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Ο Δήμαρχος Ακανθούς κ. Σάββας Σαββίδης πήγε στο Μόναχο,

όπου παρευρέθηκε ως παρατηρητής στη δίκη που άρχισε σε δικα-

στήριο του Μονάχου την 1η Απριλίου 2009 εναντίον του Τούρκου

Αρχαιοκάπηλου Aydin Dikmen για επαναπατρισμό των εικόνων και

των τοιχογραφιών που βρίσκονται στις αποθήκες της

Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Μονάχου. H δίκη θα συνεχιστεί

εντός του 2009.

Κατά την επιστροφή του μέσω Αθηνών, έγινε δεκτός από τον

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια με την

ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου

Ακανθούς.

Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πρόεδρο

Παπούλια, το θέμα της εφαρμογής της συμφωνίας της Γ’ Βιέννης

που αφορά την Καρπασία, της 2ας Αυγούστου του 1975 μεταξύ

των τότε συνομιλητών Κληρίδη και Ντενκτάς που μεταξύ άλλων

διελάμβανε την επανεγκατάσταση των κατοίκων και στα 29

Ελληνοκυπριακά χωριά του διαμερίσματος Καρπασίας, την επανα-

λειτουργία των σχολείων και την ακώλυτη άσκηση των θρησκευτι-

κών καθηκόντων των κατοίκων.

Η συμφωνία αυτή, η οποία έγινε υπό την αιγίδα των

Ηνωμένων Εθνών και φέρει την υπογραφή και των δύο ηγετών,

ουδέποτε εφαρμόστηκε από την άλλη πλευρά.

Το Δικαστήριο στο Μόναχο όπου εκδικάζεται η υπόθεση
των κλεμμένων μας εικόνων και τοιχογραφιών

Ο Δήμαρχος Ακανθούς κ. Σάββας Σαββίδης επιδίδει 
αναμνηστική πλακέτα – ανάγλυφο της εκκλησίας 

του Xρυσοσώτηρα στον Πρόεδρο  της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Κάρολο Παπούλια με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 

100 χρόνια Δήμου Ακανθούς

E’ EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi–§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ AÎ·ÓıÔ‡˜

Έγινε με μεγάλη επιτυχία το Ε’
Επιστημονικό–Λαογραφικό Συνέδριο
Ακανθούς που διοργανώνει κάθε δύο χρό-
νια ο Δήμος Ακανθούς και το Προσφυγικό
Σ ω μ α τ ε ί ο
«Η ΑΚΑΝΘΟΥ» με τη συνεργασία  της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου και με τη στήριξη των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, το Σάββατο 25 Απριλίου 2009
στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Το Συνέδριο ήταν ολοήμερο και
ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Κυριάκου
Πλησή, Φιλόλογου – Λογοτέχνη που ως
γνωστό κατάγεται από την Aκανθού.

Το Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την
αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού παρακολούθησαν πέραν των
150 συνέδρων και έγιναν πολύ ενδιαφέ-
ρουσες ανακοινώσεις από διακεκριμένους
εισηγητές.

ΠPAΓMATOΠOIHΘHKE ME MEΓAΛH EΠITYXIA

·ÂÈ. K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶ÏËÛ‹˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÂÏ›ÚË˜

Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ºÔ‡ÛÛÈ·˜ EÏ¤ÓË X·Ù˙ËÌÈ¯·‹Ï
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ΣTHPIZOYN: YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ

KAI ΠOΛITIΣMOY

ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

H EΠIXOPHΓHΣH ΔEN ΣHMAINEI THN AΠO MEPOYΣ
TOY YΠOYPΓEIOY ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY AΠOΔOXH
TOY ΠEPIEXOMENOY Ή TΩN AΠOΨEΩN ΠOY
EKΦPAZONTAI AΠO TH ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH.

Κυριακή, 02/08/2009

Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι του Χρυσοσώτηρα Ακανθούς
στην Ορόκλινη.

Τετάρτη, 05/08/2009

Εσπερινός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ώρα 6:30μ.μ. στο
Παρεκκκλήσιο Χρυσοσώτηρα Ακανθούς στην Ορόκλινη, χοροστα-
τούντος του Επισκόπου Καρπασίας κ.κ. Χριστοφόρου.

Στον Εσπερινό θα παραστεί και ο Έντιμος Υπουργός
Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Νικολαΐδης.

Συνεστίαση στο κέντρο «ΚΟΣΜΥΡΙΑ», Αραδίππου.

Μπουφέ (νηστίσιμα και μη) με ποτό. Τιμή 8,00 ευρώ  για μεγά-
λους και 5,00 ευρώ για παιδιά.

ΠPOΓPAMMA

• Χαιρετισμοί

• Βραβεύσεις: 

α) Βραβείο ήθους & επίδοσης «Νίκος Σχοινιού»

β)  Βραβεύσεις των αρίστων

• Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

• Κλήρωση δώρων (προκλήρωση)

ΧΟΡΗΓΟΣ  Σ.Π.Ε. ΑΚΑΝΘΟΥΣ

Θερμή παράκλησή μας, όπως επικοινωνήσετε με τους τοπικούς
υπευθύνους για εξασφάλιση εισιτηρίου μέχρι 2/8/2009 στα τηλ.
Δήμος Ακανθούς 24623566 (Λάρνακα), Σ.Π.Ε Ακανθούς 24823800
(Λάρνακα), Ντ. Πασάτος (Δημ. Γραμματέας) 99551608 (Ορμήδεια),
Π. Κωφού 99498999 (Λευκωσία), Μάρω Κελίρη – Iωαννίδη
99094005, Φώτης Εγκωμίτης 99464474 (Λεμεσός).

Πέμπτη, 06/08/2009

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο
Παρεκκλήσιο Χρυσοσώτηρα Ακανθούς στην Ορόκλινη, προεξάρχο-
ντος του Πανιεροτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ.κ. Νικηφόρου. 

Επίσης το απόγευμα στις 6:30μ.μ. θα τελεστεί ο Εσπερινός του
Αγ. Μικάλλου και θα ακολουθήσει παράκληση στο Χρυσοσώτηρα
και το πρωί της επομένης θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.

Πέμπτη, 06/08/2009

Εσπερινός Αγίου Μικάλλου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στην Ανθούπολη (Λευκωσία).  

Κυριακή, 09/08/2009

Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο του Χρυσοσώτηρα Ακανθούς
στην Ορόκλινη, χοροστατούντος του Πανιεροτάτου Μητροπολίτη
Κιτίου κ.κ. Χρυσοστόμου. Εθνικό Μνημόσυνο των τριών πεσόντων
Ακανθιωτών, Νίκου Σχοινιού, Ηλία Χ”Χαμπή και Λούκα Γιαχούτη
που τελεί ο Δήμος Ακανθούς μαζί με τις οικογένειες των πεσό-
ντων. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Παρασκευή, 14/08/2009

Εσπερινός της Παναγίας της Περγαμιώτισσας στην Ακανθού
στις 6:00μ.μ. (λεπτομέρειες στη σελ.4).

Σάββατο, 15/08/2009              

Θεία Λειτουργία στην Παναγία Περγαμιώτισσα στην Ακανθού
στις 7:00π.μ. – 10:00π.μ. 

Πέμπτη, 20/08/2009

«Βραδιά Αποδήμων». 

Ο Δήμος Ακανθούς θα δεξιωθεί τους αποδήμους μας στις
8:30μ.μ. το βράδυ στο κέντρο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» στη Λάρνακα, τηλ.
24635599 (ο δρόμος απέναντι από τα Μακ Ντόναλτς).

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂∫¢∏§ø™∂ø¡, ∞À°√À™Δ√™ 2009

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πλη-
ροφορήσουμε ότι ο Πανιερότατος
Μητροπολίτης Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομος συμπα-
ραστατούμενος από τον Επίσκοπο Καρπασίας
κ.κ. Χριστοφόρο και τον Iερέα της κοινότητάς
μας Οικονόμο Πέτρο Πέτρου, θα τελέσουν τα
εγκαίνια του Παρεκκλησίου του Χρυσοσώτηρα
της Ακανθούς που βρίσκεται στην Ορόκλινη,

την Παρασκευή 23 Oκτωβρίου 2009.

Η όλη ακολουθία των εγκαινίων θα αρχίσει στις 7:30 μ.μ. και θα τελειώσει στις 1:30 μετά τα
μεσάνυκτα.

Δραττόμαστε της ευκαιρίας να σας ενημερώσουμε πως τα ονόματα των αναδόχων, δωρητών,
ευεργετών και μεγάλων ευεργετών έχουν γραφεί σε ειδικά κατασκευασμένη πλάκα, η οποία
αναρτήθηκε σε περίοπτη θέση στην κεντρική είσοδο του Ναού. Προνοήσαμε κενούς χώρους για
νέους αναδόχους, δωρητές, ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι, δωρητές, ευεργέτες ή και μεγάλοι ευεργέτες και να γρα-
φούν τα ονόματά τους στην εν λόγω πλάκα πρέπει να εισφέρουν:

Ανάδοχοι: 1,700 ευρώ

Δωρητές:  από  1,700 ευρώ μέχρι 5,000 ευρώ

Ευεργέτες: από 5,000 ευρώ μέχρι 8,500 ευρώ

Μεγάλοι Ευεργέτες: από 8,500 ευρώ και άνω

Περιμένουμε τις εισφορές σας.                                                   Εκκλησιαστική Επιτροπή

Ιερού Ναού Σωτήρος Ακανθούς

Aνακοίνωση

Φέρεται εις γνώση του Χριστεπώνυμου Πληρώματος της Ακανθούς ότι στις 5.8.09 θα γίνει
ο Μέγας Εσπερινός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Παρεκκλήσι του Χρυσοσώτηρα που
βρίσκεται στην Ορόκλινη, χοροστατούντος του Επισκόπου Καρπασίας κ.κ. Χριστοφόρου.

