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Ο Δήμος Ακανθούς, διοργάνωσε
την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016
στις 7:00μ.μ. στην Αίθουσα
«Πασχάλης Πασχαλίδης» της
Ελληνικής Τράπεζας στη Λευ-
κωσία, τη Γιορτή των Γραμμά-
των. Κύριος ομιλητής της βρα-
διάς  ήταν ο κ. Ηλίας Φωτόπου-
λος Πρέσβης της Ελλάδας στην
Κύπρο υπό την αιγίδα τελούσε η
όλη  εκδήλωση.

Εκείνη τη βραδιά βραβεύτηκε ο
αγωνιστής – συγγραφέας κ.
Φώτης Χρ. Παπαφώτης για την
δωρεάν παράδοση του Αρχείου

του στο Δήμο Ακανθούς.
Επίσης βραβεύτηκε και η αφυπηρετήσασα εκπαιδευτικός που αφιέρωσε την ζωή
της στη  Παιδεία της Κύπρου  κα Χρύσω Λοΐζου-Στυλιανού. Ως γνωστό η κα Στυλιανού είναι θυγατέρα του δολοφονηθέντα από τους Τούρκους
Μιχάλη Λοΐζου και αδελφή του Λοΐζου Λοΐζου από τις Γούφες και Ακανθού.

Οι τιμηθέντες πτυχιούχοι Σωκράτης Χαραλάμπους και Μαρία Πιτσιλλίδου
Ακολούθως τίμησε τους αριστούχους πτυχιούχους Πανεπιστημίου (α’ πτυχίο)  που κατάγονται από την Ακανθού και περάτωσαν τις σπουδές
τους εντός του 2015. Ο Σωκράτης Χαραλάμπους γιος του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από την Ακανθού και της Μαρίας Τσιάρτα από τη Λύση.
Περάτωσε τις σπουδές του στο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το 2015  με άριστα, στο τμήμα αεροπορικών επιστημών στη Σχολή
Ικάρων.
Η Μαρία Πιτσιλλίδου είναι κόρη της Ελένης Φωτίου από την Ακανθού και του Θεοφάνη Πιτσιλλίδη από την Κακοπετριά. Περάτωσε τις σπουδές
της στο Πανεπιστήμιο Frederick το 2015 με άριστα, στο τμήμα Accounting and Finance.
Το βραβείο συνοδευόταν  και με το χρηματικό ποσόν των 150 ευρώ έκαστος.  
Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Λαογραφικό Όμιλο Ψιμολόφου και ακολούθησε δεξίωση.

Ο δήμαρχος με την
κα Χρ. Στυλιανού

Ο δήμαρχος με τον 
κ. Φ. Παπαφώτη

Ο Σωκράτης και η Μαρία την ώρα της
βράβευσης
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Ερ. Αγαπητή Ρίτα πες μας λίγα λόγια
γι’ αυτή την τιμή.
Απ. Οι ΗΠΑ κάθε χρόνο δημοσιεύουν
την έκθεση “Trafficking in Persons
Report” στην οποία  188 χώρες τοποθε-
τούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τη
δράση τους για την αντιμετώπιση της
εμπορίας προσώπων ή όπως άλλως
πως ονομάζεται «σύγχρονης δουλείας».
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Μέχρι σήμε-
ρα η Κύπρος βρισκόταν μεταξύ της κατη-
γορίας 2 και της κατηγορίας 3.  Στην
παρούσα έκθεση η Κύπρος έχει περάσει

στην κατηγορία 1. Μέσα στα πλαίσια αυτής της δράσης το Αμερικανι-
κό Υπουργείο Εξωτερικών επιλέγει κάποια άτομα  τα οποία παρουσιά-
ζουν αφοσιωμένη δράση και προσφορά προς την καταπολέμηση της
εμπορίας προσώπων και τα οποία βραβεύει για τη δράση τους αυτή σε
τελετή στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δημοσίευση
της έκθεσης. Για το 2015 έχουν επιλεγεί και βραβευτεί 9 άτομα από 188
χώρες μεταξύ των οποίων και εγώ. 
Ερ. Που έγινε αυτή η εκδήλωση;
Απ. Η εκδήλωση έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουά-
σιγκτον  στις 30 Ιουνίου παρουσία αριθμού αξιωματούχων  αλλά και
κόσμου. 
Ερ. Τι σημαίνει για την Κύπρο αλλά και για σένα αυτή η τιμητική
διάκριση;
Απ. Για μένα αποτελεί μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση αφού  οι ΗΠΑ
έχουν αναγνωρίσει την προσφορά μου στον τομέα αυτό. Είναι μέγιστη
διάκριση και νοιώθω περήφανη. Για την Κύπρο επίσης είναι μέγιστη
διάκριση αφού στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας προσώ-
πων μέχρι πρόσφατα οι κριτικές που λάμβανε η Δημοκρατία δεν ήταν
ευνοϊκές. Το ότι το όνομα μου έχει συνδεθεί με αυτή την αναβάθμιση
μου προκαλεί δέος και νοιώθω ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη σε επαγ-
γελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο να συμβάλω σε ακόμα

μεγαλύτερες επιτυχίες.
Ερ. Πες μας λίγα λόγια για τη δράση σας κατά της εμπορίας προ-
σώπων.
Απ. ΄Εχω μετατεθεί στο Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώ-
πων το 2005. Η προσπάθεια μου τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε
στην αναβάθμιση του εν λόγω γραφείου έτσι ώστε να είναι ικανό να
αναγνωρίζει τις περιπτώσεις και τις υποθέσεις εμπορίας προσώπων
και να διώκει τους δράστες. Οι προσπάθειες μου  βρήκαν μεγαλύτερη
ανταπόκριση τα τελευταία δύο χρόνια όπου δόθηκε στο γραφείο επι-
χειρησιακός χαρακτήρας και έχει αναλάβει τη διερεύνηση των υποθέ-
σεων παγκυπρίως. Οι αριθμοί έχουν μεγαλώσει. Ωστόσο θα ήθελα να
αναφερθώ επίσης στο θέμα της αναγνώρισης των θυμάτων. Δηλαδή
των ανθρώπων που τυγχάνουν εκμετάλλευσης . Η αναγνώριση αλλά
και η προστασία και στήριξη των προσώπων αυτών είτε είναι γυναίκες
που εξωθούνται στην πορνεία, είτε είναι θύματα που τυγχάνουν εκμε-
τάλλευσης στην εργασία ή άλλως πως, είναι το δυσκολότερο μας καθή-
κον.  Προσπαθούμε να συνδυάσουμε το ανθρώπινο μας πρόσωπο με
το αστυνομικό έργο. Πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει. Επίσης θα ήταν
παράλειψη να μην αναφερθώ στη συνεργασία που έχουμε με τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά και με άλλους Κυβερνητικούς φορείς.
Η εργασία είναι πολυθεματική.  Η επιτυχία μου σε προσωπικό αλλά και
επαγγελματικό επίπεδο οφείλεται  εκτός από τη δική μου δράση και
στη στήριξη που έχω από την οικογένεια μου και το σύζυγο μου αλλά
και στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τα μέλη του Γραφείου μου.
Ερ. Πως απαντάς στο ευφυολόγημα ότι πήγες με το επίθετο Σού-
περμαν και γύρισες ως… superwoman;
Απ.  ΄Εξυπνο

Ρίτα  Θεοδώρου Σούπερμαν
Υπαστυνόμος

Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων
Αρχηγείο Αστυνομίας

* Κόρη του αει Θεόδωρου Χ’’ Σταυρή απο Ακανθού και της Ελένης Μου-
στάκα απο Κερύνεια

√ À. ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ
∏.¶.∞. John Kerry

¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÂ› ÙËÓ ÙÈÌËıÂ›Û·
ƒ›Ù· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘-™Ô‡ÂÚÌ·Ó

