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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΟΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Μι(χ &'Π()ψη τοu Β' Παyκ . Σvνεδρίοv τοu σωματ·είου 'Ελεύθερη Κuθ.ρέα, -ττοu σιιγκ.ροτήθηκε 

η1ν Κ.;ριακή 10.6.1979 στο οίκ·η.μα τfiς ΠΟΑΑ στή Λεvκωσία. Στην -πρώτη σει,ρa 6:-ττο 

άpιστtι:ιά: Πα'Πa Γεώργιος Στυλιανοu, Χρίjστος Κολοιος (έπιθεωρητής Φιλολοyι'Ι<ων μαθη-

μάτων Ύ-π. Παιδείας) καΙ δ Δήμαρχος Κυθρέας κ. Σά66ας Χρηστίδης. 
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Συντακτικiι Έπιτeοπ·η 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΧΡ I ΣΤΟΔΟΥΛιΟΣ ΠΕΤΣΑΣ - ΚΛΕΙτΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ 

Δι'ει:Η-rντή~: ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Τηιλ: 26301 καi 45972. 

Διαφημίσειι;;: 
ΈξωτερικιΊ σελίδα έξωφύλλοu Ε 14, έσωτεριΙΚ.η σελίδα έξωψύλλοu Ε 12, έσωτερικές σελ. f: 1 Ο 

Χειρόνρα~·α καi. φωτοΎιραφί:ει;; δημοσιιε-rίψε·ν~α ή οχι Μν έπιιστρ,έφο-νται καi 
Κ:ριατοuνται ~σέ εuδιχ,c) ό.ρχείίο τolS Π!ε,ρ·ιαδικοϋ. 

Έ"τύπω::rη: Τυπογ;ραφεία «ΝIΚΟΣ & ΣΙΑ)), Λωκωσία, Τηιλ. 76228. 

* ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κ. ΠΑΠΑΚΩ:--ιΣΤΑΝτΙΝΟΥ, Άντιπ.ροέδροu ·Ελληrvικης Κι16ερw]σεως: Χαιοpε-
τισμος σ1το πξ1,:>ιοδικο 'Ε,λ. ΚvΘ~ρ,έα ................................................................................................ . 

ΗΒΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ: Χα,ρετισμος στο πφιο5ικο 'Ελ. Κvθρ,έα ................................. .. 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: 'Ένας 6ωιμος! Της λεu-τεριaς καΙ της τψης -της πατρίδας! 

ΚαΙ πάνω σ' αurον σί πάντες καΙ τa πάντα θπiα! (ομιλ:α) 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙτΣΑΙΑΣ: 20 'Ιουλίου (ποίη,μα) .............................................................. .. 
Κ. Π. ΚΥΡΡΗ: Ό Κuθ::>αιώτης λόιyισς Άχιλλεuς Κ. Αi,μιλιανίδης 

1903-1978 (,μελέτη) ...................................................................................................... .. 
I. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ: Ή καλλιιέ::ηεια τc:>ν λαχανικών στι'Jv Κuθi.:>έα (E'pεvvα) 
ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ: Ά:yιa Μαρ<vα (ποίημα) .................................... .. ................ .. 
Π. ΕΥΛΓΓΕΛΟΥ: Ό Πέτ,ρ:>ς ό Στυλ:ανοu (πο'ημα) ....... .. ........................... .. 
ΣΤ. ΚΑΤΣΕΛΛΗ: Χα:pετtσμος στο 2ο Παyκύπριο σuνέδ;:•ιο τοu 

σω'.Jα rε <::.J • Ε\.εύ8ε~:η Κ υ€οέα ................................................ .. 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ: Σκυ~οποι'i'α της Κυβpέας (έ'.ρευνα) ...................... .. 

Σ Ν I Κ ΟΛΑΟΥ: Μa~τtος (π:ιiημα) ..................................... .. 
ΑΝ ΝΑΣ ΑΜΕΡ I ΚΑΝ ΟΥ: Ό χ~>Cν:ις πε·:v&: (π:ι''lμα) ........................ .. 
ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ: Στοlις "Av:oJς (πο'ημα) ................................................ . 
Σ. :--JΙΚΟΛΑΟΥ: Το χc,.·.:ο μοJ (π:ι: 1 μα) ..................................................... . 
Λ ΜΛDΑΘΕΥΤΗ: Δέι ξεχνώ (ποiη.μα) ........................................................................................... . 
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Προσφυ'Υ·όποvλο, το σ'!l'ίτι μου (ττοιή,ματα) 
Λ. ΜΑΡΑ.ΘΕvτΗ: ΣηΊν Παναγίαν Χαρ5ακιωrrίσσης ΚvSΙ.:ι~ας (ποίημα) 
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ: Ή Κύττρ.ος μοv ('Π'οίηιμα) .............................................. .. 
ΣΤ. ΠΕΤΡ ΙΔΗ: Κuθρέα (πσίημα) ................................................................................................... .. 
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ: Ό ΚεφαιλQ,ιJ,ρυσος της Κuθpέας (ποίημα) ............................. . 
ΧΡ. ΠΕΤΣΑ: Na γιορτaσσυμε τa έλωΒέiρια ση] δροσολοuστη Κvθρ.έα (όμιιλία) 
Π. ΣΤΥΛΙ.ΑΝιΟ)': Ό ~ώνας, τοu Κu";,pιακοu ~αοv θό: πcχ.pει σύντομα 

