
Κυθρεώτικες εκδηλώσεις
της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου

23.11.2012 Χυτρίων Γαία – Διαδρομές Μνήμης

Ο Όμιλος Γυναικών Κυθρέας έκλεισε φέτος 20 χρόνια παρουσίας και
θέλησε να τα γιορτάσει με ένα ξεχωριστό τρόπο, με ένα πολυθέαμα, μια
εκ δήλωση υψηλών προδιαγραφών. ΄Ετσι έβαλε ψηλά τον πήχυ, δούλεψε
συντο νισμένα, αξιοποίησε γυναικείο δυναμικό, καθ’ όλα άξιο, και τα
κατάφερε!

Χάριν της ιστορίας θα ήταν καλό να αναφερθεί πως πρόδρομος του
Ομί λου ήταν το Γυναικείο Τμήμα του Προσφυγικού Σωματείου Ελεύθερη
Κυθρέα, που λειτούργησε στις αρχές του 1991. Ενάμισυ χρόνο μετά, το
Σεπτέμβρη του 1992, πάρθηκε από μια μικρή ομάδα γυναικών της Κυ -
θρέας η απόφαση για την ίδρυση ενός σωματείου, περισσότερο ευέλι κτου
και με δική του ξεχωριστή οντότητα.

Η εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Κυθρέας,
πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο «Παλλάς» το οποίο παραχώρησε δωρεάν
ο Δήμος Λευκωσίας. Στην εκδήλωση αισθητή ήταν η παρουσία διμελούς
αντιπροσωπείας - κες Γεωργία Γαβρά και Ελευθερία Παπαδάκη- του
Συντο νιστικού Φορέα Γυναικείων Οργανώσεων Νομού Ρεθύμνης, με τον
οποίο ο Όμιλος είναι αδελφοποιημένος.

Στο τελετουργικό μέρος της εκδήλωσης, ύστερα από εισαγωγική ομι -
λία από τη Γραμματέα του Ομίλου Ανθή Πέτσα-Σαββίδου χαιρετισμούς
απηύθυναν ο Δήμαρχος Κυθρέας δρ. Πέτρος Καρεκλάς και η Κα Γαβρά,
ενώ η Πρόε δρος του Ομίλου κα Θεοδώρα Κναή μίλησε για το ιστορικό
ίδρυσης, τα πεπραγμένα και τους στόχους του Ομίλου:

Γιατί όμως αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τον  Όμιλο; Για να θυμόμαστε
το χθες, για να μην ξεχάσουμε τη μνήμη μας. Το πρόβλημα μιας μακρό -

χρονης κατοχής είναι η αντίσταση της μνήμης. Διότι όσο ο πόλεμος είναι

απάνθρωπος, τόσο ο χρόνος είναι ανθρώπινος. Με το χρόνο πολλοί που

γνώρισαν την εισβολή πέθαναν, άλλοι ως πρόσφυγες ξεπέρασαν τη δυ -

στυ χία τους αφήνοντας ένα κομμάτι της μνήμης τους και άλλοι γεννή θη -

καν μόνο εκ των υστέρων και δεν μπορούν να φανταστούν το παρελθόν.

Το χθες μας άφησε μνήμες ανεξίτηλες. Οι παραδόσεις μας, οι πολιτι -

στι κές αξίες του παρελθόντος που έδωσαν το ιδιαίτερο χρώμα στην

παρουσία της Κυθρέας, που διαμόρφωσαν τα διακριτικά στοιχεία του

πολιτισμού της και των αξιών της έπρεπε να διατηρηθούν. Ο Όμιλος
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έπρε πε να βοηθήσει ώστε η παράδοση να περάσει από γενιά σε γενιά,

από χέρι σε χέρι. Είχαμε χρέος να υπηρετήσουμε τον τόπο μας, τον πο -

λιτισμό μας, την ιστορία μας.

Ένας δεύτερος λόγος που μας οδήγησε στην ίδρυση του Ομίλου ήταν

για να κρατήσουμε την ταυτότητά μας, Κυθρεώτης, Νιοχωρίτης, Παλαι -

κυθρίτης, Βωνιάτης, Τραχωνίτης, Εξωμετοσιανός, Μιαμηλιώτης. Είχαμε

την υποχρέωση και το δικαίωμα να μείνουμε αυτοί που είμαστε. Ο

Ο.Γ.Π.Κ έπρεπε να ξυπνήσει τον άνθρωπο, ώστε να νιώσει θαυμασμό,

πε ρηφάνια και πίστη στον εαυτό του, να ξαναβρεί την ταυτότητά του.