Συνέντευξη από το Δήμαρχο με την κα Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν*
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‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓ˘fiÁÚ·ÊÂ˜, ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓÂ˜, ‰ÂÓ
ı›ÁÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ 15
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Œ¯Ô˘ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚËıÂ› ·fi ÙËÓ ∏ÏÈ¿‰·
¶·Û¿ÙÔ˘ – ™ÎÔ˘Ù¿ÚË Ë ÔÔ›· ÂÈÛÎ¤ÙÂ-
Ù·È ÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔ ·˘Ù› Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ
∞Î·ÓıÔ‡ Î·È ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÔÏ‡ ÁÈ’
·˘Ùfi, fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÂÎÛÎ·Ê¤˜ ÛÙËÓ ÙÔÔıÂ-
Û›· «∫¿ÛÙÚÔ˜» ·fi ÙÈ˜ Î·ÙÔ¯ÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜.
∂ÎÂ› ÂÈÎ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙË˜
·Ú¯·›·˜ ª·Î·Ú›·˜ (ªÔ‡ÏÔ˜).
¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ fiÛÔ˘˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Î·ÙÂ-
¯fiÌÂÓ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌÂ›˜ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜, ÙÔ
ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ  ÔÔ›Ô ı· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ Î·Ù·ÁÁÂÏ›Â˜ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ FORA.

∏∏ÌÌÂÂÚÚÔÔÌÌËËÓÓ››ÂÂ ˜̃   §§ÂÂÈÈÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁÈÈÒÒÓÓ
ÛÛÙÙÔÔ  ¶¶··ÚÚÂÂÎÎÎÎÏÏ‹‹ÛÛÈÈÔÔ  ÃÃÚÚ˘̆ÛÛÔÔÛÛÒÒÙÙËËÚÚ··

1. ∫˘ÚÈ·Î‹ 31 πÔ˘Ï›Ô˘ 2016 (™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ)
2. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÈ˜ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· – ∂ÛÂÚÈÓfi˜
ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆ˜
3. ™¿‚‚·ÙÔ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ – fiÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ªÂÙ·ÌÔÚ-
ÊÒÛÂˆ˜
4. ∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ – ∞Á›Ô˘ ªÈÎ¿ÏÏÔ˘ (ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÂÛfiÓÙˆÓ
∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ)
5. ∫˘ÚÈ·Î‹  4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
6. ∫˘ÚÈ·Î‹ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
7. ∫˘ÚÈ·Î‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
8. ∫˘ÚÈ·Î‹ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

Εγγραφή
στους

εκλογικούς
καταλόγους

της Ακανθούς

Απευθυνόμαστε σε
όλους τους νέους και

τις νέες της
Ακανθούς οι

οποίοι/ες έχουν
κλείσει τα 18 τους

χρόνια και ο πατέρας
τους είναι

εγγεγραμμένος
στους εκλογικούς
καταλόγους της
Ακανθούς, να

εγγραφούν και οι
ίδιοι. Παράκλησή μας
είναι να αποτείνονται

στις κατά τόπους
Επαρχιακές

Διοικήσεις ή στα
Κ.Ε.Π.

Για τις επικείμενες
Δημοτικές εκλογές
του Δεκεμβρίου,

τελευταία
ημερομηνία

εγγραφής νέων
ψηφοφόρων είναι η
2α Οκτωβρίου 2016.

Επίσης όποιος
επιθυμεί να του
αποστέλλεται η

εφημερίδα ή άλλες
ενημερώσεις του

Δήμου μας να
επικοινωνήσει μαζί
μας στο 24623566

ÃÃÔÔÚÚÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎfifi˜̃  ŸŸÌÌÈÈÏÏÔÔ˜̃  ««∏∏  ∞∞∫∫∞∞¡¡££√√ÀÀ»»

™˘ÓÂ¯›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙÔ
¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙ· §·ÙÛÈ¿. ŒÓ·ÚÍË Ì·ıË-
Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ
Î¿ıÂ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙÈ˜ 11-12.30. (10 Â˘ÚÒ ÙÔ ·È-
‰›).
¶ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÌÂ ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ-
¯‹ Û·˜ ÛÙËÓ  fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜.  √È
ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙËÓ Î·
μ¿Ûˆ Ã’°È¿ÓÓË - 99451157.

¶¶ÚÚ··ÎÎÙÙÈÈÎÎ¿¿  ∏∏ãã ∂∂ÈÈÛÛÙÙËË--
ÌÌÔÔÓÓÈÈÎÎÔÔ‡‡  &&  §§··ÔÔÁÁÚÚ··ÊÊÈÈ--

ÎÎÔÔ‡‡  ™™˘̆ÓÓÂÂ‰‰ÚÚ››ÔÔ˘̆

Œ¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙÔ˘
∏’ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ – §·ÔÁÚ·ÊÈ-
ÎÔ‡ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Î·È ÙÈÌÒÓÙ·È
ÚÔ˜ y5 ¤Î·ÛÙÔÓ. ŸÛÔÈ Â›¯·Ó
·ÚÂ˘ÚÂıÂ› ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ
‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÌËıÂ˘ÙÔ‡Ó
Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ ¢øƒ∂∞¡ ÙËÏÂÊˆ-
ÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 96 560060 (¢‹Ì·Ú-
¯Ô˜).
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ΘΕΜΑ:  Συνάντηση  της Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων με τον Πρωθυπουργό

κ. Αλέξη Τσίπρα
Πραγματοποιήθηκε στις 12/5/2016 στην Αθήνα, συνάντηση της
Ομοσπονδίας  Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας  (Ο.Κ.Ο.Ε.)  και της
Ένωσης  Κυπρίων Ελλάδας (Ε.Κ.Ε.)  με τους Δημάρχους των
κατεχόμενων  Δήμων της  Κύπρου, κατά την οποία εξετάσθηκε το
συνολικό πλέγμα της συνεργασίας των παροικιακών οργανώσεων με
την επιτροπή των κατεχόμενων Δήμων  και η προοπτική επίλυσης του
Κυπριακού.

Στη  σύσκεψη  παρέστησαν, ο Δήμαρχος  Αμμοχώστου  κ. Αλέξης
Γαλανός, ο Δήμαρχος Μόρφου  κ. Χαράλαμπος  Πίτας, ο Δήμαρχος
Καραβά κ. Γιάννης
Παπαϊωάννου, ο
Δήμαρχος Κυθρέας
κ. Πέτρος Καρεκλάς
και  ο Δήμαρχος
Ακανθούς κ. Σάββας
Σαββίδης. 

Υπήρξε ταύτιση
απόψεων όσον
αφορά την πολιτική
κατάσταση και τη
διεθνή πολιτική
συγκυρία, η οποία
επιτάσσει την
εντατικοποίηση των
προσπαθειών για
εφικτή, δίκαιη και
βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, όπως έχει καθοριστεί από
τις  διαχρονικές αποφάσεις του  Εθνικού Συμβουλίου αλλά και την
εφαρμογή του Κοινοτικού κεκτημένου.  

Επίσης  έγινε αποδεχτή  η πρόσκληση της  Ο.Κ.Ο.Ε., από  τον
Πρόεδρο Δήμων Κύπρου και Πρόεδρο της  Επιτροπής  κατεχόμενων
Δήμων , κ. Αλέξη Γαλανό να είναι ο κύριος ομιλητής στην κεντρική
αντικατοχική εκδήλωση , που θα γίνει στην Αθήνα το δεύτερο
δεκαήμερο του Ιουλίου. 

Προγραμματίστηκαν επίσης εκδηλώσεις των κατεχόμενων  περιοχών
και Δήμων στην Αθήνα, τον Οκτώβριο για την Καρπασία, το Νοέμβριο
για  τη Μόρφου και το Φεβρουάριο του 2017 για την Κυθρέα. 

