
Λαζαρής, πού κ.:χ66ταν στά σι<αλοπάηα τής 

αόλi'jς τi'\ς ~~<λφίσς καi σεγοντάριζε μέ -το 

6ιολί του τiς φωνiς, τiι; καιδiιντες καi -.0: 
ytλια -.ωv πανηγvριωτl':ιv. 

τα μεγαλύτερα &ΙSΟ.φια μα.ι, θvμούvται 

ώ<όμ·η, ΎΟ γλέντι 1roU yιvότc:ιrJ στο καφε.~εϊο 

τοv Ά'ι!δρiσ. τού Πσ.vλή, λίγα μέτ.ρα μακρva 

απΌ η1ν b<κλησίσ. ποο τέλειωνε πάντα μΕ: 

ΚΙ.Ι"Πριαι<οος χοpοt)ς κσ.ί τσιαττfσματα. 'Ακό

μη καΙ ό:γi:wες δρόμοv γiνονrαν τότε μέ 

διοpγσ.νωτη κα1 ~ο τσv δραστήριο καi 
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τr.ρα:ι&:υτ·ικό ~αλό μας τόv κ. Xp. Λoy
yivo. 

Εi?;(ή μας ro ξ~άμε tt·ίσω σ-ra στrίτια 

μας, v άvοίξοομε τΙς έρημες -n:ψα bαιλη

σιές μας, να ~με καi v' ώ<ο&σοvμε τοος 

ξεχασμένοιις ί?μνα.ις καΙ τa τροπάρια τii:w ά

γίωv μας, vά σννεχlσοvμε τ1ς γιορτές καί τα 

'Πα'\lfjyVptα μας κα1 11' ό:νταμώσοvμ.ε ΤΟΟς 

σvγγεvεϊς καi τοος ψίλοι.ις μας &πως πρlv. 

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣλλΑΦΟΡΗ·ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ 

KPITIKH ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ 
'Από τήν έφημερίδα «ΑΓΩΝ» 21.1.1982 

Άπο η') Γρι::φματεία rov τrεpιοδι•κοίl πή

ραμε το I to τεuχος ,·ης «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥ
ΘΡΕΑΣ» τού τετραμrηvι.αiοu τrεpιοδικα} πoiJ 

έκδiδε-ται ό.-πό το δμ.ώι•υμο πρσσφυγι.,;.C, σω-

Το περιοδικ.ο καλVτrτει τοlις μ.i]v<'.ς Μάη-·-

λvγοvστο, 198 1 καi σ' αίιτο συv,;ργάζοvτω 

πολλά γνω<:πa καΙ &γrvι..>στα όvόματα μi: τrοι

ηηκa ii πεζά τους Ι<t:ίμεvrα σε βέματα μvή .. 

μηι; Qlπo η]·v κατεχόμενη Κιιθρέα. Πιο ό:ναλv

τικa δη.μοοιεvονται οΙ πιο κό:τω συ·vεργασί-· 

ες: 

Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: (Ποιήμ·α-τα) ·· Νύχτες 

τijς Κι;θρέο:ι; - Τζιurpκό; - Άτ.αλάv-rεvτοι -

Φη}σε κα1 πέ.pvα - Ή οίμωγη τοu Λεvκ&vοι

κοο • 'λθηvα1οu αvτοέλεγχο<, καΙ (Διήγη·μα) 

ΤΟ: τής Ρωμιοοίινης - μ(. φόντο τΟ: 

6οuνό: κα1 τa διάσελα τής κα.,.εχόμενης Σvρ

καvιάς. 

Γ. Α. ΚΟΡΕΛΛΗΣ. Πvευματικο1 άνθρω

ποι τi]ς Κυθρi:ας - Σταίlpος Κυπραyόρας. 

ΧΡ. ΠΕΤΣΑΣ: Ό κινιιμcrτοyι;άφος «Α

ΠΟΛΛΩΝ» Κuθpέας. 

'Από τόν κ. Λάμπρο Κεφαλληνό 

EMl. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ/\ΟΥ: Πνειψατικοl 

&;-Ε\ρωποι τfjς Κιιθρέο:ς - !1α:rrαχρι.σrόφορος 

Νικολάου (Πο:παττοφο:λλήι;» καi τό ποίημα: 

Ή πορεία 'ΠpΟς Κυθpέα. 

Έθνικό μνημά.τvvο: λ&· 

yος απ.σ ,-,()ν 'Έντ. 'Yπoupyo Έσωτερικ6v 

ι<. ΧΡ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ. 

Γ. ΚΟΚΗΣ: ('Γbιήμ.aτα) Κvβρέα - Μνή

μης ζωντάνεμα. 

Π. ΚΑΡΕΚΛΑ: Νεαvιc~€:ς άναμνήσεις ooro 
τό: κσ:τεχ6μεvα. 

Δημοοιεvοvrαι άκόμα κα•άλοyος όνομά

των ποο εlοέψeραν γιό: ηΊv καθιέοωση 6pα-

6είοu ση'! μνήμη Σται)ροv Κuπρο:yόpα, Κρι·· 

τικr'] γιΟ: το περιοδικό μας κai yivεται άvα

φορΟ: σ' αιΥτσUς ποv φεvγοι.ιv α&:v Ιtνα εΤδος 

τε:λεuταiοv ι~ποχαιρετιανοu. 

Το περιοδικό εΤvαι γνήσιος πρόμαχος μvή. 

μ.ης καi ό:rrαvτοχrής. 'Αξίζουν ο\ σuw.:ρyάτες 

TOIJ καJ IJ f.κιδοηrκή του έτrι-rpom1 Ι<άθε οοή .. 
θ-εια καi ημi) yιό: το έWΙΚ<':> !<α! άJνθpιJlηvό 

τοος ίLργο. 
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