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Στις 30 του Γενάρη 2009 ο Δήμος μας γιόρτασε την Γιορτή των

Ελληνικών Γραμμάτων σε εκδήλωση που έγινε στη δημοσιογρα-

φική Εστία στη Λευκωσία,  κατά την οποία έγινε και η παρουσίαση

των «Απάντων» του Κυριάκου Ακαθιώτη.

Η εκδήλωση άρχισε με εξάλεπτο φιλμάκι με τραγούδια του αεί-

μνηστου Πιερή Ζαρμά και συνεχίστηκε με χαιρετισμό του

Δημάρχου Ακανθούς κ. Σάββα Σαββίδη. 

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Βουλής των

Αντιπροσώπων κ. Μάριο Καρογιάν, υπό την αιγίδα του οποίου

τελούσε η όλη εκδήλωση. 

Κύριος ομιλητής της ημέρας ήταν ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κλασσικών Σπουδών και  Φιλοσοφίας  του Πανεπιστημίου Κύπρου,

κ. Ιωάννης Tαϊφάκος.

Συνέχεια στη σελ. 4

O Δήμαρχος Aκανθούς κ. Σάββας Σαββίδης επιδίδει αναμνηστική πλακέτα
στον Πρόεδρο της Bουλής των Aντιπροσώπων, κ. Mάριο Kαρογιάν

Aίθουσα Δημοσιογραφικής Eστίας. Διακρίνονται μεταξύ άλλων, 
οι Bουλευτές του ΔHΣY Λευτέρης Xριστοφόρου και Kυριάκος X”Γιάννης

και ο τέως Δήμαρχος Aκανθούς κ. Kυριάκος Xατζησάββας. 

Κοπή βασιλόπιτας Δήμου Ακανθούς

Tην Παρασκευή 9/01/09 έγινε με μεγάλη

επιτυχία η κοπή της βασιλόπιτας του κατε-

χόμενου Δήμου της Ακανθούς για το 2009

στα προσωρινά γραφεία του Δήμου στην

Λάρνακα στην παρουσία του Υπουργού

Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη,

Βουλευτών της Επαρχίας Αμμοχώστου, του

Επάρχου Αμμοχώστου, του Αστυνομικού

Διευθυντή Λάρνακας, των τριών ιερέων της

κοινότητας της Ακανθούς και πλήθους

Ακανθιωτών. 

Τόσον ο Δήμαρχος Ακανθούς  κ.

Σαββίδης όσον και ο Υπουργός κ.

Συλικιώτης, ευχήθηκαν να είναι η τελευταία

χρονιά που η κοπή της βασιλόπιτας του

Δήμου γίνεται μακριά από τη φυσική του

έδρα. 

Mετά το πέρας της εκδήλωσης ο

Δήμαρχος Aκανθούς και το Δημοτικό
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Ο Δήμος, η Σ.Π.Ε Ακανθούς και

το Προσφυγικό Σωματείο «Η

ΑΚΑΝΘΟΥ» οργάνωσαν και φέτος

Χριστουγεννιάτικες Γιορτές σ’

όλες τις πόλεις αφιερωμένες στα

παιδιά της κατεχόμενης κωμόπο-

λής μας, με στόχο την αλληλογνω-

ριμία και την ψυχαγωγία τους. 

Στη Λάρνακα, την Κυριακή

28/12/2008, ώρα 11:00π.μ., στο Α’

Δημοτικό Αγ. Λαζάρου. Στην εκδή-

λωση αυτή παρευρέθηκαν και τα

παιδιά που μας εκπροσώπησαν

φέτος στην Junior Eurovision,

Έλενα Μαννούρη και Χάρις Σάββα. 

Στη Λευκωσία, την Κυριακή

28/12/2008, ώρα 11:00π.μ., στο

Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηττού. 

Στη Λεμεσό, την Κυριακή

28/12/2008, ώρα 3:00μ.μ. στο

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου

Χαβούζας

Σε όλες τις Χριστουγεννιάτικες

γιορτές δόθηκαν δώρα σε όλα τα

παιδιά. 

Eκδήλωση 

στη Λάρνακα

Eκδήλωση 

στη Λευκωσία

H Πρόεδρος 
του Προσφυγικού Σωματείου

κα Eλένη Xατζημιχαήλ

Eκδήλωση στη Λεμεσό

Eκδήλωση 

στη Λάρνακα

Oι ιεροψάλτες μας



Ο Δήμος Ακανθούς με την ευκαιρία της συμπλή-

ρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή του τίμησε τους

ανθρώπους του πνεύματος – συγγραφείς που κατά-

γονται από την Ακανθού ή έχουν άμεση σχέση με

την Ακανθού – το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008 στις

7:00 μ.μ. στην Δημοσιογραφική Εστία στην Λευκω-

σία (Λεωφόρος ΡΙΚ). 

Οι τιμηθέντες είναι:

Αείμνηστοι: Κυριάκος Ακαθιώτης, Παντελής Παντε-

λίδης, Αναστάσης Χριστοδούλου, Κυριάκος Πλησής

και Πιερής Ζαρμάς.

Ζώντες: Ζήνων Ζαννέτος, Φώτης Χρ. Παπαφώτης, Ει-

ρήνη Τσουλλή, Χριστόφορος Κελίρης, Ελένη Μυ-
λωνά-Χατζημιχαήλ, και Γεώργιος Χρ. Λοΐζου.

Επίσης, την επομένη 14 Δεκεμβρίου 2008 

ο Δήμαρχος Ακανθούς αποδεχόμενος πρόσκληση της

Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας μετέβη στην Αθήνα και

σε σεμνή τελετή που έγινε στο Σπίτι της Κύπρου, μί-

λησε για τα 100 χρόνια του Δήμου Ακανθούς ενώπιον

πολλών Ακανθιωτών και πολλών Κυπρίων που ζουν

στην Αθήνα.

Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΕΚΕ

συγχωριανός Λοΐζος Λοΐζος και ο Δήμαρχος Νάξου

κ. Νικόλαος Μαράκης.

Παρέστησαν, εκτός από το Δήμαρχο Νάξου, 

ο Έπαρχος Νάξου κ. Βασίλης Κορρές, ο τέως Δήμαρ-

χος Νάξου κ. Βασιλάκης, ο Αντινομάρχης Κυκλάδων, 

ο Πρόεδρος των Ναξιακών Συλλόγων, εκπρόσωπος

της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και η βουλευ-

τής της Νέας Δημοκρατίας κα Κρινιώ Κανελλοπούλου.

Η όλη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον αείμνη-

στο τ. Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσο

Παπαδόπουλλο.

Ακολούθησε δεξίωση με κυπριακά – παραδοσια-

κά εδέσματα.
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Εορτασμός των Φώτων

Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα γιορτάστη-

κε στο Παρεκκλήσι του  Χρυσοσώτηρα 

στην Ορόκλινη η Γιορτή των Θεοφανείων την

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009.

Ο Οικονόμος Παπαπέτρου Πέτρος θυμίζοντας

μας εποχές πριν το ’74 έκαμε τον αγιασμό των

υδάτων ενώνοντας την φωνή του και την ευχή

του με το χριστεπώνυμο πλήρωμα πως θα ‘ναι 

η τελευταία χρονιά που ο αγιασμός των υδάτων

γίνεται μακριά από την θολόκτιστη εκκλησία του

Χρυσοσώτηρα της Ακανθούς.

Έφυγαν όλοι συγκινημένοι αλλά και 

αποφασισμένοι να εξακολουθήσουν να τηρούν

τα ήθη και έθιμα  και τις παραδόσεις 

της Ακανθούς στην προσφυγιά μέχρι 

την ευλογημένη μέρα της επιστροφής.  

Συνέχεια από τη σελ. 1

Επίσης εκείνη τη βραδιά δόθηκαν δέκα (10) χορηγίες – βοηθή-

ματα – από το Δήμο Ακανθούς, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τις

5,000 ευρώ. Oι χορηγίες ήταν για Ακανθιώτες και Ακανθιώτισσες

που φοιτούν σε σχολεία Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης. Τις

χορηγίες επέδωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννος Ιωάννου.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε  με την παρουσίαση των «Απάντων»

του Κυριάκου Ακαθιώτη από τον Ακανθιώτη λογοτέχνη και συγ-

γραφέα Ζήνωνα Ζαννέτο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε με τον σύζυγό της και η ανιψιά του

αείμνηστου Κυριάκου Ακαθιώτη Χριστίνα Λαζαρίδου,  η οποία ήρ-

θε από το εξωτερικό γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Νέ-

αρχο Νεάρχου, καθώς και με το ‘Δειλινό στην Ακανθού’ σε στί-

χους Μάριου Νεοπτολέμου και σε μουσική και εκτέλεση Γιώργου

Χ’Πιερή.

Ακολούθησε δεξίωση.

Με αυτήν την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον χορηγό

της εκδήλωσης Α. ΜΙΝΤΙΚΚΗΣ  ΦΑΡΜ  ΛΤΔ.

EÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ «HÌ¤Ú· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ»
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1. O κ. Xριστόφορος Kελίρης,
από τους πρωταγωνιστές
για την έκδοση των 
Άπαντων του Kυριάκου
Aκαθιώτη.

2. Στο βήμα η ανηψιά 
του Kυριάκου Aκαθιώτη, 
κ. Xριστίνα Λαζαρίδου.

3. O καθηγητής κ. Iωάννης
Tαϊφάκος, κύριος ομιλητής
της εκδήλωσης για την
«Hμέρα των Γραμμάτων»

4. O κ. Zήνωνας Zαννέτος,
από τους πρωταγωνιστές
για την έκδοση των 
Άπαντων του Kυριάκου
Aκαθιώτη.

5. O Aντιδήμαρχος κ. Γιάννος
Iωάννου επιδίδει επιταγή
στην Παντελίτσα Xρίστου
X”Γιάννη.
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Ο χρυσός αιώνας
της Ακανθούς

Από τα βάθη των αιώνων η φλόγα
της Ακανθιώτικης δημιουργίας έλαμψε
από το Μούλο μέχρι τη Μελίσσα και από
τις Νεράδες μέχρι τις Πλάκες, ξεκινώ-
ντας το αιώνιο της ταξίδι στα αλαργινά
μονοπάτια της Μακαρίας Γης. Η πολυκύ-
μαντη διαδρομή στον Ακανθιώτικο
χωροχρόνο έφτασε στο απόγειο της
δημιουργίας τα μέσα 19ου αιώνα έως το
1974. Αυτή η περίοδος δίκαια θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί ως «ο χρυσός
αιώνας της Ακανθούς». Έλαμψαν μονα-
δικά ταλέντα: η φωνή του κόσμου ο
Πιερής Ζαρμάς, το ποιητικό φαινόμενο
ο Κυριάκος X’’ Νικόλα ο Ακαθιώτης. Ο
Κυριάκος Πλησής μια λογοτεχνική διά-
νοια, ο Αναστάσης Χριστοδούλου ένας
από τους εμπνευστές και ιδρυτές του
Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ο παιδαγωγός-συγγραφέας
Παντέλης Παντελίδης. 

Όπως αναφέρει ο εκπαιδευτικός-
λογοτέχνης κ.Ζήνων Ζαννέτος, η εκπαί-
δευσή μας σήμερα, συμμετέχουσα στον
ευρύτερο προβληματισμό της Ευρώπης
για την Παιδεία, υιοθετεί ένα ανθρωπο-
κεντρικό σχεδιασμό παιδαγωγίας με
καινοτομικά προγράμματα και ομαδοσυ-
νεργατικές διαδράσεις. Προφητικός στο
σύγχρονο τρόπο προσέγγισης της γνώ-
σης στάθηκε ο δάσκαλος Παντέλης
Παντελίδης, ήδη από το 1925, με τις
πρωτοπόρες εκπαιδευτικές του εκδρο-
μές. Ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς,
το πρώτο βιωματικό εργαστήρι για τους
μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης στην
Κύπρο. Ο δάσκαλος ο Παντέλης ενερ-
γούσε ως πρωτοπόρος παιδαγωγός και

ως εισηγητής της σύγχρονης ομαδοσυ-
νεργατικής γνωστικής μεθόδου.

Ας σταματήσουμε για λίγο στους πιο
σημαντικούς σταθμούς της νοσταλγικής
αυτής περιδιάβασης στο δασκαλοχώρι,
στην αθλητομάνα Ακανθού: (1)Το 1850
ιδρύθηκε και λειτούργησε επίσημα το
πρώτο δημοτικό σχολείο, (2)Από πολύ
νωρίς -1880 έως 1900- η κωμόπολη ανέ-
δειξε επιστήμονες με πολύτιμη προσφο-
ρά στα κοινά, (3)μέσα 19ου αρχές 20ου
αιώνα αναπτύχθηκε η λαϊκή τέχνη με τα
έγχρωμα ξυλόγλυπτα της Ακανθούς -
κυρίως σουβάντζες, μπαούλα και γωνια-
κά τοιχάρμαρα, (4)το 1900 ο ορμίσκος
των Νεράδων αναγνωρίστηκε ως εγκε-
κριμένος χώρος εξαγωγής των χαρου-
πιών ενώ το 1912 κτίστηκαν οι πρώτες
αποθήκες χαρουπιών, (5)το 1903 η
Χωριτική Αρχή μερίμνησε για τη φωτα-
γώγηση των δρόμων με φανούς, η δε
Εκκλησιαστική Επιτροπή δαπάνησε το
πολύ μεγάλο για την εποχή ποσό των
_500 για τη μεταφορά νερού στην
κωμόπολη, (6) η Ακανθού ήταν το
πρώτο χωριό που απέκτησε υδραυλικό
ελαιοπιεστήριο το 1907, (7)το 1908
ιδρύθηκε ο Δήμος Ακανθούς, ο πρώτος
αγροτικό Δήμος στην Κύπρο, (8)το 1913
ιδρύθηκε ο Γεωργικός Σύνδεσμος
Ακανθούς, (9)το 1914 οι μελισσοκόμοι
της κοινότητας ίδρυσαν Σύνδεσμο με
την ονομασία «Η Μέλισσα», (10)το 1923
ιδρύθηκε η Συνεργατική Πιστωτική
Εταιρεία Ακανθούς, (11)το 1929 στην
Ακανθού και στα μεγάλα χωριά, λει-
τούργησαν κρατικά νηπιαγωγεία για
πρώτη χρονιά, (12)το 1937 ιδρύθηκε η

Συνεργατική Εταιρεία Ελαιοπαραγωγών
Ακανθούς (η πρώτη εταιρεία του είδους
της στην Κύπρο) και το πρώτο
Συνεργατικό Ελαιοτριβείο, (13)το 1940
ιδρύθηκε το Συνεργατικό Παντοπωλείο
Ακανθούς, (14)τέλη 19ου αιώνα / αρχές
20ου αιώνα στην Ακανθού λειτούργησε
το πρώτο άτυπο λαϊκό πανεπιστήμιο με
την οργάνωση διαλέξεων και την πρό-
σκληση πολλών αξιωματούχων και ειδι-
κών να μιλήσουν και να επιμορφώσουν
τους κατοίκους, (15)Κατά τη δεκαετία
1920-30 άρχισε στην Ακανθού μια αξιέ-
παινη προσπάθεια για καλλιτεχνική
δημιουργία με παρουσίαση θεατρικών
παραστάσεων επί σκηνής, (16)στις 14
Σεπτεμβρίου 1941 εγκαινιάστηκε η
εκκλησία του Χρυσοσώτηρα, η μεγαλύ-
τερη τότε εκκλησία στην Κύπρο,
(17)γύρω στο 1946-47 ιδρύθηκε ο
Μορφωτικός Σύλλογος Ακανθούς η
«Πρόοδος», (18)το 1950, με την ανέ-
γερση νέου οικήματος για τα γραφεία
του Δήμου, λειτούργησε και Δημοτική
Αγορά, (19)στις 9/9/1955 η ηλεκτροδό-
τηση της Ακανθούς ήταν πραγματικότη-
τα με δική της γεννήτρια, (20)το 1958
λειτούργησε το νεότερο «Κρυφό
Σχολειό» μέσα στην εκκλησία του
Σωτήρος, (21)το Δεκέμβριο του 1967 η
κοινότητα ηλεκτροδοτήθηκε από την
ΑΗΚ, (22)το 1967 ιδρύθηκε
Παιδοκομικός σταθμός, (23)από τα τέλη

της δεκαετίας του ’50, ο αθλητισμός στη
κοινότητα μεγαλούργησε σε όλα τα επί-
πεδα, (24)Η Ακανθού είχε τη μουσική
φυσιογνωμία της - η περιβόητη «ίσια»
(Ακανθιώτισσα) - τις δικές της γητειές
και προλήψεις, τα παραμύθια της, τις
ξεχωριστές της φιγούρες στους λαϊ-
κούς χορούς. Όπως σημειώνουν χαρα-
κτηριστικά οι μουσικολόγοι Πιερής
Ζαρμάς, Γιώργος Μιντίκκης και ο
Άρχοντας Πρωτοψάλτης Καλλίνικος, οι
Ακανθιώτες τραγουδούσαν σχεδόν
τρεις νότες πιο ψηλά από τους άλλους. 

