
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 40 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

το ημερολόγιο του Δήμου Κυθρέας νια το 2008 

rnς Ανθιfς Πέrσα-Σαββ(δαυ 

Στο κατάμεστο από Κυθρεώτες αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔV παρουσίασε ο Διlμος Κυθρέ

ας στις 22.12. 2007 το επιτραπέζιο nμερολόγιό του για το 2008 (το όγδοο στn σειρά 
από το 2001 που κυκλοφόρnσε το πρώτο nμερολόγιο) προσφορά του Διlμου προς 
τους δnμότες και Φίλους τnς κωμόπολιiς μας. 

το πρόγραμμα περιλάμβανε. εκτός από εισαγωγικιi ομιλία από το Διiμαρχο Κυθρέ

ας κο Μιχ. Σάββα, ομιλία με Θέμα «Η κυeρέα του χθές και του σήμερα» από τον δρα 

Νίκο Ορφανίδn καθώς και προβολή/παρουσίασn από τnν Φωτεινή Παπαβασιλείου 

οδοιπορικού τnς Κυθρέας σε κείμενο επίσnς του δρα Νίκου ΟρΦανίδn και μέσα από 

nρόσΦατες φωτογραφίες που σκόρπισαν ρίγn συγκίνnσnς. 

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Κυθρέας αναφέρθnκε στις δραστηριότπτες του Δήμου 
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και αnευθύνθnκε σε «όλους, νέους και παλαιότερους, πως θα πρέπει να δίνουν μαζι

κά το παρόν τους σε όλες τις εκδnλώσεις και τις δραστnριότnτες του Διiμου και όλων 

των οργανωμένων συνόλων τnς κωμόnολιiς μας για να στέλλουμε το μιiνυμα ότι οι 

ξεριζωμένοι Κυθρεώτες υπάρχουν και ογωνίζονται και n Κυθρέα ζει και μας καρτε
ρεί» για να καταλιiξει πως «n Κυθρέα διαφεντεύει το μυαλό μας κάθε μέρα, κάθε 

ώρα, κάθε ατιγμιi, είναι ζωντανιi και πανώρια, έγινε ένα με τnν αδούλωτn ψυχιi μας, 

φωτεινός οδοδείχτnς αγώνα». 

ΕύΦnμn μνεία έγινε από το Διiμαρχο Κυθρέας για το Περιοδικό του Σωματείου μας, 
το οποίο συνεχίζει να εκδίδεται για 30 συνεχιi χρόνια, πραγματικός, όπως είπε. 
άθλος για ένα Προσφυγικό Σωματείο. Δnμοσιοποίnσε μάλιστα απόΦασn του Δημο

τικού Συμβουλίου να το στnρίξει οικονομικά και μέσα από τους Προϋπολογισμούς 

του Διiμου για το 2009 οι οποίοι θα υποβληθούν στnν Κυβέρνnσn για έγκρισπ. Η 

εξαγγελία αυτιi μας χαροποίησε ιδιαίτερα ως Σωματείο, αλλά και ως συντακτικιi ομά

δα, αφού με τnν οικονομικιi αυτιi βοιiθεια θα μπορούν αντιμετωπιστούν δυσκο

λίες όσον αφορά τnν εξεύρεσn χρηματικών πόρων για συνέχισn τnς έκδοσιiς του, 

όπως εξεύρεσn διαφπμίσεων. είαπραξn καθυστερημένων συνδρομών κλπ. 

Στnν έκδοσn του ημερολογίου συνέβαλαν ο Αντιδιiμαρχος Κυθρέας κος Κυριάκος 

Έλλnνας στον οποίο οφείλονται και οι φωτογραφίες που κοσμούν το ημερολόγιο 
και το μέλος του ΔΣ κος Μάριος zαμπακίδnς. Το ημερολόγιο είναι καλλιτεχνικιi δημι

ουργία του γραφείου Ad and the City. 

κατά τn διάρκεια τnς εκδιiλωσnς, ο Διiμος Κυθρέας τίμnσε επίσnς το νεαρό συγχω

ριανό μας χρυσό Παγιωσμιονίκn τnς σκοποβολιiς SΚΕΕτ εφιiβων Τάσο Χαπέσιn και 

ακολούθησε δεξίωσn, στn διάρκεια τnς οποίας οι συγχωριανοί είχαν τnν ευκαιρία να 

κουβεντιάσουν και να «μεταφέρουν» τα τελευταία νέα τnς κοινότnτας. 

Ελπίζουμε ο Διiμος Κυθρέας να συνεχίσει το θεσμό τnς έκδοσnς του Επιτραπέζιου 

Ημερολογίου, ένα χειροπιαστό ξυπνnτιiρι που διαγράφοντας μέρα με τn μέρα τους 

μιiνες και τις nμέρες του, να μας aφυπνίζει ώστε να συνειδnτοποιιiσουμε πως ο 

χρόνος κυλά καταλυτικά και πως εμείς οφείλουμε και πρέπει να κρατηθούμε με 
νύχια και με δόντια μέχρι τnν nμέρα τnς επιστροφιiς! 




