TËÓ ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ∂ÏÏËÓÈÎ‹…
∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜
ISSN 1986 - 0951 (print)
ISSN 1986 - 2628 (on line)

●

ŒÙÔ˜ 7ÔÓ

●

∞Ú. º‡ÏÏÔ˘ 16

●

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2014

∂∫£∂™∏ ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞™
™Δ√ §√¡¢π¡√

Ο Δήμος Ακανθούς στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα στο
τομέα της προβολής της λεηλασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την συμπλήρωση
40 χρόνων τουρκικής κατοχής της πατρίδας
μας, διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας στο
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Βόρειο Λονδίνο
(Wood Green) το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα
και Τρίτη 8, 9 10 και 11 Φεβρουαρίου 2014. Τα
Εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Γρηγόριος και ο Ύπατος
Αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου
2014 στις 6:30μ.μ. λίγο πριν την χοροεσπερίδα
του Agloakanthou Aid Society που έγινε στο ίδιο
κτηριακό συγκρότημα στις 7:30μ.μ.
Παρών και ο Πρόεδρος του Agloakanthou Aid
Society κ. Γιώργος Παπαφώτης. Το κλιμάκιο του
Δήμου μας εκτός από τον Δήμαρχο συμμετείχαν
και οι Δημοτικοί σύμβουλοι Σίμος Κουτσαντώνης,
Νίτσα Κουλέρμου και Σάββας Καρτανά.
Την έκθεση επισκέφθηκαν πολλοί Ακανθιώτες,
Κύπριοι απόδημοι αλλά και παράγοντες της
παροικίας του Λονδίνου. Κατά την παραμονή
του στο Λονδίνο ο Δήμαρχος μίλησε στο L.G.R
του Λονδίνου και έδωσε συνέντευξη στο κανάλι
Hellenic T.V καταγγέλλοντας την Τουρκία για τα
40 χρόνια κατοχής της Κύπρου και της καταστροφής των εκκλησιαστικών μνημείων της
Ακανθούς και των κατεχομένων εδαφών μας. Η
έκθεση αυτή συνέπεσε και με τα 60χρονα της
δημιουργικής παρουσίας του Agloakanthou στα
παροικιακά δρώμενα του Λονδίνου.

∂∫£∂™∏

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∞™

●

¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ¢ˆÚÂ¿Ó

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂Îı¤ÛÂÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜
¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜
ÛÂÏ. 1

°ÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÛÂÏ. 5

™˘ÓÂÛÙ›·ÛË
Agloakanthou
Futsal ∞Î·ÓıÔ‡˜ 2014
ÛÂÏ. 8

™Δ∏¡

√ƒª∏¢∂π∞

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÛÙÔ
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ ƒÈ˙ÔÎ·Ú¿ÛÔ˘
ÛÂÏ. 8

∂Î‰ÚÔÌ‹ ·È‰ÈÒÓ
∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ
ÛÙÔ ΔÚﬁÔ‰Ô˜
ÛÂÏ. 11

Ο Δήμος Ακανθούς στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων στο τομέα της
διαφώτισης στο εσωτερικό και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου Ορμήδειας, και τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
του Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου Ορμήδειας, παρουσίασε την έκθεση φωτογραφίας
του Δήμου Ακανθούς με θέμα:
«Η Λεηλασία ενός Πολιτισμού». Την έκθεση η οποία παρέμεινε ανοικτή για 8 μέρες
20-28 Φεβρουαρίου 2014 επισκέφθηκαν μαθητές και μαθήτριες του
Α και Β Δημοτικού Ορμήδειας καθώς και τάξης του Γυμνασίου Ξυλοτύμπου και κάτοικοι της
Κωμόπολης Τα εγκαίνια τέλεσε ο Αείμνηστος Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων
κ. Τάσος Μητσόπουλος.

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜
10 ÚÒÙÔ˘˜ ¶·ÁÎ‡ÚÈ·
ÛÂÏ. 11
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Ãƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞
Δ∏§∂ºø¡∞ ∞ª∂™∏™ ∞¡∞°∫∏™
(ÂÓÈ·›Ô˜ Â˘Úˆ·˚Îﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜
ÎÏ‹ÛË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜)
112
∞ª∂™∏ ∂¶∂ªμ∞™∏
(·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎ‹
˘ËÚÂÛ›·, ÚãÙÂ˜ ‚Ô‹ıÂÈÂ˜)
112/2199

°Ú·ÊÂ›· ÎÏÂÈÛÙ¿

∫∂¡Δƒ√ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™∏™
Δ√À ¶√§πΔ∏
§∂À∫ø™π∞: 22446686
§∂ª∂™√™: 25829129
§∞ƒ¡∞∫∞: 24815555

Δ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜
ı· ·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿
ÛÙÈ˜ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
Î·È
·ﬁ ÙÈ˜ 18-22 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·,
ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ıÂÚÈÓÒÓ
‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ .

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À
11892
∫∞Δ∞£∂™∏ Δ∏§∂°ƒ∞º∏ª∞Δø¡
ª∂™ ø Δ∏§∂ºø¡√À
80000196

∞ƒÃ∏°∂π√ ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™
22808080
¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞
1400

°È· Ô,ÙÈ‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÂ›ÙÂ
Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÂ›ÙÂ ÌÂ ÙÔÓ
¢‹Ì·Ú¯Ô ÛÙÔ 9656006 0

μ§∞μ∂™
Δ∏§∂ºø¡√À / Δ∂§∂•/CYTAPAC:
80000197

¶ƒøΔ∂™ μ√∏£∂π∂™
¡√™√∫√ª∂πø¡
§∂À∫ø™π∞
22604000
§∂ª∂™√™ 25801198/195/197
§∞ƒ¡∞∫∞ 24800369
¶∞º√™ 25903145
¶∞ƒ∞§πª¡π 23200200

μ§∞μ∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À
§∂À∫ø™π∞: 22482293
§∂ª∂™√™: 25830000
§∞ƒ¡∞∫∞: 24822400
¶∞º√™: 26932374
¶ƒ√∂¢ƒπ∫√ ª∂°∞ƒ√
22661333

º∞ƒª∞∫∂π∞ 11892
°ƒ∞ªª∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ Δ√À
¶√§πΔ∏ ª∂ Δ∏¡ ∞™ΔÀ¡√ªπ∞
1460

μ√À§∏ Δø¡ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶ø¡:
22407300
°ƒ∞º∂π√ ∂¶πΔƒ√¶√À
¢π√π∫∏™∂ø™
22405500

Μνημόσυνο Ι. Ταϊφάκου
Την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014,
τελέστηκε στο Μετόχι της Ιεράς
Μονής Κύκκου (Ιερός Ναός
Αγίου Προκοπίου) το 1ο ετήσιο
μνημόσυνο του αεί. Επίτιμου
Δημότη Ακανθούς Καθηγητή
Ιωάννη Ταϊφάκου.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε
ο Δρ. Κλείτος Ιωαννίδης.

∂∫¢∏ªπ∂™ ∞∫∞¡£πøΔø¡
π∞¡√À∞ƒπ√™ 2014
™Ù·˘ÚÔ‡ÏÏ· æ·ı¿ÚË 68 ¯ÚÔÓÒÓ
º∂μƒ√À∞ƒπ√™ 2014
ÕÎË˜ ∫ÎÈÓÈ¿ÚË˜ (∞ÁÁÏ›· ) 72 ¯ÚÔÓÒÓ
ºÒÙË˜ Ãã∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ (∫ˆÊÔ‡) 90 ¯ÚÔÓÒÓ
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÎÔ˘Ù¿ÚË˜ 90 ¯ÚÔÓÒÓ
ª∞ƒΔπ√™ 2014
ª·Ú›· §Ô˝˙Ô˘ ™ÌÔÏ¤ÓÛÎË 83 ¯ÚÔÓÒÓ
∞¶ƒπ§π√™ 2014
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫›ÙÛË˜ 84 ¯ÚÔÓÒÓ
ª·Ú›· ∂˘ı˘Ì›Ô˘ 81 ¯ÚÔÓÒÓ
ªÈÚ¿ÓÙ· ª˘ÏˆÓ¿ 63 ¯ÚÔÓÒÓ (Ó‡ÌÊË ∞Î·ÓıÔ‡˜)
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫·ÏÔÚÎÒÙË˜ 85 ¯ÚÔÓÒÓ
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™È·Î·ÏÏ‹ 90 ¯ÚÔÓÒÓ
ª∞π√™ 2014
§Ô˝˙Ô˜ ™ÈﬁÊÙ·ÓÔ˜ 71 ¯ÚÔÓÒÓ
∂Ï¤ÓË °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™È·Î·ÏÏ‹ 85 ¯ÚÔÓÒÓ
™ˆÙ‹Ú· ƒÔ‡ÛÔ˘ 76 ¯ÚÔÓÒÓ
π√À¡π√™ 2014
ª·Ú›· ™›ÌÔ˘ ª·ÁÓ‹ÙË 88 ¯ÚÔÓÒÓ
π√À§π√™ 2014
ŒÏÏË ∫ÒÛÙ· √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, 82 ¯ÚÔÓÒÓ
™Ù·˘Ú‹˜ °. Ã·Ù˙ËÛÙ·˘Ú‹˜, 87 ¯ÚÔÓÒÓ

«∞∫∞£∫πøΔπ™™∞»
∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚﬁÓ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ
¯ÚﬁÓÔ. ∂˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÈÛÙÔÏ¤˜
‰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
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ «∞∫∞£∫πøΔπ™™∞™».

£˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ¶·Ó·Á›·˜ °Ï˘ÎÈÒÙÈÛÛ·˜
ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.04.2014 ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ¶ÔÏÂÌÈ‰ÈÒÓ Ù·
ı˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ¶·Ó·Á›·˜ °Ï˘ÎÈÒÙÈÛÛ·˜
ÂÓÒÈÔÓ Ï‹ıÔ˘˜ ÈÛÙÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ∫ÂÚ˘ÓÈˆÙÒÓ.
Δ· £˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· Ù¤ÏÂÛÂ Ô ¶·ÓÈÂÚﬁÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ §ÂÌÂÛÔ‡ Î.Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜.

∞ƒÃ∞πƒ∂™π∂™ ¶ƒ√™ºÀ°π∫√À ™øª∞Δ∂π√À
«∏ ∞∫∞¡£√À»
ΔÔ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎﬁ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô « ∏ ∞∫∞¡£√À» ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ﬁÙÈ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÚﬁÛÊ·ÙÂ˜ ·Ú¯·ÈÚÂÛ›Â˜
ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁÂ› ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ Î·È Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ÛÒÌ· ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

∂§∂¡∏ Ã∞Δ∑∏ªπÃ∞∏§ - ¶ƒ√∂¢ƒ√™
¶∞ª¶√™ ∫øº√À - ∞¡Δπ¶ƒ√∂¢ƒ√™
¶∞ª¶√™ ∫∂§πƒ∏™ - °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™
°π∞¡¡√™ πø∞¡¡√À - Δ∞ªπ∞™
°π∞¡¡∞∫∏™ ∞¡Δø¡√À¢π√À - √ƒ°∞¡øΔπ∫√™ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™
μ∞™ø Ã∞Δ∑∏°π∞¡¡∏ - À¶∂À£À¡∏ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ∫∞π ∞¶√¢∏ªø¡
Ãƒπ™Δ√™ ∫. Ãƒπ™Δ√À - À¶∂À£À¡√™ ∞£§∏Δπ∫√À Δª∏ª∞Δ√™
∫∞π
8) ™πª√™ ∫√ÀΔ™∞¡Δø¡∏™, 9) ™øΔ∏ƒ∏™ §∞ª¶ƒ√À, 10) ™∞μμ∞™ ª∞ƒ∞°∫√™,
11) ™øΔ∏ƒ∞ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À, 12) ™øΔ∏ƒ∏™ πø™∏º, 13) ™∞μμ∞™ ∫∞ƒΔ∞¡∞™,
14) °∂øƒ°π√™ ™. Ã∞Δ∑∏™∞μμ∞™, 15) ¶∞¡∞°πøΔ∞ ™∫√ÀΔ∞ƒ∏, 16) ºøΔ∏™ ∂°∫øªπΔ∏™, 17) ¡Δπ¡√™ ¶∞™∞Δ√™, 18) ¶∞¡π∫√™ ¶∞¡∞°π¢∏™, 19) ¡πΔ™∞ ∑∞ƒª∞-∫√À§∂ƒª√À, 20) ¢∂™¶ø
™π∞∫∞§§∏, 21) ∂§∂¡∏ Ã∞Δ∑∏™øΔ∏ƒπ√À - ¢∞ªπ∞¡√À, 22) ª∞ƒø ∫∂§πƒ∏-πø∞¡¡π¢∏,
23) Ãƒπ™Δ√™ πø™∏º, 24) ªπ∫∏™ ª∞ƒ∞°∫√™, 25) ™øΔ∏ƒ∏™ ∞¡Δø¡√À¢π√À ∫∞π 26)
∫√ƒ∞§§π∞ Ã∞Δ∑∏¶π∂ƒ∏ (8-26) ª∂§∏.

