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∏ƒø√¡ ∞∫∞¡£πø∆ø¡
Ο ∆ήµος Ακανθούς κατόπιν συνεννόησης µε τον Επίσκοπο Καρπασίας και
τη Εκκλησιαστική Eπιτροπή Χρυσοσώτηρος Ακανθούς προχώρησε µε
δική του δαπάνη στην ανέγερση Ηρώου Ακανθιωτών, στον περίβολο του
Παρεκκλησίου µας στην Ορόκλινη.
Ήταν ένα οφειλόµενο χρέος προς τους
ήρωες και τους πεσόντες µας που
θυσιάστηκαν στα πεδία των µαχών για
την ελευθερία της Κύπρου, αλλά και
της Ευρώπης ενάντια στον φασισµό
και στον ναζισµό.
Έτσι µε τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου
την Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2016 από
τον Επίσκοπο Καρπασίας και τον
∆ήµαρχο Ακανθούς, ο ∆ήµος Ακανθούς απότισε τον οφειλόµενο φόρο
τιµής στους ήρωές µας, έστω και µε
καθυστέρηση ενός αιώνα.
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«∏ ∞Î·ıÎÈÒÙÈÛÛ·»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και µέσα από πολλές αντιξοότητες κατορθώσαµε να εκδώσουµε το 20ο φύλλο της «Ακαθκιώτισσας».
Ήταν Νοέµβριος του 2008, όταν ο ∆ήµος µας εξέδωσε το 1ο τεύχος της εφηµερίδας µας, για να γιορτάσει τα 100 χρόνια ζωής
του, δυστυχώς στην προσφυγιά.
Σε όλο αυτό το διάστηµα προσπαθήσαµε, στο µέτρο των δυνατοτήτων µας να σας ενηµερώνουµε τρεις φορές το χρόνο για τα
Ακαθκιώτικα δρώµενα. Όµως η οικονοµική κρίση του 2013 µας υποχρέωσε, λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων και συνεχών
περικοπών στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας να περιοριστούµε στις δύο εκδόσεις.
Όπως γνωρίζετε οι κατεχόµενοι ∆ήµοι είναι πλήρως εξαρτηµένοι οικονοµικά από το κράτος, αφού δεν διαθέτουν ίδιους
πόρους.
Προσπαθήσαµε να περιλαµβάνει η εφηµερίδα µας, τις εκδηλώσεις του ∆ήµου µας, προβολή των νέων της Ακανθούς και ιδιαίτερα της ποδοσφαιρικής οµάδας της Ακανθούς, του Προσφυγικού µας Σωµατείου, της Σχολικής Εφορείας και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Χρυσοσώτηρα.
Είναι µια αξιέπαινη, πιστεύουµε προσπάθεια που σίγουρα δεν ήταν τέλεια, αλλά που έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης.
Μας χαροποιεί το γεγονός, γιατί την περιµένετε πάντοτε µε ανυποµονησία, γιατί µε την έκδοσή της σας δίνεται η ευκαιρία να
πληροφορηθείτε τα νέα της αγαπηµένης µας Ακανθούς.
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∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ú·Ì‚‹
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™·˜ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ.
Συνδηµότισσες και Συνδηµότες,
Νέες και Νέοι της Ακανθούς
Μετά από δέκα χρόνια στο τιµόνι του κατεχόµενου ∆ήµου µας, ήρθε η ώρα για κατάθεση της σκυτάλης στην διάδοχό µου,
που θα εκλεγεί στις δηµοτικές εκλογές της 18ης ∆εκεµβρίου 2016.
Παρά τις µεγάλες πιέσεις που δέχτηκα να είµαι ξανά υποψήφιος, δεν ενέδωσα, γιατί θεώρησα ότι έπρεπε να τηρήσω την
υπόσχεση που σας έδωσα, ότι θα υπηρετούσα τον δήµο της Ακανθούς µόνο για δύο θητείες.