Στις  15 Νοεμβρίου προγραμματίζεται  επίσης αντικατοχική   εκδήλωση
και συνέντευξη τύπου των κατεχόμενων  Δήμων στην Αθήνα, με
αφορμή την επέτειο για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους και η
Επιτροπή κατεχόμενων Δήμων θα εκπροσωπηθεί με αριθμό
Δημάρχων. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
και οι Δήμαρχοι Κυθρέας, Μόρφου και

Ακανθούς στο Μέγαρο Μαξίμου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ
Τα θέματα της χερσονήσου Καρπασίας και η αξίωση υπαγωγής της υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, στα πλαίσια ενδεχόμενης λύσης του Εθνικού μας
προβλήματος, πρόβαλε στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας, του
Σωματείου «Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία», του Δήμου Ακανθούς, ο οποίος εκπροσωπήθηκε απο τον
Δήμαρχο κ. Σάββα Σαββίδη, του Συλλόγου Καρπασιτών Ελλάδας «ο Απόστολος Αντρέας», των
Καρπασιτών Φοιτητών Ελλάδας και της Ένωσης Οικογενειών Δολοφονηθέντων Εγκλωβισμένων, σε
επαφές που είχε από τις 25 μέχρι τις 29 Μαρτίου 2016.

Οι εκπρόσωποι των Καρπασιτών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής
Καρπασίας Νίκο Φαλά, έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο, σε συνάντηση μιας ώρας, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι προώθησης της
υπόθεσης της Καρπασίας, της εφαρμογής της Συμφωνίας της Γ’ Βιέννης της 2ας Αυγούστου 1975 –
της πρώτης Συμφωνίας υψηλού επιπέδου μετά την τουρκική εισβολή – και της αξιοποίησης των
θυσιών των Εγκλωβισμένων Καρπασιτών και Μαρωνιτών.

Ο Πρόεδρος Παυλόπουλος είναι βαθύς γνώστης του Κυπριακού και της εθνικής σημασίας που έχει για
το μέλλον της Κύπρου η Χερσόνησος της Καρπασίας. Η έκταση των ακτογραμμών, η παραμονή του Τελευταίου Ελληνισμού στο ακροτελεύτιο σύνορο

του Έθνους, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μοναστήρι του Αποστόλου
Ανδρέα – το Πρώτο Προσκύνημα της Χριστιανοσύνης στην ελληνική και χριστιανική από τα βάθη των
αιώνων Χερσόνησο των Αγίων και των Ηρώων, καθώς και η λειτουργία του Ελληνικού Γυμνασίου
Ριζοκαρπάσου, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν με τον Έλληνα Πρόεδρο.

Ο κ. Παυλόπουλος ενημέρωσε τους Καρπασίτες για τις συζητήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ειδικά για το θέμα της Καρπασίας.

Οι Καρπασίτες είχαν συναντήσεις με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Τάσο Κουράκη,
τον Υπουργό Εθνική Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνη
Γεωργιάδη  στην Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, τον Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού, Ευάγγελο Καλπαδάκη και πλειάδα παραγόντων της κυπριακής παροικίας της Αθήνας.

Τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά συνάντησαν οι Καρπασίτες
κατά τις προηγηθείσες επισκέψεις τους στην Κύπρο.

∂∂ÈÈÙÙÚÚÔÔ‹‹  ∫∫··ÙÙÂÂ¯̄fifiÌÌÂÂÓÓˆ̂ÓÓ  ¢¢‹‹ÌÌˆ̂ÓÓ
∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·ÙÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ Î·È
¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. °·Ï·Ófi Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Î.Î. ∫·ÚÂÎÏ¿ Î·È ™·‚‚›‰Ë, ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ∫˘ıÚ¤-
·˜ Î·È ∞Î·ÓıÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔ›ËÛÂ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È·ÊÒÙÈÛË˜ ÛÙË
μÈ¤ÓÓË, Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂ
·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚÈ·Î‹˜
∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ
·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÂÓËÌ¤-
ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡.

∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· Â›¯Â È‰È·›ÙÂÚË
Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ 40
ÏÂÙÒÓ, ÌÂ ÙÔÓ √ÌÔÛÔÓ‰È·Îfi ¶Úfi-
Â‰ÚÔ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î. Fischer,
Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È
∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈ‰›Ô˘ ÙË˜
μÈ¤ÓÓË˜ Î. Haupl, ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ
ÙÔ˘ √ÌÔÛÔÓ‰È·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ›·˜  Î. Saller, ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· √∞™∂ Î. Zannier, ÙÔÓ ∂ÎÚfiÛˆÔ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘-
ÙÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ √∞™∂ Î. Nothelle, ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. Heiss Î·È ÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ °¢ ÙÔ˘ UNODC, Î. Lale-Demoz.

√È ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∫¢-
∞˘ÛÙÚ›·˜, ÂÍ‹Ú·Ó ÙÔ ̆ „ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌË Â›-
Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √∏∂. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ Î·ÙÔ¯‹ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Â‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂∂ ¯ÒÚ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜
ˆ˜ Ë ΔÔ˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÓÙ·¯ıÂ› ÛÙËÓ ∂∂ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÏ˘ıÂ› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ-
·˚ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ.  ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÈ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙË˜
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡, Î·È ÚÔÛ‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ
ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.  ∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜
ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜.

∫·Ù¿ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜
ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ÏfiÁˆ ÙË˜
ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙË˜ ı¤ÛË˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË
ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜
ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÈÂÛÙÈÎÒÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ μÈ¤ÓÓË Ô
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤‰ˆÛÂ ·ÚÈıÌfi
Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ ÛÂ ÙÔÈÎ¿ ªª∂, ÂÓÒ ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 8/4/2016 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË, ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌ¤-
ÓË ÌÂ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹
Û‡ÓÙÔÌÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÈ˜ Î·ÙÂ¯fiÌÂÓÂ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô-
ÛÙÂ› Ë ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔ-
ÌÈ¿. ∏ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙÔ ÊÈÏÌ¿ÎÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙË-
Î·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÛÂ ÌÈ· Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·fi ÎfiÛÌÔ ·›ıÔ˘Û·.

Ο Πρόεδρος της Αυστρίας κ. Φίσιερ 

μαζί με τους τρεις  Δημάρχους και τον Πρέσβη
μας στην Βιέννη κ. Μάριο Ιερωνυμίδη

Ο Πρόεδρος της Αυστρίας κ. Φίσιερ
με τον δήμαρχο Ακανθούς

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Πρ. Παυλόπουλος με τα μέλη της αντιπροσωπείας.
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ΝΗΣΤΕΙΑ -  ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΕΙΣ
ΠΑΝΤΑ

Έκτος από τις περιόδους νηστείας ή Εκκλη¬σία μας καθόρισε και περιόδους απόλυτες, κατά
τις οποίες τρώμε από όλα όλες τις ήμερεςα και την Τετάρτη και την Παρασκευή πού
περιλαμ¬βάνονται σ' αυτές τις περιόδους. Τέτοιες περίο¬δοι είναι ol έξης:

α) Το Δωδεκαήμερο:     Είναι ή περίοδος από τις 25 Δεκεμβρίου μέ¬χρι τις 6 Ιανουαρίου με
εξαίρεση την παραμονή των Θεοφανείων, κατά την οποία, όπως προα¬ναφέραμε, έχουμε
αυστηρή νηστεία.

β) Ή Διακαινήσιμος εβδομάδα. Αρχίζει την Κυριακή του Πάσχα και λήγει την αμέσως επομένη
Κυριακή του Θωμά.

γ) Ή εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, δη¬λαδή από την Κυριακή τής Πεντηκοστής μέχρι την
επομένηΚυριακή των Άγιων Πάντων.

δ) Οι τρείς πρώτες εβδομάδες του Τριωδί¬ου.

