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Παναγιώτης Π. Κοροθάς
Ουρονίος4
Αγλοντζιά Τ. Τ.

18, Δεκεμβρίου

120
1982

Προς Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ ,

κ. Πέρεζ Ντε Γκουεγιάρ,
Νέο Υόρκη .
Σωματείο .. Ελεύθερη Κυθρέα .. που εκπρο
σωπε ί χιλιάδες εκτοπισμένους από τη βόρβα·

Περιοδικό « Ελεύθερη Κυθρέο "

ρη Τουρκική εισβολή στην πατρίδα μας Κύπρο

Πεντέλης 50
Δοσούπολη
Λευκωσία,

διαμαρτύρεται έντονα ενάντια στην aυθαίρε

Κύριοι,
Εσωκλείω χαρτονόμισμα των ί:5 .= δια τα

ηγέτη κ. Ντενκτάς να διανείμει τις περιο υσίες
μας σε Τούρκους έποικους aπό την ηπειρωτι·
κή Τουρκία .
Οι ενέργειες αυτές όχι μόνο δεν συμβόλ·

τη και aν ήθι κ η ενέργεια του Τουρκοκυπρίου

κάτωθι:

1. Συνδρομή μ ου γ ια το περιοδικό «Ελεύθερη
1980, 1981 , 1982
και 1983.
2. Πληρωμή δυο εισιτηρίων για την κινηματο
γραφική παράσταση .. 55 μέρες στο Πεκίνο"
που έγινε στις 12.11 .1982 υπ. αρ . 00319 και
00320 ί:1 .·

λουν στην επίλυση του Κυ πριακού Προβλήμα

Σας συγχα ί ρω για την έκδοση του περιοδι·
κού σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στους

ΧΡ.ΠΕΠΑΣ

Κ υ θρέα " Ν .= για τα χρόνια

τος μα αντ iθετα ι οδηγούν στην πάρα πέρα
εμπλοκή το υ και σε νέες και επ ι κ ίνδυνες
περιπέτειες .

ΙΩΜΑΤΕΙΟ « ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ "
Ο Πρόεδρος

σκοπ ο ύς και στους στόχους σας .
Με τιμή
Π.ΚΑΡΑΒΑΣ

Νέα Σπάρτη - . . Αρδανα
Κλεμένες εικόνες

σπασμένος ο σταυρός
με του Χριστού τη σταύρωση ·

να πως κατάντησαν
οι σωβινιστές του Ετζεβίτ

το εικονοστάσι της εκκλησιάς
το υ χωριού Νέα Σπάρτη
• ό πως το βάφτισε
ο εθνικός αγωνιστής
της Αμμόχωστος.

s

/

Χάλασαν την · Αγια τράπεζα
της εκκλησίας τ ' · Αη Δημήτρη
στ '

· Αρδανα .

Κι αναρριχήθηκαν επάνω
για ν ' αφοδεύσουν...
ΠΕτΡΟΣΠγΛΙΑΝΟΥ
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ΡΟ 210 ΡΙ (5/NC) 1983

7 Pebruary 1983

Dear Mr. Petsas,

On behalf or the Secretary-Genera1,

Ι

vish to

acknovledge receipt of your letter dated 26 January 1983
concerning the situation in Cyprus and to thank you for
haνing conνeyed

your

νievs

on this prob1em.

P1ease be assured that your letter vill be dealt
vith in accordance vith established procedures for dealing
vith communications from priνate indiνidua1s and non-goνern
mental bodies, vhich ensure that
Security Counci1 vill
selνes

haνe

repreaentatiνes

on the

an opportuni ty to acquaint them-

vith the contents of your

comm~ication.

