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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου και Φίλων, που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 έχει να επιδείξει πλούσια
δράση και προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού μας, ανταποκρινόμενος ποικιλοτρόπως στους στόχους
και σκοπούς που καταγράφονται στο Καταστατικό της σύστασής του και είναι οι ακόλουθοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Η περισυλλογή, μελέτη, διάσωση, ανάδειξη και διαφύλαξη των μικρασιατικών στοιχείων και μνημείων, της
μικρασιατικής λαογραφίας και η διατήρηση και αναζωογόνηση της μικρασιατικής παράδοσης,
η στενότερη συνάφεια, επικοινωνία, ηθική υποστήριξη και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του καθώς και
κάθε Μικρασιάτη,
η μέσω της ενώσεως των μελών του ενιαία κοινωνική παρουσία,
η υποστήριξη και προώθηση της πνευματικής και σωματικής αγωγής των μελών του,
η αντιμετώπιση, προάσπιση και προαγωγή των εν γένει θεμάτων που αφορούν τους Μικρασιάτες,
η σύσφιγξη σχέσεων με άλλους συνδέσμους Μικρασιατών, εντός και εκτός Κύπρου,
η προβολή των πνευματικών και εν γένει πολιτισμικών επιτευγμάτων των Μικρασιατών.

Το Δ.Σ. με πρόεδρό του τη γνωστή Λεμεσιανή λογοτέχνη, φιλόλογο, πρώην Λυκειάρχη του Λανιτείου Λυκείου Α΄
και Συντονίστρια Διευθύντρια Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού. μικρασιάτισσα δεύτερης γενιάς και από
τους δύο της γονείς κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου και τους επίσης δεύτερης γενιάς μικρασιατικής καταγωγής
αντιπρόεδρο Γεώργιο Χατζηγεωργίου, φιλόλογο, πρώην Γυμνασιάρχη, Γραμματέα Δρα Χαράλαμπο Χοτζάκογλου,
βυζαντινολόγο στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Αθήνα), Διευθυντή στο Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών
της εν Κύπρω Ιεράς Μονής Κύκκου, Γεώργιο Καλαμά, φιλόλογο, εκπαιδευτικό, Βοηθό Γραμματέα Ταμία Τασούλα
Καταφυγιώτου οικονομολόγο, πρώην τραπεζικό υπάλληλο, Βασίλη Ευσταθιάδη, πρώην επιχειρηματία, Μαρία
Γεωργίου, ψυχολόγο, μέλη, πραγματοποίησαν τις ακόλουθες δραστηριότητες με τη συνδρομή των μέχρι τώρα 243
μελών του.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ-ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ (2010-2012) δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ (20132014)
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ (2010-2012), ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΣ (2013-2014)
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΥΡΤΩ ΠΟΥΑΓΚΑΡΕ (2010-2012), ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ (2012-2014)
ΜΕΛΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΟΥ (2010-2012) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2012-2014)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ-ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, συντ. ἐκπαιδευτικός, ποιήτρια-λογοτέχνις
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, συντ. ἐκπαιδευτικός
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ, βυζαντινολόγος
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ψυχολόγος
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, συντ. ἐκπαιδευτικός
ΜΕΛΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, συντ. ἐπιχειρηματίας
ΜΕΛΟΣ: δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, βυζαντινολόγος-ἱστορικός τέχνης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2011-2013
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011
27.1.2011
Διάλεξη από τον κ. Κώστα Σερέζη
Διάλεξη στη Λεμεσό από το δημοσιογράφο και συγγραφέα μικρασιατικής καταγωγής κ. Κώστα Σερέζη με θέμα
«Η φτερωτή της μνήμης – Σελίδες από ένα οδοιπορικό στη Μικρασία». Στην εκδήλωση παρέστη και εκφώνησε
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου.
9.2.2011
Αφιέρωμα από τον Τηλεοπτικό Σταθμό «Σίγμα»
Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τον Τηλεοπτικό Σταθμό Σίγμα παρουσίασε στο Πρόγραμμα «Με την Ελίτα»
Αφιέρωμα στο Μικρασιατικό Ελληνισμό, στις 9.2.2011, ώρα 3:45. Παρουσιάστηκαν και μίλησαν μέλη του Δ.Σ.
καθώς και μέλη του Συνδέσμου μας.
1.3.2011
Διάλεξη από τον δρα Ανδρέα Σοφοκλέους
Διάλεξη στη Λευκωσία από τον δρα Ανδρέα Σοφοκλέους, καθηγητή Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας με θέμα: «Η υποδοχή των Μικρασιατών το 1922 από τους Κυπρίους». Την εκδήλωση έθεσε υπό την αιγίδα
της η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο, παρέστη και χαιρέτησε ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Βασίλης Παπαϊωάννου.
12.4.2011
Ράδιο Πάφος
Ανακοίνωση για το Σύνδεσμό μας στο Ράδιο Πάφος 12.4.2011
Η Πρόεδρος μίλησε για την ίδρυση του Συνδέσμου μας στο Ράδιο Πάφος, την Τρίτη 12.4.2011 και ώρα 8:00 π.μ. στο
Ενημερωτικό Δελτίο για πληρέστερη ενημέρωση των συμπολιτών μας της Πάφου.
13.4.2011
Ραδιοφωνική Εκπομπή του ΡΙΚ
Στο Πρόγραμμα του ΡΙΚ «Ελεύθερο Βήμα» με παρουσιαστή τον δρα Κλείτο Ιωαννίδη, διακεκριμένο ερευνητή και
συγγραφέα έλαβε μέρος η Πρόεδρος κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, ο Αναπληρωτής Γραμματέας δρ. Χαράλαμπος
Χοτζάκογλου και ο αντιπρόσωπός μας στη Λευκωσία κ. Γιώργος Νικολαΐδης με θέμα τη Μικρασία και το Σύνδεσμο.
Ώρα 7:15 – 8:00μ.μ. ημέρα Τετάρτη, 13.4.2011. Ο Δρ Κλείτος Ιωαννίδης είναι μικρασιατικής καταγωγής και μέλος
του Συνδέσμου μας.
