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Εορταστική Εκδήλωση Σχολικής Εφορείας Κυθρέας 

rou κου Γ. Koκti 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ τελέστηκε εορταστική 
εκδιiλωσn της Σχολικιiς ΕΦορείας Κυθρέας, στην αίθουσα Τελετών της Ιεράς Μονιiς 

Κύκκου στο Μετόχι Αρχαγγέλου, στη Λακατάμεια, όπου τιμιiθηκαν όλα τα παιδιά της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Κυθρέας, που aρίστευσαν κατά την αποΦοίτησιi τους από 

το Γυμνάσιο και από το Λύκειο. 

Σκοπός των εκδηλώσεων τούτων είναι κατά πρώτο λόγο να τιμηθούν όλα τα παιδιά 

που aρίστευσαν κατά τπν αποφοίτπσn τους, αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους και 

να ανανεωθούν συγγενικοί και φιλικοί δεσμοί που ένωναν τις οικογένειές τους, μια 

και μπορεί να φοιτούσαν σε σχολεία τπς ίδιας πόλης, αλλά να μη γνώριζαν καν ότι 

ιiσαν συγγενείς, Φίλοι ιi γείτονες εκεί στην Κυθρέα. 

Για τούτο το λόγο θεωρείται απαραίτητπ π παρουσία όλων στπν εκδιiλωση και με 

απόφασπ τπς Σχολικnς Εφορείας τα· χρπματικά έπαθλα, κατόπιν επιθυμίας και των 

δωρεοδοτών, δόθπκαν κατά σειράν επιτυχίας σε όσους παραβρέθπκαν ή αντιπροσω

πεύθπκαν από συγγενικό τους πρόσωπο. Επίδοση έγινε μόνο μια φορά αε κάθε βρα

βευθέντα. 

την εκδιiλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Προϊστάμενος Κρατικών Ινστιτούτων 

Επιμόρφωσης κος Γιώργος Κιτρομηλίδης ως εκπρόσωπος του εντ. Υπουργού Παιδεί

ας, ο Γενικός Διευθυντιiς του Υπ. Άμυνας και επίτιμος Πρόεδρος τπς Συντονιστικιiς 

Επιτροπιiς Ευρύτερης Περιοχιiς Κυθρέας κος Πέτρος Καρεκλάς, ο Δήμαρχος Κυθρέ

ας, Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη Επι

τροπών των Συλλόγων Κυθρέας και περιχώρων, οι τιμηθέντες, γονείς και συγγενείς 

τούτων. 

Χρηματικά βραβεία αρίστων αποφοίτων Λυκείου 2006. 

1. Βραβείο Γιάννη και Ελένης Μακριi 

εξ ολοκλιlρου σ 'αυτόν/Π που εξασφάλισε 

την πιο ψηλιl βαθμολΟγία 

fSOO 
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2. Βραβείο Σάββα και Χρίστος Χριστίδn κατανεμnμένο σε πέντε 

μέρn από 100 έκαστο, σύμφωνα με επιθυμία των χορnγών 

3. Βραβείο Μαίρnς Ρούσου-Αριστείδου 

4. Βραβείο Γεωργίου Καριi 

5. Βραβείο Αθnνάς και Κώστα Κυριακίδn-Κολλίτσn 

6. Βραβείο Χριστόδουλου Πέτσα 

7. Βραβείο Χριστάκn ΧριστοΦίδn 

8. Βραβείο Παναγιώτας Μέντζn 

9. Βραβείο Γιάγκου Κωνσταντινίδn 

10. Βραβείο Σάββα-Βαρβάρας Σάββα κσι Μιχάλn-Ελένnς ΠασιαρδιΊ 

11. Βραβείο ΑρετιΊς Παnαβαρνάβα στον Παλαικυθρίτn που εξασφάλισε 

τnν πιο ψnλιΊ βαθμολογία 

εsοο 

f100 

f100 

f100 

f100 

. f100 

f100 

εsο 

εsο 
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Ομιλία του Προέδρου Σχολικιiς Εφορείας Κυθρέας 

Αναππτοί μου. 