Στις απόλυτες περιόδους μπορούμε νά συμ¬περιλάβουμε και τις τρεις πρώτες εβδομάδες
του Τριωδίου. Για τις εβδομάδες αυτές προβλέ¬πονται τα έξης:

Την πρώτη εβδομάδα (του Τελώνου και Φαρισαίου) τρώμε όλες τις ήμερες από όλα.

Την δεύτερη εβδομάδα (Κυριακή Άσω¬του - Κυριακή των Απόκρεω) τρώμε από όλα, έκτος
από την Τετάρτη και την Πα¬ρασκευή, κατά τις οποίες νηστεύουμε και το λάδι.

Την τρίτη εβδομάδα (τής Τυρινής) τρώμε από όλα έκτος από κρέας όλες τις ήμερες και την
Τετάρτη και την Παρασκευή.

Όπως προαναφέραμε, ή νηστεία τής Τετάρ¬της και τής Παρασκευής όλο τον χρόνο είναι
αυστηρή και άνέλαιη - χωρίς λάδι. Ωστόσο, όταν κατά τις ήμερες αυτές συμπίπτουν
ορισμέ¬νες εορτές, έχουμε κατάλυση άλλοτε ιχθύος και άλλοτε οίνου και ελαίου.

Ψάρι τρώμε βασικά κατά τις εορτές τής Πα¬ναγίας και του Τιμίου Προδρόμου. Με κατάλυ¬ση
ελαίου τιμούμε τη μνήμη ορισμένων Αγίων πού, όπως λέμε στη λειτουργική γλώσσα, έχουν
Δοξολογία και κατά την εορτή των οποίων τε¬λείται πάντοτε ή θεία Λειτουργία.

Σημειώνουμε ακόμη ότι ψάρι καταλύουμε και την Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής, καθώς και
την Τετάρτη τής Αποδόσεως του Πάσχα.

Απόδοση:  Πρωτοπρεσβύτερος  Πέτρος Σ. Πέτρου Θεολόγος 

ŒŒÎÎııÂÂÛÛËË  ÊÊˆ̂ÙÙÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··˜̃
ÛÛÙÙËË  ƒƒfifi‰‰ÔÔ

ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË
ƒfi‰Ô, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ ¨ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ƒfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·
«¶¿ÔÏ· ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë» Ô˘ Â˘ÁÂÓÒ˜ Ì·˜ ·ÚÂ¯ÒÚËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒfi‰Ô˘.
™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· Ì›ÏËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î. ™·‚‚›‰Ë˜,
ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ƒfi‰Ô˘ Î·È ∫‡ÚÔ˘, Ô ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∫˘Ú›ˆÓ ƒfi‰Ô˘, È·ÙÚfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™˘ÌÂˆÓ›‰Ë˜ ·fi
ÙËÓ ∫˘ıÚ¤· Î·È Ô ·ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒÔ‰›ˆÓ Î. ™¿‚‚·˜ ¢È·ÎÔÛÙ·Ì·Ù›Ô˘.

∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›ÙÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô Î.
™›ÌÔ ∫Ô˘ÙÛ·ÓÙÒÓË, ÙÔÓ ¢ËÌ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ™¿‚‚· ∫·ÚÙ·Ó¿ Î·È ÙËÓ
˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·Ó ∂Ï¤ÓË ∑·ÓÓ¤ÙÔ˘, Â›¯·Ó Â·Ê¤˜ ÌÂ ÙÔÓ
¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ºÒÙË Ã·Ù˙Ë‰È¿ÎÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙË˜ ˘ÔÁÚ·-
Ê‹˜ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ƒfi‰Ô˘ Î·È ∞Î·Ó-
ıÔ‡˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ƒfi‰Ô˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡-
ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ƒfi‰Ô˘ ÁÈ·
ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜.

∫∫√√¶¶∏∏  μμ∞∞™™ππ§§√√¶¶ππΔΔ∞∞™™

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ¿-
ÓˆÛÂ ÂÎ‰‹ÏˆÛË, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿, ÁÈ· ÙËÓ
ÎÔ‹ ÙË˜ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ¤ÁÈ-
ÓÂ ÙËÓ  ΔÚ›ÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2016 ÛÙÈ˜ 7:00Ì.Ì. ÛÙÔ
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜  Ô‰fi˜
™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ §¤Ó· 15, ÛÙ· §·ÙÛÈ¿ ÂÈ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ À. ÕÌ˘Ó·˜ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ ºˆÎ·˝‰Ë,  ÙÔ˘
∂ÈÛÎfiÔ˘ ∫·Ú·Û›·˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙˆÓ §·ÙÛÈÒÓ
Î·È ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î·È ÔÏÏÒÓ ∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ. ·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛÂ ‰ÂÍ›ˆÛË.

∫∫˘̆ÚÚÈÈ¿¿ÎÎÔÔ˜̃  ¶¶ÏÏËËÛÛ‹‹˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÓÓÂÂÎÎÚÚfifi ˜̃……..  ÁÁ››ÓÓÂÂÙÙ··ÈÈ  ··ÓÓÙÙÈÈÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ
ÂÂÍÍ¤¤ÙÙ··ÛÛËË˜̃ ..

ªÂ È‰È·›ÙÂÚË ¯·Ú¿ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ fiÙÈ ÛÙÈ˜ ¶·ÁÎ‡ÚÈÂ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ 2016,ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ
∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÔ ·‰›‰·ÎÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶ÏËÛ‹ «Δ·

¤ÚÁ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ» ÌÂ ı¤Ì· – ∏ À„ËÏ‹ ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›· – ÛÂÏ. 66-69.
∞ÈˆÓ›· Ó· Â›Ó·È Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ ÂÎÂ› ÛÙÔ ∫··Ó‰Ú›ÙÈ Ô˘ ·Ó··‡ÂÛ·È, ·Â›ÌÓËÛÙÂ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ!

Οι Δήμαρχοι Ρόδου και Ακανθούς

Φωτ. από τα εγκαίνια της έκθεσης

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης

¶¶ÚÚÔÔÛÛÎÎ‡‡ÓÓËËÌÌ··  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ÕÕÁÁÈÈÔÔ  ªª¿¿ÌÌ··  --  ÃÃÚÚ˘̆ÛÛÔÔÛÛÒÒÙÙËËÚÚ··  ÙÙËË˜̃  ∞∞ÎÎ··ÓÓııÔÔ‡‡˜̃

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÌÈÛıÒÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÏÂˆ-
ÊÔÚÂ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿Ì· ÛÙË ªfiÚÊÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1ËÓ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2016, ·Ó
‚¤‚·È· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Î·ÙÔ¯ÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜.
O ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙÈ˜ 6:30Ì.Ì.. Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ı· Â›Ó·È ¢øƒ∂∞¡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ˘fi-
„Ë Ì·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË Â›ÙÂ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ Â›ÙÂ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘) Ô˘ Ó· ÌËÓ
¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ.
°È· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ ÛÂ ∂¡∞ ·fi ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ˘Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÓÔ-
Ì·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Û·˜, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û·˜ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÂÈ‚›‚·Û‹˜ Û·˜.
ΔÂÏÂ˘Ù·›· ËÌ¤Ú· ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2016.
¢∏ª√™ ∞∫∞¡£√À™:  24623566, 99583929
§∂À∫ø™π∞: 
∂ÎÎ›ÓËÛË ·fi Ã›ÏÙÔÓ 4:00Ì,.Ì,, ∫·ÏËÛ¤Ú·, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô §·ÙÛÈÒÓ 4:15Ì.Ì. ªÂÙÚfi 4:30Ì.Ì., °.
ºˆÙ›Ô˘ (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜) 99417590, ¡. ∫Ô˘Ï¤ÚÌÔ˘ 99300985, ™ˆÙ‹ÚË˜ §¿ÌÚÔ˘ 99873833.
§∞ƒ¡∞∫∞: 
√ÚÌ‹‰ÂÈ· – ∂ÎÎ›ÓËÛË ·fi ∫ÔÈÓ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 3:30Ì.Ì., ¡Ù. ¶·Û¿ÙÔ˜ 99551608, ΔÛÈ·ÎÎÈÏÂÚfi
4:00Ì.Ì., ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4:15Ì.Ì. ™›ÌÔ˜ ∫Ô˘ÙÛ·ÓÙÒÓË˜ (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜) 99776774, ™¿‚‚·˜ ∫·Ú-
Ù·Ó¿ 99668932, ¶ÈÂÚ‹˜ Ã’ Ã·Ì‹˜ 99543895.
§∂ª∂™√™: 
ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ã·‚Ô‡˙·˜ 4:00Ì.Ì., §ÈÓfiÂÙÚ· (JUMBO) 4:15Ì.Ì., ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™ÎÔ˘Ù¿ÚË (Û˘ÓÙÔ-
Ó›ÛÙÚÈ·) 99688993, §¤ÓÈ· ∫·ÏÏ›· 99681663,  ºÒÙË˜ ∂ÁÎˆÌ›ÙË˜ 99464474.

