
ΕΑΕΥΘΕΡΗ 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ εΑ. ΚΥΘΡΕΑΣ 
κ. ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥλΙΑ.ΝΟΥ 

ΜΤΡΙΊΝΑ Κ. ΧΡ11:Ί10ΦΙΔΗ 

Με τi)\' ΠUJQ>O'IXJ1ίa πολJΑ'i)ν aξιωιματοiιχων 
καi, άρικεr(i')'\' Π'\iε.tιματι,Κli')V QΝΙθρ@ται\' '!Oii τόΠΙΥΙ'Υ 
Ι~t~l>ι.ΥΙΙΙΙ>h 'Iit>c:t'\'V(,δ~ τέλwε το ορά.δυ 2α~ Μη~1Εοο 
στικο ><.iέντe<> τi'jG ΙΙΟΑΛ. ·η\ έ?.?αίνι.α <i\15 εκΙJ·ε(]i1Ι'l";; 
f.διω.~τησία~ i) Κ(.tl δvεi-1wνσηr; τo:i'i προι'iδQο" (<'!!λλ.;είttι~!tι;'; .1:\.-W!f!SΙ~~' 
Ηi:τ~ου .Σ't"''i<λιtt'\'Oi5. 

Τήν f>.κδήλ400η τίιμη.σε "'"'';.,.....,,,, 
να.{:rί,αg καί ΚΟt\<"(J)VΙ:κό"η' (rοφwλίσεο.>ν κ, Α11Jμιλι~ "1:ε,(ll)f1t't?λ.i01:1-. 

'.Απο μέροοι; τηs ΚΕ. ΗΟΑΑ πα<><>•τ•:·1:ι.mf!ι\' 

κα Δ ή·μητ~α Βι'&τάκη, :;του .οοφά·νmαn~ 
Ι~ι>Αοι;γvίου, · δ κ .. 'Α"\'t@έας ttεi:JO~[)τ'Um,;··:·~"t•~·SJ~\J~~l\1ίi3 

έ.'Ιt'~IS ό κ. Κι:δστw:; Κύ,ρtι·1J(.;, έρ·ει:'Vητi)s τοϋ :r:~~:;:~~~;~ 
QB\.'rVών, ό κ. Α. ΠαπαδΟΟ(Ι1,λοι;, μέ:λο~ τijs; έ;rτ;tτιtJeO':t'fi~ ~ 
ι[Jεισίαι.;, ό κ. Χ(!'ιστόδαrλος ΙΙΕτοαg, ά"\"t!Π{Ιόεδροι;; 
ρη Κι'Ιθροο, που iμίλησε έπuσης στη σι.~ντ~ση~ 
tou οοματεfσο κ. Κωστάκ~ ΚΌgιιάκου, ό. Γ 
jι&η Λ.:Σ. τσϋ σωμ{ιtτείο, κ.κ. Α. Παm: 
6 κ. fιντιπ,ρ<)εδρο~ τοϋ 
1\im,"'(}ι;ίou 6 κ. Κλείτος; 
τού ΚΙΜΑ ποt) 
τέχνη~ κ. Καiτη 
ταπΟΚ{ΙΙ'fftS 
ν'tl\) ~Π(tVό% κ.« 
πUiθφν, ό . λοyοτι!-χνηg 
Ί't~.ιt~,"Q>αφs((!)V <<Νϊκοι,;~>, κ. ' 
π~σβειων, λονqi'εχνικοi σι~νε~άτε:r:; 
:ιt<tt .·'fών y~μμιi1:ων και!, 'I;B't\'fι'Jν. 

Ta ~j!!Κ!ιίνιι(.{. ο;;έ.λεσαν {&1'1){} ΚO'LVOii 
Λόt~ fι KF~. 't'ί1g Δ.Σ. το\1 L<(!)Jt,α1~~w~ 
τό .·ι,.Σ. ΚΙΜΑ. 

tJ.ιά'Ι:είοv 
eίδικότtρα .σiti~' l~tn() 'fO\; 
<Jfιν ~eot~il τη~ 

όμιλία τοτι ό κ. Ηe
ά?fόλοΌθα: · 
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παρα~μιέρισε άλλες &σ!χολίες πού ό:ποpρέοuν 

άrπο τό: όψηλιά, τω καθήκοντα, θυσίασε χ'Ρό

νο τi}ς &nιόnται.ισής του γιa νό: 6pξθεϊ τi')v 
tm-ίσημ.η άότη ~pα άνόιμitrά j.ιας καi να . 
Εγκαιvιάσει τftJy πcφοόσαι fκθεση .6ι·6λίων 
πού ό όχούpαστος 'ΠΙ\ΙWμαιτικΟς έρyάτής κ. 

Πέτρος ΣτuλιΟΝοίι ~ει παραδώσει Qχι μό
νο στο εόρU Κυrφιακο κοινΟ &λΜJ. καi στον 

εόρύτepον 'Ελλιηvικοv x<Z>pov. 

Εύ.Χ<ιρισΊ'ώ 61κqμη δλοος σας π<ιU με 
τίΊν ~ικιά σας παpοvσίq; τψδ;τε τiμι. πα
ρούσ~χ τηνωμαιτιι«ι έι<:δ{jλωc:iη. 

'ΟΉ,. Πέιτ,pος ΣτvλιαινόV γiiννημα καί .θρέu
μα τik είίαιιδρης Κ~ς πολλJ νωρiς άΡ
χισε ·vα, γράιφει σε π~ριοδιΚ<Χ καΙ έψημερί
δες Cmτo τΟ: π.pωτα χρδνια τiiς -yιι,μΜασια

κf)ς του ζωfις yι.α va έξελ.ιχθ&ί' σήμιφα σ' 

1:\ία ιlrοΛωιγ,pαψ&τατο ~ σ' ινα ά
ει~<.iνιτrο. mιεuματιιώ έρyόπη. εtναι '!1'ρα

ΎΙ}1ατi!C!Χ &ξιος θαvμασμοίι καi &!τορεi kς 

έό:ιί. · εΤ~ι &ιινοπο fνας έρyοζδμ4ΙV0<; φιλόλΡ-

μ't Q ·~ ·1WW-

σΙΝi;Χίζει τη., δράση 

που τδσον ί.μπpι~ 

κτα Cmτέδειιξε δταv ψοιτητi'ις · dκόιμη στqν 
'Αθήνα έΥΙ<ατέkιψε τΙς ψιλολογιl<tς του 
σπαιsες.ιy$α ~·~~. ιrr•~i~.ς 
τiiς ΕΟ.~ tι4~m~:;~. ~~ !10 
λάι6ει μετ~~Ιfiίν .~tι~ >~1 .~ 
στΟν ;A't~· {~~~,β~~1 
ΗΕ6ραζς 1~t~ ,~(Ψ~ι•f..,1Ιt~ 
αiιμα yιa ~·~i.~~.~ 
γιστος ~ d:-
wπέpδλ r~~.~~~~~ 
άΝείπωτι:(~.,,. ~: .. Jπό& στα 
Ku1t'pιαl(jiι κ411\\,~~Α.~;_.π.~~ J~ 
να Sξέ~~~*)νl~ι~·~ 
χάpαξε ~.,κ~-.,Μf(ον:tα Ιι ·.~ 
θητη~j§ . 

ύπ;ουρyός 'Ι'Ι'ροειδpίας κ. Γει{ψyιος ' 

τiί\ι. καj , ςΜιθετη π~ρά ~Ον τδτrο, καtώς ~<Cf}71~ ~~f, 
; fpyo . τοίι κ. Πέιφοι,.ι., Σηι.λι~1 • ' · 

I 
ι 

I 

~ 



ΕΛΕ.ΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ. 