Μετά το παρανοϊκό και καθ' όλα καταδικαστέο πραξικόππμα, που τόσα δεινά επε

σώρευαε στον πολύπαθο τόπο μας και τπ λπστρικn που τούτο ακολούθπσε τούρκι· 

κπ εισβολιl στο νπσί μας εδώ και τριανταδύο χρόνια, στα λίγα που ακολούθπσαν τα 

γεγονότα τούτα χρόνια, π Σχολικn ΕΦορεία Κυθρέας ατόνισε μια και δεν είχε να φρο

ντίσει τα τπς λειτουργίας του Γυμνασίου και του Λυκείου που εκείνπ τπ χρονιά του 

1974 λειτούργπσε με τπν πρώτπ του τάξπ. το Γυμνάσιο λειτούργπσε για πρώτπ φορά 
το 1969 με 85 μαθπτές και μαθriτριες ενώ τπ μαύρπ εκείνπ χρονιά, όπως Φάνπκε 
ύστερα, φοιτούσαν 341 παιδιά κατανεμπμένα σε ένδεκα τμnματα και για τις τέσσε
ρις τάξεις, τρεις Γυμνασίου και μια Λυκείου. 

Το κτίριο βρισκόταν στπ Θεοτόκο, γειτονιά τπς Αγίας Μαρίνας, μιας από τις έξπ ενο

ρίες τπς Κυθρέας. Όπως ξέρουμε όλοι. τούτες είναι π Συρκανιά, Χαρδακιώτισσα. Άγιος 

Γεώργιος, Άγιος Ανδρόνικος, Αγία Μαρίνα και Χρυσίδα. Αλπθινά riτaν κτισμένο σε μια 

μαγευτικri τοποθεσία, που τπ γιόμιζαν απέραντοι ελαιώνες. κriποι με λεμονόδεντρα 

και ποικίλα άλλα καρποφόρα που φύτρωναν σε κάθε σπιθαμn γπς στπν Κυθρέα και 

στα γύρω τπς χωριά, μια και όλα τους αρδεύονταν από το νερό του κεφαλόβρυσου. 

Σε τούτο το νεόδμπτο κτιριακό ουγκρότπμα φοιτούσαν παιδιά από τπν Κυθρέα, το 

Νιο Χωριό, το Τραχώνι. το nαλαίκυθρο, το Έξω Μετόχι και τπ Βώνπ. Στπ μεγάλπ 

αίθουσα, με τπ λιlξπ των εργασιών τπς χρονιάς μίλπσε ο Γυμνασιάρχπς κ. Τάσος Α να· 

στασιάδπς, για τα πεπραγμένα τπς χρονιάς και τα μελλοντικά σχέδια, σε ομιλία που 

όμοια τπς δεν αντnχπσε ξανά, στις βουβές και έρπμες από τότε αίθουσες, μια και τα 
παιδιά, εκτοπισμένα μετά τπν εισβολri, διασκορπίστπκαν σ' όλα σχεδόν τα σχολεία 

τπς ελεύθερπς Κύπρου. Πέρασαν είκοσι χρόνια από τότε, κατά τα οποία π Σχολικri 

Εφορεία βρισκόταν σε χειμερία νάρκπ. 

το 1994 με απόΦασπ του Υπουργικού Συμβουλίου ανασυστάθπκαν όλες οι Σχολικές 
Εφορείες των κατεχομένων δπμοσίων σχολών. Έτσι επαναδραστπριοποιriθπκε και π 

Σχολικn εφορεία Κυθρέας υπό τπν προεδρία του κ. Ανδρέα Κολιού και βάλαμε σαν 

στόχο μας ένα και μόνο, αξιέπαινο, ζπλευτό και ευεργετικό, θεάρεστο και ωραίο, μια 

και τούτος αποτελεί έμπρακτπ εφαρμογri του δεν ξεχνώ, αγωνίζομαι και νοιάζομαι 

για τον τόπο μου, με σκοπό να γυρίσω πίσω. όχι σαν επισκέπτπς μα σαν νοικοκύρπς 

και διαφεντευτriς τπς αγαππμένπς αξέχαστπς μου γπς. Να παίρνω δύναμπ από τις 

οποιεσδriποτε δυσκολίες και ξεπερνώντας τις, να πετύχω τπ διάνοιξπ του δρόμου 

τπς επιστροφr\ς. Τούτο είναι εφικτό μόνο σαν συντπρώ άσβεστπ τπ μνriμπ τπς κατε· 
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χόμενnς γnς μου κοι τn μετοδίδω ζωντανή όπως εγώ τn νιώθω στις νεώτερες γενιές, 