σuγ;κεκ,ριμεvη. μο.ρψη και πε:ριι,εχομεvο (ερεvνα) ........................................................... . 
Μ. ΗΛ I ;'ΔΗ: Ό~ιλία στ? έτήσιο μvημοσuvο των φονwθ~έvτωv 

στην πΕ)οιοχ,η ΚUΙθρεας ............................................................................................................................ .. 
ΧΡ. ΛΑΜΠ Ρ I ΝΟΥ: Ή Κv~ρέα δ σο καΙ νa στενaζει &:πο τον πειθαvαγκασμο 

της ύποδούλωσης θa εΤναι ττΟ:vτα μι,Ο: Ε'κφpαση έλωθερίας (ά-ττοψεις) 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Τέσσε,ι:-α Μποuκερο άπο τη,ν ΚvΘρέα, άπο τfιv iδι,ωτΙΚJ] 

συλλογ,η Πέτροu Στυλιαvοv (έ\oEJwa) ................................................................................... . 
Σ. Ε. Π,ερι-οδικοu: Το νέο Κ.Σ. τοu σωμ-οπείοv 'Ελεύθερη Κvθρέα ...................... .. 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Κι ό τελε.vταΊος -ττρΟσφuγας στο σπίτι του! δχι στην 

έξελικτικ,η όμοσποvδία (άττόψεις-δ'!']ιλώσεις) ...................................................................... .. 
Π. ΣΤΥΛIΑΝΟΥ: Ε.iσή:yηση γιΟ: κή.~~:υξη τού άΩ,χωολογικοlι χώιροv στον "Α.γιο 

~ημητοωνο,-----;- Κατ;rου:ρκa -- ,Σκα:λlν σaν άρχαίου μνημείου γιΟ: 
cι:.χαισ\:>γικ.η αξιοποιηση τοc.ι (εοευνα) ....................................................... .. 

Π. ΥΤΥΛΙΑΝΟΥ: Άπο τfι cα'-πη τοu σω,uατεiοu Έλ. Κ:Jθ:>έα (Ε'σεuvα) 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: 'Έγγρσ<!'α Έλεύθε:>ης ΚuΗο·έας (έ'οωνα) 
Π ΥΤΥΛΙΑt-..1 0Υ: Άπο τ)c κ"ίσεις vιa η1ν Έλ. Κuθ.σέα (έ'·σευνα) ... 
ΕΠΙ :ΠΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
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ΑΝτϊΠΡΟΕΔΡΟΣ 1ΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Έν "Αθήναι ι: τij 16.5.1979 

Φίλε Κύριε Στυλιανοu, 

Σά~ εύχαριστω θερμωc; διά τήν εύγενικήν άnοστολήν 

καί τοΟ τελευταίου τεύχουc; τfi~ έnιμελημένηc; nεριοδιιtf)ι;;; 

έκδόσεωc; " 'Ελεύθερη Κυθρέα ". Τά δημοσιευόμενα κcίμενα 

μεταφέρουν άπό τήν σκηνήν τfjc; τραγφδίαι;;; μήνυμα πίστεως; 

είc; τήν τελικήν νίκην ιtαί παρέχουν μίαν γεuσιν τfjς; έηι

δόσεωc; των συμπατριωτων Σαc; είc; τόν χωρον τfic; έμμcτρου 

καί πε~fj~ λογοτεχνικfic δημιουργίας;. 

Τό γλαφυρόν άφήγημα " Τό παρεκκλήσι τοΟ · Αρχάγγε-· 

λου ",καταδεικνύει πόσον εύτυχής; uπfiρΕεν ή σκέψις τfiι;;; 

άντιπροσωπευτικfjς; έπιλογfjς; καί. παρουσιάσεως; διηγημάτων 

δοκίμου συγγραφέωc;, τά όποία ένέπνευσεν ό πλοϋτος; των 

παραδόσεων καί ή ίστορία τfjc; γενεθλίας; γfjς;. 