27 - 28.5.2011
Έκθεση και αγορά βιβλίου για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό
Έκθεση και αγορά βιβλίου (λογοτεχνικού και ιστορικού) για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Στην Τελετή Εγκαινίων,
που τέλεσε η Πρόεδρος των Εκδοτών Κυπριακού Βιβλίου κ. Βούλα Κοκκίνου, μίλησε η Προϊσταμένη των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών Δήμου Λεμεσού δρ Νάτια Αναξαγόρου με θέμα «Λογοτεχνία της μνήμης και του τραύματος
από κύπριους μικρασιατικής καταγωγής» και διάβασαν κείμενά τους σχετικά οι κύπριοι λογοτέχνες μικρασιατικής
καταγωγής Πάνος Ιωαννίδης, Γιάννης Σπανός, Κλείτος Ιωαννίδης, Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, Νάσα Παταπίου,
Μαρία Περατικού Κοκαράκη και Νόρα Νατζαριάν. Διαβάστηκαν επίσης αποσπάσματα από τα βιβλία των κύπριων
λογοτεχνών Ειρένας Αδαμίδου Ιωαννίδου «Δρόμοι της Ανατολής» και Νίκου Ορφανίδη «Αλυπίου μάρτυρος
φανέρωσις».
18.6.2011
Εκδρομή
Εκδρομή στην Αγία Νάπα, επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο της Θάλασσας, στο μεσαιωνικό μοναστήρι και στην
πλατεία με την προτομή του Γιώργου Σεφέρη όπου η λογοτέχνης Μαρία Περατικού Κοκαράκη μίλησε για το έργο
και τη ζωή του Νομπελίστα μικρασιάτη ποιητή και απάγγειλε το ποίημα του «Μνήμη α» από την ποιητική συλλογή
του για την Κύπρο «Κύπρον ου μ’ εθέσπισεν». Φαγητό στο ξενοδοχείο Capo Bay στον Πρωταρά. Με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων.

5.10.2011
Βιβλιοπαρουσίαση
Παρουσίαση των βιβλίων της ποιήτριας και συγγραφέως, μικρασιατικής καταγωγής, κ. Μαρίας Περατικού
Κοκαράκη «Ιδιόμελα» και «Χάι Κάι» από την κ. Αικατερίνη Λάμπρου, Σύμβουλο Επικοινωνίας Α΄ στην Πρεσβεία
της Ελλάδας. Ποιήματά της απάγγειλε ο ηθοποιός Χρίστος Κοκαράκης.
7.11.2011
Προβολή της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «1922»
Σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού προβολή της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «1922» στον
κινηματογράφο «Ρίο» στη Λεμεσό. Η ταινία έχει πάρει 7 Βραβεία, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης
ταινίας στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Cape Town 1982, Grand Prix, Καλύτερης Ερμηνείας Α΄ Γυναικείου Ρόλου,
Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερου Σεναρίου στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης 1978.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Εκδηλώσεις Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου
για τα 90 χρόνια Μνήμης Μικρασίας
1922 – 2012
19.1.2012
Κόψιμο της βασιλόπιτας
Συνεστίαση στο Εστιατόριο «Συκαμινιά» στη Λεμεσό, με μικρασιάτικα φαγητά, ζωντανή μουσική με ρεμπέτικα,
σμυρνέικα και μικρασιάτικα τραγούδια και κόψιμο της βασιλόπιτας για το Νέο Χρόνο με πλούσια δώρα.
23.1.2012
Ραδιοφωνική εκπομπή ΡΙΚ «Περίπλους»
Στην εκπομπή της Όλγας Πιερίδου «Περίπλους» έγινε αφιέρωμα στο Σύνδεσμο και μίλησαν η Πρόεδρος κ. Μόνα
Σαββίδου Θεοδούλου, ο Αναπληρωτής Γραμματέας δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου και ο Συλλέκτης Χαρτών και
Γκραβούρων Δρ Γιώργος Λεβέντης.
25.1.2012
Έκθεση Χαρτών και Γκραβούρων για την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία
Σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών Έκθεση Χαρτών και Γκραβούρων για την Κωνσταντινούπολη
και τη Μικρά Ασία του συλλέκτη μικρασιατικής καταγωγής δρος Γιώργου Λεβέντη, την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου
2012, ώρα 7:00μ.μ., στο κτήριο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών (Μέγαρο Παλαιάς Αρχιεπισκοπής, έναντι
Παγκυπρίου Γυμνασίου) στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια τέλεσε ο κ. Γιώργος Περδίκης, βουλευτής του Κινήματος
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, ο οποίος και τιμήθηκε από το Σύνδεσμο λόγω της συμβολής του στην καθιέρωση της
14ης Σεπτεμβρίου ως Ημέρας Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Κυπριακή Πολιτεία. Την εκδήλωση
χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου και η Πρόεδρος του
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου. Διάρκεια Έκθεσης από 25 μέχρι 28 Ιανουαρίου
2012.
4.2.2012
Πρωτοχρονιάτικο τσάι
Απογευματινό πρωτοχρονιάτικο τσάι με κόψιμο της βασιλόπιτας, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Απ.
Βαρνάβα Δασουπόλεως, στη Λευκωσία, από τις 4:00 μ.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη
χορωδία του «Αστρινίδειου Ωδείου» με μαέστρο την κ. Πηνελόπη Προκοπίου και κλήρωση λαχνών με πλούσια
δώρα. Στην εκδήλωση αφηγήθηκαν αναμνήσεις τους από τους γονείς τους και τη Μικρά Ασία πολλά μέλη του
Συνδέσμου.

15.2.2012
Προβολή μουσικού ντοκυμαντέρ «Καναρίνι μου γλυκό»
Σε συνεργασία με το θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό προβολή του ντοκυμαντέρ για τη ζωή της Ρόζας Εσκενάζυ, της πιο
ξακουστής και αγαπημένης τραγουδίστριας της πρώτης περιόδου του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο τίτλος της ταινίας
είναι «Καναρίνι μου γλυκό – Η ιστορία της Ρόζας Εσκενάζυ». Η Ρόζα Εσκενάζυ τραγουδούσε, όπως ακριβώς ζούσε
τη ζωή της: με πάθος και έρωτα. Πρόκειται για την ιστορία τριών νέων μουσικών από την Ελλάδα, την Τουρκία και
το Ισραήλ, που ξεκινούν ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι για να αφηγηθούν την ιστορία της πιο ξακουστής και
αγαπημένης τραγουδίστριας της πρώτης περιόδου του ρεμπέτικου τραγουδιού.
