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Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Κυθρέα

μέσα από τον Τύπο (1942-1951)



O εορτασμός της Εθνικής
Επετείου εις την ύπαιθρο

ΚΥΘΡΑΙΑ, 25 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας) - Σήμερον,
ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, ἔλαβε χώραν εἰς
τὸν ἐνταῦθα Μορφωτικὸν Σύνδεσμον «Ἀναγέννησις»
ἑορτῆ εἰς τὴν ὁποίαν προῆλθον καὶ οἱ μαθηταὶ «Τέρρα
Σάντας». Τὸν πανηγυρικὸν ἐξεφώνησεν ὁ κ. Χαρ. Για-
πανᾶς. Ἀπηγγέλθησαν ἐθνικὰ ποιήματα καὶ ἐψάλησαν
Ἑλληνικὰ ἡρωϊκὰ τραγούδια.

Τὴν ἐσπέραν ἐγένετο παρομοία ἑορτῆ εἰς τὸν Μορ-
φωτικὸν Σύλλογον Νέου Χωρίου. Τὸν πανηγυρικὸν
ἐξεφώνησε ὁ κ. Πέτας.

Παρομοία ἑορτῆ ἐνένετο ἐπίσης εἰς τὸν Μορφω-
τικὸν Σύλλογον Ἀγκαστίνας.

Ἐφ. Ἀνεξάρτητος, 26.3.1942

Eἰς Κυθραίαν ἡ 25η Μαρτίου θὰ ἑορτασθῇ μεγαλο-
πρεπῶς ὑπὸ τοῦ Συνδέσμου Ἀγροτῶν Κυθραίας καὶ γε-
νικῶς τῆς Ἐθνικόφρονος παρατάξεως τῆς Κωμοπό-
λεως. Τὸ ὅλον πρόγραμμα ἔχει ὡς ἐξῆς:

α) Κατὰ τὴν 11 π.μ. θὰ τελεσθῇ δοξολογία εἰς Ἅγιον
Ἀνδρόνικον καὶ Χαρδακιώτισσαν.

β) Τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγροτῶν Κυθραίας θὰ
μεταβοῦν ἐν σώματι μετὰ τῶν Λαβάρων των εἰς Ἅγιον
Ἀνδρόνικον κατὰ τὴν ὥραν τῆς δοξολογίας.

γ) Τὴν 3 μ.μ. θὰ γίνῃ μεγαλοπρεπὴς Ἑορτασμὸς εἰς
τὸ νέον οἴκημα τοῦ Σωματείου μὲ ὁμιλητὴν τὸν κ. Ἀχιλ-
λέαν Κ. Αἰμιλιανίδην Δικηγόρον. Θὰ ἀκολουθήσουν
Ἐθνικοὶ Χοροί, ἄσματα καὶ ἀπαγγελίαι.

Ἡ ὁμιλία καὶ τὸ ὅλον πρόγραμμα θὰ μεταδίδωνται
διὰ μεγαφώνου.

Ἐφ. Κυπριακός Φύλαξ, 24.3.1948
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Ο λαός γιορτάζει πανηγυρικά
και με πατριωτικό ενθουσιασμό
την Επέτειο της Εθνικής Παλιγ-

γενεσίας

ΣΤΗΝ ΚΥΘΡΑΙΑ. Τὸ πρόγραμμα τοῦ γιορτα-
σμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στὴν Κυθραία, ποὺ
καταρτίστηκε σὲ κοινή σύσκεψη τῶν Λαϊκῶν
Ὀργανώσεων μὲ πρωτοβουλία τοῦ ΕΑΣ, περι-
λαμβάνει: 1) Ἐωθινό, ὕψωση τῆς σημαίας κατὰ
τῆν ὁποία ἡ χορωδία θὰ ψάλλει τὸν ἐθνικὸ ὕμνο.
2) Ὥρα 11 π.μ. παρέλαση. 3) Τὸ ἀπόγευμα, πα-
νηγυρικὸς γιορτασμὸς στὴν πλατεία Σεραγίου,
ἀπαγγελίες, χορὸς καὶ ἐκτέλεση μονόπρακτου
ἐθνικοῦ δράματος.

Ἐφ. Δημοκράτης, 25.3.1948



- Ἐν Κυθρέᾳ ἡ 25η Μαρτίου θὰ ἑορτασθῃ ὡς
ἀκολούθως: Ἅμα τῇ ἀνατολῇ τοῦ ἡλίου μέλη τῆς
χορωδίας τῆς Ὀχὲν ἐν παρελάσει διὰ τῶν ὁδῶν
τῆς κωμοπόλεως θὰ ψάλουν τὸ ἐωθινόν. Κατὰ
τ]ην ἐν τῷ ἱ.Ν. Χαρδακιωτίσσης δοξολογίαν τὸν
πανηγυρικὸς θὰ εἴπῃ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ
Σχολείου κ. Χρ. Λογγῖνος, θὰ ἀπαγγελθοῦν ποιή-
ματα καὶ θὰ ψαλοῦν ἄσματα ὑπὸ τῶν μαθητῶν
τῶν Δημοτικῶν σχολείων. Τὸ ἀπόγευμα θὰ τελε-
σθῇ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς ὑπὸ τῶν Ἐθνικοφρό-
νων Σωματείων εἰς τὸν περίβολον τοῦ κινηματο-
γράφου «Ἀπόλλων»  μὲ ὁμιλίαν, ἀπαγγελίας, θρη-
σκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ ἄσματα καὶ ἐκτέλεσιν Ἑλλη-
νικῶν χορῶν.

