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(Βλ όμιλία Α. Ε. Ύποvρyοu Προε

δρίας κ. Γ 'Ιωαννίδη στό: έγκαίvια έι<&έ-

σε.ως πφιοοικCw καί 6ι6λίωv Πέτρου Σ τιι

λιαιιοίJ, Ε Κ. τ. 4 σ. 66). 
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Ό ΊΞίλληναι; κ.ρη ιι<Ος κ. )ψί]στ:χ; 

Λαμπ,ριvΟς σ' εκδοση τijς έφημφίδας ΦΜσ:

κεδονίa! Θεσσαλσl>'ίκης γράφει: 

«'Η 'θλ~pη Κuθραία> εΤvαι το πε

ριοδι·κ·ο πσU cWτ ικατστrφίζει άττόψεις, γvω

μες καi σκέψεις τοίι ο>μών~μοv κιχττ.ριαιruίι 

σωματείου. Άλλa ταυτόχροv·α έκφράζει J' 

ένα μεyάvω εuρος τΟν κιnτριακο στοχαΟ'μό, 

ηΊ λαοyορα:φiα τί]ς Κύrφοv καi γενικa τοv 

πο:ΙλJμό, τοuς πόβοvς καi 'ΙοUζ καϋμοος τij.; 

μεyα:λοvή,σοv. Ίδιαίτφα, δμως, σu:μδολί

ζει το έλεύrερο πνεuμα τί]ς Κuθpέας, ποu 

εΤvω. ίrπόδα.ιλιη σ·τοv 'Αττίλα, τiιν καπα

π<hησ.η τiiW άνθpωπίνων δικαιt.:~μάτωv σέ 

μιa άπο τίς τπο πολύτrο:βες πεpισχές τοϋ κό-

σμου. Γι' αίπο καi η φωvιl ποο όψώvει το 

πειpιοδικο αίιτο ό.'Κ·οuεται μi: iδιαίτεpη είι

χαρί.στηση σ1·&v έλληνικο χ~ο. Το πνεύ

μα τοi) πεpι·οδικοu τούτου άντικατστrτρίζε

rα: σέ μιa άπόι τiς τrαρο:γpάφοuς τοί) r:)

ραίοο μηwμα'τος τοίι τrpoiJδ,ρou τί]ς KU
τrpov κ. Σπύροv ΚυττριανοίJ, ποlι δ'Ι]1μο

σιεuεται στ'ι'Jν πρι.:ηη σελίδα: 

«Ίlρος το\ϊς; π~6σφυ~ς τfjr; Κυ
θρια~ας, .ύ.Ju'λια ~~ι ~ρ·οs ο.λουs το~ 
ξει!.)ιριuζ<ιJ!μένουιι;; ι'nδiελφοuι;; μιας ά:rτιεu
θύνω ιμήνυJμια Κ·ΙΙΙ(!•Τερtας καl πί
σrtf)(J)ι;;. Nικormr οι .λιwοι που άΎωνί
ζονν{J)ι κ·αt δ κ:υιπ1ρ.uακοι;; .ΝαΟς; θαρ
~ θι'ι οο'V'eχί'Jσει τον άyώνα του 
y~;a τi)ν έιλιευιθερι(α καl τη δLκ•αιοσύ
νψ>. Ko:J ή ύπόψη έκδοση άnτοτε.λεΊ uιex 

όλοζώνrαvη μaρ'l'u,pία, ότι δ ά:γώvας αότος 

συνεχίζεται θαpΙραλέα. 

ΧΛ 

ΠΕΊ'ΡΟΥ ΣΤΤ ΛΙΑΝΟ1' 
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·Ο Χρijσ'Ιος Χειιμώvαc; διwθuντι'ις ---

έκ.δότης τί]ς τρίμηνης σκιαθΨτι:κης έιrιθεώ

pησης ο;Σκιάβος» (χ:ρόνος 3ος, τ. 9, Ά

π.pί·λης -- Μάιης Ίούvης 1978, σσ. 56-

57} γράφει: 

«~ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑJ, 

Το μήwμα ήρθε άπο τη Κύτrρο, εtv:χι 

mιεvματικό, όνομάζεται <rιrε,pιοδικο ΕΛΕΥ .. 
ΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» καi το έι<δίδει δ άμώvυ

μος σύλλοιyος στι'ι Λευκωσία, 

Ό διεuθwτι'ις τοίl πε.pιοδικοο, δ :);. 
κούραστος σvyγραφέας Πέιφος Στvλια'\100, 

ΠΟU Εδ<..'Ο'Ε δuινσ!μι;κό: το παρόν TOU σ' δ

λοuς τοuς ά:γι'iWες τί]ς Kίιrrrpou, ~ράφει 

προλσyικά: <<Φιiλοδοξια .μ•ας είναι νa 

π.ριοβάλΟ't'ιμε άπο τις στ'fίιλες τού πε
ριοδιιχού τη,, πJ...ουΙΟitιότατη ΠJολιτι-

στ.ικη .rοmράδοση τijι;; ;mριιιοχfjς, πιου 
χάνε't1α.ι ,μέσα στην άλιισά!χνη των 
f.t.Lώ,~ων... Το περιιοδLκο &μ~ δεν 
θάναι eνα Κ1αθαρa ιστοριΚ{\ κα\, ΠΟ
λιτιιστ:ιΚΟ ~ντυπο. Θάναιι ;, διαπύρ
σιης κή,ρυκ,ας; τού άοίνwσιταυ αίτή
μ,ατ1ος; τοϋ πιροισψι-'1'ικ.οi5 κόισιμ;ου τοϋ 
νη{)lt'()i5 νι\ σt'(!1UJφεϊ στα (FΠ•ί τια του, 
δπωι;; οί έπιανεJληιμ;μένε; άποφάlσεις 
κιwi τι'ι ψηφί!σματα του ΣυΙμβουiλίΟ\1 

'Λισφαλείας κιαι τfj<; llενικijς Συινέ
λευιτης τoii ΟΗΕ έ.πψwσσοιυν)~. 