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δ√À ¢∏ª√À ∞∫∞¡£√À™
ª√¡πª∏ ¢π∂À£À¡™∏: 5750 ∞∫∞¡£√À
¶ƒ√™øƒπ¡∏ ¢π∂À£À¡™∏: Δ.£. 40561, 6305 §∞ƒ¡∞∫∞
Δ∏§∂ºø¡√: 24623566
º∞•: 24815008
∂-mail: akathou@cytanet.com.cy
www.akanthou.org.cy
∂∫¢π¢∂Δ∞π ∞¶√ ™À¡Δ∞∫Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏
™Ã∂¢π∞™ª√™ & ™∂§π¢ø™∏
Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô «∫ø¡√™» §Ù‰
∂¶πμ§∂æ∏ ∂∫¢√™∏™
∂ÈÙÚÔ‹ Δ‡Ô˘ Î·È ∂Î‰ﬁÛÂˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜
∫∞Δ∞ ¡√ª√¡ À¶∂À£À¡√™: ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜
∂∫ΔÀ¶ø™∏: Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô «∫ø¡√™» §Ù‰

°È· ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ
ÌÂ Ù· ÁÚÊÂ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜

∫·Ï¤˜ DÈ·ÎÔ¤˜!

‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
™À¡Δ√¡π™Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ ∫∞ƒ¶∞™π∞™
∂ÁÓ·Ù›·˜ 44
Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎ‹ £˘Ú›‰· 23561
ΔËÏ¤ÊˆÓ· 22330145, 99621493
2114 ∞°§∞NΔ∑π∞
1684 §∂À∫ø™π∞
ΔËÏÂÔÌÔÈﬁÙ˘Ô 22332318
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ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ¯ˆÚ›˜
Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È
ŒÓ· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ ™¯¤‰ÈÔ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜ ¤¯ÂÈÎ·ÈÓÔÙﬁÌÔ DNA– ÌﬁÓÔ
ÌÂ ÙËÓ Â·ÓÂÊÂ‡ÚÂÛË ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·Ï‡ÙÂÚ·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÔ ÎﬁÛÙÔ˜. ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ë
ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ‹/Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·Í›·, Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫·Ú·ÛÈÙÒÓ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¡›ÎÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë,
¢Â˘Ù¤Ú· 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ·ﬁ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙË˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·Ú·Û›·˜ ¡›ÎÔ º·Ï¿
∫‡ÚÈÂ ¶ÚﬁÂ‰ÚÂ,
™·˜ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Ô˘, ·Ú¿ ÙÔ ÊﬁÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓﬁ ÂÍÔ˘ıÂÓˆÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Û·˜,
·ÊÈÂÚÒÓÂÙÂ ¯ÚﬁÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙÂ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙË˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ∫·Ú·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ
ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎﬁ Ì·˜ Úﬁ‚ÏËÌ·, ÙÈ˜ ‰È·ÁÚ·ÊﬁÌÂÓÂ˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ Î·È, ‚Â‚·›ˆ˜, ÁÈ·
ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ∫·Ú·Û›·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜ ÛÂ Ï‡ÛË.
∂Î Ì¤ÚÔ˘˜ ﬁÏˆÓ ËÌÒÓ, ı· Û·˜ ÂÈ‰ÒÛÂÈ ÀﬁÌÓËÌ· ÌÂ ÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂÈ˜ Ì·˜, Ô ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∫·Ú·Û›·˜, Ì·˙› ÌÂ
ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÔÛÙﬁÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È ÙÔÓ
ÊÔÈÙËÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÙÛÈÂÎÎ¿, ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙË˜ «¡ÂÔÏ·›·˜ ÙË˜ ∫·Ú·Û›·˜»,
Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ì·˙ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÌÂ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· Î·È ÙËÓ
ÛÎ˘Ù¿ÏË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÛÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¿ÓÙÔÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈﬁÙÂÚÔ˘˜, ÙÔ˘
∫ÔÈÓÔÙ¿Ú¯Â˜, ÙÈ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ Î·È Ù· ™ˆÌ·ÙÂ›· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.
∫‡ÚÈÂ ¶ÚﬁÂ‰ÚÂ,
™·˜ Û˘Ì·ÚÈÛÙ¿ÌÂı· ÔÏÔ„‡¯ˆ˜ Î·È Û·˜ ÂÌÈÛÙÂ˘ﬁÌ·ÛÙÂ. √ £Âﬁ˜ Î·È Ô §·ﬁ˜ Ó· Û·˜ ‰›‰ÂÈ ‰‡Ó·ÌË. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ÔÌÔÓÔÔ‡ÓÙÂ˜, ÛÙÔÓ ÎÔÈÓﬁ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È,
Ê˘ÛÈÎ¿, ÙË˜ ∫·Ú·Û›·˜ Ì·˜.

∏¶ÔÏÈÙÂ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ· ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÒÛÙÂ Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· ÔÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÌﬁ‰È· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ë
Î·ÈÓÔÙÔÌ›·: ∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· (¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÈÔÚ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜ Î·È ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ·‰È·ÊÔÚ›·), ¤ÏÏÂÈ„Ë
Î·Ù¿ÏÏËÏË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ·Ô˘Û›· ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÁÈ·
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌË ÂÛÙ›·ÛË, ·ÔÊ˘Á‹
Ú›ÛÎÔ˘, ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÌ·‰ÈÎﬁÙËÙ·˜, «ÛÙÂÁ·Ó¿» (silos),
ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¿Î·ÌÙÂ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜, ·Ù¤ÚÌÔÓÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÔÈ È‰¤Â˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÍË,ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ ÂıÓÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ·Ô˘Û›·
Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÛÙÈ˜ ÎÔÌ‚ÈÎ¤˜
‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ
ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ Î.¿. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ﬁÌˆ˜ ÂÌﬁ‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ÌË
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ì˘·ÏÒÓÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.
™ÙÔ «∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜ &∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È
ÂÙ¿ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ, ÚˆÙﬁÁÓˆÚˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ:
1. ∏ Ó¤· ıÂˆÚ›· ÙË˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜«∏ ¢ÈÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ∫·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ»
(ConfluenceofInnovations).
2. ∏ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ È‰¤· «√È Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ º˘Ï¤˜ ÙË˜ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜».

∂˘¯ﬁÌ·ÛÙÂ, ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ·, Ó· ÔÚÂ˘ıÔ‡ÌÂ, ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ‰È¤ÏıÔ˘ÌÂ ·ﬁ ÙÔÓ
ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜, ÙÔ ΔÚ›ÎˆÌÔÓ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹ π¿Îˆ‚Ô˘ Ã·Ù˙Ë‚·ÚÓ¿‚·, ÙË °È·ÏÔ‡Û·
Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ £¤ÚÈÛÔ, ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÙÂ›ÚÂ˘ÙË ËÁ‹ ¶›ÛÙË˜ ÎÈã ÂÏ›‰·˜, ÛÙÔÓ ∞ﬁÛÙÔÏÔ ∞Ó‰Ú¤·, ÂÎÂ›
Ô˘ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Î·È Ë ‡·ÚÍË Ì·˜. ¡· Â›Ó·È Ì·˙› Û·˜ Î·È Ë ÔÏ‡ ·Á·ËÙ‹ Ì·˜ ÕÓÙÚË ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë.

3. ΔÔ «∑ˆÓÙ·Óﬁ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ªÂÙ·–Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜».
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6. ∏ ÚÒÙË Î˘ÚÈ·Î‹ «ΔÚ¿Â˙· ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜».

4. ΔÔ «¢È·ÁÓˆÛÙÈÎﬁ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜».
5. ΔÔ «™‡ÛÙËÌ· ªÂÙÚ‹ÛÈÌË˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜».
7. ∏ Ï·ÙÊﬁÚÌ· ÁÚ‹ÁÔÚË˜ ·ÔÚÚﬁÊËÛË˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ.

Βοήθεια σε δυσπραγούσες οικογένειες Ακανθιωτών
O Δήμος Ακανθούς μοίρασε κουπόνια αξίας €5,500 σε 60 περίπου οικογένειες
συγχωριανών μας για το Πασχαλινό τραπέζι.
Το ποσό αυτό διέθεσαν:
Δήμος Ακανθούς €4,500
ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ
€1,000 (σε κουπόνια)
Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση της Υπεραγοράς Άλφα Μέγα για την μεγάλη της
προσφορά.

ΕΚΛΟΓΕΣ
Αυτοδιοικητικές Εκλογές στην Ελλάδα
Κατά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα επανεξελέγησαν οι
κάτωθι:
Δήμαρχος Αθηναίων: Γ. Καμίνης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: Γ. Μπουτάρης
Δήμαρχος Ναξίων: Εμμ. Μαργαρίτης
Ο Δήμος μας τους συγχαίρει θερμά και τους εύχεται γόνιμη θητεία.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Στις Ευρωεκλογές του Μαϊου έχουν εκλεγεί οι κάτωθι Ευρωβουλευτές:
Ε. Θεοχάρους
Χρ. Στυλιανίδης
ΔΗ.ΣΥ
Τ. Χ’ Γεωργίου
Ν. Συλικιώτης

ΑΚΕΛ

Κ. Μαυρίδης
Δ. Παπαδάκης

ΔΗ.ΚΟ
ΕΔΕΚ/Οικολόγοι

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Η Κύπρος εκλέγει 6 Ευρωβουλευτές από τους 754 της Ευρωβουλής.

