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ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛ Ι ΑΝΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕλΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

'Έγγραρον άρ. 18 

ΠΡΟΕΔΡ I ΚΟΝ ι'\ΕΓΑΡΟΙ'f 

Έν ΛευκωσC~ , τ~ 26Q Maρ~ Cou 1976. 

Κυρίους 
'Ανδρέαν ΦρυδΟ.ν, 
Γενικόν Γραμμα1:έα ΣωματεCου "Έλεuδερον Μόρφου", 
καί Πέτρον Στuλιανοϋ, 
,Πρόεδρον Σωματείου "Έλεuδερη Κu8ραCα", 
Κατσώνη 4, · · 
' Ενταϋ8α. 

Ένετάλην ύπό τnc Α . Μ. τοϋ . Προέδροu τnς Δημοκρα
τίας; Άρχιεπισκόπου ΜακαρCου νά γνωρlσω λfiψιν της άnό 
16ης; λήγοντος μηνός Μαρτ~ου έnιστολf\ς; .σας, · τό περιεχόμε
νον τ~ς · ό~οίας ό Μακαριώτατος έσημείωσε. 

Διαβιβά6ω τάς εύχάc τοϋ Μακαριωτάτου. 

Μετά τιμfiς: 

ωrfi)~~<ι;ν 
(Πά~:;κλο~ Σταuρο~} 

'Υφuτιουργός: παρά τφ Προέδρφ. 
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'Έγγραφον άρ. 19 

ΤΗΕ AMERICAN NUMISMAτiC SOCIEΓr' 
BROADWAV, λΤ 156ηι &ΤΑ:ΕΕΤ 

NEW YORK, Ν. Υ, 1003~ 

Mr. Petros Stylianotl-
Eleftheri Kythrea Associatiop 
4 Katsoni Street, Flat 31 
Nicosia, Cyprus 

Dea1· Mr, Stylianon~ 

October 14, 1976 

Thank you for your recent gift of a bronze rnedal com
memorating the second anniversary of the Turkish invasion of 
Cyprus and the ontrage at Kγth1·ea. 

attention. 

JDB:mw 

The rnedal is a noble work and VΙ'e are grateful for yonr 

Sincerely, 

6r-ι"7Ι,χi .. ,1 
·-._./ι 

J ε·rc"miah D. Brady 
Associate Cnrator 
In Charge of Medals 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ 

ΕΛΒΥθΕΡΗ ΚΎ6ΡΕΑ 

ΚΑΤΣΩm! 4 

.ι\ΕΥΚΩΣΙΑ 

'Έγγραφον άρ. 20 

eεσσαλοv Cκη Ι7-5-77 

'Αyιχπητο C φCλο ι. 

Μέ βα~ύτατη συ γκίνηση δέχτηκα τήv εuyεν~κή έπ~στολή 

σας , μ έ τ& τόσο τιμητ~κά λ6yια y~ά τή μικρή κ ι. άσήμαντη προσ

φορά μοv ~ρό~ τήν άyαπημένη μαρτvρ~κή κύπρο , καί μαζί τό Με

τ&λλιο ποv τό Σωματε~ο σας (( ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ )) ε r χε τήv κα

λωσvνή νά μοv άπονε(~η 

'.Αποτελεί: γι&· μ1έvα τιμή f:ε )!.ύpLστi)ς σημασίας ή σvyκι.νητι

κή αvτ~ έκδήλωση καC σaς έκφράζω τήν εvyvωμοσvνη μοv. 

Μένω π~vτα μέ τή σκέφη κοντά σας , τήv πίστη στόv άyώνα y~ά 
I 

τ~v έπι.κράτηση ;1)ς δικαι.οσύvης καC τό φλογερό π6~ο yιά μιά 

εύτvχι.ομέvη Κvπρο κιχC μία Ε Δ ~ Υ θ Ε Ρ Η Κ Υ θ Ρ Ε Α. 