Την κυριώνυμη ημέρα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος θα τελεσθεί Αρχιερατική
Λειτουργία προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κύκκου – Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου.

Καλούμε όλους τους χωριανούς να δώσουν μαζικά το παρόν τους διατρανώνοντας έτσι την
πίστη και την επιμονή τους για επιστροφή εκεί που ανήκουν, στην αγαπημένη και αξιολάτρευ-
τη Ακανθού και κάτω από τη σκέπη του Χρυσοσώτηρα.

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Σωτήρος Ακανθούς

E°KAINIA ¶APEKK§H™IOY
TOY XPY™O™øTHPA   
AKAN£OY™

™THN OPOK§INH

N¤Ô˜ 

·ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜

AÎ·ÓıÔ‡˜



Έγινε με μεγάλη επιτυχία η

εκδήλωση του Δήμου Ακανθούς τη

Δευτέρα του Πάσχα 20/4/2009 στο

χωριό Δελίκηπος. 

Πέραν των 400 Ακανθιωτών

βρέθηκαν και λειτουργήθηκαν μαζί

στο ξωκκλήσι του Χρυσοσώτηρα,

ζώντας όμορφες στιγμές και ανα-

πολώντας τις ωραίες στιγμές πριν

το ’74, αναβιώνοντας το έθιμο του

Ιούδα, και διατρανώνοντας για μια

ακόμη φορά την θέληση για επι-

στροφή σε μια ελεύθερη Ακανθού

μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και

ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
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Επιδιόρθωση
Παναγίας Περκαμιώτισσας

Η πρώτη επίσκεψη στο ξωκκλήσι έγινε
τον Μάιο του 2003, λίγο μετά το άνοιγμα
των οδοφραγμάτων. Ο κ. Διομήδης
Μυριανθέας, μετέπειτα αρχιτέκτονας των
εργασιών επιδιόρθωσης, σκαρφάλωσε
στον τοίχο του νάρθηκα και βρέθηκε στο
εσωτερικό εφ’ όσον δεν υπήρχε στέγη και
η είσοδος του ναού ήταν κτισμένη.
Φαίνεται ότι κτίστηκε η είσοδος για προ-
στασία από βοσκούς και ζώα. Οι αρχαιοκά-
πηλοι είχαν ήδη κάμει την δουλειά τους
αποτοιχίζοντας πρόσωπα από τις τοιχο-
γραφίες. Επίσης το πάτωμα ήταν ανασκαμ-
μένο στην περιοχή της Αγίας Τράπεζας και
σε άλλα σημεία. Οι υγρασίες ήταν εμφανείς πάνω στους τοίχους και είχαν ήδη επηρεάσει τις
τοιχογραφίες.

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ακανθούς πήρε ζεστά το θέμα της επιδιόρθωσης του ναού που
τότε φάνταζε σαν μακρινό όνειρο. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2007 ο κ. Δήμαρχος, ο Διομήδης και
εγώ βρεθήκαμε στον Άγιο Μάμα της Μόρφου, όπου πανηγύριζε και εκεί έγιναν επαφές με
Αμερικανούς αξιωματούχους της Πρεσβείας για την δυνατότητα χρηματοδότησης και συντο-
νισμού των εργασιών επιδιόρθωσης της Παναγίας της Περκαμιώτισσας. Στην συνέχεια πήγα-
με στο ίδιο το ξωκκλήσι, όπου έγινε αποτύπωση του εσωτερικού του ναού. Θυμάμαι το φόβο
και την αμηχανία μας, όταν ξαφνικά ήρθαν ένοπλοι αστυνομικοί του ψευδοκράτους για να
ελέγξουν τι κάνουμε. Η πρώτη τους έγνοια ήταν να μάθουν αν ψάχναμε για θησαυρό.
Ευτυχώς κρατήσαμε την ψυχραιμία μας και οι εισβολείς απεχώρησαν.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2007, ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, υποβλή-
θηκε η τεχνικοοικονομική μελέτη για να εγκριθεί η χρηματοδότηση και ο συντονισμός του
έργου από το πρόγραμμα SAVE της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο κ. Δήμαρχος διορίστηκε από
τον Αρχιεπίσκοπο, Πρόεδρος της Επιτροπής, μαζί με δύο άλλα μέλη υπεύθυνους για τη
συντήρηση των Εκκλησιών της περιφέρειας Ακανθούς αλλά και όλων των άλλων μνημείων. 

Όλες οι διαδικασίες έγιναν αποτελεσματικά και το Φθινόπωρο του 2007 ξεκίνησαν οι
εργασίες με τον Τουρκοκύπριο εργολάβο Ισμαήλ, ο οποίος κατάγεται από την Αξύλου της
Πάφου και τώρα διαμένει στην Κώμη Κεπήρ. 

Αρχικά αφαιρέθηκαν και αριθμήθηκαν οι πέτρες του πατώματος, αφαιρέθηκαν οι σουβάδες
εσωτερικά και αποκαταστάθηκε η στέγη του νάρθηκα στο αρχικό της σχήμα.

Η τεχνική ομάδα, εκτός από τον εργολάβο, αποτελείται από το Διομήδη Μυριανθέα και
Πιερή Χ’ Πιερή ως αρχιτέκτονα και Πολιτικό μηχανικό αντίστοιχα, τον Κωνσταντίνο
Χασαπόπουλο ως συντηρητή, τη Mugé ως υπεύθυνη αρχαιολόγο, τον Hussein ως επιτόπου
αρχαιολόγο και τον Αχμέτ ως φωτογράφο.

Στη διοικητική ομάδα συμμετέχουν ο Δήμαρχός μας Σάββας Σαββίδης, η Barbara από το
Αμερικανικό Πρόγραμμα SAVE και η Elizabeth από την εδώ Αμερικάνικη Πρεσβεία. 

Στις συναντήσεις μερικές φορές ήταν παρών και ο Τούρκος λεγόμενος «Δήμαρχος» της
περιοχής ο οποίος διαμένει στο Τρίκωμο.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν ομαλά με πλήρη συνεργασία των προσώπων που συμμετείχαν.
Έγινε υγρομόνωση της οροφής και ακολούθως συντήρηση των Αγιογραφιών από τον συντη-
ρητή Κωνσταντίνο Χασαπόπουλο, ο οποίος είχε συντηρήσει τις Αγιογραφίες το 1973, ένα
χρόνο πριν την Τούρκικη Εισβολή, όταν εργαζόταν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Το φωτογραφι-
κό υλικό που έχει ο κος  Κωνσταντίνος Χασαπόπουλος πριν την εισβολή, στοιχειοθετεί την
ταυτοποίηση των αποτοιχισμένων προσώπων των αγίων από αρχαιοκάπηλους. 

Ακολούθως, έγιναν από την Ελληνοκυπριακή εταιρεία P. Hadjipieris Fixico Ltd εργασίες
πλήρωσης των κενών των τοίχων με ενέσεις υδραυλικής ασβέστου και επίσης «ράφτηκαν» οι
ρωγμές στους τοίχους με ανοξείδωτες λάμες. 

Η εμπειρία του συνεργείου μας ήταν από την μια πολύ καλή συνεργασία και φιλική διάθε-
ση από τους Τουρκοκύπριους Αρχαιολόγους και από την άλλη καχυποψία και πρακτικά προ-
βλήματα στα οδοφράγματα.

Μετά τα ενέματα και τις λιθοσυρραφές ακολούθησαν τα σοβατίσματα, η τοποθέτηση του
πατώματος όπου κρατήθηκαν τις αρχικές πέτρες μέσα στο ιερό, ενώ στον υπόλοιπο χώρο
μπήκε παραδοσιακό γυψομάρμαρο. 

Τέλος, κατασκευάστηκε νέα ξύλινη πόρτα και θωράκια στα παράθυρα, ενώ αυτή τη στιγμή
κατασκευάζεται το εικονοστάσι και δύο εικόνες.

Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να μπορέσουμε να λειτουργηθούμε στη Χάρη της
Παναγίας της Περκαμιώτισσας το Δεκαπενταύγουστο του 2009.

Η σημασία του γεγονότος είναι τεράστια, αφού δίνει ελπίδα στη ψυχή του κάθε Ακανθιώτη
που από την εισβολή και για 35 χρόνια βιώνουμε τραγικά την απώλεια του τόπου μας, θέλου-
με να πιστεύουμε προσωρινά.  

Πιερής Ανδρέα Xατζηπιερή – Πολιτικός Μηχανικός

Έ ν α  β ή μ α  π ρ ι ν . . .  
τ ο  π ρ ο σ κ ύ ν η μ α !

Μετά από 36 χρόνια Θεού θέλοντος, βρισκόμαστε κοντά

στο να λειτουργήσουμε την εκκλησία της Παναγίας της

Περγαμιώτισσας στην Ακανθού.

