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29/9/2013: Μνημόσυνο πεσόντων Κυθρεωτών, εκκλησία Απ. Ανδρέα Συν. Στρόβολος 3.

17/10/2013: Eσπερινός Aποστόλου Λουκά στην εκκλησία Aπ. Bαρνάβα στον Mαθιάτη.
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Προλόγισμα
της Aνθής Πέτσα-Σαββίδου
Yπεύθυνης Έκδοσης

Με το 105ο τεύχος το περιοδικό μας κλείνει αισίως 35 χρόνια ζωής. Γι’ αυτό
σημαντικό μέρος αυτής της έκδοσης είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που το
1976 πρωτοστάτησε στην έκδοση του περιοδικού. Τον Πέτρο Στυλιανού, τον
αγωνιστή, τον πνευματικό άνθρωπο και δημιουργό, το γιο του Σάββα του αλετράρη και της Ευανθίας, που γεννήθηκε στην Καμάρα της Κυθρέας το 1933.
Και που, όπως το αεικίνητο νερό του κυθρεώτικου κεφαλόβρυσου δεν μπορεί να
επαναπαυθεί και να εφησυχάσει, είναι πάντα ενεργός σε όλες τις εκφάνσεις της
πολυτάραχης ζωής αυτού του τόπου και δεν έδωσε ποτέ το δικαίωμα στον εαυτό
του να απέχει, γεγονός που τον έχει καθιερώσει πολύ ψηλά στην εκτίμηση του
κόσμου.
Στο ειδικό αυτο αφιέρωμα (σσ. 33-76) θα σας ταξιδέψουν διαχρονικά στη
διαδρομή του Πέτρου ο Β. Λυσσαρίδης, η ιστορικός δρ Αικ. Αριστείδου, ο εκπαιδευτικός Χρ. Κολιός και η εκπαιδευτικός-συγγραφέας δρ Μ. Μιχαηλίδου.
Από τότε που 16χρονος μετέφερε μέσα από τις στήλες εφημερίδας το λαϊκό
αγωνιστικό αντιαποικιοκρατικό φρόνημα των κατοίκων της Κυθρέας, από τότε
που γέμιζε τους τοίχους της Κυθρέας με αντιαποικιακά συνθήματα και που
κατέβασε από τον αστυνομικό σταθμό της Κυθρέας την αγγλική σημαία και
ανύψωσε την ελληνική ίσαμε σήμερα που ανκαι στα 81 του χρόνια, είναι ενεργός
πολίτης και αναμειγνύεται στα κοινά, γράφει και αρθρογραφεί με τον ίδιο
ενθουσιασμό, την ίδια ζέση και όρεξη. Να αναφέρω εδώ μόνο το τελευταίο
πόνημά του για το οποίο αισθάνεται άκρατη υπερηφάνεια. Συνέγραψε λοιπόν,
όπως αναφέρει ο ίδιος ο Πέτρος, σε 55,555 στίχους το μεγαλύτερο επικό σύγγραμμα τόσο πανελλήνια όσο και ίσως παγκόσμια, με θέμα την ηρωϊκή έξοδο
των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι. Το έπος βασίζεται σε πρωτογενείς πηγές
όπως Κασομούλη, Μακρυγιάννη,Τσατσάνη, Μίχο, Καραϊσκάκη, Φωτάκο, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Φωτιάδη, Περραιβό, Γούδα και Σαχτούρη.
΄Οσο ακόμα θα βρίσκεστε μαζί με τον Πέτρο στην Καμάρα θα θυμηθείτε ή θα
γνωρίσετε οι νεότεροι τον Μελή Φραγκούδη όπως γλαφυρά τον περιγράφει με
την βοήθεια του Τ. Κολιού ο Σωτ. Καλλής (σ.19) ενώ συνάμα ο λογοτέχνης εκπαιδευτικός δρ Ν. Ορφανίδης θα σας μεταφέρει (σ.25) με τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής
του βιωματικές εμπειρίες και θα μνημονεύσει ξενιτεμένους της ίδιας γειτονιάς.
Στο ίδιο τεύχος, μεταξύ άλλων, θα φωτιστούν μέσα από την έρευνα του δρα
Χρίστου Αριστείδου πτυχές της σχέσης δύο δραγομάνων -των Χατζηιωσήφ και
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου- με την Κυθρέα, τους μύλους και το μοναστήρι της
Θεοτόκου (σ.4). Και από το τότε με το παναΰρι του Αγίου Λουκά Χρυσίδας
(σ.29), στο σήμερα και στην ωμή πραγματικότητα, με το επιστημονικό και
εμπεριστατωμένο άρθρο του Πρ. Βασιλείου για τα γεωγραφικά ονόματα/τοπωνύμια, τους αγώνες και τελικά την τυποποίηση και διαφύλαξή τους (σ.77), στο
ρεπορτάζ με τις εντυπώσεις από το πρώτο προσκύνημα Νέων στην Κυθρέα που
ο Δήμος Κυθρέας πραγματοποίησε στις 20.10.2013 (σ.98), στις κηδείες του Κ.
Ζαχαριάδη και του γιου του Αντρέα (σ.104) και στις θλιβερές αγγελίες για την
αποδημία συγχωριανών μας (σ.106).

