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Έγινε στο Margate την Κυριακή 16 Νοεμβρίου η γιορτή για τα 50χρονα της
κοινότητας.
Μετά το τέλος της λειτουργίας στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μ. Βρετανίας κκ Γρηγόριος, οι πιστοί και οι προσκεκλημένοι μετέβηκαν στο
Winter Gardens όπου επακολούθησε γεύμα.
Στην γιορτή παρευρέθηκαν πολλοί εκλεκτοί καλεσμένοι μεταξύ των οποίων ο
Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, η αυτού εξοχότης ο Αρμοστής της Κυπριακής

Δημοκρατίας κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο Πρόξενος της Ελλάδος κ. Δεμέστιχας, ο
εκλεκτός φίλος της Κύπρου Sir Roger Gale, ο επίσκοπος του Dover Rt Revd Trevor
Willmott, o High Sheriff of Kent (αντιπρόσωπος της Βασίλισσας), ο δήμαρχος του
Margate κ. John Edwards, o Chairman του Kent County Council Mr Peter
Homewood, ο κ. Μάριος Μηναίδης (πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνορθοδόξων
Κοινοτήτων Μεγάλης Βρετάνιας) και άλλοι πολλοί.
Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν
καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν τα παιδιά του Ελληνικού Δημοτικού
σχολείου του Margate με ποιήματα και τραγούδια υπό την καθοδήγηση και με την
κιθάρα του δασκάλου τους, κ. Ηλία Κανετούνη. Τα παιδιά συνέχισαν με χορούς
καθοδηγούμενα από την Αντωνία Μιχαήλ, καθηγήτρια σε σχολή μέσης εκπαίδευσης.
Κατά την διάρκεια του γεύματος τους καλεσμένους διασκέδασε ο υπέροχος βιολιστής
Χριστάκης Ιωάννου που πρόσφερε της υπηρεσίες του δωρεάν λόγω των δεσμών που
τον δένουν με το Margate. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνέχισε με τον Μιχάλη
Διανέλλο, 16 χρόνων, που έπαιξε πιάνο και τραγούδησε, κατενθουσιάζοντας τους
πάντες. Στη συνέχεια, έπαιξε σαξόφωνο και καταχειροκροτήθηκε ο Joshua
Κωνσταντίνος Hall, 21 χρόνων. Ο Μιχάλης και ο Joshua Κωνσταντίνος είναι παιδιά
από την Κυπριακή κοινότητα του Margate που με μεγάλη χαρά προθυμοποιήθηκαν να
παίξουν και να τραγουδήσουν δωρεάν για την κοινότητα τους.
Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο πρόεδρος της κοινότητας Μιχάλης Παπαδόπουλος
που στην ομιλία του αναφέρθηκε στους εγκαινιαστές του Ναού των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Αναφέρθηκε επίσης στην μεγάλη ετήσια γιορτή των
Επιφανίων που καθιέρωσε η κοινότητα πριν πενήντα χρόνια και η οποία αποδείχτηκε
ο καταλύτης για να αναπτυχθούν πολύ φιλικές σχέσεις με τις δημοτικές αρχές της
πόλης. Πρόσθεσε πως η κοινότητα είναι περήφανη γιατί είναι η μόνη μειονότητα που
τιμήθηκε από τους Chartered Trustees και τον δήμαρχο του Margate με την φύτευση
σε κεντρικό πάρκο του Margate ελαιοδέντρου εις ανάμνηση της οικονομικής και
κοινωνικής προσφοράς της. Η μεγάλη αυτή τιμή έγινε στις 25/3/2011, επί προεδρίας
Ζαχαρία Χάρου, που οι τοπικές αρχές τίμησαν και προσωπικά.
Την συγκέντρωση προσφώνησε μετά ο επίσκοπος του Dover Rt Revd Trevor
Willmott. Τον ακολούθησε o Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας Κ. Ευριπίδης
Ευρυβιάδη που αναφέρθηκε στο Κυπριακό πρόβλημα και ανέγνωσε μήνυμα προς την
κοινότητα του Margate από τον πρόεδρο της Κύπρου, κ. Νίκο Αναστασιάδη. Τον κ.
Ευρυβιάδη ακλούθησε στο βήμα ο πρόξενος της Ελλάδας, κ. Δεμέστιχας.

Ο τοπικός βουλευτής Sir Roger Gale στην ομιλία του επίσης μίλησε για το Κυπριακό
και εξέφρασε την υποστήριξη του προς την κυβέρνηση μας και τις θέσεις της. Είπε
επίσης πως νοιώθει περήφανος που είναι επίτιμος κάτοικος Μόρφου.
Ο κ. Craig Mackinlay, αντιπρόσωπος της βουλευτού του South Thanet Laura Sandys,
ανέγνωσε μήνυμα του πρωθυπουργού κ. David Cameron προς την κοινότητα του
Margate. Ο κ. Cameron συνεχάρη την Ελληνική και Κυπριακή κοινότητα για τα
πενηντάχρονα της και για την οικονομική και κοινωνική προσφορά της στην πόλη.
Ο τέως δήμαρχος του Margate κ. Mick Tomlinson, μίλησε με αγάπη για Κυπρίους που
γνώρισε και στα καταστήματα των οποίων δούλεψε μεγαλώνοντας στην πόλη. Τους
καλεσμένους χαιρέτισε και ο δήμαρχος του Margate κ. John Edwards.
Ο ιερατικός προϊστάμενος της εκκλησίας του Margate Αρχιμ. Βησσαρίων Κοκλιώτης
προσφωνώντας τους προσκεκλημένους εξέφρασε τις ευχαριστίες της κοινότητας
στους προ-υπηρετήσαντες στον ναό των Αρχαγγέλων ιερείς, κα εξέφρασε την χαρά
του που τυγχάνει να υπηρετεί την κοινότητα σ’ αυτό το σημαδιακό σημείο.
Αναφέρθηκε επίσης στο λεύκωμα που ετοιμάζει για τα 50χρονα και το οποίο θα είναι
έτοιμο στην 50η επέτειο των Επιφανίων στις 11/1/2015.
Η γιορτή έκλεισε με προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας
κκ Γρηγορίου ο οποίος μεταξύ άλλων προέτρινε την κοινότητα του Margate να
συνεχίσει τον αγώνα της και την προσφορά της, αλλά και να αγκαλιάσει με αγάπη
τους νεομετανάστες στην κοινότητα, είτε αυτοί προέρχονται από την Ελλάδα, είτε από
την Κύπρο.
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