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ΗΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ' 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕλΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

RfPtJBliQΠ: I'RANι:AISE 

AMBASSADI· DE FRAN<..'E 

Α 
.JO(Ό.'i!E. U! May 10, 1979 

ι11ΥΡRΕ 

Mr. Petros Stylianou 
President 

Dear Mr. Stylianou. 

Ι wi"sh to acknowledge receipt of yσur letter 
dated April 27, 1979 which Ι found upon my recent return from 
:Franc"~ and to whic\1 Ι gaνe all my attention. 

Ι did not fail either to forward the dipl0111a 
i"ntended for !!"is Exc. Mr. Giscard d 'Estaing, tlιe President 
of the F1:encl1 Republic, or to conνey th;o appeal of your 
Association to my Government as well as your request for 
Kyt\1rea and one of the Fτ enc1J cσmmuni ties to becomc twins. 

Ι also wish to thank you νery muc\1 for the 
beautiful painting made by Mrs. Chrystalla Dimitripou you 
σffered me and to tell you how grateful Ι am for tl1is high 
tσken of esteem on behalf of your Association. 

Yours νery sincerely, 

ι Ψ 
Philippe OLIVIER 

of the Eleftheri Kythrea Association 
50 Pentelis Street 

Nicosia 

Dassoupolis 
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l>l'. lA 

l'ar·jι; Jc• 29 nιai 1979.-

Mon,;icu1· Lι· J'r(osideni 

lΛ:; l'ι·(·s:i ι1eη~ι dι: l.n 1{ί~ΙΗ1~)1Ημιc tHt:: <.;}ιa r·~t:.: ιjι:: vυιιΗ 

J'C'l11Cl'l:~L:1' jJOUΓ l<~ ιljp}()HH.' f1 1 iΊOflllf~1H' ιμlι::' l 1 Assoι;j<J.L.ίon LfU(: 

tσuι:)Η~ d1tln f%t:t:ίtc: ιιυl t:Bi. ιωι: Hl~il'Cll!l' Cl(:; ~~unlJ.EιnC:(; dιtll::i 1 1 <J.L:tiρ!' 

qne lcι !tΊ·v.nc~t~ lJOUl'Hnit en vυ..: ciι: ϊaνur-isι:.~r· lHH-: ::~olιιtiun jιu:::;tt; 

Vι:uj.ll('z <-Ι~r·€-ι;r~ M(JnHtι·uτ lι' _t"""JJ:t~:c->.lcicnLJ Jt•s 

μs~uΓanι.:e.'5 Uι.: ΗΗ1 ί'OHS!d(τ;J.I.ion cllHιiιιguί:e. 

ι;, ΗΟΗ!Ν 

ι:unse].lle!' ciψlornatjφιc=. 

Μοη"-_;ί(:·ιιJ· 1..: Γl·~s.ί<i.f=nt ι!ι-: l'As~ociation 



!S6 

f<f.l'l'8{ !()lf. Η1Α'<('λΙSΓ 

AMBASSAJJE [)f, l''RAN(;f\ 

Λ 

<:HYPRH 

M:r l'eιros STYιiAiiOIJ 

J'resi&~nt uf 

ΕΛΕ.ΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

NICOiiU!. u, 15th .June 1979 

ι:ιear Κr l.'resideut • 

l'leaιιe find herewith enclosed .a 1ett"r frοηι 

Μ,. RO.BIN, Diplomatic Coιmselloτ. of His Eκce1leucy ctH_• 

Pres ίdent of tkιe Republic, tl. V::ιleτ.y GISCARD ιJ' l\STΛI:iG, 

vbo has l>een deeply touchec1 by the hoιιoraι-y cliplom" yov, 

ιιent 4ίm aαd who wis!ιes tσ thaDk you for tJιis mark ο ι· 

confidence, 

YoHt:s sin.cerely 

~ 
Thie rry .BERNADΛC 

'l'lιe Aιo~oc.i ati<>n ''iΓee ιt:ythrε>ιι," 
)0 ι}c.nt~c]is Stι-eet 

NI~OSlE - noasoupoJia 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ 

Λευκωσια, .18 Ίοuνtου 1979. 

Κόριον 
Πέτρον Στuλιανοϋ, 
Προεδρεόσαντα Β' ΠαγκυπρLου ΣυνεδρLου 
"'Ελεόθερης Κυθρέας", 
Πεντέλης 50 1 

Λευκωσία. 

ν\,~\; )\;l~o. 
Έπηρα τό ψήφισμα τοΌ Β' Παyκυπρlου Συνεδρίου 

τοG σωματείου "Έλεόθερη Κυθρέα", ποό μοG έστειλατε 1 
καί εύχαριστω θερμά. 

Έσημείωσα τίς άπόψεις καί είσηγήσεις σας καl 
έκφρά~ω Lδιαίτερη έκτίμηση γιά τή συμπαράστασή σας, 

Σ' δλα τά μέλη τοΌ σωματείου "'Ελεύ-θερη }(υθρέα" 
~πευθόνω τόν έyκάρδιο χαιρετισμό καί τις εύχές μου. 

Φιλικώτατα 

.Q~ 
(Σπόρος Κuτφιανοϋ)~ 

Πρόεδρος τnς Δημοκρατίας. 
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ΒεσσαλοvCκη 26-8-79 

Άyαπητf μου κ.Στυλιαvο~ 

Σίiς στfλvω &qόκομμα τi]ς "ΜακεδοvCας"μέ τό ι~ραί:'ο κρ• ι•)tS 

αχ6λιο τοG κ.ΛαμπριvοU,yιατC ~ ιφημερCδα δλόκληρη && &ρy~ση v& ρθ~. 

Πολύ τό χάρηκα.Νιά μέρα μιλήσαμε κι άπό J<οvτά yιιί σaς καC τά :cΕρι-· 

οδικά σας,μέ τόv κ. Λαμπρινό.Θαυμdζει τή δραστηριότητα καC τ~ν κροσψο-

ρά σας.Πϊiρα χι έyώ τά νεώτερα τ~uχη ·ti')ς "'Ξλεύ&ερης κυι}ρές")ιαi'!ώ; >ωι ίο 

'.ΑναΠηρικό :.ϊ)μα".Συγχα:ρηρήρια γιά -τ;ήv ί;κ,εση τwv ~ιβλCων σας. 

Σaς εΙχα γράφει ;ι:ρό πολλwν ήμερwν κι εστειλα τρεί:'ς σι•vδρομές γιά τόν 

"Κυπριακό Λόγο". 'Επειδή δέv πτjρα κανένα μήvuμα,τηλεφώvησα στό rρα:φεϊο 

σας J<αC πληροφορή,'}ηχα οτι έλή,'}φησαv. 

τCς δύο συνδρομές yιά τήν 11 Έλεύδεpη κueρέα"-~vόματα: σuvδρομητwv οτ[λ · 

, - , ~ , , "λλ 
vω-τις Jtρατω,γt-α σuyyεντρωαω και α ες. 

Έv τ~ μεταξύ &ά π~ρατε χαC τό νέο βιβλ(ο μου "ΟΔΟlΠΟ~ΙΑ". 

Μέ χαιρετισμούς 




