ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΕΡΥΝΙΑΣ,1967-1974,
Το 1966 βρέθηκαν έκθετες πενήντα λίρες στο Δημαρχείο
της Κερύνειας, που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήξερε τι να
τις κάνει. Ο Αντρέας Καριόλου, δημοτικός σύμβουλος τότε,
θυμήθηκε πως παλιά γινόταν στην Κερύνεια, από Άγγλους
μόνιμους δημότες της πόλης, Έκθεση Ανθέων και εισηγήθηκε
να αναβιώσει, μια και η επαρχία Κερύνειας είναι απέραντος
ανθώνας και υπήρχαν μερακλήδες ερασιτέχνες κηπουροί.
Ο Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας, που είχε
ακριβώς αυτή τη χρονιά ανάλαβε τη διοργάνωση.

ιδρυθεί

Η Παγκύπρια Έκθεση Ανθέων Κερύνειας, σκοπό είχε την
ενθάρρυνση των ερασιτεχνών κηπουρών και φιλανθών να
καλλιεργούν κήπους, να αγαπούν και να σέβονται όλα τα
φυτά και να διαγωνίζονται για το ποιος μπορούσε να
παράγει
το
καλύτερο
σε
κάθε
είδος,
τριαντάφυλλο,
γαρύφαλλο, γλάστρα, κάκτο, λαχανικό, φρούτο κ.λπ. Κάπου
πενήντα διαφορετικές κατηγορίες διαγωνισμών. Μετά ήταν οι
διαγωνισμοί διευθετήσεως λουλουδιών σε βάζα και οι
διαγωνισμοί κήπων, τόσο των σχολικών της επαρχίας, όσο
και ιδιωτικών στην Κερύνεια, Λάπηθο και Καραβά.
Η πρώτη Παγκύπρια Έκθεση Ανθέων έγινε στις 6 και 7
Μάη 1967 στις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Κερύνειας.
Εκτός από τα λουλούδια είχε έκθεση κυπριακού βιβλίου,
έργων λαϊκής τέχνης, κυπριακούς χορούς κ.λπ. Συνεχίστηκε
και εμπλουτιζόταν κάθε χρόνο περισσότερο μέχρι και το
1974, λίγο πριν την εισβολή. Ο κόσμος από κάθε γωνιά της
επαρχίας Κερύνειας και από άλλα μέρη της Κύπρου, έπαιρναν
μέρος, είτε στους διαγωνισμούς είτε σαν επισκέπτες.
Η Παγκύπρια Έκθεση Ανθέων Κερύνειας δεν μπορεί
δυστυχώς να οργανωθεί έξω από τα χώματά της, διότι της
λείπει η γη όπου τρέφονται τα υπέροχα φυτά της καθώς
θεριεύουν στο ευνοϊκό κλίμα, έτσι όπως το δροσίζει ο
θαλασσινός αέρας. Η ανάμνησή της όμως ένας ακόμα μοχλός
πίεσης για επιστροφή στα χώματά μας, στην κατεχόμενη γη
μας, τη γη της επαρχίας μας.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
1967,

6 και 7 Μάη, εγκαινίασε ο δήμαρχος Κερύνειας

Στέλιος Κατσελλής.
1968, 27 και 28 Απρίλη, εγκαινίασε ο Υπουργός Γεωργίας
Γεώργιος Τομπάζος.
1969, 10 και 11 Μάη εγκαινίασε ο Υπουργός Εμπορίου
Ντίμης Δημητρίου.

1970, 2 και 3 Μάη, εγκαινίασε ο […]
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1971, 1 και 2 Μάη, εγκαινίασε ο πρόεδρος Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
1972, […] *
1973, 5 και 6 Μάη

εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Βουλής

Γλαύκος Κληρίδης.
1974, 4 και 5 Μάη

εγκαινίασε ο Πρεσβευτής της Ελλάδας

Ευστάθιος Λαγάκος.

Δεν βρέθηκε η πληροφορία, όποιος έχει αποδεικτικό στοιχείο παρακαλώ να το
προσκομίσει. Το πιθανότερο είναι ότι την εγκαινίασε ο Υπουργός Γεωργίας
Γεώργιος Τομπάζος.
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