∏ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¿ Û¯¤‰È· – ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ù¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·¯ıÂ˜. ¶Ô‡ Â›Ó·È
ÔÈ Ó¤Â˜, ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙÔ ¢ËÌﬁÛÈÔ
ΔÔÌ¤· Ë ÔÔ›· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ
ﬁÚˆÓ Î·È Î¿ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚË˜ ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ·Í›·˜
·ﬁ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜; ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ë ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ë ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·;¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÈÓÔÙﬁÌÂ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¤˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜; ¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÈÓÔÙﬁÌÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÙ· Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ; ∫·Ó¤Ó·
™¯¤‰ÈÔ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜ ‰ÂÓ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜·ÓÙÔ‡ Î·È ÙÒÚ·: ¢ËÌﬁÛÈÔÎ·È ËÌÈ‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤·, ΔÔÈÎ‹ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ∞Î·‰ËÌ·˚Î¿ π‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ∂ıÂÏÔÓÙÈÎ¤˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË
‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ì¤Û· ·ﬁ ‰ÂÎ¿‰Â˜ ·ÏÏËÏÔÂÓÈÛ¯˘ﬁÌÂÓÔ˘˜ ¿ÍÔÓÂ˜ Î·È ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÏÏËÏ¤Ó‰ÂÙÂ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜. ∞¤¯Ô˘ÌÂ ¤ÙË ÊˆÙﬁ˜ ·ﬁ ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÛÙÈÎ‹, Î·ÈÓÔÙﬁÌÔ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË
Û˘Ó–‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜.
¡π∫√™ °. ™À∫∞™
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜

Π α ρ α ί τ η σ η Αν τ ι δ η μ ά ρ χο υ
Ο αντιδήμαρχος του Δήμου μας Γ. Ιωάννου με επιστολή
του προς τον Δήμαρχο υπέβαλε την παραίτησή του για
προσωπικούς λόγους. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο τον ευχαριστούν για την συνεργασία που
είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Έχει αρχίσει η διαδικασία για
την εκλογή νέου Αντιδημάρχου. Η θητεία του παρόντος
Δημοτικού Συμβουλίου λήγει στις 31.12.2016.
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ΤΗΝ ΕΣΩΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΔΩΡΟ
Η ιστορία, που θα σας αφηγηθώ είναι πέρα για πέρα αληθινή, όσα απίστευτα στοιχεία και αν έχει. Συνέβη στις αρχές Δεκέμβρη 2007.
Οι έννοιες και οι φροντίδες της καθημερινότητας με είχαν καταβάλει εκείνο τον
καιρό και ιδιαίτερα κάποιες οικογενειακές υποθέσεις μου είχαν προκαλέσει μεγάλη στεναχώρια. Τέλος πάντων σκεφτόμουν, τα έχει αυτά η ζωή. Αυτό, όμως, που
ένοιωσα εκείνο το πρωί ήταν για μένα - έτσι σκεφτόμουν τότε - τελειωτικό.
Από την προηγούμενη είχα κάποιες εκκρεμότητες να φέρω σε πέρας και
μάλιστα οικονομικές, που με είχαν στενοχωρήσει και με είχαν αγχώσει πολύ.
Είχα πάει στο ταμείο των υπαλλήλων της υπηρεσίας που εργάζομαι και είχα
εισπράξει το ποσό ενός δανείου 20.000 ευρώ, προκειμένου να εξοφλήσω την
τράπεζα η οποία μας έβγαλε το εξοχικό σπίτι σε πλειστηριασμό και προχώρησε
σε κατάσχεση. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη, γιατί αυτό το σπίτι είχε φτιαχτεί με
πολύ μόχθο και κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε με τα παιδιά εκεί για διακοπές. Δεν
ήθελα με κανένα τρόπο να το χάσω, αν και οικονομικά ήμουν σε πολύ δύσκολη
κατάσταση, αφού βασιζόμουν μόνο στο μισθό μου. Τέλος πάντων ζήτησα από
την υπηρεσία δάνειο, για το οποίο μου κρατάνε κάθε μήνα 250 ευρώ από το
μισθό.
Μόλις το εισέπραξα σε μετρητά πήγα στην τράπεζα και έστειλα 6.000 ευρώ
σε έναν θείο, που είχε καταβάλει εγγύηση για να μη γίνει η κατάσχεση και τα
υπόλοιπα 14.000 θα τα έβαζα σε λογαριασμό της τράπεζας, τον οποίο όμως δεν
είχα και έπρεπε να τηλεφωνήσω να μου τον πουν. Και ώσπου να τελειώσω με
όλα αυτά η τράπεζα έκλεισε.
Έτσι σκέφθηκα να αφήσω τα χρήματα, μαζί με όλα τα χαρτιά, όπως
ήταν,μέσα στο αυτοκίνητό μου, στο τσεπάκι της πόρτας του οδηγού. Εκεί ποιός
να τα πειράξει. Άλλωστε πρωί-πρωί θα πήγαινα να τα καταθέσω. Ποτέ δεν είχα
χάσει κάτι από το αυτοκίνητο. Μάλιστα τα έβαλα σε ένα φάκελο από αυτούς των
δημοσίων υπηρεσιών καθώς τους φύλαγα, όταν η ταμίας μας πλήρωνε και μας
έβαζε τα χρήματα στο φάκελο.
Εγώ πάντα της γκρίνιαζα γι’ αυτό ότι ο τρόπος αυτός είναι απαρχαιωμένος,
αλλά εκείνη εξακολουθούσε το σύστημά της. Έτσι κρατούσα τους φακέλους κι
όλο και κάπου μου χρησίμευαν. Ίσως σας κουράζω με λεπτομέρειες αλλά θα δείτε παρακάτω γιατί σας τις αναφέρω. Εκείνο το πρωί λοιπόν ξεκίνησα να πάω στη
τράπεζα για την κατάθεση των χρημάτων. Το αυτοκίνητο, ενώ συνήθως το παρκάρω στην πυλωτή της πολυκατοικίας, εκείνο το βράδυ το είχα παρκάρει λίγο
παραπέρα από το σπίτι, γιατί κάποιος μου είχε πιάσει το πάρκιν. Πηγαίνω εκεί
που το είχα παρκάρει, πολύ κοντά στο σπίτι και σε σίγουρο μέρος, αλλά το αυτοκίνητο πουθενά. Κοπήκανε τα πόδια μου. Δεν ήταν δυνατόν. Στη γειτονιά. Λίγα
μέτρα από το σπίτι.
Ποτέ κανείς δεν είχε παραπονεθεί για κλοπές. Είμαστε ήσυχη γειτονιά. Κόντεψα να τρελαθώ. Δεν ήταν μόνο το αυτοκίνητο που έχασα, κι αν το εύρισκα και
πως θα το εύρισκα, και πως θα πηγαίνω στη δουλειά και πως θα πηγαίνει ο γιος
μου στο σχολείο που τον πήγαινα εγώ κάθε πρωί, δεν ήταν που δεν είχα καθόλου χρήματα να αγοράσω άλλο, ήταν ότι είχα μέσα και τις 14.000 ευρώ. Πήγα να
τρελαθώ πραγματικά. Και εκτός αυτού και το σπίτι θα έχανα, αφού δεν πρόλαβα
να στείλω τα χρήματα στην τράπεζα. Και το αυτοκίνητο και τα χρήματα, αλλά και
θα μου κρατούσαν κι από τον μισθό μου 250 ευρώ το μήνα γι’ αυτό το δάνειο.
Τρελάθηκα. Ένοιωσα δύσπνοια, κιτρίνισα. Γύρισα στο σπίτι και κάθισα μουδιασμένη. Τώρα τι να κάνω. Παίρνω αμέσως την αστυνομία και καταγγέλλω τη κλοπή. -Τι να σας πω κυρία μου, μου λέει στην άλλη άκρη της γραμμής ο αστυνομικός, στην Αθήνα κάθε μέρα κλέβονται 100 αυτοκίνητα. Θα δώσουμε τα στοιχεία στα περιπολικά κι αν τύχει και πέσουμε επάνω.. αν είστε τυχερή… πηγαίνετε και στο αστυνομικό τμήμα να κάνετε και μήνυση κατά αγνώστων. Όλα μαύρα…Πηγαίνω στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου, κι εκεί τα ίδια. Εκεί ένα
παιδί, νέος αστυνομικός, μου φέρνει ένα μπουκαλάκι νερό -πως θα με είδε το
παιδί- και μου λέει.
- Ηρεμήστε μπορεί και να το βρείτε…
Γυρίζω σπίτι και περιμένω…Στη στιγμή άρχισα να σκέφτομαι τα γεγονότα.
Πως συνέβη αυτό, γιατί συνέβη αυτό, γιατί ο Θεός να μου δώσει αυτή τη δοκιμασία…Εκεί μου ήρθε τότε στο νου μια κουβέντα, που μου είχε πει ένα σεβάσμιος
γέροντας κάποτε, που πήγα κοντά του να εξομολογηθώ. Ήμουν τότε πολύ στενοχωρημένη και ανήσυχη για τα παιδιά μου, για τη ζωή μου…έκλαιγα, μιλούσα
κι έκλαιγα…τότε μου λέει.
- Μην κλαις. Ο Θεός μας δίνει τις δοκιμασίες για κάποιο λόγο. Είναι, όμως,
πατέρας μας και αγαπάει τα παιδιά του. Το καλό μας θέλει. Πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη. Για κάποιο λόγο μας τα στέλνει όλα τούτα. Μην κλαις. Είναι
αμαρτία, γιατί δείχνεις ότι δεν τον εμπιστεύεσαι…Να κάνεις την προσευχή σου
και να αφήνεσαι με εμπιστοσύνη στο θέλημά του. Εγώ, όμως, είμαι ένας άνθρωπος κοσμικός. Ψάχνω βέβαια τα πνευματικά μονοπάτια, αλλά πολύ μικρή είναι η
πίστη μου. Θυμήθηκα τα λόγια τούτα του γέροντα και σκέφτηκα ξανά τα γεγονότα κάτω από άλλη ματιά. Για ποιό λόγο γίνονται όλα, για κάποιο λόγο μας στέλνει ο Θεός τις δοκιμασίες. Για λίγο όμως, γιατί ξανά με κυρίευσε η απελπισία,
αλλά πάλι ξανασκέφτηκα τα λόγια του γέροντα.. Και τότε ξαφνικά θυμήθηκα ότι
μου είχε δώσει μια προσευχή να διαβάζω στα δύσκολα αλλά… και στα εύκολα
μου είχε πει.
Έψαξα πού την είχα καταχωνιάσει εδώ και τόσα χρόνια -θα είχαν περάσει 89 χρόνια από τότε. Τη βρήκα όμως, δεν την είχα πετάξει. Την διάβασα πολλές
φορές. Ήταν η προσευχή των πατέρων της Όπτινα. Σε λίγο ξαναπήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Τίποτα. Ήρθε μεσημέρι. Γύρισαν τα παιδιά από τα σχολεία
τους. Τους είπα τα καθέκαστα. Στεναχωρέθηκαν πολύ. Εγώ μουδιασμένη, αλλά

κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει να αποδέχομαι αυτά που μου τυχαίνουν
στην ζωή. Να έχω εμπιστοσύνη στο Θεό. Μάλλον, όμως, το ’κανα και αναγκαστικά, αφού δεν μπορούσα να κάνω και τίποτε άλλο. Όμως αυτή η κουβέντα του
γέροντα όλο και μεγάλωνε στο μυαλό μου…Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό…
Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Άρα πρέπει να σκεφτώ ποιός είναι ο σκοπός,
είπα εγώ στον εαυτό μου, αφού αυτή είναι η πάγια τακτική μου, όλα να τα εξηγώ. Έλα, όμως, που ορισμένα είναι πάνω από τη δύναμη του νου μου. Έτσι
πέρασε η μέρα. Κάνοντας τηλεφωνήματα, αγωνιώντας, ξανακάνοντας προσευχή. Κατά τις 11:30 η ώρα το βράδυ ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο.
- Κυρία μου είμαστε από το αστυνομικό τμήμα . Έχετε ένα αυτοκίνητο άσπρο,
τάδε μάρκα με τάδε νούμερα. Η καρδιά μου κόντευε να σπάσει. Ναι. Τι έγινε;
Έχουμε εδώ δυο άτομα που είχαν το αυτοκίνητό σας τους σταματήσαμε για έλεγχο και βρήκαμε το δίπλωμα και τα χαρτιά σας. Ελάτε αμέσως.
Έτρεξα κατευθείαν εκεί. Ήταν δυο νεαροί - όχι κακά παιδιά - με σκυμμένο το
κεφάλι. Κυρία μου, μου λέει ο διοικητής τι είχατε στο αυτοκίνητό σας εκτός από
τα χαρτιά σας; Χρήματα κύριε διοικητά. Πόσα; 14.000 ευρώ. Καλά κυρία μου,
αφήνουμε τόσα λεφτά στο αυτοκίνητο; Τι να του πω δίκιο είχε. Βγάζει τότε από
το συρτάρι του ένα φάκελο, τον φάκελο της υπηρεσίας μου, που είχα βάλει μέσα
τα χρήματα και μου λέει. Μετρήστε τα. Κοπήκανε τα πόδια μου. Μα ήταν δυνατόν; Αρχίζω και μετράω.
Τα χρήματα ήταν όλα εκεί δεν έλειπε ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι δυνατόν λέω.
Πως έγινε αυτό; Ρωτάει τότε ο διοικητής τους νεαρούς. Τι έγινε παιδιά; Πως και
δεν πειράξατε τα χρήματα; Δεν τα βρήκατε;
Όχι απαντάει ο ένας. Δηλαδή βρήκαμε τον φάκελο, αλλά δεν τον ανοίξαμε.
Γιατί τους ρωτά ο αστυνομικός. Να καθώς ψάχναμε το αυτοκίνητο, στο ντουλαπάκι μπροστά, του συνοδηγού βρήκαμε τα διπλώματα της κυρίας και των παιδιών της, την άδεια του αυτοκινήτου και βρήκαμε κι έναν φάκελο ίδιο που είχε
μέσα ένα κομμάτι ψωμί από την εκκλησία, ξερό.
- Αντίδωρο το λένε , του λέει ο άλλος.
- Ναι αντίδωρο. Ε, και καθώς ψάχναμε βρήκαμε στο τσεπάκι στο πλάι του
αυτοκινήτου και αυτό τον φάκελο και είπαμε ότι αντίδωρο θα ’χει πάλι μέσα αυτή,
όπως είχε στο άλλο. Φαίνεται ότι θα ’ναι καμιά θρήσκα… Και έτσι δεν ανοίξαμε τον
φάκελο.. Μείναμε όλοι άφωνοι. Μαζεύτηκαν όλοι οι αστυνομικοί γύρω-γύρω και
κοιτούσαν παραξενεμένοι. Κανείς δε μιλούσε. Δεν θα σας κουράσω με άλλες
λεπτομέρειες. Σε λίγο ήρθαν οι γονείς τους -καλοί άνθρωποι- απέσυρα τη μήνυση
και γύρισα σπίτι. Εκεί έγινε πάλι άλλο σκηνικό. Τα παιδιά μου δεν μπορούσαν να
πιστέψουν ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε άθικτο, μόνο η βενζίνη είχε τελειώσει, και τα
χρήματα όλα. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή ένα μικρό κομματάκι αντίδωρο μπόρεσε να ανατρέψει μια σειρά γεγονότων. Γιατί, αν είχαν βρει τα χρήματα, σίγουρα τα
πράγματα θα έβαιναν αλλιώς. Και πότε το είχα βάλει εκεί το αντίδωρο ούτε που
θυμόμουν. Εκείνο το ντουλαπάκι σπάνια το ανοίγω. Και το αντίδωρο θα το είχα
από το καλοκαίρι ίσως, που πηγαίνω καμιά φορά σε κάποιο προσκύνημα. Αλλά
πάλι πως το έβαλα μέσα στο φάκελο. Ούτε που μπορώ να θυμηθώ.
Σημασία βέβαια έχει πως το γεγονός αυτό με έκανε να βλέπω τη ζωή αλλιώς.
Να βλέπω με σεβασμό το καθετί και να αποδέχομαι με σεβασμό σχεδόν με
ευγνωμοσύνη ακόμα και τα άσχημα, που μου συμβαίνουν στη ζωή.
Το περιστατικό έγινε αιτία να επηρεαστούν αρκετοί άνθρωποι. Πρώτη εγώ.
Μετά τα παιδιά μου, που συνήθως με κοντράρουν πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα,
τώρα όλο και συζητούν θέματα πνευματικά και ο μικρός -τελειόφοιτος λυκείουεφέτος για πρώτη φορά νήστεψε. Αυτό τον καιρό συμμετέχω σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και επειδή εκείνη την ημέρα δεν πήγα στο μάθημα εξήγησα
στον καθηγητή μου τι είχε συμβεί. Την άλλη μέρα, όταν του είπα την συνέχεια,
κούνησε σκεφτικός το κεφάλι και με παρότρυνε να πάω να κοινωνήσω, πράγμα
που έκανα καθώς πλησίαζε η γιορτή του αγίου Νικολάου. Περιττό να πω ότι ανέφερε το γεγονός σε όλο το τμήμα και έμειναν να με κοιτάζουν όλοι κατάπληκτοι.
Η μητέρα του ενός από τα παιδιά, που είχαν πάρει το αυτοκίνητό μου τηλεφώνησε λίγο μετά τα Χριστούγεννα και μου είπε πως ο γιος της τής ζήτησε να
νηστέψει και να πάει να κοινωνήσει, γιατί του έκανε λέει μεγάλη εντύπωση το
γεγονός με το αντίδωρο και το ότι δεν είχε συνέπειες η κακή του αυτή πράξη για
την οποία και είχε μετανιώσει πικρά… Οι συνάδελφοι στη δουλειά άκουσαν το
γεγονός, ορισμένοι μπορεί να το ξέχασαν, ορισμένοι, όμως, που και μου το θυμίζουν και συχνά κουβεντιάζουμε για το αν υπάρχουν δυνάμεις πάνω από μας,
που ρυθμίζουν τις ζωές μας. Και ακόμα η διήγηση του γεγονότος αυτού με έκανε να έρθω κοντά με μια φίλη, που με βοηθά να βαδίσω στον δρόμο τον πνευματικό με όλο και πιο σίγουρα βήματα. Τη λένε Αγγελική. Τα λόγια αυτά του γέροντα, τα λόγια της προσευχής, τα θυμάμαι πάντα στα δύσκολα, αλλά και στα εύκολα. Αυτή η προσευχή τυπώθηκε στο νου και στην καρδιά μου και τη ψιθυρίζω
από τότε συχνά, σχεδόν κάθε μέρα…
«Κύριε…Στις απρόοπτες καταστάσεις μη μ’ αφήσεις να ξεχάσω ότι όλα παραχωρούνται από σένα… Δίδαξε με να δέχομαι με ακλόνητη πεποίθηση ότι τίποτε
δεν συμβαίνει, χωρίς να το επιτρέψεις εσύ…
Κύριε, δος μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας αυτής σε όλη τη
διάρκειά της. Καθοδήγησε τη θέλησή μου και δίδαξε με να προσεύχομαι, να
πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και ν’ αγαπώ. ΑΜΗΝ». Και μέσα στο τρέξιμο της καθημερινότητας δεν βάζει ο νους του ανθρώπου τι μπορεί να του ξημερώσει και τι πράγματα μπορεί να του συμβούν.
Απόδοση: Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σ. Πέτρου
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ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΙΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η ΑΚΑΝΘΟΥ»
Το Προσφυγικό Σωματείο η Ακανθού,
οργανώνει προσκυνηματική εκδρομή εις
Αγίους Τόπους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
(Τετάρτη 17.9.2014 μέχρι Κυριακή
21.9.2014) με το πιο κάτω πρόγραμμα.
΄Οσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος
στην εκδρομή παρακαλούμε να το δηλώσουν τηλεφωνικά:
Στον ιερέα μας Πρωτοπρ. πατέρα
Πέτρο, ο οποίος θα είναι συνοδός και ξεναγός μας τηλέφ. 99211998, στην Πρόεδρο
του Πρ.Σωματείου, κα Ελένη Χατζημιχαήλ, τηλέφ. 99-785964, στον κ. Πάμπο
Κελίρη 99-538550, και κ. Πανίκο Παναγίδη τηλ. 97-792248
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.9.2014: Αναχώρηση από
το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 6.15 το απόγευμα. ΄Αφιξη στο ΤΕΛ-Αβίβ και από εκεί
με λεωφορείο σε ξενοδοχείο στα Ιεροσόλυμα. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
ΠΕΜΠΤΗ 18.9.2014: Μετά το πρόγευμα προσκύνημα στο Ιερό Ναό της Αναστάσεως. (Αγία Αυλή – Αγία Αποκαθήλωση –
Ιερό Κουβούκλιο Παναγίου Τάφου – Τάφος
Ιωσήφ του Μνήστορος – Προσωρινές
φυλακές του Χριστού – Παρεκκλήσια Εκατόνταρχου Λογγίνου και Ακάνθινου Στεφάνου – Σπήλαιο ευρέσεως Τιμίου Σταυρού –
Γολγοθάς). Ακολούθως θα προσκυνήσουμε το Μετόχιο της Γεθσημανή όπου φυλάγεται η εικόνα της Κοίμησης της Παναγίας
μας και παίρνοντας την Οδό Μαρτυρίου που
περπάτησε ο Χριστός μας φορτωμένος τον
Σταυρό θα φθάσουμε μέχρι το Πραιτόριο.
Θα προσκυνήσουμε τις φυλακές του Αποστόλου Πέτρου και την Ιερά Μονή Θεοπατόρων Ιωακείμ και ΄Αννης όπου θα προσκυνήσουμε τον τόπο που γεννήθηκε η Παναγίας
μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο-ξεκούραση.
Το απόγευμα θα πάμε στο λόφο της Αγίας
Σιών όπου θα προσκυνήσουμε στην
Πατριαρχική Σχολή και μετά στο σπίτι του
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (σήμερα
καθολική εκκλησία) όπου πήρε την Παναγίας μας μετά την Σταύρωση του Χριστού.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Υπερώο
όπου έγινε ο μυστικός δείπνος και τον τάφο
του βασιλιά Δαυίδ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:19.9.2014: Μετά το πρόγευμα αναχώρηση με λεωφορείο για Ιερά
Μονή Χοζεβά, την Ιεριχώ και τη συκομορέα
του Ζακχαίου, το Σαραντάρειο ΄Ορος και
την Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον Ιορδάνη Ποταμό
στο ακριβές μέρος που βαπτίστηκε ο Χριστός όπου θα γίνει Αγιασμός και συμβολική
βάπτιση των προσκυνητών. Αναχώρηση
για Βηθανία, για τη Γεθσημανή και τον τάφο
της Παναγίας μας, το κήπο της προδοσίας
και τον τόπο του λιθοβολισμού του Αγίου
Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
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Γιορτή των Γραμμάτων
Ο Δήμος Ακανθούς, διοργάνωσε την Παρασκευή 31
Ιανουαρίου στις 7:00μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών του
Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως) τη Γιορτή των
Γραμμάτων. Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Χριστόφορος
Κελίρης με θέμα: «Η Καππαδόκεια θεμελίωση της
παιδείας, πολικός αστέρας του πολιτισμού μας».
Ο Δήμος Ακανθούς τίμησε τους αφυπηρετήσαντες
εκπαιδευτικούς που κατάγονται από την Ακανθού και τους
αριστούχους πτυχιούχους Πανεπιστημίου που κατάγονται
από την Ακανθού.
Επίσης έλαβε χώραν η τελετή Ονοματοδοσίας δρόμου της
Ακανθούς εις μνήμη του Ανδρέα Ιωαννίδη Αρχιπλοιάρχου
(ΠΝ)
Η εκδήλωση έκλεισε με το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα
του Πανεπιστημίου Κύπρου και ακολούθησε δεξίωση.
Η γιορτή των Γραμμάτων τελούσε υπό την αιγίδα του Υπ.
Γεωργίας Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, κ. Ν.
Κουγιάλη ο οποίος παρέστη κι απηύθυνε χαιρετισμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.9.2014: Μετά το πρόγευμα αναχώρηση με λεωφορείο για το Φρέαρ
του Ιακώβ, ΄Ορος Θαβώρ όπου έγινε η
Μεταμόρφωση, Ναζαρέτ όπου έγινε ο
Ευαγγελισμός, Κανά όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα, Καπερναούμ ,
Τιβεριάδα κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.9.2014: Μετά το πρόγευμα αναχώρηση με λεωφορείο για Βηθλεέμ
όπου θα λειτουργηθούμε στο σπήλαιο της
γέννησης. Μετά θα προσκυνήσουμε στην
Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου και στη Λαύρα
του Αγίου Σάββα. Θα επισκεφθούμε την
Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του Θεοδόχου
στο Καταμόνας, την Ιερά Μονή Τιμίου
Σταυρού και στο δρόμο μας για το αεροδρόμιο θα σταματήσουμε στην Λύδδα
όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου . ΄Αφιξη στο αεροδρόμιο και
με τη βοήθεια του Θεού αναχώρηση στις
4.10 το απόγευμα για Λάρνακα όπου φτάνουμε στις 5.00 το απόγευμα.
ΤΙΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Για μεγάλους:
550 ευρώ για παιδιά κάτω των 12 χρόνων 400 ευρώ.
(Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα
έξοδα. Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή-Φόροι αεροδρομίων-Ξενοδοχείο με πρόγευμα και δείπνο – Κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες μας τις
εκδρομές – Ταξί για ανάβαση στο ΄Ορος
Θαβώρ) . Το μόνο που θα πληρώσετε
είναι 10 ευρώ για το φιλοδώρημα στα
γκαρσόνια και στον οδηγό του λεωφορείου.

