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ΦΛΟΓΑ: Ένα αβιβλιογράφητο περιοδικό της Κυθρέας

του δρα Πέτρου Στυλιανού

Ένα, πιστεύω αβιβλιογράφητο, περιοδικό που εκδιδόταν από το ΕΔΜΑ του
τομέα Κυθρέας στα 1960, φέρνουμε σήμερα στο φως της δημοσιότητας και της
βιβλιογραφικής έρευνας.

Το περιοδικό που, όπως αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εξωφύλλου, ήταν
«Εικοσιδιήμερο» και «πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου», πρωτάρχισε την
έκδοσή του στις 15 του Μάρτη του 1960 με την έκδοση του πρώτου πολυγρα-
φημένου τεύχους του.

“Και τα τέσσερα τεύχη του περιοδικού είναι πολυγραφημένα, στο γνωστό πο-
λυγραφικό της εποχής, κι έχουν στο εξώ φυλλό τους διαφορετικές το καθένα πα-
ραστάσεις.

Οι τρεις από τις τέσσερις παραστάσεις του εξωφύλλου είναι αποδομένες σε
μπλε χρώμα και συγκεκριμένα τα εξώφυλλα ένα, δυο και τέσσερα· αντίθετα το
εξώφυλλο του τεύχους τρία είναι μαύρο.

Μιας και βρισκόμαστε στο θέμα των παραστάσεων του εξωφύλλου, μνημο-
νεύουμε το περιεχόμενό τους. Στο πρώτο, συγκεκριμένα, τεύχος παριστάνεται ο
χάρτης της Κύπρου με επισημαινόμενα τα εννιά χωριά του ΕΔΜΑ τομέα Κυ-
θρέας, όπου εκπέμπουν τις ακτίνες τους σχηματίζοντας μια μικρογραφική πα-
ράσταση του περιοδικού. Ένα περιστέρι στο άκρο του εξωφύλλου, κρατώντας
ένα κλωνί ελιάς συμβολίζει το μήνυμα της ειρήνης που καταπέμπει η κίνηση
του ΕΔΜΑ του τομέα της Κυθρέας.

Το δεύτερο τεύχος κυκλοφόρησε στις 5 του Απρίλη του 1960 και στο εξώ-
φυλλό του παρουσιάζει το μνημείο που στήθηκε στην πλατεία του Κεφαλόβρθυ-
σου της Κυθρέας στη μνήμη του πρωτομάρτυρα Σπύρου Χ"Γιακουμή. Στο βάθρο
του σκίτσου του μνημείου η περιγραφή, ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΠΥΡΟ Χ"ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ. Λίγο πιο ψηλά του βάθρου οι δυο
Ελληνικές σημαίες (της ξηράς και της θάλασσας) στεφανωμένες μ’ ένα στεφάνι
δάφνινο. Στο άκρο του σκίτσου κίονα μια κορδέλα που θεωρητικά υποβαστάζε-
ται από δυο αγγελόμορφες παραστάσεις, στην οποία αναγράφεται: ΤΙΜΗ ΚΑΙ
ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ.

Στο τρίτο τεύχος - που το εξώφυλλο του είναι εκδομένο σε μαύρο φόντο - ει-
κονίζονται ο Μακάριος με το Γρίβα πλαισιούμενοι από ένα στεφάνι δάφνης στη
βάση του οποίου καταγρά φεται: «ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ». Το τεύχος έχει εκδοθεί στις 11
τ’ Απρίλη του 1960.

Στο τέταρτο και τελευταίο τεύχος του περιοδικού, που η ημερομηνία έκδοσής
του παρουσιάζεται ο Ιούνιος του 1960, το σκίτσο «παρουσιάζει τη διεξαγωγή
μιας απ’ τες είκοσι περιφερειακές μας συσκέψεις». Συγκεκριμένα παρουσιάζε -
ται τραπέζι ορθογώνιο με είκοσι άτομα που μετέχουν σε μια από τις συσκέψεις
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που πραγματοποίησε το ΕΔΜΑ
της περιο χής Κυθρέας. Και τα
τέσσερα σκίτσα φιλοτεχνήθη-
καν από το Γιώργο Κυριάκου
από το Έξω Μετόχι της Κυ-
θρέας.

Το περιοδικό εκδιδόταν και
διευθυνόταν από συντακτική
επιτροπή, ενώ η συνεργασία
και η αλληλογραφία απευ -
θυνό ταν στο Γιώργο Κυριάκου
από το Έξω Μετόχι Κυθρέας.
Από τα περιεχόμενα του περιο-
δικού μνημονεύουμε το άρ θρο:
«ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ» του Πέτρου
Στυλιανού. Άλλες συνεργασίες
που μνημονεύουμε είναι: «Μα-
τιές στο πρόσφατο παρελθόν.
του Γιώργου Κυριάκου, «Η 1η
τ’ Απρίλη, το νόημα και τ’ απο-
τελεσματά της, «Μετά το πρώτο
βήμα μας» (και τα δυο σημειώ-
ματα του Γιώργου Κυριάκου, μια επιστολή του Ματθαίου Χ"Ματθαίου από την
Αραδίππου στον Πέτρο Στυλιανού, που η κλητική προσφώνηση στο περιοδικό
δημοσιεύεται με το αρχικό Σ...), το διήγημα «Ο λεβέντης που δε γύρισε» της Λούλ-
λας Κ. Γεωργιάδου (1ο βραβείο του λογοτεχνικού διαγωνισμού της ΕΔΜΑ τομέα
Κυθρέας) «Ο ιεραπόστολος» του Κόκου Καμηλάρη (πρώτο επίσης βραβείο του
λογοτεχνικού διαγωνισμού ΕΔΜΑ τομέα Κυθρέας).

Το ποίημα «Μάνα και γιος» της Λούλλας Κ. Γεωργιάδου (1ο βραβείο ποιητι-
κού διαγωνισμού), το ποίημα «Οι εκδικη τές» του Κώστα Φραγκούδη (2ο βραβείο
ποιητικού διαγωνι σμού), χρονογράφημα ανώνυμης με τίτλο «Ονειροπόλημα,
στιγμές και πραγματικότητες».

Στο 3ο τεύχος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Αρχιεπί σκοπος Κύπρου Μα-
κάριος συγχαίρει τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού. Στο τεύχος δημοσι-
εύεται σε συνέχεια το μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέμη «Συννεφιάζει» και
η μελέτη του Δημόκριτου «Η Ακελική ηγεσία και ο ένοπλος αγώνας της Ε0ΚΑ».

Τέλος στο περιοδικό καταχωρίζονται οι ανακοινώσεις του τομέα ΕΔΜΑ Κυ-
θρέας.

Από τις εκδηλώσεις σημειώνουμε το Β΄ εαρινό φεστιβάλ νεολαίας, την προ-
ώθηση αντιδιαβρωτικών έργων, την προώθηση των προβλημάτων των ιδιοκτητών
ασβεστοκαμίνων, διακηρύξεις προς τον Κυπριακό λαό, την προώθηση ανακου-
φιστικών και παραγωγικών έργων στην περιοχή, την προκήρυξη λογοτεχνικών
διαγωνισμών, την έκδοση περιοδικού, την προκήρυξη πρωταθλήματος κ.α.
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