Ένα ταξίδι που θα τους οδηγήσει από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Αθήνα, πάνω στα
μουσικά χνάρια που άφησε πίσω της η Ρόζα και που οι νότες του συνεχίζουν ακόμη να αντηχούν στην περιοχή της
Μεσογείου. Στην προβολή ήταν παρών και ο σκηνοθέτης. Μετά το πέρας της προβολής έγινε συζήτηση με το κοινό.
7.3.2012
Παρουσίαση της τριλογίας του Ευάγγελου Μαυρουδή «Επιστροφή στη Σμύρνη»
Σε συνεργασία με την ΕΘΑΛ παρουσίαση του βιβλίου της τριλογίας του Ευάγγελου Μαυρουδή «Επιστροφή στη
Σμύρνη» από τον πανεπιστημιακό καθηγητή κ. Γεώργιο Γεωργή. Χαιρέτησε ο καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΘΑΛ
κ. Μηνάς Τίγκιλης και η Πρόεδρος κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου. Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος κ.
Ανδρέας Παράσχος.
30.5.2012
Σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ προβολή της ταινίας «Δυο φορές ξένος», στην Αίθουσα «Πεύκιος Γεωργιάδης» στη
παρουσία της παραγωγού και του σκηνοθέτη της ταινίας.
28.9.2012
Παρουσίαση του βιβλίου «Αιχμάλωτος Περιηγητής» του Γιώργου Χαριτωνίδη από την Επίκουρη Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Κύπρου δρα Ζέλεια Γρηγορίου. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός κ.
Φώτος Φωτιάδης. Η εκδήλωση έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας.
10.10.2012
Ραδιοφωνική Εκπομπή ΡΙΚ «Ελεύθερο Βήμα»
Στην εκπομπή του Κλείτου Ιωαννίδη «Ελεύθερο Βήμα» έγινε αναφορά για το Επιστημονικό Συμπόσιο του Συνδέσμου.
Μίλησαν η Πρόεδρος κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου και ο Αναπληρωτής Γραμματέας δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου.
12.10.2012
Στην εκπομπή της Όλγας Πιερίδου «Περίπλους» ο Αν. Γραμματέας δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μίλησε για το
επικείμενο Συμπόσιο.
13.10.2012
Επιστημονικό Συμπόσιο «Κύπρος – Μικρασία»
Συνδιοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στην κατάμεστη
αίθουσα της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, δρ Χαράλαμπος Γ.
Χοτζάκογλου, καλωσόρισε τους παρισταμένους, τονίζοντας τη βαρύνουσα σημασία του πρώτου Μικρασιατικού
Συμποσίου στην Κύπρο και την ανάγκη συγγραφής του κεφαλαίου της έλευσης των Μικρασιατών προσφύγων στην
Κύπρο το 1922. Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, εκπαιδευτικός και λογοτέχνης, Μόνα ΣαββίδουΘεοδούλου αναφέρθηκε στην πλούσια δραστηριότητα του νεοϊδρυθέντος Συνδέσμου, ο οποίος προγραμματίζει για
τον επόμενο μήνα μεγάλη έκθεση Μικρασιατικών κειμηλίων στο Βυζαντινό Μουσείο στη Λευκωσία. Ο πρέσβυς της
Ελλάδος στην Κύπρο, Βασίλειος Παπαϊωάννου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το πρώτο αυτό Συμπόσιο, δηλώνοντας
την αμέριστη στήριξη της Πρεσβείας σε σχετικές δράσεις των διοργανωτών. Τη σημασία της πρωτοβουλίας για τη
θεματική ενός τέτοιου συμποσίου από τους διοργανωτές εξήρε και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, ο οποίος τόνισε τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με την Εταιρεία και τη διάθεσή
του για περαιτέρω επιστημονικές συνέργειες. Τις από αρχαιοτάτων χρόνων στενές σχέσεις Κύπρου και Μικρασίας
στη φιλοσοφία, ιστορία και θεολογία τόνισε στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρος,
ο οποίος αναφέρθηκε στις μακρές σχέσεις της Ιεράς Μονής Κύκκου με τους Μικρασιατικούς πληθυσμούς, τις
καραμανλίδικες εκδόσεις και τη διάδοση της τιμής της Παναγίας Κυκκωτίσης στο Μικρασιατικό κόσμο και κήρυξε
τις εργασίες του Συμποσίου, τις οποίες παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συνέδρων.

18.10.2012
Έκθεση Γκραβούρων, χαρτών και Καρτ-Ποστάλ για τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη στο
Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας στη Λεμεσό, του συλλέκτη Παύλου Κυπριανού που ζει και εργάζεται
στη Νάπολη της Ιταλίας. Οι γκραβούρες απεικονίζουν την ιστορία του ελληνισμού στο μικρασιατικό χώρο από
τον 15ο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Εξαιρετικής σημασίας και αξίας είναι οι προσωπογραφίες σε χαρακτικά
του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ Χαν, της Σουλτάνας Ευμενίας, που ήταν ελληνίδα, καθώς
και του Βησσαρίωνα. Πολλές από αυτές είναι εξώφυλλα από τα περιοδικά των αρχών του 20ου αιώνα Le petit
journal, Illustrazione del popolo, Domenica del Corriere, Le petit Parisiene, με γελοιογραφικές αναπαραστάσεις
που κρίνουν την πολιτική επικαιρότητα της εποχής τους. Οι καρτ-ποστάλ αφορούν τη Σμύρνη και τα εξαίρετα
κτίρια της Τράπεζας της Ανατολής και της Τράπεζας της Αθήνας στη Σμύρνη καθώς επίσης τα Πριγκηπονήσια, τη
Χάλκη και την Έφεσο κατά τον περασμένο αιώνα, όπως και οι χάρτες και το Πανόραμα της Κωνσταντινούπολης
που χρονολογείται από το 17ο αιώνα. Η θεματολογία καλύπτει και τον τομέα της ενδυματολογίας με γκραβούρες
για τις στολές της εποχής. Πολλές από αυτές είναι έγχρωμες.
Στην εκδήλωση παρέστη και χαιρέτησε ο Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος κ.κ. Νικόλαος, παρουσίασε τον συλλέκτη η
Πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, στον οποίο επέδωσε ως τιμητικό
ενθύμιο το βιβλίο του Γιώργου Χατζηκωστή «Οι ιταλικές λέξεις στην κυπριακή διάλεκτο».