Μέ τCς ~ερμές εύχαρ~στίες μοv 
, , , ,. , 

και την εκτιμηση μοv 

*~~ Χρvσάv~η zιτσαCα 
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''Έγγραφον άρ. 21 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΕΛΛΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ 
βλΙ. ΟλΓλΙ 107-ΤΗλ. 830 .666 

θΕΙΙλλΟΝΙΚΗ 

eUIMOMIΚH fH !7/5/!977 

tiιi6« 

~4• Πρ6ε6ρον -ac ~4 Μtλη ~οσ Δι οιw .tvμβο•~ (οu 

~οι tωμα~ ε (οv -ιλεόfερη Χvfρα'α" 

4 Χα~σ4vη-διαμ~ρ ισμα 31 

λενχιω(α 

'.Αtα ΙΙη~ο ' μαι: 

•κ Δ~ονομ~ ~οσ ~~μη~ ικοΟ μεταλλ(οv ~ο σ tμα~ε {οvσας 

(μt Δρ ι•.Ιο)στ6v Σvνόεσμ6 μας μffς σvνε χ( vησε ~α&v~α~α. 

--'Ίf τιμη~ι κf) cι ό~f) δ ι ά l(ρΙcΗ μ!Ις δvvαμώνtΙ \Ιά tρ )ασ.&οΟμε 

μ€ κερ Ισσ6~ερο ζ"λο "α ( κερ ισσdτ ε~η άnοφασ ιστικ6~ ητα yιά 

τά δ(χαια ~οσ Κv~ριακοσ λαοσ wαc~σ~α&οσμε x•~•d τον στο6ς 

δ(καιοvς Δy~~ες τον. 

η ιστ εόοvμε ~~ς ιάλ&ει ~ εόλο}ημlvη &ρα ~nc Rtρήvης καf 

~~ς tλεvf ερ(ας στ6 ~ολόnαιο vησ( μας ~·' ~ά 11 οpτάσωμε δλοι 

μαι;6 χαρο6μεvο ι. 

---'Ίfσκl t~ c χα € ~ καρδιά μας εΤ vαΙ κοvτ ά σα~ 
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'Έγγραφον άρ. 22 

''ΜΒ.ΡΙΜΝΑ ΠΟΝτΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ,. 
~ΑΝΒΡΩΠΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕIΟΝ 

iBA:t •. QΛΓΑΣ 107 • ΤΗΛ. 830665 

eΙΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

'Αρι-&. Πρωτ.6rJ 

θεσ/ν(κ~ τ'ij 18-12-78 

JJρ6ς 

T6v κ. Πtτρον ΣτυλιανοD 

Πρ6ε(ρον 

Ι:ωμσ.τε(cu "Ί~λευ-&ερη Κu~;::έα " 

tC~ωvoς 10 - ·~γκωμη 

Λευ;<ωσία -F.ύτιρος 

'Αγαπητέ κ. Στuλια~~u, 

247 

'Η !ιπονομή τιtlητικοu Διπλι~ματοc στ6 Σωματε'ί:Ό μας ι& 

(ει& χειρ6ς τοu Ύποuργ)U ΠροεδρCας κ. 'Jωανv(Αη)κ~τ6 τήν σεμ

νή τελετή πού διοργαv~cχτε τήν 17-12-78 μ!ς σuγκCvησε βα~δτατα. 

Τ6 δρaμα τ~ς ~6π~ου μ~ς σvvΕκλ6νισε &π6 τCς RpDτ€ς μιpες 

κα( ζοUμε άπ6 τ6τ~ τήν &γωv(α καC τ6ν π6νο τ~ν &~ελφ~ν μας Κυ

πρίων. 