Οι εργασίες αναστήλωσης (μέσω του SAVE) έχουν περατω-

θεί και η εκκλησία μπορεί να λειτουργηθεί στις 14 και 15

Αυγούστου, υπό τη αίρεση ότι οι κατοχικές αρχές θα μας επι-

τρέψουν. Έχουμε ήδη αρχίσει εντατικές διαβουλεύσεις σε

υψηλό επίπεδο τόσο με τα Η.Ε, όσο και την εδώ Αμερικανική

Πρεσβεία. Για τη μετάβασή μας, εκτός από εκείνους που θα

χρησιμοποιήσουν τα δικά τους μεταφορικά μέσα, θα υπάρχουν

λεωφορεία για δωρεάν μετάβαση και από τις τρεις επαρχίες ως

ακολούθως:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Αυγούστου

• Λευκωσία: Λεωφορείο από Λατσιά, (ΣΠΕ Λατσιών), 

αναχώρηση 3:45μ.μ. Από Kέντρο Xειροτεχνία (λεωφ.

Aθαλάσσας) 4:00μ.μ.

• Λάρνακα: Λεωφορείο από Τσιακκιλερό (ΣΕΚ) 4:15μ.μ.

• Λεμεσός: Λεωφορείο από Αγ. Γεώργιο Χαβούζας 3:45μ.μ.

και από Λινόπετρα 4:00μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Αυγούστου

• Λευκωσία: Λεωφορείο από Λατσιά (ΣΠΕ Λατσιών) 5:45π.μ

και από χειροτεχνία στις 6:00π.μ.

• Λάρνακα: Τσιακκιλερό (ΣΕΚ) 5:45π.μ.

• Ορμήδεια: (μικρό λεωφορείο) Εθνικόφρονα Σωματεία

Ορμήδειας 5:45π.μ.

• Μουτταγιάκα, Λ/σος: (μικρό λεωφορείο) εκκλησία 5:00π.μ.

Γιορτάρηδες: Να γραφτούν μέσα στα λεωφορεία σε λίστα

που θα κρατά ο υπεύθυνος του λεωφορείου. Τα λεφτά όμως θα

εισπραχθούν μετά την αναχώρηση από την Ακανθού. Τα λεφτά

αυτά θα δοθούν για την αποπληρωμή του εικονοστασίου που

μαζί με τις εικόνες θα στοιχίσουν γύρω στα 8,000 ευρώ.

Εισήγησή μας, κεριά να μη φέρει κανείς γιατί θα υπάρχουν

στην εκκλησία. Επίσης, λεφτά να μην βάλει κανείς στην εκκλη-

σία, γιατί δεν θα υπάρχει «παγκάρι» για ευνόητους λόγους.

Σας συμβουλεύουμε να έχετε νερό μαζί σας, παρ’ ότι θα

προσπαθήσουμε να υπάρχει νερό. Επίσης, κατά τις δύο αυτές

μέρες να αποφευχθεί η επίσκεψή μας στο χωριό, για αποφυγή

οποιουδήποτε προβλήματος ακόμη και «προβοκάτσιας». Όσοι

προτίθενται να εγγραφούν γιορτάρηδες παρακαλούνται, αν

θέλουν να φέρουν μόνον πίττα και πρόσφορα, χωρίς κόλυβα.

Παράκλησή μας να τηρείτε τις οδηγίες που θα σας δίνονται,

αδιαμαρτύρητα, γιατί σκοπό έχουν την ακώλυτη άσκηση των

θρησκευτικών μας καθηκόντων μετά από τόσα χρόνια.

Κανένα ιδιωτικό όχημα δεν θα προσεγγίσει τον περιβάλλο-

ντα χώρο (να παραμείνουν στον κύριο δρόμο ή σε παρακείμενα

χωράφια) πλην των οχημάτων των ιερέων και των ξένων προ-

σκεκλημένων.

Κανείς δεν θα ενεργεί αυτοβούλως, τόσον κατά τη διάρκεια

του Εσπερινού όσον και κατά την διάρκεια της θείας λειτουρ-

γίας. Θα γίνει κατανομή ρόλων, η οποία θα τηρηθεί με θρη-

σκευτική ευλάβεια.  

Να έχετε μαζί σας είτε την ταυτότητά σας (νέου τύπου) ή
διαβατήριο.

ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ!

H Περγαμιώτισσα πριν H Περγαμιώτισσα μετά
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ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΑΡΠΑΤΟΥΣΙΝ

Αφέντη Γρουσoσώτηρα της Ακανθούς καμάρι

στην Ακανθού επήαμε μα χωρκανούς δεν είαμε

στα μέσα του Φεβράρη.

Ήταν μια μέρα βροσιερή που ρέξαμεν την Μαζερή

φανήκαν θκιό ζωνάρκα

Που τον γιαλόν ξεκίνησαν δίπλα που μια βάρκα

σταβρώσαν που την Αφωτού που πάνω του Θκιατρυπητού

τζιαι γύραν τα Στυλλάρκα.

Μα οι ζωγράφοι λείπασιν που χαν δουλειά να πιάσουν

της Ακανθούς τες ομορκιές για να τες κάμουν ζωγραφκιές

να τες διπλασιάσουν.

Τη θάλασσα τους ποταμούς τους κάμπους τα βουνάρκα

που φτάνουσιν μεσούρανα  τα ομόρφα Στυλλάρκα

Γρουσούππι την Καχούμενη Κασσίρα τζαι Ψιθθάρκα.

Ψαρούτα τζαι ο Έλυμπος ο Βούκρανος το Κάστρο

όπου δικλίσεις τζαι να δεις ζωγράφε μου ένα χαρείς

εν θα  ‘βρεις τόπο σκάρτο.

Ο μύλος μα τζι Εκκλησιά βρύση τζαι καταρράχτες

ακόμα τον καλόν τζαιρό που τρέχουν καθαρό νερό

που πάει μες ‘τους φράχτες

Ζωγράφε τούντες ομορκιές στους πίνακες σου βάρτες

την εποχη π΄’ αθιζουσιν τζιαι που μουσκομυρίζουσιν

θαμνοι τζι  αναδρίτζες

Τα ήθη τζαι τα έθιμα τους πίνακες καθένας μας

να τάχουμεν για πρίτζες.

Οι ζωγραφκιές της Ακανθούς μαζί με θκιό ζωνάρκα

σαν φάροι να φωτίσουσιν στες μνήμες να μην σβήσουσιν

μ’ αυτούμενα φανάρκα.

Ο δεύτερος παράδεισος είναι στην Ακανθού μας

σαν τούτες τζια άλλες ομορκιές έχουμε μέσα στες καρκιές

στην σκέψη τζαι στο νου μας.

Αφέντη Γρουσοσώτηρα τους χωρκανούς τα όνειρα

αλήθκιες να γινούσιν

Της Ακανθούς τες ομορκιές πασ’ τες παλιές ‘τους τες παθκιές

πάντα να παρπατούσιν.

Παντελής Ψαθάρης 

Ακαθκιώτης Πρόσφυγας

√ ıÚ‹ÓÔ˜ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜

(ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Î·È Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡ 

¶ÈÂÚ‹ ∑·ÚÌ¿ Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·)

Μεγάλη Παρασκευή το σκοτεινό μαντάτο,

σαν αστραπή έφτασε στους καταρράκτες της Μάνας.

Βρόντηξε ο θόλος πάνω από τις Γερατζιές,

σείστηκε η Γη της Μακαρίας.

Βροχή τα δάκρυα στο Δκιατρυπητό και τα Στυλλάρκα,

σαν ποτάμι από τις βουνοκορφές μέχρι τη δαντελωτή ακρογιαλιά,

αρμυρά σαν το γιαλό στις Νεράδες.

Πένθιμα συνοδεύουν οι καμπάνες του Χρυσοσώτηρα

τους απανταχού Ακανθιώτες μα και την Ακανθιώτικη φύση,

στα αλαργινά μονοπάτια της δημιουργίας

η Αλκάνθου Κώμη θρηνεί το άξιο της τέκνο.

Το βούισμα του αγέρα στον Όλυμπο,

τα περδικοκακκαρίσματα στη Μαύρη Σκάλα,

το κελάρυσμα στην Πηγή της Στάζουσας,

ο φλοίσβος στο περιγιάλι των Χελώνων,

η σιγαλιά της νύκτας στη Λαξιά,

θρηνούν τη φωνή της Ακανθούς, τη φωνή της Κύπρου,

τη φωνή του Κόσμου.

Από τη γένεση του Δημοτικού Τραγουδιού 

στ’ αλώνια του Κουκκουλιού

στην όπερα της Βόννης,

στις 3.500 παραστάσεις των 150 διαφορετικών έργων

στα θέατρα της Ευρώπης και της Ν. Αμερικής.

Μέχρι την τελευταία παράσταση του Πιερή Ζαρμά

στο γάμο της Ανθούσας στον Κουφό, 

τη γένεση του θρύλου.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

∞ÓıÚÒÈÓË ¶Ú·Ì¿ÙÂÈ·
Εκείνες τις μέρες ακούστηκε πως ήρθαν τούρκικα

καράβια και φορτώσανε ανθρώπινη πραμάτεια. Τους
άντρες από 15 ως 50, που μείναν στο χωριό. Ήρθε τ’
ασκέρι με τα τανκς, τους κορφολόγησε, τους πήρε
στο σεράι κι από κει μπαρκάρανε για την Καραμανιά.
Τους δέσανε τα μάτια. Και τους ρίξανε στ’ αμπάρι,
δίχως ψωμί, δίχως νερό, ξύλο μονάχα.