24.11.2012
Περιδιαβάζοντας τις Μικρασιατικές συνοικίες της Λεμεσού. Συμμετοχή σε Επιστημονικό Συμπόσιο
Παρέμβαση της Πρόεδρου κ. Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου στο 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας
του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού που είχε ως θέμα «Οι
αθέατες πόλεις της Λεμεσού: Οι Συνοικίες, οι Ενορίες και οι γειτονιές της». Η κ. Θεοδούλου μίλησε με θέμα: «Οι
μικρασιάτες και η εγκατάστασή τους στη Λεμεσό», και έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και μελέτη του
θέματος εν όψει της ανακοίνωσης του 9ου Συμποσίου μέσα στο 2013 που θα αφορά τη Λεμεσό και τους Μικρασιάτες.
10.12.2012
Παρουσίαση του Λογοτεχνικού Ημερολογίου-Σημειωματαρίου για το 2013
Παρουσίαση του Λογοτεχνικού Ημερολογίου-Σημειωματαρίου για το 2013 από την ιστορικό, ερευνήτρια και
ποιήτρια κ. Νάσα Παταπίου. Χαιρετισμός από την Προϊσταμένη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού
δρα Νάτια Αναξαγόρου, προβολή φωτογραφιών για τη Μικρά Ασία με μουσική Στ. Σπανουδάκη και προβολή του
Εικαστικού Αφιερώματος του Ημερολογίου. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με το μετάλλιο του Συνδέσμου οι μεγάλοι
δωρητές Στέφανος Στεφανίδης, Δημήτρης Σουκιούρογλου και Φωτεινή Γεωργίου.
12.12.2012
Έκθεση Κειμηλίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού της Κύπρου
Έκθεση Κειμηλίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού της Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ στο Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας με θέμα: «Κειμήλια, έγγραφα και έργα τέχνης προσφύγων από
τη Μικρά Ασία στην Κύπρο». Τα εγκαίνια τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος και χαιρέτησαν
η Πρόεδρος του Συνδέσμου, ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Βασίλης Παπαϊωάννου και ο Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους. Ξενάγηση στην Έκθεση έγινε από τον Διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου
δρα Γιάννη Ηλιάδη και τον Αναπληρωτή Γραμματέα του Συνδέσμου δρα Χαράλαμπο Χοτζάκογλου. Μικρασιατικά
τραγούδια τραγούδησαν στην έναρξη το συγκρότημα «Τσισβές». Εκδόθηκε και κατάλογος των εκθεμάτων τα
οποία περιελάμβαναν εικόνες, χάρτες, έγγραφα, καραμανλίδικα βιβλία, παλαίτυπα βιβλία, κοσμήματα, γυναικείες
στολές, ανδρικά είδη ρουχισμού, νομίσματα, σκεύη της καθημερινότητας κ.ά., τα οποία προσέφεραν μέλη και φίλοι
του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου αλλά και διάφοροι φορείς όπως η Πρεσβεία της Ελλάδος, η Πινακοθήκη και
η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, ο Αρχιεπίσκοπος Κένυας, οι Μητροπόλεις Λεμεσού
και Κερύνειας, το Βυζαντινό Μουσείο Πάφου και η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας. Διάρκεια Έκθεσης:
12/12/2012 – 31/3/2013.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
9.1.2013
Κόψιμο της Βασιλόπιτας για τα μέλη της Λευκωσίας με παρουσίαση του Λογοτεχνικού Ημερολογίου –
Αφιερώματος στη Μικρά Ασία
Έγινε στο Ξενοδοχείο Holiday Inn στην παρουσία 100 περίπου μελών μας από τη Λευκωσία η παρουσίαση του
Λογοτεχνικού Ημερολογίου 2013 από την κ. Νάσα Παταπίου, ιστορικό, ερευνήτρια, ποιήτρια, προβλήθηκε ταινία
της ΕΡΤ για την Μικρά Ασία και έγινε το κόψιμο της Βασιλόπιτας.
Ιανουάριος 2013
Δημοσίευση κειμένου της Προέδρου του Συνδέσμου κ. Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου στην Επιστημονική
Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών με θέμα «90 χρόνια Μνήμη Μικρασίας», τόμος
10ος, Λευκωσία 2012.
7.2.2013
Κόψιμο της Βασιλόπιτας και παρουσίαση του βιβλίου «Κειμήλια, έγγραφα και έργα τέχνης των προσφύγων
της Μικράς Ασίας» στη Λεμεσό
Κόψιμο της Βασιλόπιτας από τον δρα Ιωάννη Ηλιάδη, Διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου Κύπρου στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου στη Λεμεσό, και παρουσίαση του καταλόγου-βιβλίου «Κειμήλια, έγγραφα και
έργα τέχνης των προσφύγων της Μικράς Ασίας», έκδοσης του Συνδέσμου, Αθήνα 2012, από το φιλόλογο κ. Γιάννη
Καππάτο. Προβλήθηκε επίσης και ταινία από την Έκθεση Κειμηλίων του Συνδέσμου, στο Βυζαντινό Μουσείο.
10.5.2013
Παράταση της Έκθεσης Κειμηλίων στο Βυζαντινό Μουσείο μέχρι τις 10 Μαΐου 2013.
Την Έκθεση επισκέφθηκαν εκτός από άτομα και οργανωμένα σύνολα όπως η Εθνική Φρουρά, ο Σύνδεσμος Ξεναγών
Κύπρου, ο Σύνδεσμος Φίλων του Κυπριακού Μουσείου, Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και άλλοι.
14.6.2013
Διάλεξη με θέμα «Μικρά Ασία: Ο Εμπαιγμός και η Άκρα Ταπείνωσις» στη Λευκωσία
Σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών έγινε παρουσίαση του βιβλίου «Η Μικρασιατική Εκστρατεία
στον Κυπριακό Τύπο. Η μαρτυρία του ‘Νέου Έθνους, 1918 - 1922’» εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα 2013 του υποψήφιου
διδάκτορα Νεωτέρας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Χρίστου Αλεξάνδρου από τον καθηγητή Νεώτερης
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Γεώργιο Γεωργή καθώς και παρουσίαση του περιεχομένου με προβολή
φωτογραφιών του σπάνιου τεύχους του περιοδικού National Geographic του 1925, που διέθεσε φιλοφρόνως
στο Σύνδεσμο ο συλλέκτης κ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης από τον βυζαντινολόγο, δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Μητροπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Χρυσόστομος.
