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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 

ΑΔΕΛΦΑ ΣΩΜΑ ΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛλΑΔΑΣ 

ΕΝΩΣΙΣ KYIH>IΩJS Ε.ΛΛΑΔΟΣ 

Ειν·α.ι το έθνικο και πνευμ.ατι
κο έντε1.:ΙΚ1'ήιριο των Κυ.π~ί·ων τής 
'Ελλάiδος. Ίδρ{;θηκε π;ρiν ά.πο χρό
,,~ο; καl 6oηGii με πολλοΌς τρ·όπου..; 
τοi:Jς Κι.Q"Ιiρίους που Gρ~σκονται στην 
Έλλά:δα. Τtry'χά'\•ει σεu.ασμοiS καl 
άναΎ·νωρ~σεως στήν 'Ελλάδα καΙ 
!}'t1ιVΙ:•QΎάζεται στενα με την Κυ·πιρω
κη κυ5έJρνηση. Μετα την •θi!σ6ολf] 
ολα τα στε,λ{'-7.11 τής Ε.Κ. Έλλάδας: 
ρίχτψ~αΝ σiίi)ν άιyών·α για τη σωτη
ρ•ία. τfjς Κ6.τrροι;. Κύριο μέ:λη·μα 
(.iοfιθει:α πρ(>;.; τους πά.σzοντας στην 
κ {mρο .κυρί.ως 6οή<θεια στο πρι:σφι
γόπηηλο κιαi διαφώτιιση στην Έλ
Ά,6Jδα με. διαλέξεις. συrγκεντρώσεις. 
fι:κθ{:.σεις κ.λ.::;r. 

Το οϊ;~~ιμα τού Ε.Κ. 'Ελλάδο.ς 
6ριύσκετω σε κεντρικη τοποθθσίια 
τών 'Αθην<ϊ.ιν στfιν Πλάκα. Μcγάλο 
ο'ίκημα :μi~ μ•εyά,λη α"iθου.σα -~ια σΊ:γ
κεντeώσ~~ι:ς: καi έστιατόριο :με εi:δι
κtς τφές '\'ta τηυς Κι:•πιριοΊ:•ς. 

"Εχαιψε στα χέιρ·ια μας τfιν "-ν
κί~χλω ΓiΊl~ 'Εν(~σεως Κι:π:ρί.ων Έλ
λιi.δα; με μερι:κε:; ι'tπ·ο τl; π.ροΎραu
μαηζό,μενε; έΗνικΙ>ς, Π\'εt:ιματιΚ<ές, 
κα:λλιτ~·χνικε; κr11i κιοιvωνικες έκδη
λώσε~ς μ{:σα. στο 1980. 'Λ.πο αύτες: 
;·ι;.ι:ιίρ\"Ομf μιa 'Ι{fνικi} uδέα γιa τ(ι 
πc·ΙλυΙσχιΕ~·ς: i~ρyo τfjς Ε.Κ. Έr.·λά
Rας. 

2:τ!; 12 ·ιανουar{cη~ ι'Jμι.λί·α ύπ(ι 
η~f Μα~~~αρ·ιι<ιηάτο'Ι: '/Ι.ρχιεπισ.Κ<όπ.οι~ 
Κi\'!tρου κ. Χ.ρυ•σηστόμου. 19 'lα
νοου.:ρ•ίο't συιyrχt"Vτρ·ωση με όμιλητi1 
'!'Ο\' πριόΙ:Jδρη τfjς Έν(δισε·ως Έ:θηκο 
uιy(Ι)νιστfι Κ<αi έξόρωτο το t 931 κ. 
θ:ώδωρο ΚαλοΙΥασίδη. 

ΚΛΕίΤΟΥ ΣΥΜΕΩΙ'-JΙΔΗ 

'Εκmχιδεuτικο(ί 

Ιι Φ:()Qισt:·:::•!]•'r;ι~, ορ')'ιiνωση τείου 
1\rιu ;Ί'J\' c:ιy;Ίδα τής σι:·ζ{"'(ου τοϋ 
:τρέσ6ι; μα; ση'ιν Έλλιά1δα κας Νί
να; Χατζημιλτή που τα Θσοδα δ-ια
τiθι:·νται '\'tU τα π·αιδιr'ι τfι; Ε 6.~1,ZOc'' 
Σrνεισ..-ίαση με τi)ν ε·ύικαιιρία τfj•ς 
'Aπ·gό:κρ·f•ffi•\) tιt)'\' μΕΙλών και φίλ<ον 
τους στl; 16 Φε6.ρο-taρ.ίοι:. 