που κομμάτι ζnλευτό τούτnς τnς γενιάς είστε εσείς, το ευέλπιδα νιάτα που συγκε

ντρώνουμε με πολύ κόπο. συντονισμένες προσπάθειες και με, πολλές φορές, aντί

ξοες συνθήκες, οπό όλο το Σχολείο στnν τελετή τούτn, γιο να σος εκφράσουμε τnν 

εκτίμnσιi μας. το Θαυμασμό μας νιο τnν κοτάκτnσπ του aριστείου στnν επίδοσπ σος 

κατά τπν οποΦοίτπσπ σος, προϊόν ζπλευτό μιας συνειδπτής, πολύχρονnς και πολύ

μοχθπς προσπάθειας. 

Το 2002 διορίστπκε νέο Σχολική Εφορεία. π οποία κοτορτίστπκε σε σώμα υπό τπν 
προεδρία μου. με μονοετιi Θπτείο, αλλά τούτn ανανεωνόταν κάθε χρόνο κι έτσι φτά

σαμε ως το σήμερα. Πορευτήκαμε στο αχνάρια τπς προπγούμενπς εφορείας μια και 

θεωρήσομε πως άξιζε να συνεχιστεί το επιτελεσθέν μέχρι τότε έργο. Επειδή τούτο 

το έργο ονογνωρίστnκε οπό πολλούς, πετύχομε να προχωρήσουμε παραπέρα, χάρn 

στους πρόθυμους συμπαραστάτες που βρήκαμε, και να μπορούμε να δίνουμε εκτός 

οπό τις πλοκέττες, στπν αρχή βιβλίο και περιοδικά. αργότερο δε και χριiμοτο. 

Η Σχολικιi Εφορεία δεν έχει δικούς τnς οικονομικούς πόρους. Δέχεται χορπγίο ύψους 

ε1000 οπό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, που αποδεικνύεται πως δεν αρκεί 

να καλυφθούν το έξοδο τρεχούσπς φύσεως. rιο να καλυφΘεί το κενό παίρνομε βοιi

θειο οπό τπν Τράπεζα Κύπρου. τπν Ιερά Μονιi Κύκκου. το Δr\μο Κυθρέος. Γιο το λόγο 

τούτο δεν έχει τπ δυνοτότπτο να δίνει εξ ιδίων τnς χρnμοτικά βραβεία. Δέχεται 

εισφορές και αυτές διαθέτει. Ευχιiς έργο θα ήτο να τα έπαιρναν όλο το παιδιά τnς 

περιοχιiς. Πέρσι κατοτέθnκαν όλες οι εισφορές σε ένα ταμείο και διονεμήθπκον εξ 

ίσου προς όλο το παιδιά που είχαν επίδοσπ 19-19,5 Β' βραβείο και 19,5 - 20 Α' βρα
βείο με μικριi διαφορά. Τούτο έγινε παρά τις επιφυλάξεις που διοτπρούσον οι δωρε

οδότες. Φέτος εξεδήλωσαν έντονο τπν επιθυμία να μn κατακερματιστούν οι εισφο

ρές, αλλά να δίνονται εξ ολοκλr\ρου σον βραβείο σε ομοχώριό τους άτομο. Σεβοστr\ 

π επιθυμία. 

Σε συνεδρία τπς Σχολικιiς εφορείας οποφοσίστnκε να γίνονται δεκτές οι οποιεσδή

ποτε εισφορές και να ακολουθείται σωστιi λογικά διάθεσή τους. Σον τέτοια βρέθnκε 

π μόνn εξ αντικειμένου μετριiσιμn, εκείνπ τπς επίδοσπς στο μοθιiματο γενικά και τπν 