'!1 Ι!ροσφομά μας c~ναι πο\Ι) ιΗ'<μή μπρ6ς στdύς δι~Ηο6ς σας &
ymνες9 στCς δικές σσ~ ~vι;Cες~ 

'Εμείς μέ τ(ς μικρfς 'tn:ς .<.υvάμF:ιι;; !)~ν &ά στσματήr>οvμ· ν6 

ου μπαρ ιστάμε-&α στ6ν άγων ι ζ ι'- με νο r_,,π~·ιαν.6 Λα6 ν,(Υ ί νά σι·μr'aλοι·μ~. 
στCς προσπά-&ειές του yιd τήv δικαCωση τ~ν &y~vwv του. 

Rδχ6με~α δλ6ψuχα γ~~γο~α v& ~λ~οuν χα~ούμενες μέ~ες yιά 

το6ς δο>tιμαζ6μεvουι; άδc:λ•;)ο\)ς τοϊ:! ομορψου καC l:ολύπα-&ου !'ησιοίJ 

μας. Ή οκlψη καC ~ καρδ\& μας εΙvαι κοvτ6 σας. 

Kt fyκ&ρδιους 'λδελφικοός Χαι~ετισμούς 

'Η;;~~ Ί: '. \\ ·~;:;/'ς 
ΑΙΙrΝl' Ε:~Ι::Ζο,< .,' , lΙ:ΛΡΙΛ i:ΤΕΡΠΑΔΟΥ 7'"'' ···'.::"-.__':., 



248 ___ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
- -----~-------------------~·-

i η '--:c. "7 
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~Ίv ~~ ~ ~) 
~~-ν ("~, . . )? 1>--: 4 ιι 
~ φι;v!];ι ·~ ~.4 . ·~ 
)Α/: ~ .R (I , - _ );Λ/' 

·. ~~~~;:;~~· 
(),ιfλ "' ~, r-) ι ~ ~ 
"dιί ι~ _ _Λ..Λ1 AJ /Ίi).Α:ι ./.:. :?t,t-, 

G - __ / ιιτ;;; / 4ι-· 

. /]/ . ~~ 

ιf2ι r /()~α~/ ·• 
f/14 /~;ι ,/1-Λ1 . ~/U~ . 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

6. 
ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ 

'ΜΙ:ΣΙΑΟΥΛΗ & ΚΑΒΑΖΟrΛΟΥ '110Α 

:t"ΗΛ . . 5"S'l.14 
ΛΕΜΕ:ΣΟΣ -'ΚΥΠF'Ο:Σ 

Αιt tff1r>) 1J /6/Ιi'fK 
~~φ, ){ ~...J ~\ta , 

,;;( ~ '), ι.ι ι. <9-1>ί ~ ιτ u (ο.. tv le •fJP. 

1 ν ιlvp ι,ι-ο-ν _1 ;> ~ >"11.:;~ ?.;v i'&ιi'!J) 
()Ον "Lιχ-7 v ~ }.,'J 1\ι;;Ο '1 \ i~~ u 
.χ- . } . ι \ · 
I t>G~\J (,! e ~ ι., ~ ό !~"' 1n ι. Α ·-ι:: () I 

I! ι -~ J cveyoι ~ ρ tνιΙ 't l ~ 
-τ;: .,..ι .r D ~ _, Jι 'v 4/ 'ld /ι ..._., f. "ν" 
~~ ~ 2 "f. ultόf>N . . 7t f ,.J "1 ~:;
ν~ f'd 1 "'('uJt "t~<;') ~ J ι~~ Dθν
~·~ ι'; ~) 1w1· ;ι d~ Αι. .. -;~~s~ 

μιJΙ<f 1 )'ie \ .,. "f1 ~ υ 7f"Y! ~ 
c{~J-y:'1 }Ξ-ιΟci'~,. :c""' /r'&1 ". -ιγ.δJ,-
\,v. rJ1 vιι{ ι<Α h, I ~ 'f Α . Or fv"1Λ {ιt ~ 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
-------------------

ε .Ό~f"\ Ρ..: υ .ι 'if ... ~ ~ e . .;;~--':') 
~ fτε[if+i' z:-.;j ι ... ,..uJe Jf ι,~ 
~~ Ψ~ ι-ι\~ C>f ι.~ Α ί ·τvr ~~ ~~~vν 

t:vι.tί ~ !l ~ "'1 ι '\') 4"-11 ~ι: 
ι\> 'i,; ~ v ~, ~ ,/ ~ \J ζ\ \-{j w~') 

vt 4 r ) ~ ()3 u '\\!{ l't./i ~ (~ι·ε ~-

lA" ~·~ι. fL~.'-r νιιJ ι,.,f" _i\ v "'-~1:\Ύ• t·if . -
t~.) ,. 