16.9.2013
Διάλεξη με θέμα «Μικρά Ασία: Ο Εμπαιγμός και η Άκρα Ταπείνωσις» στη Λεμεσό
Με τη στήριξη του Δικτύου Λεσχών «Ανάγνωσις» έγινε παρουσίαση του βιβλίου «Η Μικρασιατική Εκστρατεία
στον Κυπριακό Τύπο. Η μαρτυρία του ‘Νέου Έθνους, 1918 - 1922’» εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα 2013 του υποψήφιου
διδάκτορα Νεωτέρας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Χρίστου Αλεξάνδρου από τον καθηγητή Νεώτερης
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρο Παπαπολυβίου καθώς και παρουσίαση του περιεχομένου με προβολή
φωτογραφιών του σπάνιου τεύχους του περιοδικού National Geographic του 1925, που διέθεσε φιλοφρόνως
στο Σύνδεσμο ο συλλέκτης κ. Ανδρέας Πιτσιλλίδης από τον βυζαντινολόγο, δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου.
Ακολούθησε συζήτηση των ομιλητών με το κοινό την οποία συντόνιζε η πρόεδρος του Συνδέσμου.
4.10.2013
Παρουσίαση του Καταλόγου «90 χρόνια Μικρασίας... Κειμήλια, έγγραφα και έργα τέχνης των προσφύγων
από τη Μικρά Ασία στην Κύπρο» στη Θεσσαλονίκη
Πραγματοποιήθηκε στις 4.10.2013 στην κατάμεστη αίθουσα του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου
Μακεδονίας – Θράκης (ΛΕΜΜΘ) στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη εκδήλωση του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου
στη Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Πλήθος κόσμου και επισήμων κατέκλυσε το χώρο, στον οποίο παρουσιάσθηκε ο
Κατάλογος της έκθεσης Μικρασιατικών κειμηλίων «90 χρόνια Μικρασίας... Κειμήλια, έγγραφα και έργα τέχνης

των προσφύγων από τη Μικρα Ασία στην Κύπρο». Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΛΕΜΜΘ, κ. Μαριάνα Βιλδιρίδη
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και εξέφρασε τη χαρά της για τη συνεργασία με το Σύνδεσμο Μικρασιατών
Κύπρου προσβλέποντας σε περαιτέρω πολιτιστικές συνέργεις στο μέλλον. Ο Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη Θεσσαλονίκη, Κώστας Ψευδιώτης εξέφρασε τη στήριξη του Προξενείου σε ανάλογες εκδηλώσεις και
διατύπωσε τη χαρά του, που ένα τέτοιο άγνωστο κεφάλαιο της ιστορίας της Κύπρου λαμβάνει πλέον τη θέση
του στην ιστορία. Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου ευχαρίστησε
όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την εγκάρδια συνεργασία τους και παρουσίασε το ιστορικό ίδρυσης και
τη δραστηριότητα του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, Κώστας
Σταματάρης εξέφρασε την ετοιμότητα των Κυπρίων της Ελλάδος να συμπαρασταθούν στο έργο του Συνδέσμου
Μικρασιατών και εξέφρασε την ευαρέσκειά του, που η Κύπρος ανταμώνει με τη Μακεδονία μέσω των Μικρασιατών
προσφύγων. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προφυγικών Σωματείων Ελλάδος, Αντώνιος Οραήλογλου εξέφρασε τη
συγκίνησή του, που ο προσφυγικός κόσμος της Μικρασίας διά της εκδήλωσης αυτής, της έκθεσης και του Καταλόγου
διατρανώνει τη ζωντάνια και δημιουργικότητά του, στοιχεία που καταδεικνύουν το δυναμισμό και την αντοχή του
Μικρασιάτη παρά τα τραγικά παιγνίδια της ιστορίας. Ο διευθυντής του ΛΕΜΜΘ, Ζήσης Σκαμπάλης, εξέφρασε
τον ενθουσιασμό του για την εκδήλωση αυτή και διαβεβαίωσε την ετοιμότητα του Μουσείου να εγκαινιάσει στενές
σχέσεις επιστημονικής συνεργασίας με την Κύπρο.
Ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Καραθανάσης, παρουσίασε με
επιστημονική επάρκεια και λόγο παραστατικό τον Κατάλογο της έκθεσης Μικρασιατικών κειμηλίων και συνεχάρη
τους συγγραφείς για το πολύτιμο και με επιστημονική χροιά έργο. Ακολούθησε η αντιφώνηση των συγγραφέων,
όπου ο δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου εξέφρασε την ετοιμότητα της τρίτης γενιάς Μικρασιατών να συνεχίσουν
την ανάδειξη του πολιτισμού των χαμένων πατρίδων διατηρώντας τη μνήμη Μικρασίας ως στοιχείο αναγέννησης
και άντλησης αξιών και ιδανικών, αφού, όπως τόνισε, το να είναι κάποιος Μικρασιάτης είναι θέμα αγωγής και
όχι καταγωγής. Τέλος εξέφρασε την ελπίδα να κοινωνήσει το μικρασιατικό πολιτισμό και η τέταρτη γενιά, ώστε
να παράξει τους καρπούς της. Ο δρ Ιωάννης Ηλιάδης δηλώνοντας την προσφυγική του καταγωγή από την
τουρκοκρατούμενη Κυθρέα σημείωσε τον κοινό παρονομαστή της προσφυγιάς, η οποία σε πείσμα των καιρών
και των σχεδιασμών των μεγάλων δυνάμεων, όχι μόνον δεν πέθανε, αλλά με νέες δυνάμεις ελπίζει, δημιουργεί,
αγωνίζεται και διεκδικεί την ιστορική της παράδοση και την πατρώα γη. Παρουσίασε για πρώτη φορά με διαφάνειες
τη Συλλογή Κειμηλίων του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, η οποία θα φιλοξενείται στο Βυζαντινό Μουσείο του
Ιδρύματος Μακαρίου Γ΄ έως την απόκτηση μόνιμης στέγης.