(Τα βράδια όσοι θέλουν μπορούν να
πηγαίνουν στον Ναό της Αναστάσεως
στη Θεία Λειτουργία)

∏ª∂ƒ√ª∏¡π∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™
¶∞ƒ∂∫∫§∏™π√À ÃƒÀ™√™øΔ∏ƒ√™
∞À°√À™Δ√™ 2014:

ΔÚ›ÙË 5. 8. 2014 ÒÚ· 6.30Ì.Ì.
ΔÂÙ¿ÚÙË Úˆ› 6. 8. 2014
ΔÂÙ¿ÚÙË ·ﬁÁÂ˘Ì· ÒÚ· 6.30Ì.Ì.
¶¤ÌÙË Úˆ› 7. 8. 2014

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ 2014:

∫˘ÚÈ·Î‹ 7. 9. 2014

√∫Δøμƒπ√™ 2014:

∫˘ÚÈ·Î‹ 5. 10. 2014

¡√∂ªμƒπ√™ 2014:

∫˘ÚÈ·Î‹ 2. 11. 2014

¢∂∫∂ªμƒπ√™ 2014:

∫˘ÚÈ·Î‹ 14. 12. 2014

∂ÛÂÚÈÓﬁ˜ £Â›·˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆ˜
ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∂ÛÂÚÈÓﬁ˜ ∞Á›Ô˘ ªÈÎ¿ÏÏÔ˘
ã√ÚıÚÔ˜ Î·È £.§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

¶√§πΔπ∫√π °∞ª√π
√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î. ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ
¿ÚıÚÔ 46(Ë) ÙÔ˘ ¶ÂÚ› ¢‹ÌˆÓ ¡ﬁÌÔ˘, ÙÂÏÂ› ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ °¿ÌÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
ÛÙËÓ §¿ÚÓ·Î· ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ:
·) √ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓ‡ÌÊˆÓ Ó· Â›Ó·È ∞Î·ÓıÈÒÙË˜.
‚) ¡· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ﬁÏ· Ù· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ì¤ÚÂ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ
¤ÏÂÁ¯Ô, ÂÎÙﬁ˜ ·Ó ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘ﬁ ÌÔÚÊ‹
Î·ÙÂÂ›ÁÔÓÙÔ˜
Á) ◊ Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓ‡ÌÊˆÓ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ˜
ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ‹ ÁÓˆÛÙﬁ˜ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜: 24623566
¢∏ª√™ ∞∫∞¡£√À™
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Α Π Α Ν ΤΑ
Κ Υ Ρ Ι Α ΚΟΥ Α Κ Α Θ Ι Ω Τ Η

ΕΛΑ
Έλα μικρή να ζήσουμε μαζί αγαπημένοι
κι από την τύρβη της ψευτιάς του κόσμου μακριά
και στην αγάπη αχώριστοι, πιστοί, παραδομένοι
σα δυο πουλιά να κτίσουμε μια φτωχική φωλιά.
Έλα μαζί μας συντροφιά και η χαρά θα γέρνει
θα διώχνει κάθε θλίψη μας που θα μας κυνηγά,
δώρα κι απ’ το κηπάρι της λουλούδια θα μας φέρνει
κρινάκια,τριαντάφυλλα, πανσέδες, γιασεμιά.
Έλα, για δες την νιότη μας γοργάτη πως διαβαίνει
προτού τα σκιάχτρα γηρατειά πλακώσουν φοβερά,
λουλούδι είναι η νιότη μας που φθίνει και μαραίνει
μπροστά στο διάβα του βοριά που πέφτει ξαφνικά.
Έλα μικρή σε καρτερώ μ’ αγκάλη ανοιγμένη,
με νοσταλγήτρα την καρδιά που τόσο σ’ αγαπά.
Έλα να ζήσουμε μαζί πιστοί κι ευτυχισμένοι,
σα δυο πουλιά να κτίσουμε αγάπης μια φωλιά.
ΠΟΝΕΜΕΝΑ ΓΙΟΥΛΙΑ (1933)

Επιστροφή ζητούμε
Μέρες οργής ξημέρωσαν
κείνο το καλοκαίρι,
τη μαύρη πίκρα κέρασαν
στης Κύπρου μας τα μέρη.
Οι ουρανοί ξερνούν φωτιά,
κι η θάλασσα φοβέρα,
καπνός γενήκαν τα δεντρά
καίονταν νύχτα μέρα.
Όλοι μαζί κινήσαμε,
φύγαμ’ απ’ τα χωριά μας,
σαν τα πουλιά σκορπίσαμε
διωγμέν’ απ’ τη φωλιά μας.
Οι βάρβαροι πατήσανε
μοίρασαν το νησί μας,
το θάνατο σκορπίσανε
στην όμορφη τη γη μας.

ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·

∞ÓıÚÒÈÓË Ú·Ì¿ÙÂÈ·
Εκείνες τις μέρες ακούστηκε πως ήρθαν τούρκικα καράβια και φορτώνανε
ανθρώπινη πραμάτεια. Τους άντρες από 15 ως 50, που μείναν στο χωριό.
Ήρθε τα’ 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.
Ακούγονταν πρωτάκουστα ονόματα. Άδανα, Αμάσια, Αντίγιαμα. (Φτωχή
που ν’ η γεωγραφία μας!). Ποιοι φεύγαν και ποιοι μένανε κανένας δεν ήξερε. Θα ζήσουν, θα πεθάνουν, θα γυρίσουν, θα μείνουν να σαπούν στις
φυλακές;
Κι ήρθε 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, καντήλι, και φύτεψε μυριστικά.
Κι ακούστηκε για την υποδοχή που τους κάνανε σαν φτάσανε. Πως κάθονταν στους
δρόμους και σταμάταγαν 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 γκιαούρηδες 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 ονόματα. 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 κι αναστήθηκαν. Κι ούτε λογάριαζαν πως δεν κοιμούνταν,
γιατί πώς να κοιμηθούν όρθιοι, με μια κουβέρτα, στις φυλακές της Αντίγιαμας. Ούτε
πως ψωμί μια φέτα και νερό μισό ποτήρι, τόσο μονάχα, τους φιλεύανε. Είναι ζωντανοί. Δεν τους σκότωσαν. Θα ζήσουν και θα ΄ρθουν μαζί μας κι ο Έκτορας θα
παντρευτεί την Ανδρομάχη που τον περιμένει κι ο Σωτήρης θα συνεχίσει τις σπουδές του στην Αθήνα κι ο Λευτέρης θα ξανασμίξει με τη Λουκία και τα παιδιά τους. Μα
οι άλλοι, που δεν άκουγαν ούτε έβλεπαν τα παιδιά τους στον κατάλογο; Ούτε νεκροί
ούτε ζώντες. Τους λένε αγνοούμενους. Πιάνει ο πατέρας τ’ αυτοκίνητο και πάει στη
Λεμεσό να ρωτήσει κι από κει στην Πάφο. Κάποιος είπε πως είδε το παιδί 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 μνημόσυνα κατά την τάξη, να βρει η ψυχή του γιού της ανάπαψη. Μα η Αντωνία κλαίει το γιο της που δεν φαίνεται. Και δεν ακούει που της λένε
για μνημόσυνα. Τον βλέπει ζωντανό το βράδυ να ‘ρχεται καμαρωτός και γελαστός να
λέει «γεια σου μάνα».
Τρεις χιλιάδες πατέρες ρωτούν τον Κώστα, το Γιάννη, τον 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 Μια Μηλιά.
Μα παίρνουν 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 σιγοκλαίει. Αν έφταιξε ο Νικόλαος κι ο
Δημήτριος, τι έφταιξε το παιδί μου, τι έφταιξα εγώ; Τη γη μου αγάπησα, την όργωσα, την έκανα περβόλι, τη δεντροφύτεψα, έβαλα τα παιδιά να σκαλίζουν τις λεμονιές,
τ’ αγγόνια μου να μαζεύουν τον καρπό και τα καμάρωνα. Ποιο κρίμα έπεσε σε με και
τα παιδιά μου; Ίλεως, Κύριε, αποκάλυψε, ζει ή σκοτώθη το παιδί μου;
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΣΗ, ΟΝΟΜΑ Δ’ ΑΥΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑ

∞¶√º£∂°ª∞Δ∞
ΑΡΧΗ
Αρχή δε τοι ημισυ παντός.
Η αρχή (είναι) το ήμισυ του όλου.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Αρχή παντός έργου μέγιστον.
Η αρχή κάθε έργου είναι το μέγιστο.
ΠΛΑΤΩΝ

Μαύρες οι μέρες μας περνούν
πικρές στην προσφυγιά,
όλα στο νου μας τριγυρνούν,
σπίτι, πατρίδα μας γλυκιά.
Κουράγιο, θα γυρίσουμε
στις πόλεις, τα χωριά μας
και τότε θα γιορτάσουμε
με όλη την καρδιά μας.
Γιώργου Λοΐζου
(Της προσφυγιάς….ποιήματα)

Αρχομένου έργου πρόσωπον χρή θέμεν τηλαυγές.
Η αρχή (ξεκίνημα) κάθε έργου πρέπει να είναι φωτεινή.
ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Κακής απ’ αρχής, τέλος κακόν.
Κακό ξεκίνημα κακό θα’ χει και τέλος.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Ούχ ήμισυ την αρχήν είναι του παντός, αλλά και προς το
τέλος διατείνειν.
Η αρχή δεν είναι μόνο το μισό του όλου, αλλά διαγράφει και
το τέλος.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ

ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜
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7 Απριλίου 2014
Πρόεδρο
Κυπριακής Δημοκρατίας,
κ. Νίκο Αναστασιάδη,
Προεδρικό Μέγαρο,
Λευκωσία.
Θέμα: Υπόμνημα των Καρπασιτών για την Καρπασία
Εξοχότατε,
Εκ μέρους του λαού της Καρπασίας υποβάλλουμε τις ακόλουθες εισηγήσεις, απόψεις και θέσεις, που αφορούν το Μέλλον της Χερσονήσου Καρπασίας, στα
πλαίσια λύσης του εθνικού κυπριακού προβλήματος.
1. Στο όνομα των θυσιών των Καρπασιτών, ζητούμε όπως η Χερσόνησος της Καρπασίας, ελληνική και χριστιανική από τα βάθη των αιώνων, τεθεί υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, αν υπάρξει τελικά λύση του Κυπριακού.
2. Αν παρ΄ ελπίδα, αποδειχθεί ότι ο στόχος αυτός είναι απολύτως ανέφικτος, προτείνουμε ως υπαλλακτική λύση, να τεθεί υπό την Κεντρική Κυβέρνηση ως
«Τρίτη Ζώνη» ή με Ειδικό Καθεστώς ή Καντόνιο. Η ιδέα αυτή συζητήθηκε σε διάφορα στάδια των ενδοκυπριακών συνομιλιών, ήδη από το 1977.
3. Η ιδιαιτερότητα της Καρπασίας πέραν του αναφαίρετου δικαιώματος μας να επιστρέψουμε όλοι και να επανεγκατασταθούμε στις τέσσερεις κωμοπόλεις και
τα 25 χωριά μας, υπό καθεστώς πλήρους ελευθερίας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας, διευκολύνει και προσφέρει επιπρόσθετα επιχειρήματα στον Πρόεδρο,
τον Διαπραγματευτή και το Εθνικό Συμβούλιο για επιμονή στη διεκδίκηση της Καρπασίας:
(α) Η παραμονή των Ελλήνων «εγκλωβισμένων», που αποτελούν το Προζύμι της Επιστροφής και η επανένωση των οικογενειών, όπως προνοείται στη Συμφωνία της Γ΄ Βιέννης της 2ας Αυγούστου 1975. Σημειώνουμε ότι, όπως αποδεικνύεται και σε έγγραφα της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην
Κύπρο, «εγκλωβισμένοι» Έλληνες παρέμειναν σε όλα τα χωριά της Καρπασίας, που βεβαίως σταδιακά εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους.
(β) Η ύπαρξη της Συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης της 02/08/1975, της πρώτης, ούτως ειπείν, «Συμφωνίας Κορυφής» Κληρίδη-Ντενκτάς, υπό την αιγίδα του
τότε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Δρ. Κούρτ Βάλντχαϊμ.
(γ) Η ύπαρξη του πρώτου προσκυνήματος της Ορθοδοξίας στην Κύπρο, της Ιεράς Μονής Αποστόλου Ανδρέα, που είναι το Σύμβολο του Αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για Απελευθέρωση και Επιστροφή. Το θέμα του Αποστόλου Ανδρέα συζητήθηκε στη συνάντηση Μακαρίου – Ντενκτάς στις 12 Φεβρουαρίου 1977 και υπήρξε, προφορική, συμφωνία.
Το δεύτερο μεγαλύτερο προσκύνημα στην Καρπασία, ο Χρυσοσώτηρας της Ακανθούς, είναι επίσης σημείο αναφοράς για τους ανά τον κόσμο Έλληνες
Ορθοδόξους της Κύπρου.
(δ) Το μήκος της ακτογραμμής της Χερσονήσου Καρπασίας, από την Ακανθού μέχρι τα νησιά Κλείδες στο ακρωτήριο Αποστόλου Ανδρέα και απ΄ εκεί νότια
μέχρι και το Τρίκωμον, 75χλμ, θα μειώσει την έκταση των ακτογραμμών, που σήμερα, βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τουρκίας και καλύπτει το 54% της
κυπριακής ακτογραμμής.
Το οικονομικό μέλλον της Κύπρου είναι και ο τουρισμός. Χωρίς παραλία δεν αναπτύσσεται η περιοχή. Οι ακτογραμμές της Καρπασίας καλύπτουν το 26%
της συνολικής κυπριακής ΑΟΖ.
(ε) Μέρος της Χερσονήσου Καρπασίας (Ριζοκάρπασον-Απόστολος Ανδρέας, Αιγιαλούσα, Αγία Τριάδα, Μελάναγρα) θα επιστρέφονταν, υποτίθεται, υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως προνοούσε το Σχέδιο Ανάν 3. Είναι και τούτο δείγμα ότι η Καρπασία αποτελούσε διαχρονικά, από το 1975, στοιχείο ιδιαιτερότητας. Τονίζουμε και επαναλαμβάνουμε, όμως, ότι για τον Καρπασιακό λαό η Καρπασία (το Διαμέρισμα Καρπασίας) δεν είναι τα τέσσερα χωριά, αλλά
ολόκληρη η Χερσόνησος, όπως καταγράφεται ιστορικά και γεωγραφικά (από Ακανθού-Μάνδρες-Τρίκωμον μέχρι Απόστολο Ανδρέα).
4. Η επιστροφή στην Καρπασία, με την εφαρμογή της Συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης, πρέπει να διεκδικηθεί ως πρώτιστο Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί ότι στην Καρπασία υπάρχει ελληνισμός, ζουν άνθρωποι, οι «εγκλωβισμένοι», που υφίστανται τα πάνδεινα για σαράντα
χρόνια, αγωνίζονται και θυσιάζονται για την Κύπρο και το Έθνος. Πότε θα δικαιωθούν;
5. Το περιβάλλον και οι ομορφιές της Καρπασίας, το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της Χερσονήσου εντάσσεται, δυνητικά, στο «Φύση 2000», είναι ακόμη ένα
στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της εντατικοποίησης των προσπαθειών για τη σωτηρία της Καρπασίας. Σε αυτό το θέμα βρίσκουμε θερμούς συμπαραστάτες Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Τούρκους της Κύπρου, που έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας ενισχύουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο στον αγώνα, που ο Λαός σας επέλεξε να είστε ο Ηγέτης. Μην ξεχνάτε την Καρπασία μας, την Καρπασία των πόθων
και των οραματισμών μας, το Προπύργιον του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, τη Χερσόνησο των Αγίων και των Ηρώων, όπου συναντάται η ελληνική μας
Ιστορία και η μακραίωνη Παράδοση της Φυλής μας.
Ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση,
Οργανώσεις, Σωματεία, Κοινοτικά Συμβούλια, Ιδρύματα, Σχολικές Εφορίες, εκγλωβισμένοι, ο Λαός της Καρπασίας.

ΚΟ Π Η Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι ΤΑ Σ
Ο Δήμος Ακανθούς για μια ακόμα χρονιά διοργάνωσε
εκδήλωση, δυστυχώς στην προσφυγιά, για την κοπή της
βασιλόπιτας του Δήμου. Η εκδήλωση γίνει έγινε την Πέμπτη 16
Ιανουαρίου 2014, στις 6:30 το βράδυ στο οίκημα του
Προσφυγικού Σωματείου η «ΑΚΑΝΘΟΥ» στην οδό Μάρκου
Δράκου 1Β, προσφυγικός οικισμός Αγ. Λουκά, στα Λατσιά (πίσω
από τα Μακτόναλς).
Στην κοπή της βασιλόπιτας παρευρέθηκε ο Έντιμος Υπ.
Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος ο Επίσκοπος Καρπασίας κ.κ.
Χριστοφόρος, ο Βουλευτής του ΔΗ.ΣΥ Κυριάκος Χ’ Γιάννης, ο
Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγ. Κυριάκου. Επίσης οι ιερείς της
Ακανθούς, Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Πέτρου, ο Οικονόμος
Σωτήριος Παπαγεωργίου, ο αιδ. Χριστομάριος Παπαγεωργίου και ο διάκονος Ακανθιώτης Δαμιανός Δαμιανού. Επίσης παρόντες ήταν ο Κοινοτάρχης Ακανθούς
κ. Χαρ. Φούσιας, η Πρόεδρος του Πρ. Σωματείου κα Ελ. Χ’ Μιχαήλ, καθώς Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολλοί Ακανθιώτες που διαμένουν στην Λευκωσία αλλά
και σε άλλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Με την παρουσία τους τίμησαν και ο Πρόεδρος του Παρθενώνα Λατσιών καθώς πρώην Πρόεδροι του εν λόγω
Σωματείου. Το φλουρί βρήκε η υπάλληλος του Δήμου μας Ελένη Ζαννέττου. Ήταν ένα δωροκουπόνι αξίας ?100 προσφορά του Δήμου μας.
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™˘ÓÂÛÙ›·ÛË Agloakanthou Aid Society
Το βράδυ του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου 2014 έγινε με μεγάλη επιτυχία η
χοροεσπερίδα του Agloakanthou με την συμπλήρωση 60 χρόνων από την
ίδρυσή του (1953). Πλήθος Ακανθιωτών κατέκλυσαν το χωλ του Κυπριακού
Κοινοτικού Κέντρου στο Palmers Green του Βόειου Λονδίνου. Μέσα σε μια
γιορταστική ατμόσφαιρα, γλέντι χόρεψαν και θυμήθηκαν τις όμορφες μέρες
που πέρασαν στην Ακανθού, ανανεώνοντας την πίστη και προσδοκία
σύντομα να ανοίξει ο δρόμος της επιστροφής για επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες.
Στην φωτογραφία ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ., Γρηγόριος, ο
ύπατος αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Ευρυβιάδης, ο Δήμαρχος
Ακανθούς κ. Σαββίδης μετά της συζύγου του και ο Πρόεδρος του
Agloakanthou κ. Γ. Παπαφώτης μετά της συζύγου του.

Π ο δ ο σ φ α ι ρ ι κό Το υ ρ ν ο υ ά F u t s a l Α Κ Α Ν Θ Ο Υ Σ 2 0 1 4
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 στη Λευκωσία, το Ετήσιο Ποδοσφαιρικό
Τουρνουά Futsal Ακανθούς το οποίο διοργάνωσε το Αθλητικό Τμήμα του Προσφυγικού Σωματείου «Η Ακανθού»
με την ευγενή χορηγία του ΔΗΜΟΥ ΑΚΑΝΘΟΥΣ ο οποίος κάλυψε όλα τα έξοδα του Τουρνουά..
Στο τουρνουά έλαβαν μέρος 10 ομάδες με 70 συνολικά ποδοσφαιριστές με πολλούς από αυτούς να είναι παιδιά
της Ακανθούς. Οι νέοι της Ακανθούς απέδειξαν για ακόμα μια φορά μέσα από αθλητικές δραστηριότητες ότι δεν
ξεχνούν τις ρίζες τους. Οι 10 ομάδες είχαν και φέτος ονόματα των Ακανθιώτικων γειτονιών και τοπωνυμιών
όπως, Μάντης, Μαζερή, Κουττούτζι, Νάβα, Περκαμιώτισσα, Έλυμπος, Λύκος κλπ. Μέσα από ένα συναρπαστικό
πρωτάθλημα, νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα «ΕΛΥΜΠΟΣ» η οποία κέρδισε στον τελικό την ομάδα
«ΚΟΥΤΤΟΥΤΖΙ (1)» με σκορ 4-1. Στους νικητές και “Finalist” του τουρνουά απονεμήθηκαν έπαθλα και μετάλλια.
Έπαθλο απονεμήθηκε επίσης και στην ομάδα ήθους «ΜΑΖΕΡΗ».
Τις απονομές έκανε ο έντιμος Δήμαρχος Ακανθούς κ. Σάββας Σαββίδης. 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 ποδοσφαιρική ομάδα για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο
2014-2015 να επικοινωνήσουν με τον Σάββα Μαραγκό στο τηλέφωνο 99610296.

Ο Δήμος Ακανθούς στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου
Κλιμάκιο του Δήμου Ακανθούς με επικεφαλής τον δήμαρχο κ. Σαββίδη και τους Δημοτικούς Συμβούλους
Σίμο Κουτσαντώνη και Σάββα Καρτανά, επεσκέφθη το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου στο πλαίσιο της καθιερωμένης επίσκεψης που γίνεται μια φορά το χρόνο. Είδαμε 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.
Μοιραστήκαμε εδέσματα με τα παιδιά που πήραμε μαζί μας, διαθέσαμε κάποιο ποσό για τις ανάγκες της
Σχολικής Εφορείας Ριζοκαρπάσου και εκ μέρους της ΣΠΕ Ακανθούς - Μακράσυκας το μέλος της Σχολικής
Εφορείας Ακανθούς κ. Άκης Αντωνουδιού μοίρασε σχολικές τσάντες στα παιδιά του νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και του Λυκείου στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας
Επαρχίας Αμμοχώστου ΛΤΔ.
Θαυμάσαμε για μια ακόμα φορά το ηθικό τους, μέσα σε συνθήκες σκλαβιάς, αλλά και την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στην γη των πατέρων τους μέχρι την ευλογημένη μέρα της επιστροφής.
Ως γνωστό ο Δήμος Ακανθούς είναι ο μοναδικός Δήμος της Καρπασίας.

Ο Δήμαρχος στη Γενική Συνέλευση AER
Ο Δήμαρχος Ακανθούς Σ. Σαββίδης
εκπροσώπησε την Ένωση Δήμων
Κύπρου (ΕΔΚ), στη Γενική Συνέλευση
Ευρωπαϊκών
Περιφερειών
AER
(Assembly of European Regions) από τις
26 – 28 Μαΐου 2014 που έγινε στο
Wroclaw της Νότιας Σιλεσίας (Πολωνία)
με θέμα: «Βρίσκονται οι περιφέρειες στη
καρδιά της νέας κατάστασης πραγμάτων
στην Ευρώπη;».
Στη Συνέλευση αυτή συμμετείχαν 250
εκπρόσωποι από 34 χώρες.