H_i f(,.) ·G~~ .,J) X"'1f~ σf_ •. λ ιrιι 
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7. 

Ιθpλ ΜΗΤΡΟΠΟλ.ΙC ΝΙΚλlλC 

Ο ΜΗτf'ΟΓΙΟλΠΗC 
'Ev Νικα!qς τ;:\ s)ι/J.8' 

. ~nιm' ;.wv υ. <wχa ιcΟ, 
~α da .fH' xa.pcf ld ..ZqY lw-κ·ifloo !Jr::eto!ι-

k< ο ιJ '' ~ u.f~rι 1\uo~f.Q" ιιcι/ cfj J:δχ~~_lώ. 
9 Ι _r.k_ r r " Ι 
~ιι?.Qvό? oιtrιf.U. 'Uιω; ~ U6to 6'i fι('ρ_tr~·t:. ,ιυ~ 

ίΌ fw () t.a..vuf l r /v..t vc ε 2 ~(; ιιο/ u.,c α 2fi μ a' ~~-

~ Μ ~/" 4 ?'Ψ "€.« ιιtυ ~,,,u<tvnz"'" ·~ο. 
&μrι.c~ εrφ /ι::Ιrιο v. ~ ifrιoυ ψ16alf la ~ t'ιe..~ v:~d~ 

v ω ({ /ιι-JΙ G'cιl'. 
~ rJ:A ue:_nfi k.?' 6 6j r; ιfΚ~ι! f a.' lu.V ~Ck<~ 

~ι "f_q;!ofitx.-Q. 1 Mi/ ιι.e_ Θcfι?f'y ~~ιψ /ιj· )...Q'Κ, (α/Jff 

it.ιN ψ-χcύυ cο.β ιιω lov "fιι·u.ΗΌ v ttΔJοιι εο.f ιt:/ Jalι1t

/υ e}6 rlf· c~([ Μ f/..0 caιJ /J.Fι (; crιarιιίt-f ~f.l.A e__Ec J Rs-

ιwJ /ιι~ i/ιlofn ι\be.ι..6 /ου, 

f::άu/ fat fA2r/ Υ.{Jdιιια I~ 1!4€__ ο.,ι..ιοn:ίϊ μ<Jυ εlu_U 
/:{;'rψ; {λQ~~ιιμμ.t!tιf ~\α. ?ΙUoUfl~- (ι:ιv ;tι+ει:( 
f--α.z/ fλ/ /ι.ι.cyιωr ~c ;οιιfΗd. /ι.ιι ιιCJ../ ιι c. wf ~ /r 

c')f Ο U /υ./ ι 
.Αι ') f 

υ.ι :\ru 'ω με ό~ ~V ~~ ~Jιfvrι nc n~~ 
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1 
(L<./, fitri f1ρfa'?wμe (d ;f\wf#pιrl Μ, ιι Υ Dι' υ. CΨ κι«-

f-9 k-v i'u~av d-a' ε~oc.v ~ μu 1ιvμο ~ 2ΊΡ
(;' ~ l.u>Uf 6ο'ροf <Lώ g.& fjfu.ιfr ιJrt 1-.G 7.D/ΙΙ<;ι ιια/ 
4ω1J.jt ~ WJ.eJ/ιε-'ι- /r.jjv μ~ 'ίυ~(ΙJ.ιύύ ι.ι _ _a:wι'u ωιι, 

rιliw~w /ιh ~6tιι rιερ} rj~αεtfi ι-wv 6 ιό 
QιfQJ.Θd'ιud μ( ln'r 6y:_f·ut.υl.v οΡΙ!οrομ,({(α.1ιι Gύμ.μ(/6~ 

χn\ι μου . 

