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ΟΗΩΣ ΜΛΣ ΒΛΕΗΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΤΡΙΔΑ 

Η ΚΥΘΡΕΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΝΑΖΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥ ΛQΣΗΣ 

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕλΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Ό διια:π.ρΙεπijς "Ελ.ληνας κe•ιτι
χ~ κ. Χρήσ'fος;, Λ·αιμπΙρινΟς; στην 8κ
δοση τής;, 'Εφημερίδας;, <tΜακιεδο
ν~ία>> θ~(J\(Jiαλονίκη~ ~ράφει στιs 25. 
8.1979 f'La το Π:F..(!ΙΙ!ΟδΙιΚΟ «'Ελεύθε(!η 
Κυθ{ιι8α>> και το <<Ά'Υα:πη•ρι.κο Βή
J.Ιiα>>. 

φ/Ιλ€; σVΥ"'ίΜηση πα;ρακαλοι&'ί ή στή

λη αίrriJ τCt ΠΕJΡΙΟδι•ΚCt ΠοV Ο1"έiλλΟΙΠαι άπο 

·τι'ι111 Κύπρο. Ά6κψράζοvν πάντα τόv τrαΑιuο 

·roo ήρωιι<.οίί άκριτ ικοιJ vότοv, τΙς ~ιτrιΠ'l"~ .. 
σεις άπο το δρό1μα τοο καi τ!ς έκφάνσεος 

τijς ζωίΊς τοu. ΕΤvαο σaν μιό: ζωvτανη f~<· 

<ΡJpασ.η άποτuπωμένη όλοζώvτανα στο χαρτί 

•fiς ταντότφος •iίς Κίίτrpοιι καί των Κιι

ιφίω:v. 

Μ' σ.ιΊτΕ.ς τΙς σ'Ι<:έψειζ ξεφι.ιλλίζει ό ,:;. 

vα:yvώιπης ,.η;v «ΊΞλείιθερη Κuβρέαι> καi τό 

r''Αvαπηρι•κο Βi]μα» της Kίrnρov, τuτράμrι

νη η πρώ-τη καΙ δίμφη η δείιτεpt1, έκδόσεις 

φροντισμένες άπο εiδικi} r) κάθε μιό: έ-ιτι

•ροιmή,, μΕ. πpόεδρσ τον κ. Πέτρο Σrrvλια

~οv. 'Αλλa πέρα άτrο τή·ν λιτή καi ό.:τrέρι-τ

rη έιμφάyισή τοvς ομολοyαι'Jv μιa ψυχή .~.ω 

vαδικ·ή_ "Ε,χοvν μαζί τοvς ,.ό νόημα καi το 

ιwεί:ιμα δλόκληpης τfjς Κίmροο, δπως εΤvαο 

oήμt,poJ, φαΙJμα;ησμ.ένη άλλα ό:yξι~ι~, 

πιστή σ·tiς έτrιταyf:ς τi)ς ίστο,ρίας <ης κοi 

των παιρα:δόσεώv της, aλλa έτοιμη πάν!τα 

Ya &>σ>:ι το {<ΠrαlpWY:ι> στη σύyχpοl'η ζωfι 

μf: τΟ: δεδομένα τής σημερι•νίjς ι'.τrοχfjς, 

Ί-1 «'6λε00εση Κuθiρέα), 

ί5ιαiτε.ρο-..:ι r'ι λέ§η, έλε&θφη 

τοιιιiζεηχ• 

εfΙΙΙα<ι ·το α .. 
δdiλrJro ·rrvεuμα τiiς <.τκλά:δας άπο κακfι 

μοί,ρα καΙ 1rαιρa κάθε θεί'σ καί ά>νθρώπιvο 

νόμο, Vττόδοvλης yijς πο\.ι φέρνει καi θά 

φέρvε.ι o·rήv αlωνιότηrα μέσα της τοίιι; •;,;πό·

ροU'ζ :i\ς ιλείιθερης ζωiiς. 'Η Kuθpta, οοο 

καΙ ...-.:Χ cττε'Ι'άζει σήμ,ε,pια ,J:-rιo ·ιίW πειθο:... 

(ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑ.ΜΠΡΙΝΟΣ) 

κtyχασμό τή<; ίιrrrοSσVλωσηι;, θa ε!vαι πι'rv-

τα μιa ί:κφρσση •iiς Ελεuθεψίας. ΚαΙ τrιv 

έκ..φραση αύττΊ i!::pχεται va διαλαλή·σει ro 

περιοδικο κάθε τέσσε.pι-ς μijνες. Σσλπίζε> 

το μεγάλο μιήνuμα κο:] τi'tv ά:Κ'λόvητη άπό

φασηι πρΟς Oλovc; οτι r1 Κύτr.ρος σuvεχίζ:ι:; 

το πνεί'ιμα ·ro αίώvιο τijς Ιστορίας της 6-· 
π<..χ; τα διαλάλησε O>Cr πΘρα:τα τοο κόσμοιι 

ό μεyάλος Παλαμάς: <άlολλοVς άφέντη; 

άλλαξtχ, Rv άλλαξες καρδιΦ. 

Tit·v ρήση τοίιτη διαιωνίζει ι) <'Ελc:ίι

θφη ΚtΑρiα:ι. καθως περιλαμ6mιει μέσα 

(J'1τΊΥ UλJI) της Οχ! τόσο σκέψεις, δσο ιt\lεU.. 

μα, δχι πεpιγ.ραφές γεy<:Νότωιν, σJιiλα άνε

μσ μεyά:λ.ης ψυχfjς ποu πνέει καΙ δί111ει ζωιι'j 

κα:; k'χφραση, δπωι, εfναι οιστrλασμένες ά

τrο το\.ις α!ώvε~. Ύτrά:ρχει μιά. έvάτητα lfOJ 

a.Υτανακλα πολυεδρικά ψL~.ή καΙ ττvείίμσ, 

οκέψrι κ,αί θέληση, α;'ίσθη•μα καi πράξη, 

ορο<στηριό1ητα: καΙ εφεση, Ολα π,ρδς ~χ 

σκοπο καί π•ρός μιά κατεύθυνσι}, crπΊ συ-

νέχεια τijς ζωής τοi) μαρτvρικοί:ι νησιοCι, 

οπωι:; τιΊv fixoυv διαπλάσει οΙ αiι:Jvες κaιi 

n]v έχοvν διαιωvί·σει σav .ρε.Uμα ά:διόmτω.

!0 καi άδιάκσ;ω iι δημιοιιριyικrι'ι σκέψη ιω:i 

1'ι iδ,άζοι>σα δραστη,ριότητσ: ·r&w ιω;τοίκωv 

1ou. Γι' αύτο ή Ισ·το,ρία φαίνι::rαι σWι πραry

μαιικ&rφα καi •1 σκέψt) σav θέληση yιa έ

τηοiωση καΊ σιιμβόλαιο yιά ουvέχεια ζωfjς. 

Πο-ιο &:λλο μιιrορεl vάναι το σuμπέ.ρα:σuα 

{κιτbι.; άΙπ•ό αίιτό, iJ"RW ρfξει καvέvας μιa 

μαrιr.Χ σ' όλα δσα ιφe>σφέpει ι'ι <ι:'EiM:OO!<PI'J 

Κvθρέα~ σaΥ σόμ6ολο μι&ς ό:πο 111ς wραιό-

rφες καΙ !ο-τοριικότερες ·rrεpιοχtς ·rfις Ku
•φou, πav άδοόλω'τ~1 rrάv·rσ, Ι'iρίσ•κs'rι:Χι σή

μf.pα κάτω ά:<·~ι) τ6 π!:ί\μc t.vδς ι:>μaG "α

rα!κ'τητfi; 