(Συνέχεια στη σελίδα 8)
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Ãƒ∏™πª∞ ∆∏§∂ºø¡∞
∆∏§∂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

∫∂¡∆ƒ√ ∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏™
∆√À ¶√§π∆∏
§∂À∫ø™π∞: 22446686
§∂ª∂™√™: 25829129
§∞ƒ¡∞∫∞: 24815555
¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂•ø∆∂ƒπ∫√À
11892
∫∞∆∞£∂™∏ ∆∏§∂°ƒ∞º∏ª∞∆ø¡
ª∂™ø ∆∏§∂ºø¡√À
80000196

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

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

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

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

∂∫¢∏§ø™∂π™
°π∞ ∆√¡
ÃƒÀ™√™ø∆∏ƒ∞
∆ËÓ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2016 ¤ÁÈÓÂ
Ô ªÂÁ¿ÏÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ
ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· ÛÙËÓ √ÚfiÎÏÈÓË 6:308:30Ì.Ì. ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘
∫·Ú·Û›·˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘. ∂›ÛË˜ ÙÔ
™¿‚‚·ÙÔ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2016 ¤ÁÈÓÂ Ë ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎ‹ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ,
7:30-10:00.Ì., ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ∫·Ú·Û›·˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘.

π∞¡√À∞ƒπ√™

∫Àƒπ∞∫∏ 08/01

º∂µƒ√À∞ƒπ√™

∫Àƒπ∞∫∏ 05/02

ª∞ƒ∆π√™

∫Àƒπ∞∫∏ 05/03

∞¶ƒπ§π√™

∫Àƒπ∞∫∏ 02/04

ª∞´√™

∫Àƒπ∞∫∏ 14/05

π√À¡π√™

∫Àƒπ∞∫∏ 11/06

π√À§π√™

∫Àƒπ∞∫∏ 09/07

∂∫¢∏ªπ∂™ ∞∫∞¡£πø∆ø¡

¶ƒ√∂¢ƒπ∫√ ª∂°∞ƒ√
22661333

º∞ƒª∞∫∂π∞ 11892

∏ÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ
ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· 2017

∞À°√À™∆√™ – ¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2016
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™. Ã·Ù˙ËÁÂˆÚÁ›Ô˘ 83 ¯ÚÔÓÒÓ

°ƒ∞ªª∏ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∆√À
¶√§π∆∏ ª∂ ∆∏¡ ∞™∆À¡√ªπ∞
1460

µ√À§∏ ∆ø¡ ∞¡∆π¶ƒ√™ø¶ø¡:
22407300

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÚÈÛÙÂ›‰Ô˘ 102 ¯ÚÔÓÒÓ
∫ÒÛÙ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ 91 ¯ÚÔÓÒÓ (Á·ÌÚfi˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜)

°ƒ∞º∂π√ ∂¶π∆ƒ√¶√À
¢π√π∫∏™∂ø™
22405500

¢¤ÛÔÈÓ· ¶. ∞‰¿ÌÔ˘ 90 ¯ÚÔÓÒÓ (∞ÁÁÏ›·)
¡›Ó· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï-ªÈ¯·‹Ï 82 ¯ÚÔÓÒÓ
∞ÔÛÙfiÏ· ª›ÍÈ· – ∫·ÏÔÚÎÒÙË 86 ¯ÚÔÓÒÓ

«∞∫∞£∫πø∆π™™∞»

¢ËÌ‹ÙÚË˜ ªÈÚÌÈÏÏ‹˜ (∞ÁÁÏ›·) 74 ¯ÚÔÓÒÓ
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (Á·ÌÚfi˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜-∞ÁÁÏ›·) 80 ¯ÚÔÓÒÓ

∏ 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˜ «∞∫∞£∫πø∆π™™∞™».

∆ Ô ¶ Ú Ô Û Ê ˘ Á È Î fi ™ ˆ Ì · Ù Â › Ô
fiÏÏ Ô ˘ ˜
« ∏ ∞ ∫ ∞ ¡ £ √ À » Â ‡ ¯ Â Ù · È Û Â fi
∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓË Ë
Î · È Ó Ô ‡ Ú È · Ã Ú Ô Ó È ¿ , Ì Â Â Ï Â ‡ ı Â Ú Ô Á ˘ Ú È Û Ì fi
fiÏÏ ˆ Ó Û Ù Ë Á Ë  Ô ˘ Ì ¿ ˜ · Ó ‹ Î Â È .
fi

¶ Ú fi Û Î Ï Ë Û Ë
∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ∆√À ¢∏ª√À ∞∫∞¡£√À™
ª√¡πª∏ ¢π∂À£À¡™∏: 5750 ∞∫∞¡£√À
¶ƒ√™øƒπ¡∏ ¢π∂À£À¡™∏: ∆.£. 40561, 6305 §∞ƒ¡∞∫∞
∆∏§∂ºø¡√: 24623566
º∞•: 24815008

∆Ô ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «∏ ∞Î·ÓıÔ‡», ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙË ™¯ÔÏÈÎ‹ ∂ÊÔÚÂ›· ∞Î·ÓıÔ‡˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓË ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÂÎ‰‹ÏˆÛË, ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙË˜
∞Î·ÓıÔ‡˜, ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, 2017 Î·È ÒÚ· 11:00.Ì.
∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢’ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô §·ÙÛÈÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ∞.∞ÓÙÚ¤·.
∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ, Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁfi, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂ ÎÏfiÔ˘Ó Î·È
ÕÁÈÔ µ·Û›ÏË. £· ‰ÔıÔ‡Ó ‰ÒÚ· ÛÂ fiÏ· Ù· ·È‰È¿.
™·˜ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ fiÏÔ˘˜.

