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Ανοικτή Πρό<σ>κληση
Α. περπάτησε νοερά τη γειτονιά σου ...

Θα φιλοξενούμε, στις επόμενες εκδόσεις του περιοδικού περιδιάβασμα/καταγραφn
των γειτονιών

της Κυθρέας από το Γnπεδο τnς Κυθρέας μέχρι τον κεφαλόβρυσο,

δρόμο με δρόμο, γειτονιά με γειτονιά, με αναφορά σε κάθε σπίτι, νοικοκυριό, υπο
στατικό

μύλο, τον ιδιοκτnτη

n

n

την οικογένεια που το κατοικούσε.

Ανοικτn πρό

σκληση σε όσους θέλουν να καταγράψουν τn δικn τους γειτονιά, το δικό τους δρό
μο, το δικό τους στενό, ώστε στο τέλος να έχουμε μια ολοκληρωμένη καταγρα
Φn/αποτύπωσn της Κυθρέας μας, που αλλάζει, παραμορφώνεται, χάνεται ...

Β. Κυθρεώτες Μετανάστες
Η φωτογραφία στη σελ.

2

ανnκει στην οικογένεια του μ. Νικόλα Κανικλίδη και στά

ληκε στο περιοδικό από τον Μάριο και την Ρίτσο Ζαμπακίδη τους οποίους και ευχα
ριστούμε.

Στnν φωτογραφία διακρίνονται πρώτος από αριστερά στnν πάνω σειρά,

ο Συμεών

Συμεωνίδπς και στο τέλος τnς ίδιας σειράς ο Νικόλας κανικλίδnς μαζί με άλλους,
πιθανότατα Κυθρεώτες, μετανάστες στnν Αμερικn. Αν εαείς στnν φωτογραφία ανα
γνωρίζετε κάποιο από τους υπόλοιπους επικοινωνείατε μαζί μας ...
Αν πάλι κάποιος από

Αυστραλία

n

τnν οικογένειά αας έζησε ως

μετανάστης στnν Αμερικn,

οπουδtlποτε αλλού, πάλι επικοινωνείστε και πέστε,

n γράψετε n στείλ

τε μας τn δικn του ιστορία ...
Σκοπός

n

συλλογn στοιχείων γι' αυτό το κομμάτι τnς παράλλnλnς ζωnς των Κυθρε

ωτών μακρυά από τnν γn τους.
Γ. κατάθεση Ψυχής.

Ξεδίπλωσε τις σκέψεις, ζωντάνεψε στο χαρτί τις δικές σου αναμνnσεις ...
Δεν υπάρχει Κυθρεώτnς που να μnν κρατά στα συρτάρια του μυαλού του αναμνή

σεις από τn ζωή στnν Κυθρέα.
Οι προκλtlσεις στον Κυθρεώτικο χώρο πολλές, τα ερεθίσματα αμέτρητα,

γίνονταν

βιώματα που στο πέρασμα του χρόνου αποθnκεύονταν στο μυαλό μας ως αναμνή
σεις γλυκόπικρες ... Τα περπατήματα στις χαραγιάδες, το παιγνίδι κάτω από τον πλά
τανο,

n

κοινωνική και αγροτική ζωή, τα παραμύθια που μας νανούριζαν, οι γειτο

νιές, οι ανθρώποι που αγαπnσαμε, οι δικοί μας που χάσαμε ...
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Όλα ταύτα ας τα καταθέσουμε. Είναι η περασμένη ζωι'i που μαζί με μας χάνεται και
αν δεν την κρατnσουμε ζωντανn γράφοντάς την. θα χαθεί μαζί με μας ...
Δεν είναι η

ζωι'i που ζι'iσαμε στην Κυθρέα, καταδικιά μας για να την αφnσουμε να

σβύσει. να ξεχαστεί. Είναι ο πλούτος μας, είναι η υποχρέωση σ· αυτούς που έφυγαν.

είναι τα χρωστούμενα σ' αυτούς που έρχονται.
Δ. Φωτογραφίες

Ζητούμε,

εκείνες τις φωτογραφίες των παλιών καλών καιρών με τους Φίλους, την

οικογένεια, τα παιδιά να aποθανατίζονται πότε δίπλα στο αυλάκι του νερού, πότε
στα απέραντα λιοχώρια για το μάζεμα των ελιών, πότε σε μια σύναξη κοινωνικn
οικογενειακn.

n

n

Φιλικn.

Ακόμα ζητούμε φωτογραφίες του τόπου μας, των γειτονιών, των σπιτιών μας ... Οποι
εσδιΊποτε φωτογραφίες μυρίζουν Κυθρέα, είναι ευπρόσδεκτες.
Κάθε φωτογραφία έχει να διηγηθεί την δικn της ιστορία ...

Τηλ. Επικοινωνίας:

e-mail:

99 531715,

aηtpetsas74@γahoo.gr

Διεύθυνση: Τομπάζη

46, 1055 Λευκωσία.

Το παρόν τεύχος έχει επιχορηγηθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού.

Η επιχορήγηση δεν σημαίνει την αποδοχή του περιεχομένου ή των

απόψεων που εκφράζονται από τη συντακτική επιτροπή από πλευράς
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