Μεταξύ των επισήμων παρευρέθησαν επίσης οι βουλευτές Θεσσαλονίκης κ. κ. Ιωαννίδης και Ορφανός, ο διευθυντής
του Γραφείου του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης, εκπρόσωπος του Διοικητού του Γ΄ Σώματος Στρατού και
πλήθος αξιωματικών, οι διευθυντές του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού και του Μουσείου Μακεδονικού
Αγώνος, καθώς και πολλοί ακαδημαϊκοί.
Μετά το πέρας της Βιβλιοπαρουσίασης, το Μουσικοχορευτικό Σχήμα του Μικρασιατικού Συλλόγου Νέας
Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης «Ουσάκ» υπό τη διεύθυνση της χοροδιδασκάλου Μαργέτας Αγγελική παρουσίασε
μικρασιατικούς χορούς από μαθητές με παραδοσιακές στολές με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων,
ενώ στη μικρασιατική αυτή γιορτή χαράς, που στήθηκε στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου προσφέρθηκαν
μικρασιατικά εδέσματα.
14 – 16.10.2013
Έκθεση Μικρασιάτικου Κεντήματος στη Λεμεσό
Με συμμετοχή 20 μικρασιατισών πρώτης γενιάς και 9 δεύτερης γενιάς οργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Τράπεζας Κύπρου στη Λεμεσό Έκθεση Μικρασιάτικου Κεντήματος υπό την αιγίδα του Υπουργού Ενέργειας,
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη. Χαιρετισμό εκ μέρους του και την τέλεση των
εγκαινίων έκαμε η Ανώτερη Λειτουργός Οικοτεχνίας Χειροτεχνίας του Υπουργείου κ. Αγνή Παπαευσταθίου,
μικρασιατικής καταγωγής. Σύντομη ομιλία απηύθυνε η συντηρήτρια μικρασιάτικου κεντήματος και καθηγήτρια
κεντητικής κ. Ναδίνα Σαράφη Κακουλλή, μικρασιατικής καταγωγής και το καλωσόρισμα έγινε από την πρόεδρο του
Συνδέσμου. Παρευρέθη και ο Μητροπολίτης Κυρηνείας ο οποίος ευλόγησε την Έκθεση με το δικό του χαιρετισμό.
Ακολούθησε δεξίωση και το δείπνο για τους ομιλητές έγινε στο Μουσείο «Το πλουμιστό ψωμί» της Δωρίτας
Βοσκαρίδου, μικρασιατικής καταγωγής. Οργανώθηκε επίσης επίσκεψη στην Έκθεση από μέλη και φίλους του
Συνδέσμου της Λευκωσίας στις 16.10.2013 με λεωφορείο.

25.11.2013
Συνέντευξη της Προέδρου στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» στήλη «5΄ λεπτά» της Αντιγόνης Δρουσιώτου
για το 2ο Συνέδριο του Συνδέσμου
28.11.2013
Συνέντευξη της Προέδρου στο ΡΙΚ, Πρόγραμμα «Γυρνώντας σελίδα» της Όλγας Πιερίδου για το 2ο Συνέδριο
του Συνδέσμου και το Ημερολόγιο
29.11.2013
Συνέντευξη της Προέδρου στο Ραδιόφωνο Cut Radio του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το 2ο Συνέδριο και το Ημερολόγιο του
Συνδέσμου
29 – 30.11.2013
9ο Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας Ιστορικού Αρχείου και Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου – Κέντρου
Μελετών Λεμεσού σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου με θέμα «Οι Μικρασιάτες και η
Λεμεσός: Η εγκατάσταση και η προσφορά τους στην πόλη»
Το Ιστορικό Αρχείο και Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο της Λεμεσού συνδιοργάνωσε με το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου
Συνέδριο με θέμα «Οι Μικρασιάτες της Λεμεσού: Η εγκατάσταση και η προσφορά τους στην πόλη». Η Έναρξη έγινε στο
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. Η πρόεδρος του Συνδέσμου ήταν η κύρια
ομιλήτρια. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο επιστημονικός διευθυντής του αρχείου κ. Μίμης Σοφοκλέους, η δρ Νάτια Αναξαγόρου
εκ μέρους του Δημάρχου Λεμεσού και ο γραμματέας του Συνδέσμου δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου εκ μέρους της προέδρου
του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, η οποία την ομιλία της συνόδευε με προβολή φωτογραφιών Λεμεσιανών Μικρασιατών.
Αναφέρθηκε επίσης στο Ημερολόγιο 2014 του Συνδέσμου όπως και η δρ Νάτια Αναξαγόρου. Το Σάββατο στο Ιστορικό
Αρχείο (10:00 – 2:00) ακολούθησαν εισηγήσεις από μελετητές, μέλη και φίλους του Συνδέσμου. Στο Συνέδριο διετίθετο και
το Ημερολόγιο του Συνδέσμου.
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία από τις 10:00 – 11:30 με πρόεδρο τον
Τίτο Κολώτα, δημοσιογράφο, μελετητή της ιστορίας της Λεμεσού, αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου και η δεύτερη
από τις 12:00 – 13:45 με πρόεδρο το Σάββα Κατσικίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην πρώτη συνεδρία ομιλητές
ήταν ο Μίμης Σοφοκλέους με θέμα «Πώς κατέγραψε ο Τύπος της Λεμεσού την παρουσία των Μικρασιατών στη Λεμεσό»,
ο δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου με θέμα «Ιστορικές και λογοτεχνικές πηγές στη μελέτη της Μικρασιατικής εμπειρίας στη
Λεμεσό», ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, φιλόλογος πρώην Διευθυντής Γυμνασίου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών
Κύπρου με θέμα «Η συνάντηση του Νίκου Ξυδκιά με τη μητέρα του» και ο Άντης Καλλίνικος, μελετητής με θέμα «Η αναζήτηση
στοιχείων για τη Μικρασιάτισσα γιαγιά μου». Στη δεύτερα συνεδρία μίλησαν ο Κρίστης Δανιηλίδης, πρώην Διευθυντής
Γυμνασίου με θέμα «Η οικογένεια Δανιηλίδη: από την Απολλωνιάδα στη Λεμεσό», η Μάρθα Καταφυγιώτου, υποψήφια
διδάκτωρ του ΤΕΠΑΚ με θέμα «Φιλαρέτη Λεοντιάδου», ο Λάκης Σοφοκλέους, μουσικός, μελετητής με θέμα « Η οικογένεια
Αταλιώτη» και ο Δημήτρης Θεοδώρου, λειτουργός του Αρχείου με θέμα «Αρχειοθετώντας και συγκροτώντας το υλικό για τον
Γαβριήλ Κωνσταστινίδη». Ακολούθησαν παρεμβάσεις, συζήτηση και εξαγωγή των πορισμάτων από τον κ. Μίμη Σοφοκλέους.