'Ειπιτ~t μοv 'Παρφ«zλω να qολη

θώ με μι« . ).lόvQ 'ΠΥUΧΙ'ι τοΟ σvyγραφι1<οΟ 

τοu fpyω εfδιιcΟ: με έκεiνη 'Πού σχετίζεται 
KCilt JC«rttri'I~CXI ,μt θlιμcιτα 'ΠοU εfναι eμ
mιειιοιμb.οο; &-τrό τήν ή.ρfwrδιιαw κ~, τι\ιι 
ίστοpιιc:Qν Κvθρέαν 'ΠοV ι; Ιστορία της άρχί
ζει ιΚ τiw ·1Φiθοδο τών 'Αχαιών O'f'i'ι.v Κύ
'Π!ΡQ yιά να άιποτελέσει !να• .άιπο τά έwέα 

6αο-Ιλεια τΨ; ΚVπρου yιΟ: ·~ tξΘλιχθεί σέ 

'E1tΊ<ncorπtiCII)ν -nφtoxΛv στα )(Ιριόyια τών B~r 

ζοιπινών d vcX· κα:τ<»Μξει στΟ: 'Πρόσφο:τα 
τpc:ιytf<ά· yιεyoνfrttl. τi}c; Τ οόρκικης Θlο&ιΜl:;. 

rι• αι>τα λοί::ιtΟν Θα. άαχοληθώ yισ:ri !κ μι. 
ροuς τοΟ 'Πf)QO'ΦI.Iyι'I(()O μας Ιωματείοu ιλα· 

χε ~ ·μiινα ό κλήρΘς να μιλήσω. 

'Αιμιχαα~τη 'Π~ ordι μWιμιη τών Kui 

~ r\ ~ --"""' .μφα τi}c; 14ης 
Αiι:γο(ιι:ιτω 6τ011 τα Teupκικa ~Μνα 
θιίφρlς τΟ 'Π'pωt ·τηριv όιιι6μη' y~ε• r\ 
~ ~ κατ~ ~rφη· .~οWΦι 
•• ·~ .. O'ikι» ·.·· iά vά . 'ιt ~ 
~ ...... .:;: ·:1-............. ~.:..Lt. ... ;~.~n-~ ~·.· 
" ..... ...,......... """ ·"""'""'"""'.....,,.,...._ .• ες Kw 
τοVς άλλους Ι,«Πο!ιcσvc; της τrφιοχi\ς. ·ολοι 

.~~PI<"Y·. ά:yQ~~, q;οος ιc(rΠ'IιQUς καl. στJς. 
φωτιΕς καί ζητοCιν όιπ6ιμφο: κιm:χφόγιο; .. να: 
'ΠροφuλοοcτοίΝ ώς δrrov 'Περ&όει . τ δ ~. · 
Μά; 'ΠΟΙΟς τό ι'Jλεγε δτι ΤΟ Κ<ΧΚΟ θa στέριω

νε κα:i δΕν Ι)τοιV "ΠΕραστικό. Περιμί.Jιαμε στήν 

~ιΔ . ·μέρες, δδΟμάδε:ς, ,μήνες κα:i οΙ 
Τούρκοι εWα:ι· &Ιδιάλλα:κτοι. ΚJΡάτ.ησε fτσι 
ένα: χρi6νο ότrότε δ κ. Στuλια:ΥΟίί μ« μιά 

δΡάκα: Κuθρεώτες σwέλ.α:δα:v τiιν Ιδέα: ,-ιΟ: 
τη\ι τδρυση τοΟ Ιωμα:τεlοu «'e~η Κu
θρέφ, Σιιyιφστήθηκε το Πρώτο Π<Χ'y1ώτφιο 
Σ~ιο ·κα:Ι με :Πrν l:κλεγείσά: Έ'Πιτρcmή 
~ίσθηκε δριστικΟ: ή fδρυσή τοv. 

Σκαπδς !)ταν i\10: σwτ.ονίσει τΙς τφοστrά

θειες ,μιαζ! μΕ τ1}ν ΠαyιιWιφια: Έτrιτροml 
Προσφύγων yιά .νΟ: σvιιειχίσοvμε ά.Ι!έvδοτα: 

τΟν. όJγώΙία ,μα:ς yιa έτrιστpοφη όλων τiJ:N 
,:nι>οσφVyων στΟ: σπίτια: τοιις άιιάμεσα σε 
σJΙΛΙθίiι<ες Ο:σφc:ι:Μ:ία:ς κα:i 'ΠorrE ιvOc .μη tνδώ

σοuμf: στ1ς &ινlερες Μροyειες κα1 ά.ξιώcπις 
τών Τοίιρκων '110: σφειτερισθοαν &ς διιcιά τοος 

τΟ: τrα:τ,ροyο,νιιcιά μα:ς έδάφη. 

1) Δι.ιό χρδνια: dϊρyότερσ: yιa vO: ιφαrή
σουμε &κμαb το ~κδ τών τrροσφόyων ά

'Π'Θψ<Χσίοβηκε fι eκδοση τοϋ τrεριοδιιι:οϋ μας 
μΕ διεuθιΝπ;.ν τ(# κ. Πέτρο Ι'Νλιανοϋ. ΝΟ: 

~αι διαρκώς άnro τ!<; Ο'1"ί)λες τω 

\#Ιa στα 

O'JcX ~ ·~ ~ιk ~·- '!1-
·σ:της... •. 

Mt την ~~ &δοοή τοv σuιμτrλη
ρώινει ταν 1 ον τ6μον ΚΟ!ί μιτrcχίwι στο 2οιν 

γιΟ: ν0: O'I.MIIIkrει · μΑ· -~ · 'ΙfρΙΙσ ωΜaφ; 
τόν Οκοί•μιητΘV ~ yfά>' brw~ ·"• 
-rn~ ~ ~ια 1'0UI';. Γι* ••Νcrει 
τrfατη ιι:αj >:~·~ ·§ιιφ~ 
~ μας\((αt .;α τοbς· ·~ m& ·0\lll«f~ 
δηση ~ ,.,... ν~· οΙ·:.~; 'Ι1'Θ0 _.. 
νίζσντα:ι yκ1c ~Q:., ωt δι~"Ζt'ί
μερσ: στfι ιμ.ειγ&η ~ Wtμ«Cήα .irijς Kύ

'll'pOIJ μ~ ot ~ Q'~l i~·. 
λσhν. Ή .dιιrofifηaη τοϋ ~ ~ I& ,.φο.. 
βληθεί μέqο - ~d ·.,a.~,. 
λια: καΙ ~~ yi-« •ν& '-όuyνςwιίnι 
λαοος καt .,..... llllia1 ι>& ~ .. ._.. 
σύι.οη· στο ~ρo·'II'I'JI!I'I'~. 

2) ~η .μου &5iΝικ yi);"'.Στf)v~<ni ΦΗ! 
ξΘχωρίζω τα' ικα' ο;) ~~)&Ο:: 
Σ· αότο δι, ... ~·.ι τrο)/ι''νφ'ρ1ς ~= ...0 
τrανηγvρι!Φ &ημ~μα -τοΟ 50 I\ · Wp. 
yιεια: τών "'~ ~ κa:'t'<X'Itνf.eoW :μ4 ~ 
τrίεσ'η την ~ ~ 4Θ\mcoO .r- m).. 

θοιι. Σ• ·~· 'f& Φιτ~~ δrm:mcιc
κά διατ~:~ι κ«t··~~ fι 
fl'lιιciι C71Ne~ 'ffk ~b; '!\'Ciδ: -..a 

F 
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ώrrΙτr,ρ6εδρα; ·roO Σωμtnεiοv 'Sλείι&ρη Κvθpέα 

άvαφορά τoii έpyov τοΟ Στvλ~αιιw1 
τοοpκΟ!<Ipct.τοι:Αμε~~η τrεριοχij Κv&ρέ:ας, 

νόμοvς κο:/ κα:) σ-τΟν 'Α· 

στννσιμικο ·11\;ι yαλανόλεu-

κη μπριχ:rτό: στΥιrν (rπνία sα τrερνοiiσ<. δ Ο:εi·· 

μνrισ-τα; ~ιος γιό: vό: ψθ&

σει στryν iκΚλησία η)ς 'Ayiαc, Μα,ρ\νο:ς 

στjς 17 Ί οιιιλίοu 1953 κq;l νΟ: τελ:έcrtι τiΊ;ν 

α-:rτΟ τΟ δη1~ 

ό:φιt.vτοσίιwς 

πω .πpόσπα8ο0ι:rαv 

κόλαση το!,) θανm·οv vα δpοΟν 

κα) vdr σωθσVv. Δεν κο:Θόλοv δ;ό; .. 
κριση οίπε στοι)ς ~εpάσπι-

στοvι; τΙς κορασίδες κα1 άpρώ-

τιοο ήταν ΚΟ1Τά:κΟΙΊ'ΟΙ CίΤΟ κ:pεβ!Jt'i:Ti 

τπ'wου. 



