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Δραστηριότητες του Ομίλου Γυναικών Περιοχής Κυθρέας 

το πρώτο τετράμηνο του 1996 

Γενάρης 1996. 

Τό πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη 

κλιμάκιο από μέλη του Ομίλου επισκέ

φθηκαν διάφορες οικογένειες από την 

Κυθρέα και την περιοχή μας, που διαπι

στώθηκε ότι είχαν ανάγκη είτε υλικής 

βοήθειας είτε ηθικής συμπαράστασης. 

Στο Σκαλί Αγλαντζιάς διοργανώ

θηκε από τον Όμιλο πολιτιστική εκδήλω

ση με θέμα «Γυναίκα του Ρεθύμνου- Γυ

ναίκα της Κυθρέας••. - Ως γνωστόν οι 
γυναίκες της Κυθρέας έχουν αδελφο

ποιηθεί με τις γυναίκες του Ρεθύμνου και 

διατηρούν ισχυρούς αδελφικούς δε

σμούς. 

Δυο εξέχουσες φυσιογνωμίες της 

Ρεθυμνιώτικης κοινωνίας οι κες Μαρί 

Τσιρμονάκη και Ασημένια Καμάρη προ

σκλήθηκαν στην Κύπρο και παρουσία

σαν μπροστά από ένα σεβαστό σε αριθ

μό παρευρισκομένων τη Γυναίκα του 

Ρεθύμνου και η κα Αντιγόνη Παπαδο

πούλλου τη Γυναίκα της Κυθρέας. Το 

πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με τραγού

δια του Μουσικού Ομίλου Λευκωσίας 

υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη ΧατζηλοΤ

ζου. Την εκδήλωση ακολούθησε δεξίω

ση. 

Φεβράρης1996 

Συγκλήθηκε η ετήσια Γενική Συνέ-

της Ανθής Πέτσα· Σα88ίδοu 
Μάης 1996. 

λευση του Ομίλου στην αίθουσα που ο 

Δήμαρχος Κυθρέας παρεχώρησε στον 

Όμιλό μας στο προσωρινό οίκημα του 

Δήμου Κυθρέας, στη Χρυσαλινιώτισσα. 

Στη συνέλευση έγινε Έκθεση των 

Πεπραγμένων από τον Φεβράρη του 

1995 ως το Φεβράρη του 1996 καθώς και 
ταμιακή έκθεση. Ακολούθησε συζήτηση 

πάνω σε θέματα που αφορούν την μελ

λοντική πορεία, το πρόγραμμα δράσης 

και τη μόνιμη στέγαση του Ομίλου. 

Απρίλης 1996 

Σε δυο πραγματικά κατάμεστες 

από γυναίκες της περιοχής Κυθρέας αί

θουσες του λευκωσιάτικου ξενοδοχείου 

· Forυm lnternational πραγματοποιήθηκε 
το ετήσιο τσάι του Ομίλου Γυναικών πε

ριοχής Κυθρέας το απόγευμα της Τε

τάρτης, 24 του Απρίλη 1996. Στον προ
θάλαμο των δυο αιθουσών έγινε το 

αδιαχώρητο, καθώς η προσέλευση των 

γυναικών ήταν άνευ προηγουμένου. 

Τραπέζια και καρέκλες μεταφέρονταν 

και στήνονταν την τελευταία στιγμή, και 

στην παρουσία των προσκεκλημένων .... 

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα

ρουσία τους η κα Έλση Χριστόφια, η κα 

Ανδρούλλα Βασιλείου, η κα Χλόη Ιακωβί

δου, εκπρόσωπος του Ομίλου Γυναικών 