Ακολούθησε γεύμα για όλους τους σύνεδρους προσφορά του Δήμου Λεμεσού.

6.12.2013
Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο «Άγιος Ανδρέας» της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού
Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο «Άγιος Ανδρέας» της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού στο πρόγραμμα του κ. Σταύρου
Ολύμπιου με θέμα το 2ο Συνέδριο, το Ημερολόγιο 2014 και γενικά τη Μικρά Ασία. Στη συνέντευξη συμμετείχε και
ο μελετητής Χρίστος Αλεξάνδρου. Η συνέντευξη μεταδόθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013.
9.12.2013
Συνέντευξη της Προέδρου στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ
Στο πρόγραμμα της Όλγας Πιερίδου συνέντευξη για την παρουσίαση του Ημερολογίου 2014 στις 10 Δεκεμβρίου
2013.
10.12.2013
Παρουσίαση του Ημερολογίου 2014 του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου στο ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη
Λευκωσία
Πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2013 στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου «Κλεοπάτρα» η παρουσίαση
του «Ημερολογίου 2014, Μαρτυρίες Προσφύγων του 1922 για τη Μικρά Ασία από την Κύπρο» του Συνδέσμου
Μικρασιατών Κύπρου.

Το συλλεκτικό αυτό Ημερολόγιο παρουσίασε η Σύμβουλος Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ της Πρεσβείας της Ελλάδος
δρ Αικατερίνη Λάμπρου-Χρηστίδη και διαβάστηκαν αποσπάσματα από τους συγγράψαντες τις μαρτυρίες κυπρίους
Μικρασιατικής καταγωγής.
Ο Σύνδεσμος θεωρεί από τις πιο σημαντικές δραστηριότητές του την έκδοσή του αυτή με τις μαρτυρίες για τον ξεριζωμό του 1922
από τους μικρασιάτες πρόσφυγες και τους απογόνους τους που ζουν στην Κύπρο. Μαρτυρίες φορτισμένες με συναισθήματα
ανεξίτηλα, μαρτυρίες για ιστορικά γεγονότα και προσωπικά βιώματα συγκλονιστικά κι ανεπανάληπτα που καταγράφουν τον
φυλετικό καημό και κάνουν τη μνήμη να πονεί, όσες γενιές κι αν περάσουν. «Μνησιπήμων πόνος», ο καταγραμμένος από τον
Αισχύλο, που λειτουργεί καταλυτικά, μέσα στην αρχαία τραγωδία.
Την τραγωδία της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και την ανυπέρβλητη ψυχή των ελλήνων της Μικράς Ασίας αποτυπώνουν
οι μαρτυρίες, πρωτογενείς και δευτερογενείς, που περιέχει το συλλεκτικό αυτό Ημερολόγιο – Σημειωματάριο του 2014
του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου και που για πρώτη φορά στα κυπριακά και ελλαδικά δεδομένα βλέπουν το φως της
δημοσιότητας. Αποτελεί συνέχεια του Ημερολογίου του 2013, που περιείχε Λογοτεχνικό Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία.
Στην πρόσκληση προς τα μέλη του να καταγράψουν τις αναμνήσεις τους από τους μικρασιάτες γονείς και προγόνους τους
ανταποκρίθηκαν εικοσιδύο άτομα. Δύο έστειλαν τη μαρτυρία των γονιών τους, πρώτης γενιάς μικρασιατών που την είχαν
εκείνοι ιστορήσει με τα δικά τους γράμματα. Γι’ αυτό και παρατίθεται και φωτοτυπία της ιδιόχειρης γραφής τους και δεν έχει
επέμβει η επιμελήτρια της έκδοσης στα κείμενά τους.
Το ημερολόγιο κοσμούν φωτογραφίες, τα ιερά αυτά οικογενειακά κειμήλια, που καταργούν το χρόνο, σφυρηλατούν και
προβάλλουν την αλήθεια, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι’ αυτήν αναπνέουμε, γιατί η αλήθεια είναι αδελφή της
δικαιοσύνης.
Την καλλιτεχνική και εκδοτική επιμέλεια της έκδοσης είχε η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου κ. Μόνα Σαββίδου
Θεοδούλου και το εξώφυλλο σχεδίασε η ζωγράφος Ελένη Θεοδούλου.

16.12.2013
Παρουσίαση του Καταλόγου «90 χρόνια Μνήμη Μικρασίας Κειμήλια, έγγραφα, έργα τέχνης των προσφύγων
της Μικράς Ασίας στην Κύπρο» και παρουσίαση του Ημερολογίου 2014 Μαρτυρίες Προσφύγων του 1922 για
τη Μικρά Ασία από την Κύπρο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
Το Πρόγραμμα είχε ως εξής:
1.
Χαιρετισμό από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου κ. Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου
2.
Χαιρετισμό από τον κ. Λοΐζο Λοΐζου, αναπληρωτή Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων
Ελλάδος (Ο.Κ.Ο.Ε.)
3.
Χαιρετισμός από τον κ. Σπύρο Ισόπουλο, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος.
Για το βιβλίο μίλησε η δρ Αναστασία Λαζαρίδου, διευθύντρια Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών και
αντιφώνηση έγινε από τους συγγραφείς δρες Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου και Ιωάννη Ηλιάδη, Βυζαντινολόγους.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Μορφωτική Σύμβουλος και διευθύντρια του Σπιτιού της Κύπρου κ.