Έvιτμέιρωση έπi τού έ-θνικου 
σ~.ιt·πτο~~ ΩTtG 7 Μα.ρτίηυ ύπό του 
ΠΙ1]'ο.f:δροι:: η'}; Βουλής κ. 'Αλέ~ου 
Μιχαηιλίιδη. "Εκ:ΗεΙση ζ(!)ο')'ρ•αφικής 
του Τ&.,κη Φgια·y..:οtιδη 10 -15 ~Ια.ρ
τiου. T<'L {:γκαί-νιια Oa τελέση ό π:ρέ
σ6rς μας:, σιτi]ν ΈλλάΙδα κ. Χατζη
μιλτfjς καl οί ειίσΠιρ•ά.ξειι;; οα διατε
Οοuν 'I{HI τα παιδιa τfjς ΚtJΠΙρου. 
Φι.λολογικο μνημ6συνο ι'ιεί·μνησιταυ 
Σόλωνος Μιχαη.Νίδη στiς 11 Μαρ
τίου. Σt:\'Ιαυλίες δωματίου. διαΜ-
'§εις: ιιε Κι:-ι:ττρίσι;ις Κια\ 'Ε.λ.λαδίτες 
ά'\<θρώπσυς των γ;ρ·wμμά"Ε'ων, μαθή
rιπτα κΊ::τ•ριακfίς: Λα"Lκfjι;; Τέχνης καl 
iiλλα Π!ειιμ;λια:μ5άνοιντ·αι στf]ν ::ολλ1'] 
δ.ρ•αισιτηριιότητα που Π·QΟΎ'Q:mμΙματf
~ονται γι (l το 1980. 

Κα\ τελειώ·νει ή έγκiκλιος: ΆΗ 
ι'ιγωνι•στικότητα, 1i σύ~εJση, ή ένότη
τα, ή όμοψυ·χία aς είνα:ι το σfνθη
μrι μας:, ΟΧΙ μόνο ΤώΙ(!'U άλλa γta 
Πά'V'Ηt. 

ΊΙ "'Εν(οση ΚυιΠ:~ί.ωΥ Έλ:λάιδιαι; 
πε:ρ·ιJμένιει τού καΟενός μας; το λιθrι
ι~άκι για να πά.ρουμ;ε πίσω τα σικλα
fι,ωμένα έδάφη μας, τi}ν πατημέν·1 
ιrαc:: γή. τους τάψο't·ς τιϊ.ιν πιtτέρ<ον 
μας. 

'Α'\•,σ;φέ.ιρω τη σημΗρ.ιvi) διοικη
κηση τής Έ,•ώσε·ως Κuπ;ρuων Έλ
λύ.ιδας;: ΠρόΘδρος θ. κ.aλ:οκα:σί.δη;;, 
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Α' Άντιπ.ρόεδ~·οs Λ. Χ' ' 'Ιωάννου, 
Β' Άηιπρόειδρο\; Μ. Πετιρί;δης;, Γ. 
J,ραιμιματέαs Β. Χαρ·αλαιμπί.δης;, Τα
μ;ίαs Δ. Κω\<•σταντίνου, Σύμ6ο-υ.λοι; 
Ζ. ΗαιρΙfΗα, Ν. 'J,ωάννου, Δ. Κ.α6ου
ν0δου, Μ. Μαρ~ίιδης;, Δ. Χριστοφί
δης;1 Φ. Κότ.σαπ·ας;. 

ΙΙΑ:ΜΙΙΟΝτΙΑΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

"Ένα άλλο Έ.λληνικ.ο σωμ.ατεϊο 
ε{ναι 1] Παιμποντιακη "Ένωrσιs που 
έχει tδιόκτητο οίκημια στήν ΚΙΙΙριδιa 
τfj~ 'Αrθήνας;. 