Άσβεστη παραμένει η φλόγα της
ακανθιώτικης δημιουργίας και στην προ-
σφυγιά μέσα από το πολύπλευρο και
πολυσήμαντο έργο του Δήμου
Ακανθούς, του Προσφυγικού Σωματείου
«Η Ακανθού» της «Συνεργατικής
Πιστωτικής Εταιρείας Ακανθούς» και
του Σωματείου «Αγγλοακανθού», φωτί-
ζοντας το δρόμο της επιστροφής. 

Ο Δήμος Ακανθούς γιόρτασε τα εκα-
τοντάχρονά του (1908-2008) στο
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας την 1η
Νοεμβρίου 2008, στην παρουσία του
Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Δημήτρη
Χριστόφια και του τραγουδιστή Γιώργου
Νταλάρα ο οποίος ανακηρύχτηκε σε
Επίτιμο Δημότη Ακανθούς.

Πηγή: Πρακτικά  Επιστημονικών – 
Λαογραφικών Συνεδρίων 
για την Ακανθού.

Νίκου Γ. Σύκα
Eπικοινωνιολόγου

Αστείρευτη πηγή έμπνευσης η ποικιλία δομών και ει-
κόνων, οι αρμονικές αντιθέσεις και η απέριττη ομορ-
φιά του ακανθιώτικου τοπίου... Ένας συνδιασμός του
άγριου και του ήμερου τοπίου, του γυμνού και του κα-
ταπράσινου, του άγονου και του γόνιμου. Η Ανατολή
ανταμώνει τη Δύση στα Δκιαζύα, ο Βορράς το Νότο στο
διάσελο του Μπογαζιού. Απ΄ τη μια το ανοικτό πέλα-
γος, απ΄ την άλλη οι απότομες, βραχώδεις κορυφο-
γραμμές, ο βουνίσιος αγέρας παλεύει με την αύρα της
θάλασσας… Ζωντανεύει η ρεματιά της Στάζουσας
στο βιβλίο του Χριστόφορου Κελίρη ΑΡΓΕΙΩΝ ΓΗ «Γύ-
ρω-τριγύρω οι όχθες του ποταμού ήσαν κατάφυτες με
υδροχαρή φυτά, βάτα και καλαμιές και σε μια έξαρση
του εδάφους στη δυτική πλαγιά γάργαρο το νερό ανα-
πηδούσε από μια δροσερή πηγή. Ήταν χάρμα οφθαλ-
μών να βλέπεις το νερό να παμφλάζει από μια πέτρινη
υδροροή περίτεχνα σκαλισμένη σε μια λαξεμένη γούρ-
να κι απ΄ εκεί να κυλάει ήσυχα, σμίγοντας με το ρέμα
στο ποταμάκι. Στα νότια ένα πέτρινο γεφύρι με σκαλι-
στή πέτρα ένωνε τις όχθες του ρυακιού, κατάλοιπο κι΄

αυτό της βυζαντινής μας κληρονομιάς. Στο ποταμάκι τα

βατράχια κόαζαν τρισευτυχισμένα και τα σκούρα-μαβιά

κοχύλια του γλυκού νερού σεργιάνιζαν στο ρέμα. Όλα

τούτα και τα πανύψηλα δέντρα στις πλαγιές και το τρελ-

λό τραγούδι των τζιτζικιών έδιναν στο τοπίο μια παρα-

δεισιακή μορφή, ένα ειδυλλιακό ξέσπασμα της φύσης

ανεπανάληπτο». 

Στην απεραντοσύνη της Ακανθούς, ο άνθρωπος ανα-

κάλυπτε καθημερινά νέους ορίζοντες. Χαρακτηριστι-

κά τα λόγια της Προέδρου του Προσφυγικού Σωματεί-

ου «Η Ακανθού» κας Ελένης Χατζήμιχαηλ για τον Πιε-

ρή Ζαρμά «αναμετρήθηκες με τις ακανθιώτικες βουνο-

κορφές και τις ξεπέρασες, ζυγιάστηκες στο πέταγμα με

τους αετούς των Πλακών μας και τους νίκησες, παρα-

βγήκες με τα κύματα του γιαλού μας και τα μέρεψες,

καθρεφτίστηκες στα νερά μας και κελάρυσες γάργα-

ρα τραγούδια σε σκάλες επίγειες και ουράνιες [...] Ανταί-

ος έπαιρνες δύναμη απ’ τη γη μας γι’ άλλα πετάγμα-

τα...».

Ο εκπαιδευτικός – λογοτέχνης κ. Χριστόφορος Κε-

λίρης αναφέρει για τον Κυριάκο Ακανθιώτη: «[...] Ευαί-

σθητη κι αισθαντική προσωπικότητα, με πλούσιο ψυχι-

κό κόσμο, τανύει τα φτερά του για ψιλοπετάγματα.

«Πού με παίρνετε ακόμα αλαργινά μονοπάτια

στων βουνών την αντάρα και στον ήσυχο κάμπο;»

διερωτάται ο ποιητής στην αρχή της ποητικής του

δημιουργίας, γνωρίζοντας πολύ καλά τις αντικειμενι-

κές δυσκολίες της ζωής του. Κι απαντά στο ερώτημα με

σταθερότητα.

«Κι΄ όμως τρέχω με πείσμα, με κρυφή μια ελπίδα

στην καρδιά που δροσίζει και τον πόθο φτερώνει».

Με τους λίγους αυτούς στίχους από την ποιητική

συλλογή του Κυριάκου Ακανθιώτη «Αλαργινά Μονο-

πάτια» εύχομαι το Νέο Έτος 2009 να μας φέρει την ημέ-

ρα της επιστροφής. Χρόνια Πολλά σέ όλους. Με την ευ-

καιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο κ.Σάβ-

βα Σαββίδη και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ακαν-

«Αλαργινά Μονοπάτια»
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°ÂÓÓËı¤ÓÙÂ˜/ÛÂ˜ 1942 – ‘43 
ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÙÂÏ‹
¶·ÓÙÂÏ›‰Ë Î·È B¿ÛÔ ¶··ÊÒÙË.

AÚÈÛÙÂÚ¿: 
1947, O Ì¿ÛÙÚÂ §Ô˚˙‹˜ Ô Ú¿ÊÙË˜ 
ÌÂ Ù· Ì·ıËÙÔ‡‰È· ÙÔ˘.

K¿Ùˆ: 
ŒÍˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ AÁ›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, §ÔÓ‰›ÓÔ
1951. NÂfiÓ˘ÌÊÔÈ Ô OÓËÛ›ÊÔÚÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘ 
Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·.
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ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÈÒÓÂ˜... 

ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ¤ÁÚ·„·Ó

Πάνω αριστερά: Ψήφισμα Aκανθιωτών, 25 Mαρτίου 1921.

Πάνω δεξιά: Eπιστολή επόπτη των σχολείων, 21 Σεπτεμβρίου 1903.

Kάτω δεξιά: 1896. Eπιστολή προς το Διοικητή Aμμοχώστου
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™¯ÔÏÂÈfi ÌÔ˘
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓÔ

Εκεί τα πρώτα γράμματα

έμαθα να ψελλίζω

και του θεού τα νάματα

άρχισα να γνωρίζω.

Αγαπημένο μου σχολειό 

στη στοργική αγκαλιά σου 

μεγάλωσα σαν αδερφός

με τ' άλλα τα παιδιά σου.

Πάει καιρός μας διώξανε 

οι Τούρκοι από κοντά σου 

και όλους μας πληγώσανε

διωγμένους μακριά σου.

Ποτέ ποιος να την πίστευε

αυτή την ιστορία

εχθρός πως θα σ' εκούρσευε

απ' την Ανατολία.

Όμως το δίκιο ο θεός 

ποτέ δεν το προδώνει, 

γιατ' είν' ο μόνος Δυνατός

που μας καταξιώνει.

θεέ μου, καταξίωσ' μας 

σαν πρώτα στο σχολειό μας 

να στέλλουμε τ’ αγγόνια μας,

γιατ' ήταν κι είν' δικό μας.

Γιώργος Λοΐζου

™ÙÔ Î·ÂÏÈfi
Στο καπελειό και πάλι θα γυρίσω

κρασί γλυκόποτο να πιώ

τις πικραμμένες έγνοιες μου να σβήσω

στο λησμονόφερτο ποτό.

Φρικτό μαρτύριο ειν’ η ζωή μου

αχ, δεν μπορώ πια να σκεφτώ

βογγά η κυματόδερτη ψυχή μου

με μυστικόπαθο καμό.

Kέρνα μου κάπελα μές το ποτήρι

κρασί να ιω θέ να του πω

κι οι πικροφόρες έγνοιες πανηγύρι

στήσαν βαθιά μου φονικό.

Kαι μέσα στου ποτού την παραζάλη

κάθε μου θλίψη να σβηστεί

τη λήθη αγναντεύονας αγάλι

θαν’ η ζωή μου υποφερτή.

Kυριάκος Aκαθιώτης
από τα «Πονεμένα Γιούλια»

Χριστός Ανέστη χριστιανοί

Χριστός Ανέστη φίλοι

λαλώτο άλλη μιαν φοράν

η Κύπρος κόμα καρτερά

με δκυο καμένα σιήλη

Χριστός Ανέστη ακροατές

φίλοι μου αγαπημένοι

σήμερα να γιορτάσουμε

μα όϊ να ξεχάσουμεν

την Τζιύπρον σταυρωμένη

Χριστός Ανέστη φίλοι μου

αδέρκια εγλωβισμένοι

πότε ννα κάμει ξαστερκάν

ο κόσμος περιμένει

Χριστός Ανέστη ενν να πω

στους αγνοούμενους μας

τούτον εν θέμα ιερόν

που λείπουσιν τόσον τζιαιρόν

τζιαι φκένουν που τον νουν μας

Χριστός Ανέστη εννά πω

στα σκλαβωμένα μέρη

που καβαλλούσι τον σταυρό

εσιει τωρά τόσον τζιαιρόν

που κάμνουσιν καρτέρι

Χριστός Ανέστη πρόσφυγες

για την υπομονή σας

νάσαστεν ούλλοι σας καλά

τζι ο πλάστης μου που εν ψηλά

θα ακούσει την φωνή σας

Ο πλάστης μου που μας θωρεί

τζιαιν η παριορκά μας

πιστέφκουμεν στα αληθινά 

θαύμαν να κάμει αλλαξανά

να πάμεν στα χωρκά μας

Βουνόν μου Πενταδάκτυλε

με τες πολλές κοιλάδες

πας’ τα δικά σου τα βουνά

εν νάψουμεν αλλαξανά

Ανάστασης λαμπάδες

Χριστός Ανέστη Τζιύπρος μου

να πνάσει η ψιυσιή μου

άλλοι να πεθανίσκουσιν

τζι ανάσταση δική σου

Χριστός Ανέστη Ακανθού

τζιαι Χρυσοσώτηρα μου

για σένα θα προσευκηθώ

κοντά σου να λουτουρκηθώ

εν νάρτει τζι η σειρά μου

Χρστός Ανέστη αλλαξανά

τζιαι ζιω με την ελπίδαν

για τον δικόν μου εαυτόν

θέλω μιαν ώραν να θαφτώ

σ΄ ελεύθερη πατρίδα.

Φώτης Ακανθιώτης 

θυμάσαι καλή μου, τότες που έτρεχα κοντά σου να ξαποστάσω, όταν οι

δυσκολίες της ζωης καταθλιπτικά έπηρέαζαν τη διαβίωση μου; Είχα μια ξέχωρη

αγάπη για σένα. Εγώ σε φύτεψα, σε μεγάλωσα κι ανάμεσα στις άλλες αδερφές

σου, έβρισκα πιο δροσερή τη δική σου σκιά, που με τη σειρά της μου έδινε μια

ευεξία ψυχική καί σωματική.

Κατηφορίζω και τώρα νοερά, σέρνοντας τα γέρικα βήματα μου στου

«Βουνού» τη ρεματιά, τα αλησμόνητα «Σκαλιά» – ρίζες των παιδικών μου χρό-

νων. Eκεί τώρα ορφανεμένη με περιμένεις. Νύφη θεϊκή, πάντα δροσερή. Την

ίκμάδα – φροντίδες δικές μου – τραβώντας εξακολουθείς να ντύνεσαι στα τρυ-

φερά σου κλωνιά, φούντες δροσερές. Και μέσα στις ασημόχρυσες φυλλωσιές

σου, πρασινόμορφοι ή ώριμοι, οι ευλογημένοι σου καρποί. Με περιμένεις να σε

ξαλαφρώσω. Με περιμένεις...

Δε φταίω ‘γω καλή μου. Συγχώρεσε με. Πώς μπορουσα να σε πλησιάσω; Kαι

όμως έκεί έρχομαι κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε άγκαλιάζω και φιλώ το ξύλο σου,

χαϊδεύω τα κλωνιά σου τα τρυφερά, χώνω το πρόσωπο στη δροσερή φυλλωσιά

σου... όμως φευγαλέες οι οπτασίες· πιο σκληρές σήμερα οι βαρυχειμωνιές...

Aς κλάψουμε μαζί το σκληρό χωρισμό... Μου λένε πώς δεν είσαι δική μου·

δεν είμαι δικός σου. Και θα 'ρθουνε ίσως αύριο να μου δώσουν αποζημιώσεις.

Μα οι θεοί δεν πουλιούνται στα παζάρια. Εσύ κι όλοι οι τόποι εκεί είσαστε

δικοί μας. Σας δώσανε κληρονομιά σε μας οι παπιπούδες μας και μεις σας ανα-

στήσαμε σε ό,τι είσαστε σήμερα. Σας δίνουμε και μεις κληρονομιά στα παιδιά

μας. Δικαίωμα που μας το δίνουνε γραπτοί και άγραφοι νόμοι. Μέσα στη στάκτη

του χρόνου, άσβεστος, κρυμμένος ο σπινθήρας της μνήμης, θα τρανέψει κάποια

ώρα, θα γιγαντώσει και αγνή φωτιά, σώτειρα, θα κάψει τις ανθρώπινες σαπίλες.

Όσες καταστροφές κι αν φέρει η ανθρώπινη κακία, ο ήλιος δε θα σβήσει και oι

νέοι κόσμοι, διδαγμένοι κληρονόμοι ενός βάρβαρου παρελθόντος, θα είναι ή

εξαγνισμένη κληρονομιά.

Δε σε συμβουλεύω να είσαι καλή. Καλή ήσουνα. Καλή θα μείνεις για πάντα.

Μα εγώ; Εγώ πώς θα μπορέσω να κρύψω την πίκρα μου, πώς θα μπορέσω να μη

μισήσω αυτό το κτήνος, τον πολιτισμό της ατομικής, νέου φρικτού δαίμονα κατα-

στροφής που μου έβαλε φραγμούς κι έκαμε να σιγήσουν μέσα μου, όλα μου τα

αισθήματα, όλοι μου oι πόθοι;

Κάτω στη σκιά σου καμιά σκέψη ταπεινή. Έχεις τη δύναμη να κοιμίζεις τα

πάθη και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Τρυφερή, καφουράτη μου συντρόφισσα της Ζωής μου, έχε γειά, έχε γειά.

Παντελή Παντελίδη, «Eκεί που σμίγουν θρύλοι και Iστορία»

EÏÂ‡ıÂÚË ·ÙÚ›‰·

™ÙËÓ ÂÏÈ¿ ÌÔ˘
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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

Συνεχίζονται οι εργασίες συντή-
ρησης της Παναγίας της Περγαμιώ-
τισσας  με τον Τουρκοκύπριο εργο-
λάβο υπό την καθοδήγηση διεπιστη-
μονικής ομάδας που αποτελείται από
Ελληνοκύπριους Αρχιτέκτονα, Πολι-
τικό Μηχανικό και Τουρκοκύπρια Αρ-
χαιολόγο. 

Αρχικά αφαιρέθηκαν με προσο-
χή οι σουβάδες και αποκαλύφθηκαν
οι πέτρες. 

Η διαδικασία αυτή αποκάλυψε ένα
μικρό κομμάτι τοιχογραφίας στον νό-
τιο τοίχο. Επίσης αποκαλύφθηκε
μια πέτρινη κολώνα ενσωματωμένη
στο βόρειο τοίχο. 

Οι εργασίες προχώρησαν με επι-
διόρθωση της τοιχοποιίας του προ-
νάρθηκα και ανακατασκευή της στέ-

γης με βολίτζια, όπως ήταν στην αρ-
χική μορφή. 