οποίο μπορούν να Θέσουν στπ διάθεσή μας τα σχολείο. Ειδικά βραβείο είναι αδύνα

τον να δοθούν μια και δεν έχουμε τπν αναλυτική κατά μάθπμο βαθμολογία. Για να 

επιβραβευθούν όσο το δυνατό περισσότεροι απόφοιτοι. κρίθπκε ορθό και δίκαιο να 

καταταγούν τα χρnμοτικά έπαθλα σε τάξπ, ανάλογο με το ύψος τους και να διατε

θούν στους διεκδικnτές ανάλογα με τπν επίδοσn τους, σε καμιά όμως περίπτωσπ 

δυο βραβεία στο ίδιο πρόσωπο. Αν κάποιος απουσιάζει, μολονότι έχει προσκλπθεί και 

δεν αντιπροσωπεύεται οπό δικό του πρόσωπο. τότε επιδίδεται στον αμέσως επό

μενο. κατά σειράν επιτυχίας. 
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Τόσο ο τόπος όσο και ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιείται μια εκδήλωσn. συμ

βάλλουν αποτελεσματικά στnν επιτυχία τnς. αλλά γιομίζουν και τnν ψυχιi με ανά

λογα αισθιiματα. Στnν περίπτωσιi μας χρόνος κατάλλnλος θα ιiταν n τελικιi τnς απο
Φοίτnσnς γιορτιi και τόπος το κτίριο των εκπαιδευτηρίων στnν Κυθρέα. Κάναμε 

συντονισμένες ενέργειες με το Διiμο Κυθρέας να αναστηλωθεί το ετοιμόρροπο κτί

ριο του Δnμοτικού του Αγίου Ανδρονίκου στnν Κυθρέα, αυτό που προβάλλει στις 

προσκλιiσεις που πιiρατε, όσο και στις πλακέτες, που σε λίγο θα πάρετε, με έξοδα 

τnς Κυπριακιiς Δημοκρατίας και να χρησιμοποιείται ως πολιτιστικό κέντρο, που θα 

μπορούσε σαν τέτοιο να αγκαλιάσει και τnν εκδιiλωσn μας τούτn. Δυστυχώς δεν 

τελεσφόρησαν οι προσπάθειες μας ως σιiμερα. 

Επιλέξαμε κατόπιν προβληματισμού τn μέρα τούτn, έστω και αν μερικές απόφοιτοι 

έχουν αναχωριiσει ιiδn νια σπουδές στο εξωτερικό κοι οι έφnβοι έχουν καταταγεί 

στο στρατό, για να μας δίδεται ο απαραίτnτος χρόνος συλλογιiς των απαραίτητων 

στοιχείων που αφορούν τους αριστεύσαντες, αλλά και έγκαιρnς ειδοποίnσnς, ώστε 

να μπορούν να συγκεντρωθούν μια και προέρχονται από κατάσπαρτα σχολεία σ' όλπ 

τnν Κύπρο. Για τnν επιλονn του χώρου τnς εκδιiλωσnς βασικό ρόλο έπαιξε το γεγο

νός του ποιος είναι κατάλλnλος και μας παραχωρείται χωρίς τα λειτουργικά του έξο

δα, που ανέρχονται από f200- 1000. Εδώ τα έξοδα λειτουργίας ανέρχονται σε f300 
και τα επωμίζεται n Ιερά Μονιi Κύκκου. Για το λόγο τούτο ευχαριστούμε θερμά τόσο 
το nγουμενοσυμβούλιο, όσο και τον Άγιο Επίσκοπο Κύκκου κ. κ. Νικnφόρο νια τnν επί 

σειράν ετών προσφερομένnν οικονομικn στιiριξn προς τnν εφορεία Κυθρέας. Ευελ

πιστούμε πως ευγνωμόνως φερόμενοι θα επιδείξουμε έμπρακτα τις ευχαριστίες και 

τnν εκτίμnσn μας τnν κατάλλnλn στιγμιi. Έτσι λοιπόν τα αισθιiματα χαράς που νιώ

θουμε στn σύναξn τούτn επισκιάζονται αρνnτικά από το γεγονός πως δεν πραγμα

τοποιείται εκεί στους αξέχαστούς μας τόπους. 

Αλιiθεια λένε πως σ άνθρωπος είναι ο τόπος και χωρίς αυτόν ο τόπος είναι έρnμος. 

