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Σ Π ΥΡΟΣ Κ ΥΠΡΙΑΝΟΥ

Σωματείο « Ελεύθε ρη Κυθρέα »

Οδός Πεντέλης Ν ο 50, Δασούπολη, Λε υ κωσία
Λευ κωσία

12.12.1983

Εξοχώτατο

Π ρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενταύθα
Εξοχώτατε.
Η Επιτροπή του Σωματείου μας με την ευ 

καιρία της ονομαστική ς σας γιορτής σός εύχε
ται χρόνια πολλό και ε υτυχισμένα.
Με ε κτίμη ση

Χρ . Π έτσα ς
Π ρ ό εδρος του Σωματε ίο υ
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ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ

'' ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ"
Παντελfiς

50,

Δασούnολις

κύρίοι.,

Ή Γραμματεία τοϋ

Σωματείου μας,

σκλησιν σας διά συμμετοχήν στήνnορεία

σaς

εύχαριστεt

διά τήν πρό

πού θά όpγανώσετε στίς

23.10.83, καί έκφράζουμε τήν πλήρη συμπαράστασιν μας.

• Ελ~-C-ζοuμε σ~-;s---μ~λ·λ·~-~-- νά·- ξ χουμε π ιό στενή 'συνεργιi6ίιi
γιά τήν έnιτuχία τοϋ άγώνα τοϋ Κunριακοϋ λαοϋ.

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΊΟΣ

ΛΟΥΚΑ

Ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΛΟΥΚΑΣ

Ν.

ΛΟΥΚΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

188

ι:τλΙfι~ιλ

λ.

ι-ιnι~_ΙfΗΥ"ΓΙΚ(lJΝ

Η(:λι: ΓΗΗ'-1

Πλfλι:κε:γοηογ λ ΟΥ

ΙtUλΝΝΙΝλ

nρ6ς
τή Δjνση

τοϋ περιοδικοu

"Έλcvθερη κueρί:α"
rιεντέλης
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩτΙΚQΝ ΜΕΛΕΤQΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ίωόνvινα !6-ΙΟ-83

Έλόβομεν καΙ εuχαριστοϋμεν:

Nous avons

reςu

'Ve ]Iave received

et

I'CΠ1crcions

ν.•itl1 tl1anks

\Vir haben mit Dank erhalten

το περιοδικό "Έλεvθερη Κ6θρcα"

5(Ι98a)r5,άριθ,εlσay.c2723

Συστημα ΑΓΓΛΙΚΗΣ διδασκαλιας

·Η όπτικοακουστική διδασκαλία

MANDESON

δέν ε"'Ίναι

άπλά μιά νέα μέθοδος δι.δασκαλίας, ε"'Ίvαι evα σύστημα
I

πού συνδυάζει κο.ι άξιοποιεί δημιουργικά όλες τίς ώς
τώρα γνωστές μέθοδες διδασκαλίας. Δώστε τήν εύκαιρία
στούς καθηγητές μας καί έμδς νά σδς έξηγήσουμε τό

σύστημα

MANDESON καί έ'ψαστε σίγουροι ότι θά τό

δεχθiiτε. Και κατι ακομα. Θα μαθΕΤΕ σιγουρα να
μιλατε σωστα Αγγλικα.
_Σ_!t~t!c_τ~ ~π~Ι<~μ~ !α~~ :'C:ς~π~σ!c~-ο~~ c:π~υ_Ι<~ι ~ν_β_eι~Ι<~σ~t- _______ χ
Ονοματεπwνυμον

Δ/νσις κατοικ ι ας
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