
Έγραψαν για την έκθεση...

Θερμότατα συγχαρητήρια στην εξαίρετη παράθεση εκθεμάτων και ιστορικών κει-
μηλίων των Χύτρων και της σημερινής Κυθρέας προς συντήρηση της μνήμης.

Νίκος Αναστασιάδης

Από κέντρου καρδίας επιθυμώ να συγχαρώ τον Δήμαρχο Κυθρέας καθώς και
όλους εκείνους όσοι με πολλή προθυμία και αγάπη προσέφεραν τα πολύτιμα
κειμήλιά τους για να πραγματοποιηθεί η τόσον θαυμάσια έκθεση. Μέσα από τα
κειμήλια αυτά ζωντανεύει η μνήμη της κατεχόμενης Κυθρέας και ο λαός μας
διατρανώνει τη θέλησή του για επιστροφή στην Κυθρέα και στα άλλα κα τε -
χόμενα, σήμερα, εδάφη μας.

Μετ’ ευχών, 
ο Κύπρου Χρυσόστομος

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Κυθρέας και σ’ όλους τους συντελε-
στές της έκθεσης.                                                                 Ο Χύτρων Λεόντιος

An excellent collection presentation. Very important for modern new
generation. …                                    Ravi Bangar, High Commissioner of India

Beautiful and sad! Such many memories! God bless Cyprus
Johan and Beverly- Adelaide, Australia 2016.

Θησαυροί ανεκτίμητοι, υλικοί και άυλοι θησαυροί του τόπου μας!!! Μπράβο
στον κόσμο της Κυθρέας που έσωσε, διεφύλαξε και εκθέτει για μας την πατρίδα
μας μέσα στις καρδιές μας!!!

Αναγνωστική λέσχη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λακατάμιας

I am very impressed by the thorough and detailed impression of the lives and
times of the people in Kythrea. I am sure to visit again!  Thankfully guided by
the Mayor dear friend Petros Kareklas.    Karl Mueler, Ambassador of Austria

Εξαίσια έκθεση! Συγκλονίστηκα, φορτίστηκα συναισθηματικά, θαύμασα τον πο-
λιτισμό της Κυθρέας. Αιωνία η μνήμη όσων δημιούργησαν αυτά τα αριστουργή-
ματα, αλλά και τα θερμότατα συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της έκθε-
σης, που θα γίνει πρότυπο και για μας. 

Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, Δήμαρχος Λευκονοίκου

An excellent and very interesting exhibition. Thank you very much. 
Angel Lossada, Ambassador of Spain.

Μετ’ ευχών εγκαρδίων δι’ επιστροφήν!                     Ο Κυρηνείας Χρυσόστομος

Θερμότατα συγχαρητήρια. Κάθε έπαινο στους διοργανωτές.
Παναγιώτης Παπαγεωργίου
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Απόψε, μέσα από τα κειμήλια, ενθυμήματα «άγια φυλακτά» της Κυθρέας μας
ζωντάνεψαν οι μνήμες, ζωντάνεψαν οι άνθρωποι της Κυθρέας μας, οι παπ -
πούδες κι οι γονιοί μας, οι γείτονες κι οι δάσκαλοί μας, οι παπάδες, οι Τζυρ -
κώτες όλοι… Ζωντάνεψε η Κυθρέα μας. Ζει! Κι ας πιστεύουν μερικοί πως τα
42 χρόνια θα την κάνουν να ξεχαστεί. Εμείς μέσα μας την έχουμε πάντα και με
τη βοήθεια της Παναγίας Κυκκώτισσας, της Χαρδακιώτισσας, της Γαλακτο τρο -
φούσας του Παλαικύθρου, και του Αγ. Δημητριανού ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ!!!

Μάρω Φυττή

Ein Aufstellung! Thank you very much! A very interesting great exhibition! 
Nikolai von Schoeopff German Ambassador

En remerciement au Maire de Kythrea pour la visite d’ une exposition remar-
quable. Beau … de la vie d’ une communauté active et prospère. Esperons
qu’ un jour les habitants de Kythrea retrouveront leur ville.

René Troccaz, Ambassadeur de France à Chypre

Πολλά συγχαρητήρια για αυτή την πραγματικά ωραία έκθεση. Ωραία τόσο στα
εκθέματα αλλά κυρίως στα νοήματα και στις ιστορικές αναδρομές, τις μνήμες
που αναδεικνύουν την ελληνικότητα της αγαπημένης Κυθρέας. Μπράβο σε
όσους δούλεψαν γι’ αυτή.     Γιώργος Συμεωνίδης, Κυθρεώτης κάτοικος Ρόδου

Σας ευχαριστούμε γι’ αυτή την υπέροχη έκθεση. Πολύ συγκινητική. Συγχα -
ρητήρια. Καίτη Κληρίδη

