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Πανοραμιισ) άποψη τοU πρώτοv Π~ρίοv Σιιvειδpίοv τοV Σωμαπείοv c.'Ελε\.ιθtpl') Kvθplσ:>, 
ποV σvγκροτήθφ:ε τι)ν Κvριαχή 24 )8) 1975 στΟν κιvηματοyρ&φο dλψόζC!> Λει..ικωσία.ς. 

τ:ο ΣΙ.Νέδpιο - ποV όπως κα1 άπΟ τ.ή φτογpα11ία φαίνεται - ήτο;y όγκωstσ-τατο, τΟ 
mo μο:ζικδ ΣVΥέδριο ποV διεξήχθη μέχρι σή:-ιερα ό:τrΟ μέρQVς ττρ::-::rφvγικ&,ι Σω.ματείc.w 

τοΟ Υ!)ΟιοΟ μας. 

ΓΕΝΑΡΗΣ - ΝΊΡΙΝ-ΙΣ 1978 

XPONIA lη ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 1 
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1978·2008 
30 XPONIA <καταJΓΡΑΦΗΣ ... 

τnς Ανθιiς Πέτσα - Σάββιδου 

XPONIA 1n ΓΕΝΑΡΗΣ- ΑΠΡΙΛΗΣ 1978 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 1 

Συμπλnρώνονται κιόλας 30 χρόνια από τότε που το Σωματείο Ελεύθερn Κυθρέα, 
-μόλις δύο χρόνια μετά τnν ίδρυοιi του - κυκλοφόρnσε τnν πρώτn έκδοσn του 
ομώνυμου περιοδικού για να προβάλλει όπως έγραφε στο πρώτο του τεύχος 

«μέσα από τις στι'iλες του Περιοδικού τnν πλουσιότατn πολιτιστικιi παράδοσn τnς 

περιοχι'iς, που χάνεται μέσα στnν αλισάχνn των αιώνων. Μια παράδοσπ που 

συνεχίζεται συστnματικιi, αέναn, αδιάλειπτn, από τα πρώτα κιόλας βιiματα τnς 

Νεολιθικιiς περιόδου στο νnσί, που δίνει το θριαμβευτικό και περι'iφανο παρόν 

τnς στnν ένδοξn αχαϊκι'i περίοδο, διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στnν βυζαντι

νιi, φθάνει σε ύψn τεχνικιiς απαράμιλλnς στα στυφά χρόνια τnς ρωμαιοκρατίας 

για να Φθάσει στις μέρες μας με τn μεγαλύτερπ και φοβερότερπ σπονδιi αίματος 

στnν πρόσΦατn ιστορικι'i πορεία τπς πατρίδας». 

Όπως είχε υποσχεθεί π τότε συντακτικι'i επιτροπιi του περιοδικού - Πέτρος Στυ
λιανού, Χριστόδουλος Πέτσας, Κλείτος Συμεωνίδπς, Κώστας Κελεπέσιπς, Γιώργος 

Κολιός, Σάββας Παύλου και Ανδρέας Παπαβαρνάβας, «n στεντόρια Φωνιi του 
λαού μας θα διοχετευθεί μέσα από τις στιiλες του περιοδικού μας ......... αξιώνο
ντας τον αμετάθετο και aσίγαστο στόχο του. που συνίσταται στnν άμεσπ απο

χώρπσπ των τουρκικών στρατευμάτων εισβολι'iς και τπν επιστροφι'i των προ

σφύγων στα σπίτια τουςι>, υπόσχεσπ που κουβαλούμε στους ώμους μας κι εμείς, 

τριάντα χρόνια μετά .... 

Όπως επίσπς διακιiρυσσαν, «το Περιοδικό δεν θάναι ένα καθαρά ιστορικό και 

πολιτιστικό έντυπο. Θάναι ο διαπύρσιος κι'iρυκας του aσίγαστου αιτι'iματος του 

προσφυγικου κόσμου του νnσιού να στραφεί στα σπίτια του, όπως οι επανει

λnμμένες αποφάσεις και τα ψnφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τπς Γενι

κιiς Συνέλευσπς του ΟΗΕ επιτάσσουν». 

Όπως τότε, 30 χρόνια πριν, έτσι και τώρα οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, όπως 

ίδιο παραμένει και το όραμα για επιστροφιi και π υπόσχεσπ να συνεχίσουμε τπν 
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έκδοσπ του περιοδικού με οποιοδιlποτε κόστος, αλλά και παράκλπσπ για νέες 

συνεργασίες, περισσότερπ βοι'iθεια. 

Όπως τότε, έτσι και τώρα «Ο άθλος αυτός - γιατί για άθλο στπν πραγματικότπτα 

πρόκειται - χρειάζεται τπν αμέριστπ συμπαράστασπ και τπ συνδρομι'i και των 

15.000 των ξεριζωμένων αδελφών μας. Γιατί όταν πανελλnνια περιοδικά διστά
ζουν να συνεχίσουν τπν έκδοσι'i τους κάτω από το τρομερό βάρος των aπίστευ

των δυσκολιών που στπν πορεία τους αντιμετωπίζουν, όταν παγκύπρια περιοδι

κά αναστέλλουν τις εκδόσεις τους, π απρόσκοnτπ έκδοσπ ενός περιφερειακού 

περιοδικού αποτελεί φαινόμενο, που αξίζει να υπογραμμισθεί και να εξαρθεί π 

αξία του». 

Στπν τριαντάχρονπ ζωι'i του το περιοδικό κατέγραψε στις σελίδες του τπν αγω

νία και τις ενέργειες των Κυθρεωτών για τπ λύσπ του κυπριακού, τα αμέτρπτα 
ψπφίσματα προς τους δυνατούς τπς γι'iς, τις οργανωμένες μαχπτικές πορείες για 

διεκδίκπσπ των δικαιωμάτων του, αλλά και τπν ιστορία και λαογραφία τπς περιο

χnς. Εγκλώβισε στις σελίδες του, το ξεκλnρισμα των οικογενειών, τα πάθπ και το 

τίμπμα που π περιοχn πλnρωσε στους τούρκους κατακτπτές. Κατέγραψε μορφές 

που στο πέρασμα των χρόνων ξεχώρισαν, συγκέντρωσε τον πλούσιο αρχαιολο

γικό θπσαυρό τπς περιοχnς, Φιλοξένπσε, ωσάν «Π ύστατπ κατοικία» τους ανθρώ

πους τπς Κυθρέας και τnς περιοχι'iς που φεύγουν. 

Σι'iμερα, 30 χρόνια μετά, συνεχίζουμε ... 
και θα συνεχίσουμε με το ίδιο κέφι και τπν ίδ!ο όρεξπ ... 
Για να κρατnσουμε ζωντανό τον τόπο μας, 

Για να διεκδικούμε, 

Για να απαιτούμε, 

Για να επαγρυπνούμε! 

Σημ. Η επόμενη έκδοση θα είναι αφιερωμένη στα «τριαντάχρονα» του περιοδικού. 




