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Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια όπως και για την πρόθεσή σας να παρουσιάσετε το 

περιοδικό μας στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία». Ειλικρινά λυπούμαι αλλά και συνάμα aπο

λογούμαι γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ να σας απαντήσουμε. Η καθυστέρηση οφειλόταν 
στον φόρτο εργασίας που είχα για την έκδοση του τεύχους αρ. 7 4 του περιοδικού μας. 

Το συνεχές ενδιαφερόν να παρακολουθείτε για τόσα χρόνια ένα κυπριακό προσφυγικό 
περιοδικό, μας συγκινεί βαθύτατα γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αγάπη σας για την 

Ελλάδα και την Κύπρο, πράγμα που είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά την μακρό
χρονη παρουσία σας στην Κύπρο και την συμβολή σας στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας 

μας. Ζωηρές είναι ακόμα οι μνήμες της εδώ παρουσίας τόσο της δικής σας όσο και της κας 

Τατιάνας Μιλιέξ ... 

Η αγάπη και η προσφορά σας στον Ελληνισμό δεν μπορεί παρά να μου θυμίσει όλους εκεί
νους του φλογερούς Γάλλους φιλέλληνες οι οποίοι από αγάπη και εκτίμηση προς το αθάνατο 
ελληνικό πνεύμα βοήθησαν παντοιοτρόπως τον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας του 

1821. 

Πολύ σωστή η ετυμολογία του ονόματος της Κυθρέας την οποίαν εδημοσιεύσετε στο του

ριστικό οδηγό. Ο aρχαίος τύπος κγτγpοι είναι πολύ σωστός. Η αρχαία πολιτεία πήρε τό 
όνομά της από τον πρώτο οικιστή που ονομαζόταν Χύτρος και ήταν εγγονός του Αθηναίου 
Ακάμαντος. Το όνομα Κυθρέα δεν είναι παρά το όνομα Χυτρία, Χυτρέα=Κυθρέα = Τζυρκά (στην 
Κυπριακή διάλεκτο). Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με την Κυθρέα και το βασίλειο των 

Χύτρων, εσωκλείω σχετικές αναφορές από την Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαιδεία (τόμος 7ος 

- Εκδόσεις Φιλόκυπρος) του Άντρου Παυλιίδη καθώς και την αναφορά του Νέαρχου Κληρ!δη 

στο βιβλίο του Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου. Θα σας στείλω εντός των ημερών και σχετι

κές φωτογραφίες. 

Αναφορικά με τις πληροφορίες που ζητάτε σχετικά με 

την συμμετοχή των Κυπρίων στην Εθνική Αντίσταση, διαβίαβασα την επιθυμία σας στον κ. 

Κωστή Κοκκινόφτα, ο οποίος μόλις αναλάβει από πρόσφατη αρρώστεια του, θα γράψει σχετι

κό άρθρο το οποίο θα σας αποστείλω προτού δημοσιευθεί στο περιοδικό μας. 

Ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ γιατί συνεχίζετε να είστε ο μεγάλος φίλος της Κύπρου και 

σας εύχομαι υγεία και ευτυχία .. 
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