Τούτο ισχύει απόλυτα στnν περίπτωσιi μας. Έφυγε από το σπιτικό τnς n aρχόντισσα 
κυρά, π δουλεύτρα μάνα και αδελφιi και ριiμαξε το σπίτι. Έφυγε ο δουλευτιiς γnς, 

ο επιστnμσνας, ο τεχνίτnς, ο δάσκαλος, που όσο νοιαζόταν τn δουλειά του άλλο 

τόσο νοιαζόταν τn yn που τον έτρεφε, κι αυτιi ρnμαξε. Τnν εικόνα τούτn αντίκρυ
σαν όσοι επισκέΦθnκαν τnν περιοχιi μας πρόσφατα. Γιατί όπως ο πόνος, τα βάσανα. 

n λύπn χαρακώνουν βαθειά και γηράσκουν πρόωρα του καθενός μας το πρόσωπο. 
έτσι και n κατοχιi άλλαξε καταστροφικό το πρόσωπο τnς νnς μας. Το έκαμε τρομα
κτικό αγνώριστο. Όταν με το καλό γυρίσουμε πίσω, δε θα εκπλαγώ μ' αυτό που θα 

αντικρύσω, μα θα ανασκουμπωθώ μαζί μ' όλους τους άλλους και θα δουλέψουμε, 

σαν νέοι Ανταίοι, παίρνοντας δύναμn από τn δικιi μας που θα πατούμε yn νια να επι
τελέσουμε το βασανιστικό τnς αναδnμιουργίας έργο. Αν ξεράθηκαν, τώρα πια τα 
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λεμονόδεντρα και αν μαράθnκαν οι αιωνόβιες ελιές, θα τα φυτέψουμε ξανά, κι αν 

δεν πετύχουμε να βγάλει πάλι ο κεφαλάβρυοος νερό, θα τα ποτίζουμε με τον ίδρω· 

τά μας, μέχρι να καρπίσουν. 

«Δράξασθε παιδείας«, σωστι'i προγονικι'i παρακαταθι'iκn, που έγινε βίωμα σε οας αγα· 

πnτά μας παιδιά, νέοι και νεανίδες, που σιiμερα τιμούμε, καμαρώνουμε και προσδο· 

κούμε πως επάξια θα κρατι'iσετε και θα αξιοποιιiσετε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα 

απαραίτnτα τnς γνώσnς εφόδια για μια πετυχεμένn πορεία στn ζωι'i σας και κατ' επέ· 

κτασn για τnν πατρίδα που στnρίζει σε σας όνειρα κι ελπίδες. Η δικιi σας στάσn ας 

κάμει να επαλnθευτούν τα όνειρα τούτα κι έτσι σεις να γίνετε ευτυχέστεροι από 

εμάς. 

Δεν πρόκειται να δώσω σε σας συμβουλές, αγαπnτοί μου απόφοιτοι, αν και όχι μόνο 

μου το επιτρέπει μα θαρρώ μου το επιβάλλει n επαγγελματικιi Θέσn και n nλικία μου. 
Επιτρέψετε μου να σας θεωρι'iσω σαν δικά μου εγγόνια, όπως έκαμα προ καιρού στα 

δικά μου εγγόνια σαν πι'iγαν για σπουδές και τα Φύλαξαν καλά, στο νου και τnν καρ· 

διό. Στnν Ελένn πρώτα, μετά στον Αντρέα κι αργότερα στn Νότια-Κωνστάντια που 

έχουν ι'iδn φύγει για σπουδές, αφού πέρασαν από τούτn τn σύναξn, μα και τnν Κων· 

σταντίνα που βρίσκεται απόψε μαζί μας και σε λίγο, όπως πιστεύω κι εύχομαι, θα 

ανοίξει γι 'αλλού τα Φτiρά τπς. Στα πρόσωπά σας βρίσκω να ζωντανεύει n κάθε Ελέ· 
νn, για τούτο όπως είπα σ'εκείνn. έτσι λέω και σε σας: 

Εσύ, γλυκόλαλο πουλί, πεντάμορφο, καλόψυχο, Ελένn, 

με τις φτερούγες σου ανοιχτές, γι' αλλού τώρα πnγαίνεις. 

Να ·χεις τα μάτια σου ανοιχτά, σωστό το λογισμό σου 

και να το ξέρεις πως αυτά, βγαίνουνε σε καλό σου. 

