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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΤΟ όμώνuμo περιοδικό του πρoσΦUYΙKoύ 

Σωμα'τείου cΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ> συμ~ 

πλήρωσε '1Τρ ί ν άπό λίγες μέρες δώδεκα τεύ

χη . ΤΟ τελευταΊο του τεΟχος (Σεπτέμ6ρης

ΔεκΙμ6ρης 198 1, χρον ι α 4η, άρ. τεύχους 12 ) 
εχε ι άρκετές σvνεpyασίες άπό γνωστά όνό

μστα της KVΘρέ.ας. 

ΟΙ περισσότερες έργασίες που δημοσlΕίι

OVTQL ΆVήKOυν Oίισιασ-rιKCι: σε δυο οΙκογένει ες 

,o<i ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Kai τοΟ ΣΤΕ

ΛΙΟΥ ΠΕΤΑΣΗ. Γράφει ό ΠΕΤΡΟ Σ ΣΤΥ

Λ Ι ΑΝΟΥ καΙ δημοσ ι εύε ι πέντε πο ιήματα 

και το διήγημα .Σ τα χρόνια η;ς καταδρο 

μης~ και ή κόρη ,.00 ΝΑΝΤιΑ ΣΤΥΛ Ι ΑΝΟΥ 

δημοσ ι είιει δυό καινούργιο της πο ι ήματα. Ό 

ΣΤΕΛ10Σ πεΤΑΣΗΣ δημοσιεύει δvO ΠΟΙ

ήματά τov στην κυπριακη διάλεκτο και ό 

Υυιός του ΓιΩΡΓΟ Σ δημΟΟ'ιείιε ι δυο λαο

γραφικες έργασίες, για τα έθιμα της Λαμ

πρης καΙ τού γάμου Οϊην περlοχι1 της Κυ

θρέας, και τρία ποιήματα . 

'Από τις έργασίες που παρovσιάζOUν 1-
διαίπρο ΙVΔιαφέΡOν εΤνα ι ή συνέχεια της δη

μοσ ι εύσεως του ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ ΚΟΡΕλλΗ γιά 

ταJς πνευματικoVς ~ρώπoυς της KUΘρέας, 

που άναφέρεται στό Μιχαήλ έΑνδρδνικο και 

συνοδεύεται άπο ώραίες (σπάν ιες ) φωτογρα

φίες. Άκόμα Ινδιαφέρον παρovσ ι άζε ι και 1\ 
Ipyaaia τοΟ χρ ι Σ ΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΣΑ 

για τή .Μεταξοσκωληκοτροφία στην Ku
θραίαι, τα πο ιήματα TCYv Π . ΚΑΡ ΕΚΛΑ, 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝIΔΗ και ή έργασία της 

ΕΥΘ. ΣΑΛΑΦΟΡΗ - ΓΕΩΡΓιΑΔΟΥ Υ,ά το!. 
πανηγύρια. 

Τό τεύχος κλείνε ι .με τις δραστηριότητες 

τού Σωματείου . 

'Αξ ι έπαινη ε'ναl ~ προσ-πάθε ια Υ ια δια

τήρηση της μνήμης l(α l ϊ~ συντήρηση της 

παράδοση ς. Πιστεύουμε πώς μπoρoVν να 

συVΕ ισφέ-pouν πνευματικά και άλλοι Κυθρεώ

ϊες σ' OV111 την προσπάθεια . Και δεν νομί-

ζουμε πώς θα ίrπάρξει 6ποιαδήποτε αποθαρ

ΡUVΤΙKη ένέΡΥεια ά"πο ϊη σvvrαι< τική tττ ι τρo-

είlευθερ 

κυθρεα 
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"..η τΟΟ περιοδlκού. Άξίζε ι πρώτα - 'Πρωτα 
να τό άγκαλιάσovν ΟΙ ίδιοι ΟΙ KUΘpεCtιες. 'Η 
bcδοση ϊού περιοδΙΙ<ού εΤνα ι μορφη άγώνα 
και άξίζε ι να ίιποστηριχθεϊ άπό δλouς μας. 

.ο 
Ή Έκδοτική Έπ ι.,.Ροπή τού περι οδικoV 

μας εύχαριστεί θερμα τον κ. Λά-n"po Κεφαλ-