CιΙ'Ι.ΙΠεpά:C'Πιστωv Έλληv01κνn;piων 

και wι;Υδά.\λcuιν σε δασανιστήρια μέχρι θα

'Ι!άτοv. Παpαγ~.<ωρίζονν δλότiλα στοιχειωδη 

dr.ιθpώπιιvq δικαιώμ.ατο: κο:) έφα,pμ6ζοuv μέ-

σα ΠΟΟ Χ',Q:Τα:ρpακώi'Ο'J'\1 κorrc); TQ\1 τΜ.έοv Ct"' 
ναiσ!)(•φτοv τpόrτrov ηΊ!V άiνθρώ1τιvη διαiδiωση 

καΙ άξιqπpέπεια. Ξα\Ιαζ{.J!\Ι<αvείιοον πραγμα

ηκa τiΊ: μέσα τijς Σο;;λτα ,ζ Κuριαρχί:χς 

ποu έιπέ6α-.λλε σ' όλη τη.\/ 'Utιc->μανικiΊ Αu

ΤΟ'Κ,pατe;ρiα ΚΟ:\ ί~ιο;ίτε;pα στiΊν 'Ελf,rψικ!) 

ywιά. 'Α.ναβιοί το Ci:στα:το τ&ιν Τwρκωv Q: .. 

ξιι-JματικC)v ποο Ιώπτονται πως φανερΟ: δέν 

τΙς τιράξεις .κα:Ι τwv 

στρατι.ωτωv aλλa J.:γ-κα:ταλεl~ 
'Ελλιηνοκvπ,ρίοvς στο f)λ{;οι; 

τονς κ.αi ό:ποδεικvύοuιν πως εiνφ cιvνvrrιεύ· 

θννοι ·ι.ι' αίιτοvς τούς των γιό: 

8σα τφάτrrοο.:v 

3 .. Ό • Αyιος ΔημητριανΟς. Με τijv έκ

δοση αι)τ,η δίδεΙ μιό: vαλίι Θμπξ.pιστατ!hμi.νη 

πτυχη τϊjς 6ιοyραφίας τού Άyίοv ποο i'i
ταv τειλείωι; dγvωστη στοος σ.υμvατpιwτ<:ς 

τοv. ΕΤvσ.ι αιJθεvιι~η yια:τi βασίζεται τi: 

&πως το χε.ιρόγραφο τf\,ς Movilς 

μεταΦΙpά:ιrεως Jenkins καΙ 
11i'jς μ•ε.λέτης Γιφξi!<οvά;ρ, Ό "Λ-

γιος τοv χpόvιο: <:Ι:κολι;:;ύθηισε 

το. '!f{)~μνιόv TCI'J στfι Βαγ5ό:τη &που μετε

φipθηκε στfιΙΙ ο:iχμο:λωσiο: ό:'πο τΟΟ; 
δταv τόv fvc.tcν α(ί:;.Ι'α κο:τέοορεψαν έχ 

θsμεJλίων 1'η.v '1'!1όλιιν Xύτpth\1. 'Εκεί ο 

• Α,γιος με '!fcφακλή.σεις καΙ Ικεσίες Γι(ι:tτ~ 

θωσ10 τψ τοfι τrοψνίοv 1'ou 
τοv κα.1 το e'!fοvέφε;pε στi-Jv 

'!fώλ"ση τfiς 0κδοοης 
έκτlζετο η έκκλ,η,qία τοi} 'Αγίου στfιv 

ννμη τοπο,θε,σiα δτrοιι δ w Α γι-ος 

.-ra τή.v διακι;:;vίαv τοu. 'Η .#:!Νοι~;ρf!>όμη,σ·η 

Μω:Ίρης στ1ς 
πεσι~rοe~tΙV'<ιαι ο) . (\αpδαpόιτηrrες κιχ! 

δ ιέnpαξ ι:ψ σΙ 'f<:Jfιpκo ι όv · 
κα1 2ον 

Κv

τrρώτο Ξ:τος ϊi}.ς 

7. Σ.ειρ.& άρθρων 'lf~v 

σ·τήλrι 'I στο;>ικο 
δας «'ΕλεdJ'ερία,, 

μά,),ιστα: 

ρ:.Jνται στα &pθ;:rα 

Λειτοv;:yyος 

ρα ό:1110 ileτrccr~nll,.nu,uile,Vε<' 

κp6π.ολη 

μf: τ\ς "τ"'""'"'""',m"'·".''" 

ατiΊν 'Α· 
(ηιιδλυrα 

η'w. Q:Κιιγ.κη ι!ίιμ~φη.ς. <Wι;r;~<ι;φιi!Ji»ν 

!t,p-yωv σ:η'1v 'ΑκρόπQλη τώv XWrρ.w. 

Κατ6'Πιν τfjς δ.ιατri~ηι:; α:(ιr,ης τ6 Άp

χα;λοyιικ·ο Μοοσε!ο, 1\ταv έτοψο 1'ό: dνaκα-

κα! 



Va ttuvε,χ1<tη αιιτη μξ: ά;μείCο)ίΟ ένδιαφ.έpο 

κα1 -στΟ TOV' ·rr~}ζ, έτιϊ, <)·ϊτο!ου 

•~λεϊ ίιπέρτα:rο έθvικό, κοινωνικο καΙ πολ•-

τιστ~χο χ,pέος καΙ σvμ•δ&Νι.ει ση),v 

έ'ΠΙΠ'?(ία τσv άγώvα ΠΟV Εθνι-

κ;η κα] KO!V1.A.WIII(;1'J έ;π(\ίωση. 

Σ&ς είιχι;:φιcrrώ. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Β.ΑΊΆΚΙΙ 

1\'lετ« τού κ. Π8't'{i'α iι Ι'ε· 
νικ1) y,ρ-wμματέας; 'fή'i; ΟηlJ.ΜLL'>-

μητ•~α Βατά.κη, ή ~οια άν~ιrοfι 
στ' άλλα τtwωε και τό: ι?ι'ξfiι;. 

'Η πολιmλεvpη. κα\ συγγρα-

ΦΕ<iΊ τοΟ κ. Πhrpoυ Στuλια

νοCι άγκάλιασε καΙ τό &νοmηpικο κίνημα 

τού ~'1'\σιοu μας. 

τό ό:νατΓΙ1'f)IΚQ άπο ΤΟ 1966 ΠΟU 

'Η Γεv:!a) Γρσr,.ιματέα τής 
μοναδι'Κ;η ουμ:6ο:λη τοΟ Πέτpοv Στvλιαvοv καΙ 

τών ο:iτημό:rων τf\ς άνο:'Π'Ι])r.Ριιcijς τάξης τοο 

πως 

γραφικi] παραγωγη 

Συγκειφιιμtvα 1:~2 άπι;rη;λt!W τ& 

τφc.'sτσ ·τό.'μο, .}05 W~QW τg ,:, 
τρίτος 1 ι j i δ τ~ταpτ.αι; ό 

j 974 122, 134.6 

dr~α.ι•·Οiή 

κο:1 μιflόδf . .υσε: τοος ά:yων.ες της 1«111' τ1ς -··~~,..,y:A, 

έmχλξη ~ 'Π~σ!'! 
,η.., όργ4νωσε dmo τι't J 966 
γι& οο tr.σλύrφο 



ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τοίι 1976, 178 ό TW 19Ί7 

κα1 210 6 τ&μος τοίι 1978. ΣvvΟiλικa ό 

κ. Σ 'Ίuλιωιοίi έγραψε yί>ρω Ο''ΊCΧ 90 άρ6p;) 

(86 γιΟ; τΓιv.wφi~εια) μt κό:ποο 450 σελ[:. 

δες -- 442 yιό: •iΊν <i1ιφ16εισ. 

'Ο κ. Στuλιο:ιιοίι &ιάλα6ιε τi'jv ό:ποκλε:-

στική το\} περιοδικ.οΟ, τiι 

του, 

σvν1:/;>γσ:τώv, τηv έξ;είιpεση διαφη

εΤcππ-cιαΕ,n ό:ι.:άμα τ&ιv διαψη-

αναφερθούμε στiς πο.λvγραφJ)μί:

~·ε.ς ΤΟΟ ΠΟU σχετίζονται μξ: a\lα·· 

τrηρικι'ι: πρσ6λfιμσ:τα για-r1 6:ριθμο0v aρκε

-τΕ:ς δεκάδες, σ\ πλεΊστες 6:πο 

vαι ι:ni'ιv 

μα-τα καΙ 6ι6λιοθfικε.ς 

μ~~ω όιναφορα μ;;>vάχα 

Κά

έκ-

δδσεις του: το έριyο του «έπιτεό~εις καΙ 

ση'!v ό:ποκατό;ο-rα.ση ό:vαπήpω1J» τrou 

uξέδωσε στΟ: 1973 καΙ «οί χσvσεvικο! τής 

τrσv στα 1978. 

