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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Προσφώνηση στον ΠpΩΘVΠoυρyo της Έλ

λάδας κ. 'Ανδρέα Παπανδρi:oυ ΤΙ1ν 27.2.1982 
στο Προεδρικό Μέγαρο άπα τον Πρόεδρο του 

'ΠρoσΦUyιι<oU σωματείου t'ΕλεΟΟερη KVΘρέω 

1(, χρ. Πέτσα. 

Έξοχώτατε, 

Άπα μέρους της 'Επιτροπής τοϋ Σωμα

-τείου «Έλει'.&ρη Κvθρέαs> και του τrpoσφvyι

κOV κό!σμου της περιοχης μας σάς καλωσο

ρίζουμε με τον έρχομό σας ση)ν πολυπαθή 

μας Μεγαλόνησο και σας ΙΚφράζovμε εό

γνώμονες εLιχαpιστίες για δ,-η πρCnτετε τό

σο έσεις ΠΡοσωπικα όσο και ή Έλληνικη 

Κυ6έρνηση για 1"1) διεΘVfι πΡ060λή, προώ
θηση και λΟΟ'η- 100 ΈθνΊΊ<οΟ'''μας---tr'ρ06λΊiμα-

τος. • 
Ή bπίσκεψή Σας ση)ν Κύπρο, ή πρώτη 

στην 'Ιστορία της έπίσκεψη <Έλληνα Πρω

ΘVπovρyoo εχει ίδιαίτερη σημασία για ο

λόκληρο τον Έλληνισμό, γιατί ερχεταl v 
άποκαταστήσεl το γόητρο και την άξlοπρέ

πεια 1'00 ΈλληνικοΟ λαοΟ που εχουν ΠΡαΥ

ματικα κλονισθ-εί άπα το προδοΤΙΚΟ πραξι

κόπημα της Xoύvτας, άπο την εΙσδολη των 

Τούρκων ατήν Κύπρο, και Gtπo τις διάφο

ρες ΙΠεμ6άσεις ,ης Τ ουρκ(ας σ,ο θαλάσσιο 

και έναέριο έλληνικο χωρο. 

Ή έπίσκεψή Σας ση)ν Κύπρο εχει ξεχω

ριση) σημασία για μας τους πρόσφυγες για

,ι μας δίδει δWΑμη.. πίσ1'η και θάρρος να 

συνεχίσουμε Δνένδοτα τον δίκαιο άγΏVα μας 

μέχρις ό1'ου 6ρεί 1'Ι)ν αίσια λύση του και 

ανnι δεν εΤναι άλλη άπο ίην έπιστροφη και 

ίιιν δικαίωση. 

'Έχουμε ηιν πεποίθηση πως ΟΙ Ιπιδέξlοι 

χειρισμοί Σας στα έθνlκα θέματα θα στε

φθουν ίελικα άπο επιτυχία και όλες ΟΙ έ&.ιι

κες διεκδικήσεις θα δρουν πλήρη Ικανοποίη

ση και δικαίωση. 

Κίίριε Πρωθυπουργέ" εΤναι καλως γνωστες 

σε Σας οί θέσεις και διεκδικήσεις που ε

χουμε έμε'i'ς: ΟΙ πpόσΦVγες άλλα παρακαλω 

έπnρέψε1'έ μου να τις ΆVαφέρω ποΜ σίίν-

τομα. 

1. 'Αποχώρηση ό:πο ηιν Κύπρο 1'ων Τ oυι:r 
κικών στραίευμάτων. 

2. Έπιστροφη όλων τών προσφύγων στα 
σπίηα και 1'ις περιουσίες τους άνά

μεσα σε σννθηκες ό:σφάλειας. 

3. Λύση 1'00 KVTrPI01<OV με δάση τα ψη

φίσματα τών 'Ηνωμένων ΈΘVων και 

τις σνμφωνίες κοpvφης. 

4. Άποκα'τάσταση των άνθρωπ(νωv δικαι
ωμάτων για όλους ToUc; κοτοίκους της 
Κύπρου. 

5. Διεθνείς ΈγγVΉσεις. 
6. Έξασφάλιση της ένιαίας Κυπριο:κης 

Δημοκρατίας και άποκλεισμος κάθε 

'διχότομΊΊ<ης- 'λυσ'η'ς;' 

Σάς παροκαλοΟμε να φέρετε τΟν αδελφl

κο χαφετισμο σ' όλο τον 'Ελληνlκο Λαο 

και δlα6εδαιCκrτε τους πως ή χαρά τους 

θά 'ναι και δική μας χαρό: και ό πόνος τους 

θά 'ναι και δικός μας πόνος. 