I am very grateful to Mayor Petros Kareklas for kindly introducing me to a
beautiful and moving exhibition about Kythrea and its people. It is indeed an
important initiative that gives back to the people from Kythrea a collective
memory and to foreigners like myself a tangible evidence of the brutality of
the invasion and following occupation.   Guido Cerboni, Ambassador of Italy

Συγχαρητήρια! Τα λόγια περιττεύουν όταν οι μνήμες ζωντανεύουν για όσους
είχαν την τύχη να ζήσουν στην Κυθρέα. Εμείς, οι νεότεροι απόγονοι, επωμιζό -
μαστε το χρέος και την ευθύνη της διατήρησης της Κυθρέας και προσμένουμε
επιστροφή!                                                  Δρ Παναγιώτης Σαββίδης, Σουηδία

Very much impressed by a unique collection of all the items. Many thanks
for the organizers of such exhibition.

From Russian Embassy in Cyprus, Minister-Counsellor, MR. A. Gromov
Mrs Alina Radchenko, head of Russian Cultural and Scientist centre 

I’ m very glad to have seen this collection of elements which so well the history
and traditions of such a distinctive part of Cyprus’ history overall.

Matthew Kidd, Bristish High Commissioner Nicosia

Μια εξαιρετική προσπάθεια που παρουσιάζει έναν τόπο που δεν χάθηκε, αλλά
παλεύει για να ξαναγίνει ελεύθερος. Θερμά συγχαρητήρια.

Ηλίας Φωτόπουλος, Πρέσβυς της Ελλάδος

114 ELEFTHERH KYTHREA SEL:Layout 1  11/17/17  8:06 AM  Page 57



Wonderful exhibition showing the history, the development and the prosper-
ous life of the inhabitants of the glorious Kythrea. Congratulations to the or-
ganizers. Many thanks to the Mayor of Kythrea Mr. Petros Kareklas, who in-
vited me to visit the exhibition. I’m convinced that the past happy days will
return to Kythrea.                           Hristo Georgiev, Ambassador of Bulgaria

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω προς τον Δήμαρχο Κυθρέας κ. Καρεκλά για την
ευκαιρία αυτή να επισκεφθώ το Δημαρχείο και την Έκθεση της Κυθρέας. Τα
αντικείμενα και εκθέματα δείχνουν την ιστορία και τον πλούτο των Κυθρεωτών.
Συγχαρητήρια. Εύχομαι σύντομα στον τόπο σας.

Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, Α/ΓΕΕΦ

Η πολιτιστική κληρονομιά μας είναι αυτή που μας εγγυάται το μέλλον. Συγ -
χαρητήρια σε όσους προσπαθούν και συμβάλλουν στη διατήρησή της. Ραντεβού
στην Κυθρέα…     Διοικητής ΕΛΔΥΚ  Συνταγματάρχης Προκόπιος Μαυραγάνης

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση της Κυθρέας! Πραγματικά ήταν
καταπληκτική η ξενάγηση και πολύ συγκινητική η ιστορία της Κυθρέας!
Συνεχίστε με τόσο πάθος να μεταφέρετε την ιστορία του Τόπου μας…

Τμήμα Β΄2, Λύκειο Λατσιών, Καθηγήτριες: Μαρία Λαδά, Σοφία Μιχαήλ

Ο δρόμος για την ελευθερία, προϋποθέτει την μάχη της μνήμης ενάντια στην
λήθη… Συγχαρητήρια στον αδελφό Δήμο Κυθρέας για αυτή τη σημαντική έκθεση
και Έκδοση που συμβάλλει στην διατήρηση και τη συνέχεια της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, της μνήμης στις νεότερες γενιές Κυθρεωτών. Με την ευχή και
την ελπίδα να γυρίσουμε σύντομα στον Κεφαλόβρυσο.

Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμαρχος Αιγάλεω

Από την αδελφοποίησή μας Αιγάλεω-Κυθρέας, Κυθρέας-Αιγάλεω (1995) είναι
η στιγμή που ένιωσα συγκίνηση και δέος με αυτή την μοναδική και σημαντική
ιστορική έκθεση-παρουσίαση της Ιστορίας της Κυθρέας και των Κυθρεωτών στην
καθημερινότητά τους και όχι μόνο. Ένα μεγάλο εύγε-αδέλφια μας!

Γιάννης Περράκης, Αιγάλεω

Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά και όλα όσα κάνετε για να κρατήσετε
άσβεστη τη μνήμη της επιστροφής. Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυβ. Εκπ.

Μοναδικά εκθέματα που συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και
της επαφής με τις ρίζες και την κατεχόμενη γη μας. Συγχαρητήρια!

Κώστας Καδής, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Ρόδον Αμάραντον, Αγαπημένη μας γη. Πάντα στην καρδιά μας.
Μαρίνα Ελευθερίου Κελεπέσιη

Εξαίρετη έκθεση, άκρως διδακτική! Συγχαρητήρια!
Δημήτρης Δ. Τριανταφυλλόπουλος Καθηγ. Πανεπ. Κύπρου
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