Αριθμήθηκαν οι πέτρες του πα-
τώματος και μεταφέρθηκαν έξω από
τον ναό. Έγινε υγρομόνωση της στέ-

γης του ναού με υλικά που χρησιμο-
ποιούνται σε στέγες μνημείων. 

Έγινε συντήρηση των τοιχογρα-
φιών από Ελληνοκύπριο συντηρητή
ο οποίος είναι ο ίδιος που τις συντή-
ρησε ξανά το 1973, όταν εργαζόταν
στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

Η διαδικασία των ενέσεων για
να γεμίσουν τα κενά των τοίχων με
υδραυλικό ασβεστοκονίαμα, γίνεται
αυτή την περίοδο από Ελληνοκυ-
πριακό συνεργείο. 

Έχουν προγραμματιστεί να γίνουν
αμέσως μετά τις ενέσεις, ο σουβάς
στις επιφάνειες, η αποκατάσταση του
πατώματος, η κατασκευή και η τοπο-
θέτηση εικονοστασίου με εικόνες και
ξύλινη παραδοσιακή πόρτα στην εί-
σοδο του προνάρθηκα.

¶EP°AMIøTI™™A

Όλο και πιο κοντά ...
στο στόχο! 

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ 

ÛÂ ªfiÓ·¯Ô Î·È Aı‹Ó· 

Αποφασιστικής σημασίας για την τύ-

χη των κλεμμένων εικόνων και ψηφι-

δωτών των εκκλησιών στα κατεχόμενα

θα είναι η ακρόαση της αγωγής της

Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον του

Τούρκου αρχαιοκάπηλου Aydin Dikmen,

η οποία μετά από πολλές αναβολές θα

γίνει την 1η Απριλίου 2009 σε Δικα-

στήριο του Μονάχου. 

Ως γνωστό μεταξύ των ιερών αυτών

κειμηλίων υπάρχουν και σπαράγματα

των τοιχογραφιών από τον Ναό της Πα-

ναγίας της Περγαμιώτισσας στην Ακαν-

θού του 12ου αιώνα. 

Γι’ αυτό το σκοπό ο Δήμαρχος Ακαν-

θούς κ. Σάββας Σαββίδης θα μεταβεί στο

Μόναχο για να παραστεί στη δίκη ως πα-

ρατηρητής. 

Kατά την επιστροφή του ο Δήμαρχος

θα σταθμεύσει στην Aθήνα όπου θα έχει

φιλοφρονητικού χαρακτήρα συνάντηση

με τον Πρόεδρο της Eλληνικής Δημο-

κρατίας κ. Kάρολο Παπούλια, για τα

100χρονα του Δήμου Aκανθούς.

MÂ ÙÔÓ ¶Ú¤Û‚Ë ÙË˜ AÌÂÚÈÎ‹˜
Î. O‡Ú·ÙÛÈ
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O Aνδρέας Xρυσοστόμου 
κατάγεται από την Aκανθού, 

είναι 13 ετών και μαθητής της B’ τάξης
του Γυμνασίου Kιτίου. 

Aγωνίστηκε στο 12ο γύρο Λάρνακας 
στα 1400 μέτρα και πήρε 

την ΠPΩTH ΘEΣH. 
Oι αγώνες διεξήχθηκαν 
στις 2 Nοεμβρίου 2008.

Η εξέλιξη των κοινωνιών συνεπάγεται και αύξηση των αρνητικών φαινο-
μένων και συμπεριφορών ανάμεσα στα μέλη της. Είτε η εξέλιξη αυτή αφορά
εγκληματικότητα, έλλειψη επικοινωνίας, αλλαγές στις δομές, τις αξίες και
τα πιστεύω της, είτε προσδιορίζει την ανικανότητα και δυσκαμψία της να
προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και συνθήκες, ένα είναι σίγουρο. Η κοινω-
νία προχωρά και θα αλλάζει, όσο κι αν οι εκπρόσωποι της παλιάς γενιάς
αντιδρούν. Οι παλιοί γκρινιάζουν ως είθισται ότι « στους καιρούς τους τα
πράγματα ήταν καλύτερα...» και οι νέοι οργίζονται ως επιβάλλεται « άστε
μας να κάνουμε λάθη...».

Συχνά, καθώς η κοινωνία μεταλλάσσεται υιοθετεί νέες φόρμες και νέες
συμπεριφορές. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να αποβάλει τις παλιές και
σίγουρα να κάνει απαραίτητες αλλαγές για να προσαρμοστεί στα νέα τεχνο-
λογικά δεδομένα και συνθήκες. Τι γίνεται όμως με τα κενά που αφήνει πίσω
της μια τέτοια αποβολή, ή πιο σωστά αποκοπή;

Η κοινωνία πριν ήταν κοινότητα. Τα μέλη της ήταν περιορισμένα, ολιγά-
ριθμα αλλά βαθιά συνδεδεμένα. Μια μικρή πόλη, ένα χωριό, αποτελούσαν το
μικρόκοσμο των ανθρώπων και τους προσδιόριζε. Το αίσθημα του ανήκειν
ήταν ισχυρό και σκιαγραφούταν στις εκδηλώσεις της ζωής. Ένας γάμος, μια
βάφτιση, μια γιορτή στην εκκλησία, ένας θάνατος ή μια ασθένεια, αφορού-
σαν όλους τους κατοίκους. Από πολύ παλιά οι συνδετικοί δεσμοί ανάμεσα
στους ανθρώπους των παραδοσιακών κοινωνιών καθορίζονταν από τον
τόπο, αλλά και τον καθόριζαν.

Έτσι φτιάχνονται οι παραδόσεις, οι μουσικές, τα τραγούδια, οι γεύσεις,
τα αρώματα η ταυτότητα και ο χαρακτήρας ενός λαού Όλο αυτό το οικοδό-
μημα στηριζόταν σε δεσμούς της οικογένειας, της γειτονιάς, της ενορίας,
του χωριού κοίτης πόλης. Έκαναν οι δεσμοί αυτοί τους ανθρώπους να νοιά-
ζονται πραγματικά και να συμμετέχουν στα κοινά, αλλά κυρίως τους νέους
να έχουν μια πιο καθορισμένη και ξεκάθαρη πορεία. Χωρίς αυτό βέβαια να
σημαίνει ότι το παρελθόν ήταν ονειρεμένο και αλάνθαστο.

Κάθε στιγμή, όπως και κάθε εποχή φέρνει αλλαγές οδυνηρές μεν, ανα-
γκαίες δε. Ο άνθρωπος οφείλει να προχωρεί μπροστά. Η διαφορά είναι ότι
σήμερα ο άνθρωπος κοιτάζει μπροστά αλλά όχι στο πλάι του! Δεν νοιάζεται
για τον άλλο, εγκλωβίζεται στον ατομικισμό και στα θέλω τα δικά του. Τα
δεσμά του είναι ο εαυτός του-Κρίση στο θεσμό της οικογένειας, του γάμου,
των θρησκευτικών εκδηλώσεων, της φιλίας, των οποιονδήποτε ανθρώπινων
σχέσεων το επιβεβαιώνουν,

Αυτό που λείπει από το σήμερα είναι οι δεσμοί- Αυτό που αναζητούν οι
νέοι είναι δεσμούς, αλλά σε δεσμά. Η αυξημένη χρήση εξαρτησιογόνων
ουσιών μπορεί να ερμηνευθεί ως η σύγχρονη ανάγκη για δύναμη, έλεγχο,
ευτυχία, χαρά, αλλά και αποδοχή.

Ανάγκη για δεσμούς ουσιαστικούς με τους συνανθρώπους πρέπει να
αναζητούν οι νέοι ως επιλογή ζωής και ως αντιστάθμισα στα δεσμά παροδι-
κών ψευδαισθήσεων.

Δέσποινας Αρέστη
Eκπαιδευτικού – Λογοτέχνη

∞£§∏Δπ∫√ Δª∏ª∞

3Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009 στο

κέντρο Ginger στα Λατσιά, με μεγάλη επιτυχία, η 3η ετήσια χοροε-
σπερίδα του Αθλητικού Τμήματος του Προσφυγικού Σωματείου «Η
Ακανθού». 

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό η πρόε-
δρος του προσφυγικού Σωματείου κα. Ελένη Χατζήμιχαηλ, ο
Αντιδήμαρχος Ακανθούς κ. Γιάννος Ιωάννου ο οποίος εκπροσώπησε
το Δήμο Ακανθούς λόγω απουσίας του Δημάρχου στο εξωτερικό για
υπηρεσιακούς λόγους, ο πρόεδρος της ΣΠΕ Ακανθούς κ. Λοιζιάς,
εκπρόσωπος της ΣΠΕ Λατσιών, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας ΕΠΟΠΛ
κ. Ανδρέας Κακουλλής και ο πρόεδρος του Σωματείου ΠAPΘENΩN
Προσφύγων κ. Κυριάκος Ίννιος.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο τέως
Δήμαρχος Ακανθούς κ. Κυριάκος Χατζησάββας, ο πρώην Δήμαρχος
Ακανθούς κ. Σωτήρης Χάηλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ακανθούς και
πλήθος Ακανθιωτών.

Η βραδιά ήταν εξαιρετική και πρόσφερε πολλές συγκινήσεις.
Μέσα σε μια γιορταστική ατμόσφαιρα οι Ακανθιώτες χόρεψαν, δια-
σκέδασαν αλλά πάνω απ’ όλα έζησαν νοσταλγικές στιγμές με τη
μνήμη να επιστρέφει πίσω στα χαρούμενα και ευτυχισμένα χρόνια
της ζωής στην Ακανθού. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Αθλητικού Τμήματος θέλει να εκφρά-
σει τις ευχαριστίες της σε όλους του προσκεκλημένους που τίμησαν
με την παρουσία τους την εκδήλωση, σε όλους τους φίλους και εται-
ρείες που έδωσαν εισφορές, καταχώρησαν διαφημίσεις στο περιοδι-
κό, παραχώρησαν δώρα και αγόρασαν λαχνούς του σωματείου μας
αλλά και σε όλους τους  Ακανθιώτες που στηρίζουν την προσπάθεια
των νέων της Ακανθούς για  διατήρηση της μνήμης του κατεχόμενου
χωριού μας.

Στην κλήρωση κέρδισαν και οι λαχνοί:

01302, 01001, 00489, 01946 οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν για
εξαργύρωση.

Δεσμοί, 
όχι δεσμά
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E
ορτάστηκαν στις 14 Δεκεμβριου στην «Κυ-
πριακή Εστία» τα 100 χρόνια του Δήμου Ακάν-
θους, με την παρουσια του Δημάρχου της

κατεχόμενης κωμόπολης κ. Σάββα Σαββιδη, του Δη-
μάρχου του αδελφοποιημένου με την Ακάνθου Δή-
μου της Νάξου κ. Νίκου Μαράκη, του Έπαρχου Νά-
ξου κ. Κορρέ, του Αντινομάρχη Κυκλάδων, του Προ-
έδρου της Ομοσπονδιας Ναξιακών Σωματειων ΟΝΑΣ,
του πρώην Δημάρχου Δρυμαλίας Νάξου 
κ. Νικόλα Βασιλάκη, του Προέδρου του συλλόγου
Φιλωτιτών Νάξου κ. Μουστάκη, μεγάλου αριθμού
Ακανθιωτών, Ναξίων και άλλων συμπατριωτών
μας.

Η εκδήλωση ήταν αποτέλεσμα συνδιοργάνω-
σηςτης Ε.Κ.Ε. και του Δήμου Ακάνθους και έγινε
με τη συνεργασια και τη στήριξη της Ο.Κ.Ο.Ε. και της
Κυπριακής Πρεσβείας - Σπίτι της Κύπρου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε χαι-
ρετισμό από τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε. Λο'ίζο Λοϊζο,
από το Δήμαρχο Νάξου κ. Νικόλαο Μαράκη και ομι-
λία του Δημάρχου Ακάνθους κ. Σάββα Σαββίδη.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ε. ανα-
φέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η Ε.Κ.Ε. και η
Ο.Κ.Ο.Ε. στην ενεργοποίηση των κατεχόμενων Δή-
μων, ως ιδιόμορφης πολιτικά και πολιτιστικά συνι-
στώσας στο Κυπριακό γίγνεσθαι και τόνισε την ανά-
γκη αναβάθμισης του ρόλου και της συμμετοχής τους
στους χώρους λήψης των αποφάσεων για την τύχη
των κατεχόμενων εδαφών μας και στον τρόπο κα-
τανομής των βαρών της κατοχής.

Τόνισε τη θετική σημασία της πρόθεσης του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια να
αναδιαμορφώσει το Εθνικό Συμβούλιο και να συ-
μπεριλάβει στο ευρύτερο δεύτερο σχήμα του Εθνι-
κού Συμβουλίου προσωπικότητες και εκπροσώπους
φορέων που έχουν να συνεισφέρουν υπεύθυνα
στο πρόβλημα της Κύπρου.

Ζήτησε τη χρηματοδότηση των κατεχόμενων Δή-
μων από τη Κυπριακή Κυβέρνηση για να μπορέ-
σουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώ-
σεις τους, αφού όπως τόνισε «οι κατεχόμενοι Δήμοι
δεν έχουν έσοδα αφού δεν διαχειρίζονται τραπε-
ζοκαθίσματα και κυλικεια, παραλίες και χώρους ανα-
ψυχής, αλλά την ιστορια του τόπου τους και εργά-
ζονται για την ανακούφιση, την κοινωνική συνοχή
και την αλληλεγγύη των συγχωριανών - συμπολιτών
τους».

Ο Δήμαρχος Νάξου αναφέρθηκε στην αδελφο-
ποίηση των δυο Δήμων και τόνισε την αλληλεγγύη
των Ναξίων απέναντι στους Κύπριους γενικά και τους
Ακανθιώτες ιδιαίτερα.

Τόνισε ότι ο αγώνας για επιστροφή των κατοίκων
της Ακάνθους είναι και αγώνας της Νάξου, των Κυ-
κλάδων και του ελληνικού λαού στο σύνολο του.

Αναφέρθηκε στις ομορφιές της Ακάνθους, την
κατοχική της εικόνα, την ιστορία και στους φιλόξε-
νους δημότες της, που παρ' ότι πρόσφυγες και διε-
σπαρμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα αγκά-
λιασαν την αντιπροσωπεία του Δήμου Νάξου όταν
επισκέφθηκε την Κύπρο.

Ο Δήμαρχος Ακάνθους μίλησε για το φυσικό πε-
ριβάλλον και το κάλλος της κωμόπολης, το ιστορι-
κό του Δήμου και τη συμβολή του στους αγώνες του
έθνους για την ελευθερία καθώς και στον πολιτι-
στικό πλούτο της.

Αναφέρθηκε στην εργατικότητα των κατοίκων της
Ακάνθους. στο φιλοπρόοδο του χαρακτήρα τους και
τόνισε τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του συ-
νεταιριστικού κινήματος στην Κύπρο η οποία γλί-
τωσε τους αγρότες από την τοκογλυφία και τη χρε-
οκοπία.

Ο Μελισσοκομικός Σταθμός, το Συνεργατικό Πα-
ντοπωλείο, η Συνεργατική Τράπεζα, η Συνεργατική
Εταιρεία Ελαιοπαραγωγών, η Γεωργική Εταιρεία, ο
Σύνδεσμος Φθαρτοπαραγω-γών, ήταν διαχρονικά οι
συνεταιριστικοί φορείς που συνέβαλαν αποφασι-
στικά στην ανάπτυξη της κωμόπολης.

Mετά το τέλος της ομιλίας του Δημάρχου, ο Πρό-
εδρος της E.K.E. τον κάλεσε να σχολιάσει το πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό που η EKE είχε ετοιμάσει και
αφορούσε την κωμόπολη της Aκανθούς και την ευ-
ρύτερη γεωγραφική περιοχή, της οποίας είναι πο-
λιτικό οικονομικό κέντρο.

O Δήμαρχος με τη βαθιά γνώση της ιστορίας και
του τόπου του, περίγραψε εύστοχα και επένδυσε με
το λόγο του θαυμάσια τη φωτογραφική περιήγηση
στην κατεχόμενη Aκανθού με τις ακρογιαλιές της,

τα καταπράσινα βουνά και τις απόκρημνες βουνο-
κορφές της, τη μεγαλοπρεπή εκκλησία του Σωτήρα,
τα δημοτικά καταστήματα τα σχολικά κτήρια αλλά
και την τραγική κατάσταση που παρουσιάζει σήμε-
ρα η μισογκρεμισμένη κωμόπολη με τους εποίκους
από την Aνατολία.

