
2020: Κυθρεώτικες εκδηλώσεις
και όχι μόνο εν μέσω Κορωνοϊού

Γράφει και επιμελείται η Ανθή Πέτσα-Σαββίδου

Φτωχό, λόγω κορωνοϊού, το ημερολόγιο των κυθρεώτικων εκδηλώσεων και
αυτή τη χρονιά. Ας ευχηθούμε με τον ερχομό του νέου χρόνου να ζήσουμε κα-
λύτερες μέρες, μακριά από μάσκες και αντισηπτικά!

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Κυθρέας
διοργάνωσε και πραγματοποίησε  διάλεξη από την Επί-
κουρο Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης -Πανεπιστήμιο
Κύπρου Σιμώνη Ευ. Συμεωνίδου, την Τρίτη, 11 Μαΐου
2021 με θέμα «Συζητώντας τις προκλήσεις της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης και της τηλεργασίας κατά την περίοδο
της πανδημίας». Η διάλεξη, διάρκειας μιας ώρας 6.30-7.30
μ.μ. έγινε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2021, η πρώτη για φέτος Αιμοδοσία του
Δήμου Κυθρέας στο οίκημα του Σωματείου ΑΕΚ Κυθρέας στην Αγλαντζιά, η
οποία έγινε στη  μνήμην του μακ. Γιώργου Ζαχαριάδη. Ο Δήμαρχος και τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν τους αιμοδότες που προσήλθαν για
την προσφορά τους καθώς και τα μέλη της οικογένειας Ζαχαριάδη που παρευ-
ρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή, όπως και την Ομάδα του Κέντρου Αίματος που
ανέλαβε το έργο της αιμοδο-
σίας. Όλοι ευχήθηκαν να ξεπε-
ραστεί σύντομα η δοκιμασία
της πανδημίας, η οποία έχει
δυστυχώς επηρεάσει και την
προσέλευση αιμοδοτών στα Κέ-
ντρα Αιμοδοσίας προκαλώντας
κατ’ επέκταση σημαντική μεί-
ωση των αποθεμάτων αίματος
στις ανάλογες τράπεζες.

Τo απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η κα-
θιερωμένη ετήσια Αντικατοχική Εκδήλωση την οποία συνδιοργάνωσαν ο Δήμος
Κυθρέας και η Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας, με την
ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας.

Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, των Οργανωμένων Συνόλων και
των Κοινοτικών Συμβουλίων Κυθρέας και Περιοχής επέδωσε κατ΄ αρχάς Ψήφι-
σμα σε αξιωματικό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο οδόφραγμα Μιας Μηλιάς προς τον Γ.Γ.
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των Ηνωμένων Εθνών. Με αυτό καλείται τόσον ο ίδιος όσον και η διεθνής κοι-
νότητα να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτευχθεί λύση του Κυπρια-
κού σύμφωνα με τις βασικές αρχές και αποφάσεις του ΟΗΕ, η οποία θ’ απαλ-
λάσσει τη χώρα μας από την τουρκική κατοχή, θα τερματίζει τις «εγγυήσεις» τρί-
των και τις όποιες επεμβατικές πρόνοιες και θα επιτρέπει την ελεύθερη επι-
στροφή των εκτοπισμένων σε συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας και αξιοπρέπειας
στους τόπους τους.

Στη συνέχεια τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Μαρίνας στον πα-
ρακείμενο Ιερό Ναό Αγίου Πολυδώρου Καϊμακλίου, προϊσταμένου του Επισκό-
που Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. Στην ακολουθία παρέστησαν εκπρόσωπος του
Πρέσβη της Ελλάδος, εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Δήμαρχοι,
εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Εθνικής φρουράς, της ΕΛΔΥΚ, άλλοι αξιωμα-
τούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανωμένων Συνόλων κ.λπ.