Ακούστηκαν πρωτάκουστα ονόματα. Άδανα,
Αμάσια, Αντίγιαμα. (φτωχή που ’ν’ η γεωγραφία μας!)
Ποιοί φεύγαν και ποιοί μένανε κανένας δεν ήξερε. Θα
ζήσουν, θα πεθάνουν, θα γυρίσουν, θα μείνουν να
σαπούν στις φυλακές.

Κι ήρθε η στιγμή που πιο πολύ λυπήθηκε η μάνα το
γιο της, που μπάρκαρε για την Καραμανιά, παρά τον
άλλο που σκοτώθη και τον έθαψε στο χώμα του
τόπου του, που έβαλε σταυρό στον τάφο του, καντή-
λι, και φύτεψε μυριστικά.

Κι ακούστηκε για την υποδοχή που τους κάνανε
σαν φτάσανε. Πως κάθονταν στους δρόμους και στα-
μάταγαν λεωφορεία και τρένα και μπαίναν μέσα, ο
όχλος, και βαρούσαν όπου έφταναν, με ξύλα και
λοστούς και ό,τι άλλο εύρισκαν.

Και τους φώναζαν φονιάδες, αυτούς που τα χέρια
τους ήξεραν μονάχα να σκαλίζουν και να χτίζουν, να
δουλεύουν για τη ζήση τους και για την προκοπή των
παιδιών τους.

Και τους φώναζαν γκιαούριδες και κλέφτες κι όλο
βαρούσαν κι όλο βαρούσαν. Και βλέπαν οι άλλοι και
κάναν χάζι κι επεμβαίνανε για τα προσχήματα.

Πέρασαν λίγες μέρες και δοθήκανε τα πρώτα ονό-
ματα. Κι ο καθένας που’ χε παιδί, πατέρα, αδερφό,
δικό του, πετούσε από χαρά σαν έβλεπε: Πέτρος
Ανδρέου (ο αδερφός του) εις Άδανα, κι ο άλλος
Κώστας Νεοκλέους κι ο άλλος Παναγιώτης
Ελευθερίου.

Και χαίρονταν σα να ήτανε νεκροί και αναστήθη-
καν. Κι ούτε λογάριαζαν πως δεν κοιμούνταν, γιατί
πώς να κοιμηθούν όρθιοι, με μια κουβέρτα, στις φυλα-
κές της Αντίγιαμας. Ούτε πως ψωμί μια φέτα και νερό
μισό ποτήρι, τόσο μονάχα, τους φιλεύανε.

Είναι ζωντανοί. Δεν τους σκότωσαν. Θα ζήσουν
και θα’ ρθούν μαζί μας κι ο Έκτορας θα παντρευτεί την
Ανδρομάχη που τον περιμένει κι ο Σωτήρης θα συνε-
χίσει τις σπουδές του στην Αθήνα κι ο Λευτέρης θα
ξανασμίξει με τη Λουκία και τα παιδιά τους.

Μα οι άλλο, που δεν άκουγαν ούτε έβλεπαν τα
παιδιά τους στον κατάλογο_ Ούτε νεκροί ούτε
ζώντες. Τους λένε αγνοούμενους.

Πιάνει ο πατέρας το αυτοκίνητο και πάει στη
Λεμεσό να ρωτήσει κι από κει στην Πάφο. Κάποιος
είπε πως είδε το παιδί του στην Ευρύχου και πάει και
κει. Κι από κει τον στέλνουν σ’ άλλο χωριό και σ’
άλλο. Και ξανά πίσω και πάλι από την αρχή. Κι όλο
ρωτά και δείχνει τη φωτογραφία του Δημήτρη, του
Γιώργου, του Μιχάλη, του Σωτήρη.

Κι ο άλλος το πήρε απόφαση. Η Πολυξένη, η
γυναίκα του, κάλεσε τον παπά. Διάβασε την ευχή,
πήρε στην εκκλησιά τα κόλυβα. Θα κάνει τα μνημόσυ-

να κατά την τάξη, να βρει η ψυχή του γιου της ανά-
παψη.

Μα η Αντωνία  κλαίει το γιο της που δε φαίνεται.
Και δεν ακούει που της λένε για μνημόσυνα. Τον βλέ-
πει ζωντανό το βράδυ να’ ρχεται καμαρωτός και γελα-
στός να λέει «γεια σου μάνα».

Τρεις χιλιάδες πατέρες ρωτούν τον Κώστα, το
Γιάννη, το Δημήτρη, όποιον βρουν. Είδες το παιδί
μου? Και περιμένουν την απάντηση. Ναι, τον είδα
ζωντανό στις φυλακές στ’ Άδανα, στον
Πενταδάκτυλο να κρύβεται, στην Ακανθού μες στο
κρησφύγετο. Ή ακόμη: τον είδα σκοτωμένο πλάι μου
στη Λάπηθο, στο Δίκωμο, στη Μιά Μηλιά. Μα παίρ-
νουν όλο την απάντηση που δε θέλουν. «Όχι, ούτε
τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε».

Κι η αγωνία μένει και γίνεται κόμπος στο λαιμό και
δεν υπάρχει λύτρωση.

Και κάθεται στην πέτρα της υπομονής και σιγο-
κλαίει. Άν έφταιξε ο Νικόλαος κι ο Δημήτριος, τί
έφταιξε το παιδί μου , τί έφταιξα εγώ?

Τη γη μου αγάπησα. Την όργωσα, την έκανα περ-
βόλι, τη δεντροφύτεψα. Έβαλα τα παιδιά να σκαλί-
ζουν τις λεμονιές τ’ αγγόνια μου να μαζεύουν τον
καρπό και τα καμάρωνα.

Ποιό κρίμα έπεσε σε με και τα παιδιά μου? Ίλεως,
Κύριε αποκάλυψε, ζει ή σκοτώθη το παιδί μου?

Κυριάκος Πλησής, Φιλόλογος – Λογοτέχνης

ΟΝΟΜΑ Δ’ ΑΥΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑ
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1946, °ÂÒÚÁÈÔ˜ X·Ù˙ËÁÂˆÚÁ›Ô˘ 
Î·È ™Ù·˘Ú‹˜ X·Ù˙ËÛÙ·˘Ú‹

1946. N›Ó· XÚ. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘, °ÂˆÚÁ›· KÏÂ¿ÓıË,
§›Ó· K·Ú·Û›ÙË, ¢¤Ûˆ KÏÂ¿ÓıË, M. TÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘,
M¿Úˆ °È·ÙÚÔ‡, M. K·Ú·Û›ÙË, M·Ú›· M·ÁÓ‹ÙË.
K¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: OÈ ÌÈÎÚ¤˜ EÏ¤ÓË XÚ. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘
Î·È N›ÙÛ· °È·ÙÚÔ‡.

1946. ¢. KÏÂ¿ÓıË, M. TÔÔ˘Ï¿ÎÔ˘, M. °È·ÙÚÔ‡, 
M. K·Ú·Û›ÙË, M. M·ÁÓ‹ÙË.
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ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜... 

ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ¤ÁÚ·„·Ó

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

Την παρελθούσαν Κυριακήν εις το οίκημα της Ανωτέρας Σχολής Λευκονοίκου

έλαβε χώραν η συνήθης επί τη λήξει των μαθημάτων τελετή. Μετά την δοξο-

λογίαν, ωμίλησε ο διευθυντής της Σχολής κος Σ. Χριστοδουλίδης επί των

πεπραγμένων του λήγοντος σχολ. Έτους, καθ’ ο ενεγράφησαν 117 μαθηταί

και μαθήτριαι.

Ακολούθως απενεμήθησαν διάφορα βραβεία μεταξύ των οποίων και τα ετήσια

των τάξεων ως εξής: Τάξις Α’ –  Γ. Χατζηπιερής (α’ βρ.), Πλ. Γεωργίου (β’ βρ.).

Τάξις Β’ – Α. Χατζηπιερής (α’ βρ.), Κ. Πλησής (β’ βρ.). Τάξις Γ’ – Κ. Σταμαρής

(α’ βρ.), Κ. Κίτας (β’ βρ.). Τάξις Δ’ –  Α. Κάππας (α’ βρ.), Δ. Παρπερίδης (β’ βρ.).

Τάξις Ε’ – Χ. Αραβής (α’ βρ.), Π. Χατζηγηεωργίου (β’ βρ.).

Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι οι εξής: Π. Χατζηγεωργίου, Χ. Αραβής, Σ.

Καραγιάννης, Π. Μαρκουλλής, Τ. Μιχαηλίδης, Χρ. Κουππάρης, Μ.

Χριστοδούλου, 

Α. Καραντίνας, Κ. Χατζηκακός.

Την εορτήν επέστεψεν ο Εθνικός Ύμνος.

(Γραφείον Ανωτέρας Σχολής Λευκονοίκου)
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¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Futsal
∞∫∞¡£√À™ 2009

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την

Κυριακή 26 Απριλίου 2009 στα Λειβάδια

Λάρνακας το 1ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Futsal

Ακανθούς το οποίο διοργάνωσε το Αθλητικό

Τμήμα του Προσφυγικού Σωματείου «Η

Ακανθού» με την ευγενή χορηγία του ΔΗΜΟΥ

Α Κ Α Ν Θ Ο Υ Σ

ο οποίος κάλυψε όλα τα έξοδα του Τουρνουά.