Μαρία Παναγίδου και η εκδήλωση έγινε με τη στήριξη της Ο.Κ.Ο.Ε. Ακολούθησε δεξίωση από το Σύνδεσμο. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι Μικρασιατών Σωματείων της Ελλάδος (Πρόεδρος και Μέλη του Συλλόγου
Αλλαγιωτών Νέας Ιωνίας και Αττικής, Πρόεδρος Αδελφότητας Βιθυνών) εκπρόσωπος του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών, Πανεπιστημιακοί, Συγγραφείς, Λογοτέχνες και άλλοι πολλοί.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
3.1.2014
Παρουσίαση του Ημερολογίου 2014 στην εκδήλωση του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου
από την Πρόεδρο του Ομίλου δρα Μαρία Μιχαηλίδου στη Λευκωσία
Η εκδήλωση έγινε στο χώρο υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Χαιρετισμοί έγιναν από το Δήμαρχο Στροβόλου και τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Π.Ν.Β. δρα
Κώστα Κατσώνη.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
90 χρόνια μνήμης Μικρασίας.. Κατάλογος έκθεσης (εκδ. Ιω. Ηλιάδης, Χαρ. Χοτζάκογλου) Λευκωσία
2012, σελ. 192, με περ. 500 έγχρωμες φωτογραφίες, ΙSBN 978-9963-2842-1-4
Πρόκειται για κατάλογο έκθεσης με ομώνυμο τίτλο, η οποία διοργανώθηκε και εκδόθηκε από το
Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου και φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία.
Η πολυτελής, εικονογραφημένη έκδοση μετά τους Χαιρετισμούς (σελ. 13-18) περιλαμβάνει δύο
εισαγωγικά κείμενα. Στο πρώτο καταγράφεται μία σύντομη, ιστορική αναδρομή στις σχέσεις Μικρασίας και
Κύπρου (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 20-25) και στο δεύτερο αναλύεται η μεταβυζαντινή ζωγραφική στη Μικρά
Ασία (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 27-39) βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Ακολουθεί ο Κατάλογος των εκθεμάτων, τα οποία είναι διαρθρωμένα σε έξι ενότητες. Σε κάθε
υποενότητα προτάσσεται εισαγωγικό σημείωμα και ακολουθούν τα εκθέματα με λιτό υπομνηματισμό. Οι
υποενότητες αναφέρονται στη Μικρασία μέσα από χαρακτικά και χάρτες πριν το 1922 (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 4071), στη Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφὴ τῆς Σμύρνης (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 72-77), σε εξέχουσες
μορφές Μικρασιατών (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 78-93), στα θρησκευτικά κειμήλια (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 94-113),
στα έγγραφα (Ιω. Ηλιάδης, σελ. 114-141) και στα κοσμικά κειμήλια (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 142-189).
Πρόκειται για την πρώτη, σχετική έκδοση Μικρασιατικών κειμηλίων της Κύπρου, στην οποία
συγκεντρώθηκε τέτοιος μεγάλος αριθμός αντικειμένων και καταγράφεται ανάγλυφα ένα σχεδόν άγνωστο
κεφάλαιο, αυτό της έλευσης και εγκατάστασης Μικρασιατών στην Κύπρο.
Ο Κατάλογος διατίθεται από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία (τηλ. 22 432.578,
cypriotstudies@gmail.com), το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου στη Λεμεσό (eﬃev@cytanet.com.cy,
τηλ. 25 365 928) και επιλεγμένα Βιβλιοπωλεία.

BOOK PRESENTATION
90 Years memory of Asia Minor. Exhibition Catalogue (Pub. Io. Eliades, Ch. Chotzakoglou)
Lefkosia 2012 (in Greek), p. 192, with approx. 500 colored photos, ISBN: 978-9963-2842-1-4
This catalogue accompanied the namesake exhibition, which was organized and published by the
Cyprus Asia Minor Association and hosted in the Byzantine Museum of the Makarios III Foundation in
Lefkosia, Cyprus.
The sumptuous, illustrated edition contains two introductory texts right after the Salutations (p. 13-18).
A brief historical retrospect in the relations between Asia Minor and Cyprus, is documented in the first text
(Ch. Chotzakoglou, p. 20-25), while at the second, the post-byzantine painting in Asia Minor is analyzed with
the relevant bibliographical documentation (Io. Eliades, p. 27-39).
The Catalogue of the exhibits is divided into six sections. Every subsection begins with an introductory
note followed by brief presentation. The subsections refer to Asia Minor through engravings and maps before
1922 (Io. Eliades, p. 40-71), the Asia Minor campaign and the destruction of Smyrna (Io. Eliades, p. 72-77),
prominent personalities from Asia Minor, (Io. Eliades, p.78-93), religious artifacts (Ch. Chotzakoglou, p. 94113), documents (Io. Eliades, p. 114-151) and items of everyday use (Ch. Chotzakoglou, p. 142-189).
This edition constitutes the first publication associated with Asia Minor artifacts in Cyprus, where a
great number of objects was collected and documents vividly the nearly unknown chapter of the arrival and
settlement of the Greeks of Asia Minor in Cyprus.
The Catalogue can be ordered by the Society of Cypriot Studies in Lefkosia (tel. (00357) 22 432.758,
cypriotstudies@gmail.com), the Cyprus Asia Minor Association (tel. (00357) 25 365.928) and selected
bookstores.

Παρουσίαση του Λογοτεχνικού Ημερολογίου-Σημειωματαρίου για το 2013
Παρουσίαση του Λογοτεχνικού Ημερολογίου-Σημειωματαρίου για το 2013 από την ιστορικό, ερευνήτρια και
ποιήτρια κ. Νάσα Παταπίου. Χαιρετισμός από την Προϊσταμένη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λεμεσού δρα Νάτια Αναξαγόρου, προβολή φωτογραφιών για τη Μικρά Ασία με μουσική Στ. Σπανουδάκη
και προβολή του Εικαστικού Αφιερώματος του Ημερολογίου. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με το μετάλλιο του
Συνδέσμου οι μεγάλοι δωρητές Στέφανος Στεφανίδης, Δημήτρης Σουκιούρογλου και Φωτεινή Γεωργίου.

Παρουσίαση του Ημερολογίου 2014 στην εκδήλωση του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Στροβόλου από την Πρόεδρο του Ομίλου δρα Μαρία Μιχαηλίδου στη Λευκωσία
Η εκδήλωση έγινε στο χώρο υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου σε συνεργασία με τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Χαιρετισμοί έγιναν από το Δήμαρχο Στροβόλου και τον Πρόεδρο του
Κ.Σ.Π.Ν.Β. δρα Κώστα Κατσώνη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012).
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