!Ι.JΙγΙ(ΙνοuΥ, &,Gαια, al ιέκφρό:σε.ις σvμ,

-ταθε,ία:ς καl cJvyκfWJ.σης ιhιο -,-Ον ~λλαδιοcό 
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χι:)ρο, ποο δημοσιεύονται. 'Αλλi:ι. ό:φι.ιπνίζΟU\I 

ώς π;ρός 111ν έποιικο·5ομητικ.fι και θαpρσλέα 

πρσγιματιι<ότητα, τa δσα άπο τfιν Ιστορία, 

τΓ}ν παράδοση καΙ τfιΙΙΙ σύyχρονη ζωη πεpι

λcφδάνοw οΙ Κύπριοι στο f!ρyo τοϊιτο. Σ:iv 

οvvισταtμέ.νη τ&Ν έποχωv καΙ τ&Ν Θκ.φpιά:σετ.ιν 

δ.λα αύτό: δίνονν στfιν ίιπόψη έκδοση το Ιδια1-

τεpο 'ΠVεuμα της καi άφήvοοv να διαφανεί' πί

σω καi &ιτrο τΙς πιο άπαισιό5οξει; Υ'pαμμ€ς f:
vα πνεuμα αίσιοδοξfας γιa τfιν αUpιο. Οί σu

νφγό:τες στiιν έκδοση αότή, μΕ: τi)'ll κατa 

ύ:πο.λeχνθάvοντα τρόπο παpοuσιαcφέvη ένό

τητα τοiΊ Π'\Ι~Uματος ΠοU τοος διακpίvει, 

προσφέροοv μt τiς σwε.ι:ηιασί~ι; τους, mτο

ρα:διΙΙ<tς καΙ ποικίλες καΒως εΤvαι καΙ διέ

πονται ταυτόχρονα άπο τi)ν ίδια τάση ιrpο

δολ.ης τiiς άξίας τ&Ν Ιδαvικωtι καΙ τωv όσι

ων κα1 τωv άγιων τοv vησιοο, μιa γείιση 

yιa το αίώvιο Π'\ΙΕiuμα κα] γιa τfιv αiω~~~ιό

τητα τοΟ ΚΙ)"Ι'ΓριακοΟ έλληvισμοΟ, ποο συγκι

vεi κα:! σvvαριπόιζει. 

'Η δεύτερη ίπrόψη έκιδοσ:η το «' Ανατrη
ρικο Βήμα», εΥ.vαι τρι•μηιvιαί'ο, όπως άναφέ-

ιτrαι, c",Είιc.Φιpαστιιc.ο opymιo τfις Παyκυπplοu 

;Ενώσεως Άπσκαταστάσεως 'Avατrή.pc.JI'n. 
ΚαΙ πί·σω άπ' τον σχοι\I'Οτεvi) αύτοv τίτλο 

εf\lat Θκδηλη καΙ έπιι6λητιιc.iι ή λέ§η άποκ"α· 

τάσταση σΕ κάθε φράση καi σε κάθε παρά

γραφο. Δl.v ~κφpάζ:ει νοσταλγία γιa το πα

ρeλiθΟν η πόνο γιa το mxpoν ή f;κδΟ<Jiη uυ.. 

τή, όσο κι ά'ΙΙ τa δvο αι'ιτa φαί·vσνται μέσα 

άπό τiι; yραμμΕ:ς τ&Ν πεp.ιεχομέν;:.)ν τοu. 

'θcφράζει κv,pίωc; τiΊν θέληση γιό: τiιν άπο

κατάlσταση καΙ -rιΊν έπι6ίωσ.η μΕ δάση τήv 

-τrpοσφο,ρ:Χ καi τήv έποικοδομιητικότητα. Μ

"ΥΟ εΤvαι "Υο νόημα η'jι; -τrφιy,pαφijς ..,ων γε

γσ..ότωv πΟΟ πε,ριιλαμδάνει σCιι.ι συμ'Πέpα

σμα ~α κα:i σό:ν σ-πόρσvς δημιοvρ:yικi]ς 

δpασfιηριότηιτας τών π;ροσπαθειών ποο κα

τα6άλλ.ονrαι γιa τiιν ό:rrοκσπάσ'ταση των ό-

Ε.ΛΕ.ΥθΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΙΚΧ1rήpωv τijι; Κύπ.pοu. Πολλοi ό;ιτΟ αίιτο\ις 

