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Κυθραιώτικες Εκδηλώσεις 2018

Γράφει και επιμελείται η Ανθή Πέτσα-Σαββίδου

Στη κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ΄ στη Λευκωσία έγινε στις 17 Ιανουαρίου2018 η παρουσίαση του ογκωδέστα-
του λεξικογραφικού έργου, καρπός αναμφισβήτητα σκληρής και συστηματικής
πολυετούς δουλειάς, της Κυθρεώτισσας Σταυρούλας Χρ. Ζάχου και του Σέργιου
Σ. Σαμουήλ “Η όμορφη γλώσσα των παππούδων μας- η κυπριακή διάλεκτος”.
Το βιβλίο παρουσίασαν οι Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
και ο Δρ Γιώργος Γεωργίου, Γλωσσολόγος.

Στην παρουσίαση του βιβλίου ο κος Παύλος Ιωάννου τόνισε πως η εργασία
αυτή υπερβαίνει την τεχνική διαδικασία της λεξικογραφίας και εισέρχεται στο
χώρο της βιωματικής ανάπλασης γλωσσικών αναμνήσεων, κάτι που ανεπιτή-
δευτα δηλώνεται από τους συγγραφείς στη διατύπωση των προθέσεων και αντι-
κειμενικών σκοπών τους. Δηλώνουν: «Θελήσαμε ν’ αφήσουμε στα παιδιά μας,
στα εγγόνια μας και γενικά στις επόμενες γενιές μια γεύση από τον τροπο
ζωής, τις παραδόσεις, τις δοξασίες, ακόμη και τα παραδοσιακά φαγητά της
γιαγιάς και της μητέρας μας. Παιδικές λέξεις και παιδικά παιγνίδια, περιγρά-
φονται, όπως μας τα περιγράφουν Κύπριοι ποιητές και συγγραφείς ή όπως τα
θυμούμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Θυμηθήκαμε τα παιδικά τραγούδια
που συνόδευαν το μεγάλωμά μας από τους γονιούς μας. 

• • •
Άκρως συγκινητική ήταν η εκδήλωση τιμής που οργανώθηκε από το Δήμο

Κυθρέας για την «Κυθρεώτισσα Πολύτεκνη Μάνα» το βράδυ της Δευτέρας, 14
Μαΐου 2018 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στη Λευκωσία. Στο σύντομο χαι-
ρετισμό του ο δρ Πέτρος Καρεκλάς ανέφερε πως ο Δήμος Κυθρέας, με τη λιτή
αυτή εκδήλωση αποδίδει τιμή στην “Κυθρεώτισσα Πολύτεκνη Μάνα” δηλαδή σ’
όλες τις Κυθρεώτισσες που γέννησαν 4 και περισσότερα παιδιά χωρίς να ση-
μαίνει ότι δεν αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή σ’ όλες τις Κυθρεώτισσες Μάνες.
Είναι περισσότερο για πρακτικούς λόγους που περιοριζόμαστε στις Πολύτεκνες
και στο πρόσωπό τους τιμάται ουσιαστικά η κάθε Μάνα της Κυθρέας. Κάποτε
γράφτηκε ότι επειδή “ο Θεός δε μπορεί να είναι παντού, γι’ αυτό κι’ έπλασε τη
ΜΑΝΑ”! Έπλασε τη Μάνα για να μας γεννήσει, να μας φροντίζει να μεγαλώ-
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σουμε, να νοιάζεται για μας μέχρι την τελευταία της πνοή! Τιμούμε τη Μάνα
που μας γαλούχησε με το σεβασμό προς την πατρίδα, τη θρησκεία και την οι-
κογένεια, αυτήν που στήριξε την οικονομική προκοπή των Κυθρεωτών μέσα
στους αιώνες, αυτήν που γέννησε ήρωες και ανθρώπους του πνεύματος αλλά
και ανθρώπους του τίμιου μόχθου, αυτήν που έκλαψε πικρά το 1974 για τη με-
γάλη καταστροφή που μας βρήκε καθώς πήραμε το δρόμο της προσφυγιάς,
αυτήν που κήδεψε δικούς και φίλους, αυτήν που σήκωσε τα μανίκια πάνω με
τους άντρες για να ξαναφτιάξουν σπιτικό μετά την παραμονή στα τσαντήρια,
αυτήν που διεκδικεί με αξιοπρέπεια να μάθει τί έγινε το αγνοούμενό της παιδί,
ο αγνοούμενος πατέρας, άντρας, αδελφός και αγνοούμενη αδελφή. Αυτήν που
συνεχίζει να διεκδικεί την επιστροφή στην αγαπημένη γη!