Μετά το πέρας του εσπερινού τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή εις μνήμην όσων θυ-
σιάστηκαν το 1974 και ακολούθησε απαγγελία ποιήματος από τον Κυθρεώτη
ποιητή Νίκο Ορφανίδη. Ακολούθως στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος
Κυθρέας και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, δρ Πέτρος Καρεκλάς,
αφού αναφέρθηκε στη συμβολή των Κυθρεωτών στον αγώνα για την εθνική πα-
λιγγενεσία που φέτος γιορτάζεται, κάλεσε λαό και ηγεσία να συσπειρωθούν στον
αγώνα της απελευθέρωσης με αλληλεγγύη, ομόνοια, σθένος και αποφασιστικό-
τητα, ακολουθώντας το παράδειγμα των επιφανών και αφανών ηρώων του 1821
και όλων των εθνικών αγώνων που διεξήγαγε η Κύπρος διαχρονικά. 

Κύριος ομιλητής ο Υπουργός Εξωτερικών δρ Νίκος Χριστοδουλίδης.Η όλη
εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.

Tο καθιερωμένο Μνημόσυνο
δεκάδων Πεσόντων, εν ψυχρώ
δολοφονηθέντων και εν ειρήνη
κοιμηθέντων στην προσφυγιά,
της Κυθρέας και της Ευρύτερης
Περιοχής της, τελέστηκε την Κυ-
ριακή, 19.09.21 στον Απόστολο
Αντρέα Στροβόλου, προϊσταμένου
του Επισκόπου Χύτρων κ. Λεο-
ντίου.

Ομιλητής ο Έντιμος Υπουρ γός
Εσωτερικών, κ. Νίκος Νουρής,

Στο μνημόσυνο παρέστησαν
εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς
και πολλών Οργανωμένων Συνόλων, που, μετά το  τρισάγιο κατέθεσαν στεφάνια
στο Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων του Δήμου Κυθρέας, στο προαύλιο του
οικήματος του ΠΑΟΚ Κυθρέας στον Στρόβολο.
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Tην Τετάρτη 13 Οκτω-
βρίου 2021 στο οίκημα του
Σωματείου  ΑΕΚ στην Αγλα-
ντζιά έγινε σε μια σεμνή τε-
λετή, η παρουσίαση του λευ-
κώματος των 70 χρόνων
ζωής και δράσης του σωμα-
τείου Αθλητική Ένωση Κυ-
θρέας (ΑΕΚ Κυθρέας). 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του προέδρου του σωματείου Δρα Ζαχα-
ρία Βασιλειάδη και στην συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφα-
νος Στεφάνου, κάτω από την αιγίδα του οποίου ήταν η όλη εκδήλωση. Ακολού-
θησε ομιλία από το ιδρυτικό μέλος του σωματείου Πέτρο Στυλιανού ο οποίος
αναφέρθηκε στο χρονικό της ίδρυσης αλλά και της διαχρονικής πορείας του Σω-
ματείου. Στη συνέχεια το λόγο πήραν ο  Μάριος Κουλούμας εκ μέρους των συγ-
γενών πεσόντων και αγνοουμένων του σωματείου  και ο Δημήτρης Γεωργίου εκ
μέρους των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του σωματείου.

Ο γνωστός Κυθρεώτης φιλόλογος και λογοτέχνης Νίκος Ορφανίδης, ο οποίος
είχε και την γενική επιμέλεια του λευκώματος, με νοσταλγικό ποιητικό λόγο πα-
ρουσίασε το λεύκωμα.  

Έγινε επίσης παρουσίαση  των σχεδίων του καλλιτέχνη Παναγιώτη Πασάντα
στο οποίο ανατέθηκε η δημιουργία του μνημείου αγνοουμένων και πεσόντων
του σωματείου.  