Yours sincerely,

Director
Security Counci1 and
Po1itical Committees Diνision

Hr. Chr. Pets as
President
"ELEPτJIERI ΚΥΊ'ΗRΕΑ"

Pentelis 50
Dasoupo1is, tlicosia
Cyprus

Association
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡrΥΡΙΑΣ ΣΤΟ

rr;NIKO

ΓΡΑΜΝΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥθΑΙΡΕΤF.Σ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΕ

Ml

σημεριν6 τη~ εyρdφημά του στ6 rενικ6 rρ α μματlα τοv

ΟΗΕ κ . Πlρεζ Ντt rχουεyιdρ τ6 Σωματείο

" 'Ελεύlερη Υ.υ8ρlα" ,έκφριίζει

έντονη διαμα,τυρ C α έκ μ{ροvς χιλιάδων κατοCκων προ σφύyωv της

περιοχης yιd τ~ν αbια {ρετη καί άνήιικη έν{ρyεια τοU ΤουρκοκυπρCου

ηylτη κ. Ντενκτdς vά διανείμει τCς 'Ελληvοκvπριακl ς περιουσCες
α{ ΤοvρκοκυπρCοvς καC Τούρκους έποικους

·

άπ6 τήν ΤοvρκCα.

οι έν{ρyε ι ες αvτ{ς, τοv{ζεται στ6 τηλεyράφημα ,οχ ι μ6νο

δ{

•υμ,ιλλουν στήν έπCλυση τ οΌ χvπριακοϋ προβλ~ματ ος ~ &ντCiετα

όδηyοUν σt πάρα πlρα έμπλοκή του καC σ{ έπικCνδυνες περιπlτειες.

ΣΩΗΑΤΕΙΟ "ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥΗΕΑ"

' ο π ρ6εδρος

.φ.;Jkτ:6aι
Χρ .

23/12/82

πtτ•ας.

Telegram t o the UN Secretary-General in protest at the
arbitrary allocation of title-deeds
In a telegram tn the UN Secretary-General Mr. Perez de
Cuellar today , the "Eleftheri Kythrea" Association strongly
protes t a on behalf of the thous and of refugees fr om the area
at the arbitrary and immoral acti on by the Turkish Cypriot
leader,

~r .

Denktas h , to allocate Greek Cypriot properties to

Turkish Cypriots

anιl

The telegram
c ontribute to the

to Turkish mainland s ettlers ,

~ tre ss e s

that s uch act iona , not only do not

~oluti o n

of the Cyprus pr obl em, bu t,

on the cnntrary, further complicate it and lead to dangerous
adventures .

" Eleftheri Kythrea"
The Pres ident.
Chr. Pe t,; aa

λss o ci a tion
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~~~~~~!~~~-~~~~Ξ!!~~~
QI!!ΔQ~_!E!!5!Δg!!
Ε.ιιι.ο.τ.

ΤρCκαλa Ι9 ΦεβροuαρCοu Ι1 ~3

)

Π Ρ Ο Σ

"'6

Ι!ερLοδικ6

"~Δ~Χ~Ηt!_~Χ!!Ε~~"
b δ6ς Πεντfλης Νο.50
Δασούnολη-λεvκωσCα,!Χ~~Q~

Π~pαμε τ6 'fελεvτα!ο 'fεuχος τ οv ~ερLoδLkou οας π~v μaς οτεCλα'fε

κaC σίiς ε~χαpLσ>οvμe nού μaς ~uμ6σαστε καί μας τ ι μatε .
ΔL&β~σaμε μέ nρ οοοχ ή 'fήν έκλεκτή λ οyοtεχνLκfι καC λαοyραφLκή ϋλη

οs,.Πaρακολοv~οuμι τ~ν δύσκολη άλλά καC cμορφη πορεCα σας μέ

&ycwη ΚαL lνbιαφέρον. 'ο νοuς μaς ε[ναL Χaντοτε KOV'fa στ~ν μαρτu
ΡLΚ~ κ ύ wpο κa C "'ά wα Lδιά tης.wή μ~ς ~εχν~;ε.
-Wέ τ~ν εvκαLρLa οiς κaν οuμε yνωστό ,οτL 'fήν Ι3η τ .μ. (yιναν

tκλoyi' οτ6ν Σvλλοy6 μaς yLά τήν άνΔδειξη νέου Διοικητικοu Σvμ
βοvλCοv,wού Κa'fαρτCστηκε σέ σωμα ~, έξης:
Πρ6εδροςrκ . r.Σ'fαvρόr.οuλος,λο) οτέχνη ς