Στην τελική φάση της εκδήλωσης ο Δήμαρχος
Aκανθούς, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου, τίμησε με απονομή τιμητικής πλα-
κέτας το Nάξιο Λογοτέχνη Iάκωβο Kαμπανέλλη για
τη συνεισφορά του στον πολιτισμό, τον αείμνηστο
Aκανθιώτη λογοτέχνη και στοχαστή του Aκάνθιου
ήθους Kυριάκο Πλησή και τον Aντιστράτηγο ε.α. 
κ. Δημήτρη Aλευρομάγειρο για τη συνεισφορά του
στην άμυνα της Kύπρου το 1974.

Tην τιμητική πλακέττα για τον αείμνηστο Kυριά-
κο Πλησή παρέλαβε η σύζυγός του και για τον ασθε-
νούντα κ. Iάκωβο Kαμπανέλλη ο Δήμαρχος Nάξου.

Mιλώντας για την απονομή της διάκρισης ο 
κ. Aλευομάγειρος ευχαρίστησε το Δήμαρχο και το
Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμή που του έκαναν και
τόνισε πως ότι έπραξε, αποτελούσε υποχρέωσή του
προς την πατρίδα και πως θα κρατήσει στο σπίτι
του την τιμητική διάκριση, μέχρι την ημέρα της επι-
στροφής στην Aκανθού, για να την εναποθέσει στο
μουσείο των αγώνων του Δήμου της για την ελευ-
θερία.

Mετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δε-
ξίωση προς τιμή των προσκεκλημένων με την ευγε-
νική χορηγία του Iδρύματος Eλληνισμού Δαμιανού
Kωνσταντίνου, τον οποίον και ευχαριστούμε για μια
ακόμη φορά για την προσφορά του και καλούμε τους
συμπατριώτες μας επιχειρηματίες να ακολουθήσουν
το παράδειγμά του.

Aπό το «Eνημερωτικό Δελτίο» της E.K.E.

Κλείνουν φέτος 56 χρόνια από την ίδρυση του
Angloakanthou Aid Society στο Λονδίνο. Μια χούφτα φι-
λοπρόοδων Ακανθιωτών ίδρυσαν το Σωματείο αυτό. 

Χάριν της ιστορίας μνημονεύονται τα ιδρυτικά μέλη
που είναι: 

Φώτης Ευαγγέλου, Σωτήρης Ρούσου, Χριστόδου-
λος Σίμου, Γεώργιος Κ. Λιασή, Σωτήρης Γ. Βασιλείου,
Σωτήρης Γιωργαλλή, Κώστας Γιάγκου, Γεώργιος Νικο-
λέτου, Σωτήρης Πορφυρίου, Κυριάκος Χατζιηθεοδο-
σίου, Κυριάκος Κωφού, Σωτήρης Κκάφα, Λούκας Χα-
τζιησταυρή, Λούκας Πίκκου, Πετρής Γ. Σύκας, Ντορ-
τζής Χ’ Σάββα.

O Παντελής Παντελίδης ο οποίος βρέθηκε τότε στο
Λονδίνο και προήδρευσε της Ιδρυτικής Συνέλευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σε
μελλοντική μας έκδοση. Απολογούμαστε για οποια-
δήποτε παράλειψη αναφορικά με τα ιδρυτικά μέλη. 

ÿ‰Ú˘ÛË Angloakanthou 

Aid Society Πραγματοποιήθηκε με μεγά-
λη επιτυχία η χοροεσπερίδα του
Συνδέσμου Aγγλοακανθού στο Kυ-
πριακό Kοινοτικό Kέντρο βορείου
Λονδίνου, στις 14 Φεβρουαρίου
2009.

Στη χοροεσπερίδα παρέστησαν
εκ μέρους του Aρχιεπισκόπου Θυα-
τείρων Γρηγόριου, ο Θεοφιλέστα-
τος Eπίσκοπος Tροπαίου Aθανά-
σιος, ο Δήμαρχος της τουρκοκρα-
τούμενης Aκανθούς κ. Σάββας Σαβ-
βίδης μετά της συζύγου του, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Φλα-
μουδιού, Aκανθιώτες, Aκανθιώ-
τισσες και φίλοι του χωριού.

O Πρόεδρος του Συνδέσμου
Aγγλοακανθού Γεώργιος Παπα-
φώτης, περιόρισε την ομιλία του
στους κινδύνους της αφομοίωσης
που συναντούμε στη Bρεττανία και
στα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις ανθρώπινες αξίες, διότι – όπως

είπε – κάθε λύση μπορεί  να είναι
λειτουργική και βιώσιμη, όταν εμείς
δεχθούμε να εξανδραποδιστούμε.
Aυτό όμως ΔEN ΘA ΓINEI ΠOTE.

Tο λόγο μετά έλαβε ο Δήμαρ-
χος Aκανθούς κ. Σαββίδης, ο 11ο
Δήμαρχος από την ίδρυση του Δή-
μου το 1908. O κ. Σαββίδης ανα-
φέρθηκε στις διάφορες προσπά-
θειες του Δήμου προς διεθνοποί-
ηση του εθνικού μας προβλήματος
και στις εκδηλώσεις προς διατή-
ρηση και συνέχιση της λαϊκής πα-
ράδοσης και της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.

Aναφερόμενος στις πρόσφα-
τες εξελίξεις στο Kυπριακό, 
ο κ. Σαββίδης είπε μεταξύ άλλων:

«...Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος για
την Aκανθού είναι μακρύς, τραχύς
και ανηφορικός, γι’ αυτό έχουμε
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες

μας για επίτευξη αυτού του στό-
χου με τη δημιουργία πνευματικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων, τη
συνεχή προσπάθεια για σφυρηλά-
τηση του κοινωνικού ιστού ο οποί-
ος διερρήχθη με την εισβολή του
‘74, την αναβίωση των εθίμων της
κοινότητας της Aκανθούς αλλά και
την συνεχή προσπάθεια μας να
προβάλουμε εκείνα τα στοιχεία
που ενώνουν όλους τους Aκαν-
θιώτες.

Eίμαστε διατεθειμένοι να κά-
νουμε ένα οδυνηρό, αλλά έντιμο
συμβιβασμό, που να διασφαλίζει
όλα τα δικαιώματα σ’ όλο το νησί
αλλά και να αποδέχεται όλες τις
Eυρωπαϊκές αξίες πάνω στις οποί-
ες στηρίζεται η E.E. που από την
1η Mαΐου του 2004 είμαστε ανα-
πόσπαστο κομμάτι...».

Aπό την εφημερίδα
«EΛEYΘEPIA»

H ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ AÁÁÏÔ·Î·ÓıÔ‡
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Όταν μου ζητήθηκε η ετοιμασία του άρθρου αυτού με
προβλημάτισε έντονα η σκοπιμότητα αλλά και η μορφή
και το περιεχόμενο του, κι αυτό γιατί η κάθε μορφής
γεωργική δραστηριότητα από τους νόμιμους ιδιοκτήτες
σταμάτησε το 1974 από την κατοχή. Ακόμα λόγω του χρό-
νου που διέρρευσε από τότε και της απομάκρυνσης από
το φυσικό τόπο μιας τέτοιας προσπάθειας, δημιουργού-
νται προβλήματα και καθίσταται  αδύνατη η πρόσβαση σε
πηγές και στοιχεία.

Για τους λόγους αυτούς στο άρθρο που ακολουθεί
δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στο σκέλος συντήρηση της
μνήμης παρά σε μια αγροοικονομική προσέγγιση, όπως
κανονικά θα έπρεπε να είναι, υπό άλλες συνθήκες. Είναι
αυτό ένα χρέος σε όσους πότισαν τη γη αυτή για αιώνες
με τον ιδρώτα τους αλλά και με το αίμα τους. Είναι ακόμα
και ένα χρέος προς τα παιδιά μας για να γνωρίσουν άγνω-
στες πτυχές του επίγειου παραδείσου που χάσαμε, ελπί-
ζω όχι για πάντα.

Στη μνήμη εμάς των μεγαλυτέρων η Τουρκική εισβολή
και το ξεκλήρισμα των κατοίκων της κοινότητας μας μοι-
άζει σαν να σταμάτησε απότομα το χρόνο και οι
Ακαθιώτες καλλιεργητές, σαν σε σταματημένη κινηματο-
γραφική ταινία, έμειναν ακίνητοι στην οθόνη.

Γεωγραφική θέση, όρια, γεωμορφολογία, περιβάλλον
Η κοινότητα Ακανθούς είναι κτισμένη σε υψόμετρο

180-200μ. και σε απόσταση 3,5 χλμ από τη θάλασσα, πίσω
από το λόφο της Βίκλας και στη ρίζα ενός βραχώδους
σχηματισμού με την κορυφή Γερακιές και ανατολικά της
κορυφής του Ολύμπου(740μ.). Στα διοικητικά όρια της κοι-
νότητας περιλαμβάνεται μια έκταση 54 περίπου τετρ.
μιλίων. Η έκταση αυτή οριοθετείται στα ανατολικά από το
χωριό Φλαμούδι και στα δυτικά από το χωριό Καλογραία.
Νότιο όριο της έκτασης είναι η κορυφογραμμή του
Πενταδακτύλου ενώ το βορινό όριο είναι μια δαντελωτή
παραλία μήκους πέραν των 20 μιλίων.

Στοιχεία της Απογραφής του 1946–47 παρουσιάζουν
την κοινότητα να έχει το τρίτο παγκύπρια μέγεθος έκτα-
σης (58.653 σκ.) και την πρώτη παγκύπρια σε έκταση
γεωργική γή ( 30.602 σκ.). Ανάλογα στοιχεία έδωσε και
μια Αγροοικονομική Επισκόπηση του Τμήματος Γεωργίας
το 1972.

Γεωμορφολογικά η περιοχή Ακανθούς αποτελείται
από μια παραλιακή λωρίδα το πλάτος της οποίας ποικίλλει
με πιο στενό το δυτικό και το ανατολικό άκρο και με αρκε-
τό πλάτος στο κεντρικό τμήμα, απέναντι από το χωριό και
διαμελισμένη σε μικρότερα τμήματα (τραχώνους) από ένα
μεγάλο αριθμό χειμάρων. Ακολουθεί μια εκτεταμένη
λοφώδης και ημιορεινή ζώνη επίσης έντονα διαμελισμένη
από ένα πλεγμα παραποτάμων και ρυακιών. Το νότιο
μέρος της έκτασης καταλαμβάνεται από τη βόρεια πλαγιά
του Πενταδακτύλου ο οποίος στο ύψος της κοινότητας
σχηματίζει διπλή σειρά. Η έκταση αυτή παρουσιάζει μεγά-
λες κλίσεις και έντονη διάβρωση η οποία στις κορυφές
έχει αποκαλύψει το μητρικό πέτρωμα, δημιουργώντας
ένα εξαιρέτου κάλλους τοπίο με πελώριους λίθινους σχη-
ματισμούς να ξεπετιούνται μέσα από την πυκνή βλάστηση
που τους περιβάλλει. Η φύση φάνηκε πολύ απλόχερη

στην  περιοχή προικίζοντας την με ένα θαυμάσιο, σχεδόν
ονειρικό περιβάλλον με μια σπάνια βλάστηση, ο πλούτος
της οποίας προσέλκυσε από νωρίς πολλούς βοτανολό-
γους (Sibthorp – Bauer 1787, Kotschy 1840–1862, Sintenis
1880. Holmloe 1905, Haradjian 1912, Lindberg 1939 κ.α).

Το εύκρατο κλίμα της περιοχής που διαμορφώνεται
από την επίδραση των δροσερών θαλάσσιων ανέμων και
την ψηλή βροχόπτωση, συγκριτικά με άλλες περιοχές,
επέτρεψε την ευδοκίμηση μιας μεγάλης ποικιλίας  αυτο-
φυών και καλλιεργουμένων ειδών.

Η εξέλιξη της γεωργίας στην περιοχή Ακανθούς

Η γεωργία στην Κύπρο χάνεται στα βάθη των χρόνων.
Υπάρχουν μαρτυρίες για ύπαρξή της – όχι όμως και της
αρχής της - από το 6.000 π.χ. Για την περιοχή Ακανθούς
λόγω μη συστηματικών ανασκαφών δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμα στοιχεία. Το γεγονός όμως ότι η περιοχή κατοικήθη-
κε πολύ νωρίς αφού είχε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που προσφέροντο για κατοίκηση, όπως πηγαίο νερό,
εύφορη γη και ασφάλεια, αβίαστα οδηγεί στο συμπέρα-
σμα ότι η γεωργία στην περιοχή αναπτύχθηκε πολύ
νωρίςκαι ότι η καλλιέργεια διαφόρων ειδών που έφθασαν
ως τις μέρες μας (ελιά, χαρουπιά,αμπέλια, σιτηρά) έχουν
τη ρίζα τους στη μακρινή εκείνη περίοδο. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι ο Στράβων ( 64 π.χ – 19 μ.χ) ο οποίος επισκέ-
φθηκε την Κύπρο  την χαρακτηρίζει ως « εύοινον, ευέλαι-
ον και αυτάρκη εις σίτον». Ο Στράβων στο έργο του
Γεωγραφικά σημειώνει αρκετούς οικισμούς και πόλεις της
περιοχής Ακανθούς. (Σύμφωνα με μια επιφανειακή επι-
σκόπηση του Τμήματος Αχαιοτήτων μόνο στο ανατολικό
τμήμα της έκτασης της Ακανθούς εντοπίστηκαν τα ίχνη
από 31 αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν σε διάφο-
ρες περιόδους). 

Η χρήση της γης καθόλη τη μακραίωνη ιστορία διαφο-
ροποιήθηκε αρκετές φορές για διάφορους λόγους, οικο-
νομικούς (αμειπτικότητα παραγωγής) οικολογικούς (φυτι-
κοί εχθροί και ασθένειες) αστάθεια (επιδρομές και ερημώ-
σεις) κ.α.

Ειδικκά κατα τη Βυζαντινή περίοδο που επεσυνέβησαν
οι μεγαλύτερες και πιο βίαιες αραβικές επιδρομές κατα
τις οποίες ερημώθηκαν αρκετοί παραθαλάσσιοι οικισμοί
της περιοχής η γεωργία συρρικνώθηκε στην ημιορεινή και
ορεινή περιοχή. Απομεινάρι – θύμιση αυτής της εποχής
που έφθασε ως τις μέρες μας είναι οι βούχες (βούφες),
μεγάλοι ωοειδείς λάκκοι σκαμμένοι σε αργιλλώδες έδα-
φος, που προστάτευε από την υγρασία και στις οποίες
αποθηκευόταν το σιτάρι. Μ’ αυτό τον τρόπο οι κάτοικοι
φύλαγαν τον καρπό ώστε αν γινόταν επιδρομή ακόμα και
αν καιόταν το χωριό όσοι επιζούσαν να έχουν τροφή για
επιβίωση. Τέτοιες βούχες υπήρχαν σε χρήση μεχρι τις
μέρες μας σε διάφορες περιοχές κυρίως κοντα στο χωριο
αλλά η χρήση τους τώρα αποσκοπούσε στην προστασία
του καρπού από προσβολές από εντομα. 

Κατα την περίοδο της Φραγκοκρατίας – Ενετοκρατίας
η περιοχή Ακανθούς ήταν βασιλικό Φέουδο. Αναφορά
γίνεται στα κτήματα στην Κανακαριά (Παλλούρι
–ΤρικάΤεράτσια) στα οποία παρήγετο ζάχαρη, βαμβάκι,
σιτάρι κ.α. Ειιδική αναφορά κάνει ο Λεόντιος Μαχαιράς
στην παραχώρηση  από τον βασιλιά Ιάκωβο, της περιοχής
Ακανθούς, στον Αδετούρη (Ελεγκτή) Ιωάννη Γκοράπ.
Επίσης στο κρατικό αρχείο της Βενετίας υπάρχει έγγρα-
φο  με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 1524, σύμφωνα με το
οποίο το Συμβούλιο των Δέκα παραχώρησε την περιοχή

Ακανθούς στον Guido Cosmeno για 20 χρόνια έναντι
δανείου 1.500 δουκάτων. Κατά την περίοδο αυτή φυτεύ-
θηκαν συμπαγείς εκτάσεις ελαιώνων αρκετά δέντρα των
οποίων σώζονται μέχρι σήμερα (Φραγκολιές) σε διάφορες
τοποθεσίες της κοινότητας.