εΙvαι θίιματα τfις μοί,ρας καJ άλλοι θιίμαrrα 

τijς σvμφορ&ς της ε!σδολί]ς παV π.plν ά'πο 

-:τέvτε ypόνια έπληξε το πανέμο,pφο vησί. 

Σ τΙς προD"'Πάθειες ΠοV aναφέpονται 

σ·τi)ν &κδοση αVτ.η &ττο μορψην λόγων η 

δpαστηριΟ"tήτω~~~ η πεpιγ,pαφωv, πφιλαμ6ά

vε"Υαι ενα εόρV φάσΙμα έκ:δηλώσεω'ΙΙ άιιθρω

πιδ:ς για τον πάσχοντα συ...οοιθρωπο, άπrο 

-το καθυστερημένο mχιδi ·μέχ,pι τοv άνίκαvο 

νa qpιyασθε'i γέιροντα καi άπο τΟν χτυπη

μένο άπ η'ιν μοί,ρα όνάπτηpG μέχ.ρι "ΥΟ θίιμα 

τί]ι; ,;,μιης 6ίας τijς εl.σ6ι>λijς. 'Αiλλa ταυτό

χρονα άπο τi)v δραστηριότητα αύτή, όπ;:.)ζ 

έμφαvίζεται στΙς στήλες τοΟ 'Πεpιοδικοίί, 

πεpιλαμ6άνεται καΙ ή προσφοpό: τi\<; Πσ:γ

κίrτφιας Ό,ρ:yανώσεωι:; 'Αποιισταστά:σεως 

'Αvσ:πή,pωv, πσU ττiρα άπο "Υήv καθοpισμέ

vη της φιλά:vθρωτrη - στi'ιv εόρεία Ε:ννοια 

τί]ς λέι~ης --- άποστολή, στρέφεται πp(χ; 

μ·εyάλες φιλιογεvεΊς κατευθWσεις παV τεί

ΥΟUΥ va ψφονν τiιv Κίrτφο ιcal τοUς Kιmpl
ovς στfrν -π;ρώτη γραμ:μi] τών τrνεUΙμα'ηκciιν 

κα:i τωv άνθpωπι·σηκωv άγώVωΙΙΙ γιa τfιν έ

πικρό:τηση "Yiiς αΙώνιας λάμψης "YOV έλλη

vιικοίΊ πνεύματος. Σιιyκίvηση 'ΠΙpοκαλεϊ άκό~ 

μη καΙ 1'ι άπαpίθμιηση τών έκ.δηιλώσεωιi π;ρΟς 

τήv κατεύθι.ιvση α.ύτή, όπως συγκινητικό εΤ

ναι καΙ το ένδιαφi,pον ΠοU 'Πpοκαλεiται στΟν 

(n.οαγνώστη ..,ίift, 500 αύτf1:ιν έχδόσεωv, τόσο 

άντιπpοσωτττευτικί::rι για το ιαιτrpιαιώ πνεu· 

μα). 

Χ. Λ. [ = Χpijστος ΛαμπpινΟς] 

'Εφryμε~pίδα ~αιcεδοvία> Θεσσfκτr; 

Τό κεlμενο τοv κ. Χρ. Λαμπρινοίί 

όναδnμοσlεuσε στΙς 4.1 Ο. 79 n κυπριακή 
έφnμερlδα <<Άγώνιι (2n σ.) , ένώ οί 

έφnμερ(δες «'Ελεύθερη Κύπροςιι καΙ 

«Μόχn» λlγες μέρες ηιό πρΙν δnμοσiε
ψαν tκτεταμι!:να 6ηοοπόσμοτα. 