ººÒÒÙÙËË˜̃  ∫∫˘̆ÚÚÈÈ¿¿ÎÎÔÔ˘̆  ¶¶····ÊÊÒÒÙÙËË˜̃
∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ·Â›. Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡ Ì·˜ ºÒÙË ∫. ¶··ÊÒÙË
«∏ ∞Î·ÓıÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ·». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏ‡ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ Ô˘ Î¿ÏÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·-
ÌÂ Ó· ÙÔ ·ÔÎ·Ï¤ÛÔ˘ÌÂ ˆ˜ ÙÔ ÏËÍÈ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜.

∂ÎÙfi˜ ·fi ÂÎÙÂÓÂ›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎˆÌfiÔÏ‹ Ì·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ÏËıÒÚ· Â·ÁÁÂÏ-
Ì¿ÙˆÓ. Â›ÛË˜ Ë ¯ÏˆÚ›‰· Î·È Ë ·Ó›‰· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·. ΔÈÌ‹ 15 Â˘ÚÒ.
°È· Ó· ÙÔ ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙËÏÂÊˆÓÂ›ÛÙÂ ÛÙÔ 99623655 (ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜).



Κλιμάκιο του Δήμου Ακανθούς με επικεφα-
λής τον Δήμαρχο κ. Σαββίδη, τον Αντιδή-
μαρχο κ. Σίμο Κουτσαντώνη και τους  και
τους Δημοτικούς Συμβούλους, Πιερή Χ’
Χαμπή, Ελένη Κουλέρμου, Γιώργο Φωτίου,
Χριστόδουλο Παπαφώτη και Λένια Καλλιά,
επεσκέφθη το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου στο
πλαίσιο της καθιερωμένης επίσκεψης,  που
γίνεται μια φορά το χρόνο. Είδαν από
κοντά για μια ακόμα φορά τις συνθήκες
που βιώνουν οι μαθητές και οι δάσκαλοί
τους, οι οποίοι σε πείσμα των κατακτητών
αντιστέκονται και αποτελούν το προζύμι
της επιστροφής.

Μοιράστηκαν εδέσματα με τα παιδιά που
πήραν μαζί τους, και ο Δήμος Ακανθούς
διάθεσε κάποιο ποσό για τις ανάγκες της
Σχολικής Εφορείας. Επίσης χρηματικό
ποσό διέθεσε και η ΣΠΕ Μακράσυκας η
οποία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Άκη
Αντωνουδιού.

Ως γνωστό ο Δήμος Ακανθούς είναι ο μονα-
δικός Δήμος της Καρπασίας.

Θαύμασαν για μια ακόμα φορά το ηθικό
τους, μέσα σε συνθήκες σκλαβιάς, αλλά και
την αποφασιστικότητά τους να παραμεί-
νουν στην γη των πατέρων τους μέχρι την
ευλογημένη μέρα της επιστροφής.

Πραγματοποιήθηκε  στις 10 Απριλίου
εκδρομή στο Μαχαιρά, παιδιών Δημοτικού
και Γυμνασίου-Λυκείου που οργάνωσε η
Σχολική Εφορεία Ακανθούς με συμμετοχή
και του Προσφυγικού Σωματείου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προσκύνημα
στο μοναστήρι και ξενάγηση και ομιλία στο
κρησφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου. 

Τα παιδιά έμειναν κατενθουσιασμένα.

Στα παιδιά προσφέρθηκε πρόγευμα και
φαγητό(σούβλα  κτλ) στον εκδρομικό χώρο
της μάντρας του Καμπιού.

Εκδρομή παιδιών της Ακανθούς
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Χοροεσπερίδα
Αθλητικού Τμήματος
Ακανθούς

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία – πέραν των 250 ατόμων
- η 10η ετήσια χοροεσπερίδα του
Αθλητικού Τμήματος του
Σωματείου μας την Παρασκευή 24
Ιουνίου 2016 στον χώρο του
Σωματείου μας στα Λατσιά.
Η διοικούσα επιτροπή του
Αθλητικού Τμήματος ευχαριστεί
όλους όσους μας στήριξαν με την
παρουσία τους και αυτό μας δίνει
δύναμη να συνεχίσουμε την
προσπάθεια μας με μοναδικό
στόχο να παραμείνει άσβεστη η
φλόγα για επιστροφή στη
αγαπημένη μας ΑΚΑΝΘΟΥ.

Οι τυχεροί αριθμοί που δεν έχουν ζητήσει τα δώρα τους
είναι 692, 694. Να τα ζητήσουν από το Προσφ. Σωματείο.

Τα παιδιά του χορευτικού μας συγκροτήματος

Ο Δήμαρχος Ακανθούς

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή

Με την ΑΚΑΝΘΟΥ στο κέντρο, αλλά και στο
μυαλό, όλα τα παιδιά μαζί με Μέλη της Σχολικής

Εφορείας του Σωματείου, του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, την Πρόεδρο του Προσφ. Σωματείου,

τον Πρόεδρο της Σχ. Εφορείας και τον Δήμαρχο
στη «Μάντρα του Καμπιού»

∂∂ÎÎ‰‰ÚÚÔÔÌÌ‹‹  ÛÛ˘̆ÓÓÙÙ··ÍÍÈÈÔÔ‡‡¯̄ˆ̂ÓÓ
√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ
¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «∏ ∞∫∞¡£√À»
‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÚÔÛÎ˘ÓËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ ŸÌÔ‰Ô˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ
4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2016.

ΔÔ˘˜ ÚÔÛÊ¤ÚıËÎÂ  ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ
™¿‚‚· ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ §ÂÌÂÛÔ‡ Î·È ÁÂ‡Ì· ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ ¢øƒ√™. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ì·˜ ¤ÌÂÈ-
Ó·Ó ·fiÏ˘Ù· ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ fiÏË
‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó·
Í·Ó·ÛÌ›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏ-
ıfiÓ ÌÂ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜.

.
Φωτ. οι συνταξιούχοι μας στον χώρο του κέντρου

ΔΩΡΟΣ

......ΔΔ’’  ¿¿„„··ÏÏÏÏ··ÓÓ  ÛÛÙÙÔÔÓÓ  ¢¢‹‹ÌÌ··ÚÚ¯̄ÔÔ

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÈ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ÙË˜
¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ §·ÙÛÈÒÓ ˘fi
ÙËÓ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ Î·˜
ª·Ú›·˜-ÃÚÈÛÙÈ¿Ó·˜ ™·‚‚›‰Ë-∞ÁÚfiÙË ¤„·ÏÏ·Ó Ù· Î¿Ï·-
ÓÙ· ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞Î·ÓıÔ‡˜ ™¿‚‚· ™·‚‚›‰Ë ÛÙÔ
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÛÙ· §·ÙÛÈ¿ Î·È ÙÔ˘
Â˘¯‹ıËÎÂ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿.
√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚfiÛÊÂÚÂ ÁÏ˘Î¿ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ¤Î·ÌÂ
ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ª·ıËÙÈÎ‹˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘.

