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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 Βασιλειάδη ο οποίος και απένειμε τιμητική πλακέτα στον Λαογραφικό Όμιλος Κυθρέας 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 Γραμματέα Λευκωσίας/Κυρηνείας του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη.
Στη συνέχεια η φιλόλογος Μαριάννα Πέτσα μίλησε για την παραδοσιακή κυπριακή 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 σωματέιων και οργανωμένων συνόλων της Κυθρέας.

* * *
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
Α. Επίλογος Έκθεσης Κυθρέα: η Γη των Χύτρων Αρχαιότητες Κειμήλια 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 θησαυροί" 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 συνεργασία και άλλων φορέων.
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Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Κυθρέας δρ Πέτρος
Καρεκλάς και ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Σ. Δρ Χαράλαμπο Χοτζάκογλου οι οποίοι ευχαρίστησαν όσους εργάστηκαν εθελοντικά για την επιτυχία της Έκθεσης.
Σημαντικό κομμάτι της Εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην ανάγνωση κειμένων κάτω από το τίτλο «Το δικό μου κειμήλιο» από τους ηθοποιούς Νεκτάριο
Θεοδώρου, Μήδεια Χάννα και τη δημοσιογράφο Όλγα Πιερίδου. Τα κείμενα
αναφέρονται στα βιωματικά σύμβολα – φυλακτά της μνήμης των συγγραφέων
τους και αποτελούν τη νοητή γέφυρα σύνδεσης με τη γενέθλια γη.
Αποκορύφωση της εκδήλωσης το 40λεπτο ντοκυμαντέρ "Μια Περιδάβαση
στην Έκθεση" που ετοιμάστηκε με πολλή επιμέλεια για λογαριασμό του Δήμου
Κυθρέας το οποίο παρουσιάζει όλα τα κειμήλια που εκτέθηκαν στην Έκθεση.
Το ντοκυμαντέρ αποτελεί ένα οδοιπορικό μνήμης και χρέους αλλά και έκφραση
του πόθου επιστροφής στα άγια χώματα της Κυθρέας, της αρχόντισσας του χθες
αλλά και τηςυπομένουσας το πάθος της σταύρωσης από τον τούρκο εισβολέα
από το 1974.
Στον κάθε εκθέτη απονεμήθηκαν οι γραπτές ευχαριστίες του Δήμου και της
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, με δε χορηγία της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου στη
μνήμη των γονέων της Χριστόδουλου και Κατίνας Πέτσα, το ντοκυμαντέρ «Μια
Περιδιάβαση στην Έκθεση».

Β. Παρουσίαση των Εκδόσεων του Δήμου Κυθρέας στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
Ξεχείλισε το βράδυ της Δευτέρας, 27 Νοεμβρίου 2017, στο φιλόξενο "Σπίτι
της Κύπρου" στην Αθήνα η συγκίνηση όσων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση του
Δήμου Κυθρέας για παρουσίαση των εκδόσεών του από το Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο και την Έκθεση Κειμηλίων "Κυθρέα, η γη των Χύτρων – αρχαιότητες,
κειμήλια και θησαυροί". Η μουσική επένδυση της εκδήλωσης από τη Φιλαρμονική του αδελφού Δήμου του Αιγάλεω ήταν μια εξαιρετική νότα που μάγεψε και
συγκίνησε όπως και το Ντοκιμαντέρ του Δήμου για την Έκθεση που προβλήθηκε
για πρώτη φορά εκτός Κύπρου.
Τις παρουσιάσεις των 2 εκδόσεων (που διατίθενταν και προς πώληση με τη
βοήθεια των Δ.Σ. Μιχάλη Παναγή και Ευαγγελίας Μιχαήλ) έκαναν ο ομότιμος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντρέας Βοσκός και η Κυθρεώτισσα
ερευνήτρια Ανθή Πέτσα-Σαββίδου.
Προηγήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα
Κυριάκο Κενεβέζο, τον Δήμαρχο Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα και τον Δήμαρχο
Κυθρέας δρα Πέτρο Καρεκλά. Παρέστησαν πολλοί Κυθρεώτες που διαμένουν
στην Ελλάδα καθώς και μέλη του Δημ. Συμβουλίου Αιγάλεω.
Η εκδήλωση έκλεισε με συμβολικές εισφορές που επέδωσε ο Δήμαρχος Κυθρέας στους Δ/ντές 2 Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης (Δημοτικής και Μέσης)