"Οταν στα 1970 6 Π<έ:rpος Σ τvλιαvοΟ ε!· 

σηγάrαv ·n)v -τοG &vαπηpιι<οΟ 

τος στ!\tν Κ.Ε. τής ΠΟΜ, ftOICW πaιλλοl t 
κεwοι 1roo π!σ:τa'(Ι;v το πεp.;οδικο δrv 

θΟ: μπc;φοΟσε vό: όοpιθμίσει 

πb καi μt;τ& Θα 

Εivαι γ~~ωστfι άλ.\c.>ι.J'τ.ε r] διrJκολία: ποί'ι av-
μετω-w1ζει τό κ\11tριαΚ'ο i::V'IV!tO crri']v πρι;χr

πό&ια γιa έπιtΗωση πο\ι διεξάγει μέσα 
c-ro rrrεv6 κ.urrριακο Q:vιryvωστικο κοιΥδ. Κι' 

δμως ·,.t τΟν tl'!θwσιασμό, •i> έιvδι-αφέpο κο:1 
έ..ριyο:ηκότη-:rα πο\.ι ά>;έπm..ιξε: δ Π.έr;·ρος 

<UI'>ICI;VOIJ, το Π!φ100\Ι(;Ο .μΠαίνει Κιόλας στο 

rrrεpoC'IIται 

1'/!εριοδικωv η ά.vέcrrε:ι.λα·v τiς mpιοδικές tκ-

τοιις -- 11'00 π.pQδάλλει τbv ποΜ-

μο.ρφο κ-αι ποΜτr-ιvχο ό;y~να -ri\ς Π·ΟΑΑ 

στl\tν π;ροο'τ!-όθειΟ: της γιό; δελτίωση τής 

θέσης τw--ι -rpo:yικώv &.νο:πήρωv σl)ll(lvθp~

ΊrC.W μας. 

ΕΤιvαι yvωσ:τή, εξοχότσ:τοι κ. Ύ111οοργοi, 

ή πολιιαχιδής καi πολόμορψη προσφορά 

rrrblι τόπο ποο δ Πέπ,ριχ; Σ ηΑιαvw οο..έλι:ι:-

6ε: στόοι έθνι•κ.οπολιηστικο τομέα, στΟν έ-

ο"Ύ<.'\1 Ιi:ι<η·αιδwηιtό, ποο δί::\' Θό: α\!(Jij(jit;;•;;-·· 

θι'i:ι aμΦς ζ!ΤΟV κα-θΒvα ecπ:' σ\!τοuς ξι;χι;:ιpi-

σηJ: γιαfl α.ι!τΟς ~vσι κι' 

ά:ποψηιflς ~μ:οο 

μω-c "rι;χ άrαν 

Oli: VOt (),ργ;:ι:ν&.~σε; τbv m'CI2'irn~DΙ!Κ'f< 

σ-rα 1966 

vό: · f.κ;φι;ιάr;ω στΟν &:rαmrrδv κι:w Σ τυλΙανοΟ 

τfιv ε\ίσρfJσχε-.ια ηΊc; ΠΟΑΑ για -ιοος 
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·rti>pα μόχθοv<; καΙ ~ιππείιyμα:τα κα:i vO: τον 

διοfJ•&~αιώσ<ω δτι δλοι ol τον 

θό: σνvli))(ίσοομε '\'(Χ τα.. 1τf.ιΡΙ·6&λλσμιε μΕ. η'!v 

(mφιόρι·στη έ<μπιστοσίινrι .μας και νό. τoii 

σιιμτrαροχ:rτεκ.όμαστε μξ άμείωτο ζijλο πα-

τοv, κάθε βοήθεια έπίτευξrιι 

τii.w στόχ ωιv· ,μ ας, 

Τελειώνονταz; εόχαpιστ& &;pμec τδv 

xότotrov Ύποι.ιpγόv Π.ροΘ5ρίας Κ, Ίωαννί

δη καΙ τΟν Ύτtovpyo 'Εργασίας κ. θεaδ.οu

λοιΙ 

Μετι\ τήν κα Βατάικη ,μίλησε ι\ 
·yι-;νι:χιi'~\; γ!,}'αιμιματέα;; τοιi3 Κ UΠ•ριακοi5 
Ί'σtο!.}'ιnωιi3 Μο\κrείοrυ καi 'ΑQ<χείου 
(ΚΙΜΑ) κ. Κλεiτtχ.; Σ·υμε.(Ι)Vίδη~, δ 
(._,-τοίος άναφέ.ριθηκε Ε·ί>δικότε~tt στο 
Ef!YO τού κ. ΣτuλιανοiS τό σχετι.ζό
,μενο με τ() Κ 1:JΙΠΙρ.ια'Χ<() Ίmορικο 

.Μοuσείο καιi 'Af!XεiJo. 

:Σ1.~ιι~v~ιk·να άναφ~κε στts 
δuο έ.ΚΙΟΟσειs των λΟιΊ.'οιδοσιών το~-' 

Ό κ. Κλείτος Σι.ψΘωΙΙiδης yενι:κος y,ραμμα:τέας 

αε i;τiΊ·σιε~ οοφ·eΛ,εύσ~ιις; τοi; 
ΚΙΜΑ, τιg ΠQΟΟ'Πάθεt.έ$ τοu '\'fta 
την UδQ\J•O:'η, τη· Ut}V'tή{l'f}Ιση 'Κ!Βί ti}V 
aνάνντυ,tη τοιi3 · I.JIMA καfk'~>$ καt 
στην εισή'V'ησή του "fιG τή σ<ίηικ.λη
ση τοv Α' Δtι86'ν~ ',{σtQ;tΙΙΚQ<i3 :ΣtJ
νι-,ι)ρ.ίοu :αt1:)\' KI:J';!i!QO, βέ, βhμα riιν 
έξέταση τ91'~t?ιιήg,. · έπε;~τα:~ικ'fu;; 
π•ολιτιικη~ τ(j 149. . φiώνα ~*'~WtL 
σή;με!{!•α. 'Η ~iιαή"V:ησ'ή τ~~, ;!iQQ9f}1!>
σε δ κ. :Σ·t~μιεωνίδηg tλσπσι:ήθ-ιικε, 
με άποτtλοομ·α τη σ~~ησιη, JΣ~tν 
rL.-rτo λί")-•ε,ιg ·μέQf~ τfls L\ti~'O'i1E: Πιt!ο
παρ·αισ.κε.t.:ασ:ηifi);. έ1t'tτ-Q:O~,;; . . τσ~ϋ 
σt'!Vε:δρίοt:, Π1:t1) 8χει, κα60{ltό6εi 1fίU 
τον 8ρ:χό,μ~"Ι10 Ι:επτέιμ,6(rι;ο--

Ό κ. :Σ1j1fι"emvίl:lηQ' itναφi!vθηκε 
mλog στήν ~ι:wnd:&,t,α cto'i! κ. :Στtι~ 
λιανοϋ yi'ά .τη o\'\"*~mJ «~ε.ι4~ 
κοιi3 και t'σ'ι'ορ:ικο\1 tλιnov, πΟΟ trn• 
νε-ιtζεταtt άιδtcάλ&~τη ώι:ό τό 19'74 
μ~~ι σήιJW.cια. 

<±διάλειτι'το άyώvα το:Ο Π:έτροιι Στύlλιανοί/ ιπi)v σvντή:ρηση·~ι 

μας παράδοσης καθ'ως κα1 τf\ι:; τfjc; ~ικης μ«ι; 

• σιιιyγρστψt:κό τοιι έρ:γ~. 



ΕΛΙΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡεΑ 

Ο κ. ΜΤΡΩΝΑ:Σ ΧΡΙ:ΣΤΟΦΙΔΙΙ:Σ 

:Στή ο,νβχεια ,μίλησε δ κ. Μ~
νας; ΧιQιιισιτσφ~ς; ό όπ>ο~ εtδικότε
~ &σχολήθηαcs .με το συνν(!'αφι.κο 
lQ<Vo το.U κ. :Στuλιιιwο.U κ~tbς; και 
yι;fι το (!όλΟ 'tOO 00\1 iιδQ">τfι καi. Π~Ο
έlδιQΟt> tiis :Σuvrαactιoc.iiς; "EmτQMiί; 
τσ6 περιιοδικοο <<Κ't~Π.Q'ι~ Λ~~>. 

Στi}ν όμιιλία τνν ό κ. Μ\SQιωνας; 
Χeιστοφ~s c'tW;φ8(!oε τά &ξη~: 
').ογαπητοi κίι,pιοι, 

Φίλαι προσκεικ.λιημένοι, 

'Ε'ΙΙ'ειδη πο'λλiι. ~αν καi έγράφη

σαν διά την τrοικιλδμορψοv 'lt1!1εi!J}W:t'ικ.i\ll 

δρ(i:σιv τΟΟ ΔιaιθνντΟΟ τοιϊ πφιοδικΟΟ cΚv

τφακΟς Λόγος~ κ. Πέτ.pοιι Στuλκwοϋ, -5ς 

ιμο(ί bιtt,ρςtιτi\ι ~ .να ~ €στω 

ι<α:1 4ν &ίyοιι; εΙς τήιν ζωtιv καi ,ην δρά

σιv τοϋ έnι· · λόγω πε,ρ.οδικοιϊ του. ΠροτcΟ 

όμως προιχωρήσω εΙς τΟ θtμα τοότο, δtv 

θα iYto ιiστοχον έάν έκάμ11Cψf'Ν κ.ai lναν 

μικρΟν είσαyωγιΙ<ΟΥ τrαραλληλιι01μον τόσον 

τού d( .Α.~ όσον ICQt ~ πφιοδικοi) 'flijς 

Κύπρου WΙ&ιμtνcιι τότε ~ς lfiXλrrι ~v, 

τηv Μ~. 

'Ηδη, ,tι'αιν Kctτa τfιΙΙ ~ τών t~ 
τ&:Ν 1923-1937, fι .~ . .ι μα(1 μέ 
αύτ.ι)ν ~ληρος ή Κύπρος ~ο διό
τι ~ιδεν τό τrφί.φημοιν \ιa:i.t · ~ρόιι 1.
~ 'ΙΙ'Ιριοδι«όν :tης τa ~κ..m_.a Χρο
\'Ι'Ι(Φ, lirrό τ&ν Q6itYωY ~ 1'ί'ιι; •t
στορiας, τl\ς Νήο~ ~~ τόσον . ToV , I ω-
~ tw.ovr~ ιν· ~ία μιιτi τσV 
τότt· MrJτpςm~hw tt~l~ Νι«Οδήμοv Μ>
~. όσο κ<#· .·,.~.· · ~~\lή't~ jqτοριοδiΦΟv 
--1~ Ν~ς i<v;ι~ mφιοοιdν 
τό όπιο:i'όν . ι<:«l . ~κε 1!',pa:y<μo:ttκlw crrαθμQν 
ειtς ~ 'I<"Οι>ί<ιiι τwτδποv μei!;, ~φαν 
~ να ομΕΠQτΟ'ίr~<Χ! ΤΟ . 6Ι'Καίωμα 
αιVrό '1'1\ι; ~~ $1( τά χiριc τf\ς AiJJ... 
κω<ricx;; μt παρQι.ωιw ~' τοιϊ vO: έκ
δί!$trσ:ι tβ&, fιλ'λον ~ί4"t<>IC(I'W πρΟς τ<i 
χι:φα:κ!'p'pιcττ- αότά, ~dι~Sι!«W; το .rε
ρ~ι· ταU .,κ~ ~ με 'Ι'&ι 
~!ιριtrον. α~ ~ '-fO'I'opfσc; μ.α:ς κ. 
Πέτρσν Στ.uλ~σ:yοi) .. 

•ΚόlμΥΟIΥ'\'ες τΟν τrαραλληλισμ6ν μσ:ς cχ(ι.. 

τόιν, μ.&τ·αC'ι f\<(11'1'1'~ ~ld!D Λlιιρι.. 
vακος καr 41/(tffl'~ . ../'ι./ιy014 ~αι;;, 

δυιvάιμεθα llc'x εi'Π"ωμεν, δτι ~ yι,yo.. 

ΥΟς σημει~.Q:ι ~ 'Ιt'ω..ιν dς ~αν 
κ.ατΟ: τι)v ~ 1':_, tr• ~~._1.$6. 
μέ Μσιν. 'Ι'όι ~qτφ~ .. ~)· ~ν 
cιΚuπριαι«1w ·Γ~μ~. ~ ..... ~ '!τΟι
ρελαύνονν:q.t ~t ~ .. ~ών ~ 
τέκ>.ιων τ~ ·.1(~,~ τ4ia~J ~ ~φ. 
τα~ 'λντ- ··t~~ .• ~ ~ Κ.~ι~ 
διώτη. ··· .· .· .• 

τσ π•••·~ ~OJJIO',I·•• 
ρη κα.ί τ~~ ~ όιτΘ•'Ι!k •Α.-
καδημίας,j~'.μt ~&&~ '"* ..._ 
δωθfι κα:Ι ··"fb ~~ E~•'\'CIU. 

-ro ίδιοv ~~q:ι ''WI W"• 
φΚvπριακ~ Νιyι:ifι', M5«rdr ·~ Μι ftt 
τύχη ·καΙ :ΕΓιm<.~~~«~ ~ ·'foύ'~t+ 
KoU 6pαδttW, >•~ τ:ip'·~oj- Kdf't'M
ΠOJJΘ' ~ aι~ ·τ~ ~ 
έκδόσεις 'fι!ιtl R~ 'tίmrιw. 

Τώρα πΜον ~ν ιχομw τί1!'qτε ~. ~· 
θέσωμεν ~ Μρα τ& 'ό).fyc λl.yιci' διa 
τήν δληΛΙ ζ~ 

~ 
ό1rοι~ ι ·.· τ5.-
μων τοΟ ~ 1~-.ι·τa πρωτ6--
1VΙ\'α π~ά: των t«<l Λoyoτqcνttc~ δη.-

I 

~ 



των. Διό: το θέμα &μως ι:n:Πό, 

θα έχρειό:ζετο χωριστδς 16 

ε;fς Jον τόμΟΙ! TOlJ, καJ Ο 0 .. 
ό.1rοτελε~<αι Cι:πο 6 δι'11'λδ: η 

340 σελί&.ι.ς, δ.λέ'Π.ομε:.v vό: πcφελ01ίινοuν i:ι 

π6 τώ Διεuθιιvτο{ί τοv, π,ρώτοv οΙ ιι:Σκα-

πο! τi]ς ,.ov» καΙ ή 
τη :τω εl:; 

Κuπpον Κέντρου Buζαvπvfjς καi Μετα6ιι-

6ι.6λίοu καJ Χειpογ.ρ.άψ'..JΙ>'». 

Mf: !ΞνroVOV ΊΠΙ'Ι'.:ίl<μα 1"0 θέμα αύτ6 0'\J\Ιξ.;(i-

ζεται. .κα,i .εΙς !:·πόμεvα -τε\Jχη Lιτrο τοΟ πάλιν αtπ6ς, 

Σ"Ι'Uλιαvώ. Ό ϊδως δ Διwθvντi}ς τοο r.·~,. 

δ"Ιμο•σιείιει ci:yνώ-· 

ο•·οος Ί Qη'Ορiας 

μας καi δη ,.ηv περίοδον τίJ:JΙΙ Όκτ",.. 

yf.γov&rωv -τσΟ 1931 καΙ τCJ.• Π"<:· 

pιόδι,;ιv TOV 19 53 χiέιξ, CJIXEτ i·Κ.ώς μέ τήv 

τής !1ΕΟΝ, τrληροφορίαc; 

&τrο :ro ' I στορtκοv 'Αpχεiσv 

rrό:ρκα 

στημίοu. 

vεχί~η 

ό:πο τη δεξίωση ποίι <Χκολοόθησε: 

"f1J1.ι έγκαινiων της &κ&ι:ιηι;·. 



