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Παρουσίαση του Ημερολογίου 2021, Τιμητικό Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου
Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021, το βράδυ, στο
Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία η πρώτη διά ζώσης εκδήλωση στο πλαίσιο των εορτασμών για τα
200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Επιτροπή Εορτασμών Κύπρου 1821-2021, σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου.
Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος
Προδρόμου, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια, αλλά και την ευγνωμοσύνη του στον Σύνδεσμο
Μικρασιατών Κύπρου, ο οποίος μέσα από την έκδοση του Ημερολογίου αναδεικνύει «τη μεγάλη
σημασία της καταγραφής, διάσωσης και διαφύλαξης της ιστορικής μας μνήμης σε ό,τι αφορά στην
ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο για τη δική της συμβολή στον μεγάλο αγώνα του 1821».
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, ανέφερε στον
χαιρετισμό της ότι, με το Αφιέρωμα στο Ημερολόγιο 2021, το 9ο στη συλλεκτική σειρά των ετήσιων
Ημερολογίων του, «ο Σύνδεσμος τιμά τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,
συμμετέχοντας στην κορυφαία αυτή στιγμή της συλλογικής μνήμης». Στο Αφιέρωμα εντάσσονται
ποιήματα για την Ελληνική Επανάσταση Κύπριων ποιητών με μικρασιατική καταγωγή και
προβάλλεται η συμβολής της ιδιαίτερής μας πατρίδας στην Επανάσταση με στοιχεία από
κυπριακές, ελλαδικές, γαλλικές και ιταλικές πηγές, καθώς και με το αναλυτικό «χρονολόγιο της
Τουρκοκρατίας (1571-1878) για την κατανόηση των συνθηκών διαβίωσης των Κυπρίων στα χρόνια
αυτά».
Το Ημερολόγιο παρουσίασε εκτενώς η Δρ Άγγελ Νικολάου Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξαίροντας την υψηλή ποιότητα
που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο και την αισθητική του. Συγκεκριμένα, η Δρ Νικολαου Κονναρή
επισήμανε ότι ο όρος «Ημερολόγιο» αδικεί τους τόμους του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, για
τους οποίους θα θεωρούσε ορθότερη την ονομασία «Ανθολογία ιστορικών πηγών». Περαιτέρω
ανέφερε
ότι
«η
αρμονική
κατανομή
κειμένων,
εικόνων
και,
φυσικά,
ημερολογίου/εορτολογίου/επετειολογίου
διευκολύνει
και
νοηματοδοτεί
την
ανάγνωση,
προσφέροντας μια ευκαιρία ανασκόπησης, επανεξέτασης και επικαιροποίησης των κυπριακών
πτυχών του σημαντικότερου γεγονότος της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού», καταλήγοντας ότι το
Ημερολόγιο του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου μάς παρέχει κάθε χρόνο την ευκαιρία να
«επισκεπτόμεθα με ασφάλεια την Κλειώ».
Η εκδήλωση διανθίστηκε με αναγνώσεις επιλεγμένων αποσπασμάτων (ποιημάτων και πεζών) από
το Ημερολόγιο από τους κ. Κυριάκο Χαραλαμπίδη, κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, κ. Αντωνία
Προδρόμου, κ. Βαλεντίνα Σαλτέ και κ. Γεώργιο Χατζηγεωργίου, ενώ παράλληλα προβάλλονταν
εικόνες από το Ημερολόγιο.
Την εκδήλωση έκλεισε το μουσικό σχήμα του Παγκυπρίου Γυμνασίου (Μουσικού Λυκείου
Λευκωσίας) με υπέροχες ερμηνείες επετειακών και μικρασιάτικων τραγουδιών.
Τόσο το Πρόγραμμα της εκδήλωσης όσο και η ίδια η εκδήλωση οπτικογραφημένη είναι
αναρτημένα στη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εορτασμών Κύπρου 1821 – 2021
(http://www.kypros1821.gov.cy /).