115 ELEFTHERH KYTHREA 24 MAY 2018:Layout 1 5/29/18 8:33 AM Page 72

72

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

του Αιγάλεω, προϊόν εισφορών Κυθρεωτών, με την ευκαιρία των εορτών των
Χριστουγέννων.
Πολύ συγκίνησε τους παρευρισκόμενους η ζωγραφιά "Χρυσοπράσινο Φύλλο"
που τα παιδιά φιλοτέχνησαν και χάρισαν στον Δήμο Κυθρέας!

* * *
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
Ο Π.Α.Ο.Κ. Κυθρέας τίμησε τους θρυλικούς ηρωομάρτυρές του. (Κι
ανακήρυξε τον Αντρέα Κανικλίδη επίτιμό του Πρόεδρο)*
Mέσα σε μιαν υπερπλήρη αίθουσα – την αίθουσα διαλέξεων κι εκδηλώσεων
του ΠΑΟΚ Κυθρέας – και σε μιαν συγκινησιακά υπερφορτισμένη ατμόσφαιρα,
ο ΠΑΟΚ Κυθρέας τίμησε στις 15.11.2017 τους θρυλικούς πεσόντες ηρωομάρτυρές του ενάντια στους Τούρκους εισβολείς. Το σωματείο τίμησε τους ηρωικούς
πεσόντες με την αποκάλυψη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης
τιμητικής αναμνηστικής στήλης με τα ονόματα των ηρωικών αγωνισαμένων και
πεσόντων μελών του.
Η αναμνηστική στήλη με τα ονόματα των πεσόντων ηρωομαρτύρων της κωμόπολης υπήρξε συνέχεια της αφιέρωσης μιας μεγάλης αίθουσας του ΠΑΟΚ στη
μνήμη του μέλους της, Αντώνη Κορέλλη, που συλληφθείς αχμάλωτος στο Τζιάος
από τους Τούρκους εισβολείς εκτελέστηκεν εν ψυχρώ από τους αδίστακτους
εγκληματίες της Άγκυρας μαζί με τέσσερις άλλους επίσης συλληφθέντες συναγωνιστές του Α.Κ. στο ίδιο τουρκοκυπριακό χωριό, το Τζιάος. Ήταν μια εγκληματική τουρκική ενέργεια που θα στιγματίζει εσαεί τους αιμοβόρους κατακτητές
της πανίερης ελληνικής ετούτης γης.
Πρόκειται συγκεκριμένα – παράλληλα με τον Αντώνη Κορέλλη – για τους :
Κωστάκης Ν. Σαββίδη, που σκοτώθηκε ενώ επάνδρωνε φυλάκιο στην περιοχή
μεταξύ Κυθρέας και του τουρκοκυπριακού χωριού Μπέη Κιογιού στο μεγάλο
αγρόκτημα του Κυθρεώτη Χρήστου Πετρή, που βρίσκεται μεταξύ της Κυθρέας
και του Μπέη Κιογιού. Να σημειώσουμε ακόμα πως ο Χρήστος Πετρή, συνδεόταν φιλικότατα με τον γράφοντα καθώς και τον πατέρα του γράφοντος – τα σπίτια του Πετρή βρίσκονταν δίπλα στο σπίτι του πατέρα του γράφοντος, στην Καμάρα – κι ο γράφων με τον Χρήστο Πετρή αντάλλασσαν απόψεις πάνω σε πλείστα
πολιτικά θέματα.
Ο Κώστας Σαββίδης ήταν άριστος μαθητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου, λαμπρός τραγουδιστής στις σχολικές εκδρομές (του Δημοτικού) πατριωτικών ασμάτων, καθώς και έξοχος αναλυτής των τρεχουσών εθνικοπολιτικών εξελίξεων ….
• Κείμενο δρα Πέτρου Στυλιανού