Δ€χθη,ε, πα,ρακαλω, τό μικρΟ αύτό 6ω

ρο, τούς 000 τόμους ίου περιοδικου «'ελεύ
θερη KUΘρέω, που έδώ και τέσσερα χρό

νια άρχισε 1'0 σωματείο μας vΆ έκδίδει, σε 

ενδειξη άναγνώρισης δλων έκείνωv πού κά

μνετε για την σωτη-ρία της Κύπρov μας. 

Δεχθήίε &κόμη σχε-τικό ψήφισμα ό:πό μέ

ρους του Σωματείου μας. 

Σάς εύχαριστω Ι 

Σ9ΜΑΤΕIΟ 
«Ε1\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» 
ΌδΟς Πεντέλης Νο. 50 
Δασοόπολη - ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ 

30.4.1982 

ΑΝΑΚΟΙ'ΝΩΣΗ 

Ή Έκδοηκη 'Ε1fΙΤΡΟπη του ΠεΡιοδικοϋ 

«'Ελεύθερη KVΘpέα» κάμνει θερμη έκκληση 

προς όλovς που έvδιαφέρoνται για T11V Ku
θρέα και τα περίχωρα να μας άπoστείλoιr.ι 
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όλικο που σχετίζεται με ToUc; τόπους μας (ι

στορικό, λαΟΥραφικό, θρησκευτικό, πολιτιστι

κο κλπ.) για να πλουτίσουμε τις σελίδες του 

περιοδικοί} μας στις έπ6μενες ΙΚδόσεις. 

ΤΟ περιοδlκο με την bτΙKείμενη 6<δοση 

τού 1300 τειJxovς μπαίνει oτηv πέμπτη χρο
νια της σταδιοδρομίας του και είμαστε 6έ~ 

6αιοι πως έπιτελεί εργο έθνικό και συμ6άλλει 

ό:ξιόλΟΥα στΟν άΥώνα που διεξάγουμε για 

δικαίωση και bτισΤΡOΦη στα σπΙTlα μας. 

Πρόεδρov 

Άπό την Έκδοη"η 'E"ITPom\ 
του Περιοδικοί} 

ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 

ΌμήΡOV 27 
.. Αγιας Νικόλαος 

Λεμεσός 252 

Σωματείου ΈλεΟΟερη KVΘpέα 

Πεv;έλης 50 - Δσσούιτολη 
ΛεV'Κωσία, 

ΤΟ άποο.αλεν τελευταίΟΥ πΟχος τοΟ Σω

μαιείov ΈλεΟΟερη KVΘρέα πρΟς τον υlΌV μov 

Κωστάκην έλήφθψ και σας εόχαριστω πολύ. 

Έπειδη όμως ό υΙός μου d-πovσιάζει έκτε

λωΥ τι)ν σΤΡαΤlωτικήν του θητείαν, με παρα

κάλεσε όπως πληρώσω έγώ .ήν έ-τησίαν σvY

δρομήν TOV πρΟς το ΣωματείΌν, και έιτειδη 

κα-τα -την γνώμην του ή έτησία σΥVδpoμη έκ 

μιας λίρας ε1vαι χαμηλή, με παρακάλεσε Va 
στείλω δόο λίρας, πράγμα το όποιον έκτε

λω. 
Θα ηθελα έπίσης να σάς πληΡοφορήσω 

οτι παρακOλOUθoVμεν ολοι ση)ν ο!κογένειάν 

μου το άξιόλογον έργον το όποιον έπtτελεl 

το Σωματεloν και σας συγχαίΡομεν. 

Μέ πολλην έκτίμησιν. 

ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 

ΠΡΟΕΠΡΙΚ:ΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ 

Λευκωσία, 9 'Iανovσρίov 1982 
Κύριο 

Χρ. Πέτσα, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Πρόεδρο Σωματείου 

«'Ελείιθερη KVΘρέαι, 

Πεvτέλης 50, 
Δασούπολη. 

Άγαπητξ Κ. Πέτσα, 

Έπηρα το γρά·μμα σας της 23ης Δεκεμ-

6ρίov και τα δύο σι6λία τoV ΆνηΣVνταγ

ματάρχη ΣτυλιανοΟ Γ. Πετάση «"Άγιος Δη

μητριανός, 'Επίσκοπος KVΘpέας» καΙ «Πο!

ήματα», που είχετε την κσλωσύνη vό: μoi.'ι 
στείλετε, και εΙΙχαριστω θερμά. 

Σας άπευθύνω τOUς χαιρετισμούς καΙ τις 
εόχές μου. 

Φιλικώτατα 

ΣπγΡΟΣ ΚΥ.ΠΡΙΑΝΟΥ 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΣQΜΑΤΕΙΟΝ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ Κ:ΥΘΡΕΑ» 
Όδος Πεντέλης Νο. 50, 
Δασούπολη, Λευκωσία. 

Τηλ. 26301 
29η Ίαvouαp!ov, 1982. 