Ε.ΛεΥΘεΡΗ ΚΥθΡ6Α 

λοόμ.ενJος άπο 320 σέλίδας, έκδίδεται με 

,.ερισσοιτέρσJν έ,.ι,6ληηκ&1ητα; -καΙ ηόξ~μέ

νψ 1'rΟΙ'Κίλην ύλ!'Ι'~ τrερi ΚUτrρΟυ καΙ Κιι

τφίων. '6δώ cφχiζει &m0 τοΟ ΔιwθwτοΟ ή 
δημοσίωσις άΧλων myyωY τrερl τώv Σφα

γiϊιJΙ τοΟ 1821 ΕΙIς Κuθραίαv μέ φωτσηιπίας 

φιpμ.ανίοο καθως ιαχ\ ή λcrοyραψικr'ι μελέτη 

τοιι πεpi τοΟ Μηνολογίου της KUτrρou, η.. 
τις καΙ σννΕΙ)(ίζει δι' όίρκετΟν χροvικ.Οv διά

στημα. 

Ό 4ος τόμος τοίί -ιτεριοοι'Ι(()\ί, καi αότόc; 

dntοτέ.λώμειιοc; έκ 320 σελί&w, φιλσξε-Jεi 

.,η, ,μελέf·ην τοΟ κ. Στvλιανοϊι τrερl τοίι 'λ
yίοv Δημιητ,ρίοu · ι«Χ1 τfιν λσ:ο.yραψι!<ήν τοv 

-μελέrην 1repl τοU' Κ ΙΙ!Ι'pισrκΟΟ ξvλίινου άρδ

τpοv. 

ΕΙς τΟν 5ov τόμ.οv, τόν άτrστελοUμεvοv εκ 
212 σελίδων, ό κ. ΣτvλιανοV δημοσιεύει 

f,y C1\Μ:Ι)(Εία 1fw λαοy,ρ<Χφt~Υ τοv μηνολ> 
yι~ \ιε-λkηv 'ΠΕΙρl 'ΙαvοVαρίοο "μέιχρι τοΟ 
•λ1;rρ~tov, κο:θως κ~ το 'Iστορικόν άφήyη
μιά: . τοu τrε,ρi τοϋ 'Εθlιικρ() 'Αy<.wιστοΟ τiίι; 
e;OII<A, Γρηyορίοv ~ίου καΙ -μαζί μέ 
αόπ)ΙΙ τrεpl -ιών Κιιπρί<.w Φοιτητ(ί>ν διa τfιv 
δρ/Χσιν τ<.w εΙς τΟν άντα:ρτσm)λιΘμσ.ι τi\ς Ε

ΟΚΑ άπο :t:Oo 1955-59. "Αλλιη όίξία λδ
γοv 'μελιέτη τοv, εΤναι ή t\pε.wά τοv διΟ: τa 
~iσtμ4τ01 ά:πό την Τοvρκικr'ιν Ίστορίαν 
καΙ τΟ:. δεδομένα iστopOO:C Τοι.ι,ριcικΟ: "Εγ
γραφα έlo'CX!Vrίov τijς ΊΞνωτιιdiς κινήσεως 

.,.ων Κυπρίων καi τής συινφyαiΟ"ίας Τούρ

κων καΙ ΗΑγyλ<.w κο:τa τοΟ ·ι:;.νωτικοΟ Κι-

νι}μαrος ~ Kurιtpί<.w. " 

Ό 6ος τόμος τοΟ ΦΚυrrpιακοΟ Λόγοω;, 

άποιτ~ κα:Ι αiιτΟς άπό 352 σελί
δες, δημοσιaίει τiιν ~ειαν τi\ς /wι;yyρα
φncής ~ τοΟ κ. Στuλιαii/Οiί -πφ1 τοV 

Κ\ΙΠριακοΟ Μηvολοyίοv, διa τοVς μήνας 

Μάiον - Σεmτέlμ6ριοv, τfιν έτuμολογία 
τί)c; λέξεως cΒΑΡΩΣΙ:. καΙ cMTA Κ<ιθε
ρα:. καί τfιy 6ιοyραφιιςήv μU.έτην του 1'rερi 

τοΟ K\mploυ λογίου Λouιdi 'Ακρίτα. • λλ.
λο:ι f.pcuvαί του &ν«φΦο\Ι'Ι'αι εΙς την 6α:

σiλισ0"0111 Χurρίων ΚλωπQ:r,ραν Κ011 τα Μω

σαiκlχ δάπ:Θδα εic; το cΣκαλιl~ τQ cΞινά

ρw:. καi c· Ayιov ',Ειιτιφάvι~ της Κυθραi

αc;. Κάποιο: ~ι6λοιγος δράσις τοu σχετικώς 

μέ τΟ:ς '!'ΟUρικΙΙ!Cάς ώμδτητας, yί~cι:ι elς τΟν 

τόμσ.ι αότδν. Έ'Π.ίσης Bi, δημοσιεUει κcχ1 4 

ΙστοpΙκlχ "~~μ<rι1'11'\ 'ffι<; nαν
κυrrρίοΙJ 'E1'rt'l'po'l'lfις '6yλω6ισμέvων 'Ιτ()bς 

τούς &ι '~ .fli~ti;1C6~ 'Π\ν 1rφίοδ<Η 
1974. 

ας στι~ουρr; , 'Ό~ .. .. iδη,' ~ 
τοu ΚΟUΟ'όvΜδη κ<1ιl ' Φειδίο(.ι ·Σ · · 
',Επrίσης ~Ι<i' λδffj, ~η τοi.Γ .. '>ι 
Κιmρ~'· , Άτ-. "c;"'~ _-fCG .. ~ 
'A&ivrάvι'ov I<C\ίt6' . . ,Jτος 16US ~ fι -~ 
,.οία ~'- .~ι(e;t~ι._ ~ς 1-Ον ΊJ~, τδ-
,μcw. 

.':ι:'-' 
Είς τόν τόμον Θξ f!il.iλov αiιτδν, τόν θον, 

δημQΟ"ι~,' ~~ •• ~ l;moroλijv 
τοΟ ~- • ~ •. :,.ιtιic''tι:~J 
!-Κή~,,~r~ιι"-19~~ 
τοVτοv ~~fι ~~~~-.tvQς 
άνεκιδόιτ~ ~.~ Ά)~ ·-.. 

~~-~-~~.-
180 .uελlδas. ~ ••• tJ'QIIιi;voν εfφ ... ~ 
·μα τ~ :~•:'Ε»;t\νωιr;ι~ KιJ.
,.pov ό:τΝ> τοός •. f~, .. ~ q ~ 
το δ-ποίον --v~ ...... "1\ ~ 
λη _f~ ,._φ ~-~ •O!f!.Wc:τ .. διφ
μf}llέιω<; -τής Νήσου μας Χ" Γιωρyόκη Κ~ 
vεσίου. Τό τεi)χος ο:δτΟ όμιλd eψ• b.rroU 
-rrερi τής ~.~οΟ.;~ ._,. 

'0 9ος -rόί.ιος, ~ :tf\ς ,.~ -ιφt.. 

σεως ~ κ~, ~- μ:t 182 -
μόlιον, ~- 8b )~ elς ..... 
σlεuσιv _.,..στ(mtl!ιli' wS.W Ή~. '''ΒΔ 
5ημοσι~ ·<»t · -~·' "rΘΟ .C. · 'l.r.At«
voO ,.έΙΡ*( τ!IIG ·ι~ m-f<lu ''\'00 
'Πρώην ~OU· ~ xp, .,f'~ 
λοu, καl ι\ οωpεί<Σ χ&φιοyράιφων 'ΠΟt ....... 
τοv πρΟς τΟν 11αιλαι,ιάν. "'Ας οημeιωβii: δτι 

't'Oύro yhιrtaι ιμ& d~'·hkτηq ~ος; ά
φιφωμjiιw ·eιc; . 'f6ν •• . 1Ιο:'Wιν ~ 
καί ~ir' ~. f'cf.cτδπouMv. 
"Αλλαι 14 ~ b'~ ·.""f.Θδ· ~ 
έθv~κοΟ . ~· 1roιιrr~ Α:ιlι~οv -· ΛΙ"Ι'Ι"'fρπι 
,.ρ0ς τόν-'t~ ~~·&,μοcτ!ΙU
ονται ~ ,,.οΟ td. Σ~ μέ φωτ~ 



64 

το , ~~~ μφικώv έξ αύτώv. 