Κει που θα πας ψάξε να βρεις τn μόρΦωσn, τn γνώσn 

κι ο χρόνος απουσίας σου γρι'iγορα Θα τελειώσει. 

Να χαίρεσαι τα νιάτα σου, με Φρόνnσn, με σκέψn 

κι n διασκέδασn σωστά το σώμα σου να Θρέψει. 

Ναν 'το μυαλό ξεκούραστο κι έτσι να προσλαμβάνει 

κι αφομοιώνει γρnγορα όσα το μάτι πιάνει. 

Mn σε τρομάζει το αύριο. Με θάρρος κοίταξέ το 

και μονοπάτι πονnρό, πάντα απόφευγέ το. 
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το όνομα σου το ·φερε βασίλισσα απ' τn Σnάρτn 

που όσn κι αν είχε ομορφιά, εβγήκε όμως σκάρτn. 

Αντίθετα n ρήγαινα. του Κωνσταντίνου n μάνα. 

γιομάτn ήταν με αρετές κι όχι με μάτια πλάνα. 

Τα θεϊκά χαρίσματα τnν κάνανε αγία 

και στn ζωή οι πράξεις τnς γράψανε ιστορία 

Όλοι εμείς ευχόμαστε από καρδιάς να ζήσεις, 

σωστός να γίνεις άνθρωπος κι έτσι να ευτυχήσεις. 

Με το δικό σου απόκτημα και με τnν προκοπή σου. 

εσύ θα 'σαι περιiφανn κι ύστερα οι δικοί σου 

οι άνθρωποι που αγαπάς σε νοιάζονται καλή μου 

κι από καρδιάς σου εύχονται να 'σαι καλά, χρυσή μου. 

Προτού κλείσω οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, αλλό κι εκείνες 

όλων των μελών τnς Σχολικής Εφορείας προς τους ευγενείς χορnγούς, που με τnν 

οικονομικιi τους ενίσχυση κατέστησαν δυνατή τnν πραγματοποίηση της εκδήλωσης 

αυτής. Όσοι είχαν την ευχέρεια να διαθέσουν οποιοδήποτε ποσό ως βραβείο και 

έκαμαν την εισφορά τους, ας είναι βέβαιοι πως αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο 

για τα αγαπητά τους aξιομνημόνευτα προσφιλή πρόσωπα. 

Προς το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού, το Διiμο Κυθρέας, την Ιερά Μονή Κύκ

κου, τις οικογένειες των παιδιών του Γιάννn και Ελένης Μακρή, για το εκ f500 βρα
β,είο που δίδεται σ' αυτόν που εξασΦάλισε την υψηλότερη βαθμολογία, τις οικογέ

νειες των παιδιών Σάββα και Χρίστος Χριστίδn, νια το ποσό των f500, κατανεμημένο 
σε πέντε ίσα βραβεία, για τους αποφοίτους με την αμέσως επόμενη βαθμολογία, την 

οικογένεια Νίκου Ρούσου για f200, από f100 για τα βραβεία τnς θυγατέρας τους 
Μαίρnς Ρούσου - Αριστείδου και του εγγονού τους Γεώργιου Καριi, τις οικογένειες 

των παιδιών του ιατρού Κώστα και Αθηνάς Κυριακίδη - Κολλfτση νια εισφορά f100, 
τnν οικογένεια του δασκάλου και προέδρου του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» Χρι

στόδουλου Πέτσα νια εισφορά f100, τn Δέσπω ΧριστοΦίδου f100 νια το βραβείο του 
συζύγου της αστυνομικού Χριστάκη Χριστοφίδη, το δρα Νίκο Μέντζη f100 νια το 
βραβείο της μητέρας του Παναγιώτας Μέντζη, την Ελένη Κωνσταντινίδη f50 νια το 
βραβείο του επίσης δασκάλου Γιάγκου Κωνσταντινίδη, το δήμαρχο Μιχαλάκη και τη 
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σύζυγο του Ρένο Σάββα (50 για το βραβείο των γονέων τους, τον Ανδρέα Παπαβαρ
νάβα (50 για το βραβείο Αρετnς Παπαβαρνάβα, το Στέλιο Συκαλλίδn (50 για το βρα
βείο Γιώργου και Χρυσταλλούς Συκαλλίδn, το Γιώργο ΚολλύΦα (50, τnν οικογένεια 
και πάλι Χριστίδn για τnν παραχώρnοn των βιβλίων «Πράσινn κοιλάδα», ένα ανά 