ΆιδεJλφοi τοϋ Έλιληνικοi5 Πόν
του, θ'ύιματα και αύτοi τfίs προδο
σ~ας;, το 1922 έ"ι'κιατ·αλείπου:ν κ·ατα 
τη Μικρα:σιατικ1) κατα•στροφή τιι; 
:ι;:ατριηaνικές τους; έστίεs και έj'Κα
Οί.στ·ανται στa έλεύθiε•ρ•α χώματα τijs 
π·ατρ~ιδοι;. Ηαντοi3, χιλιάδes οί ΠQόσ
φt1'1ι'εs, yεμιζοt;ν κάιθε "ι'ωνιa τijs 
Έ:λλuδας;. Δ.ρασ.rήιριοι, δηιμιου•ριν•ι
κοί, παρ•α"ι''@Ύικοί, με έθνικfι φλόy·α 
και άyιi>πη άν·αΎεννώνται άπο ηΊν 
τέφeια κ,αι δηιμιουιρyοi5v. 

"Ολοι πu:ρ-αιδιέχοντ·αι Ο:τι α·ύτοi 
οί ρακέν:δ·υτοι πιρόσφυινεs που ~φτα
σαν ξυσι:όλυτοι, π•εινα<JΙμένοι, άπο 
τa 6άθη τfjs 'ΑνατοΛιίας; συνετέ.Jvε
σαν τα μέιι·ι•στα στή δηιμιουιρινί·α τijs 
σημερ·ινijs 'Ελλάδας;. Σήιμε•ρια Ολοι 
του•ι; έχαυ"' ζηλευτ1) θΘσ1'] στήν κοι
νωvίια. 

'0-νιδόντα Π'Οντιακeς; ό.ρyανό)σιεις 
\1πολογ(ζεται οτι ύπ~ρχαυν σή•μ.ε(!•U 
σ' οιλη τiιν 'Ελλάδα. Ηρ•ωτεύουσα 
θέση κατέχει ή Παμποντιακ1) "Ενlο
σιs. 

Τfι·ν ί:Μα Ύtfι την τδιρ~·ση Ηαu
ποντι;UΙΚijς; 'Ο:ρrνιανώσεωs τών ι'~παν
ταιχοi5 Παντίων μ~ 8διρ•α τήν 'Αθήνα, 
π•ρώτος; σt;vέλα6ε κ.αι καλλιι,έιρινησε ό 
κ. ΈλευΗΘριο~ Παυ.λί'δη·ς;. Π~ώτοι 
σκοπο.ι τού ~αταστατικοu ή θΕρια
πεία ~ωτικών θε:μάτων ώG ή μόρ·φω
ση κι' ή άΎ·ωιντι τfίs νεο~αίαs, ι•στο
{)ικ.η και λαοj'Ιρ•αιφικη 8ρευνα, t) 2-
ν(,σχuση σt;νγριαφέ·ων φιιλολοινικrον 
έπιστημ,ονικών και ι'ίλλων ~ων, ή 
άσκηιση φιλα~θρ(ΟΠί•ας; Καl το ~VεQ-
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νο έ·νδιαιφέιρον νια ποντίουs σπου
διασtΊές;. Βαοικ.οs σκ.ιmοs ό συντονι
σμος; τών δ:ριαιστηρ·ιοτήτ·ων τών διια
φόρ·ωv ποντιακών όρ'\'•ανώισεων. 

Το .πρ·ώτο Ύ•ενικο συιμι6ούιλιο έ
ξε.Μγη 1'() 1957 με ΠΊρώτο πρόεδ~·ο 
rbν LδιρυηΊ τfjs Ένώσεωs κ. Ηαυλί:-

ΑΗΟ ΤΗΝ ΥΗΟΔΟΧΗ ΣΊΉΝ 
ΚΥΘΡΕΛ ΤΟΥ Η. ΣΊΎΛΙΑ:\'Π:r 
Μt:ΤΛ ΤΗ~ ΑΠΟΦΙ~ΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ 
ΛΗΟ ΤΙΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 