»ΕίJχοιμαι σ'ΙΟ περιοδικο να πετύχει 

τσUς σκοπούς τοu, παλίι σvντσμα να άrπο-

δοθεί' ·ro δίκαι·ο σ.,.οιJς Κύπ.ριοvς ό:δερφοi)ς 

καi τό περιοδιικο «:ΕΛ:ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ> 

va τιιτrώΙVειται σ'1'ιlν ΕΛιΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ. 

20 
Το πφιοδικο <ι:Φι-λια:τρά:,, τ. 89 ···9v, 

Ίανουό<pιος- 'Ιούνιος 1979 σ. 88 γράφει: 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ.~ι 

Πε.ριοδικ.ι'J [χδοσ·η τσU Σω,ματείοv 

c:Έλεύθερη Κuθρέαι της Kύrrpoo. 

Μιa φωvη γιομάτη Ο:γωvιστικ.ο παλμό 

ποu μαρτvρε! οχ, ·•όνο τiιΥ ,-rvεvμαηκ.fι 
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σψpιιyηλάτητα τώ~ aδελφών Κυιφίων προσ

φύγων τii<; Τοvpοιcοκρcι:τούμενης Κuθρέαι;, 

&λλa και την πίστη στ&v αγώνα μέχρι τi)ν 

τελιΙΚJi) νίκη, άποτελεϊ το νέο περιοδικό 

cΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡιΕΑ;ι. δpyαvo τοο Σu

Υώwμοv ΚιιιrριακοίJ Σωματείου. Διaιθιιν

•ιlς TOU νέοu πεpιοδικοίJ, ΠοU μέσα cττiς 

m.λίδες -του 6ρίσκοομε τον aξεδίψαστο πό

θο τώv προσφcJyωv yιa τi)ν έπιστροφιl στi)ν 

Πατρίδα, εlvαι ό Κύπριος -mιεuματικΟς !1.
yωνιστi)ς Πέτρος Σ τuλιαvοο. 
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Ό. Χρήστος Λαμιπρινος στi)ν έφημε

ρίδα «Μακεδονίω Θεσσαλονίκ.ης στήν u
δοση της 16.5.79 γ1ράφει: 

ciK α:i οο ά:κόμη κιhτρια:κΖ> περιοδικό: 

<Ή 'ΕλεUθερη Κ~ρέαι. 'Εκ:δίδετα:ι κα: 

'Π'άλι άπο τον Πέτρο Σ"tνλιcwσV. ΣκοτrΟς 

τοv εΤvαι πιο έξειδικωμ·ένσς καi πιο 1;:.-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ρ::)ς. 'ΑναφΘpεται στο χα:,ρετισμο τοίJ eφ. 

χιετιισχόιrοu Κύπροv κ. ΧρυσοστόιμσJ, 

πσU πεpιλαμ6άνεται στ&v πρόλογο: <<Μιι'ι 

άκόμη άπόδειξη π.ω~ έιστω :χ.ι aν πέ
ρ.ασαν τΘσσερα χ;ρ.Wια imo τη συμ
φορa mου fπληξε τον τόπο ιμιαιs, 0-
,μω~ οί σκέψει~ και οί καρδιές μας 
οριLΟ1Κονται :mάντα έκεi ,στη -rεννή
τρ-α yiί». Ή ίίλη τοϊι ιτφιοδι:καU αίποΟ ε!
vα: ένα εΤ5ος σuνεκτικοϊι δεσμοί} .με τι') 

σκλα5ωμένη yij -rijς Κίιτηροv. Διαιωνίζει ό

λοζώντανο τον παλμο της, -ri)v ίστοpίσ της 

καi τi)v πα;:;ά5οσή της, τη χαιpακτηρισ1 ι><i) 

μlJ1,:>ωμένη aνάσα της ποu όπrΟ'!tVέει ιΊ κάθε 

σ~λίδα της έκδοσης αύτfις σcrv ούσία ζωn~ 

ποlι συνδέει το χθΕς με το σfιμφα, τ<>Uς τφlχτ

φvyες 'Ι'Ι'0ό δεν eχονν άΛλο Ονειρο έκτΟς ά

πο τιlv έιιτιστpοφη στiΊv 'Π'<Πρώα γή. ·ολα 

αίπa έκφρά:ζονται μt το,, πεζό λfyyo καΙ 

τi)ν ποί 'JIO'ΓI, δπως διαλέJχτηκαv 0\Ν'f«Χφια

σμένα yιa v<'x έvrυτι-ωσιάσοιJΙΙ'>. 