∂-mail: akathou@cytanet.com.cy
www.akanthou.org.cy
∂∫¢π¢∂∆∞π ∞¶√ ™À¡∆∞∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏
™Ã∂¢π∞™ª√™ & ™∂§π¢ø™∏

∫·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ...... Á˘Ó·›Î·

∆˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô «∫ø¡√™» §Ù‰
∂¶πµ§∂æ∏ ∂∫¢√™∏™
∂ÈÙÚÔ‹ ∆‡Ô˘ Î·È ∂Î‰fiÛÂˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜
∫∞∆∞ ¡√ª√¡ À¶∂À£À¡√™: ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜
∂∫∆À¶ø™∏: ∆˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô «∫ø¡√™» §Ù‰

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

∂›Ó·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ ÛÙ· 108 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·ÙÂÏ¤Û·ÓÙÂ˜
¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ‹Ù·Ó ¿Ó‰ÚÂ˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤¯Ô˘ÌÂ ‰‡Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Î˘Ú›Â˜, ÌÂ ‹ıÔ˜ Î·È ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡Ó ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯È·Îfi ·Í›ˆÌ·. ∏ Î· ƒÔ‡Ï· ª·˘Ú‹-¶Ô‡ÚÔ˘ Î·È Ë Î· ∂Ï¤ÓË
ª˘ÏˆÓ¿-Ã·Ù˙ËÌÈ¯·‹Ï, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó ¤Ó·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· ¯ˆÚ›˜ ÔÍ‡ÙËÙÂ˜, ÌÂ
ÓÂ‡Ì· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi Î·È Û˘ÓÂÓˆÙÈÎfi fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Î·ÙÂ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∆È˜ Û˘Á¯·›ÚÔ˘ÌÂ ıÂÚÌ¿.
ŸÔÈ· ÂÎÏÂÁÂ› ı· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ ‰›Ï· ÙË˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜,
ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛÂ‡ÂÈ Î·ÓÂ›˜.

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜/Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΩΝ

Όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος ο ∆ήµος µας βράβευσε τους άριστους τελειόφοιτους Λυκείων που έχουν καταγωγή την Ακανθού, το
µεσηµέρι της 31ης Ιουλίου 2016, ηµέρα Κυριακή στο Κέντρο Βιτσαΐτης στην Κοφίνου, στη συνεστίαση των Ακανθιωτών, που διοργανώνει το Προσφυγικό
Σωµατείο.
∆ικαίωµα συµµετοχής στις βραβεύσεις έχουν όσοι/ες των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους της
Ακανθούς.
Επίσης δόθηκε και το βραβείο «Νίκος Σχοινιού» που απονέµεται στον τελειόφοιτο/η που είχε την υψηλότερη βαθµολογία κατά την σχολική χρονιά 20152016 (γενικός βαθµός). Το βραβείο πήρε η Μαρία Πέτρου του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας µε γενικό βαθµό 19 5/12. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται
και µε χρηµατικό ποσό i300. ∆εύτερη κατετάγη η Κατερίνα Γ. Χατζηπιερή µε γενικό βαθµό 19 4/11 και τρίτος ο Σταύρος Σ. Κτωρίδης µε βαθµό 19 4/12.
Τα βραβεία επίσης συνοδεύονται µε χρηµατικό ποσό.
Η Κατερίνα Χατζηπιερή αφού παρέλαβε τον φάκελο µε το χρηµατικό ποσό των ‰200 τον επέστρεψε στον ∆ήµο για να διατεθεί για τους άπορους
Ακανθιώτες φοιτητές. Την ευχαριστούµε και την συγχαίρουµε για την πρωτοβουλία της.
Εκτός από τον ∆ήµο Ακανθούς, τα παιδιά βραβεύτηκαν και από τη Σχολική Εφορεία Ακανθούς.