Κατά την Τουρκοκρατία η γεωργία συρρικνώθηκε και
η αγροτική παραγωγή περιορίστηκε σε  ορεινές – ημιο-
ρεινές δύσβατες περιοχές για ιδιοκατανάλωση, γιατί
όπου οι κατακτητές εντόπιζαν οπιαδήποτε ανάπτυξη είτε
με διαφορα προσχήματα την άρπαζαν είτε την φορολο-
γούσαν τόσο βαρειά που δεν άξιζε κανένας να ασχολείται
με τη γεωργία. Χαρακτηριστικό αυτής της σκοτεινής
περιόδου εκτός από τη βαρειά φορολογία (δεκάτη) ήσαν
οι υποχρεωτικές αγγαρίες. Επίσης κατ’ αυτή την περίοδο
επεσυνέβησαν αρκετές θεομηνίες ( ανομβρίες, επιδρομές
ακρίδων  κ.α.) με αποτέλεσμα την εξαθλίωση του αγροτι-
κού πληθυσμού. 

Όταν ήλθαν οι Αγγλοι στο νησί το 1878 εξακολουθού-
σαν να επικρατούν πρωτόγονες συνθήκες στην αγροτική
ζωή με την τοκογλυφία να οργιάζει. Η ανάπτυξη του
Συνεργατισμού και η μαζική συμμετοχή σ’ αυτόν του
αγροτικού κόσμου έδωσε την πρώτη ώθηση για αποτελ-
μάτωση της γεωργίας. Στην Ακανθού ο συνεργατισμός
αναπτύχθηκε πολύ νωρίς χάρις σε μια ομάδα προοδευτι-
κών γεωργών οι οποίοι ίδρυσαν το 1923 Συνεργατική
Εταιρεία, την 5η παγκύπρια, σύμφωνα με το Μητρώο
Συνεργατικών Εταιρειών. 

Η μεγάλη έκταση που περιλαμβάνεται στα όρια της
κοινότητας οδηγούσε σε ένα μεγάλο μέγεθος του αγρο-
τικού κλήρου, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της απο-
γραφής 1946–47 ανέρχεται στις 77,8 σκ. (75,4 σκ.σύμφω-
να με Επισκόπηση του 1972 ) ένα μέγεθος υπερδιπλάσιο
του παγκύπριου μέσου όρου.

Οι κύριες καλλιέργειες
Η μεγάλη γεωργική έκταση της κοινότητας, η ποικιλία

των εδαφών, η ύπαρξη περιοχών με ιδιαίτερο μικροκλίμα
και κοιλάδων με πηγαίο νερό που παρήχε τη δυνατότητα
άρδευσης επέτρεπαν την καλλιέργεια μιας μεγάλης ποικι-
λίας προιόντων τα οποία κατά την περίοδο της κλειστής
(αχρήματης) οικονομίας έδιναν στους κατοίκους αυτάρ-
κεια σε πλείστα όσα είδη και κυρίως τα βασικά είδη δια-
τροφής. Στην περίοδο αυτή της κλειστής οικονομίας  ο
Ακαθιώτης γεωργός είχε τη δική του παραγωγή σιταριού
για το ψωμί και τα διάφορα άλλα παρασκευάσματα (πουρ-
γούρι, τραχανά, χειροποίητα μακαρόνια), κουκιά και άλλα
όσπρια,πατάτες και κολοκάσι και εποχιακά λαχανικά που
καλλιεργούνταν σε αρδευόμενες εκτάσεις γύρω από το
χωριό και σε κοιλάδες με τρεχούμενο νερό (Πλάκες,
Αγρίν, Ληστρικάρι, Καλάμι, Αης Γιάννης κ.α.) σταφύλια για
το κρασί, τη ζιβανία και διάφορα παρασκευάσματα, διά-
φορα φρούτα, μέλι κ.α. Τις ανάγκες σε κρέας που τότε
καταναλωνόταν πιο σπάνια κάλυπτε με την εκτροφή
κοτοπούλων, περιστεριών, κουνελιών, αιγοπροβάτων και
χοίρων από τους οποίους κατασκευάζονταν και τα διάφο-
ρα παρασκευάσματα( παστά, λουκάνικα, μαγειρικό λίπος
κ.α). Τέλος είχε το λάδι που πέρα από βασικό διατροφικό
στοιχείο χρησιμοποιείτο και στις συναλλαγές για αγορά
ειδών ένδυσης και υπόδησης. Με τη μετάβαση όμως στην
ανοικτή οικονομία οι καλλλλιέργειες αυτές δεν μπορού-
σαν να δώσουν στους γεωργούς ένα εισόδημα ανάλογο
με εκείνο από άλλους τομείς και σίγουρα αυτός είναι ένας
από τους λόγους που οδήγησαν αρκετούς νέους σε ανα-
ζήτηση καλύτερης τύχης με τη μετανάστευση, στερώντας
την κοινότητα από τα εργατικά χέρια. 

Χαρουποκαλλιέργεια
Μια από τις κύριες καλλιέργειες στην περιοχή

Ακανθούς ήταν η χαρουποκαλλιέργεια η οποία καταλάμ-
βανε όλη την πεδινή, την ημιορεινή ακόμα και  μέρος της
ορεινής περιοχής πότε ως αμιγής καλλιέργεια (τερατσε-
ρά) πότε ως μικτές φυτείες με ελιές και πότε σε συγκαλ-

∏ °∂øƒ°π∫∏ ∞∫∞¡£√ÀØ ªÈ· Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË
Σωτήρης Χατζημιχαήλ

Γεωπόνος- Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
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ÛÙËÓ AÎ·ÓıÔ‡ (1972)
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λιέργεια με τα σιτηρά. Η Ακανθού ήταν ένα από τα κύρια
χαρουποπαραγωγά χωριά της Κύπρου με παραγωγή 8-
12.000 καντάρια και η οποία αντιστοιχούσε στο 1/3 της
παραγωγής όλης της επαρχίας Αμμοχώστου. 

Δεν υπάρχουν στοιχεία πότε άρχισε η καλλιέργεια της
χαρουπιάς στην περιοχή το γεγονός όμως πως στην
περιοχή  η άγρια χαρουπιά είναι αυτοφυής καθώς και η
ύπαρξη αιωνόβιων δένδρων εύκολα οδηγεί στο συμπέρα-
σμα πως η καλλιέργεια αυτή μαζί με την καλλιέργεια της
ελιάς ήσαν από τις πιο παλιές στην περιοχή. Σίγουρα
όμως στους τελευταίους τρεις αιώνες ήταν η κύρια καλ-
λιέργεια της περιοχής και ειδικά στην πεδινή ζώνη στην
οποία λόγω της προσβολής από το έντομο σιριβίδι δεν
εκαλλιεργούνταν σιτηρά μέχρι που ανακαλύφθηκαν τα
χημικά εντομοκτόνα. 

Για τους μεγαλύτερους που είχαμε την τύχη να ζήσου-
με στην Ακανθού θα μας είναι αξέχαστες οι σκηνές  από
τη συγκομιδή από τα τέλη Αυγούστου με τις στρατιές των
παραγωγών με τις «κονταρίες», τα καραβάνια των ζώων
φορτωμένα να τραβούν προς τις αποθήκες, τις γραφικές
στιγμές στους χώρους ζυγίσματος και το κροτάλισμα των
κονταρίων στους κλάδους των δέντρων.

Η επιμέλεια των Ακαθιωτών γεωργών και ειδικά ο
ζήλος τους στην καταπολέμηση της ποντίκας, του κυριώ-
τερου εχθρού της χαρουπιάς, ήταν τέτοιος ώστε ο
Αγγλος Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας καλούσε
τους παραγωγούς άλλων περιοχών να μιμηθούν τους
κατοίκους της Ακανθούς. 

Η εμπορία των χαρουπιών γινόταν στο παρελθόν από
ιδιώτες εμπόρους που εκμεταλλεύονταν τον κόπο του
αγρότη μέχρι που ιδρύθηκε η Συνεργατική Εταιρεία και
συγκέντρωσε στα χέρια της όλη την παραγωγή απαλλάσ-
σοντας τους κατοίκους από την εκμετάλλευση και την
τοκογλυφία. Τα χαρούπια συγκεντρώνονταν σε ακαθορι-
σμένους τόπους όπου υπήρχαν αποθήκες και από όπου
στο παρελθόν γινόταν και η εξαγωγή με πλοία.

Ελαιοκαλλιέργεια
Η Ακανθού ήταν γνωστή για το λάδι της  που έχαιρε

παγκύπριας φήμης   για την άριστη ποιότητά του, μια ποι-
ότητα που ήταν συνάρτηση όχι μόνο των ειδικών εδαφο-
κλιματικών συνθηκών της περιοχής μα και της επιμέλειας
στην καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την έκθλιψη του ελαι-
οκάρπου. Η καλλιέργεια της ελιάς χάνεται στα βάθη των
χρόνων και στην Κύπρο είναι πιθανόν η ελιά να προυπήρ-
ξε του ανθρώπου. Στην περιοχή της Ακανθούς η ελιά
χωρίς αμφιβολία καλλιεργήθηκε πολύ νωρίς. Μεγάλοι
διάτρητοι μονόλιθοι που υπάρχουν σε διάφορα μέρη της
Ακανθούς (Εψιλός) δεν σχετίζονται με την ύπαρξη θησαυ-
ρού όπως ήθελε τοπική παράδοση αλλά φαίνεται ότι ήσαν
τμήμα ελαιοπιεστηρίου, όπως κατέληξε σχετική μελέτη
του πρώην Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
κ. Σ. Χατζησάββα. 

Σίγουρα όμως η καλλιέργεια της ελιάς κατείχε δεσπό-
ζουσα θέση στην περιοχή  από την Ενετοκρατία και μετά
και σώζονται αιονόβια δέντρα (Φραγκολιες) σε διάφορες
τοποθεσίες. Καταλάμβανε  σε συμπαγείς εκτάσεις (λιο-
χώρια) όλες τις παραποτάμιες εκτάσεις (γούππες) αλλά
και τις πλαγιές των λόφων μέχρι μεγάλο υψόμετρο. Σαν
διάσπαρτα δέντρα απαντούσε σε όλες τις εκτάσεις σε
συγκαλλιέργεια με τη χαρουπιά και τα σιτηρά.

Ηταν το αγαπημένο δέντρο του Ακαθιώτη, ένα δέντρο
ιερό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την λατρευτική παράδοση

αλλά και την καθημερινή ζωή και συγκέντρωνε όλη την
επιμέλεια του και τις φροντίδες του. Τόση ήταν η σημασία
του δέντρου που στο παρελθόν κατά τη διανομή της περι-
ουσίας η διανομή των ελιών γινόταν ξεχωριστά από την
άλλη περιουσία και μέχρι τις μέρες μας ήταν σύνηθες οι
ελιές ενός κτήματος να ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη.

Η εκκλησία του Χρυσοσώτηρα ήταν ο μεγαλύτερος
ιδιοκτήτης ελιών με μια παραγωγή 10 – 14.000 οκάδες
λάδι. Αποτελούσε δε μια ευχάριστη ιδιαιτερότητα της
Ακανθούς η εθελοντική εργασία κάθε Κυριακή για το
μαζεμα των ελιών της εκκλησίας το οποίο ακολουθούσε
παγκοινοτική συνεστίαση στα κελιά της εκκλησίας με
ρέσι, κολοκάσι και άφθονο κρασί.

Η Ακανθού είναι το πρώτο χωριό της Κύπρου που απέ-
κτησε υδραυλικό ελαιοπιεστήριο το 1907 (Ελαιοπιεστήριο
Χ" Γ. Φυτούρα). Το1920 εγκαταστάθηκε ακόμα ένα
(Γ.Φωτίου) και το 1937 εγκαταστάθηκε το πρώτο συνερ-
γατικό ελαιοτριβείο. Η εμπορία του λαδιού γινόταν στην
αρχή από τους ίδιους τους παραγωγούς που το χρησιμο-
ποιούσαν ως μέσο συναλλαγής για αγορά των διαφόρων
χρειωδών αλλά και από πλανόδιους λαδοπούληδες που
το μετέφεραν με ζώα σε κούζες και τενεκέδες στα χωριά
του μεσαρίτικου κάμπου. Τα τελευταία χρόνια την εμπο-
ρία ανελαβε συνεργατικός οργανισμός. Μελέτη του
Τμήματος Γεωργίας του 1971 σε 11 ελαιοππαραγωγικά
χωριά ανέδειξε το ακαθιώτικο λάδι ανάμεσα στα καλύτε-
ρα αναφορικά με τα χημικά- οργανοληπτικά του χαρακτη-
ριστικά.

Καλλιέργεια σιτηρών
Η καλλιέργεια των σιτηρών είναι ίσως η πρώτη με την

οποία ασχολήθηκε ο άνθρωπος. Στη βόρεια παραλία της
Κύπρου σε αρχαιολογικούς χώρους της νεολιθικής επο-
χής εντοπίστηκαν σπόροι σιταριού τόσο των καλλιεργου-
μένων ειδών όσο και προγόνων τους. Εφόσο στην περιο-
χή Ακανθούς εντοπίστηκαν ίχνη της πρώιμης αυτής επο-
χής αναμφίβολα το είδος αυτό θα περιλαμβανόταν στις
βασικές καλλιέργειες της περιοχής. Μαρτυρίες για την
καλλιέργεια του σιταριού στην περιοχή Ακανθούς έχουμε
από τον Μεσαίωνα και συγκεκριμένα στο έγγραφο της
παραχώρησης της Ακανθούς στον Guido Cosmeno το
1524 με το οποίο καθοριζόταν και ο τρόπος πληρωμής με
σιτάρι, κριθάρι, βαμβάκι κ.α. Μέχρι την ανακάλυψη των
χημικών εντομοκτόνων με σιτηρά εκαλλιεργούνταν μόνο
τα μεσορείνια γιατί η προσβολή από το έντομο σιριβίδι
στην παραλιακή πεδινή ζώνη καθιστούσε αδύνατη την
παραγωγή στην περιοχή αυτή.

Στην περιοχή Ακανθούς εκαλλιεργείτο η ποικιλία
Αταλιώτης ή Ακαθιώτικο μια ποικιλία προσαρμοσμένη στις
συνθήκες της περιοχής και η οποία δημιουργήθηκε από
μικρή ποσότητα σπόρου που έφεραν Ακαθιώτες από την
Αττάλεια. Για την καλλιέργεια των σιτηρών εφαρμοζόταν
ένα τέλειο σύστημα αγρανάπαυσης κατά το οποίο εκαλ-
λιεργείτο τον ένα χρόνο η περιοχή ανατολικά του χωριού
(ο ένας ζυ(γ)ός) και τον επόμενο η περιοχή δυτικά. Το
σύστημα αυτό πέρα από το ότι επέτρεπε στα χωράφια να
«ξεκουραστούν» δηλ. να μη εξαντληθούν είχε το πλεονέ-
κτημα η συμπαγής έκταση που δεν σπερνόταν να είναι
ελεύθερη για τη βόσκηση των κοπαδιών. Αυτό φυσικά το
επέτρεπε η πολύ μεγάλη έκταση της κοινότητας. Δεν
έχουμε στατιστικά στοιχεία για την έκταση που εκαλλιερ-
γείτο με σιτηρά  Από στοιχεία μιας επισκόπησης του
Τμήματος Γεωργίας το1972 σε ενα σύνολο καλλιεργου-
μένης έκτασης 2431σκ.  των γεωργών που μετείχαν στο
δείγμα, το 33,8 % εκαλλιεργείτο με σιτάρι, το 8,7 % με
κριθάρι και το 46,9 % ήταν αγρανάπαυση. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι στην περιοχή Ακανθούς η καλλιέργεια του σιτα-
ριού υπερτερούσε σε έκταση του κριθαριού σε αντίθεση
με την υπόλοιπη Κύπρο κι αυτό γιατί η ψηλότερη βροχό-
πτωση της περιοχής επέτρεπε στην καλλιέργεια να καρ-
ποδέσει και να ολοκληθρωθεί. 