Ο Κυθρεώτης στην πλειονότητά του είχε αστικοποιηθεί. Αυτή η δημο -

γρα φική μετατόπιση στερούσε τον άνθρωπο από τη χαρά της επικοινω -

νίας με τους συνανθρώπους του και με τη φύση που τόσο απλόχερα είχε

στον τόπο του. Η προσφυγιά έφερε τη μοναξιά. Έλειπε ο γείτονας, έλειπε

η ψυχή. Ο Κυθρεώτης έχασε τους φίλους του, έχασε τη ζεστασιά μιας κοι -

νωνίας που τον γνώριζε, τον πρόσεχε και που ήταν πρόθυμη να του

συμπαρασταθεί, να τον βοηθήσει.

Ο Όμιλος Γυναικών Περιοχής Κυθρέας έπρεπε να γίνει ο φίλος του,

η θαλπωρή του έπρεπε να σκύψει να ακούσει τον πόνο του, έπρεπε να

του δώσει τη χαρά της επικοινωνίας.

Οι νέοι μας, τα παιδιά μας για να γνωρίσουν τον εαυτό τους, έπρεπε

να γνωρίσουν τις ρίζες τους, έπρεπε να γνωρίσουν το παρελθόν. Ο  Όμι -

λός μας ανάλαβε να βοηθήσει τους νέους μας ώστε να νιώσουν μέσα τους

τους προγόνους τους και να συνεχίσουν το έργο τους. Ανάλαβε να πα -

 ραδώσει στο γιο μας, στην κόρη μας τη μεγάλη εντολή «ξεπεράστε μας».

Τελευταία αποστολή του Ομίλου μας ήταν να συνδράμει ώστε η

ορθόδοξη Χριστιανική μας πίστη μας και ο Ελληνισμός να διατηρηθεί

μέσα μας με όλο του το σφρίγος και το εθνικό μας πρόβλημα, το πρό -

βλημα της εισβολής και κατοχής να γίνει γνωστό παντού.

Αυτούς τους στόχους προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε μέσα από

διάφορες δραστηριότητες όπως φιλανθρωπικά τσάγια, εκδρομές ηλικιω -

μένων, συνεστιάσεις, εκδηλώσεις για νέους, διαλέξεις, συνέδρια, αδελ -

φο ποιήσεις, επισκέψεις στο εξωτερικό για ενημέρωση για το εθνικό μας

θέμα, αντικατοχικές πορείες/λαμπαδηφορίες, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά

προγράμματα, συμμετοχή σε επιτροπές βραβείων, πολιτιστικές εκδηλώ -

σεις, Χριστουγεννιάτικες γιορτές, εθνικά μνημόσυνα, παραγωγή του

ντοκιμαντέρ σε DVD.

«Οδοιπορικό στην κατεχόμενη Κυθρέα», οικονομική και ψυχολογική

στήριξη σε δυσπραγούσες οικογένειες του τόπου μας και στις αδελφές



μας στο Ρέθυμνο. Όπου έπρεπε συνεργαστήκαμε και σταθήκαμε δίπλα

στο Δήμο Κυθρέας και στα άλλα σωματεία της Περιοχής Κυθρέας. Για
να συνεχίσει λέγοντας πως ο Όμιλος τίμησε τη γυναίκα δίνοντάς της βή -

μα να παραθέσει τις σκέψεις της, τις γνώσεις της, τις εμπειρίες της, τα

βιώματά της σχετικά με το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.

Προσπάθησε επίσης να παρουσιάσει και να προβάλει το έργο της γυναί -

κας της περιοχής Κυθρέας είτε ήταν συγγραφικό, είτε εικαστικό, είτε

χειροτέχνημα. Διοργάνωσε παρουσίαση ποιητικών συλλογών και λογο -

τε χνικών έργων γυναικών της περιοχής μας και του Ρεθύμνου, εκθέσεις

αγιογραφίας, κεραμικής, ζωγραφικής και εκθέσεις χειροτεχνημάτων

παραδοσιακής τέχνης. Ο Ο.Γ.Π.Κ τίμησε όλους όσοι εργάστηκαν για

ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας, τίμησε αυτούς που ξεχώρισαν. Τίμη -

σε τους ιερείς που λειτούργησαν στις εκκλησίες μας, δασκάλους και

δασκάλες, ζωγράφους, ξυλογλύπτες, πρωτεργάτες του εθνικοαπελευθε -

ρω τικού αγώνα, ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να κρατήσουν τη μνή -

μη της περιοχής μετά την εισβολή, μανάδες πολύτεκνες, τους τέως

δη  μάρχους μας, μέλη του Δ.Σ του Ομίλου που αποχώρησαν. Τίμησε

επίσης σε ειδική τελετή την εξέχουσα προσωπικότητα του Ρεθύμνου, τη

συγγραφέα, την υφάντρια κα Μαρία Τσιριμονάκη. Ειδικά τίμησε τη

μνή μη του μέλους του Δ.Σ του Ομίλου, την αείμνηστη Μαίρη Ρούσσου

Αριστείδου, που έφυγε από κοντά μας τόσο γρήγορα, τόσο αθόρυβα.

