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Κυκλοφόρησε τό τεΟχος Γενάρη-· Απρίλη 

1981, άρ. 1 Ο το Ο όμώνυμου περιοδικοΟ το Ο 
Σωματείου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ. 'Όπως εί

ναι γνωστό τό περιοδικό διευθύνει συντακτι

κή 'Επιτροπή πού άπαρτίζεται άπό τούς ΧΡ. 

ΠΠΣΑ, ΚΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ

ΛΟ, Κ. ΚΕΛΕΠΕΣΙΗ, Γ. ΚΟΛΙΟ, Σ. ΠΑΥΛΟΥ, Α. 

ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑ, καί Π. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ. 'Επίτι- · 
μος Διευθυντής τοΟ περιοδικοΟ είναι ό ΠΕ

ΤΡΟΣ ΣτΥ ΛΙΑΝΟΥ. 

Στό περιοδικό δημοσιεύονται τόσον πεζά 

δσο καί ποιητικά κεί11ενα, πού tχουν ώς 

κέντρο άναφορδ.ς τήν Κυθρέα. Μέσα άπό τά 
κείμενα είναι όλοφάνερη ή άγάπη των συν
εργατwν τής έκδόσεως γιά τήν γενέτειρά 

τους καί ξεχωρίζει ή iδιαίτερη έκτίμηση πού 

είχαν δλοι τους πρός τούς συγχωριανούς καί 
μέσα άπό τά λόγια τους διακρίνεις εϋκολα 
τήν πίκρα τής προσφυγιδ.ς καί τήν ηροσδοκιά 

τής έπιστροφής. Ένα όλλο χαρακτηριστικό 

τής έκδόσεως είναιδτιδλοισχεδόνοίσυνερ

γάτες έχουν δμεση σχέση μέ τήν Κυθρέα. Κι' 
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ετσι μεσ όπό τό γραπτό τους προβόλλουν 

ζωντανό ijθη καί εeιμα, παραδόσεις, πρόσω

πα καί καταστόσεις, πληροφορίες πού πα

ρουσιόζουν iδιαίτερο ένδιαφέρον κ.a.π. 

Συνεργάζονται στήv εκδοση ό Π. Στυλια

νού, ό Γ. Α. ΚΟΡΕΛΛΗΣ, ή ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙ
τΣΑΙΑ, ό Π. ΚΑΡΕΚΛΑΣ. . Ακόμα δημοσιεύον-
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ται καί κριτικές γιό τό προηγούμενο τεύχος 
της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ κγΘΡΕΑΣ, πού είδαν τό 

φως της δημοσιότητος στήν έφημερίδα μας 

καί στό «Φιλελεύθερο". Εύχόμαστε κάθε 

επιτυχία στό περιοδικό καί σύντομα ό τίτλος 

του νά γiνει πραγματικότητα. 

Μιά έπιβεβλημένη διόρθωση 

Στό προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού 

γράφτηκε έκ παραδρομης 

α) πώς οί τρεις καινούργιες α"ίθουσες τού 

Σχολείου της Κάτω Κυθραίας κτίστηκαν έπί 

της Δημαρχίας τοϋ Δρ. Κυριακού. Είναι τό 
καινούργιο Σχολικό Κτίριο των ""Ανω Ένο

ριων πού κτίστηκε έπί της Δημαρχίας Κυρια

κού στή Χαρδακιώτισσα. Οί α"ίθουσες τού 

σχολείου της Κότω Κυθραίας κτίστηκαν aρ

γότερα κι έγκαινιάστηκαν έπί της Δημαρχίας 

τοϋ κ. Σάββα Χρηστίδη. 

β) ··οταν τό Σχολειο της Κάτω Κυθραίας λει

τουργούσε σάν · Αρρεναγωγειο δεχόταν 

έκτός όηό δλα τά όγόρια της Κάτω Κυθραίας 

καί τά όγόρια των τεσσάρων aνωτέρων τά
ξεων των .. Αν ω . Ενοριων (Συρκανιaς -
Χαρδακιώτισσας). 
γ) ·Ο Σύνδεσμος Λεμονοπαραγωγων Κυ

θραίας ίδρύθηκε μ.': πρωτοβουλία των κ. 

Λαμπίρη, Χρηστίδη, Εuγ. ·Ανδρόνικου καί 

Κλ. Νικολάου Πρωτος Πρόεδρος έξελέγη ό κ. 

Σάββας Χρηστίδης καί Γραμματεύς ό κ. Κλ. 

Νικολάου. 

δ) ·Η κατ' οίκον διανομή τού ποσίμου νερού 

στήν Κυθραία έγένετο έπί της Δημαρχίας 

τού κου Σάββα Χρηστίδη. 

Γ. Α. Κορέλλης 

ε) Στή σελίδα 173, 'Αριθμ. 7 γράφτηκε Φοίνι
κα Α. Πέτσα - Κουτουρούσιη ένω πρέπει νά 
διορθωθί'j 'Ελπινίκη (Κική) Α. Πέτσα Κουτου

ρούσιη πτυχιοuχος τί'jς Νομικί'jς Πανεπιστη

μίου 'ΑθηνGιν, άνώτερη ύπάλληλος στό 

· Υπουρ. ·Εργασίας (άπό πατέρα). 
στ. Διευκρινίζεται πώς τό ποίημα «"Αν>> πού 

δημοσιεύθηκε στό τεuχος άρ. 10 σελ. 174 
τοu περιοδικοu μας άνήκει στόν κ. Πέτρο 

Στυλιανοu καί είναι άφιερωμένο στή μεγάλη 
φίλη της Κύπρου κ. Χρυσάνθη Ζιτσαία. 

ζ. Οί σελίδες του περιοδικοί) τοϋ τελευταίου 
τεύχους άρ. 10 ν' άριθμηθοuν άπό 1-59 δεδο
μένου πώς ή σελιδοαρίθμηση γίνεται πάνω 
σέ έτήσια βάση. 