λ'Άvτιwρ6εδρος, · ~λευ&έριο~ ~aλ~ ι ολόy~v.~ικρο β ι ο λ6yος

rεν.rραμμ«τέα,:Ηικηφόρος'ΑντωνLaδης , Δασολόyος
ΤαμCα ς :Γρηy~ριος'Αχιλ. Κ αρaνάσιος, 'CδοντCατρος

D'Άντιwρόεδρος :rεώρyι σς Ααραcιώτος,Πα~ ο λ6yοςΧ L ματολ6yος

Εtδ.rραμματέας : μ:.ιμίiς t.iανe6~,ΛL-<ηy6ρος
't•εv~~Εκδρομων-ΚστaφuyCοurrεώρyιος ~~κκας,Lvντ.fμημ.l.Κ.λ.
Καλλιτεχνικlς'ικδηλώσεις:~Εψη rοuyοvλaκη,κα&ηyήτpια Γ.ιάνοv~οyο

τiχνης,Ρένα ΟαλαLολόyο u, η Lκι •~ά.
ωι φLλLΚΟVς XQ L pετ Loμ ovς
Ο ΠΡΟRΔΡΟΣ

~
-'Η 'fCXVδ

μιική μaς Δ ιεύ & υνση

εtναL Ι '1'.1) . όj

,ΤρCΙΙαλα-θεοσαλCας
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
Λευκωσία,

Κύριο

Χρ. Πέτσα ,
Πρόεδρο Σωματείου
Πεντέλη ς 50,
Δασούπολη .

" ·Ελεύθερη

30

'Ιουλίου

1983 .

Κυθρέα" ,

Ό Πρόεδρος της Δημοκ ρατίας χ . Σπύρος
Κυπρ ι ανού έπηρε τό γράμμα σας τη ς 2 1 ης 'Ι ουλίου
χαί έσημείωσε τ ό περιεχόμενό του.

στό

Παρεπέμψαμε τό γράμμα σας ,
' ΕσωτεριΗών .

γ ι ό. άρμόδια έf;;έταση ,

'Υπουργ είο

ΔιαβιβάCω τί ς

εύχές

τοϋ Προέδρου.

q2fl~

(ΠάτροΗλος Σταύρου)
Ύφυπουργός παρά τφ Προέδρφ .

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάς έκφράCω τίς θερμές εύχαριστίες Ηαί

τήν έκτίμησή μου γ ιά τίς συγχαρητήριες εύχές

σας ,

πού μοϋ διαβιβάσατε γιά τή νίΗη μου στίς

προεδριΗέ ς

έΗλογές.

ΈλπίCω καί πιστεύω οτι μέ τήν tνότητα
τοϋ λαοϋ μας Ηαί τή συνεργασία όλων καλύτερες
μέρες θά άνατείλουν γιά τήν Κύπρο .

(Σπύρος Κυπριανοϋ)
Φεβρουάριος

1983.
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Mr . Pe tros Sty1ianou
P.O . l.lox 462ο

Ilicosia
Deutscho Forschungsgemeinschalt
Bibliotheksreferat
Kennedyallee 40

.

Cyp rus

D 5300 Bonn 2

Re : Exchange of pub1 icat ions
Wir haben mίι
bestem Dank empfangen
We h aνe
thanks

r ece i νed \',iιh

Νοι ιs aνons Ι ' l1nι1neur

d'accuser rcccption de
H enιos recibido
y agradecemos

Es lehlen uns
Wc ore in need
11 nous manqu"
Nos fafl an

οΙ

L) ~1eftheri kythrea magaz i nc . 13 and cont .
2) i.louscio agona publicatio ι ι Νο . 3 and cont

Wir bitten um baldige Oberscndu11g.
May 1νe ask you to send us the(se) number(s) as soon as possible?
Ν ου:> νo u s ρ r ions de 110us e nνoyo r ce(s) numcro(s) .
ιe agredecoriamos su pronto enνιο.
Kenncdyallee 40
D 5300 Bonn 2

.J an . 16, 198,;
Ί'cy

4

Deutsche

Forschυngsg~me:r1s(~ arι

i'or : - Bibliotheksreftrfιt (_; (./'
( K. Ne1is ) 1,\rs.

