
Τελειώνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ θερμά την Πρόεδρο και
το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και όλα τα μέλη του Ομίλου Γυναικών Νέου
Χωρίου Κυθρέας, μαζί και όλες τις φίλες και φίλους του Ομίλου μας.

Εύχομαι νάστε πάντα καλά και να χαίρεστε τις οικογένειες σας.

Εύχομαι τέλος κάθε πρόοδο στον Όμιλο Γυναικών Νέου Χωρίου Κυθρέας.
Και «Χρόνια Πολλά» σ’ όλες τις Γυναίκες του Κόσμου και Καλή επιστροφή στις
φίλες από το Νέο Χωρίο Πάφου. Τις ευχαριστούμε ιδιαίτερα που βρίσκονται
σήμερα εδώ μαζί μας...

* * *

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΘΡΕΑΣ (Α.Ε.Κ.)

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή, 23 Ιουνίου, 2017,
στο οίκημα του Σωματείου Παραδοσιακή Κυπριακή Βραδιά. Η εκδήλωση άρχισε
με χαιρετισμό-καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Σωματείου δρα Ζαχαρία Βα-
σιλειάδη ο οποίος και απένειμε τιμητική πλακέτα στον Λαογραφικό Όμιλος Κυ-
θρέας για την προσφορά του στον πολιτισμό και την προβολή της Κυθρέας τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ.κ. Γρηγόριο και τον Επαρχιακό Γραμμα-
τέα Λευκωσίας/Κυρηνείας του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη. 

Στη συνέχεια η φιλόλογος Μαριάννα Πέτσα μίλησε για την παραδοσιακή κυ-
πριακή μουσική. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με  την καλλιτεχνική παράσταση του
Λαογραφικού Ομίλου Κυθρέας η οποία περιλάμβανε παραδοσιακά κυπριακά
τραγούδια και χορούς. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κυθρέας δρ Πέτρος
Καρεκλάς, οι Αντιδήμαρχοι Κυθρέας και Αγλαντζιάς και εκπρόσωποι άλλων σω-
ματέιων και οργανωμένων συνόλων της Κυθρέας.

* * *

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

Α. Επίλογος Έκθεσης Κυθρέα: η Γη των Χύτρων Αρχαιότητες Κειμή-
λια και Θησαυροί

Ολοκληρώθηκε  την  Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017  στην Αίθουσα "Μελίνα
Μερκούρη" του Δήμου Λευκωσίας, με μια συγκινητική Εκδήλωση – επίλογο, η
έκθεση με τίτλο "Κυθρέα, η γη των Χύτρων – αρχαιότητες, κειμήλια και θησαυ-
ροί" που φιλοξενήθηκε για 9 περίπου μήνες (25.10.16  μέχρι 31.7.2017) στο
Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Η  Έκθεση, ως γνωστόν, συνδιοργανώθηκε από
το Δήμο Κυθρέας και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Ε.Κ.Σ.) με τη συνερ-
γασία και άλλων φορέων.
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