.Jiει (ιιU rι.ot-e.9'~6tυ κ.f ~~ι/r /4
1 με(cιςt/ 

pΆ(ε . (,,υ '1/"UJJ ι-wu ~{p /a1 μ~ !ου ά1~ιunu
LWo 'υμf;ι~/ ~ομαι ul 6t1 ''rιe//n ~ ~ r;r'u..c/~ 
Br. G~ iRμa ιι_αι ( IAc /:)fιι.eι/m_ ιb>- MΙAJV ι;οΙ, 

~Υ-· dύva.μw ( 
JJ/ ( ~ { i'ιt2fj.Ι46J 

Ι J .Jfιaa!oι ~JY 
... --·-
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8 . 

~ι ιci_\LU-'j J 9 Α 
1 

~ f,ύW.v ~ . ο<.. 

t~fP 

/ , ..-- I' 

~- tλ.. <'.U d μι.Q ιr s /f'ν r-:'-f , 
I / 

~ .. I tι ~ ι U _V'v) χ Ο<.)--r'ι }.'ι.- ι (J /J-U':J 

~Jυ.~. /c/6 T~t~ 



* Πρωτοπόρο~ εί~ την οbcονομικήν ιiνάπτυξιν της Κύπρου κα.τι:Χ 

τfιν εtQηνι.κfιν έποχήν. 

* 'Όρeια είς;; τa~ έπάλ~ε.ιs τοϋ άν<ονu~ δι' οίκο-νομικfιν καt έθνι

κfιν έπιδίtΟΟL'\' μετa 1'ήν :;ίσοολην καt η)ν σ\tμφορaν τfjς Πα-

τρ(δας μας. Ρ : 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΟ~Ν!Α 

ΑΝΔF•ΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΕΝΔΥΜΑτ9Ν 

~.JET 
Αf10τΕΛΕ Ι ΕΘΝ i ΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑ Ι ΟΝ 

'ΚΑ Ι ΔΥΝΑΜΙΝ Α.ΝΤΙΣΤΑΣΕQΣ 

ΚΑ I ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΟΣ 

α 'iil !ΙJ. it'! v ιι:ιιr 111 t Ι J Ι i ΙΠ!ΙΙ! Ι I :::: ι . η i 



ΕΠΜΞΗ ΛΑ. Ι ·κ οΝ ΑΓΟΝΟΝ 

* 
Ο ΥΠΕΥθΥΝΗ, θΑΡΡΑΛΕΑ 

Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΒΜΕΡΩΣΗ 

Ο θΕΜΑΤ Α ΠΟΥ ΜΟΝΟ ~ΊΆ ΝΕΑ» 

ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ AΓri30YN 

Ο ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΠΟΚΑΛ ΥΨΕΙΣ, 

ΑΙΙΟΚΛΕΙΣΤJ.ΚΟΊ'ΗΤΕΣ 

* 

Η ΑrΟΝΙΣτΙΚΗ Ε+ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

* 
''Τ Α Μ Ε Α.'' 

ΚΑθΕ ΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΙ\ΗΘΕΙΑ 



ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ 

~YN(PfAJIKH (TAIPBA · 
ΚΟΦΑΛΑΛΟΝ 

* ΜΟΝτΕΡΝΑ 
* ΚΛΑΣΣΙΚΑ 

* ΚYnPI.AKOV ΡΥΘΜΟV 

* 

Διεύθuνοn: 

ΜΑΚΕΔΟΝ ΙΤΙ ΣΣ.Α 

τ.κ. 4738 

τΗΛ. 5Ο Ο 4 9 



Ο ΦIΛ(Λ(Υθ(ΡΟ} 

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
Στnν ύnnρεσία 

των έθνικων συμφερόντων 



,. 
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