'Εξοχώτατον 

Πpόεδριw Κυπριακllς Δημοκρατίας 

Κον Σννρον Κυπριαvοϋ 

ΈνταΟΟα. 

'Εξοχώτατε, 

Ή Γραμματεία της Έπnροπης τοο Σω

ματείου μας σε πρόσφατη συνεδρία .ης ε

χει άποφασίσει να ζηϊήσει μια συνάντηση 

με τι)ν ΎμετέΡα Έξοχό.ητα για να η)ν 

κατατοπίσετε πάνω στις τελευταιες έξελί

ξεις του Κυπριαιωυ προβλήματος. 

Γι' αΙΙτο πoΛU Σάς παρακσλοΟμε να εύα

ρεστηθειτε να άναλά6ετε την διευf)έτηση της 

πιο πάνω συνάντησης, νοovμένou πως έχου

με πλήρη Ιπίγνωση τοίί 'Πολύnμou χρόνου 

Σας, που θό: έξοδεύσε.ε για μια τέτοια κα

τατόπιση. 

Δεχθητε, παΡακαλοΟμε, τις εόχαριστίες 

όλων μας. 

Με έξαίρετη έκτίμηση 

ΧΡ. ΠΕΤΣΑΣ 

Πρόεδρος Σωματείov. 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG 
- Bibliotheksreferat -

PoIt..,smrll l: Po,,,.ςtι 20~~, Ο $300 Βο<ιιι 2 

/.!r . l' etros S tylianou 
Kimon os 10 

Oιιd!ΙI I ,ι,ιΙI, : βΟΜ·Βιο:! Go<I'tιbtrgι , ΚΙΜιςΙΥΙΙΙ" .ο 

;';ngomi 

tlicoeia 

Cyprus 
L 

τ.I.~: '~.2ιi:lWld 

TII.lon: 02 2$1 &&S( IJ -

B1tιι geb'n Sl. 0:11"" Z,lchen ii11i Ιη IIIIer Anlwol1 .n; 

ΙΙ JJ '1 - 'rCY 4 

O.lIIm: June 2 ,1 982 Ν e 

Dear Mr . Stylianou , 

You've kindl y sent υθ ' ae 1 paides' t thank you very 

much . 

~lθθBθ permit that WB re peat the conten ts of our letter 

of I.l arctI 15 ,1 9tJ) . 'lI e do kno w that yo u βΓθ a busy man but "θ 

fo&1 sure you understand our wishing fo r complete collections. 

Are Να. 7 of ,'.!svri bi bl o6 and Να. 6 of Ele fther i Kvthrea - αιθδΙ:Ι-.... . 
Ζί ηθ to be .expec t ed before long \ ΟΓθ these πο l onge r publlshed. 

And what may be done about Zype rn-Bull etin ; politische und 

kulΙUrelle Rundschau. I f there is ηο possibiJity to get t'his 

fo r us could you perhaps advi ae us what to do Ο Τ whom to 

contact . 

Than k you θνθΓ 80 lDu ch for ,your a8sistanCB . 

Your.s faithfUAι1 , t ' γ . 
. ιtιJ/ΙΙλ ί~ {: 

(Klara lίθIίB)MTθ. 

fo r: Deuts c he Jo'orschungsgemeinschaft 
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ΕλλΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕβΝ I ΚΗ Β I Βλ l ΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛλΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔ ΙΚΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΤΗλ . 3602·456 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

; :1 // .. /-. ',J 
Άθηναι, .. 0'0 • • .-?<..-.;.t:. ~ ~w. Ι 9 .. 'r".ώ 

Σας θvμ Ι ζοvμε όη σνμφωνα μ~ τό νόμο 880/1943 0\ σvyypαφ~ίς , ΟΙ έκδότες καΙ ΟΙ Τ\.ΠΤΟΥράφο\ 

,, 'ναι ΣVΝVΠεVθvVO\ Υιά τήν υποχρεωτική κστάθωη στήν 'Εθν ική Βιβλιοθήκη δύο άYTlτVπων των δη-

μoσ ιαιμά:rων ΤOvς (βιβλίων, lφημερΙδωv, ΠΕριοδ ικών, άνατVπωιι, αρτων, εΙκόνων μουσικων σννθέ· 

σεω\' καΙ άλλων πο.vτο~ ιδωv ΙlI'TIJτrων) μέσα σΙ ενα μηνα το πολίι άπδ :rήν Εκδοσή τους . 

Σας πσρακσλουμι θφμά \Ιό φροντίσετε νά μα') στ~ίλπε δύο άντίτvπα των δημο:nευμάτων σας . 

... _~::., .. :- _ .... ~~\-._--_ .. _ .......... _-_._-_ .. -
Με ' Ι ξ'~'Ρ~1I Kή -Ιlμll 
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