ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
Χρίστου Γ. Αριστείδου
Nίτσα Πανταζή
Αικατερίνης Αριστείδου
Στέλιου Παπαντωνίου
Κλαίρης Αγγελίδου
Σωτήρη Καλλή

Προλόγισμα ..........................................................................................3
Η σημαντική συνεισφορά του διαμερίσματος Κυθρέας
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ....................................................................4
Παπακωνσταντίνος, λειτουργός του υψίστου (Ποίημα).............................9
Σημαντικά έγγραφα από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας
για το Αρμενομονάστηρο στην Κερύνεια................................................10
Η γειτονιά μου, στον άγιο Κασσιανό Λευκωσίας....................................18
Το σπίτι μου (Ποίημα) .........................................................................19
Η καμάρα στη δεκαετία του ’50............................................................20

Τάσου Κολιού

Διάβασα για σας
Θανάση Παπαϊωάννου, Αναπολώντας τα παλιά ............................29
Οι γυναίκες της Κυθρέας που αναχωρούν .............................................36
Θέλω να πάω έσσω μου (Ποίημα)..........................................................37

Πέτρου Στυλιανού
Χάρη Λεμονοφίδη

Θύμησες
Το λεμονοδάσος της Κυθρέας .......................................................38
Τέσσερα ποιήματα...............................................................................39

Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
Νίκου Ορφανίδη

Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια Ζωής
του Δήμου Κυθρέας (1915-2015) .........................................................41

Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Περιδιαβάζοντας τις κάτω γειτονιές της Κυθρέας
Πύλη Αμμοχώστου, 11.6.2015 .............................................................45
Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας
στην αντικατοχική εκδήλωση και στον εσπερινό
της Αγίας Μαρίνας του Δήμου Κυθρέας 16/07/2015............................54
Αληθινή μυσταγωγία............................................................................57

Πέτρου Στυλιανού
Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
Πέτρου Στυλιανού
Λουκά Ορφανίδη

Αφιέρωμα στους τρεις καλλιτέχνες της Κυθρέας που έφυγαν πρόσφατα
Βίοι Παράλληλοι - Κατίνα Χρ. Πέτσα ............................................58
Έφυγε η Νεράιδα με το μαγικό χρωστήρα - Χρ. Δημητρίου..............60
Ομιλία του Προέδρου του ΠΑΟΚ Λούκα Ορφανίδη στα εγκαίνια
της Έκθεσης Ζωγραφικής του Κυθρεώτη Ανδρέα Ρούσου................63

Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
Θάσου Σοφοκλέους
Χρίστου Αρτεμίου
Νίκου Ορφανίδη

Η κυρία Ελένη μας!.............................................................................64
Ελίτσα Στυλιανίδου: Δροσοσταλίδες αγάπης..........................................71
Μνήμη Νίκου Αρτεμίου Για τον αγωνιστή και άνθρωπο .........................79
Ο Νίκος Αρτεμίου, ο Έλληνας επαναστάτης...........................................80
Η αναχώρηση της γειτονιάς μου. Για τη Ρίτσα Ζαμπακίδου από την
Κυθρέα που έφυγε ..............................................................................83

Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

Κηδείες Αγνοουμένων
Μιχαήλ (Μισιέλλη) Χαραλάμπους ..................................................85
Επικήδειος λόγος του Δημάρχου Κυθρέας δρος Πέτρου Μ.
Καρεκλά ......................................................................................85

Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
(επιμέλεια)

Αυτοί που έφυγαν ..............................................................................88
Αλίκη Στυλιανίδου, Αντρέας Αντωνίου, Κατίνα Χριστοδούλου Πέτσα, Ευρυδίκη (Λούλλα) Ζαμπακίδου, Χρυστάλλα Δημητρίου, Ελένη Χριστάκη
Κολιού, Νίκος Ρουσιά, Νίκος Αρτεμίου, Νίτσα Χατζηγιάγκου, Ανδρέας
Ρούσσος, Σάββας Παυλάττος, Λόλα Μαλαού, Άννα Παυλίδη (το γένος
Σπανού), Κυριάκος Ιωάννου, Θέλμα Μιχαηλίδου, Σοφούλα Κ. Τσιάρτα,
Ελίτσα Στ. Στυλιανίδου, Μαρία (Ρίτσα) Ζαμπακίδου, Ξενούλλα Καρεκλά,
Ασπασία Κανικλίδου, Δέσποινα Κανικλίδου, Σάββας Μόδεστου, Χρυστάλλα (Λούλλα) Καλογήρου, Μιχαήλ Δ. Μακρή, Ανδρέας Πούπας, Ελένη
Κυριάκου, Αδάμος Χρίστου Μαυρή, Κώστας Σ. Παπαβαρνάβας.
Εισφορές για το περιοδικό στη μνήμη Κατίνας Χρ.Πέτσα .............................95

2

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

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 Λευκωσία, τη Μαρίτσα που νυμφεύτηκε το Ζήνωνα Καττάμη, τον Χριστάκη που νυμφεύθηκε
τη Φαίδρα Κ. Λεμονοφίδη και εγκαταστάθηκαν στη Λευκωσία και τη Θεοπίστη που παντρεύτηκε 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.
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Προλόγισμα
της Aνθής Πέτσα-Σαββίδου
Yπεύθυνης Έκδοσης

Στοχοπροσηλωμένοι στο να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις εκδόσεις του περιοδικού με θέματα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα, την ιστορία και τον πολιτισμό της γης μας και να φέρνουμε στην επιφάνεια άγνωστες, στους πιο πολλούς
Κυθρεώτες, αλλά και ξεχασμένες εκφάνσεις της Κυθρεώτικης κοινωνίας, πρωτίστως 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 επιστροφή!
Αν αναλογιστούμε τα θετικά σχόλια που μετά από κάθε έκδοση εισπράττουμε
όπως και το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των συνδρομητών, φαίνεται πως προχωρούμε σταθερά προς τους στόχους μας! Μας χαροποιεί δε ιδιαίτερα το γεγονός πως μεταξύ των νέων συνδρομητών βρίσκονται νεαρά άτομα
που θέλουν να γνωρίσουν μέσα από τις σελίδες μας την αγαπημένη μικροπατρίδα και τους ανθρώπους της!
Όσο όμως και αν προσπαθούμε να σταθούμε ενάντια στο ρεύμα και να πολεμήσουμε 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!»