Η Ραφαέλλα είναι κόρη της Γεωργίας Χατζηγιάννη - Πουρή
από την Ακανθού και του Θεοφάνη Πουρή από την Λύση
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Εκδήλωση της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων στο Παρίσι
για την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
στα κατεχόμενα
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για προβολή του κυπριακού προβλήματος στο
εξωτερικό και με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων εισβολής και κατοχής, η Επιτροπή
Κατεχόμενων Δήμων (Ε.Κ.Δ.) πραγματοποίησε στο Παρίσι εκδήλωση με κεντρικό θέμα
την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Ελλάδος», στις 3 Ιουνίου 2014, σε συνεργασία με την
ελληνική και κυπριακή παροικία και την Πρεσβεία της Κύπρου. Την Επιτροπή
Κατεχόμενων Δήμων εκπροσώπησαν στο Παρίσι ο Δήμαρχος Κυθρέας, Δρ Πέτρος
Καρεκλάς, και ο Δήμαρχος Ακανθούς, κ. Σάββας Σαββίδης, οι οποίοι απηύθυναν και
σύντομους χαιρετισμούς. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη γαλλική γλώσσα,
παρευρέθηκαν ο πρέσβης της Κύπρου στο Παρίσι, κ. Μάριος Λυσσιώτης, ο επικεφαλής
της Διεύθυνσης για τη Μεσόγειο του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Pascal
Vagogne μετά της συζύγου του, ο Πρόεδρος της κυπριακής κοινότητας, κ. Ευαγόρας
Μαυρομμάτης, καθώς και άλλα εξέχοντα μέλη της κυπριακής, ελληνικής, αρμενικής και
εβραϊκής ομογένειας και πλήθος κόσμου.
Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του «Σπιτιού της Ελλάδος» παρουσιάστηκε
μεταφρασμένη στα Γαλλικά, η έκθεση φωτογραφίας της Ε.Κ.Δ. με τίτλο: «Η καταστροφή
του ευρωπαϊκού πολιτισμού της Κύπρου από την Τουρκία. Η τραγωδία συνεχίζεται…». Η
συγκεκριμένη έκθεση είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Κύπρο το καλοκαίρι του
2012, στην αγγλική γλώσσα, και από τότε περιοδεύει σε όλο το νησί. Έχει ήδη προβληθεί
με μεγάλη επιτυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών παρουσία των πρέσβεων που είναι
διαπιστευμένοι στην Κύπρο, σε ξενοδοχεία που φιλοξένησαν Ευρωπαίους
αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., σε
τοπικές εκδηλώσεις και στο Πολιτιστικό Κέντρο της κατεχόμενης Αμμοχώστου στη
Δερύνεια. Η παρουσίαση της στη Γαλλία είναι η πρώτη σε γαλλόφωνο κοινό και
επιδιώχθηκε λόγω των καλών σχέσεων που παραδοσιακά έχουν οι δύο χώρες, αλλά και
λόγω του ότι στο Παρίσι είναι η έδρα της UNESCO.
Σε συνδυασμό με την παρουσίαση της έκθεσης, στην εκδήλωση μίλησε για το θέμα της
καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα ο διακεκριμένος Κύπριος
ακαδημαϊκός, Δρ Ανδρέας Χατζησάββας από την κατεχόμενη Λάπηθο, ο οποίος ζει και
εργάζεται στη Γαλλία, ενώ προβλήθηκε και το φιλμ της Ε.Κ.Δ. «Η καταστροφή της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς από την Τουρκία» σε σενάριο και σκηνοθεσία Άννας
Μαραγκού και Μιχάλη Γεωργιάδη. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς κατάφερε να
προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον όχι μόνο Ελλήνων και Κυπρίων που ζουν
στο Παρίσι, αλλά και Γάλλων που επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοια θέματα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Παρίσι, οι δύο Δήμαρχοι, με τη συνεργασία της
Πρεσβείας μας εκεί, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τη Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο
του 9ου Διαμερίσματος του Παρισιού, κα. Delphine Burkli και κ. Alexi Govciyan, τους
οποίους ενημέρωσαν για τα τεκταινόμενα στην Κύπρο, δίνοντας έμφαση στο θέμα της
καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατ’ ιδίαν συνάντηση είχαν επίσης με τον
επικεφαλής της Διεύθυνσης για τη Μεσόγειο του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, κ.
Pascal Vagogne. Στη συνάντηση ενημερώθηκε ο κ. Vagogne για την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται πολλά μνημεία σήμερα καθώς και για τις προσπάθειες που
καταβάλλονται από τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή και τους εννέα Εκτοπισμένους
Δήμους για διάσωση των θρησκευτικών και αρχαιολογικών χώρων που απειλούνται με
κατάρρευση. Έγινε επίσης ιδιαίτερη μνεία και στην περιβαλλοντική καταστροφή που
συντελείται στον Πενταδάκτυλο και γενικά στα κατεχόμενα.
Σκοπός της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων είναι να συνεχίσει να προβάλλει στο
εξωτερικό το ζήτημα της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου από την
Τουρκία, αλλά και την αδικία που συντελείται εδώ και σαράντα χρόνια στο νησί μας μέχρι
την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος με βάση τις αρχές του
ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται φαίνονται στιγμιότυπα από τα εγκαίνια της
Έκθεσης και τις συναντήσεις των δύο Δημάρχων στο Δημαρχείο του 9ου Διαμερίσματος
του Παρισιού και στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σπίτι της Ελλάδας στο Παρίσι
Ο δήμαρχος με την σύζυγό του και ο Ακανθιώτης Κυριάκος Σεργίου Χατζημιχάλης –
εγγονός του πρώτου δημάρχου του Δήμου μας, αείμνηστου Κυριάκου Χατζημιχάλη
(φέρει το όνομα και το επίθετό του), ο οποίος ζει τα τελευταία 45 χρόνια στο Παρίσι. Είναι
γιος του αει. Σέργιου Χατζημιχάλη, οφθαλμιάτρου, ο οποίος επί σειρά ετών διετέλεσε
οφθαλμίατρος του πρώην αυτοκράτορα της Αιθιοπίας (τότε Αβησσυνίας) Χαϊλέ Σελασιέ.
Ως γνωστό το 2015 συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του πρώτου Δημάρχου
Ακανθούς αει. Κυριάκου Χατζημιχάλη
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΑΚΑΝΘΙΩΤΩΝ
Το Προσφυγικό Σωματείο «H Ακανθού» σε συνεργασία με το Δήμο
Ακανθούς, διοργανώνει και φέτος την καθιερωμένη συνεστίασή του, την
παραμονή της γιορτής του Χρυσοσώτηρά μας, μετά τον εσπερινό στις
5/8/2014, γύρω στις 08:30 – 09:00 μ.μ.
Χώρος: Κέντρο ΚΟΣΜΥΡΙΑ στην Αραδίππου, κοντά στον κόμβο Ριζοελιάς.
Τιμή: €10 (νηστίσιμα και μη νηστίσιμα) για ενήλικες και €5 για παιδικά (κάτω
των δώδεκα).
Θα χαρούμε να σας έχουμε όλους μαζί μας. Είναι μοναδικές ευκαιρίες για
συνεύρεση και ανανέωση της μνήμης και του πόθου για επιστροφή στη γη
μας. Στη συνεστίαση θα παρουσιαστεί και σύντομο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από τα γραφεία του
Δήμου Ακανθούς: 24623566, από την ΣΠΕ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ: 24823800 και τους
κατά τόπους υπευθύνους:
Λευκωσία:
Ελένη Χ’ Μιχαήλ 99785964
Πάμπο Κωφού 99498999 (γενικός συντονιστής)
Σωτήρη Λάμπρου 99873833
Λεμεσός:
Πάμπο Κελίρη 99 538550
Παναγιώτα Σκουτάρη 99688993
Φώτη Εγκωμίτη 99464474
Λάρνακα:
Σίμο Κουτσαντώνη 99776774
Πιερή Χ’ Χαμπή 99543895
Ορμήδεια:
Κωνσταντίνο Πασάτο 99551608.
Παραλίμνι:
Χριστόδουλο Τοουλάκο 99677671
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Σάββατο 2 Αυγούστου 2014.
Κυκλοφορούν επίσης λαχνοί με πλούσια δώρα στην κλήρωση.
● Αν κάποιοι έχουν την καλοσύνη να προσφέρουν δώρα για την κλήρωση
ας απευθύνονται στον κ. Χρ. Χρίστου 99411156. Θα το εκτιμήσουμε
ιδιαιτέρως.

Π Ρ Ο Σ ΦΥ Γ Ι ΚΟ
Σ Ω Μ ΑΤ Ε Ι Ο
«Η ΑΚΑΝΘΟΥ»
ΑΘΛ Η Τ Ι ΚΟ Τ Μ Η Μ Α
(Μάρκου Δράκου 1Β Λατσιά)
19/6/2014
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13/6 με επιτυχία η χοροεσπερίδα του αθλητικού τμήματος στον υπαίθριο χώρο του σωματείου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι,η πρόεδρος και μέλη του δ.σ. του σωματίου και πολλοί
συγχωριανοί μας. Σε αυτή την συνεύρεση είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε με νοσταλγία για το παρελθόν αλλά και για τρέχοντα
θέματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς της εκδήλωσης:
Μιντίκης φάρμ δωρεάν κοτόπουλα, χάϊλος δωρεάν πατάτες, Μιχαλάκης φάρμ ltd προσφορά στο χοιρινό, παραδοσιακός φούρνος Λευτέρης- Aκάκι δωρεάν ψωμιά, φρουταρία Maximum – Ακάκι προσφορά
σαλατικά, viofoods δωρεάν ορεκτικά, Δήμος Λατσιών για παραχώρηση προβολέων, καθώς και όλους όσοι προσέφεραν δώρα είτε βοήθησαν στη διεξαγωγή της εκδήλωσης.
Από την επιτροπή του αθλητικού τμήματος.
Στο τέλος έγινε κλήρωση με πλούσια δώρα.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης στη χοροεσπερίδα του αθλητικού τμήματος:
0028 , 0585, 1189 , 0710 , 0044 , 0695 , 1099 , 0389 , 1621 , 1461 ,
0762 , 1776 , 1612 , 1263 , 0253 , 0521 , 1447 , 1110 , 1772 , 1757 ,
1726 , 0532 .
Για παραλαβή των δώρων επικοινωνήστε με τον Χρίστο Χρίστου
στο τηλ. 99411156.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«Η ΑΚΑΝΘΟΥ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(Μάρκου Δράκου 1Β Λατσιά)

Από το Προσφυγικό Σωματείο

28 Ιουνίου 2014

«Η Ακανθού»
Αγαπητοί συγχωριανοί Ακανθιώτισσες και Ακανθιώτες ,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την εκστρατεία
εγγραφής
ΦΙΛΩΝ του Αθλητικού Τμήματος του Σωματείου μας.
Στόχος του Αθλητικού Τμήματος παραμένει η διατήρηση του ονόματος του
χωριού μας καθώς και η συνεύρεση των νέων της Ακανθούς.
Δυστυχώς λόγω των τελευταίων οικονομικών εξελίξεων, το Αθλητικό
Τμήμα
αντιμετωπίζει σοβαρά
προέρχονται από

οικονομικά

προβλήματα. Τα

προβλήματα

την απώλεια των χορηγών μας που ήταν η ΣΠΕ Ακανθούς και ΣΠΕ
Λατσιών.
Ενδεικτικά να σας αναφέρoυμε ότι οι πιο πάνω χορηγίες κάλυπταν πέρα
του 60% του ετήσιου προϋπολογισμού της ομάδας. Επιπρόσθετα, από
την προηγούμενη χρονιά έχει αυξηθεί
σε μεγάλο βαθμό το κόστος χρήσης των γηπέδων προπονήσεων που
στοιχίζει στο αθλητικό τμήμα ένα ποσό κοντά στις 3000 ευρώ ετησίως.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το
συμβούλιο του Αθλητικού Τμήματος αποφάσισε την διενέργεια εκστρατείας
εγγραφής φίλων με ετήσια συνδρομή 20 ευρώ και θα θέλαμε να σας
παρακαλέσουμε όπως στηρίξετε την προσπάθεια αυτή.
Οποιαδήποτε επιπρόσθετη οικονομική συνεισφορά είναι ευπρόσδεκτη.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στους πιο κάτω:
Χρίστος Χρίστου
Σάββας Μαραγκός
Βάσος Χάϊλος
Χριστόδουλος Παπαφώτης