Στο τουρνουά έλαβαν μέρος εννέα ομάδες

με 100 συνολικά ποδοσφαιριστές, στην πλειοψη-

φία τους παιδιά της Ακανθούς. Οι νέοι της

Ακανθούς απέδειξαν για ακόμα μια φορά μέσα

από αθλητικές δραστηριότητες ότι δεν ξεχνούν

τις ρίζες τους. Έδωσαν στις ομάδες τους ονόμα-

τα των Ακανθιώτικων γειτονιών και τοπωνυμιών

όπως, Μάντης, Μαζερή, Κουττούτζι, Νάβα,

Περκαμιώτισσα ή ονόματα των οικογενειών τους

όπως Μαγνήτες και Χατζηγιάννηες. 

Μέσα από ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα

που διεξήχθη στα γήπεδα των Λειβαδιών, νική-

τρια αναδείχτηκε η ομάδα «ΜΑΝΤΗΣ» η οποία

κέρδισε στον τελικό την ομάδα «ΚΟΥΤΤΟΥΤΖΙ».

Στους νικητές και "Finalist" του τουρνουά

απονεμήθηκαν έπαθλα και μετάλλια. Έπαθλα

απονεμήθηκαν επίσης στον πρώτο σκόρερ του

τουρνουά Βάσο Χάηλο και στην ομάδα ήθους

«Περκαμιώτισσα» καθώς και αναμνηστικά διπλώ-

ματα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Τις απονομές έκανε ο έντιμος Δήμαρχος

Ακανθούς κ. Σάββας Σαββίδης  και ακολούθησε

δεξίωση.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Αθλητικού

Τμήματος ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο

Ακανθούς και τους Δημοτικούς Συμβούλους για

την ευγενή χορηγία του Τουρνουά και καλεί

όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην ποδοσφαι-

ρική ομάδα για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο να

επικοινωνήσουν με τον Σάββα Μαραγκό στο

Ο μόχθος, ο κόπος, ο ιδρώτας καθώς και οι φιλοπρόοδες ιδέες του Ακανθιώτη γεωργού
ακόμη και στην προσφυγιά δεν στέρεψαν. Με υπομονή προσμένει την ευλογημένη ώρα
της επιστροφής στην Ακανθού για να μεταφέρει τις νέες ιδέες και την νέα τεχνολογία
ούτως ώστε να συνεχίσουμε στην δική μας γη την δουλειά που μας έμαθαν 
οι παππούδες μας.

∏ √Ì·‰ÈÎ‹ ∫·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· 
ÙˆÓ ∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ 
ÂÓ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜

√È ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ™›ÌÔ˜ ∫Ô˘ÙÛ·ÓÙÒÓË˜ 
Î·È ¶ÈÂÚ‹˜ ÃãÃ·Ì‹˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ §Ô‡Î· §Ô˝˙Ô˘ 
ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ, Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„‹ ÙÔ˘˜ 
ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜ ÛÙÔ ∫È‚ÈÛ›ÏÈ 
ÂÓ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÎÚÈı·ÚÈÒÓ, ÛÈÙ·ÚÈÒÓ
Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‚›ÎˆÓ Ú¿ÛÈÓ· (Û›ÏÂ˚Ù˜).

√ ¶ÈÂÚ‹˜ Ã’Ã·Ì‹˜ ÌÂ ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· ¶ÂÙÚ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙ· 
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È Ì·˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· Ó·

Ì¿ıÂÈ Ò˜ ¿ÌÂ Î·È Ó· Ì·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„ÂÈ. 
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ÙË˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ (ÓÔ˘Ú¤), 
ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∂ÈÙÚÔÂ›· Â¤ÏÂÍÂ Î·È ÂÈÛ‹Á·ÁÂ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. 

∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ¤ÁÈÓÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ™.¶.∂ ∞ıË¤ÓÔ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÓÔÌ‚Ú›·
ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ Î˘ÚÈ·Îfi ÛfiÚÔ. 

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î. ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜ Î·È 
Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÈÂÚ‹˜ Ã·Ù˙ËÃ·Ì‹˜ ÌÂ ÙÔÓ
ÂÈÛÙ¿ÙË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ™›ÌÔ ∫Ô˘ÙÛ·ÓÙÒÓË Â›ÛË˜ 
¢ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÛÙ· ÙÂÌ¿¯È· ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎfi ‚›ÎÔ˘. 
√ ‚›ÎÔ˜ ÙË˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ (˙¤Ê˘ÚÔ˜) Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÂ›¯ıÂ
‰›¯ˆ˜ Ï›·ÛÌ· Î·È „¤Î·ÛÌ·, ÂÈÛÂ›¯ıÂ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
(§ÂÈ‚·‰È¿). °‡Úˆ ÛÙÈ˜ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì·˜ ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ·Ó  
ÔÈ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ∑∂ºÀƒ√™ ∂§§∞™ Î·È ·ÊÔ‡
ÂÈıÂÒÚËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‚›ÎÔ˘˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·.
∂›ÛË˜ Ì·˜ ÚÔÛÎ¿ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ §ÂÈ‚·‰È¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘ÌÂ È‰¤Â˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜.

Το μόνο σκεπτικό για την επιλογή ήταν ότι είναι Μεσογειακή χώρα και πρέπει
να κάνει και στην Κύπρο. Και πράγματι δικαιωθήκαμε, οι φωτογραφίες μιλούν
από μόνες τους. 

* Σίλεϊτς: Το κριθάρι, το σιτάρι ή ο βίκος δέκα με δεκαπέντε μέρες πριν τελει-
ώσουν και όταν ακόμη είναι πράσινα, δηλαδή 10-20 Απριλίου περίπου πρέπει να
κοπεί. Οι αγελαδοτρόφοι το προτιμούν αυτό γιατί υπάρχει μια πρωτεΐνη μέσα
από το στάχυ που όταν το φάει η αγελάδα αυξάνεται η παραγωγή γάλακτος, 10-
20%. Το μηχάνημα που φαίνεται στην φωτογραφία είναι κομπάϊ, ειδικό για να
κόβει μόνον σίλεϊτς. Η αξία του είναι γύρω στις 160,000 και είναι το μοναδικό
στην Κύπρο.

Δουλεύει κανονικά σαν κομπάϊ, κόβει, μεταφέρει κατ’ ευθείαν στο τριβείο με
μαχαίρια, το τεμαχίζει σε μικρά κομματάκια και από τον ‘πούμπουρο’ που είναι
από πάνω, το μεταφέρει στο φορτηγό το οποίο κινείται με την ίδια ταχύτητα

συνέχεια δίπλα του μέσα στο χωράφι. Μέσα στο κομπάϊ βάζουν ένα ειδικό φάρ-
μακο που κάνει την ζύμωση. Όταν γεμίσει αυτό το φορτηγό υπάρχουν άλλα 3-4
φορτηγά και η δουλειά δεν σταματά καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μεταφέρονται στα υποστατικά των αγελαδοτρόφων και τοποθετούνται σε
ειδικό κύβο και συμπιέζονται με το τρακτέρ, σκεπάζονται με ειδικά νάυλα αερο-
στεγώς για 40-50 μέρες όπου γίνεται και η ζύμωση. Με αυτό τον τρόπο παρα-
σκευάζεται μια εξαιρετικής ποιότητος τροφή για τις αγελάδες.

Καθώς βρισκόμουν εν ώρα εργασίας την πρώτη ημέρα και όταν είδα το
κομπάϊ να έρχεται έμοιαζε με τα CLAS τα δικά μας που είχαμε στην Ακανθού.
Προς στιγμής μου πέρασε από το μυαλό ποιος να είναι άραγε ο οδηγός, ο
Κωστής του Χρίστου, ο Σωκράτης ή οι αείμνηστοι Κυριάκος Μυλωνάς και Φώτης
του Τσουλλή_ Και σιγοψιθύρισα για τους δύο τελευταίους. Αιωνία τους η μνήμη.

ÁÂˆÚÁÈÎË ÛÙËÏË
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™YNEP°ATIKH ¶I™TøTIKH ETAIPEIA AKAN£OY™
™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ §¤Ó· 35, AÎ·‰ËÌ›· ™¤ÓÙÂÚ, 6021 §¿ÚÓ·Î·

TËÏ. 24823800. º·Í: 24651884. E–mail: akanthoucoop@yahoo.gr

K A T A £ E ™ E I ™

– OæEø™
– ¶PO£E™MIA™
– ™E •ENO ™YNA§§A°MA

¢ A N E I A
– ™TE°A™TIKA
– ¶PO™ø¶IKA
– EM¶OPIKA / E¶A°°E§MATIKA
– ™¶OY¢A™TIKA
– Y°EIA™

– A°POTIKA
– KOINOTIKE™ APXE™ / EKK§H™IE™
– ¶PO™ø¶IKOI §O°APIA™MOI

¶APATPABH°MATO™

Δƒ∂Ã√Àª∂¡√π ∂¶πΔ∞°ø¡ ñ •∂¡√ ™À¡∞§§∞°ª∞ ñ Ãƒ∂ø™Δπ∫∂™ ∫∞π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™ ñ ∂°°À∏Δπ∫∂™

A N O I K T A :  ¢ E Y T E P A  –  ™ A B B A T O
A ¶ O ° E Y M A T A :  ¢ E Y T E P A  K A I  ¶ A P A ™ K E Y H

Αγαπητό μου περιοδικό,

Παληά  αναγνώστρια του περιοδικού σας, διάβα-

σα στο περασμένο τεύχος τις σελίδες που αναφέ-

ροντο στην Κύπρο. Θα αναφέρω κι εγώ τώρα με τη

σειρά μου ένα από τα πολλά γεγονότα του πολέμου

που ζήσαμε και μ’ έχει συγκλονίσει.

