιπέρτη,
με την ευκαιρία των 75 χρόνων από τον θάνατό του, αναλύει ο δρ. Χρί -
στος Αριστείδου, ως ελάχιστο από το τεράστιο οφειλόμενο χρέος στον κο -
ρυ φαίο αυτόν ποιητή μας για τη μεγάλη προσφορά του στην ποίηση και
την παιδεία του τόπου.

Το ταξίδι στο παρελθόν συνεχίζεται με την έρευνα του Κωστή Κοκκινό -
φτα για τη Κυθρέα μέσα από κείμενα του κυπριακού τύπου που αναφέ -
ρο νται σε διάφορες πτυχές της ζωής των κατοίκων της τη δεκαετία του
1930.

Στεκόμαστε μετά για λίγο στα γενεαλογικά δέντρα των κατοίκων της
Κυ  θρέας και σταματούμε στο γενεαλογικό δέντρο του δασκάλου και παπά
Παπαμιλτιάδη Βασιλείου, σε εκείνο του μεγαλοκτηματία Πετράτζιη Λου -
καΐδη και στο δέντρο της γυναίκας του Μαρίτσας Ν. Καττάμη.

Στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μεταφερόμαστε για να
αναφερθούμε στην προσφορά των Κυθρεωτών κατά του φασισμού με τη
διαλογή όλων των εθελοντών από την Κυθρέα και την ευρύτερη περιοχή
μας μέσα από την έρευνα και καταγραφή του Πέτρου Παπαπολυβίου,
Χρίστου Κ. Κυριακίδη και Κωνσταντίνας Π. Κωνσταντίνου.

Και φτάνουμε στο «πρόσφατο» παρελθόν. Με τον Σωτήρη Καλλή να μας
ταξιδεύει, σχολαστικά και παραστατικά, στη γειτονιά της Καμάρας ενώ
εμείς κρυφοκοιτούμε μέσα από το παραθύρι, τον καφενέ του Παντρή.
Το μαγευτικό ταξίδι συνεχίζεται με την δική μου πρόσκληση να διαβούμε
μαζί, νοερά, μέσα από τα δικά μου παιδικά και εφηβικά βιώματα, τη
πόρ τα του ψηλού αρχοντικού και να ζήσουμε διαχρονικά την ιστορία και
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τη ζωή της οικογένειας Πετράτζιη Λουκαΐδη. Αφορμή γι’ αυτή την «ανά -
κλη ση μνήμης» η χειρονομία της Φρόσας να κληροδοτήσει το σπίτι της
και άλλη περιουσία της στο Δήμο Κυθρέας. 

Η Λένια ΄Ακαρα-Ιωακειμίδου μας επαναφέρει στην ωμή πραγματικό -
τητα με έναυσμα το μάζεμα-σύναξη στο σπίτι της, των γειτόνισσων στο
Συρκαλέ, ενώ παράλληλα επιχειρεί μια νοσταλγική και λεπτομερή περι -
γραφή της γειτονιάς της.

Το ταξίδι στο παρελθόν τελειώνει. Η επιστροφή στο σήμερα δυ στυ χώς
αναγκαία. Ο δρ. Νίκος Ορφανίδης μέσα από το κείμενό του «Από το Κα -

θόλου στο Συμβεβηκός στον Τόπο της Ιστορίας» μας καλεί να προσλά -

βουμε, επιτέλους την ιστορία στις σωστές της διαστάσεις. Πέρα από

στρε βλώσεις και διαστροφές. Πέρα από μια λανθάνουσα ηττοπά θεια και

άφεση και εγκατάλειψη… τονίζοντας πως …στις υπερφιάλως προβαλλό -

μενες, από μέρους των κατακτητών πραγματικότητες της εισβολής και

κατοχής, είναι καιρός να αντιτάξουμε την «πραγματική πραγματικότη -

τα» της ελληνικής Κύπρου. Που η συντριπτική πλειοψηφία της είναι

αυτόχθονες Έλληνες…

Τη δική του αγωνία μέσα από το άρθρο του Η «αιμορραγία» στην

κατεχόμενη γη μας να σταματήσει! εκφράζει ο Δήμαρχος της Κυθρέας
δρ Πέτρος Καρεκλάς σε μια προσπάθεια να μην ξεπουλιούνται κόποι και

μόχθοι αιώνων έναντι πινακίου φακής και έτσι να τουρκοποιούμε τα

κατεχόμενα και σιγά-σιγά να «λύσουμε» το Κυπριακό μόνοι μας, όπως

ο θύτης το επιθυμεί.

Τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε επαναθυμίζει η ανεύρεση
των λειψάνων και η ετεροχρονισμένη κηδεία του συγχωριανού μας Χρί -
στου Πετρή Γιωρκάτζιη, του άκακου οικογενειάρχη που δολοφόνησαν οι
Τούρκοι στη διάρκεια της Τούρκικης εισβολής του 1974 και το συγκι -
νητικό «καλωσόρισμά» των δυό εγγονών, Μαρίνας Βασιλείου και Χρι -
στίνας Χατζοικονόμου. Αν και δεν γνώρισαν τον παππού τους είναι
σί     γου    ρες πως ό,τι και να γινόταν εσύ και πάλι θα έμενες εκεί στο σπίτι,

πάντα πιστός στο καθήκον, μήπως σε χρειαστούν όπως σε είχαν χρεια -

στεί και τις άλλες φορές…

Σπονδή στη μνήμη του αγ. Φοίβου Σταυρίδη που έφυγε «αθόρυβα» δυο
δικά του ποιήματα... Αναγκαία επίσης η αναφορά και σε τούτη την
έκδοση των κοιμηθέντων της Κυθρέας στο τρίμηνο που μας πέρασε.

Αιωνία, ας είναι, η μνήμη τους…
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