~ο ΙΟοι; τόμ.ος ά'τrΟ'!'ΘλοCιμενοι; έ:κ 330 
σελίδων, ΘJ.ΙΙΦιCWίζεται μi σωιρείαν dλλων 

άρθρων καΙ μειλετων, ~:πάλιν -πρωτοτίmοv 'I'ΓV 

pιfixoμhvov. ΕΙς τΟν τόμον αiπΟν δημοσιεV
οvται αί μελέται τοΟ κ. Σιτvλιανw, · οχετι
κώς ;μi 1'fιv άγ>γειοιτrλαστικiίν τέιχνη\ι τi\ς 
Κ~ίας καΙ yupω ά:τrο -ιήν ζω~ τοίι -ποιη
τοό 'Ηλία τανrαλίδη. ΥΑλλη φε,.wά fOIJ 

γί~ε;το:ι. πφl 2 άiιεκδότωv χ4ιροyράφων καi 
τΓοιι}iΙ~~ της N:rv ~. των δ-ποί
ων ~;χΙ γίνεται Ί; ' κατάλληλος φι..πcmιπημέ
"'1 δημοσίεvσίς 1ων. 'Αι~ία "λhγ011 tνδιαφέ

ρc#r~ κ.αi π~οχfις εΤ~ιαι ή JWJ;rη :roO 
κ. Σ τuλιαvοΟ περi 'I στορ&κωv δεδο:μέ.νων 

Ο')(erι·κι(;)ς με τήv Έλληνο-Τ οv.pκι.κ.fιν σv
vε.pyασίαν είς K(mpov κατα τιήν σόyχρσιι.:JΥ 

έ'Π'Ο)(ιiιν. 

'·'Η δλιη δρό:σις ΤΘv ~~~ σταμο:τd μέχρις 
ιω. 6f-ς . (wr: !καστοv τ~ς δίΝ<ιπο:ι δ ά

~· ν(ι. ά:τr~μΜνη την &ην tκά

στΘτε 'YtYEUματu<.'fιv κίιμηcτw της Κόπροv καi 

τcfιιί f\Ιιωμα'rιΙΚώv' ~fδρψάτων 'rης fδίωι;, 
·~q' •t' ~pov 'tήv 616λιοyραφ!αν 

καΙ 6116λιΘκpιτικiιν "''a1nιlajν κ«J 6ρryaσμew 
της Ν:i;σιχ1. Δέν δcrrιερέ'i κα!όλου μΕ. τήv ώ
ραiαν έιαWηy 6ι6λιοιφισίαv το(ί ό:ronrrrroO 

μας. φί~ κ. Κόρpη έν. σιιΥφγασ'lα .μετtι 

τσΟ Διενθuντοfι τοίι 'Ι'Ι'ειρι.οβι'Κώ κ. Στuλιά

νcV.· 
~ ι ' 

• ΘΛ<χ "'Ι'δ: dινωτψ.> &νοJφέρονrαι drποίcλει

στιι<ώς .. ε/ς τόν cΚΙΑ"ΙτρΚΙΙΙCδv /lhy~. McX τΟ 
διw.οσιοy:ΡΘJΦικΟν πόθος τοΟ κ. Σ τuλιαινοΟ, 

6~ο~ νό: έτracτείνεται και ~<oJ&v τοi) 

~οδιιι:οΟ τοίιτοv. νΗδη εΙς το Διιtλτi0'Υ 
της ."Ε,,Κ.Σ., &r011 καi ~ις τΟν 37οι.ι τόJ.IO'V 

του, δημ<χτιεύει ~κδοτtt f;yypacJΙa άvrαp
των ,της ΕΟΚΑ πρΦς. το&ς • /Jvr:y'λrιvς. 'Ε-πι

οήμ~. 

Το · ··1952 ~αι ·με το Κ.έίντ,ρον 'Ε

Ρ~ 1'ij;ς ελλ.ηvιl(ilς Αασy.~ς 'Ακι:ι.
δημίας ... ' ~~ · 5ποv ιαι.Ι δημοςnε(ιει με

~ :tw ;tJτri. . χe:ιροy,pότφιw &ιτ' <-ριθμον 
1745. 'ι<αi μi ~το.v τί1'λοιν. «'ΑγροτικcΧ "εθι
μα <rrΟJΧvοιλ.όγημέι.ιn Θiς ,ην trερι~fιν Κ v
θραίαςJ•::'+:- .~~». Π~ήλω; 1τρΟς 

αvτι:ι, τr~ ~· 'J'OU dι;ιτό 'JΟ_,ξ.Ι. 

Ρ.Τ. -n1~ ~· ~~ άό 1:/illϊ 
1952-1914. ;·tW!i wt τΟν -rtτσ c'H Ι<;w

πριακiι ~- 'ι.νrtO"riCO'φ. 
'• ,· 

·ες~. ~6-η.~ι 

6pγασίαι .ι:ΦΙ •. fmiι ~ ί;r~aι 
καΙ σχ~ι ~ Μ ~'1'0: ·~ . ~λ
πελεuθ!ε~ .. ~Ο.>ΤW ~-.. Jρ
yασία ~ιιri ~ &'1ς ~-··'Ι'ιr
θφ(;'ιιι ι<at ~ .~ .~ ~ ιcdrt
yη\Q\1 ·e.~. ;~~1}1 .. ~ 
καΙ τw ~pfι, .. ~~ ~m.uφ& .~t
vή;ματος ~. ·~ .}:-/. ~τfιpι. jρ
yασία ~ · · ·~Aka:φΊOi\ --~ι .tι 
σwερyασlα' μετά το(ί καβηyqtοσ τoii Ι'.'k:ιrιιι.:. 
πιΟ'fηιμίw ~iJCrκ κ. ΆlωάJvνcv Κ. 
Χαδιώtdι)~· 

Τοfι ~: c'O Μρο1ιιtος ~ 
τα ι &χι ·~ .ίi τ(;1(iι; yΜίς ·.τΟ:,, ··~ 
κ01ί δια +~ 1rαi,. < 1'CV): • '' 

Τ&λο~ιιμfΜισs 6 ~ ....... 
·'δ~ί~' κ:>~ ·ι~ 6'6-
ποίοg τ~ χ~ι .,., lyocάtνici · ~.'λj; 
~~θεση,: 
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Τό ~ργσ. α13τΘ -&ιί άποτελεf 1tολύημο βo~~J~~vl·~J~ή ~:~λ;tη 
~G fστopCaG το~ &Πελευ-&ερωτι.κο~ μας .άγώνα κq( όδηγό γ~~ $OV" 

~ . . . 
έρευνητή πού .. -&ιί &σχολη{}εt' μέ τά' γεγον6.τα πού κάλυΦσ:Υ τ6ν tυτο-

ρικ6 χmρο το~ τ6που μας τa τ~λ~υταt'α δQ~~ολα χρ6νLα. 
, -: •· • • L}·i • :~~ ~ .. 

Ό 1ιc" Στυλt.ανο~ μέ. τό .δι.εt.ο:δυτιι.ιό"\ι4η ένός ayρυπνου 

μελετητή; μέ τη λ~ρι.κότητα .. κα! μουσι.}~ότητα. τ~σ·.λσγοτιtιινrι,-~ι ~ήν 
πολιηκή :ι.ψCοη · ι.ιαC τήν dνηκεψενι.Η6τη-iα που· ·~ν δ.\-αιtρ!νει..,. ιιΑ · 
τ1'jν έρyαη:-ι6τητα καC τήν άγάπη του στa yρlϊ~;1,ι..ατσ: ΚοC (δι.α!χεpα 

στή μελέτη τf!ς tστορtας τf{ς πατρ(qας τ.οu, σvν{}έτεt. η'jν Π\1SUματLnή 

:ι;ου δημ.ι.ουρyCα Κα! :ι;ήv.Ηατα-θ'έτεL μαρτυρCα τ~σ .d;«ti\ltt !lttιu δι.εξ~y!"ι.. · 
-t-6 ήριιit.κ6 μα.ς νησ·c ,γι.ά' .έλευ-&ερ(α, ·δt.κcΗοσ(Ινη. κσ:C -~~1.κή ~π>$L'ωιτη .. - . . . ' . .. ~ .. ~,. 