Ξημερώματα της 14ης Αυγούστου, βρισκόμαστε

στο χωριό μας την Ακανθού στο βόρειο μέρος της

Κύπρου. Μαζί μας έμενε κι’ η γυναίκα του αδελφού

μου με το παιδί τους ενάμισυ χρόνων.

Είχαν έρθει πρόσφατα από την Αθήνα όπου ο

αδελφός μου είχε πάρει το πτυχίο του της νομικής.

Είχαν κάνει τόσα όνειρα γι’ αυτόν τον ερχομό! Τώρα

βρισκόταν στρατιώτης στον Πενταδάκτυλο.

Ξυπνήσαμε χαράματα από τους εκκωφαντικούς

κρότους και τα βομβαρδιστικά που ξερνούσαν

φωτιά και θάνατο. Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρό-

μους και με το φόβο και την αγωνία στα πρόσωπα

όλων μας ακούαμε το ραδιόφωνο που διέκοπτε τα

εμβατήρια για να μας μεταδόσει νέα του πολέμου!

Δίπλα μας πιο δυτικά βρισκόταν η Κερύνεια.

Πλησίασε τάχα κι’ η σειρά μας. Θα μόλυναν και του

χωριού μας τ’ άγια χώματα οι Τούρκοι. Θα δοκιμά-

ζαμε κι’ εμείς άραγε το πικρό ποτήρι της προσφυ-

γιάς. Χάος, απελπισία, αγωνία, τρόμος, απόγνωση.

Μαρτυρικά κυλούσαν οι ώρες, κι’ η καρδιά όλο και

σφιγγόταν, ο νούς θόλωνε. Μέσα σ’ αυτή τη ανα-

στάτωση και τη θολούρα μια ιδέα πέρασε σαν

αστραπή από το νου μας. Το μωρό του αδελφού μου

ήταν αβάπτιστο, έπρεπε οπωσδήποτε να βαπτιστεί

γιατί... ποιός ξέρει.  Θα το βάπτιζα εγώ. Έτρεξα στο

μικρό μαγαζάκι του χωριού και πήρα ό,τι βρήκα,

απαραίτητα για τη βάπτιση. Τα αεροπλάνα πετού-

σαν τώρα τρία–τρία μαζί κι’ όλο ακούγονταν οι κρό-

τοι από τις βόμβες που έπεφταν, κι’ όλο οι καπνοί

ανάβαιναν πυκνοί στον ουρανό.

Τρέξαμε, φωνάξαμε τον ιερέα και σε λίγα λεπτά

γινόταν στην μεγαλόπρεπη εκκλησία του Σωτήρος

το μυστήριο της βαπτίσεως. Ολονών τα μάτια ήταν

κλαμένα, και παρά την ταραχή που μας κυρίευε

όλους, βρήκαμε εκεί στην εκκλησία έστω και για

λίγο την γαλήνη.

«Τον σταυρόν φόρεσες και την πίστιν έλαβες»,

έβγαλα τον σταυρό μου και τον φόρεσα στον

Σωτήρη τον νεοφώτιστον. Έτοιμο κι’ αυτό τώρα με

τη δύναμη της πίστης να αντιμετωπίσουμε μαζί την

κοινή μοίρα που μας περίμενε.

Βγήκαμε έξω. O Πενταδάκτυλος βομβαρδιζόταν.

Οι φλόγες βγαίνανε μεσούρανα. Να ζούσε τάχα ο

μπαμπάς του, ή να τον ζώνανε τώρα οι φλόγες

τούτη την στιγμή που βαπτιζόταν το πρώτο, το

μονάκριβό του αγόρι;

Την ίδια μέρα τ’ απόγευμα μαθαίναμε πως οι

Τούρκοι σπάσανε τον κλοιό και προχωρούσαν. Σε

λίγες ώρες ένα ολόκληρο χωριό έφευγε μακρυά.

Πήραμε όλοι το δρόμο της προσφυγιάς αφίνοντας

πίσω μας ό,τι πιο πολύ αγαπήσαμε.

Κοραλλία Χατζηπιερή
Από το περιοδικό 

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»
Απρίλιος 1975

To ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ‚¿ÙÈÛË˜... 35 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿



Ο μήνας Αύγουστος στη συνείδηση

του κάθε πιστού είναι συνδεδεμένος με

την Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου μας

και με την εορτή της Κοιμήσεως της

Θεοτόκου. Ιδιαίτερα εμείς οι

Ακανθιώτες έχοντας σαν καύχημα την

Ιερή εικόνα του Χρυσοσώτηρος και τον

μεγαλοπρεπέστατο Ναό της

Μεταμορφώσεως, ζούμε τις μέρες

αυτές και θυμόμαστε και νοσταλγούμε

το χωριό μας και προσευχόμαστε να

συντομεύσει ο Κύριος τις μέρες της

δοκιμασίας μας, να δώσει μετάνοια σε

όλους μας και να μας αξιώσει να επι-

στρέψουμε στα ιερά χώματα του χωριού

μας. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Αγία μας

εκκλησία στις 6 Αυγούστου εορτάζει

την ανάμνηση της Θείας

Μεταμορφώσεως του Σωτήρα μας Ιησού

Χριστού. Κατά τους τρεις συνοπτικούς

Ευαγγελιστές (Ματθαίο, Μάρκο και

Λουκά) η Μεταμόρφωση έγινε σε όρος

υψηλόν και σύμφωνα με την Ιερή

Παράδοση στο ΄Ορος Θαβώρ, που στα

Εβραϊκά σημαίνει έλευση φωτός.

΄Εγινε περίπου 40 μέρες πριν την

Σταύρωση και επειδή ο εορτασμός της

εορτής θα συνέπιπτε μέσα στη Μεγάλη

Τεσσαρακοστή που είναι πένθιμη περίο-

δος, γι αυτό μεταφέρθηκε στις 6

Αυγούστου 40 μέρες από τις 14 του

Σεπτέμβρη που γιορτάζεται η ΄Υψωση

του Τιμίου Σταυρού και λογαριάζεται

σαν Μεγάλη Παρασκευή. 

Το ιστορικό έχει ως εξής: Ο Κύριος

40 μέρες πριν από τη Σταύρωση πήρε

τους τρεις μαθητές Του, τον Πέτρο επει-

δή είχε μεγάλη πίστη και αγάπη προς

τον Χριστό, τον Ιωάννη, επειδή ο Κύριος

τον αγαπούσε ιδιαίτερα για την αγνότη-

τά του και την αφοσίωσή του προς

Αυτόν και τον Ιάκωβο, επειδή πρώτος

αυτός έχυσε τον αίμα του για την αγάπη

του Χριστού, και τους ανέβασε στο

΄Ορος Θαβώρ. Διερωτούνται πολλοί

γιατί δεν πήρε και τους 12 μαθητές μαζί

Του στο Θαβώρ. Ο λόγος είναι, διότι θα

αναγκαζόταν να πάρει και τον Ιούδα, ο

οποίος είχε κακήν προαίρεση και ήταν

ανάξιος να δει την Μεταμόρφωση. 

Ξαφνικά, εκεί στο ΄Ορος Θαβώρ ενώ

προσευχόταν ο Κύριος, έλαμψε το πρό-

σωπό Του περισσότερο από τον ήλιο και

τα ρούχα Του έγιναν λευκά σαν το χιόνι.

Αμέσως εμφανίστηκαν οι προφήτες

Μωϋσής και  Ηλίας και συνομιλούσαν

μαζί Του για τις προφητείες που αναφέ-

ρονταν στο σωτήριο πάθος Του. Αυτό

έγινε για να δείξει στους μαθητές Του

πως είναι Κύριος του νόμου και των

προφητών, ζώντων και νεκρών. Οι μαθη-

τές έπεσαν στη γή μη μπορώντας να

αντικρίσουν τον άκτιστο φως της θεότη-

τας. Ο  Πέτρος από την ταραχή του, μη

ξέροντας τί έλεγε, επειδή φοβόταν

μήπως εάν ξαναγύριζε ο Ιησούς στα

Ιεροσόλυμα θα τον σκότωναν οι

Ιουδαίοι, είπε στον Κύριο ότι θα ήταν

καλό να μείνουν εκεί και να κάνουν

τρεις σκηνές. Και ενώ ακόμη ο Πέτρος

μιλούσε, μία νεφέλη φωτεινή εμφανί-

στηκα και μέσα από το σύννεφο ακού-

στηκε η φωνή του Ουράνιου πατέρα που

βεβαίωνε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός Του

ο αγαπητός  και να εφαρμόζουμε τις

σωτήριες εντολές Του. Οι μαθητές

συγκλονίστηκαν και έπεσαν με το πρό-

σωπο κάτω στη γη από τον φόβο τους.

Τότε ο Κύριος τους είπε να σηκωθούν

και να μη φοβούνται, γιατί θα είναι μαζί

τους μέχρι το Θείον Πάθος Του. Ακόμη

του είπε να μην πουν σε κανένα το θείο

αυτό γεγονός που έζησαν, μέχρι να

αναστηθεί από τους νεκρούς. 

Γιατί όμως ο Κύριος διάλεξε, αυτή τη

χρονική στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από

το Πάθος Του να δείξει στους μαθητές

Του μία αμυδρή ακτίνα της Θείας δόξης

και μεγαλειότητάς Του; Την απάντηση

θα τη βρούμε στο κοντάκιο της εορτής.