Στο δικό της χαιρετισμό η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου συγχάρηκε το Δήμο Κυθρέας για το σημα-
ντικό και πολύπλευρο έργο που επιτελεί για στήριξη και βοήθεια των δημοτών
της κατεχόμενης Κυθρέας και συνάμα κρατά άσβεστη τη φλόγα της ελπίδας για
επιστροφή στις κατεχόμενες πόλεις και χωριά μας και διαβεβαίωσε πως ...στό-
χος της Κυβέρνησης είναι η συνεχής ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής
για την πολύτεκνη οικογένεια. Σε αυτά τα πλαίσια εφαρμόσαμε τα πιο κάτω
μέτρα:

1. Τη σταδιακή επαναφορά του Επιδόματος Μάνας το οποίο είχε καταργη-
θεί από το 2012, εις ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικότατης προσφο-
ράς της πολύτεκνης μάνας στον τόπο. Τέλος Μαΐου το Επίδομα Μάνας θα
καταβληθεί σε όλες τις δικαιούχους και θα αφορά τα έτη 2017 και 2018.
Η συνολική δαπάνη για τα έτη 2017 και 2018 ανέρχεται σε 8 εκατομμύ-
ρια ευρώ περίπου.
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2. Εφαρμόστηκε από 1/1/2018 η νέα Νομοθεσία που προτείναμε για την
παροχή Επιδόματος Τέκνου, με βάση την οποία σήμερα το εισοδηματικό
κριτήριο αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των
δύο. Επίσης, παιδιά που φοιτούν ακόμη σε σχολεία της μέσης εκπαίδευ-
σης θεωρούνται εξαρτώμενα για σκοπούς παροχής επιδόματος, μέχρι την
ηλικία των 20 ετών. Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις αυξήσαμε τις δικαιούχες
πολύτεκνες οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου αναγνωρίζοντας
ότι το εισοδηματικό κριτήριο πρέπει να είναι ανάλογο και με τη σύνθεση
της οικογένειας.

3. Συνεχίζουμε την εφαρμογή του Σχεδίου «Προίκα του Μωρού» με στόχο σε
άπορες οικογένειες να παρέχονται τα βασικά υλικά αγαθά αλλά και οι
υπηρεσίες που έχουν ανάγκη.

«Στόχος μας», τόνισε τελειώνοντας η κα Υπουργός και αφού εξήγγειλε ει-
σφορά 5000€ για τις Κυθρεώτισσες Πολύτεκνες Μάνες, είναι η εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής η οποία, εκτός της παροχής της επιδο-
ματικής στήριξης θα περιλαμβάνει και την στήριξη που πρέπει να παρέχεται
σε κάθε συμπολίτη μας και σε κάθε οικογένεια που τη χρειάζεται. 

Η εκδήλωση χρωματίστηκε με καλλιτεχνικές νότες από την ηθοποιό Μήδεια
Χάννα και με ποιητικές συνθέσεις από τη Χριστίνα Μιχαήλ καθώς και τη χορω-
δία του Αστρινίδειου Ωδείου Λευκωσίας υπό τη διεύθυνση της κας Πηνελόπης
Καραολιά-Προκοπίου. 