Στιy:μιόrτυπο aπο ηΊν παλλαϊκi) uπσδσχrι 

ποu έπιφ:ύλαξε ή Ι<υιθ:,cιέα στον Πέτρο Σ τυ

λιαινοu μετa τi)v Ο:ποφυ~.άκισiι του Ο:πο τ1ς 

άyyλικες φυιλακές το Μ:Χρrτη. rτou 1959. ΣηΊ 
φωrτοyραφfα ο Πέτ.ρσς Σ rτcιλιωο.U (δεξιa) 

κα1 σί Χριi]στος ΛογγΊνος, 'Ανrτ σέας Ν. Κα

vικλί5ης κ.ά. :κάτοικοι έπι:κεφαλijς τfις πομ

πfις άπο πσ•λλές έχατοvοά3ες καrτο i·κσυς ένC:ι 

περvσJ·V cξ:.J· άπο το καφ~yε'!ο rτou 'Αποστό

λη Κυριά1κοu. Τfις Π::Jf"Π!]ς τrpοη,yεlται εvα 

δάσσς emo σryμα'iΈς καl ή φιλα.ρμοvικι'ι rτ{}y:ι 

άyωvιστωv Λεuκωσiας. 

(Γιω,:ηος Πανταζi]ς, Φι.:rτ::γ;~αφικο 

άpχεϊο Γ. Παvταζfι). 
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δη. Σiι.με(tα iι κ. Ηαυλuδης είναι έ
πί,τι!μ,ος π.ρόεδροι;. τη σημερινή t1-
ν~χrία τi'jς ΗαJμποντιακfίς Ένώσεω·ς 
(Ί.τιυ-ι:ελοi'ν δ κ. Ι. Φωστηρόπουλος, 
π-ρ6εJδρος. Α. Κοyκαλί-δης Α' Άντι
πρ·όι~·ιδρος, ΕLρ. Δαμπ·~ανίδου Β' Άν
τι.πιρόεδρ.ος, Ζ. Λιθοξόου -- Σ·αλάτα 
Γ. Ι'ριJJμματέ'α~., Μ. Μιχαηλuδη:ι; Τα
μίrι.r; .. Κ. Ηυλορffiφ 'Έφορος. Τ. Η·αΊ"
σί.~δης κ-οσμήτωρ κ·αί Α. Κ·αλλιΎa, Α. 
Κοπυς:ψ:~. I. ''Α;rr.λακίιδης, Α. 'Α,ρ-vυ-

ρόποηλος, Λ. Άν~δρεάJδης, Κ Κων
στ.αντινίδηις, Ι. Σταυ.ριανίJδης, Σ. 
Κλαδάι;, Ι. Κυιφων·ίδης, Γ. 'Αλεξαν
δριίτης, Α. Τσιρικ.ινί·δηι;, Ι. Κ~ρ'fά
σης κ,αι 'Ελ. Ταμοιι;ιρuδηι;. Εuδικος 
Γραμ·ματf~ας; 6 δρΙJJστήρως κ. Στά
θ•ΊS Κουφuδης. 

Μετί'.ι τijv τουιρκικiι εLσ6ολή 
(loηHoiiv πρ:οσφυ•νόποηλιλια τής Κ-6-
:c.ροι: καi. π-ρ.οσψέιρουν και ι'ίλλη 6oή-
0r-ML πιρος το\· Κυπ:ρι.ακ(ι 'Αγώνα. 

Ο Ι Ε! ΣΒΟ/\.Ε Ι Σ ΑΛΛ.ΑΖΟΥΝ 

ΤΑ TOΠQNYMIA ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Το οvομα τfjς ΚυΘ•p•έας, έλληr.ιικο ά,πο τσuς ομ,η.ρικοuς χρό

v:rJ·ς, μετ&λλαξα-v σi: Bc·ginnenlik --- το χωp·ιο μi: τοuς 
μ;Jλ:ο.;ς Ο.πως δείχνει ή φ::vτοy::αφ-ία τrccι δ:ιμοσιεύσυ•1~. 

Το Δ.Σ. τοCι σ:uματείcυ «'ΕλεύΘερη Κυβpέα» ίιπέJ6αλε στi'jν 

cΧ:ψ/)=Ια έπιτp:•mΊ (τrov aσχολεΊται μi: Tcl τοπωνί.ψια) TC>'J 

Ο.Η.Ε., i:vτovη διαμαρτυρία. {Π.Σ.) 




