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Κυκλοφόρησε πρόσφrκηχ το τεΟχοc; 9 (Σε~ 
1 980) τοΟ 7rάvτα 

7!λc6σιοv σε \ίλη περιοδικοίί ο:ΈλειJθ.ερη Ku~ 

θρέω> έκφρασηκο δpyαvo τοΟ δμώνυμοιι σω

ματείου. Tr] συντακτική f..πιϊροπή τσΟ περιο

δ:κοΟ Ο:ποτελοΟν οί κκ Χριστόδουλος Πέ

τσας, Κλε'iτος Α. Παπαδόπου

λος, Κώστας Κελεπέσιψ;, Γεώργιος Κολι6ς, 

Σά66ας Άvδpέας Παπα6αρvά6αι; 

έvι?; έπίτιμος διειι-

κ. Στυλtανοϋ. 

Το περιοδικο περιλαμβάνει τa ΠΙΟ κάτω 

θέματα; n. ΣΊυλιανc.Ο; «Oi ταναγρα\'ες τf\ς 

κα! «στόν Τζεφαλ66ρ<.ισον -n'jr; 
ποι·ήματα, Γεωρy!οu Α. Κορέλλη: 

«Τ ο !'-Ιέο Χωριό ( Κuθρέας) στον 206 αίώνα 
μέχρι τήν ΊΌιφκικfι ι:iσ'οολή, Χριστόδουλου 

Πέτσα; «Σκιιροποι!α τfic; Κuθρέας», Π. Στu

λιανοΟ: Τεκμήρια yιa όρισηκή σύληση καΙ 

καταστροφή 1:CJν έκκλησιώv τ:)ς Κuθρέας καi 

άλλης τrολιησηκi\ς κληρονομιΟ:ς, Xp, Λοyyί
νοu, Διδασκάλισσα~ i:.κ Κuθpέαι; διδό:ξασω 

προ τοΟ περί παιδείας νό,μοu τοu 1923, Χρ, 

Πέτσα: Προσφώνηση στή συνεστίαση Έλείι

θερης Κυθρέας τφος η~n'i i(>U κ. Π. Στιιλια

vοσ, Γ. Κορέλλrι ~ Πvιωμαηκο1 άνf.Jρωπσι τfις 

Κυθρέας, Κλ. : Χωρετισμος στο 

σuvέδριο τοΟ Μ6ρφονο', Π. Σ-ru· 

λιαvοίί: Το δάσος τοΟ Δr1μοηκο0 Σχολείου 

τής Τζιηρκi.Χς καi «δυο 6δο.μάδες στ' άμα

ξάδικο τοΟ Σα6δή τ' άλετράρη», Κλ Συμεω

νίδη: Κvθρέα, ή 6ασίλισσα τfμ; Μεσαρκaς, 

Π. ΣτιιλιαvοΟ: Μεσολόγγι, Γ. Πε-rάση: «Των 

χuτρων έσu ιiιραiα» ·καΙ «τrov vά έv κατα

ρcφέvοι» (ποιήματα}. 

(Έφημερίδα Κύπρος» 9.7.81) 

Eivo:ι μερικό: πε.ριuδικa τrou σοΟ καΊνε τa 

χέρια δταv η:Χ 'ίσως γιατί σΕ: 
κα'ivε oi μνήμες προσώπων καi ;όπων, Ισως 
yιατi μέσα άπο τJς σελίδες τους §επηδά η 

καΙ το πε'ϊσ.μα τοίi ό:yωνισ-rfι λαοΟ, 

ίσως γιατί μέσα άπο τ!ι; ε!κδνες κο:1 τ1ς 

ζωντανεύει 1'! Ίδιο· η ζωή τοΟ 

τόπου μας, ό:γνή καΙ άτόφια οπως ήτανε 

άπο το καλοκαίρι ·ιοίι 1974. 
"Qλες αίιτΕ:ς ο1 σκέψεις κα! τa r.ηΝαtσθή

ματα άναδεί•οuv.ε μέσα μου δταv μετροφuλ-· 

λω κα! διαβάζω το τελωτα!ο όμC::wυμο πΟ-

χος τοΟ όργάvου τοΟ Σωμα-

τεlοu «Έλεύ13ερη Κυθρέα». Το όλο εΥ-
ναι ,μιa ό;;rο "!Π}()Cft.>"rf!l{>(':" 

γιΟ: πρόσωπα καΙ τόπους. Μέσα τ1ς 

έρyασίες 6ιαιφίvεις τήv άyάπη τον τό-

ΠΟ ΠΟU fJ μεγάλωσε τοuς. συyγρα

ψείι:;, για τοuς άνθρώποuς τrou τοuς ξμαθαv 

γράμματα καΙ τοuς Ιtδωσαν χαρές, yιa τοuς 

τόπους ποi:ι μαζί τους σέ 1τολλf:ς 

οοοιασηκές στιyμi:ς τflς ζωfΊς έκκλη

σία,. το σχολείο, δ Κεφαλ66ρuσος κ.a.π. 

Στο τεΟχος ονvεφγάζοvται δ Π. Στuλια

vοΟ, ϊ. Α, Κορέλλης, δ Χριστόδουλος Πέ

τσας, δ Χρ. δ Κλ. δ 

r. Στ. π~τάσης σε ΠΟ!κ!λ!α 

χόμαστε στο περιοδικο κάθε 

-τuχία στοuς του στόχοι;ς καΙ σίιv

το.μα δ τίτλος του v&. γίvει -προ:γματικότητο:. 
('Εφημερίδα «ό 'Αγών» 9.7,81) 