Στις ακόλουθες εν ζωή Κυθρεώτισσες πολύτεκνες μάνες απονεμήθηκαν τι-
μητικές πλακέτες: 1.Γεωργία Παπακυπριανού, 2.Μαρία Ζαμπακίδου, 3. Βασι-
λική Αποστολίδου, 4. Αγγελική Γεωργίου Ζαχαρία, 5. Αναστασία Μελλέχα Ευ-
στρατίου, 6. Μηλίτσα Σαλαφώρη, 7. Ελένη Αβρααμίδου, 8. Παναγιώτα Κου-
λουμά, 9. Ανθούλλα Ταμανά, 10. Μαρία Χατζηδημητρίου, 11. Χρυσούλα Α.
Ελευθερίου, 12. Πρεσβυτέρα Παναγιώτα Παπαγεωργίου, 13. Κωνσταντία Αρι-
στείδου, 14. Χρυστάλλα Παναγιώτη Κολιού, 15. Παναγιώτα Πασάντα, 16. Γιαν-
νούλλα Γεωργίου, 17. Βασιλική Ακαθιώτου, 18. Κωνσταντία Κοκή, 19. Ιφιγένεια
Γαβριήλ, 20. Σταυρούλα Θωμά, 21. Αναστασία Σοφόκλη Παναγή, 22. Ευανθία
Θεράποντος, 23. Ελένη Ελληνα, 24. Ανθούλα Βλήγκα, 25. Στέλλα Σαμανή, 26.
Χρύσω Αλουπού, 27. Μυρούλα Νικολάου, 28. Γεωργία Ζ. Ζαχαριάδη, 29. Λου-
κία Ιακώβου Κωνσταντίνου, 20. Μαρία Στιελεπή, 31. Μαριλιν Μιχάλη Πούπα,
32. Χρυστάλλα Χριστοδούλου, 33. Έλενα Ζένιου Αβρααμίδη, 34. Μαρία Αβρα-
αμίδου, 35. Ελενα Κώστα Κούλα, 36 Γεωργία Μαραθεύτη, 37. Θεοδώρα Ζαχα-
ρία, 38. Αναστασία ΧατζηΧριστοφή Σάββα, 39. Ελένη Θεράποντος, 40 Λένια
Χριστοφή Σαββα, 41. Θάλεια Αρτέμου Μυλωνά, 42 Αντρούλα Πέτρου Μυλωνά,
43 Μαρία Αργυρού, 44. Παναγιώτα Χατζηγιακουμή, 45. Σωτηρούλλα Παύλου
Χατζηγιακουμή, 46. Χρυστάλλα Χατζηγιακουμή Καμπούρη, 47. Ήβη Ιωάννου
Γαβριήλ, 48. Δέσπω Παύλου Παυλάτου, 49. Ελένη Παύλου Παυλάτου, 40.
Μύρια Κυριάκου Παυλάτου, 51. Χρυστάλλα Χόπλαρου, 52. Ειρήνη Γιαγνίσιη,
53. Παντελίτσα Συμεωνίδου, 54. Ελένη Πάτσαλου Χατζηκυριάκου, 55. Γεωργία
Νίκου Πάτσαλου, 56. Αντρούλα Αλέκου, 57. Μηλίτσα Παυλάγκου, 58. Ελένη

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 79

 ELEFTHERH KYTHREA 10 JULY:Layout 1  10/7/19  8:50 AM  Page 79



Νίκου Κολιού, 59. Ευδοκία Πετρίδου, 60. Ελένη Νίκου Κολιού, 61. Μαρία Κο-
λιού Ζήνωνος, 62. Γιαννούλλα Μιχάλη Αγγελή, 63. Φωτεινή Σάββα Αυγουστή,
54. Μάρω Σάββα Χαπέσιη, 65. Ελένη Στέλιου Προκοπίου, 66. Ξανθούλλα Ασ-
σιώτου 67. Ελένη Καραμανή 68. Χρυστάλλα Χρυσόστομου Αντωνιάδη 69. Αγ-
γέλα Τσιάκα Μικαίου, 70. Γεωργία Ευαγγέλου, 71. Σπυρούλλα Παπακωνστα-
ντίνου, 72. Αντρούλλα Σωτηρίου Φιλιππίδου, 73. Αθηνούλα Κώστα Χατζηκυ-
ριάκου, 74. Μαρίτσα Αρτεμίου, 75. Θεανώ Χρίστου, 76. Δέσπω Κουνναμά, 77.
Γεωργία Βάσου, 78. Παναγιώτα Μακρή, 79. Άννα Κώστα Βλήγκα, 80. Έλενα
Δήμου Βλήγκα, 81. Ελενίτσα Στυλιανίδου, 82. Μάρω Αποστόλου και 83. Αντι-
γόνη Σταύρου Νικοδήμου. 

• • •
Την Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018, ο Δήμος ΚΥΘΡΕΑΣ, σε συνεργασία

με όλα τα Οργανωμένα Σύνολα της Κυθρέας και τη Συντονιστική Επιτροπή Ευ-
ρύτερης Περιοχής Κυθρέας τέλεσε το 44ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των 128
πεσόντων της Κυθρέας, οι οποίοι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ κατα την βάρβαρη
τουρκική εισβολή του 1974.

Του μνημοσύνου προέστη ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, ενώ επιμνη-
μόσυνο λόγο εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας εκφώνησε ο Υπουργός
Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Ακολούθησε σύντομο τρισάγιο και κατάθεση στε-
φάνων στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων του Δήμου Κυθρέας.