Καλλιέργεια λαχανικών
Στην Ακανθού παραδοσιακά εκαλλιεργούνταν λαχανι-

κά σε μικρούς κήπους γύρω από το χωριό που αρδεύο-
νταν από το τρεξιμιό νερό της πηγής  της Μάνας το οποίο
διανέμετο με ένα σύστημα προνομίων στις διάφορες οικο-

γένειες καθως και σε μικρές κοιλάδες με πηγαίο νερό
(Στάζουσα, Αλακάτι, Βούρνες Αγ.Μίκαλλος,
Γεροκόλυμπος, Πλάκες, Αγρίν, Ληστρικάρι κ.α.). Πριν το
1960 μόνο λίγες οικογένειες ασχολούνταν αποκλειστικά
με την παραγωγή και πώληση λαχανικών. Μετά όμως το
1960 αρχίζει μια νέα εποχή για την καλλιέργειαν των
λαχανικών, πρώτα με την καλλιέργεια μελιντζάνας η
οποία κάλυψε μεγάλες εκτάσεις αρχικά στον τράχωνα
του Λαινιού, της Λαξιάς, της Νάβας για να εξαπλωθεί στη
συνέχεια σε όλη την παραλιακή λωρίδα. Παράλληλα με τη
μελιντζάνα εκαλλιεργούνταν αγγούρια, τομάτες,και
πεπονοειδή. Η χρήση του πλαστικού σε χαμηλά θερμοκή-
πια έδωσε τη δυνατότητα παραγωγής εκτός εποχής και
εξασφάλισης αμειπτικότερων τιμών. Ολόκληρος ο κάμπος
της Ακανθούς νωρίς την άνοιξη έδινε την εντύπωση χιο-
νισμένου τοπίου από το άσπρο πλαστικό που κάλυπτε
κάθε διαθέσιμη έκταση. Η αξιοποίηση του πλούσιου υδρο-
φόρου στρώματος της περιοχής και η ενίσχυσή του με
εμπλουτιστικά φράγματα συνέτεινε στη ραγδαία ανάπτυ-
ξη της λαχανοκαλλιέργειας.  Οι λαχανοκαλλιεργητές της
κοινότητας ίδρυσαν Σύνδεσμο Διάθεσης της παραγωγής,
το 1962 αρχικά από 20 άτομα που τελικά υπερέβησαν
τους 100 και εμπορεύονταν την παραγωγή τους μέσω της
κεντρικής λαχαναγοράς της Λευκωσίας. 

Δε χωρεί αμφιβολία ότι η καλλιέργεια των λαχανικών
έδωσε μια νέα δυναμική στην αναπτυξη της περιοχής και
την αντικατάσταση της εκτατικής με την εντατική εκμε-
τάλλευση . Η αμειπτικότητα της παραγωγής αναζωογόνη-
σε την αγροτική οικονομία της περιοχής και συντέλεσε
στην ανάσχεση αρχικά και την αντιστροφή στη συνέχεια
της τάσης εγκατάλειψης της κοινότητας.

Καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων
Ανέκαθεν εκαλλιεργούντο στην περιοχή Ακανθούς

διάφορα οπωροφόρα για οικογενειακή κυρίως χρήση.
Κατά τα τελευταία όμως χρόνια παρατηρήθηκε μια
ραγδαία ανάπτυξη στην καλλιέργεια οπωροφόρων
δέντρων λόγω της ανεύρεσης υπογείου ύδατος που
έδωσε τη δυνατότητα αρδευσης. Εγκαταστάθηκαν συστη-
ματικές φυτείες ροδακινιάς και χρυσομηλιάς κυρίως που
προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες εκτάσεις εσπεριδοει-
δών.

Αμπελοκαλλιέργεια
Σε αντίθεση με τις άλλες καλλιέργειες η αμπελοκαλ-

λιέργεια ακολούθησε μια αντίστροφη πτωτική τάση μεχρι
σχεδόν πλήρους εγκατάλειψης. Και ενώ στο παρελθόν
ήταν πολύ ανεπτυγμένη στην ορεινή περιοχή και κυρίως
πάνω από το χωριό, στην περιοχή Πλάκες, τα τελευταία
χρόνια ελάχιστες οικογένειες διατήτρησαν τα αμπέλια
τους για την κάλυψη των δικών τους αναγκών. Ετσι και
ηκαλλιέργεια του αμπελιού στην περιοχή Ακανθούς έσβη-
σε ακολουθώντας την πορεία άλλων καλλιεργειών και
δραστηριοτήτων που άκμασαν στο παρελθόν όπως το
ζαχαροκάλαμο, το βαμβάκι, το λινάρι και η μεταξοτροφία.

Κτηνοτροφία
Η τεράστια έκταση της Ακανθούς με τους απέραντους

φυσικούς βοσκότοπους αποτελούσε ένα μεγάλο πλεονέ-
κτημα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και κυρίως της
αιγοτρογίας ελεύθερης βόσκησης. Έτσι η Ακανθού μέχρι
τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ένα από τα κύρια κτηνο-
τροφικά κέντρα της Κύπρου που φημιζόταν για την άριστη
ποιότητα των τυριών του. Ειδική αναφορά στο θέμα κάνει
ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός το 1788 στο έργο του
"Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου" καθώς και ο
Αγγλος Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας το 1919 στο
βιβλίο "Notes on Agriculture in Cyprus". Η ποιότητα του
Ακαθιώτικου τυριού οφειλόταν κυρίως στη φυσική διατρο-
φή των ζώων με τους αρωματικούς θάμνους της περιο-
χής. 

Δυστυχώς με την απαγόρευση με νόμο της βόσκησης
στα δάση η κτηνοτροφία συρρικνώθηκε και περιορίστηκε
στην προβατοτροφία και την οικόσιτη αιγοτροφία. Τα
τελευταία όμως χρόνια  σημειώθηκε μια σημαντική ανά-
πτυξη με τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων εντατικής
εκμετάλλευσης με σύγχρονα πτηνοτροφεία, και χοιρο-
στάσια που προσέφεραν μια ακόμα δυνατότητα απασχό-
λησης και αύξησης των εισοδημάτων των κατοίκων.

Επίλογος
Διαπίστωση είναι ότι η γεωργική δραστηριότητα από

τους κατοίκους της Ακανθούς,  στον πλούσιο σε φυσικούς
πόρους χώρο τους διακόπηκε ακριβώς στη στιγμή που η
γεωργία αποδεσμευόταν από το παραδοσιακό, χωρίς να
το αποποιείται μα πατώντας στέρεα σ’ αυτό άνοιγε τα
φτερά της στην πρόοδο και την ανάπτυξη αξιοποιόντας
τις νεότερες εξελίξεις και τα επιστημονικά επιτεύγματα. 

Στο άρθρο αυτό λόγω της στενότητας του χώρου
έγινε μια πολύ περιληπτική αναφορά στα στοιχεία που
συνέθεταν την ιδιαιτερότητα της γεωργικής Ακανθούς.
Περισσότερα στοιχεία μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώ-
στης να αναζητήσει στις εισηγήσεις του συγγραφέα στα
πρακτικά του Α’ και Γ’ Επιστημονικού – Λαογραφικού
Συνεδρίου του Δήμου και του Προσφυγικού Σωματείου
Ακανθούς με τίιτλο "Αγροοικονομική ανασκόπηση της
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Στα πλαίσια της Ομαδικής Καλλιέργειας Ακανθιωτών στο Κιβισίλι, η Επιτροπεία

αποφάσισε να ασχοληθεί με τις Βιολογικές Ξηρικές Καλλιέργειες όπως σιτάρι, κριθά-

ρι καθώς και ελαιολάδου.

Με το παρόν δημοσίευμα θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω το Βιολογικό

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το απαιτεί και η Επιτροπεία το εφαρμόζει

κατά γράμμα.

Κατ’ αρχήν το πρόγραμμα είναι πενταετές, δηλαδή για πέντε χρόνια δεσμευόμα-

στε ότι τα χωράφια θα σπαρθούν χωρίς λίπασμα και χωρίς ψεκασμό.

Τα δύο πρώτα χρόνια είναι μεταβατικό στάδιο, διότι ήδη  υπάρχει λίπασμα από τα

προηγούμενα χρόνια και λογαριάζονται συμβατικά ( Γι’ αυτό και θα πουληθούν σαν

προϊόντα μη βιολογικά).

Στον 3ον χρόνο θα σφραγιστούν με την σφραγίδα της Σ.Π.Ε Ακανθούς σαν

Βιολογικά Προϊόντα.

1ος χρόνος : χλωρή – λίπανση

2ος χρόνος : καρπός

3ος χρόνος : αγρανάπαυση

4ος χρόνος : σανός

Χλωρή – Λίπανση

Το χωράφι θα σπαρθεί βίκος και γύρω στην 1ην με 10ην Απριλίου όταν ο βίκος θα

είναι σε ανθοφορία και θα μεταφέρει στην ρίζα του το άζωτο, τότε καλλιεργούμε το

βίκο με δισκοφόρα μέσα στο χωράφι και το αφήνουμε μέχρι τον Νοέμβριο χωρίς να

καλλιεργηθεί ξανά και θα σπαρθεί όπως είναι. Αυτό είναι και το λίπασμα του. Ο λόγος

που δεν καλλιεργείται ξανά είναι για να μην φύγει το άζωτο από το χωράφι.

Καρπός

Σιτάρι – κριθάρι: Το σιτάρι θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιολογικού ψωμι-

ού. Το κριθάρι θα πουληθεί σε μάνδρες με ζώα βιολογικά για να παραχθεί το βιολογι-

κό κρέας και τα βιολογικά τυροκομικά προϊόντα.

Αγρανάπαυση

Με το χωράφι να βγαίνει δίολο, όπως το έλεγαν και στην Ακανθού.

Σανός

Βίκος με λίγο σιτάρι, 14  κιλά βίκο και 5 κιλά σιτάρι θα γίνει η

συγκομιδή τον Απρίλη και θα πουληθεί σε μάνδρες με βιο-

λογικά ζώα. Με αυτό τον τρόπο θα καθαρίσει το

χωράφι από τα αγριόχορτα.

Τον πρόγραμμα επιδότησης

κατά δεκάριο:

£ 35 (_60) βιολογική

£ 12 (_20) εκτα-

ρίων

Τα κόστα  είναι πολύ μειωμένα διότι γλιτώνουμε το λίπασμα και τους ψεκασμούς

και γι΄ αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ επικερδές για τους παραγωγούς.

Για να μπορέσετε να υπολογίσετε τις σκάλες με το δεκάριο, έτσι απλά:

Παράδειγμα: Εάν έχεις 12 σάλες τότε πολλαπλασιάζεις Χ 4 = 48 και διαιρείς  με

το 3 = 16 δεκάρια, οι 12 σκάλες = 16 δεκάρια και ούτω καθ’ εξής.

Ελαιόλαδο

Επειδή τα ελαιόδεντρα είναι διάσπαρτα στα βιολογικά χωράφια δεν έχουν λίπα-

σμα και δεν ψεκάζονται, αυτόματα το λάδι είναι βιολογικό.

Το όλο έργο χρηματοδοτείται από την Σ.Π.Ε Ακανθούς.

Για οτιδήποτε πληροφορίες θα θέλατε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σίμος Κουτσαντώνης 99776774

Η υπόλοιπη Επιτροπεία είναι:

Σωτήρης Χάηλος           Γραμματέας – Υπεύθυνος της Εταιρείας

Λοΐζος Μολέσκης          Πρόεδρος της Επιτροπείας

Σίμος Κουτσαντώνης      Επιστάτης της εταιρείας

Σωτήρης Λούκα Λοΐζου  Υπεύθυνος για την συμπλήρωση των εγγράφων 

της εταιρείας  και ό,τι έχει σχέση με επιδοτήσεις.

Μιχάλης Χάηλος

Πέτρος Κραμβής

Σωκράτης Ζαννέττου

Γεώργιος Σιακαλλής

Νίκος Μιλτιάδου(Πυργά Αμμ/στου)

μÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ •ËÚÈÎ¤˜ ∫·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜μÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ •ËÚÈÎ¤˜ ∫·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜

Σίμου Κουτσαντώνη
Δημοτικού Συμβούλου
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Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η πλέον πνευ-
ματική, η πλέον κατανυκτική και υψηλή
και αγία περίοδος του εκκλησιαστικού
έτους. Είναι η περίοδος από την Καθαρά
Δευτέρα μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου
και ονομάζεται έτσι επειδή διαρκεί 40 μέ-
ρες. ΄Οπως ερμηνεύει τη Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή ο ΄Αγιος Συμεών ο Θεσσα-
λονίκης, αποδεκατούμε το χρόνο προ-
σφέροντας στο Θεό την περίοδο αυτή,
αλλά και ακολουθούμε το παράδειγμα του
Κυρίου μας ο οποίος αποσύρθηκε στην
έρημο και νήστεψε 40 μέρες αμέσως
μετά τη Βάπτισή Του και πριν αρχίσει το
σωτήριο έργο Του. Γι αυτό το λόγο και η
Εκκλησία μας θέσπισε από την αρχή τη
νηστεία και την θεώρησε ως αναντικα-
τάστατο μέσο πνευματικής προόδου και
τελειώσεως.          

Και η νηστεία είναι μια απάντηση στον
πρώτο πειρασμό του Κυρίου . Ο διάβολος
προτρέπει τον Κύριό μας να κάνει τις
πέτρες ψωμί και να φάει. Και εμείς στους
διάφορους πειρασμούς της ζωής ότι όλα
είναι για την απόλαυσή μας, απαντούμε
με την νηστεία, διότι «ουκ επ άρτω μό-
νω ζήσεται άνθρωπος». Στο δεύτερο πει-
ρασμό της φιλαργυρίας απαντούμε με την
μετάνοια, την εξομολόγηση και την ελε-
ημοσύνη, και στον τρίτο πειρασμό με την
ταπείνωση και την προσευχή. Γι αυτό πο-
λύ πριν η Αγία μας εκκλησία, επειδή αυ-
τά είναι τα νοήματα της Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής, και γνωρίζοντας την αδυ-
ναμία μας να αλλάξουμε αυτόματα, να πά-
με ξαφνικά από μια πνευματική κατάστα-
ση σε άλλη, προκαλεί την προσοχή μας
στη σοβαρότητα της Μ. Τεσσαρακοστής
και μας καλεί να σκεφθούμε τη σημασία
της, με την παραβολή του Τελώνου και
Φαρισαίου που αναφέρεται στην ταπεί-
νωση, με την παραβολή του Ασώτου, που
αναφέρεται στην μετάνοια, με την Κυ-
ριακή της Απόκρεω που αναφέρεται στην
τελευταία κρίση, στην Δευτέρα παρουσία
και στη Χριστιανική αγάπη  και με την Κυ-
ριακή της Τυροφάγου ή της συγγνώμης
που θυμόμαστε  την εξορία των πρωτο-
πλάστων και κατ’ επέκταση την δική μας
εξορία από το Παράδεισο. 

Ο ́ Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ,λέ-
γει, ότι ο άνθρωπος κατά τη  περίοδο
της Μ. Τεσσαρακοστής εμπορεύεται την
πνευματικήν εμπορίαν και μαζεύει πλού-
τον αρετής. Δεν είναι, λέει, και τόσο με-
γάλο κατόρθωμα να περάσουμε τις μέρες
απλώς της νηστείας. Κατόρθωμα είναι να
διορθώσουμε κάτι από τα ελαττώματά μας
και να μετανοήσουμε ειλικρινά για τα
αμαρτήματά μας. «ει διωρθώσαμέν τι των
ημετέρων ελαττωμάτων, ει τα αμαρτή-
ματα απενιψόμεθα» Και συνεχίζει ο
΄Αγιος. Συνήθως ρωτάμε ο ένας τον άλ-
λον, πόσες εβδομάδες ενήστευσε και
ακούς πως ο ένας νήστευσε δυο, άλλος
τρεις και άλλος όλες τις μέρες της σα-
ρακοστής. Και ερωτά ο Χρυσόστομος. Και
ποιο το κέρδος εάν δίχως κατορθώματα
αρετής περάσουμε την περίοδο της νη-
στείας; Εάν κάποιος λέγει ότι έχω νη-
στέψει όλη την περίοδο, συ να πεις ότι
συμφιλιώθηκα με τον εχθρόν μου. Συ να
πεις ότι είχα συνήθεια να κατηγορώ και
το σταμάτησα, είχα τον φθόνο και τον ξε-

ρίζωσα. Καμιά ωφέλεια δεν θα έχουμε
από τη νηστεία εάν απλώς και μόνον
την περάσουμε. ΄Οταν περάσουν οι σα-
ράντα μέρες η νηστεία θα τελειώσει. Αν
όμως απέχουμε από τα αμαρτήματά μας,
και η νηστεία να περάσει, πάλι ο συνεχής
αγώνας για την κάθαρσή μας θα μείνει και
η Μ. Τεσσαρακοστή δεν είναι μια περίο-
δος για να νηστεύουμε μόνο από τα φα-
γητά, αλλά για να εξασκούμαστε στην
αρετή.            