μαθnτn Λυκείου. το Δρα Νίκο ΟρΦανίδn μέλος τnς Επιτροπιiς Εκπαιδευτικιiς γπnρε

σίας για τα βιβλία του «Κυθρέα Ιμερόεσσα», ένσ κατά μαθnτn, τον υποφαινόμενο για 

το βιβλίο ΚεΦαλόβρυσος, ένα ανά μαθnτι'ι Γυμνασίου ως βραβείο για το θείο μου 

Διlμαρχο Κυθρέας Γεώργιο Κυριακού, ιατρό και τn μnτέρα μου Ελένn Κυριάκου 

Χατζnαθανάσn, τnν Εnιτροπn του Σωματείου Ελεύθερn Κυθρέα και Ελεύθερο nαλαι

κυθρο για τα περιοδικά που διέθεσαν προς όλους. Παράκλnσn θερμn. Mn μείνετε 
απλοί αναγνώστες, αλλά σταθεροί συνεργάτες, έτσι που να συνεχιστεί n έκδοσn 
τους. 

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που παρευρίσκεστε απόψε μαζί μας και είχατε τnν 

καλωσύνn να με ακούσετε. 

Σας ευχαριστώ θερμά. 
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Αντιφώνηση της Κωνσταντίνας Δήμου κακή εκ μέρους των τιμωμένων 

Αγαπητοί μου, 

Μου ζητιiθπκε να πω λίγα λόγια νια τπν αποψινιi εκδιiλωσπ. Λόγια που να με εκφρά

ζουν, λόγια για τπν Κυθραία, το χωριό του πατέρα μου, το χωριό το δικό μου. Αλιi

θεια μπορώ να το αποκαλώ χωριό μου. Και τούτο διότι αγάππσα τον τόπο αυτό. Έμα

θα με τον καιρό πώς ιiταν το χωριό μου και δυστυχώς πώς κατάντπσε σιlμερα. Ξέρω 

του ανθρώπους που ζούσαν εκεί κι ας μπν τους γνώρισα ποτέ. Ξέρω τπ μεγάλπ ιστο

ρία και παράδοσπ του χωριού μου, τις 6 ενορίες, τις εκκλπσιές, τα σχολεία, τις μικρές 
πλατείες, τον αλευρόμυλο, των αδερφών Χριστίδπ, τον Κεφαλόβρυσο. τα γύρω 

χωριά: Νέο Χωριό, Μια Μπλιά, Τραχώνι, Παλαίκυθρο, Βώνπ. ·εξω Μετόχι. Μπέπ Κιογι

ού, Επιχώ και Τζιάος. Αγάππσα τπν Κυθραία κι ας μπν έζπσα ποτέ εκεί. Η διαρκnς προ

σπάθεια του παππού να διατπριiσει ζωντανn στπ μνιlμπ τπ δικn του μα και τπ δική 

μας έφερε καρπούς. Καρπούς τέτοιους που να ανατριχιάζω στο άκουσμα του χωριού 

μου. Καρπούς τέτοιους ώστε να θέλω να γυρίσουμε πίσω. άσχετα αν θα χρειαστεί 

πολλιi δουλειά και μόχθος για να τπν επαναφέρουμε στπν παλιά τπς αίγλπ. 

Απόψε όμως δε θα επιχειριiσω να σας πώς ιiταν το χωριό μου ιi τι αντίκρισα όταν το 

επισκέφτπκα πρόσφατα. Δε θα επιχειριiσω να σας περιγράψω τπν απογοιiτευσιi μου 

που αντίκρισα ένα ρπμαγμένο χωριό, ξένο προς εμένα. ένα χωριό που στπ σκέψπ 

μου Φόνταζε παράδεισος αγγελικά πλασμένος, αλλά τώρα μου φαίνεται πολύ Φτω

χό σε ομορφιά. Δε θα επιχειριlσω να σας πω πώς ένιωσε ο πατέρας μου όταν πριν 

λίγο καιρό τον κερνούσαν καφέ στο ίδιο του το σπίτι δύο άνθρωποι εντελώς ξένοι μ· 

