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Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού Δρα Πέτρου Καρεκλά στην Εκδήλωση της 

Σχολικής Εφορείας Κυθρέας για τη βράβευση των άριστων 

αποφοίτων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κυθρέας 

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2004 και ώρα 7.30μ.μ. 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Μεγάρου Αγίου Δομετίου 

Με ιδιαίτερn συγκίνnσn, όπως πάντοτε 

που εκδnλώσεις αφορούν τnν Κυθρέα 

και τα γύρω χωριά τπς, βρίσκομαι μαζί 

σας, στnν εορταστικn αυτn εκδr'iλωσn 

που διοργανώνεται για να τιμnθούν οι 

άριστοι απόφοιτοι Λυκείων, Γυμνασίων 

και Τεχνικών Σχολών, που κατάγονται 

από τnν Εκπαιδευτικn Περιφέρεια 

Κυθρέαc;. 

Συγχαίρω θερμά τn Σχολικn Εφορεία 

Κυθρέας για τn διοργάνωσn αυτnς τnc; 

σεμνnς εκδrlλωσnς, n οποία έχει πια 

καθιερωθεί και περιλαμβάνεται ανάμε

σα στις πιο σnμαντικέc; δραστnριότnτες 

που διοργανώνουν στnν προσφυγιά τα 

οργανωμένα σύνολα τnc; κατεχόμενnc; 

Κυθρέαc;. 

Η εκδrlλωσn αυτn, με τnν οποία τιμού

νται τα παιδιά και οι νέοι μας για τnν 

εργατικότnτα, τnν ευσυνειδnσία και 

τnν αφοσίωσn που επιδεικνύουν στις 

σπουδές τους, πέρα από το γεγονός 

ότι είναι μια δίκαιn και επιβαλλόμενn 

αναγνώρισn των επιτυχιών τους, υπn

ρετεί ταυτόχρονα και το στόχο του 

συνεχιζόμενου αντικατοχικού μας 

αγώνα και τnc; διατnρnσnς τnc; μνr'iμnc; 

τnc; κατεχόμενnς γnc; μας. Γιατί μέσα 

από εκδnλώσεις, όπως n σnμερινn, 

στέλνουμε παντού το μnνυμα ότι δια

τnρούμε άρρnκτουc; τους συνεκτικούς 

δεσμούς μας με τn γενέθλια γn, ανn

κουμε οργανικά και αναπόσπαστα στις 

πατρογονικές μας ρίζες, που εδώ και 

τριάντα χρόνια στενάζουν κάτω από 

τnν μπότα του τουρκικού Αττίλα, αγω

νιζόμαστε και προσμένουμε καρτερικά 

τnν ώρα τnc; λύτρωσnς και τπς επι

στροφnς. 

Για τριάντα χρόνια τώρα, μακριά από 

τnν αγαπnμένn μας Κυθρέα, το Νέο 

Χωρίο, το Τραχώνι, το Παλαίκυθρο, το 

Έξω Μετόχι, τπ Βώνn αλλά και όλn τnν 

κατεχόμενn πατρογονικrΊ μας γn, με 

πίκρα στnν ψυχn και με ανείπωτn οργn 

για τn συνεχιζόμενn αδικία σε βάρος 

τnc; μαρτυρικrΊς μας πατρίδας, τιμούμε 

σnμερα τα παιδιά μας που δίνουν 

καθnμερινά τον αγώνα τον καλό τnc; 

μάθnσnς και τnc; προκοπnς με τnν ελπί-