• • •
Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, στο Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ στη Λευκωσία,

ΦΩΝΑΞΕ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ όσο πιο δυνατά μπορούσε αλλά στο τέλος κερδισμένοι
ήταν οι θεατές που κατέκλυσαν το θέατρο, αφού απόλαυσαν μια εξαιρετική πα-
ράσταση. Ο λόγος για την πάντα επίκαιρη κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά, «Φωνά-
ζει ο κλέφτης», που ανέβασε, με επιτυχία, η ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα του
Ομίλου Γυναικών της κατεχόμενης Κυθρέας, σε σκηνοθεσία του εξαίρετου ηθο-
ποιού και σκηνοθέτη Νεοκλή Νεοκλέους.
Όλοι οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Μαρία Αβραάμ, Κυριάκος Κουλουμής, Γλαύκος

Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κολιός, Γεωργία Μαζέρη και Μαρία Γιαννού έδωσαν
τον καλύτερο τους εαυτό και με τις ερμηνείες τους πέρασαν επίκαιρα και δια-
χρονικά μηνύματα. Τους αξίζουν θερμά Συγχαρητήρια!!
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Κυθρέας Δρ Πέτρος Καρεκλάς και η

Πρόεδρος του Ομίλου Γυναικών Περιοχής Κυθρέας, κα Θεοδώρα Κναή.
Η Πρόεδρος του Ομίλου στον χαιρετισμό της τόνισε πως «..ο Όμιλος Γυναικών

Περιοχής Κυθρέας προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό τον τόπο μας, προσπαθεί να
κρατήσει γερά τη μνήμη του, να διατηρήσει τις παραδόσεις του, τις πολιτιστικές
αξίες του παρελθόντος που έδωσαν ένα ιδιαίτερο χρώμα στην παρουσία της Κυ-
θρέας μας, που διαμόρφωσαν τα διακριτικά στοιχεία του πολιτισμού και των
αξιών της και ταυτόχρονα όλη αυτή την πλούσια κληρονομιά να τη μεταφέρει
στις νεότερες γενιές…          (Πηγή: Φωτορεπορτάζ δημοσιογράφου Πέτρου Πετρίδη)
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η καθιερωμένη ετήσια Εκδρομή–Προ-
σκύνημα των Συνταξιούχων Κυθρεωτών που διοργάνωσε ο Δήμος Κυθρέας το
Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018. Πρώτος σταθμός η ιστορική Μονή Αγίας Θέκλας
στη Μοσφιλωτή και στη συνέχεια ο Άγιος Ξενοφών (Ξορινός) στον Μαζωτό. Οι
συγχωριανοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους δύο τόπους λα-
τρείας τόσο από θρησκευτικής όσο και από ιστορικής άποψης. Στη συνέχεια ο
Δήμος Κυθρέας παρέθεσε γεύμα σε κέντρο στη Σκαρίνου. Για ακόμα μιά χρονιά
ο Δήμος Κυθρέας κατάφερε να συγκεντρώσει τους μεγαλύτερους ηλικιακά συγ-
χωριανούς και να τους δώσει την ευκαιρία να αναζωπυρώσουν το όραμα της
επιστροφής στην αγαπημένη γη του Κεφαλόβρυσου.

Αντιγράφω από τον τοίχο της στο Face Book τις σκέψεις και τα συναισθήματα
της Κυθρεώτισσας Ελένης Χατζηγιάγκου-Αβραμοπούλου, (ζει στην Ελλάδα) η
οποία πήρε μέρος στην εκδρομή: «Ήταν μια ξεχωριστή μέρα για μένα, μετά από
44 χρόνια συνάντησα χωριανούς μου και συμμαθητές μου...μου ξύπνησαν γλυ-
κές μνήμες αλλά και πόνο που δε συνεχίσαμε τη ζωή μας στην όμορφη Κυθρέα
μας... δεν είχαμε την καθημερινή επικοινωνία του χωριού, μεγαλώσαμε δεν ανα-
γνώριζα εύκολα ποιος είναι ποιος. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι στο παρελθόν. Το
χαμόγελο έσμιγε με το δάκρυ... σαν να γύρισε ο χρόνος… μια αίσθηση νεότη-
τας… οι αναμνήσεις, οι αναπολήσεις. Τα μαθητικά χρόνια, η αφέλεια, η αθωό-
τητα, που μπορεί να έφυγαν, αλλά μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη,
σφραγισμένες με τη χαρά και τη φρεσκάδα εκείνης της εποχής, οι ώρες τελικά
φάνηκαν λίγες για να χωρέσουν τόσες αναμνήσεις, και τόσο καλή διάθεση. Να
σας έχει ο θεός γερούς, πάντα ν’ ανταμώνετε και να ξεφαντώνετε... μέσα από
την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Πέρασα κι εγώ - αν και σε πιο “ώριμη’’ ηλικία - υπέροχα μαζί σας!»
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Τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018 στις 7 το βράδυ παρουσιάστηκε με επιτυχία
στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα από την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων
Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.), την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος (ΕΚΕ) και τις Εκδόσεις
Andy’s Publishers το βιβλίο του κυθρεώτη δρα Ανδρέα Μ. Κολίτση ΤΟ ΛΑΪΚΟ
ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ «OY ΦΩΝΗΤΑ» ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ.