Ἐφ. Ἔθνος, 24.3.1949
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Κυθρέα, 12 (Του ανταποκριτού μας). Υπό του Δήμου Κυθρέας εν συνεννοήσει
μεθ’ όλων των εθνικών σωματείων της κωμοπόλεως μας, κατηρτίσθη το ακόλου-
θον πρόγραμμα διά τον λαμπρόν εορτασμόν της 25ης Μαρτίου:

1. Την 5ην π.μ. ώραν οι μαθηταί της Ανωτέρας Σχολής Κυθρέας θα εκκινή-
σουν από τον Κεφαλόβρυσον και εν παρελάσει θα διέλθουν διά των ενοριών Συρ-
γανιάς και Χαρδακιωτίσσης ψάλλοντες το εωθινόν εκείθεν δε διά Κεντρικού
δρόμου θα μεταβούν εις Χρυσίδαν, Καμάραν και θα διαλυθούν εις την Πλατείαν
Δημαρχείου.

2. Η δοξολογία θα τελεσθή εις τον Ιερό Ναόν Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας την
11 π.μ. ώραν όπου θα ομιλήση καταλλήλως ο διευθυντής της Ανωτέρας Σχολής
κ. Α. Αντωνιάδης.

3. Οι μαθηταί της Ανωτέρας Σχολής θα εκκινήσουν από την Πλατείαν Δημαρ-
χείου και εν παρελάσει θα μεταβούν εις την εκκλησίαν Αγίου Ανδρονίκου, διά
του δρόμου Καμάρας - Σεραγείου - Κεντρικού δρόμου. Η εκκίνησις θα γίνη την
11 π.μ. με υπεύθυνον τον διευθυντή της σχολής κ. Α. Αντωνιάδην.

4. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρονίκου θα εκκινήσουν από
την Πλατείαν Δημαρχείου την 11 π.μ. ώραν και διά του δρόμου Καμάρας-Σερα-
γείου- Κεντρικού δρόμου θα μεταβούν εις την εκκλησίαν Αγίου Ανδρονίκου.
Υπεύθυνος της παρελάσεως των μαθητών θα είναι ο διευθυντής του σχολείου κ.
Ι. Κίρκος.

5. Το σχολείον Χρυσίδας θα εκκινήση από την πλατείαν του σχολείου την 10
π.μ. και δια του δρόμου Μουργιάννηδων - Κεντρικού δρόμου θα μεταβή εις την
εκκλησίαν Αγίου Ανδρονίκου με υπεύθυνον τον κ. Μ. Συμεωνίδην, διδάσκαλον.

6. Οι κάτοικοι Χρυσίδας θα εκκινήσουν από την Πλατείαν της εκκλησίας την
10 π.μ. και διά του δρόμου Μοργιάννηδων - Σεραγείου - Κεντρικού δρόμου θα
κατευθυνθούν εις την εκκλησίαν Αγίου Ανδρονίκου, με υπεύθυνον τον Παπά
Ανδρέαν Κωνσταντίνου.

7. Ο Γεωργικός Σύλλογος και αι Νέαι Συντεχνίαι θα ξεκινήσουν από το οί-
κημα του Σωματείου «Σύλλογος Αγροτών Κυθρέας» την 10.30 π.μ. και διά του
Κεντρικού δρόμου θα κατευθυνθούν εις την εκκλησίαν Αγίου Ανδρονίκου. Υπεύ-
θυνος της παρελάσεως θα είναι ο κ. Κώστας Μυρμίγγης.

8. Μετά την δοξολογίαν οι μαθηταί της Ανωτέρας Σχολής Κυθρέας και του
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρονίκου θα μεταβούν εν παρελάσει εις την Πλα-
τείαν Δημαρχείου διά της συντομοτέρας οδού όπου θα διαλυθούν.

9. Οι μαθηταί του σχολείου Χρυσίδος, οι κάτοικοι Χρυσίδος και ο Γεωργικός
Σύλλογος μετά των Νέων Συντεχνιών θα επιστρέψουν εν παρελάσει εις το οίκημα
του Γεωργικού Συλλόγου όπου θα διαλυθούν.

10. Την 3.30 μ.μ. θα γίνει συγκέντρωσις εις το κινηματοθέατρον Απόλλων
Κυθρέας όπου θα ομιλήση καταλλήλως ο κ. Ξενοφών Κουμπαρίδης και θα απαγ-
γελθούν ποιήματα και ψαλούν άσματα. Τον ρήτορα θα εισαγάγη ο Δήμαρχος κ.
Στυλιανός Μ. Αθανασιάδης.

Ἐφ. Φωνή τῶν Ἀγροτῶν, 13.3.1951