.:Aft.cr πνευματι.κfjπαpουσCα έ\ί6ς.όδοitt6ρου π;,u ~vτα pqδ(ζει, 
μέ τή σ~έΨ-ι:ι tλεύ-&ερη," τη συνεCδη·ση a"γpυπνη κα·c ·το πνεσμα ζωντανό 
το δρ6~ο.τ~ς lδέας καC τόσ συνεχο~ς &yώνα τf{ι; μαρ~υρ~κ~~ ~ου· 
πατpCδάς. 

τΦ·~.ργο.~ου άπο~ελεtτcιr.. άπ612 α-δτ-οτελft βι.βλCα καC.Ιίλλ.ο'Uι;; 

εξη ~oμouG τ~ς Μαύ"ρ~ς ΒCβλσ'υ πού πεpι.γράφουν ~c~ .. d>μοτητ,ες, τΘγ 
Τούρκων έ νζ(νηα υτ-6-λαό μας.·-τ Cι; κcι~ά(pψρει;: παρι:rβ ~&'t:~e ι ι; .~itεS τ~ς 
ΤουρκCαι; ταιν &\ι-&ρωπ"Cνωv δι.και.ωμ6των .. ~-σ".Ku'itρt.αΚot:t ~αotJ, ·y~tf τCι;.. 
όπο.tες ώμότητες καC ~ραβι.άυει.ς -&ά ;cc:φα,μl~εr.. π&'ντο~ε, ε.νοχ;1 ή. . 

ΤουρκCα στ-ψ πpCση "τής δt.ε-&νο1Jι; κοι.vωvεΊχ~, ο~ι; ~πCο),,;: .&6 .πC:!)~μι ... 
~συν εν οχ ο ι. κι.. <'>σο r.. έ"μμεciα. η aμεσα :ύ~οcrτηρCζ.ουν η ~ο~ρύπτcvν· τCι;; 
ώμότη"τες αuτές...... . 

.τρέτ;ς .περr.όδι.}.ι.ές έκδ6σεr._ς; :;6 λογο$"εt'V.ι.κό περ.ι.οδ~1ι6 ... 
11Κίιπρ ι.:χκος Αόγος 1• .μέ 1 ο χρ6νια ζωf!ς ;;ο-6 .. χα Cρ:ε ι. διe~νο11c; έ'ιτCμηιτηι:;, 
τ6 11 'ΑναJtηριπ6_.Βf!μcι",-τ6 περι.οδt.Jtό ")Jo-6 προ'β.άλλεt. τa προr.;λήμιιτa, 

τCς · άγωv Ceς ";;;α c· τfiν π·cσ~η στή ζωή .των &.ναπήρων κα! ή .ιι ':Ελε-6-::tερη. 
Κυ-&ρ-εα::, πού έ1ιψρ6ζε'r. τήν ά.γωνι.σηπΊSτητα· !t~C τήν πCaτη ταιν ξερρι.
ζωμένων &όi::λ"φων μα(; rι.α ·.τ:ήν έπωτροφη το1Jς aτtι; πατρογ"όνμιές τουι;; 

έστCες, ϊιά C τα τρC(ι περι.σδι.κά έκδ.Cι5οντcη χ"qρη ς;τ6 ζf{λο 1tαC τήv 

έργαΗΚ6τη1.:α ... τοσ κ •. Σ-.υλιανοσ, πού έίνα~ ούσιασηκίί κι. ό-όι.ευ,'lύv~~ 
του ι;. 'Ι δ ι.ά Cτερα ή "'Ελέύ-&ερη Κυ-&ρ"[αη c~1tότελέ:'Ι: μ.ι.ά συγ1ιι.νητ-ική 

καC πατρι.ωτ~Ηή προσπάf:·ει.α έν6ς κ6aμου ,;;ό15" πι.σ:t:ε-6εL πολύ σ-&-Cζ; ρCζει; 

1ιαC τ6ν πολιησμ6 του, υτCς tστορι.κ6ς 1ιαC ~-&ν.ι.κές του καταροί\έc;, 

·ΠΟU εlνα.ι. ο·,;ως ot. πηγές.το\'1 ΚεψαλQβpυuου αlώνι.ες .i1-t1C άνεξaν$:ί\,ητεt; 
καC dγωνCζετα ι, γι.ά' τή δι.ατήρηcrη τf{ι;; ~{}νι.;ι"Ι'{ς. του τάυτοτητας, ;ιαC 
τή. συντήρηση. τf[ς πολι.ηι:1ηκftς ·του ?•ι.φCi:οσης. "Ενq πeριοδι.ι~6,. 
πο-6 Ηyέ L J_toλM yt.ά .. τ6 χρέος μαι;;· εναvη σΊ:"c;..-rιSπο μας,. γι.. αό~ο 

κ~ άποτελεt' μι.ά t-&vική προσφορά. 

F 
I 



5Λ,ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

δα του. 

Ο! έε,οχότατ<Ν ίΙΊτοuρyο1 π,ροε:δρίας κο:! 

αvθρώπους τών τεχvωv καΙ τώv 

ριοδικό: τής 
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Τ I Μ ο·κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο S 
Α' ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕ:Ν ΕΧΟΥΝ ΕΞJ.ΙΝτΛΗΘΕΙ 

Εiδικtι Ικnτωοn κατά τι\ διάρκεια: !f!fiq iκ8eαης· :ι90% 

'Η 'Εσrο.ποιία τών Κε·ντQΙJΚών Φυ~ακών ~·. . .' .••.•.•..•.• , J .. OOO μι~ 
τΩuεs 'Ανάτασης; . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • .~ •••• , • ; • 1.000 μι~ 
Πρσ.δλήματα Παιδείας;· •......•.•.•..•.... ; •••••••••••• ,. • . · 0;,5(1, 1μ~ 
Σιaν Μακ.στάίοφεν, ό έιλληνώ..άτQηs ~ηi'os τοο IPJ\. ... ; •.. · [Ooct··~ 
Μα6ρη Βί!6~, ά(!Ι. 3 . . .. . . . .. .. . • .. .. .. • .. • .. . • • • . • • • • 0..000 μιΑς 
Μα~·η Βίβλος;, άρ. 4 . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • • • • . • • • • . • • • • • 0.500 μ(λs 
ΜαΌρη Βί6ιλοs, άι~. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • • • 0.500 μUιg 
Μαύρτι Βίι6λος;;, ά.ρ·. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.500 ιμι~ 
Γη μου, όδύνης;; Γη ............................... \'.... 1.000 ~~ 
Ό Ψ.ιλ.ληνιοtμος; στα zΦνιια της; Τ~οrκρατίαs . . . . . • . • . • • • 1.000 μι)~ 
ΤσuρκικSς;; σφαν~ στη Σ•μύ~η .•• :. . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • 0.500 ιμ~ 
Οί χανσενικοι της; K'l5:rι(!'O" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . • . . • 0.500 1μtλς;; 

Β' ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

α. KYnPIAKOI: ΛΟrο~.: α' έτήσια ~~μ,ή: I Mps .. 
β' ~ούμ.sνοι t6μaι: ~ 

β. ΑΝΑΠΒΡΙΚΟ ΒΗΜΑ: α' iτήισω σννιι~ 
·'β'π~ι 

'Υ· ΕΛΕ'l'θΕΡΗ K-rBPEA: 

·ιοχύιtι καl νJό τό nεριοδ•ό · 
κατά τtι διάpκειc;ι τfU; 

,, 

Ol EKM)JEII:: 

). Ό "'Αν~ Δf,μητ.~.ΟS τ~ k1JiθQe~ i 
1,1. Το φιο()Q<ιο τib; Κ&Q6νεtας;, 1966 · · · 
Itt~ .. 'Εφ~~ιg καί στ6χοι στήν .'.e!. A?C. )*lt001't 
IV .. U~ τό ιs;~~to diν Xύtt~, tm 
~. ·~A~cz ·~·κ~···ttνν.Eιttli\1 

vf. 'Επι'fομή σuvχQ~ Μιληνιικfiς; ωτootj(l<.: 
VΠ. Μ~ Bf~, άρ. 1 

VIII. Μα'ΙSQη Βύ6.λος;;, &ρ. 2 
ΕΧΟΥΝ Ε8Α:ΝΤΑΗθΕΙ. 