αυτό. Δε θα επιχειριiσω να σας πω τπ θλίψπ τπς γιαγιάς μου όταν η γυναίκα στο aντι

κρινό σπίτι από το δικό της, της είπε ότι η Κυθραία δε λέγεται πλέον Κυθραία αλλά 

Degγrmeηlic. Δε θα επιχειριiσω να σας αναφέρω τα εμπόδια που χρειάστηκε να αντε

πεξέλθει η οικογένειά μου για να ξανασταθεί στα πόδια της. Μα προπάντων δε θα 

επιχειριlσω, ιi μάλλον δε θα τολμιlσω να ξεστομίσω μεγάλα λόγια γιατί αυτά τα λέμε 

για να ικανοποιιiσουμε τα αυτιά μας, να καθησυχάσουμε τη συνείδπσιi μας, να μπο

ρούμε να κοιμόμαστε άνετα. 

Είναι κοινός τόπος πως οι καιροί τούτοι που ζούμε είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Οι κατο

χικές δυνάμεις προσπαθούν με κάθε μέσο να επισπμοποιnσουν τπν παρουσία τους 

στο νπσί μας. Δυστυχώς όμως παρατπρώ ότι έχουμε τπν εντύπωσπ πως είμαστε 

άοπλοι και πρέπει να τα δεχτούμε όλα παθπτικά. Πόσο λάθος κάνουμε ... Σκεπτόμε
νπ τα όσα συμβαίνουν και προβλπματισμένπ καθώς είμαι, καταλιiγω πως αυτό που 

πρέπει να κάνουμε από τπν πλευρά μας είναι: οι μεν πρεσβύτεροι να συνεχίζουν να 
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μας μαθαίνουν για τα χωριό μας και εμείς οι νεότεροι ολοένα να τα γνωρίζουμε και 

εν τέλει να τα αγαπούμε περισσότερο. "Ετσι θα παραμείνουν τα χωριό μας ζωντανό 

στπ μνιiμn μας και ο πόθος τnς επιστροφιiς άσβεστος. 

Τότε πράγματι έχουμε ελπίδες. 

Πράγματι έχουμε το δικαίωμα να γυρίσουμε πίσω. 

Ευχαριστώ! 

Τιμηθέντες Άριστοι Απόφοιτοι 

Εκπαιδευτικής περιφέρειας Κυθρέας 

Αγγελή Μσρία Ιωάννn 

Ανδρέου Αντιγόνη Ντίνου 

Ανδρέου Γιαγκολίνα Κυριάκου 

Αντωνίου Άντρn Πάνου 

Δnμnτρίου Μαρίνα ΣοΦούλn 

Ευσταθίου Ευτυχία Ανδρέα 

Ευσταθίου Σάββια Ανδρέα 

Ζαμπακίδnς Χρίστος Νίκου 

Ηλία Δομνίκn 

Θεράποντος Χρίστος Θεράπων 

κανάρn Αθnνd Ελευθερίου 

Λάμπρου Αναστασία 

Μιχαήλ Ήβn Μιχαιiλ 

Μιχαήλ Μάριος Ανδρέα 

Νικολάου Μύρια Χαράλαμπου 

Ντουπdρτ Φλωράνς Μπερτράντ 

Παναγιώτου Μαρία 

ΓΥΜΝΑΣιΟ 

παναγιώτου Χριστίνα Χρίστου 

παναγιώτου Χρυσοβαλάντω 

παnαβαρνάβα Ελένη Χρυσοστόμου 

πασάντα Γεωργία Παναγιώτη 

Παύλου Μαρία 

Πετάσnς Στυλιανός Μάριου 

Πολυδώρου Έλενα Παναγιώτη 

Πσλυχρονίδου παντελίνα Ανδρέα 

Σάββα Μαρία 

Σίφουνας Γεώργιος 

Σόλωνος Σόλων Λούκα 

Τουμάζου Παναγιώτα Κυριάκου 

Φωτιάδου Ηλιάνα Χρίστου 

Χρίστου Μαρία 

Χριστοφίδnς"Ανθος Κωνσταντίνου 

Χρυσάνθου Ελένη Αντώνη 

Παπαξάνθος Χρίστος Στέλιου 