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμούς από τους προέδρους της Ομοσπονδίας
Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΚΟΕ και της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος
(Ε.Κ.Ε.) και στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση του βιβλίου από τους Ανδρέα
Βοσκό, Ομότιμο Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Παναγιώτη Κοντό, Αναπλ. Καθηγητή
Γλωσσολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Στην αντιφώνησή του ο δρ Ανδρέας Κολίτσης ανέφερε, μεταξύ άλλων «κύριος
σκοπός συγγραφής του βιβλίου μου είναι γλωσσολογικός. Μια προσθήκη στη
μελέτη της κυπριακής διαλέκτου, που κατά τη γνώμη μου χρειαζόταν. Γιατί η
φρασεολογία είναι απαραίτητη στη μελέτη μιας γλώσσας. Τα λεξικά ενίοτε δεν
επαρκούν, εάν δεν περιλαμβάνουν φράσεις χρήσεως των λέξεων» για να προ-
σθέσει τελειώνοντας την αντιφώνησή του πως «... κύριος σκοπός της συγγραφής
του βιβλίου αυτού είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι είναι γλωσσολογικός.
Όμως υπάρχει και ένας δεύτερος. Συναισθηματικός ίσως. Επειδή διαπίστωσα
ότι τα παιδιά μας και κυρίως τα εγγόνια ημών των ξενιτεμένων Κυπρίων, που
καταφύγαμε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μετά το ξεριζωμό από την Τουρ-
κική εισβολή, κινδυνεύουν να είναι άγευστα της κυπριακής διαλέκτου, έκρινα
σκόπιμο παρά την αμφιλύκη των χρόνων να ετοιμάσω την εργασία αυτή με την
ελπίδα ότι τα Κυπριόπουλα της διασποράς, τόσο όσα μεγαλώνουν στην Ελλάδα
όσο και σε άλλες ξένες χώρες, θα μπορέσουν παράλληλα με την εκμάθηση της
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κοινής νεοελληνικής μας που προέχει ασφαλώς, να γευτούν και τη διάλεκτό
μας και να έλθουν έτσι σ’ επαφή με τον κώδικα επικοινωνίας των γονιών και
παππούδων τους, που δεν πρέπει να ξεχνάνε γιατί είναι οι ρίζες τους και λαός
που ξεχνάει τις ρίζες του αργοπεθαίνει.» 

• • •
Στις 11 Οκτωβρίου 2018 διοργανώθηκε με επιτυχία, για πρώτη φορά (μέχρι

τώρα η αιμοδοσία διοργανωνόταν από τα Σωματεία ΠΑΟΚ και ΧΥΤΡΟΙ) υπό την
αιγίδα του Δήμου Κυθρέας και με τη συνεργασία όλων των Οργανωμένων Συνό-
λων της Κυθρέας, Αιμοδοσία στο Οίκημα του Σωματείου ΠΑΟΚ στον Στρόβολο.
Στην Αιμοδοσία παρέστησαν για στήριξη της όλης προσπάθειας ο Δήμαρχος και
Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυθρέας, τα μέλη της Επιτροπής Αιμοδοσίας που όρισε ο
Δήμος, Πρόεδροι και Μέλη Σωματείων της Κυθρέας και άλλοι φίλοι.

Για ένα τέτοιο φιλάνθρωπο και θεάρεστο έργο κανένας δεν μπορεί ποτέ να
είναι ικανοποιημένος με το όποιο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό κι όλοι υποσχέθηκαν
πως θα συμβάλουν ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των αιμοδοτών στις επόμενες
αιμοδοσίες.