Ο Δήμος Ακανθούς στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

ŒŒÎÎııÂÂÛÛËË  ææËËÊÊÈÈ‰‰ˆ̂ÙÙÒÒÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ∑∑ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊÈÈÎÎ‹‹˜̃

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2015 Î·È ÒÚ·
7:00Ì.Ì. Ë 1Ë ¤ÎıÂÛË „ËÊÈ‰ˆÙÒÓ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi
∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÛÙ· §·ÙÛÈ¿ (ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞. §Ô˘-
Î¿).
∏ ¤ÎıÂÛË Â›¯Â Ù›ÙÏÔ ·fi ÙÔÓ «·Ô‡ ÛÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi». ∂Îı¤ÙÂ˜ Ô
™ˆÙ‹ÚË˜ §¿ÌÚÔ˘ (·Ô‡˜) Î·È Ô ™ˆÙ‹ÚË˜ ™Ù. °ÂÚÔÛ›ÌÔ˘
(ÂÁÁÔÓfi˜). ∏ ¤ÎıÂÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ù· ÂÁÎ·›ÓÈ· Ù¤ÏÂÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
∞Î·ÓıÔ‡˜ Î. ™. ™·‚‚›‰Ë˜ ÂÓÒÈÔÓ Ï‹ıÔ˘˜ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ
∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÂÛÙ¤ÊıË ·fi ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. ø˜ ÁÓˆ-
ÛÙfi ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ¤ÎıÂÛË, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È
¿ÏÏÂ˜.

Η αντιπροσωπεία του δήμου μαζι
με τα παιδιά του Ριζοκαρπάσου
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∂∂››ÛÛÎÎÂÂ„„ËË  ¡¡ÂÂÔÔÏÏ··››··˜̃

ÛÛÙÙËËÓÓ  ÎÎ··ÙÙÂÂ¯̄ÔÔÌÌ¤¤ÓÓËË  ∞∞ÎÎ··ÓÓııÔÔ‡‡
Με πρωτοβουλία νέων Ακαν-
θιωτών, πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία επίσκεψη στα
ιερά χώματα της κατεχόμε-
νης μας Ακανθούς στις 12
Ιουνίου 2016 με συμμετοχή
55 Ακανθιωτών.

Με πόνο ψυχής περιδιαβή-
καμε τα στενά δρομάκια και
γειτονιές του χωριού, τη
μεγαλόπρεπη εκκλησία του
Χρυσοσώτηρα, τους καταρ-

ράκτες της Μάνας, την Κολοτζιά.

Μπορεί ο ήλιος να έκαιγε, μπορεί ο δρόμος να ήταν ανηφορικός, μπορεί να
περπατήσαμε αρκετή ώρα...

Είχαμε όμως φτερά στα πόδια και  ακανθιώτικη ψυχή που λαχταρούσε να
σεριανήσει σε αγαπημένα μέρη, γνωστά και άγνωστα, να θαυμάσει το
μεγαλείο της ακανθιώτικης φύσης, ( η θέα απο την Κολοτζιά μας έχει αντα-
μείψει) να συναπαντηθεί, να μιλήσει, να γελάσει , να κλάψει, να ταξιδέψει
πίσω στο χρόνο.

Ακολούθως κινηθήκαμε κατά μήκος όλου του παραλιακού μετώπου της
Ακανθούς μέχρι το Φλαμούδι
και μετά προς στο βορειοδυτι-
κό άκρο της Ακανθούς, κατα-
λήξαμε στην πανέμορφη και
σπάνιας ομορφιάς παραλία
της Αγίας Μαρίνας και του
Μούλου.

Η αγάπη, η δίψα και ο πόθος
όλων για τη γη που μας γέν-
νησε, τη γη των προγόνων
μας, και η άψογη συνεργασία
όλων των συμμετεχόντων
συνέβαλαν στην επιτυχία της όλης επίσκεψης και κρατούν άσβεστη τη φλό-
γα της επιστροφής σε μια Ακανθού ελεύθερη.

∂∂  ¤¤ ÙÙ ÂÂ ÈÈ ÔÔ   ÁÁ ÈÈ ··   ÙÙ ËË ÓÓ   11 ËË ∞∞  ÚÚ ÈÈ ÏÏ ›› ÔÔ ˘̆

Το Προσφυγικό Σωματείο Ακανθούς τέλεσε την Κυριακή 3
Απριλίου 2016, στο παρεκκλήσι του Χρυσοσώτηρα, στην
Ορόκλινη, μνημόσυνο όλων των Ακανθιωτών μας που
πρόσφεραν με οποιονδήποτε τρόπο στον αγώνα του
1955-59. Σ΄ αυτούς που μνημονεύτηκαν περιλαμβάνονταν
αγωνιστές, άντρες και γυναίκες, κρατούμενοι –
φυλακισμένοι, καταζητούμενοι και γενικά κάθε ηλικίας
Ακανθιώτης που διέθεσε ξενύχτι, κόπο, μόχθο και
περιουσία στην υπηρεσία της πατρίδας. 

Η Πρόεδρος του Προσφ. Σωματείου κα Ελένη Χ’ Μιχαήλ 
με τα παιδιά της χορωδίας και Μέλη του Δ.Σ του Σωματείου

Από την συγκέντρωση που έγινε μετά την Θεία λειτουργία για την
επέτειο της 1ης Απριλίου 1955

§§∂∂ÀÀΔΔ∂∂ƒƒππ∞∞
Περήφανη, πανώρια, λυγερόκορμη

Διαβαίνεις αμαζόνα πάντα νέα.

Ροδοβολεί στα χείλη σου τα’ ανθόγελο,

Στα μάτια σου φεγγίζει η θεία Ιδέα.

Δάφνης πλεχτά στεφάνια στο κεφάλι σου.

Στα χέρια σου συντρίμμια, σκλάβοι κρίκοι,

Το βήμα σου στερρό πάντα κι’ ατρόμητο

Στο μέτωπό σου πλέρια λάμπει η Νίκη.

Ραίνουμε μ’ αγνολούλουδα το διάβα σου

Λαοί που αιώνια σένα λαχταρούνε,

Κάμποι, βουνά περήφανα και θάλασσες.

Με τα γλυκά τραγούδια αντιλαλούνε.

Ω Λευτεριά! Συ μόνη θεία εικόνα,

Άσβηστη δάδα σε κάθε αγώνα.

Άπαντα Κυριάκου Ν. Ακαθιώτη

(Γ΄ ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ – Γραμμένα στο Λιβυκό Μέτωπο)

μμÚÚ¿¿‚‚ÂÂ˘̆ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ƒƒ··ÊÊ··¤¤ÏÏÏÏ··˜̃
¶¶ÔÔ˘̆ÚÚ‹‹

∏ ƒ·Ê·¤ÏÏ· ¶Ô˘Ú‹, ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË ÙÔ˘
§˘ÎÂ›Ô˘ §ÂÈ‚·‰ÈÒÓ, ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘
£ÂÔÊ¿ÓË ¶Ô˘Ú‹ ·fi ÙË §‡ÛË Î·È ÙË˜
°ÂˆÚÁ›·˜ Ãã °È¿ÓÓË ·fi ÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡,
ÙÈÌ‹ıËÎÂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
Ô˘ ‰ÈÂÍ¿¯ıËÎÂ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜ πÛÙÔ-
Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 60 ¯ÚfiÓˆÓ
·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ∞ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎÔ‡
·ÁÒÓ· ÙË˜ ∂√∫∞. ™Â ÙÂÏÂÛÙ‹ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ À. ¶·È‰Â›·˜
Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ë ƒ·Ê·¤ÏÏ· ÙÈÌ‹ıËÎÂ
ÌÂ ÙÔ ∞’ μÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

ø˜ ÁÓˆÛÙfi Ë Î· ∞Ú‚ÂÏ¤Ú 
Â›Ó·È ∂›ÙÈÌÔ˜ ¢ËÌfiÙÈ˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ 2010.

ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΑΚΑΝΘΟΥΣ

Ο Δήμος Ακανθούς βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, για την ίδρυση
Συμβουλίου νεολαίας. Γι’ αυτό έχει αποσταλεί έντυπο για να συμπληρωθεί από νέους και
νέες της Ακανθούς, ηλικίας 15-35 για να αποσταλεί στα γραφεία του δήμου μας μέχρι 31
Αυγούστου 2016.
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Εξοχότατον

30/05/2016

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

κ. Νίκο Αναστασιάδη

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Θέμα: Επιστροφή της θαυματουργής εικόνας του Χρυσοσώτηρα της
Ακανθούς

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της επιστολής μας 30.07.2015, η οποία επίσης σας
αποστέλλεται, θεωρούμε κατάλληλη την στιγμή, μετά το πρόσφατο
σοβαρό ολίσθημα της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας στην
Κωνσταντινούπολη, να προβεί σε μια κίνηση οικοδόμησης μέτρων
εμπιστοσύνης προς την δική μας πλευρά, επιστρέφοντας την
θαυματουργή εικόνα του Χρυσοσώτηρα της Ακανθούς, η οποία
βρίσκεται στον Άγιο Μάμα της Μόρφου. 

Θα ήταν, κ. Πρόεδρε ένα μέτρο εξιλέωσης της Τουρκοκυπριακής
πλευράς, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του υφιστάμενου κλίματος.
Με την επιστολή μου αυτή, εξοχότατε κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας
ενημερώσω, ότι όχι μόνον δεν μας επετράπη να τελέσουμε τον
Εσπερινό της Παναγίας της Περγαμιώτισσας της Ακανθούς, στις 7
Σεπτεμβρίου 2015, αλλά τοποθέτησαν και μεγάλη φωτογραφία του
Κεμάλ Ατατούρκ μέσα στον ναό, που υποτίθεται τον χρησιμοποιούν ως
γκαλερί.

Οι Ακανθιώτες είναι πολύ ενοχλημένοι και αγανακτισμένοι και απειλούν
ότι σύντομα θα προβούν σε ενέργειες μη επιθυμητές, όπως μεταξύ
άλλων να προβούν σε κινητοποιήσεις αποκλείοντας τον χώρο του
ΤΕΚΚΕ στην Λάρνακα, για δημοσιοποίηση του προβλήματος, ότι οι
Τούρκοι έχουν καταστρέψει τα 22 παρεκκλήσια της Ακανθούς, έχουν
μετατρέψει την Εκκλησία του Χρυσοσώτηρα της Ακανθούς σε τζαμί, και
ότι έχουν προβεί σε αλλαγή χρήσης της Παναγίας της Περγαμιώτισσας
σε γκαλερί όπου οι επισκέπτες (συνήθως ξένοι) πληρώνουν εισιτήριο για
είσοδο στον χώρο.

Κλείνοντας κ. Πρόεδρε θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι Τούρκοι έχουν
κτίσει καινούργιο «Δημαρχείο», αφού ισοπέδωσαν 10 κατοικίες και
απειλούν να κτίσουν και δεύτερο τζαμί, αφού κατεδαφίσουν το
Δημαρχείο της Ακανθούς.

Παράκλησή μας είναι, να διαβιβάστε στον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής
κοινότητας κ. Ακκιντζιή να σεβαστεί τα μνημεία της Ακανθούς, όπως και
όλα τα μνημεία της κατεχόμενης γης μας, θρησκευτικά και μη όπως εμείς
σεβόμαστε τα μνημεία των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές της
Κύπρου.

Με εκτίμηση

Σάββας Σαββίδης

Πρόεδρος της Επιτροπής για την διατήρηση 

συντήρηση και την αναστήλωση της Παναγίας της Περγαμιώτισσας

και των άλλων εκκλησιαστικών κτιρίων και μνημείων της Ακανθούς

(με απόφαση του Μακαριωτάτου)

Δήμαρχος Ακανθούς

ΠΡΟΣ:  Δήμαρχο  Ακανθούς   
κ. Σάββα Σαββίδη  
Δημοτικό Συμβούλιο 

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση  στην Αθήνα για την
κατεχόμενη  Καρπασία 

Κύριε Δήμαρχε – Κυρίες και Κύριοι  Σύμβουλοι   
H Ομοσπονδία  Κυπριακών  Οργανώσεων
Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.) και η Ένωση Κυπρίων
Ελλάδας  (Ε.Κ.Ε.)  συνεχίζουν τις  εκδηλώσεις  τους
για τις κατεχόμενες περιοχές, τις πόλεις   και τα
χωριά μας  με μεγάλη επιτυχία.  
Η αρχή έγινε με την Κερύνεια  και ακολουθεί η
Κυθρέα  το Μάιο, η Μεσαορία τον Ιούνιο, και η
Καρπασία τον Οκτώβριο, όπως  έχουμε
συνεννοηθεί τηλεφωνικά  μαζί σας. 
Ο Δήμος  Ακανθούς  καλείται  σε  αυτή την
εκδήλωση να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο, ως
ο μοναδικός δήμος της χερσονήσου της
Καρπασίας. Παρακαλούμε  όπως ενημερώσετε
τους κοινοτάρχες των χωριών της περιοχής
Καρπασίας, τα οργανωμένα σύνολα – προσφυγικά
σωματεία  κ.τ.λ.π. και τον Επίσκοπο Καρπασίας, κ.
Χριστοφόρο, εφόσον θέλουν να συμμετέχουν  να το
δηλώσουν.
Ο Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής
Καρπασίας έχει προσκληθεί τηλεφωνικά και
παρακαλούμε όπως στα πλαίσια  του συντονιστικού
σας ρόλου έρθετε  σε επαφή μαζί του.   
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να
επικοινωνήσετε άμεσα με τον Αναπληρωτή
Πρόεδρο της  Ο.Κ.Ο.Ε.  Λοϊζο  Λοϊζο στα τηλέφωνα:
210-9024854 – 6944 224470 .             
Για την Εκτελεστική  Γραμματεία της  Ο.Κ.Ο.Ε. 
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ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2015-2016

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1) Μαρία Πέτρου Πιερής Πέτρου – Κώμα Γιαλού Άντρη Χαρ. Φούσια - Ακανθού Λάρνακα Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακα     19  5/12

2) Κατερίνα Χατζηπιερή Γεώργιος Α. Χατζηπιερής – Ακανθού Κυριακή Κώστα - Στρόβολος Λευκωσία Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ 19  4/11

3) Σταύρος Κτωρίδης Σωτήρης Στ. Κτωρίδης – Ακανθού Έλενα Πουρουτίδη - Κατωκοπιά Λευκωσία Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β’ 19  4/12

4) Σώτια Πέτρου Πιερής Πέτρου – Κώμα Γιαλού Άντρη Χαρ. Φούσια - Ακανθού Λάρνακα Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακα     19  3/12

5) Γεωργία Κτωρή Σάββας Μ. Κτωρή – Ακανθού Ελένη Κούννου - Κυθρέα Λατσιά Λύκειο Λατσιών 19  1/11

6) Ραφαέλα Πουρή Θεοφάνης Πουρή – Λύση Γεωργία Μιχ. Χ΄Γιάννη - Ακανθού Ορμήδεια Λύκειο Λιβαδιών 19

7) Μαρία Κελίρη Ανδρέας Χρ. Κελίρης – Ακανθού Χέλεν Μπαρνς - Αγγλία Λεμεσός Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 19