Ή Ηαταγραφή άνεκδότου τραyοuδιοΟ μέ; τήν παράλληλον 

άναγνώρισιν των έπιδpάσεων έκ τοu άκριτικοu nοιητcΗΟU 

κύκλου καί των τuπικων φραστιJtίδν σχημάτων, τά όποϊα 

άπαντοΟν κάί είς; άλλα κυπριακά Q.σματα, ώς; καί ή περιε

κτική άναφορά εtι;;; τήν φuσιογνωμίαν καί τήν στιχοuργιΗΊlν 

δε Ε ιότητα όνομαστοΟ λα"ίκοΟ ραψφδοΟ, προσελκύουν τό έν

διαφέρον τοu άναγνώστου.-

"Αf;ιότιμον 

Κύριον Πέτρον Στuλιανοu 

Διευθuντήν ΠεριοδικοΟ 

" "Ελεύθερη Κυθρέα " 

Κατσώνη 4 

Δεuκωσίαν - Κύnρον 

'Υμέτεροι;;; 
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~Αξι6~ιμον κ~ριοv, 
π~τρον !vλ~αvoU, 

Πρόεδρον Σiliuaτε(oυ rt'Ελε~θεμη KuGρα(αrt, 
Λεvκu<.~Ccι. 

'EV Λ~pνακ~. τQ 17V Αδyο~ουι1979• 

Άτn~ητl κσρ~ε ~~uλιανοn. 

'λR6 'ι;ήν βιβλιοe\~)01'11 ·tl'jς '?:Ονιχ'\'jς ηα-.ριu.•τν:ι-!'Ιι;; 'Βνώ
Οε<Jς κv)-;οιαχο\J • Αyίυνσζ ( F.ΠΕΚΑ) 1':011 Μμε~ει c!.:; ·ι;;~ν i;.dρνaκσ.,~χω 
διaι3άσει 0λιι ~α μέ;<:ρι οτ\μερον l:Χooύlv't'a •ccuχη το'J περιοόικοn 
" Ί~λε δ ο ερη Ι:uΟραι."α'', tκφραστικο!! δρyιίνοu -.ο, Σ:ιψατεί ου " 'Ελ ε~ 
βeρη κυθρα(α",εtς τό όποt"ον ~7tαξι."ωι: -.υγχάνετε νι! ε!σοε δ πρόεδρος~ 

Πλοδσιοv ε!ζ Rεριεχόμεvον, i'~ω\Ι'tπνε11ει 't1lV νσr.παλyι."nν 
χα( z,Jaτiί t-ιvαμμ~vην τ;~v <;>λόyα τ1ς dy<tπης πρόι;; τιί d.λησ;.Δνη,;ιι σκλ•:ι
βιcμένι~ lδιίφη μας. Σuyχρ6νως δ§; :;φοβ~λλε:~ τι{ ;cροβλήματπ τ1C;ν ξερ
Ριζομ~νων ιiδελφwν μας, καΙ.Jώς l:πι."σηι; και." •njv μακράν πολι·~ιστιχ'Ι1v 
Xl\C tστο~·ικήν ;ζcψ&όοσιν τ1'jς '1Ι;εριοχijς της κuΟραι."ας. 

'Ε,: α( ρω κσC ,!;παL ν ω τ1Ίν χολ ~πλεuρον δpaO't1JPL 6'tητcι τοΌ 
Ζαμt~τείου " ·Ί~λεδβερη κuΟρcιίCΙ'' ΧCIL bμί!c; προσωπLκUις, τ6v ε\γνδν 
ι δεολδyοv καC t-ι1i:6 το6ς π ρ ιιttαγωνL στι1ι; τοΌ hπL κo'iJ &:,;:ελεuΟερω'ΙL κotl 
lιyίi'Jvoc; -τf\ς J~.Q.K.A., εις τ6 νι:\ δLατηρη01J 1~ ~λπίδα κaί 1~ ι'tyωνισ-.ι
κ6-ιί)c;; ολων -rlilv ι;;ερρι/;;ομfνων ~7tι~ -rc.fc; 1<;ατ-pογονικι:\ι;; των t:στίαι;. 

Ό δ.yΦJΙ:η-.6ς κ. reι!:ρyι Θ ζ ~:tστ-pa't"L άόης, ΠΡ6εδpοι;; τ'\'jζ 
"mΕΚΑ" , μεγάλος ~κ·ημ.η't'\1ς τ-ο'ίί !ρyou και· 't"Uiv dγWvωv σαι;;, μιf 
παρeχι!λ εσε νd σetι;; δ L aβ Lβιίσω -;ο δι; χα ι ρε τ~ σμο'5c; '!."Q\1, 

Μ~ ~κτι."μησιν, 

'-f~., vr~~~ 
(ΗΒΗ Στ. ΠΕτΡΙΔΟΥ) 

ΦLλ6λοyοι;, 
ΠΡώΙΊν Τομεcίρχης τ1j ~ ΑΝΕ ( 'Αλκι."ιι:J\1 
ΗεολιιΟ:αc; Ε. ο. κ. Α.) Λc~pνακος~ 