« Επί του όρους μετεμορφώθης Χριστέ

ο Θεός»....» ίνα όταν σε ίδωσι σταυρού-

μενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκού-

σιον, τω δε κόσμω κηρύξωσιν ότι Συ

υπάρχεις αληθώς του πατρός το απαύ-

γασμα». Δηλαδή όταν σε δουν οι μαθη-

τές πάνω στο Σταυρό, γυμνό και κατα-

ματωμένο με το ακάνθινο στεφάνι, να

υποφέρεις και να πεθαίνεις για τη σωτη-

ρία του κόσμου, να μη δειλιάσουν, αλλά

να κατανοήσουν ότι το πάθος σου το

υπέμεινες επειδή το ήθελες, εκούσια

και όχι από αδυναμία, αφού είσαι ο

παντοδύναμος Υιός του Θεού και από

αγάπη πολλή για μας κατέβηκες από

τον ουρανό στη γη για να μας ελευθε-

ρώσεις από τα δεσμά της αμαρτίας και

να μας ανοίξεις τον παράδεισο. ΄Ετσι

όταν μετά την Ανάσταση σε δουν νικητή

ένδοξο του θανάτου, να κηρύξουν σε

όλο τον κόσμο ότι εσύ είσαι ο ομοού-

σιος Υιός του Θεού και σωτήρας της

ανθρωπότητος. Αυτός ήταν ο σκοπός

που έγινε η Μεταμόρφωση. 

Όπως στην αρχή τονίσαμε ο μήνας

Αύγουστος είναι συνδεδεμένος και με

την εορτή της Κοιμήσεως της

Θεοτόκου. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η

«ευλογημένη εν γυναιξί» η εκλεκτότερη

και η ενδοξότερη ύπαρξη όλων των αιώ-

νων, διότι αξιώθηκε να κρατήσει μέσα

της τον αχώρητο Θεό, και να δανείσει

στον δημιουργό του παντός τη σάρκα

της. Αυτήν διάλεξε ο Θεός να χρησιμο-

ποιήσει ως μέσο για να πραγματοποιή-

σει το σχέδιο της θείας οικονομίας, ως

κλίμακα επουράνιο για να κατέβει στη

γη. Γι αυτό και Παναγία θεωρείται ανώ-

τερη και από αγγέλους και αρχαγγέ-

λους «τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδο-

ξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ».

Ποιός είναι άξιος να την υμνήσει και με

τί λόγια να την εγκωμιάσει, αφού και

αυτός ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όπως

ψάλλει η εκκλησία μας, βλέποντας «

την ωραιότητα της παρθενίας της και το

υπέρλαμπρον το της αγνείας της» απο-

ρεί και εξίσταται και αδυνατεί να βρεί

επάξιο εγκώμιο για να της προσφέρει.

΄Αρα φρονιμότερο είναι να σιωπούμε.

Αλλά  επειδή η αγάπη μας προς την

Παναγία είναι τόσο μεγάλη, η Αγία μας

εκκλησία στην υμνολογία της αφιερώνει

ύμνους και τροπάρια και παρακλητικούς

κανόνες που ιδιαίτερα ψάλλονται την

περίοδο του Δεκαπενταυγούστου. Δυο

από τα πιο γνωστά ποιήματα που ανα-

φέρονται στην Παναγία είναι οι δυο

Παρακλητικοί κανόνες, ο Μικρός και ο

Μεγάλος, που ψάλλονται τις μέρες του

Δεκαπενταυγούστου στις εκκλησίες;.

Ιδιαίτερα γνωστός ο Μικρός

Παρακλητικός κανόνας που διαβάζεται

από πολλούς χριστιανούς και σε πολλές

άλλες περιπτώσεις αλλά και « εν πάση

περιστάσει και εν θλίψη ψυχής» όπως

αναφέρεται στην αρχή του: 

«Πολλοίς συνεχόμενος πειρασμοίς,

προς σέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών.

Ω μήτερ του Λόγου και Παρθένε, των

δυσχερών και δεινών με διάσωσον». 

Βρίσκομαι, λέει το τροπάριο αυτό,

ανάμεσα σε πολλούς πειρασμούς. Γι

αυτό καταφεύγω σε σένα για να βρώ

σωτηρία. Ω μητέρα του Θεού και Λόγου

και Παρθένε, σώσε με από τις δυσκο-

λίες και τα δεινά. Αλλού ο υμνογράφος

ζητά από την Θεοτόκο να διώξει από

την ψυχή του την ταραχή και τη λύπη

που προκαλεί η αμαρτία, και να του

χαρίσει τη γαλήνη και τη χαρά. 

«Ικετεύω, Παρθένες, τον ψυχικό

τάραχο και της αθυμίας την ζάλην δια-

σκεδάσαι μου. Συ γάρ Θεόνυμφε τον

αρχηγόν της γαλήνης, τον Χριστόν

εκύησας μόνη πανάχραντε». 

«Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον

Παρθένε, η της χαράς δεξαμένη το πλή-

ρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανί-

σασα». 

Σε άλλα τροπάρια παρακαλεί την

Παναγία να του χαρίσει μαζί με την

ψυχική υγεία και τη σωματική. 

«Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν,

επισκοπής θείας και προνοίας της παρά

σου, αξίωσον μόνη Θεομήτορ, ως αγαθή

αγαθού τε λοχεύτρια». 

«Εν κλίνη νυν ασθενών κατάκειμαι

και ουκ εστιν ίασις τη σαρκί μου, αλλ΄ η

Θεόν και Σωτήρα του κόσμου και τον

λυτήρα των νόσων κυήσασα, σου δέο-

μαι της αγαθής, εκ φθοράς νοσημάτων

ανάστησον». 

Όπως είπαμε, η Υπαραγία Θεοτόκος

είναι αγαπητή από όλους τους

Χριστιανούς, γιατί με τις ακατάπαυστες

πρεσβείες της γίνεται « ελπίδα και στή-

ριγμα», γίνεται «λιμήν και προστασία,

παρηγοριά και καταφύγιο κάθε ψυχής

που την επικαλείται. Ποιος έπεσε στα

πόδια της παρακαλώντας την με πίστη

σε μια δύσκολη στιγμή και δεν εισακού-

στηκε; 

«Ουδείς προστρέχων επί σοί κατη-

σχυμένος από σου εκπορεύεται αγνή

Παρθένε Θεοτόκε, αλλ’ αιτείται την

χάριν και λαμβάνει το δώρημα προς το

συμφέρον της αιτήσεως» 

Αναρίθμητα είναι τα θαύματα που

επιτελούνται δια της μεσιτείας της. Και

ο Ελληνικός λαός είδε τα περισσότερα

θαύματα και τα καταπληκτικότερα

σημεία. Από την εποχή του Βυζαντίου

μέχρι σήμερα εκείνη είναι υ Υπέρμαχος

στρατηγός του έθνους μας. Η ιστορία

μας είναι γεμάτη από θαυματουργικές

ενέργειες με τις οποίες η Θεοτόκος μας

έσωσε από βέβαιες καταστροφές. 

Και σήμερα στη δοκιμασία που περνά

ο τόπος μας με την κατοχή και τον ξερι-

ζωμό, μόνο η πίστη στο Θεό, η επιστρο-

φή κοντά Του με μετάνοια, η ολόθερμη

καταφυγή στην Παναγία μας θα δώσουν

τη σωτηρία και την επιστροφή στα αγα-

πημένα μας χώματα.  Ω Παναγία μας «

ρύσαι ημάς πειρασμού, βαρβαρικής

αλώσεως και πάσης άλλης πληγής, δια
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Ο Δήμος Ακανθούς στο πλαίσιο της προσφοράς του προς

τους νέους και τις νέες της Ακανθούς, θα τιμήσει και φέτος

τους άριστους και τις άριστες που κατάγονται από την

Ακανθού.

Επίσης θα απονείμει το βραβείο ήθους και επίδοσης

«Νίκος Σχοινιού».

Οι βραβεύσεις θα γίνουν κατά τη διάρκεια της συνεστία-

σης στις 5 Αυγούστου 2009 στο κέντρο «KOΣMYPIA».

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου και
του Δημοτικού Συμβουλίου που κράτησαν δώδεκα μήνες πετύ-
χαμε την επανάκτηση και επαναπατρισμό πολύ σημαντικών
εγγράφων που αφορούν την Ακανθού που βρισκόντουσαν
στην Αγγλία σε ιδιωτική συλλογή. Τα πολύτιμα αυτά έγγραφα
καλύπτουν την περίοδο 1870–1945 και περιλαμβάνουν παλαιά
Οθωμανικά έγγραφα αναφορικά με την Ακανθού – τίτλους
ιδιοκτησίας στην Οθωμανική γλώσσα – επιστολές συγχωρια-
νών μας προς τον Κυβερνήτη, επιστολές του Κοινοτικού
Συμβουλίου και του Δήμου Ακανθούς προς την Επαρχιακή
Εκπαιδευτική Επιτροπή Αμμοχώστου για το διορισμό δασκά-
λων κ.τ.λ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον απόδημο συμπατριώτη μας
Νίκο Χατζησάββα (Κλοκκήν), γιατί αγόρασε αυτά τα έγγραφα
διαθέτοντας ένα σημαντικό ποσό και τα δώρισε στο Δήμο μας.