8) Αντρέας Χαραλάμπους Χαράλαμπος Σωκρ. Χαραλάμπους–Ακανθού Μαρία Τσιάρτα - Λύση Λάρνακα Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακα     18 11/12

9) Ελένη Ανδρέου Γεώργιος Ανδρέου Χρυσοστόμου – Ακανθού Άννα Μιχαήλ - Περβόλια Περβόλια Λύκειο Μακαρίου Γ’ 18  8/11

10) Μιχάλης Ιωάννου Κωνσταντίνος Ιωάννου - Κλήρου Έλενα Σαβ. Παυλούδη - Ακανθού Κλήρου Pascal English School Nicosia     18/20

* Για όλα τα αλλόγλωσσα σχολεία το 90% & 18/20 θεωρείται ως άριστα.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ
Όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος ο δήμος μας θα βραβεύσει τους άριστους τελειόφοιτους Λυκείων, το μεσημέρι της 31ης Ιουλίου 2016 ημέρα
Κυριακή στις 1:00, στη συνεστίαση που θα γίνει στο  Κέντρο Βιτσαΐτη στην Κοφίνου.
Επίσης θα δοθεί και το βραβείο «Νίκος Σχοινιού» που απονέμεται στον τελειόφοιτο/η που είχε την υψηλότερη βαθμολογία κατά την σχολική χρονιά 2015-
2016 (γενικός βαθμός).
Μέχρι στιγμής που γράφονται αυτές οι γραμμές 15.7.2016 οι γραμματείες μας έχουν ενημερώσει ότι οι πιο κάτω τελειόφοιτοι/τες έχουν αριστεύσει και έχουν
τουλάχιστον ένα γονέα με καταγωγή την Ακανθού και είναι εγγεγραμμένος/η στον εκλογικό κατάλογο της Ακανθούς. Άριστα θεωρείται δια μεν τα Λύκεια το
18 6/12 και άνω για δε τα ξενόγλωσσα 90/100 ή 18/20 και άνω.
‘Όσοι έχουν αριστεύσει και δεν εμφανίζεται το όνομά τους σε αυτό τον κατάλογο, να επικοινωνήσουν με την υπάλληλο του Δήμου κα Ζαννέττου στο
24623566 μέχρι τις 25.7.2016.

¢¢∏∏ªª√√™™  ∞∞∫∫∞∞¡¡££√√ÀÀ™™

∂∂££¡¡ππ∫∫√√  ªª¡¡∏∏ªª√√™™ÀÀ¡¡√√

¶¶ƒƒ√√™™∫∫§§∏∏™™∏∏

Σας προσκαλούμε στο ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των
πεσόντων  

Νίκου Σχοινιού, Ηλία Χ’Χαμπή, Λούκα Γιαχούτη,
Εμμ.Ζαχαράτου εκ Νάξου, 

Θεόφιλου Γεωργιάδη, Αρχιπλοιάρχου (Π.Ν) Ανδρέα Ιωαννίδη,

του μελλοθάνατου Νίκου Τσαρδελλή, των Μιχαήλ Λοΐζου και
Λοΐζου Λοΐζου

και όσων Ακανθιωτών πέθαναν στην προσφυγιά, που θα
τελεστεί την Κυριακή 7  Αυγούστου 2016, 

μετά την Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο του Χρυσοσώτηρα
Ακανθούς στην Ορόκλινη.

Του μνημοσύνου θα προστεί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Πάφου κ. Γεώργιος.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η Έντιμη Επίτροπος 

Ισότητας των Φύλων κα Ιωσηφίνα Αντωνίου.

Το μνημόσυνο τελεί ο Δήμος Ακανθούς μαζί με τις οικογένειες
των πεσόντων. 

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. 

™™ÀÀ¡¡∂∂™™ΔΔππ∞∞™™∏∏

ΔÔ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «∏ ∞∫∞¡£√À» ,Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î·È Ë ™¯ÔÏÈÎ‹
∂ÊÔÚÂ›· ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó   ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÔ˘˜ , Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË  ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ·, ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹, 31
πÔ˘Ï›Ô˘,2016, ÛÙÔ  ∫¤ÓÙÚÔ μÈÙÛ·˝ÙË ÛÙËÓ ∫ÔÊ›ÓÔ˘, ÛÙÈ˜ 1:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ, ·ÊÔ‡
ÚÔËÁËıÂ› ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Ì·˜ ÛÙËÓ √ÚfiÎÏÈÓË fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ-
ÛÎÏËıÂ› Î·È Ô ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ∫ÈÙ›Ô˘ Î. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙËÓ £Â›·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∏ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÙË˜ Ì¤Ú·˜, ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙË˜ ÒÚ·˜  ÙË˜ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË˜, ·ÓÙ› ÙË˜
·Ú·ÌÔÓ‹˜, Á›ÓÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂˆÓ  ÔÏÏÒÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó:

- ¡· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚ›Û·ÛÙÔÈ ÛÙÔÓ ÂÛÂÚÈÓfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚È¿˙Ô-
ÓÙ·È Ó· ¿ÓÂ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

- ¡· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ·È-
‰È¿.

- ¡· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÂ˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È  Ô ¢ÂÛfiÙË˜ Ì·˜ Î·È ÔÈ πÂÚÂ›˜ Ì·˜ ÏfiÁˆ ÙË˜
ÌË ÓËÛÙÂ›·˜ Î·È ÏfiÁˆ  ÌË ¿ÏÏˆÓ  ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ.

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙË ™¯ÔÏÈÎ‹ ∂ÊÔÚÂ›·
ÔÈ ·ÚÈÛÙÂ‡Û·ÓÙÂ˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ. £· ÙÈÌËıÔ‡Ó Â›ÛË˜ ·fi ÙÔ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ™ˆÌ·-
ÙÂ›Ô Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÃÔÚÂ˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·.
¢ËÏÒÛÂÈ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 27/7/16

∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ y10 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È y6 ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÚÔ-
ÌËıÂ˘ÙÂ›ÙÂ ·fi ÙÔ˘˜:

§∂À∫ø™π∞ ∂Ï¤ÓË Ã’ ªÈ¯·‹Ï 99785964

ÃÚ›ÛÙÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˘ 99411156      

¡›ÙÛ· ∫Ô˘Ï¤ÚÌÔ˘ 99300985  

™ˆÙ‹ÚË §¿ÌÚÔ˘ 99873833

§∞ƒ¡∞∫∞: ¢‹ÌÔ ∞Î·ÓıÔ‡˜ 24623566   

™›ÌÔ ∫Ô˘ÙÛ·ÓÙÒÓË 99776774      

¶ÈÂÚ‹ Ã’ Ã·Ì‹ 99543895                                    

√˘Ú·Ó›· ΔÛ·ÁÎ¿ÚË 99659422        

§∂ª∂™√™ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™ÎÔ˘Ù¿ÚË 99688993

¶¿ÌÔ ∫ÂÏ›ÚË 99538550 

ºÒÙË ∂ÁÎˆÌ›ÙË 99464474

∏∏  ∫∫··ÚÚ··ÛÛ››··  ÛÛÙÙËËÓÓ  ∞∞ıı‹‹ÓÓ··

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜
∫·Ú·Û›·˜, ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û‡ÓÔÏ· ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›-
ÛÌ·ÙÔ˜ ∫·Ú·Û›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ
√ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√.∫.√.∂) Î·È ÙËÓ ¤ÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜
(∂.∫.∂) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÎ‰‹ÏˆÛË – Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫·Ú-
·Û›· – ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2016.

∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ∂ÛÙ›· ∫¤ÎÚÔÔ˜ 3 ÛÙËÓ ¶Ï¿-
Î·.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Á›ÓÂÈ Î·È ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÌÓËÌÂ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.
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