• • •
Στις 17 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΥΘΡΕΑΣ, με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ». Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιδήμαρχος Κυθρέας κος Μάριος
Ζαμπακίδης, κι ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ.
Χρύσανθος Γεωργίου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δήμου Κυθρέας στην οδό
Αμμοχώστου 37, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το οίκημα του Δήμου
Κυθρέας. 

• • •
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018, στην Πα-

νεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου το Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο του
Δήμου Κυθρέας με τίτλο: “Η Πνευματική Κυθρέα”. Η εκδήλωση τελούσε υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκ μέρους του οποίου παρέστη και
απηύ θυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης εκ μέρους του Πρύτανη ο Αναπληρωτής Κα-
θηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πέτρος Παπαπολυβίου,
καθώς και ο Δήμαρχος Κυθρέας, δρ Πέτρος Καρεκλάς.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 11 διακεκριμένοι επιστήμονες-ερευνητές, οι
οποίοι ανέπτυξαν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, την πνευματική ζωή, την
αγιολογική παράδοση και τις τέχνες στην Κυθρέα του 20ού αιώνα, ενώ σκια-
γραφήθηκε το έργο Κυθρεωτών με πανελλήνια ακτινοβολία, όπως π.χ. του θεο-
λόγου Χαρίλαου Παπαϊωάννου, του σατιρικού ποιητή Ιωάννη Περδίου, του νο-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 83

 ELEFTHERH KYTHREA 10 JULY:Layout 1  10/7/19  8:50 AM  Page 83



84 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

μικού και λογοτέχνη Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, της εκπαιδευτικού και πρώην διευ-
θύντριας του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης Ελένης Χρήστου και άλλων.

Η ποικιλία των θεμάτων και η εμπλουτισμένη με οπτικό υλικό παρουσίαση
των ανακοινώσεων κράτησαν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ φανερή
ήταν η συγκίνηση από την παρουσίαση πτυχών της πνευματικής ζωής της Κυ-
θρέας του 20ού αιώνα. Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε η ευκαιρία στους
ακροατές να σχολιάσουν και να καταθέσουν προσωπικές απόψεις και μαρτυρίες
πάνω στα όσα ακούστηκαν από τους ομιλητές.

Αναμένεται η έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου από τον Δήμο μέσα στο
2019.

• • •
Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 πραγ-

ματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος και η
Σχολική Εφορεία Κυθρέας για τη βρά-
βευση των αρίστων αποφοίτων 2017-
18 που έλκουν την καταγωγή τους από
την Κυθρέα και την Ευρύτερη Περιοχή
της. Η εκδήλωση έγινε στην “Παλαιά
Αγορά Παλλουριώτισσας”, που αποδεί-
χθηκε μικρή για να χωρέσει τον κόσμο
που προσήλθε, παρά τις άσχημες και-
ρικές συνθήκες.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτι-
σμού, εκ μέρους του οποίου απηύθυνε
χαιρετισμό ο Διευθυντής Μέσης Εκ-
παίδευσης, δρ Κυπριανός Λούης. Σύ-
ντομο χαιρετισμό απηύθυνε στη συνέ-
χεια ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Με- Ο δρ. Βασίλης Βασιλειάδης
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σαορίας κ. Γρηγόριος, ενώ η προσφώνηση έγινε από τον πρόεδρο της Σχολικής
Εφορείας, δρα Βασίλη Βασιλειάδη. Βραβεία επιδόθηκαν στη συνέχεια σε 25
απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική περιφέρεια Κυθρέας
για τις άριστες επιδόσεις και το ήθος που επέδειξαν κατά τη σχολική χρονιά
2017-2018. (Πρ.βλ. σελ. 77)

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης άρχισε με ομιλία του Δημάρχου δρα Πέτρου
Καρεκλά, ο οποίος συνεχάρη τους μαθητές και ευχήθηκε για πρόοδο στη μετέ-
πειτα πορεία τους. Στον σύντομο απολογισμό του για τη χρονιά, ο Δήμαρχος ανα-
φέρθηκε επιγραμματικά στις σημαντικότερες δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου,
σκιαγραφώντας το πολυποίκιλο και πολυσχιδές έργο του στους διάφορους το-
μείς. ..Προχωρώ τώρα στην επιγραμματική αναφορά μου σε μερικές δραστη-
ριότητες και πρωτοβουλίες του Δήμου το 2018 που πάντοτε ασφαλώς στόχο
έχουν ν’ ακούγεται δυνατά και καθαρά το όνομα της Κυθρέας και της Ευρύτε-
ρης Περιοχής αλλά και όλων των προσφύγων, κι’ έτσι να συμβάλλουν στο να
μένει αναμμένη η φλόγα του πόθου για επιστροφή στη σήμερα σκλαβωμένη γη
μας:

• Συνεχίσαμε το 2018 και ενδυναμώσαμε τη στενή συνεργασία με τα Οργα-
νωμένα Σύνολα της Κυθρέας αλλά και της Ευρύτερης Περιοχής αλληλοϋ-
ποστηρίζοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες για προβολή της Κυθρέας
και των γύρω Κοινοτήτων με διάφορες εκδηλώσεις και πολιτικές πρωτο-
βουλίες.

• Το ίδιο πράξαμε και στη δράση μας στα πλαίσια της Επιτροπής Κατεχό-
μενων Δήμων και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Φέτος μάλιστα διοργανώ-
θηκε πρόσφατα, με δική μας αρχικά εισήγηση, κοινή Εκδήλωση των Επι-
τροπών Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, για καταδίκη της Ανακήρυ-
ξης του Ψευδοκράτους στο Θέατρο “Παλλάς” στη Λευκωσία (19.11.2018)

• Ο Δήμος φέτος κατόπιν παράκλησης των Σωματείων ΠΑΟΚ και ΧΥΤΡΟΙ,
που μέχρι τώρα διοργάνωναν Αιμοδοσίες των Κυθρεωτών, ανέλαβε να
θέσει αυτή τη δράση υπό την αιγίδα του κι’ έτσι να ενώσει τις προσπάθειες
όλων των Οργανωμένων Συνόλων σ’ αυτό τον φιλάνθρωπο σκοπό.

• Το Μάϊο 2018 διοργανώσαμε την Τιμητική Εκδήλωση για τίμηση “της Κυ-
θρεώτισσας Πολύτεκνης Μάνας”, υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, επιδίδο-
ντας πλακέτα αλλά και χρηματικό ποσό.

• Διοργανώσαμε τις Αντικατοχικές Εκδηλώσεις του Ιουλίου / Αυγούστου
2018 με μετάβαση και λειτουργία στην Αγία Μαρίνα στην Κυθρέα στις
8.7.2018. Φέτος οι δράσεις μας εμπλουτίστηκαν με την επίδοση την επο-
μένη (9.7.18) Ψηφίσματος προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών. Τα ψηφίσματα επιδόθηκαν στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο Οδόφραγμα Μιας
Μηλιάς καθώς και στις Πρεσβείες των 5 Μονίμων Μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
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• Τελέσαμε και φέτος το Εθνικό Μνημόσυνο Κυθρέας και Περιοχής, οργα-
νώσαμε Εκδρομή – Προσκύνημα των Συνταξιούχων μας, συνδράμαμε και
φέτος στην οργάνωση Εσπερινών και Λειτουργιών Αγίων στο όνομα των
οποίων έχουμε εκκλησίες στην Κυθρέα.

• Στηρίξαμε με μικρή χρηματική εισφορά αλλά και άλλως πως τη δημιουρ-
γία ταινίας μικρού μήκους για το δράμα των Αγνοουμένων μας και μόλις
πρόσφατα διοργανώθηκε Ειδική Προβολή για τον Δήμο μας των σχετικών
ταινιών (στις 5.12.2018)

• Συνεχίσαμε τις πολιτικές επαφές σε διάφορα επίπεδα και φιλοξενήσαμε
επισκέψεις ξένων Πρέσβεων και άλλων Αξιωματούχων στον Δήμο μας για
καλύτερη διαφώτιση για το εθνικό μας θέμα. Οι προσπάθειες σ’ αυτόν τον
τομέα συνεχίζονται τόσον εντός όσον και εκτός Κύπρου.

• Έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για να φέρουμε πιο κοντά τη Νεολαία
μας και τον περασμένο Ιούνη (25.6.2018) διοργανώθηκε στην “Αίθουσα
Κυθρέα”, του κτηρίου Πολλαπλής Χρήσης που επιδιορθώθηκε φ/δι της Σχο-
λικής Εφορείας Λευκωσίας δίπλα από τα προσωρινά Γραφεία μας, συνά-
ντηση Γνωριμίας των Νέων μας. Επίσης εκλέγηκε προσωρινή Επιτροπή
για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Κυθρέας. Καλώ όλους τους
Νέους μας να συμμετέχουν ενεργά και να ενισχύσουν αυτές τις προσπά-
θειές μας. Εμείς θα στηρίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δράση τους.