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιό-
δου αυτής είναι οι κατανυκτικές ακο-
λουθίες, που η εκκλησία μας τοποθέτησε
σε όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ο Κα-
τανυκτικός Εσπερινός, τα Μεγάλα Από-
δειπνα με το «Κύριε των Δυνάμεων
μεθ΄ημών γενού», ο όρθρος κάθε πρωϊ
με τις ώρες, οι Προηγιασμένες θείες Λει-
τουργίες, που σαν στοργική μάνα η Αγία
μας Εκκλησία φυλάει Θεία Κοινωνία στο
Αρτοφόριο για να την προσφέρει στα παι-
διά της και έτσι να παίρνουν δύναμη για
τον πνευματικό αγώνα, οι Χαιρετισμοί της
Παναγίας κάθε Παρασκευή βράδυ, ο Μέ-
γας Κανόνας με τα κατανυκτικά τροπά-
ρια και την υμνολογία, η Θεία Λειτουργία
του Ιερού Χρυσοστόμου κάθε Σαββάτο, η
Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
κάθε Κυριακή, βοηθούν τον κάθε πιστό
στην πορεία της Σαρακοστής. Στην Αγία
Γραφή διαβάζουμε ότι «στενή και τε-
θλιμμένη η Οδός η απάγουσα προς την
ζωή». Και όντως στενή και τεθλιμμένη εί-
ναι. Αν όμως ο Χριστιανός ήθελε πραγ-
ματικά να ζήσει την περίοδο αυτή του
Τριωδίου και της Μεγάλης Τεσσαρακο-
στή, ο δρόμος προς τον ουρανό αντί στε-
νός και τεθλιμμένος γίνεται λεωφόρος,
γιατί όλα είναι τόσο ωραία τακτοποιημέ-
να από τη Αγία μας εκκλησία.

Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι χρι-
στιανοί σήμερα έχουμε τυποποιήσει τη
Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Με τη χαλαρή
πνευματική ζωή που ζούμε όλα γίνονται
και εκτελούνται τυπικά. ΄Ολα είναι δια-
νοητικά και γι αυτό τα θεωρούμε περιττά,
κουραστικά και υπερβολικά. Τα αντιλαμ-
βανόμαστε σαν μια σειρά απαγορεύσεων
από τα αγαθά της ζωής και αποχή από ορι-
σμένα φαγητά, χωρίς να υπάρχει λόγος
και σκοπός ουσιαστικός. Σιγά σιγά τα
πράγματα αποκτούν μια εθιμική διάστα-
ση, και στο μόνο που μας οδηγούν  κατά
τη διάρκεια των εορτών, είναι να ζούμε
μια γιορτινή ατμόσφαιρα, πολλές φορές
φορτισμένη συναισθηματικά και τίποτε
άλλο. Χάνεται η ουσία και μένει ο τύπος
και έτσι η ζωή γίνεται ευκολότερη και χω-
ρίς τύψεις συνειδήσεως. 

Για τον πραγματικό όμως χριστιανό,
που όταν λέει το τελευταίο άρθρο του
συμβόλου της πίστεως συγκινείτε και δα-
κρύζει «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και
ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν» η Μ.
Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πένθους
και καθαρμού. Περίοδος αγώνων πνευ-
ματικών αλλά και σωματικών, γιατί η εκ-
κλησία δέ διαχωρίζει την ψυχή από το σώ-
μα. Το πένθος για τις αμαρτίες μας, η
μετάνοια, η ταπείνωση και η προσευχή,
χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή την
τόσο διαφορετική και ιδιαίτερη. 

«Της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας Ζω-
οδότα», απευθύνει ταπεινή δέηση προς
τον Κύριο, ο υμνωδός.  Παρακαλεί να του
ανοίξει ο Κύριος τις πύλες της μετάνοι-
ας. Αλήθεια Χριστιανοί μου πόσο δύσκο-
λα ανοίγουν οι πύλες της μετανοίας μας.
Πόσες προφάσεις, πόσες δικαιολογίες,
πόσες δυσκολίες για να δεχθεί η ψυχή ότι
φταίει, ότι είναι αμαρτωλή και έχει ανά-
γκη μετανοίας. «Και τί έκανα;» λένε πολ-
λοί. «Δεν έχω τίποτε το σπουδαίο» Και
αυτά ενώ υπάρχουν κακίες κατά των άλ-
λων και λόγια πικρά και υβριστικά και μνη-
σικακίες και ψεύδη και της ψυχής αμαρ-
τωλές επιθυμίες και της σάρκας αμαρτή-
ματα και φιλαργυρίες και σκληρότητες.
Και τόσα και τόσα άλλα. Δεν έχουμε
λοιπόν ανάγκη μετανοίας; Δεν χρειάζε-
ται να καθαρίσουμε την ψυχή μας από όλα
αυτά που μας κάνουν ένοχους ενώπιον
του Θεού και μας οδηγούν στο θάνατο της
ψυχής, στο χωρισμό από τον Θεό και στην
αιώνια καταδίκη; 

Είναι φοβερό Χριστιανοί μου να μένει
ο άνθρωπος αμετανόητος. Γιατί; Εφόσον
ο ίδιος ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιό Του
μας λέγει πως όταν ένας αμαρτωλός
μετανοεί γίνεται περισσότερη χαρά στον
ουρανό παρά όταν σώζονται ενενήντα εν-
νέα δίκαιοι οι οποίοι δεν έχουν καμιά ανά-
γκη από μετάνοια.  «Λέγω υμίν, ότι ούτω
χαρά έσται εν τω ουρανώ επί ενί αμαρ-
τωλώ μετανοούντι, ή επί ενενήκοντα εν-
νέα δικαίοις, οίτινες ου χρείαν έχουσι με-
τανοίας»  Και ο Θείος Χρυσόστομος, ο με-
γάλος δάσκαλος της μετανοίας, μας λέ-
ει πώς η μετάνοια είναι ένα χωνευτήρι που
καθαρίζει κάθε αμαρτία. «Ου πόρνον απο-
σείεται, ου μοιχόν αποσοβεί, ουκ ειδω-
λολάτρην βδελύσσεται, ου λοίδορον απε-
λαύνει, ου βλάσφημον αποδιώκει, ουκ
αλάζονα, αλλά πάντας μεταποιεί. Χω-
νευτήριον γαρ εστί της αμαρτίας η με-
τάνοια».

Γιατί να υπάρχει τόση δυσκολία να στα-
ματήσουμε το κακό και να προχωρήσου-
με σε αλλαγή της ζωής μας; Να παύσου-
με την αμαρτία; Πάλι ο Ιερός Χρυσόστο-
μος λέγει ότι ο διάβολος με την πονηριά
του κατόρθωσε να συνδυάζει με την αμαρ-
τία το θάρρος και με την μετάνοια την
ντροπή. Ενώ στην αμαρτία προχωρούμε
με θάρρος, στη μετάνοια ντρεπόμαστε να
προχωρήσουμε. Και αυτό, για να δυσκο-
λέψει τη μετάνοια, επειδή γνωρίζει ότι αυ-

τή οδηγεί στη σωτηρία.  Και εάν, συνεχί-
ζει ο ιερός Χρυσόστομος, σ’ αυτό το
τέρμα της κακίας φθάσει κανείς και θε-
λήσει να επιστρέψει από εκεί στην οδό
της αρετής, ο Κύριος τον δέχεται και κά-
νει το πάν για να τον επαναφέρει στην
προηγούμενη καλή κατάσταση. Δεν δέ-
χτηκε τον άσωτο με ανοιχτή αγκαλιά, δεν
συγχώρησε την αμαρτωλή γυναίκα που
έκλαιγε στα πόδια Του, δεν παράλαβε
το ληστή μαζί Του στον Παράδεισο;  Τό-
σο τον συγκινεί αδελφοί μου τη μετάνοιά
μας. Γι’ αυτό, όταν με ειλικρινή διάθεση
Του λέμε «Της μετανοίας άνοιξόν μοι πύ-
λας Ζωοδότα» ο Κύριος έρχεται και μας
βοηθά και μας χαρίζει τη μετάνοια. 

Δυστυχώς αυτή την περίοδο, που απο-
τελεί ακριβώς τον προθάλαμο της Μ.Τεσ-
σαρακοστής  οι περισσότεροι χριστιανοί
είναι δεμένοι με τα γήινα και τα πρό-
σκαιρα, τα εφήμερα και την ερμηνεύουν
ως περίοδο ξεφαντώματος, κεφιού και
διασκέδασης και δικαιολογούν κάποιες
καταχρήσεις και εκτροπές, κρυμμένες και
καμουφλαρισμένες πίσω από τη μάσκα
του Καρνάβαλου και καταπνίγουν τη συ-
νείδησή τους γιατί τα νομιμοποιούν μέσα
στο κλίμα των ημερών αυτών το οποίο πα-
ρακινεί σε ξεφάντωμα χωρίς φραγμούς.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. 

Έφθασε και φέτος η Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή, ο ευπρόσδεκτος καιρός, ο και-
ρός της μετανοίας, που για μια ακόμη φο-
ρά μας χαρίζει η αγάπη του Θεού. Ας
τον υποδεχθούμε με χαρά και ας τον αξιο-
ποιήσουμε φιλότιμα. Ας είναι η φετινή Σα-
ρακοστή η αρχή της πνευματικής μας ανα-
γέννησης, η αφορμή για να αναστηθεί η
αγάπη μας και η πίστη μας στο Θεό και το
Πάσχα να μας βρεί πνευματικά χριστο-
φόρους και να γευόμαστε το αληθινό νόη-
μα της ζωής. Ας μας αξιώσει ο Κύριος
με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας
Του και τις μεσιτείες όλων των Αγίων «τον
αγώνα τον καλόν αγωνίσασθαι, τον δρό-
μον της νηστείας εκτελέσαι, την πίσιν αδι-
αίρετον τηρήσαι, τας κεφαλάς των αο-
ράτων δρακόντων συνθλάσαι, νικητάς τε
της αμαρτίας αναφανήναι και ακατακρί-
τως φθάσαι προσκυνήσαι και την Αγίαν
Ανάστασιν» 

TÔ ÓfiËÌ· ÙË˜ MÂÁ¿ÏË˜ TÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹˜
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πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ 

Σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ημερ.
11 Σεπτεμβρίου 2008 αποφασίστηκε όπως για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια
διοριστούν και στις κατεχόμενες ενορίες και κοινότητες εκκλησιαστικές επιτρο-
πές. Όπως είναι γνωστό η θητεία όλων των Εκκλησιαστικών Επιτροπών έληξε
31/12/2008. 

Ο Επίσκοπος Καρπασίας κ.κ. Χριστοφόρος διόρισε ως μέλη της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής τους κάτωθι:

Οικονόμο Πέτρου Πέτρον Πρόεδρο 
Δημήτρη Χ΄Σοφοκλέους Γραμματέα 
Σωτήρη Χάηλο Ταμία
Σωτήρη Λοϊζιά Mέλος
Σωτήρη Λάμπρου Mέλος
Σάββα Σαββίδη Δήμαρχον Aκανθούς (επί τιμή)

Οικονόμος Πέτρος Πέτρου
Θεολόγος
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Ως γνωστό σ’ όλα τα χωριά της πα-

τρίδας υπάρχει το έθιμο αυτό. Όμως το

έθιμο του Ιούδα στην Ακανθού ήταν δια-

φορετικό. Ίσως το μοναδικό στην Κύ-

προ.

Ερώτηση: Κύριε Φώτη, πότε άρχισε να

γίνεται το έθιμο του Ιούδα στην Ακαν-

θού και ποιοι το έκαμαν για πρώτη φορά;

Απάντηση: Όταν επέστρεψα από την

Αγγλία το 1946 μαζί με τον Κκούσιο και

τον Νικολόππο αποφασίσαμε να το συ-

νεχίσουμε. Προηγουμένως γινόταν, δεν

ξέρω πότε άρχισε, από κάποιον ξένο που

καθόταν στην Ακανθού και λεγόταν Κό-

τσιηνος (Κόκκινος). Επειδή όμως αυτός

έφυγε από το χωριό αποφάσισα να το συ-

νεχίσω. Mαζί μου ήταν ο Kκούσιος, ο Nι-

κολόππος, ο Hλίας του ‘Kονόμου, αργό-

τερα ο Πετρής ο Mιαούλης και ο Σωτήρης

Λάμπρου, πιθανόν και άλλοι.

Ερώτηση: Τί έκαμνε το κάθε μέλος της

ομάδας για να φτιαχτεί ο Ιούδας;

Απάντηση: Εγώ έφτιαχνα το ξύλινο

σκελετό που τον βίδωνα στα πλαϊνά μιας

κατσαρόλας. Επίσης έντυνα τον σκελετό

με παντελόνι και πουκάμισο. Στο εσωτε-

ρικό του παντελονιού και του πουκαμίσου

έβαζα φύκια ή χαρτί από εφημερίδες για

να πάρει το σχήμα του ανθρώπινου σώ-

ματος. Στο τέλος του φορούσα ένα σακ-

κάκι. Το κεφάλι το έκανα με μια νεροκο-

λοκύθα. Της ζωγράφιζα μάτια, μύτη, στό-

μα και του έβαλλα για μαλλιά και γένια

μαλλί προβάτου. Επίσης του κρέμμαζα

στο λαιμό τα τριάντα αργύρια της προ-

δοσίας. Οι άλλοι ήταν υπεύθυνοι για το

γέμισμα της κατσαρόλας. Έστρωναν στον

πάτο της κατσαρόλας μιαν εφημερίδα και

έβαζαν το τοπ-μπαρούτι, γύρω στα 300

δράμια, πάλι τοποθετούσαν εφημερίδα

και από πάνω έβαλλαν βρεγμένο κόννο

(άργιλο) και τον κτυπούσαν να σφίξει όσο

γινόταν πιο πολύ. Αυτό θα βοηθούσε στην

εκτίναξη.

Ερώτηση: Ποια μέρα γινόταν το έθιμο

και σε ποιών την παρουσία;

Απάντηση: Τη Δευτέρα της Λαμπρής

μετά τη λιτή μαζευόταν όλος ο κόσμος

στη βόρεια αυλή της εκκλησίας και έπαιρ-

νε τη θέση του και περίμενε. Εμείς κατα-

φθάναμε εκεί κρατώντας τον Ιούδα και

τον τοποθετούσαμε σ’ ένα κολωνάκι. Παίρ-

ναμε ένα κομμάτι φυτίλι περίπου 1 πόδι

και στην μια άκρη έσχιζα το φυτίλι και το-

ποθετούσα ένα σπίρτο και το έδενα με

κλωστή. Την άλλη άκρη την τοποθετού-

σα στην τρύπα που άνοιγα στον πάτο της

κατσαρόλας ώστε να έχει επαφή με το

μπαρούτι.  

Όταν πια ήταν όλα έτοιμα εμφανίζο-

νταν 12 νέοι της Ακανθούς κρατώντας τις

πιστόλες τους. Στέκονταν ο ένας δίπλα

από τον άλλον σε απόσταση 5–6 μέτρων

από τον Ιούδα. Δινόταν το σύνθημα και

ο καθένας με τη σειρά του, ύψωνε την πι-

στόλα του και πυροβολούσε στο στήθος

του Ιούδα. Όταν τελείωναν όλοι, ένα μέ-

λος της ομάδας κρατώντας ένα σπιρτό-

κουτο άναβε το σπίρτο που ήταν στερε-

ωμένο στο φυτίλι. Απ’ αυτό μεταδιδόταν

η φλόγα στο φυτίλι κι από κει στο μπα-

ρούτι κι ο Ιούδας εκτινασσόταν μέχρι το

καμπαναριό κι ακόμη πιο ψηλά. Αυτό ήταν

και το κριτήριο για το πόσο πέτυχε. Αμέ-

σως ο κόσμος που αποτελείτο από τους

Ακανθιώτες, Βαρωσιώτες, Λευκωσιάτες

κι άλλους από τα γύρω χωριά ξεσπούσε

σε παρατεταμένα χειροκροτήματα κι

αυτοστιγμής πρόβαλλαν τα μέλη της ομά-

δας κρατώντας από ένα δίσκο και περι-

φέρονταν ανάμεσα στο πλήθος παίρνο-

ντας την εισφορά τους. Κάποτε το ποσόν

που μαζεύαμε έφτανε και τις £50 και

£60 λίρες.

Ερώτηση: Τι κάνατε τα χρήματα που

παίρνατε;

Απάντηση: Πηγαίναμε στους 6 χα-

σάπηδες του χωριού κι αγοράζαμε μιαν

οκκά κρέας από τον καθένα. Ψήναμε το

κρέας και με άλλους μεζέδες στήναμε ένα

μεγάλο γλέντι  ευχόμενοι ο Θεός να μας

έχει καλά ως την επόμενη Λαμπρή για να

ξαναφτιάξουμε τον επόμενο Ιούδα.

Ερώτηση: Τι γίνεται τώρα στην προ-

σφυγιά με το έθιμο αυτό;

Απάντηση: Λόγω του ότι εγώ βρί-

σκομαι σε πολύ μεγάλη ηλικία παρέδωσα

το έθιμο στο μοναχογιό μου το Θεοχάρη.

Το πραγματοποίησε δύο φορές στην αυ-

λή του Σωτήρος Χριστού στο Δελίκηπο,

αλλά δεν το ευχαριστήθηκα, γιατί δεν πή-

ρε το ύψος που περίμενα.