Πλούσιο το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης με το καλλιτεχνικό δρώμενο
Χυτρίων Γαία - Διαδρομές μνήμης, στο οποίο παρήλασε ή αναφέρθηκε
όλη σχεδόν η Κυθρέα και η περιοχή της μέσα από φωτεινές προβολές,
τρα γούδι και αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων Κυθρεωτών. ΄Εντονη,
ευτυχώς, η παρουσία της νέας γενιάς της Κυθρέας με την ηθοποιό Ελένη
Παυλίδου, τη Λάρα Σιαρφ και τους μαθητές/τριες Ανδρέα Λιασή, Αλέξαν -
δρο Νικολάου, Κυριακή Μαραγκού, Παναγιώτη Γεωργίου, Σώτια Γεωρ -
γίου, Ρένα Γεωργίου και Χρυσόστομο Χρυσοστόμου. Στο πρόγραμμα
συμ μετείχε και η εκ Νέου Χωρίου Κυθρέας κα Μαρία Καμπέρη με μα -
θήτριες της σχολής χορού της, Maria Kamberis Dance Studio. Το πρό -
γραμμα διανθίστηκε με τη ψαλμωδία του Γεώργιου Κοκή, και το μα  γευ τικό
νανούρισμα «Αγιά Μαρίνα τζιαι Τζυρά» της Χρυσιδιώτισσας Αγγελικής
Ζαχαρίου μαζί με τη μικρή Μάγια-Μαρία Σφάλτου. Άψογο το μουσικό
κομμάτι της εκδήλωσης με τη σοπράνο Πηνελόπη Καραολιά – Προκο -
πίου, την «πολλά» υποσχόμενη στο τραγούδι Κυριακή Μαραγκού και την
Ξένια Παπαγεώργη που τραγούδησε τον Ύμνο στην Κυθρέα με συνοδεία
στο πιάνο από την κόρη της Ιουλία, η οποία και μελοποίησε τον ύμνο.
Οι στίχοι του ύμνου ανήκουν στην Αντιπρόεδρο του Ομίλου Άννα-Νόλλη
Γεωργίου.
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Στο τέλος της εκδήλωση ο Όμιλος τίμησε 3 μέλη του με ειδική πλακέτ -
τα. Τη δικηγόρο, που συνέταξε το καταστατικό του Ομίλου το 1991,
Ανδρούλα Στυλιανοπούλου-Χ''Μιχαήλ, τη Λένια Κορέλλη-Βακή και την
Άννα-Νόλλη Γεωργίου, μέλος και Αντιπρόεδρο του Ομίλου, για την
προσφο ρά τους στον Όμιλο.

Η όλη εκδήλωση που, ομολογουμένως απέσπασε τα συγχαρητήρια
όλων των παρευρισκομένων, έκλεισε με την Πρόεδρο του Ομίλου να ευ -
χα ριστεί ονομαστικά όλους τους συντελεστές και να απευθύνει ιδιαίτερες
ευχαριστίες στη φιλόλογο Χρύσω Μαραγκού που εργάστηκε υπεράν-
θρωπα, που δίδαξε, σκηνοθέτησε, φιλοτέχνησε και επιμελήθηκε το πρό -
γραμμα και είχε τη γενική επιμέλεια της καλλιτεχνικής εκδήλωσης, την
Εύη Τσέλικα, υπεύθυνη προβολής και τη Δήμητρα Λουκά, υπεύθυνη
φωτισμού.

17.12.2012 Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Δήμου Κυθρέας και

παρουσίαση Ημερολογίου

Η ομιλία του Δημάρχου Κυθρέας δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά

Είναι μεγάλη η χαρά μου γι’ αυτή την αποψινή εκδήλωση, με χριστου -
γεννιάτικο καιρό, τόνο και χρώμα! Φέτος παρουσιάζουμε δημόσια έγκαι -
ρα, πριν μπει ο Καινούργιος Χρόνος, το νέο μας Ημερολόγιο με θέμα
“Αγριολούλουδα της Κυθρέας / Περιήγηση στην Κυθρεώτικη Φύ ση.” Θα
ήθελα σ’�αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συ ντε λεστές
(και αυτοί αναγνωρίζονται στο Ημερολόγιο) αλλά και ξεχωριστά το φίλο
Δρα Χρίστο Γεωργιάδη, συνδημότη μας, που μας βοήθησε πολύ να
παρουσιάσουμε αυτό το θέμα της χλωρίδας της Κυθρέας, ένα πανόραμα
χρωμάτων και φυσικής ομορφιάς. Είναι γνωστό το πολύχρονο έργο του
για προβολή της μοναδικής χλωρίδας και πανίδας της Κυθρεώτικης φύ -
σης. Πρέπει να νιώθουμε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτή τη μοναδικότητα της
Κυθρέας και της γύρω περιοχής. Ευχαριστίες επίσης εκφράζω προς τη
Φιλαρμονική της Αστυνομίας, που πρόθυμα ανταποκρίθηκε στην πρό -
σκλη σή μας και που με τη μουσική και τα τραγούδια της θα μας μεταφέ -
ρει απόψε στον όμορφο χριστουγεννιάτικο κόσμο κι έτσι θα ξεχάσουμε
έστω και για λίγο απόψε τα πολλά και διάφορα προβλήματα που μας
ταλανίζουν αυτή την περίοδο στην Κύπρο.

Συμπληρώνουμε απόψε ένα σχεδόν χρόνο από την ανάληψη της διαχεί -
ρι σης του Δήμου από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την εκλογή
μας στις 18.12.2011. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με το γιορτινό τόνο
της αποψινής εκδήλωσης, αναφέροντας πολλές λεπτομέρειες για τις δρα -
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στη ριότητες του Δήμου. Θα ήθελα συνοπτικά όμως να καταθέσω κάποια
πράγματα για το χρόνο που διέρρευσε, ως ένα πρώτο απολογισμό.

 Μέσα στο 2012 καταφέραμε ως νέο Δ.Σ., πιστεύω, να κάνουμε
πράξη την υπόσχεσή μας ώστε το όνομα της Κυθρέας ν’ ακούεται όσο πιο
συχνά, καθαρά και δυνατά γίνεται. Αυτό έγινε κατορθωτό με τις εκδηλώ -
σεις και δραστηριότητες που οργανώσαμε, όπως είναι π.χ. ο έρα νος για
τους δημότες του Αιγάλεω και η αποστολή βοήθειας, η Πολιτιστι κή Εκ -
δήλωση εκεί, η Αντικατοχική Εκδήλωση στις 16.7.12 και διάφορες άλλες
ουσιαστικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Κύπρου.

 Μέσα από προβολή στον ημερήσιο τύπο και τα άλλα Μ.Μ.Ε. (με άρ -
θρα, με ανακοινώσεις με συνεντεύξεις) δώσαμε το στίγμα των θέσεών μας
και προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως για τη φοβερή κατα -
στροφή της θρησκευτικής και γενικά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς προ -
χω ρούμε σε ενέργειες για διάσωση και συντήρησή της, εφόσον οι συνθή -
κες το επιτρέψουν.

 Έχουμε αναβαθμίσει την Ιστοσελίδα του Δήμου και της γίνεται τα -
κτι κή ενημέρωση. Εγκαθιδρύσαμε τακτική επαφή με ντόπιους και ξένους
Αξιωματούχους για καλύτερη διαφώτιση για το Κυπριακό και ειδικότερα
για τις ευαισθησίες μας για την Κυθρέα και την ευρύτερη περιοχή, που
πρέπει να ληφθούν υπόψη στις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για επί -
λυ ση του προβλήματος.

 Αρχίσαμε την προσπάθεια για να έρθει πιο κοντά η Νεολαία μας και
ελπίζουμε το 2013 να έχουμε μια μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των νέων
μας. Τους θέλουμε δίπλα μας και θα στηρίξουμε τις προσπάθειές τους.

 Επαναδραστηριοποιήσαμε τη Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης
Περιοχής Κυθρέας και προσδοκούμε σε μια στενότερη επαφή και δράση
το 2013, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις προβλέπονται να είναι καθοριστι -
κές για το μέλλον μας.

 Θέσαμε σε εφαρμογή την εξαγγελία για δημιουργία “Ταμείου Ευη -
μερίας Κυθρεωτών”.

 Γίναμε ενισχυτικός μοχλός για μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογική
δράση της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων (έκδοση διαφόρων Εντύπων
ποιότητας για διαφώτιση, πολλές Εκθέσεις Φωτογραφίας και Αποστολές
στο εξωτερικό).

 Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται για την ενδυνάμωση της
συνεργασίας μας με όλα τα Οργανωμένα Σύνολα της Κυθρέας αλλά και
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όλης της Περιοχής, μακριά από ιδεολογικές προκαταλήψεις, με μόνον
γνώμονα το εθνικό συμφέρον του τόπου και τη δημιουργία κλίματος
ομόνοιας και συναίνεσης. Διαφορές απόψεων είναι θεμιτές και σεβαστές,
όμως στην αντιμετώπιση της κατοχής και των συνεπειών της τίποτε δεν
πρέ πει να μας χωρίζει! Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε: “Μαζί ενω -
μένοι, μπορούμε”!

 Ταυτόχρονα, ένα από τα πρώτα μελήματά μας ήταν να κάνουμε τα
προσωρινά γραφεία μας στην παλιά Λευκωσία να είναι πιο ευπαρουσία -
στα και λειτουργικά, με αποτέλεσμα μια καθημερινή εφημερίδα να το προ -
σέξει και να δημοσιεύσει φωτογραφία με το σχόλιο ότι τα Γραφεία του
Δήμου Κυθρέας αποτελούν “ένα πραγματικό στολίδι για την παλιά Λευ κω -
σία”. (Σημειωτέον ότι απ’ εκεί περνούν καθημερινά πολλοί ξένοι επι σκέπτες
και αυτό το αξιοποιούμε κατά το δυνατό για διαφώτιση). Επίσης φροντί -
σαμε να εξοπλίσουμε το Δήμο καλύτερα, ώστε να μπορούμε να εκ πληρώ -
νουμε πιο αποτελεσματικά την αποστολή μας. Υπάρχουν φυσικά αρκετές
ακόμα ελλείψεις που χρειάζονται χρόνο και χρήμα για να εκλεί ψουν.

Έγιναν, πιστεύω, αρκετά από το νέο Δ.Σ. μέσα στο χρόνο που πέρασε,
πολλά όμως απομένουν ακόμα να γίνουν. Οι πόροι μας σε ανθρώπινο
δυναμικό αλλά και οι υλικοί είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, περιορισμένοι.
Σας δίνουμε όμως την υπόσχεση ότι πάντοτε θα προσπαθούμε για το
καλύτερο και κυρίως για να συνεχίσει η Κυθρέα να ζει και να ελπίζει
στην ανάστασή της, με πρωτοπόρο σ’ αυτή την προσπάθεια το Δήμο, που
πάντο τε θα επιζητεί τη συνεργασία και θα αξιοποιεί και όλα τα Οργα νω -
μένα Σύνολα της Κυθρέας και της Ευρύτερης Περιοχής.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ημικατεχόμενη χώρα είναι πολ -
λές, μεγάλες και δεδομένες. Όμως δεν απελπιζόμαστε, συνεχίζουμε τον
αγώνα για απελευθέρωση, δικαίωση και επιστροφή στην πατρογονική γη.
Γνωρίζουμε ότι είναι ανάγκη να γίνουν και έντιμοι συμβιβασμοί για να
φτάσουμε σε λύση. Κανένα πολιτικό πρόβλημα δε λύνεται διαφορετικά.
Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να αποδεχθούμε ρυθμίσεις που δεν είναι
συμβατές με το διεθνές αλλά και προπάντων με το ευρωπαϊκό δίκαιο,
μιας και η Κύπρος είναι χώρα μέλος της Ε.Ε. Η λύση για να είναι από
μας αποδεκτή και πιστεύω από όλο τον Κυπριακό λαό, πρέπει να έχει τα
εχέγγυα μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης διευθέτησης και όλοι οι νόμιμοι
κάτοικοί της, Ε/Κ, Τ/Κ και άλλοι, θα απολαμβάνουν αυτά που και όλοι
οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες χαίρονται στις χώρες τους. Μόνον έτσι θα
διασφαλιστεί η μόνιμη ειρήνη και δημοκρατική συνύπαρξη με το σύνοικο
στοιχείο, χωρίς ξένους στρατούς και κουβαλητούς εποίκους. Χρειάζεται
σύνεση αλλά και αγωνιστικότητα!
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Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα πως κάποια μέρα, όχι πολύ μακρινή, το
ανέσπερο φως της ελευθερίας θα λαμπρύνει και πάλιν τις ψυχές και τις
καρδιές και των Κυθρεωτών και όλων των προσφύγων, και τότε λαμπρή
θα ψάλλουμε δοξολογία στις εκκλησιές μας και τον  Ύμνο προς την Ελευ -
θερία! Στώμεν καλώς!

Εύχομαι σε όλους σας Καλές Γιορτές, Ευτυχισμένο τον Καινούργιο
Χρόνο και καλή δύναμη να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που σήμερα αντι -
μετωπίζουμε. Τη σημαία της αλληλεγγύης και της βοήθειας προς κάθε
πάσχοντα συνάνθρωπό μας πρέπει να την κρατήσουμε ψηλά αυτές τις
δύ σκο λες ώρες από πολλές απόψεις, για τον τόπο μας!