• Τέλος, θα ήθελα ν’ αναφερθώ στο αποκορύφωμα της φετινής δράσης μας
που ήταν η διοργάνωση στις 3.11.2018 του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου
με θέμα “Η Πνευματική Κυθρέα” στην Πανεπιστημιούπολη (Αθαλάσσα).
Αυτό πραγματοποιήθηκε με μεγάλη ομολογουμένως συμμετοχή και επιτυ-
χία. Προσπάθειά μας είναι να εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου εντός
του 2019.

Θεωρώ ότι ο απολογισμός δράσης και για το 2018 είναι υπό τις περιστάσεις
αρκούντως ικανοποιητικός αλλά φυσικά δεν επαναπαυόμαστε. Οι πόροι μας
σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οι υλικοί, είναι όπως γνωρίζετε περιορισμέ-
νοι. Δίνουμε όμως την υπόσχεση ότι πάντοτε θα προσπαθούμε για το καλύτερο
και κυρίως για να συνεχίσει η Κυθρέα και η Περιοχή της να ζουν και να ελπί-
ζουν στην ανάσταση, με πρωτοπόρο και συνεκτικό στοιχείο σ’ αυτή την προ-
σπάθεια τον Δήμο μας και τη Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυ-
θρέας. Θέλω να ευχαριστήσω τόσον όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, το
προσωπικό αλλά και όλους τους συνεργάτες μας, για τη βοήθειά τους στην επι-
τέλεση αυτού του εκτεταμένου και πολυσχιδούς έργου και τη φετινή χρονιά. 

Ως ημικατεχόμενη χώρα αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις και δυσκολίες.
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 με ειρηνικά μέσα. Το δια-
κηρύξαμε όμως πολλές φορές πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε
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ρυθμίσεις τέτοιες που δεν θα είναι συμβατές με το διεθνές αλλά και προπάντων
με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι χώρα – μέλος της Ε.Ε.
Η λύση για να είναι από μας αποδεκτή και πιστεύω από όλο τον κυπριακό λαό,
θα πρέπει να έχει τα εχέγγυα μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης και λειτουργικής
διευθέτησης και όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της, Ε/Κ, Τ/Κ και άλλοι, να έχουν
αυτά που και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα απολαμβάνουν. Δεν χρει-
αζόμαστε “προστάτες” με επεμβατικά δικαιώματα και παρουσία ξένου στρα-
τού. Μόνον έτσι θα διασφαλιστεί η μόνιμη ειρήνη και η δημοκρατική συνύ-
παρξη με το σύνοικο στοιχείο, η πραγματική ασφάλεια που τόσο μας λείπει.
Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να
εγκαταλείψουμε τον αγώνα μέχρι την επικράτηση του δικαίου. Με συνέπεια,
σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα, πρέπει να ανεβούμε
τον ανηφορικό δρόμο. Γιατί ““η Κύπρος είναι δική μας και ολονών, είναι η ψυχή
μας η ίδια ….. Έγνοια και Καθήκον Καθενός”, όπως έγραψε κάποτε ο εκπαι-
δευτικός και πνευματικό τέκνο της σκλαβωμένης Κερύνειας μας Φρίξος Βρά-
χας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσείλκυσε στη συνέχεια η παρουσίαση του νέου Ημε-
ρολογίου του Δήμου για το 2019 από τον αντιδήμαρχο κ. Μάριο Ζαμπακίδη,
και τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ευαγγελία Παυλίδου-Μιχαήλ, οι οποίοι εξήγησαν
το σκεπτικό και την καλλιτεχνική άποψη γύρω από το φετινό θέμα του ημερο-
λογίου “Παραδοσιακές και καλλιτεχνικές δημιουργίες στις γειτονιές της Κυ-
θρέας”.

Εορταστική χροιά στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση έδωσε τέλος το μουσικό
πρόγραμμα από χορωδία του “Αστρινίδειου Ωδείου”, με τη συνοδεία της Κυθρε-
ώτισσας Πηνελόπης Καραολιά Προκοπίου στο πιάνο. (φώτο)
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