Ερώτηση: Kύριε Φώτη απ’ ότι ξέρω

πρόσφατα έχετε τιμηθεί  από το Δήμο

Ακανθούς για την αποφασιστική συμβο-

λή σας για αναβίωση του εθίμου του Ιού-

δα;

Απάντηση: Ναι, τιμήθηκα ανήμερα της

Δευτέρας του Πάσχα του 2008 στο χωριό

Δελίκηπος από το Δήμαρχο Ακανθούς και

ευχαριστώ το Δήμαρχο και το Δημοτικό

Συμβούλιο γι΄ αυτή τους την απόφαση.

Ερώτηση: Ποιά είναι η επιθυμία σου,

κύριε Φώτη;

Απάντηση: Μοναδική μου επιθυμία,

δάσκαλε, είναι να ελευθερωθεί η Ακαν-

θού, να πάω πίσω και να αξιωθώ να φτιά-

ξω έναν Ιούδα, να τον παίξω, να το δω

να πάει ψηλά, πιο ψηλά από το καμπα-

ναριό του Χρυσοσώτηρα κι ας γείρω να

πεθάνω. Αυτή ειλικρινά είναι η τελευταία

μου επιθυμία.

(Η συνέντευξη του Φώτη Σ. Κτωρή

δόθηκε στο δάσκαλο Δημήτρη 

Χ”Σοφοκλέους μέλος της συντακτικής

επιτροπής της εφημερίδας 

«Η ΑΚΑΘΚΙΩΤΙΣΣΑ»)

Συνέντευξη 

με το Φώτη Σταυρή Κτωρή 

TÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ πÔ‡‰· 
fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡
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ñ H ∞Î·ÓıÔ‡ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÔ 1907 ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÂÏ·ÈÔÈÂÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
·ÁÎ‡ÚÈ·? (°. º˘ÙÔ‡Ú·). 

ñ ªÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ÙÔ 1971 Î·Ù¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ∞Î·ÓıÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÔ
·ÓÒÙÂÚÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘? 

ñ ∏ ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Â›Ó·È 90 ÙÂÙÚ·Á. ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·? 
ñ √ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ¶ÈÂÚ‹˜ ∑·ÚÌ¿˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ ÛÂ 3,500 ÂÚ›Ô˘ ·Ú·ÛÙ¿-

ÛÂÈ˜? 
ñ ∏ «™ÔÚÙ›Ó·» Â›Ó·È Û˘ÓÔÈÎ›· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜? 

ñ ∏ æ·ÚÔ‡Ù· Â›Ó·È ÏfiÊÔ˜ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ‡„Ô˘˜ 200Ì fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¿ÊÔÈ

·Ú¯·˚Î‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘? 

ñ ΔÔ 1946 Ë ∞Î·ÓıÔ‡ Â›¯Â ÏËı˘ÛÌfi 1,750 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜, Ô ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ Ô˘

Â›¯Â ÔÙ¤? 

ñ ΔÔ ·Ú¯·›Ô ∞ÊÚÔ‰›ÛÈÔ Â›Ó·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ «§È·ÛÙÚÈÎ¿»? 

ñ ∏ ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜? 

ñ √ ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂÊ¤ÚË˜ ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ ÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ ÙÔ 1953?

AÎ·ÓıÔ–ÁÓÒÛË
°ÓˆÚ›˙ÂÙÂ fiÙÈ...

∂’ ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√ – §∞√°ƒ∞ºπ∫√ ™À¡∂¢ƒπ√

«∞∫∞¡£√À: ∞ÓıÚˆÔÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ∂›‰Ú·ÛË 

ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ˙ˆ‹» (Ì¤ÚÔ˜ ‚’)

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜

Î· È  ÙÔ  ¶ÚÔÛÊ˘Á ÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ ›Ô  «∏ ∞∫∞¡£√À»

Û·˜ Î·ÏÔ‡Ó  ÙÔ  ™¿‚‚·ÙÔ  25 ∞Ú ÈÏ ›Ô˘ 2009

ÛÙËÓ  ∞ ›ıÔ˘Û· ΔÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘  ¶·ÓÂ ÈÛÙËÌ ›Ô˘  ∫‡ÚÔ˘

ÛÙ È˜  9 :00  .Ì .

Ó· Ù ÈÌ‹ÛÂÙÂ  ÌÂ ÙËÓ  ·ÚÔ˘Û ›·  Û·˜

Î· È  ÙË  Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ 

ÙÔ  ∂ ’  ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√-  §∞√°ƒ∞ºπ∫√ ™À¡∂¢ƒπ√

«∞∫∞¡£√À:  ∞ÓıÚˆÔÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ∂ ›‰Ú·ÛË Û ÙÔÓ

¶ÔÏ È Ù ÈÛÌfi Î· È  ÙËÓ  ÎÔ È ÓÔ Ù È Î‹ ˙ˆ‹»

(ª∂ƒ√™  μ ’ )

∞ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ Û ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∫˘Ú È¿ÎÔ˘ ¶ÏËÛ‹.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται με τη συνεργασία:
• Των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
• Tης Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Tο συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Yπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Aνδρέα Δημητρίου

Σε περίπτωση αποδοχής Π.Α. μέχρι 22.04.09
Τηλ. 24623566 και 99551608. Φαξ: 24815008

Ο Δήμος Ακανθούς 

καλεί όλους τους Ακανθιώτες και τις Ακανθιώτισσες

να λειτουργηθούμε τη Δευτέρα του Πάσχα

στις 12 το μεσημέρι στο εκκλησάκι που βρίσκεται

μέσα στο χωριό Δελίκηπος της Επαρχίας Λάρνακας

(κοντά στο χωριό Κόρνος).

Η  αναβίωση του εθίμου που ξέρετε

θα... επαναληφθεί και φέτος.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας

ο Δήμος μας θα προσφέρει

σ’ όλους τους Ακανθιώτες φλαούνες

και κόκκινα αυγά.

Έτσι για να μην σβήσουν τα καντήλια της μνήμης !!!Έτσι για να μην σβήσουν τα καντήλια της μνήμης !!!

Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô

KÏÂ¿ÓıË˜ KÚ·Ì‚‹˜

Kαλλιπόλεως 12 Γ, 1055 Λευκωσία

Tηλ. 22761699. Φαξ: 22763699.

Kιν.: 99558779

e–mail: kleanthiskramvis@yahoo.gr

ª¡∏ª√™À¡√
Τελούμε την Κυριακή 5 Απριλίου 2009 

στο Παρεκκλήσι του Χρυσοσώτηρα στην Ορόκλινη 
το δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου μας πατέρα και αδελφού

ΠΙΕΡΗ ΖΑΡΜΑ

και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Παιδιά: Μιχάλης, Σύλβια, Μαρίνα 

Αδέλφια: Αγγελική, Χαριτίνη, Βαρναβία, Ελένη
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W
elcome to the beautiful village

of Akanthou which can be found

on the northern coast of Cyprus

in the Ammochostos

(Famagusta) district. Unfortunately, today

you cannot legally visit the village because,

since. 1974, it has been under Turkish

occupation, shrouded in misery and given

the false name of "Tatlisou". thinking that in

this way they can distort the truth and

appropriate an historic area of 3000 years

old. The rightful inhabitants of the village were

forcefully expelled and are found scattered

here and there in free Cyprus and abroad.

Everyone however has the undying passion

to return one day. Only then will you surely

be greeted by the hospitality of the rightful

inhabitants of Akanthou.

As you can see, Akanthou is covered in

greenery. Winter to summer the olive trees,

carob trees and the allotments with their

tomatoes, cucumbers, aubergines and other

vegetables and fruits render the village green.

All this ^as planted by the Greek Cypriot

inhabitants with much fervour and love. The

cultivated greenery enhances the rich and

diverse greenery of the mountain which

lies behind the village. The pine trees, cypress

trees, laurels and many other plants make

the Akathiodes yearn for the village all the

more. The area is a natural paradise for

botanists where they can find indigenous

plants. (For those interested, more

information can be found in "Flora of Cyprus"

by Dr R.D. Meikle, Royal Botanic Gardens,

Kew, 1985 Vol. 1-2).

The mountain that is behind the village

has unique features which the "thieves" will

never be able to enjoy because they will

always have the fear that the rightful

inhabitants will one day return.

These beautiful features are "The

Stylarka". "Diatripito" and "The Waterfalls".

The Stylarka are tall vertical sheer chalky

formations which constitute a unique

spectacle as their base, 30-50 meters high.

disappears into a forest of greenery of

fennels, ferns and pine trees, even though

their peaks pierce the heavens making weird

and wonderful shapes. They resemble the

"Meteora" of Thesalia in Greece. Different

climbing plants sprout in the crevices of the

rock formations and hang like chandeliers

where wild bees, colourful butterflies, wild

pigeons, and rare vultures gather. According

to tradition based on many years of

observation, these rare vultures never feed

off carcasses which lie in a west to east

position (the position the Christians bury their

dead). A stroll through the area of The

Stylarka was a unique experience with every

step bringing you a pleasant surprise.

The Waterfalls can be found within a very

short distance of Akanthou (a ten minute

walk). Three consecutive giant waterfalls

bring down the waters from the river which

flows above crashing them down a chasm

200 meters deep. The sound of the water

which falls on the rocks can be heard as far

as the village and the water drops which

are formed scatter over a wide area and

refract in unparalleled iridescence the light

which falls on them. Right at the base of

the waterfall is "Mana tou Nerou" a well which

for many years provided the village with

water.The whole scene adds a rich and

rare variety of wild plantation with many native

plants (cyclamens, lilies, wild flowers, etc.)

bathing in the water.

The Akathiodes were industrious, diligent

and hard working farmers. They looked after

their olive trees with particular care and the

olive oil produced in Akanthou was famous

throughout Cyprus. Also. the carob

production was one of the largest on the

island. Naturally, after the Turkish invasion

of 1974 the standard of the village went down,

because the foreign occupants neglected the

land and its plantations and the trees, those

that were not burnt, were left to wither.

In the district of Akanthou. which covers

an area of approximately 54 km2, there were

no Turkish Cypriots until 1974. The plunder

of Akanthou and the forceful expulsion of

its inhabitants by the Turks who invaded the

island, is a serious violation of human rights

and the Charter of the United Nations.

Akanthou was inhabited solely by Greek

Cypriots descendants of those who arrived

there after the Trojan Wars in 1100 BC. Many

derelict towns and archaeological sites

with names such as Aphrodisio. Makaria and

Liastrika, as well as the highest peak of the

mountain with the name Olympus, are

mentioned by different ancient writers such

as Strabo and bear witness to the Greekness

of this land.

There were approximately 3500

inhabitants. After the invasion many villagers

were taken as prisoners of war to Turkey and

imprisoned. The others were tortured,

harassed and forcefully expelled unable to

take with them any of their belongings. They

were later taken to a prisoner of war camp in

the nearby village of Ypsou. There many died

from maltreatment, hunger and unclean and

unhealthy conditions and buried not as befits

Christians, but as "animals" in mass graves.

Their relatives were never informed as to

where they were buried. Two villagers are

still missing and unaccounted for.

In the village of Akanthou there are two

Christian cemeteries. Ayia Fotini (Fotou) is

in the eastern part of the village and Ayia

Varvara in the western part. The Turks have

not respe-

scted either the dead or the churches

within the cemeteries. Undisputed evidence,

of what the modern world would consider as

unacceptable behaviour and barbarianism,

can be found in photographs which have

managed to find their way to the outside

world.

Broken crosses and desecrated graves

can be seen in the cemeteries. All the graves

have been opened and the remains of the

dead pillaged. Gold teeth, gold crosses and

other valuable items buried along with the

dead have been stolen. Bones have been

scattered throughout the graveyards. An

inhuman act which is against every law and

all international human rights.

Diatripito is another miracle of nature. On

the crest of the mountain above Akanthou.

erosion has created an unprecedented

sculpture with a central shape of an enormous

giant. By its side there is an opening of a huge

hole which allows communication between

the north and south side of the mountain. A

few times a year the moon comes into view

exactly behind this hole and its rays scatter

creating a dreamy image. The view from there

is unique as in front of you, towards the north,

the intricate coastline of Kyrenia stretches

out before you, whereas looking towards the

south it is possible to clearly see as far as the

Gulf of Famagusta. Unfortunately, since

1974, the rightful inhabitants of Akanthou

cannot climb up there to admire the beauty

because it is prohibited by the Turkish

occupation forces.

The way that the church of Ayia Fotini,

which is within the grounds of the cemetery,

has been desecrated constitutes shame to

the outside world: broken and removed floor

tiles, without doors and windows. Vulgar
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language on the walls and excreta from

livestock within the church bare witness to

the civil standards of the conquerors.

In all the district of Akanthou there are

another 20 small churches which have

suffered the same fate from the Turks. No

respect and no preservation took place. The

cultural inheritance and the labour of

thousands of years were destroyed with brute

force by a neighbouring country which wishes

to be considered as civilised, or have been

stolen and sold as precious artefacts around

the world.

The bible of the Church of Our Saviour

was used as a stake, by a Turk, in a game

of cards in London and bought by an

Akanthiodi.

The biggest blow was received by the

Church of Our Saviour which was the pride

of Akanthou. The church was an architectural

miracle. It was built by the voluntary

contributions of all the villagers and took 50

years to build.

It celebrated the day of "Transfiguration"

on 6th August each year and was visited

by thousands of Cypriots. who came to pay

homage to Our Lord, from all over Cyprus.

The church was wealthy and was probably

the biggest and most beautiful in Cyprus.

The crosses have been removed from

both the bell towers and the domes, and

the church has been turned into a mosque.

This is an act which should offend all the

civilised world. Can you imagine St. Peters

in Rome without its masterpieces? Can

you imagine St Paul's Cathedral in London

as a mosque? The significance of

these churches to Christians of various

denominations is no different to that of the

Church of Our Saviour in Akanthou to all

the Greek Orthodox people of Cyprus.

Where is the wooden carved icon screen

of the Church of Our Saviour? Where are the

Psalters and the carved pulpit? Where are

the Christian worshipers who built the church

with their own hands? Where is the

miraculous icon of Our Saviour from whom

even the Turkish Cypriots used to come

incognito and openly to ask for help. The

church has been looted and pillaged and has

been turned into a mosque as shown in the

photograph, where Moslems are praying.

Icon of Our Saviour. This icon of Our

Saviour, a masterpiece of the Byzantine art

form, covered in pure gold. was stolen from

Akanthou and its whereabouts is unknown.

Tradition says that. in the old days. it was

bought from a ship by one of the church

wardens who in his dreams was guided

as to which icon of three he should select.

Although the captain of the ship tried to

trick him into buying one of the other icons,

he was unsuccessful. Only now. in the 20th

Century, the expansionist policies of the Turks

have managed to misguide all mankind

and cover up this violation.

Akanthou is one of the oldest

municipalities in Cyprus. From 1908 it was

governed by its own mayor and its own

Civil Council. The municipal building and the

municipal market of Akanthou were built by

the labour and voluntary contributions of the

villagers. Even they have suffered the same

fate.

The primary school was built in 1963.

by contributions from villagers who had

emigrated to London as well as from the

Church coffers. Regional athletic competitions

between neighbouring villages were held in

the school grounds. This school was the love

and spiritual centre of the village. The villagers

of Akanthou held a great regard for education.

Amongst them are many teachers,

professors, doctors and generally progressive

well educated people.

How Akanthou Got Its Name

Akanthos or Akanthia is the Greek name for the thorny bush which

grows in abundance in this area. Anthousa is a female Greek name.

Together Akanthos and Anthousa became Akanthou(sa).

Tradition has it that, many years ago, a wedding was taking place in this

area. It was in the era of the Saracen Pirates who raided the coasts of the

Mediterranean and scattered fear everywhere with fire and hatchets. Some

Saracens saw the lights on the coast and went to the wedding. They sat

down to eat and drink and started singing in their language saying:

As long as there is a moon, then the bride will stand proud. When the

moon fades then the bride will go to the vessel

Meaning that as soon as the moon went down the bride would be

abducted by the marauders. Someone at the wedding understood their

language and advised the groom to leave and take the bride with him. They

left the wedding and hid under a thistle bush at the location where the

village now stands, and the name of Akanthou came about from the name

of the bride and the thorny bush. Historians, however, say that the village

took its name from "Akanthou", an ancient town of which remains have

been found in the vicinity of the village.

Today
5000 people from Akanthou with the other 200.000 Cypriot refugees

accuse Turkey of stealing their homes and land.

They accuse Turkey that they have brought thousands of soldiers and

settlers to Cyprus thus preventing the inhabitants of Akanthou from

returning there.

They accuse them of ruining the church and their heritage, and await

the rest of the World to help them regain their freedom, land and property.

We thank you for reading this article. We hope that when the Turkish

invasion forces leave Cyprus to be able to offer you our hospitality in

Akanthou.
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