Αναφέρεται σχετικά με την έκδοση του Λευκώματος, στην ιστοσελίδα της
ΑΕΚ: Ξεκινώντας από την ίδρυση του σωματείου μας και φτάνοντας μέχρι και
το σήμερα, ξεδιπλώνεται μέ  σα από τις σελίδες του η πλού σια αθλητική, κοινω-
νική και πολιτιστική δράση του, οι κόποι, οι αγώνες και οι θυσίες των ανθρώπων
του, που παρά τις μεγάλες δυσκολίες το κράτησαν και το κρατούν ζωντανό μαζί
με τις αναμνήσεις και την αγάπη για την πατρώα γη, για την Κυθρέα μας. Ιδι-
αίτερα δε, τα όσα καταγράφονται για την περίοδο 1950-1974 αποτελούν ένα
νοερό ταξίδι στη ζωή της Κυθρέας του χθες που τόσο βάναυσα διακόπηκε εκείνο
το μαύρο καλοκαίρι. Προσδοκία μας είναι αυτό το βιβλίο να αποτελέσει εργαλείο
και κληρονομιά προς τη νέα γενιά έτσι ώστε να έρθει κοντά στο σωματείο μας,
για να συνεχίσει το λάβαρο μας να βρίσκεται μπροστά στον αγώνα για επιστροφή
στην αγαπημένη μας κωμόπολη. Μέσα από αυτό το λεύκωμα τιμούμε και μνη-
μονεύουμε πρώην προέδρους, μέλη και αθλητές μας που δεν βρίσκονται πλέον
στη ζωή. Τιμούμε επίσης και μνημονεύουμε τα μέλη και τους φίλους του σω-
ματείου μας, που έπεσαν μαχόμενοι, αγνοείται η τύχη τους ή και έχουν δολο-
φονηθεί κατά τη βάρβαρη τούρκικη εισβολή. Το σωματείο μας έχει αποφασίσει
επίσης να προχωρήσει και στην ανέγερση σχετικού μνημείου στον περίβολο του
οικήματός μας. 

Πρόκειται για μια επιμελημένη έκδοση που δεν πρέπει να λείπει από κανένα
Κυθρεώτικο σπίτι γιατί αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας!



Στις 18 Οκτωβρίου 2021
στο οίκημα του Σωματείου
ΠΑΟΚ  έγινε η δεύτερη για
φέτος Αιμοδοσία του Δήμου
μας σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Αίματος και όλα τα Ορ-
γανωμένα Σύνολα της Κυ-
θρέας. Η Αιμοδοσία ήταν
αφιερωμένη στη μνήμη της
μακαριστής Θεοδώρας
Κναή, προέδρου του Ομίλου
Γυναικών Περιοχής Κυ-
θρέας, η οποία μας έφυγε πρόσφατα. Στην Αιμοδοσία παρέστησαν ο Δήμαρχος,
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι του Ομίλου Γυναικών και των
άλλων Οργανωμένων Συνόλων, δημότες και φίλοι του Δήμου μας καθώς και
μέλη της οικογένειας της εκλιπούσας. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους αιμοδότες
που έσπευσαν να δώσουν αίμα και εξέφρασε για ακόμα μια φορά στην οικογέ-
νεια της μακαριστής Θεοδώρας τα συλλυπητήριά του, κάνοντας αναφορά στο
πλούσιο και πολυσχιδές έργο που επιτέλεσε εν ζωή.

Με την καθοδήγηση του
μαέστρου κ. Δημήτρη Κων-
σταντίνου, ο οποίος ανέ-
λαβε τη σύσταση χορωδίας
με την επωνυμία «Χορωδία
Δήμου Κυθρέας» και με
κέφι και όρεξη για δουλειά
κάθε Τρί τη από τις 6.00 ως
τις 8.00 μ.μ. στην αίθουσα
πολλαπλής χρήσης «Κυ-
θρέα», συγκεντρώνονται επί
τούτω κα λοφωνάρηδες συνδημότες συ μπεριλαμβανομένων του Δημάρχου Κυ-
θρέας και της Δημοτικού Συμβούλου κας Ευαγγελίας Παυλίδου-Μιχαήλ. Είναι
αξιοσημείωτο και τους αποδίδουμε τα εύσημα γιατί ως χορωδία κατάφεραν
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να είναι έτοιμοι για να παρουσιαστούν ενώπιον
κοινού. Στις 21 Δεκεμβρίου  2021 στις 5.00 μ.μ. στον ισόγειο χώρο της Πλατείας
Ελευθερίας στη Λευκωσία ο οποίος διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να εμφανι-
στούν διάφορες χορωδίες με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια η χορωδία πήρε το
βάπτισμα του πυρός  πραγματοποιώντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή της. Σε
σύντομη προσφώνησή του ο Δήμαρχος Κυθρέας δρ Πέτρος Καρεκλάς ανέφερε
πως «η δράση αυτή κρατά τη φλόγα της επιστροφής στην αγαπημένη γη ζωντανή
και πως ευχή όλων μας, το συντομότερο να μπορέσουμε να τραγουδήσουμε για
τα Κυπριακά Ελευθέρια στην Κυθρέα μας». 
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