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Η δική μας ιστοσελίδα, η δική μας παρουσία στο διαδίκτυο! 

Σ’ αυτήν εναποθέσαμε την πλούσια ιστορία μας, την τοπική κουλ-
τούρα, τα ήθη και έθιμά μας, τις ανησυχίες για το μέλλον της ιδιαίτερης
πατρίδας μας αλλά και τον συνεχή αγώνα και τις προσπάθειες να την
κρατήσουμε ζωντανή... 

Ιστοσελίδα φιλική για την οποία ξοδεύτηκαν αφειδώλευτα αμέτρητες
ώρες εθελοντικής εργασίας και με ελάχιστα έξοδα, οι περίπου 7 χιλιάδες
σελίδες του περιοδικού σαρώθηκαν και ταξινομήθηκαν κατά τεύχος έτσι
ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης να έχει εύκολη πρόσβαση, να
«σερφάρει» να αναζητεί κείμενα και μελέτες με λέξεις κλειδιά.

Στόχος μας το περιοδικό να ξεφύγει από τα στεγανά πλαίσια της λέξης
«περιοδικό» που εννoιακά η λέξη ενέχει, δηλ. το περιορισμένου χρόνου έν-
τυπο με ημερομηνία λήξης. Τα τεύχη της Ελεύθερης Κυθρέας να αποκτή-
σουν διαχρονική αξία, να μην διαβάζονται και να αδρανούν μετά στα ράφια
κάποιας βιβλιοθήκης ως διακοσμητικά στοιχεία αλλά να αξιοποιηθούν και
μέσα από τις σελίδες τους να μπορούν τα ίδια να μιλήσουν. Να γίνουν από
«περιοδικά», «διαχρονικά». Αυτό και μόνο μας ώθησε να υιοθετήσουμε τη
νέα τεχνολογία, να αποκτήσουμε τον δικό μας χώρο στο διαδίκτυο και να
ανοίξουμε την πόρτα του περιοδικού στον κάθε ενδιαφερόμενο.

Μια πόρτα που ο επισκέπτης θα μπορεί να την ανοίξει, να την διαβεί
και να βρεθεί στην Κυθρέα μας. Να περιπλανηθεί στα περίχωρά της, στα
σοκάκια της, στις εκκλησιές και στους μύλους της, να ακολουθήσει την
πορεία του νερού της, να γνωρίσει τον κόσμο της, τη λαογραφία, τους
ανθρώπους της.

Μια πόρτα που ο Κυθρεώτης μας θα μπορεί εύκολα να ανατρέξει, να
θυμηθεί, να ταξιδέψει στο χρόνο, να μνημονεύσει, να νοσταλγήσει, να
συντηρήσει μνήμες. 

Μια πόρτα-δίοδος μέσα από την οποία θα μπορεί να εμπλουτίσει με δικό
του υλικό, ενθυμήματα και φωτογραφίες, την κληρονομιά του τόπου μας. 

Μια πόρτα μέσα από την οποία δίνεται η ευχέρεια για διάλογο, από-
ψεις και επικοινωνία με τη σύνταξη του περιοδικού με στόχο να γίνουμε,
ως περιοδικό,

Ακόμα  καλύτεροι! 
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