Σας ευχαριστώ!

Σημ.: Στην εκδήλωση τιμήθηκε από το Δήμο ο Επίτιμος Πρόεδρος του
Σωματείου  «Χύτροι», κ. Μιχαλάκης Ανδρέου, «για την πολύχρονη προσφορά του
στα κοινά, για το καλό της Κυθρέας μας και για τη στενή συνεργασία του ως
Πρόεδρος του Σωματείου με το Δήμο Κυθρέας».

 19.12.2012 Βράβευση αποφοίτων 2011-2012

Η Σχολική Εφορεία Κυθρέας τίμησε και φέτος σε εορταστική εκδήλω -
ση τους αριστεύσαντες αποφοίτους της σχολικής χρονιάς 2011-12, που
κατάγονται από την Κυθρέα και την περιοχή Κυθρέας. Η καθ’ όλα
πετυχη μένη εκδήλωση έγινε στην αίθουσα τελετών του Δήμου Αγίου
Δομετίου το βράδυ της Τετάρτης, 19 Δεκεμβρίου 2012.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμό από τη Γενική Διευθύντρια
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που διαβάστηκε από την Εκ -
πρό σωπο του Υπουργού Παιδείας κα Ελένη Κτίστη, χαιρετισμό από το
Δήμαρχο Κυθρέας δρα Πέτρο Καρεκλά και ομιλία από τον Πρόεδρο της
Σχολικής Εφορείας κο Χρίστο Καραμανή. Στην εορταστική ατμόσφαιρα
έδωσε χρώμα το συγκρότημα του Σωματείου «Χύτροι» Κυθρέας με το χο -
ρευ τικό του πρόγραμμα.

Στην ομιλία του ο κος Χρίστος Καραμανής αναφέρθηκε στους στόχους
της βράβευσης που είναι η έμπρακτη αναγνώριση της υπεροχής των

αρίστων ένα ντι των άλλων μαθητών στα πλαίσια ενός έντιμου συνα -

γωνισμού με κύ ριο στόχο τον εθνικό, με τον οποίο επιτυγχάνεται η τόνω -

ση και δια  τή ρη ση της μνήμης της τουρκοκατεχόμενης γενέθλιας γης

μας, μέσω της οποίας ενδυναμώνεται η επιθυμία για αγώνα για την απε -

λευθέρωση της πατρί δας μας και η επιστροφή στα σκλαβωμένα εδάφη

μας. Είπε ακόμα πως πρέπει να είμαστε μνήμονες της ιστορίας μας για

να παίρνουμε διδάγ μα τα, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε τα λά θη του
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παρελθόντος, ενώ απευθυνόμενος στους βραβευθέντες τους προέτρεψε να
μην ξεχάσουν ποτέ όπου και αν βρίσκονται ό,τι και αν κά νουν ότι η
Κυθρέα μας και τα χωριά της ζουν, είναι εκεί και μας περιμένουν.

Ο κος Καραμανής αναφέρθηκε στην οικογένεια Χριστίδη για τη
χειρονομία και τη σκέψη όπως όλες οι εισφορές στη μνήμη του Χρίστου
Χριστίδη που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους το 1974, γίνουν στο
Ταμείο της Σχολικής Εφορείας Κυθρέας για βράβευση των αρίστων. Οι
ει σφορές ανήλθαν στο ποσό των Û1985, το δε προϊόν από τους τόκους
θα διατίθεται κάθε χρόνο για βράβευση αρίστων αποφοίτων. Η οικογέ -
νεια Χριστίδη τιμήθηκε με ειδική πλακέτα. Με ειδική πλακέτα τιμήθηκαν
επίσης και ο πρώην πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας κος Πέτρος Παπα -
γεώρ γης και οι πρώην σχολικοί έφοροι Ανδριανή Δημητρίου, Πέτρος Γα -
βριήλ, Γεώργιος Φωτίου και Χρυσόστομος Χρυσοστόμου.

Κατά γενική ομολογία η φετινή εκδήλωση υπήρξε καθ’ όλα επιτυχής.
Πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα στον Πρόεδρο και στα μέλη της Σχολι -
κής Εφορείας, γιατί με συντονισμένες προσπάθειες και εύστοχες ενέρ -
γειες κατάφεραν να αυξηθεί, παρά την οικονομική κρίση, ο αριθμός των
βραβείων όπως και η προσέλευση κοινού από όλη την περιοχή. 