Nίκο Xατζησάββα σ’ ευχαριστούμε και ευελπιστούμε ότι η
πράξη σου θα βρει μιμητές.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ

∂£¡π∫√ ª¡∏ª√™À¡√
Σας προσκαλούμε στο ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των τριών πεσόντων Ακανθιωτών

Νίκου Σχοινιού, Ηλία Χ”Xαμπή και Λούκα Γιαχούτη
και όσων πέθαναν στην προσφυγιά

που θα τελεστεί την Κυριακή 9 Αυγούστου 2009 
μετά τη θεία λειτουργία χοροστατούντος του Πανιερότατου Μητροπολίτη Κιτίου 
κ.κ. Χρυσοστόμου, στο Παρεκκλήσι του Χρυσοσώτηρα Ακανθούς στην Ορόκλινη.

Το μνημόσυνο τελεί ο Δήμος Ακανθούς μαζί με τις οικογένειες των πεσόντων.
Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και θα δοθεί δεξίωση στην αίθουσα της εκκλησίας.

Π.Α. 24623566, 99551608, 99583929.

ŒÓ· ·È‰› ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ 
ÛÂ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·

Ο Δήμος Ακανθούς στο πλαίσιο προσφοράς του προς τα παιδιά της Ακανθούς επιδό-

τησε κατά 50%, ένα παιδί που κατάγεται από την Ακανθού για να μεταβεί στο “Mountain-

Camp” της Καλαμπάκας, από 3–13 Αυγούστου 2009.

Στο απόγειο της φιλοξενίας 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, αρμόδιοι τουριστικοί Φορείς έχουν υποβάλει

πρόταση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για την ονομασία των αεροδρομίων
Λάρνακας και Πάφου σε «Ζήνων» και «Αφροδίτη» αντίστοιχα. Από επικοινωνιακής πλευ-
ράς η εισήγηση αυτή κρίνεται ως πολύ θετική αφού κάτι τέτοιο θα ενδυνάμωνε το χαρα-
κτήρα (branding) του τουριστικού μας προϊόντος. Στο πλαίσιο της προβολής των αερολι-
μένων Λάρνακας «Ζήνων» και Πάφου «Αφροδίτη» και του τουριστικού μας προϊόντος
γενικότερα, προτείνω την υϊοθέτηση του συνθήματος «στο απόγειο της φιλοξενίας»
(μεταφορική αντιστοίχηση απογείωση αεροπλάνων – εξαιρετική φιλοξενία). Στα αγγλικά
η εν λόγω ιδέα / σύνθημα θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «the hospitality gate», παρα-
πέμποντας (μεταφορικά) στις πύλες (gates) αναχώρησης στο χώρο των κτιρίων των αερο-
δρομίων αλλά και στο γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί την πύλη της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. 

Λόγω της οικονομικής κρίσης, ένας εναλλακτικός τρόπος για να διαδώσουμε το μήνυ-
μά μας είναι να θέσουμε το σύνθημα «Cyprus, the hospitality gate» στα τρόλεϊ βαρετών
αποσκευών και στα μικρά καροτσάκια που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια. Τόσο οι επι-
χειρηματίες όσο και οι παραθεριστές θα διαβάζουν το μήνυμα για πέντε με δέκα λεπτά,
καθώς περπατούν από τα αυτοκίνητα προς τις πύλες αναχώρησης ή από το χώρο των
αποσκευών προς τις εξόδους. Το σλόγκαν «the hospitality gate» θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί και στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών των Κυπριακών Αερογραμμών στα
αεροδρόμια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τέτοιοι τρόποι προβολής αντιπρο-
σωπεύουν μια υψηλή αναλογία αντίκτυπου-δαπανών. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά που
πωλούνται στους χώρους του αεροδρομίου ή/και που διανέμονται κατά τη διάρκεια των
πτήσεων επίσης αποτελούν κατάλληλο μέσο για ενίσχυση της όλης προσπάθεια.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Επανάκτηση και επαναπατρισμός
σημαντικών εγγράφων 

της Ακανθούς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓIA TOYΣ AΠOΔHMOYΣ AKANΘIΩTEΣ

Ο Δήμαρχος

και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ακανθούς

σας προσκαλούν να παραστείτε στην

«Βραδιά Αποδήμων» 
την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009,

στις 8:30 το βράδυ στο κέντρο «Λεωνίδας» στη Λάρνακα.

Μετά από ένα σύντομο καλωσόρισμα από το Δήμαρχο

κ. Σάββα Σαββίδη θα ακολουθήσει δείπνο.

O Δήμαρχος στην Aθήνα για τ ις  μαύρες επετείους 
του πραξικοπήματος και  της ε ισβολής

Tριμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη από το Δήμαρχο Aκανθούς κ. Σάββα Σαββίδη, 
το Δήμαρχο Kαραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου και το Δημαρχεύοντα Kερύνειας κ. Γιώργο Σιδερά
θα εκπροσωπήσουν τους 9 κατεχόμενους Δήμους της Kύπρου, στις αντικατοχικές εκδηλώσεις για
τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της εισβολής, στην Aθήνα.

Oι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από την O.K.O.E., το Δήμο Aθηναίων και την Πρεσβεία της
Kύπρου στην Aθήνα. O Δήμαρχος Aκανθούς θα είναι ο κύριος ομιλητής στη μεγάλη αντικατοχική
εκδήλωση που θα γίνει στην Πλατεία Συντάγματος, τη Δευτέρα 20 Iουλίου 2009 στις 8.30 μ.μ.

H αντιπροσωπεία θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Eλληνικής Δημοκρατίας κ. Παπούλια.
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ñ √ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Â›Ó·È ·‰ÂÏÊÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡¿ÍÔ˘ 

·fi ÙÔ 1995;

ñ ΔÔ «∫Ô˘Ù ÙÔ‡Ù˙ È » Â›Ó·È Û˘ÓÔÈÎ›· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜;

ñ ΔÔ Agloakanthou Aid Society È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1953 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ; 

ñ ΔÔ ÚÒÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1850;

ñ ΔÔ «∫Ú˘Êfi ™¯ÔÏÂÈfi» ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ ÙÔ 1958;

ñ √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∞Î·ıÈÒÙË˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÙÔ 1911 Î·È ¤ı·ÓÂ ÙÔ 1964;

ñ ∏ ÎÏ·Â›Û· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ·ÁÈÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ ÙÔ 1946;

ñ ™ÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ È‰Ú‡ıËÎÂ Ë ÚÒÙË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹

∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ 1937 Î·È ÙÔ 1940 ÙÔ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô;

ñ À¿Ú¯Ô˘Ó ·Ôı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ ¯·ÚÔ˘ÈÒÓ ÛÙÈ˜ «¡ÂÚ¿‰Â˜», «§¿ÎÎÔ» Î·È «§·ÍÈ¿»;

ñ ∏ ∞Î·ÓıÔ‡ ·Ú‹Á·ÁÂ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 1/3 ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯·ÚÔ˘ÈÒÓ fiÏË˜ ÙË˜

Â·Ú¯›·˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘;

AÎ·ÓıÔ–ÁÓÒÛË
°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ fiÙÈ...

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÌÂ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙË˜ ¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜ 
Î. ªÏÔ‡ÌÂÚÎ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙË˜ ¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ∞Ï¤ÍË °·Ï·Ófi, 
§Â˘ÎÔÓÔ›ÎÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ¶‹ÏÈÎÔ, ∞Î·ÓıÔ‡˜ ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë, 

ÙÔÓ ¶Ú¤Û‚Ë Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚfiÍÂÓfi Ì·˜ ÛÙËÓ N¤· YfiÚÎË, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ 
Î. ¶Ú¿˚˙· Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ∏.¶.∞. 

¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ Ô ∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªfiÚÊÔ˘ Î. Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, 
Ô ¶Ú¤Û‚Ë˜ Ì·˜ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î. ∫·ÎÔ˘Ú‹˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ 

Î. °·Ï·Ófi˜, Ô Î. ¶Ú¿˚˙·, Ô ¶Ú¤Û‚Ë˜ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, 
Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î. ™·‚‚›‰Ë˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §Â˘ÎÔÓÔ›ÎÔ˘ Î. ¶‹ÏÈÎÔ˜.

Μ
ετά από δεκαήμερη παραμονή στις Η.Π.Α και συμμετοχή στο Παγκόσμιο

Συνέδριο Kυπρίων Aποδήμων (ΠΣEKA), επέστρεψε στην Κύπρο η Τριμελής

αντιπροσωπεία της Επιτροπής Kατεχόμενων Δήμων, αποτελούμενη από τον

Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Αλέξη Γαλανό, το Δήμαρχο

Λευκονοίκου κ. Μιχάλη Πήλικο και το Δήμαρχο Ακανθούς κ. Σάββα Σαββίδη. 

Οι τρεις Δήμαρχοι ήταν προσκεκλημένοι στο 25ο ετήσιο Συνέδριο που διοργανώνει

η ΠΣΕΚΑ για θέματα Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. 

Στην Oυάσιγκτον τους δόθηκε η ευκαιρία για σειρά επαφών με παράγοντες της

Ομογένειας, μέλη της Γερουσίας και του Κογκρέσου και με τον Aμερικανό

Yφυπουργό Eξωτερικών κ. Mάθιου Πράιζα.

Η τριμελής αποστολή συνέχισε τις επαφές της εις την Νέα Υόρκη όπου είχε συνα-

ντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης 

κ. Μπλούμπερκ, το βοηθό Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε κ. Λε Ρουά και με παράγοντες

της παροικίας της Νέας Υόρκης. 

Οι τρεις Δήμαρχοι τιμήθηκαν με αναμνηστικές πλακέτες από τις Οργανώσεις της

Ελληνικής Ομογένειας στην Αμερική. 


