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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Χαιρετισμός τού Πρέσβυ τίίς CΕλλάδος
κ. Μ. Κ. Α.ούντα yιa τό δεύτερο τεύχος

τού περιοδικού "Έλεύδερη Κυδρέα"
Ε'6χ«Qιστώ το Σαιμιατείο <('Ελεiιθε(!'t) Κt--θ~έw~ νια την τι.

μη π~ μοi5 lκανε να π~ιλά:βει τΟν χα~ιισμό •μοο αύτο στο
δεύι'ειρο τεi5χο~ τοi5 νέοο ~ιοδιικοi5 <(Έλεύθε(!'η Κ'ΌθQέα•~, πυu
π~ίtεται yια να Πι@Q6άλλει τα πgο6λήμα'Ι'α τοi5 Π@ΟΟφ\)yLΚΟΟ
κόσμοο, ΚιfΧ!θω~ και την μακρa πολιτιστικi) και ίστΟQιΚi) Πα.Qά:
δοση τiί~ πε.ρ.ιοχi'ί~ ~ Κ1-~~. Άsίtει ν« έs«@θεί ή πολύ
πλεψι ~ιrοτηριότητα αmoi5 τοi5 Σωματείοο, νια να δlιCΠ11@"1θεί δι;ιθιο το w6νημα, το θ~, ή έλπιJδα και ή άνωνιστικό
τητα δσων έκτοπtσ~αν ά:πο τα σπίτια κ.αι τι~ πeριοοσίε~ τοιt):;.
Σήμερα, στi)ν (όρα τi'jg μενά;ληg δοκιιμιασία~ τή~ Κι7πQοu,

οι έλπίδ~ στ(!θφονται στΟ λαό, π~ με το ενστιwtο, την άνιrοχiι
καιι την άνωνιστιιχότητά του μas δίνει την έλπtδα νι& lνα κα
λύtειρο .μέλλσν. Ό ΑιαΟς; τi'j~ Κύπ(!οο και δ λαό~ τi'j~ 'Ελλάδος;,
δ Κ-mριιαικ~ και δ ΈλΑιαιδικΟ~ 'Ελλην.ισμιός;, ένωμένοι σβ μιι\
~α'\'ε.λλήνια άληλετνύη, στέ'Χονται μας;ύ, συναyωνιστ~, γι& τi)ν
ίl!l(!i) iιπόθεση τi'jς; Κύπροο.
ΛεU?CιοοίΙΣ,

7

Σε.πτφ~ίοο

1978.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ
Άθήνα,

Ό Πρόεδρο~

6

Mαtou

1978

τη~ Δημοκρατία~ Κύριο~ Κων

σταντίνο~ Τσάτσο~ εύχαριστεϊ θερμά γιά
τήν άποστολή
δικοQ

Χρονιά

1n,

τοϋ

"ΕΛΕΎθΕΡΗ

Μάης-Αύγουστος

lou

τεύχοu~ τοϋ περιο

ΚΥθΡΕΑ".

1978,

αρ. τεύχους

2.

σσ.

73·74