Eπίσκεψη στο Θκιατρυπητό
Πρόσφατα επισκέφτηκαν το Θκιατρυπητό οι Ντίνος Πασάτος,
Σωτήρης Λάμπρου, ο φωτογράφος μας Άγγελος Χ”Σοφοκλέους
και ο Δήμαρχος.
Η …Θκιατρυπητού «Ανάβαση» αποτελεί ένα πρώτης τάξης
«τεστ κοπώσεως» και μάλιστα δωρεάν…

99411156
99610296
99668506
99623655

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι συνεργείο εγγραφής φίλων του Αθλητικού
Τμήματος θα λειτουργήσει κατά την διάρκεια της συνεστίασης του χωριού
μας στις 5 Αυγούστου.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Η επιτροπή του Αθλητικού Τμήματος

·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ - ÂÓËÌ¤ÚˆÛË
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΚΑΝΘΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

Την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 η Σχολική Εφορεία Ακανθούς πραγματοποίησε με επιτυχία εκδρομή στο Τρόοδος . Έλαβαν μέρος παιδιά από 4 εως 18 ετών.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
Α) Πρόγευμα στον εκδρομικό χώρο Πλατανιών.
Β) Επίσκεψη/Ξενάγηση στο Βοτανικό κήπο Τροόδους «Α.Γ.Λεβέντη» στην περιοχή του μεταλλείου Αμιάντου (Ενημέρωση για τις ενέργειες αποκατάστασης του φυσικού
περιβάλλοντος και για τα σημαντικότερα είδη χλωρίδας και πανίδας που συναντώνται στην περιοχή, προβολή ταινίας μικρού μήκους με θέμα την Οροσειρά του Τροόδους,
σύντομη ομιλία από υπάλληλο του Τμήματος Δασών).
Γ) Ακολούθως προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες γεύμα που ετοίμασαν μέλη της σχολικής εφορίας στον εκδρομικό χώρο Πλατανιών(Εδώ τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
παίξουν,να συνομιλήσουν, να γνωριστούν αλλά και να ξεναγηθούν στους χώρους του Δασικού σταθμού της περιοχής).

Ανάμεσα στους 10 πρώτους Παγκύπρια
Ο Πέτρος Α. Λακκοτρύπης είναι γιος του Ανδρέα Λακκοτρύπη από την Άσσια και της Σταυρούλας Σταυρή –Λακκοτρύπη από την Ακανθού.
Ο Πέτρος αρίστευσε με γενικό βαθμό 19,82 εξασφαλίζοντας θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών).
Στην πληροφορική ήλθε πρώτος Παγκύπρια με βαθμό 20.
Ήταν η πρώτη επιλογή του Πέτρου και τον χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί έχει από παιδί κλίση στον τομέα αυτό και μάλιστα βραβεύτηκε κατ’ επανάληψη. Ήταν απερίγραπτη η χαρά του όταν ο Υπ. Παιδείας τον πήρε τηλέφωνο και τον συνεχάρη. Όπως δήλωσε ο ίδιος στα Μ.Μ.Ε με αυτήν την
επιτυχία επιβραβεύτηκαν οι κόποι 12 ολόκληρων χρόνων.
Ο Δήμος Ακανθούς τον συγχαίρει θερμά για το επίτευγμα του αυτό και του εύχεται τα καλύτερα. Ο Πέτρος κατετάγη στην Ε.Φ στις 9 Ιουλίου.
Φαίνεται ότι τα γονίδια του…. Πελλόσαββα (προ-πρόπαππος) ο οποίος στα τέλη του 19 αιώνα είχε προηγμένες γνώσεις Μηχανικής και Υδροστατικής εξακολουθούν να επενεργούν θετικά και στο λυκαυγές του 21ου αιώνα.

Βράβευση Αρίστων
Όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος ο δήμος μας θα βραβεύσει τους άριστους τελειόφοιτους Λυκείων, το βράδυ της 5ης Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη στις
8:30μ.μ. στη συνεστίαση που θα γίνει στο κέντρο ΚΟΣΜΥΡΙΑ στην Λάρνακα.
Επίσης θα δοθεί και το βραβείο «Νίκος Σχοινιού» που απονέμεται στον τελειόφοιτο/η που είχε την υψηλότερη βαθμολογία κατά την σχολική χρονιά 2013-2014 (γενικός
βαθμός). Μέχρι στιγμής που γράφονται αυτές οι γραμμές 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 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
το αργότερο μέχρι τις 28.7.2014.

Ονοματεπώνυμο μαθητή/ας

Πατέρας

Μητέρα

Τόπος Διαμονής

Λύκειο

Βαθμός

1) Ιωάννα Π. Παναγή

Πρόδρομος Παναγή
Τρίκωμο

Ουρανία Τσαγγάρη
ΑΚΑΝΘΟΥ

Λάρνακα

American Αcademy

100/100

2) Παρασκευή Μυλωνά

Γεώργιος Μυλωνά
ΑΚΑΝΘΟΥ

Μαρία Αθανασίου
Γέρι

Γέρι

Λατσιών

19

11/12

3) Πέτρος Λακκοτρύπης

Ανδρέας Λακκοτρύπης
Λευκωσία

Σταυρούλα Σταυρή
ΑΚΑΝΘΟΥ

Λάρνακα

Παγκ. Λύκειο Λ/κας

19

9/11

4) Ελένη Χρυσοστόμου

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου
ΑΚΑΝΘΟΥ

Ροδοθέα Κωνσταντίνου
Χλώρακα

Πάφος

Αγ. Χαραλάμ. Έμπας

19

6/13

5) Κατερίνα Παναρέτου

Μάριος Παναρέτου
Λεμεσός

Άννα Τοουλάκου
ΑΚΑΝΘΟΥ

Λεμεσός

Αγίου Αντωνίου

19

3/11

6) Πετρούλλα Σκουτάρη

Σωτήριος Σκουτάρης
ΑΚΑΝΘΟΥ

Ειρήνη Μωράρη
Κ. Πολεμίδια

Λεμεσός

Αγίας Φυλάξεως

19

1/12

7) Ζαχαρίας Ματθαίου

Μάριος Ματθαίου
Πάφος

Ιφιγένεια Κραμβή
ΑΚΑΝΘΟΥ

Λάρνακα

Παγκ. Λύκειο Λ/κας

18

11/12

Βραβείο «Νίκος Σχοινιού»
Μετά από πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 1ο βραβείο που ήταν €500 γίνεται €300, το 2ο από €300 γίνεται €200 και το
3ο θα παραμείνει ως είχε €100. Αυτό οφείλεται στις οικονομικές περικοπές που μας επέβαλε το Υπ. Οικονομικών. Των άριστων πτυχιούχων από €250 γίνεται €150.
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Εθνικό Μνημόσυνο Πεσόντων
Ο Δήμος Ακανθούς και οι συγγενείς των πεσόντων τελούν την
Κυριακή 3 Αυγούστου 2014, στις 8:45π.μ. στο Παρεκκλήσι
του Χρυσοσώτηρα στην Ορόκλινη, το ετήσιο μνημόσυνο
των πεσόντων Νίκου Σχοινιού, Ηλία Χ’ Χαμπή, Λουκά Γιαχούτη, Εμμ. Ζαχαράτου εκ Νάξου, Θεόφιλου Γεωργιάδη και
του Αρχιπλοιάρχου (Π.Ν) Ανδρέα Ιωαννίδη.
Του μνημόσυνου θα προστεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Νεαπόλεως κ.κ. Πορφύριος. Θα ακολουθήσει κατάθεση
στεφάνων.

Εκδρομή συνταξιούχων
Ο Δήμος Ακανθούς και το Προσφυγικό Σωματείο «Η
ΑΚΑΝΘΟΥ» διοργανώνουν και φέτος την καθιερωμένη
εκδρομή των συνταξιούχων μας. Η εκδρομή αυτή θα
γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη 2014,
ημέρα Σάββατο 18 ή 25 του ίδιου μήνα. Περισσότερες
λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ºÂÛÙÈ‚¿Ï §·‰ÈÔ‡
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακανθούς σε πρόσφατη συνεδρία
του αποφάσισε την αναβολή του Γ’ Φεστιβάλ Λαδιού
Ακανθούς, το οποίο θα γινόταν τον Νοέμβριο του 2014 για
το 2015. Οι λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί, καθ’ ότι το Υπ.
Οικονομικών απέκοψε, στην ουσία «κούρεψε» τις ελαστικές
δαπάνες των κατεχόμενων Δήμων κατά 60%. Ως εκ τούτου,
η αναβολή του Φεστιβάλ ήταν αναπόφευκτη.

·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ - ÂÓËÌ¤ÚˆÛË
Σύντομα αρχίζει η αναστήλωση
του Απ. Ανδρέα
Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου υπεγράφησαν τα συμβόλαια για την επιδιόρθωση του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. Το έργο ανέλαβαν από κοινού ο συγχωριανός μας εργολάβος Πιερής Ανδρέα Χατζηπιερής και ο Τουρκοκύπριος Yakup Tel από
την Αφάνεια. Ο Πιερής συμμετείχε ενεργά στην επιδιόρθωση την Παναγίας Περγαμιώτισσας το 2009. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του εκφράζει την χαρά και την μεγάλη
ευθύνη που συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Ιδιαίτερη
σημασία έχει το
γεγονός ότι η Ακανθού είναι μέρος της
Καρπασίας.Το καλό
νέο ειπώθηκε για
πρώτη φορά στον
Πιερή από τον ίδιο
τον πατέρα Ζαχαρία, μέσα στην
εκκλησία του Αποστόλου
Ανδρέα,
λέγοντας του ότι
«εμάθαμεν ότι την
δουλειάν έπιαεν την
ο Ακαθκιώτης».
Η πρώτη φάση του
έργου θα διαρκέσει
δύο περίπου χρόνια
και θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια που ετοίμασε το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το έργο χρηματοδοτείται από
την Εκκλησία της Κύπρου και το ΕΒΚΑΦ στα κατεχόμενα που θα συνεισφέρουν από 2,5
εκατομμύρια ευρώ και ένα μικρό συμβολικό ποσό από την Αμερικανική Υπηρεσία για τη
Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).
Ευχόμαστε στον Πιερή κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει.

Άης Χαράλαμπος αντί Άης Μίκαλλος

Προσκύνημα στον Άη Μάμα και Χρυσοσώτηρα

Φαίνεται ότι η επιδιόρθωση του Αγίου Μικάλλου από την UNDP
προσκρούει σε κάποιες δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν εκ των
υστέρων. Υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητα αλλά και κάποιων
αντιδράσεων των «περιοίκων». Έτσι προ του Κινδύνου να χαθεί
το κονδύλι μας ενημέρωσαν ότι είναι αρκετά πιθανόν να
προχωρήσουν στην επιδιόρθωση του Αγίου Χαραλάμπους.

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή Ακανθούς
προσανατολίζονται στην μίσθωση λεωφορείων για προσκύνημα στον Άη
Μάμα στην κατεχόμενη Μόρφου την 1ην και 2αν Σεπτεμβρίου 2014.
Ως γνωστόν κατά την περιφορά της εικόνας του Αγ. Μάμα γίνεται και
ταυτόχρονη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας του Χρυσοσώτηρα της
Ακανθούς, η οποία ανευρέθη το 2009 και βρίσκεται στον Ι. Ναό του Αγίου
Μάμαντος στην Μόρφου.