Εύφημη μνεία θα πρέπει επίσης να αποδοθεί σε όλους όσοι πρόσφε -
ραν χρη μα τικά ποσά για τα βραβεία, τους δρα Νίκο Ορφανίδη, οικογ.
Χριστίδη, Στυλιανό Πετάση, ΠΑΟΚ Κυθρέας και Ελεύθερη Κυθρέα που
πρόσφεραν εκδόσεις τους για τους αρίστους, όπως και συγχαρητήρια
στους ίδιους τους μαθητές που αρίστευσαν:

ΒΡΑΒΕΙΟ 300 ΕΥΡΩ Από το Μάκη και Παύλο Χριστίδη εις Μνήμην του Πα τέρα
τους πρώην δημάρχου Κυθρέας Σάββα Χριστίδη και της μητέρας του Χρίστας στους: 

Χριστοδούλου Μιχάλη του Ανδρέα και της Μαρίας Ζαχαριάδου/Κλόκαρη, Κυθρέα με
Γ.Β. 19,833

Χρυσοστόμου Αντιγόνη του Βάσου, Κυθρέα, με Γ.Β. 19,75 
Χρίστου Αδάμο του Ανδρέα, Κυθρέα, με Γ. Β. 19 7/12
Καϊλή Μαρίζα του Παναγιώτη και Χρυστάλλας Λοΐζου, Κυθρέα, με Γ.Β. 19 7/12

ΒΡΑΒΕΙΟ 200 ΕΥΡΩ από τη Χρυστάλλα Κορέλλη εις Μνήμην του συζύγου της
Αντωνάκη Κορέλλη, πεσόντος κατά την Τουρκική εισβολή στους:

Νικηφόρου Κλεάνθη του Δημήτρη - κ. Θεανώ, Κυθρέα, με Γ.Β. 19 7/12
Παύλου Παύλο του Καλλή, Κυθρέα, με Γ.Β. 19 7/12
Παναγή Γεώργιο του Παναγιώτη, Κυθρέα, με Γ.Β. 19 6/12

ΒΡΑΒΕΙΟ 200 ΕΥΡΩ από τη Μαρίτσα Πετρή Γιωρκάτζη και τα παιδιά της εις
μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Χρίστου Πετρή Γιωρκάτζη, πεσόντος κατά την
Τουρκικήν Εισβολή στους:

Κωνσταντινίδου Ναταλία του Δημοσθένη -κ. Κωσταντία Κωστούρα,Κυθρέα, με Γ.Β.
19 6/11
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Χατζηαντωνίου Ιωάννα του Αντώνη - κ. Μαρίας Ορφανού, Κυθρέα, με Γ.Β. 19 6/12
Λουκαΐδου Γαβριέλα του Πρόδρομου, Κυθρέα, με Γ.Β. 19 4/12

ΒΡΑΒΕΙΟ 200 ΕΥΡΩ από τη Δέσπω Χριστοφίδου και τα παιδιά της Γιώργο & Θαλή
εις μνήμη του συζύγου και πατέρα τους αστυνομικού Χριστάκη Χριστοφίδη, Πεσόντος
κατά την Τουρκική εισβολή, στους:

Τέλλο Ράνια του Πισσάσσο γιο της κ. Άντρης από την Κυθρέα, με Γ.Β. 19 3/12
Αντωνίου Όλγα του Αργυρού- Κυθρέα, με Γ.Β. 19 2/12
Πετρίδη Χρίστο του Γεωργίου - Κυθρέα, με Γ.Β. 19 2/11

ΒΡΑΒΕΙΟ 200 ΕΥΡΩ Από τον Αντιδήμαρχο Κύθρεας κο Κυριάκο ΄Ελληνα εις μνή μην
των γονέων του Παπαχρίστου και Θάλειας ΄Ελληνα στους: 

Αγαμέμνονος Ιφιγένεια του Ιωάννη και Μαρίας Χριστοφόρου Παπαδάκη, Κυθρέα,
με Γ.Β. 19 2/11

Ανδρέου Ειρήνη του Κώστα – Κυθρέα, με Γ.Β. 19 
Γεωργίου Δάφνη του Γεωργίου -Κυθρέα, με Γ.Β. 18 11/12

ΒΡΑΒΕΙΟ 150 ΕΥΡΩ από κα Θεοδώρα Κναή εις μνήμην των γονέων της ιατρού
Κώστα και Αθηνάς Κυριακίδη-Κολίτση και του αδελφότεχνου της Κωστάκη Αναστασίου,
στους:

Γεωργίου Λοΐζο του Γεωργίου -Κυθρέα, με Γ.Β. 18 9/11
Γεωργίου Μάριο του Σάββα - Κυθρέα, με Γ.Β. 18 8/12 

ΒΡΑΒΕΙΟ 150 ΕΥΡΩ από τους Νίκο και Δώρα Ρούσου εις μνήμην της θυγατέ ρας
τους Μαίρης, στους:

Σπανούδη Ιουλιανή του Νικόλαου και της Λίας Κωστούρα - Κυθρέα, με Γ.Β. 18 7/12
Μιχαήλ Χρίστια του Ανδρέα και της Πετρούλας Πετρή Γιωρκάτζη - Κυθρέα, με Γ.Β.

