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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΙ 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ 
ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΙΣ 27-30 
ΟΚΤΩΒΡΗ 1983 ΣΤΗ ΓΚΑΛΕΡΥ 
REMBRANDT ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριότητων του 
Σωματείου μας για το έτος 1983. έγινε έκθεση 
έργων ζωγραφικής των κ. κ. 
Γιάγκου Κωνσταντινίδη 

Χρυστάλλας Δημητρίου 

Κώστα Αβρααμίδη 
Ανθής Σαββίδου Πέτσα 

aυτοδίδακτων ζωγράφων aπό την Κυθρέα. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Πρόε

δρος της Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού 

και την επισκέφθηκε πλήθος κόσμου. 
Το 20% των εισπράξεων δόθηκε από τους 

ζωγράφους για ενίσχυση των πόρων του 
Σωματείου . 
Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Ελεύθερη Κυ

θρέa .. προσφωνώντας τη συγκέντρωση είπε : 

Το Σωματείο μας έχε ι οργανώσει την αποψι
νή εκδήλωση με έργα των χωριανών μας ζω
γράφων του αείμνηστου Κώστα Αβρααμίδη, 

του κ. Γιάγκου Κωνσταντινίδη, κ . Χρυστάλλας 
Δημητρίου και κ . Ανθής Σαββίδη Πέτσα. 

Στόχος της εκδήλωσης μας είναι να παρου

σιάσουμε έργα ειλημμένα από τα κατεχόμενα 
μας μέρη με σκοπό να διατηρήσουμε τη μνήμη 
των πατρογονικών μας τόπων για να κρατηθεί 
έτσι στη νεώτερη γενιά άσβεστος ο πόθος για 

την πολυπόθητη επιστροφή . 
Μας δίδεται ακόμη η ευκαιρία να δείξουμε 

πως η ξακουστή κωμόπολη μας ανάμεσα 
στους διάφορους τομείς κοινωνικής, πνευμα

τικής, πολιτιστικής δράσης που έχει επιδείξει 

στο πέρασμα αιώνων, δεν έχει υστερήσει και 
στο χειρισμό του χρωστήρα. της ευγενικιάς 

αυτής δεξιοτεχνίας που χαρακτηρίζει το Ελ
ληνικό χέρι. 
Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον Εξοχώ

τατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

που είχε την ευγενή καλωσύνη να βρεθεί από
ψε ανάμεσα μας και ν' ανοίξει την έκθεση. 
Ευχαριστώ ακόμη τον ιδιοκτήτη της Γκαλε

ρύς κ. Αντωνίου που παραχώρησε aφιλοκερ
δώς την αίθουσα γιο την έκθεση. 

Ευχαριστίες aπευθύνω επίσης και στους 
αδελφούς Βαρνοβίδη που μας παραχώρησε 3 

πίνακες από τη Συλλογή Κ. Αβρaαμίδη για να 
εκτεθούν στην έκθεση. 
Σας ευχαριστώ όλους σας που πρόθυμα μας 

τιμήσετε με την παρουσία σας. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος aνοίγοντας την 

έκθεση τόνισε τη σημασία της εκδήλωσης για 
διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και της μνήμης των κατεχομένων που συμβάλ
λουν aξιόλογα στον αγώνα που διεξάγει σήμε
ρα Κυβέρνηση και όλος ο Κυπριακός Λαός 
για επιστροφή και δικαίωση . 
Τόνισε το ακμαίο φρόνημα του προσφυγι

κού κόσμου που δεν κάμφθηκε στο πέρασμα 
του χρόνου παρ' όλες τις ταλαιπωρίες και 
aντιξοότητες. 
τέλος ευχαρίστησε τους διοργανωτές της 

εκδήλωσης και εξέφρασε την ελπίδα πως πα
ρόμοιες εκθέσεις θα συνεχιστούν και στο 
μέλλο. 

ΓΙΑΓΚΟΣ 

ΚΩ ΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Γεννήθηκε στην Κυθρέa και τέλειωσε το 
Παγκύπριο Γυμνάσιο και το Παγκύπριο Διδα
σκαλείο. Δούλεψε σε πολλά σχολείο της Κύ
πρου σαν δάσκαλος. μέχρι το 1968. Σ' αυτό το 
διάστημα aσχολείτο αραιά-αραιά με τη ζωγρα
φική. Τώρα, συνταξιούχος πια, ασχολείται συ
στηματικό με τη ζωγραφική, αντλώντας τα θέ
ματα του οπό τη θρησκεία, την ιστορία, την 
αγγλική κατοχή, την εισβολή, δίνοντας με 

αξιοθαύμαστη επιτυχία τον κόσμο του χτες 
όπως τον έζησε και τον θυμάται ο ίδιος . 
Πήρε ως τώρα μέρος σε 6 ομαδικές εκθέ

σεις. 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ 

Γεννήθηκε στην Κυθρέα και φοίτησε στο 
Δημοτικό Σχολείο της Χορδοκιώτισσος μέχρι 
την Τρίτη τάξη . Σε ηλικία 10 χρονών ρίχτηκε 
στη βιοπάλη. Από τα 14 του χρόνια άρχισε να 