18 6/11

ΒΡΑΒΕΙΟ 150 ΕΥΡΩ από τους Νίκο και Δώρα Ρούσου εις μνήμην του εγγονού
τους Γιώργου Καρή, στους:

Κωνσταντίνου Μαριλένα του Ανδρέα και της Χρυστάλλας από την Κυθρέα, με Γ.Β.
18,583

Πιπερή Πέτρο του Σωτήρη και της Μαρίνας Ελευθερίου από την Κυθρέα, (απόφοιτος
English School)

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ από το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωρίου Κυθρέας στους:

Μελά Ράνια του Γιαννάκη από το Νέο Χωρίο, με Γ.Β. 19 9/12
Αφαντίτη Ανδρέα του Κωνσταντίνου και της Αννας Βασιλείου, Νέον Χωρίον, με Γ.Β.

19 7/13

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ από την οικογένεια του Σπύρου Χ"Γιακουμή εις μνήμην του
Ήρωα Σπύρου Χ"Γιακουμή – Ειρήνης Χ"Γιακουμή και Ανδρέα Χ"Γιακουμή, πεσόντος
κατά την Τουρκική εισβολή, στους:

Κελεπέσιη Άντρη του Γιαννάκη, Νέο Χωρίο, με Γ.Β. 19 6/12
Μιχαήλ Χριστιάνα του Μιχαλάκη, Νεο Χωρίο, με Γ.Β. 19 4/11

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ aπό τον τέως Δήμαρχο Κυθρέας Μιχαλάκη Σάββα και τη
σύζυγό του Ρένα εις μνήμην των γονέων τους στους:

Αθανασιάδου Μικαέλλα του Χριστάκη από το Νέο Χωρίο και της Γεωργίας από την
Κυθρέα, με Γ.Β. 19

Κωνσταντίνου Άννα του Κώστα, Νέο Χωρίο, με Γ.Β. 18 6/12



ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαικύθρου, στην

Καραολή Έλενα του Παντελάκη και της Σωτηρούλας Λουκά, Παλαίκυθρο, με Γ.Β. -
19 

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ από το Πέτρο Παπαγεώργη εις μνήμην των γονιών του
Παναγιώτη και Ολβίας Παπαγεώργη στη 

Γεωργίου Ραφαέλλα του Γεωργίου, Παλαίκυθρο, με Γ.Β. 18 9/12 

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ εις μνήμην Πλουτάκη και Ορθοδοξίας Φραγκούδη από τα
παιδιά τους. Στην 

Καρλεττίδου Άντρεα του Χρίστου κ. Άννας από το Παλαίκυθρο με Γ.Β. -18 8/12

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ από το Γεώργιο Κορέλλη εις Μνήμην του πατέρα του Κώστα
Κορέλλη στη

Γεωργίου Μαρία του Γεωργίου – Τραχώνι, με Γ.Β. 18 8/12 

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ από τον Παντελή Παναγή εις μνήμην της συζύγου του
Βαθούλλας Ζεβρού-Παναγή, στην

Ιωάννου  Έλενα του Χαράλαμπου και κ. Δώρας Ανδρεου από το Έξω Μετόχι, με Γ.Β.
19,333

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ από το Παναγιώτη Ζερβό εις μνήμην των γονέων του Γιάγκου
και Φρόσως Ζερβού στους:

Πάτα Μιλτιάδη του Σπύρου - Έξω Μετόχι, με Γ.Β. 19 3/12
Γιαννουρή Κυριακή του Αντωνάκη – Έξω Μετόχι Γ.Β. - 19 1/11

ΒΡΑΒΕΙΟ 100 ΕΥΡΩ εις μνήμη του Λοχαγού Νίκου Ζαμπακίδη από την μητέρα
του Ρίτσα Ζαμπακίδου, στην 

Ηρακλέους Μελπομένη του Ανδρέα από το  Έξω Μετόχι, με Γ.Β. 18 8/12 
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Εκδρομή Δήμου Κυθρέας για συνταξιούχους Κυθρεώτες που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου
2012 με προορισμό την Παναγία της Αμασγούς στο Μονάγρι. 