Τα παιδιά που αρίστευσαν µαζί µε τον ∆ήµαρχο

∂π∫√¡π™ª∞∆∞
∂ÈÎÔÓ›ÛÌ·Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿
™’ ¤Ó· ÊÙˆ¯fi ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ ÍÂ¯·ÛÌ¤Ó·
∞ã ÙÔÓ ·ÚÁfi ‰È·‚¿ÙË ÎÈ’ ·fi Ì¤Ó·
™ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ, ÛÙËÓ ·ÛÙÚ·‹ Î·È ÛÙË ÊıÔÚ¿

Η Μαρία Πέτρου µαζί µε την κα Στέλλα Σχοινιού, αδελφή του πεσόντα
Ν. Σχοινιού και τον ∆ήµαρχο κ. Σ. Σαββίδη

ºÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜
ªËÓ ‰›ÓÂÈ˜ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÈÔ ¶·‡ÏÔ, Ù›ÔÙ·…!

Johann Herber - ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, ıÂÔÏfiÁÔ˜, ÔÈËÙ‹˜ (1744-1803)
ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·Ì·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Î‹ ÛËÌ·›· ÙË˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜…

Harriet Beecher Stowe-Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ (1811-1896)
∆Ô˘ Î·Ù·Ï‡ÙË ¯ÚfiÓÔ˘ ··ÚÓËÌ¤Ó·.
∂ÈÎÔÓ›ÛÌ·Ù· ÈÂÚ¿, ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¿
ªÂ Ï‹ıÔ˜, ÌÂ Î·ÓÙ‹ÏÈ· ÌÂ ÎÂÚÈ¿
§·ÌÔÎÔÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤Ó·-¤Ó·.
Õ¯! µÏ·ÛÊ‹ÌÈ· ÂÈÓ’ Ë ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙÚ·Ó‹:
ªÔÓ’ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î¿ÔÈÔ ‰Â›ÏÈ
ºÙ¿ÓÂÈ Ô ·¿˜ ÎÈ ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ
∫È ÂÎÂ› ÌÂ ÙË ‚Ú·¯Ó‹ ÙÔ˘ ÙË ÊˆÓ‹
∆ËÓ ·ÚÌ·ÙˆÏ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· „¤ÏÓÂÈ «¡˘Ó»
∫·È ·Â› Î·È ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜ «∞Ì‹Ó».

Õ·ÓÙ· ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¡. ∞Î·ıÈÒÙË
(¢2 æπ£Àƒπ™ª√π –
™ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘)

¶ÂÚÓ¿ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ì’ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÙË ‰ÔÍ¿˙Ô˘ÌÂ Ì’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰›ÓÔ˘ÌÂ…

Winston Churchill - ÔÏÈÙÈÎfi˜, Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ú‹ÙÔÚ·˜ (1874-1965)
∞˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÓÈÒıÂÈ Ù›ÔÙÂ…

Friedrich Nietzsche - ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ (1844-1900)
ŸÔ˘ ÚÈ˙ÒÓÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi…

George Sand (Amandine-Aurore Dupin) - Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ (1804-1876)
∏ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· Ë ÔÔ›· ÂÈ˙ËÙÂ› ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·…

Edward Hutton - Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ (1875-1969)
∏ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·, Â›Ó·È ·ÚÂÙ‹ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜, fi¯È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ…

Joseph Addison - Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ (1672-1719)

Ο ∆ήµαρχος στο Σχολείο του Αγίου Ανδρέα
Ο ∆ήµαρχος απεδέχθη πρόσκληση του ∆ηµοτικού Σχολείου του Αγίου
Ανδρέου στην Λευκωσία σε εκδήλωση που έγινε την ∆ευτέρα 28/11/16
Μίλησε µπροστά σε εκατό παιδιά του ∆ηµοτικού για την Ακανθού και τα
κατεχόµενα µέρη µας. ∆έχτηκε ερωτήσεις και έδωσε πειστικές απαντήσεις.
Στο τέλος, διανεµήθηκε διαφωτιστικό υλικό και στυλό σχετικό µε τον ∆ήµο
Ακανθούς.

4 / Ë · Î · ı Î È Ò Ù È Û Û · ¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2016

ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÏË

ΝΗΣΤΕΙΑ (πότε και πώς νηστεύουµε)
Ή χριστιανική ζωή είναι ασκητική αγώνας να
ελευθερωθούµε από το ζυγό της αµαρτίας και
την κυριαρχία των παθών προσπάθεια να
φθά¬σουµε µε τη χάρη του Κυρίου στον αγιασµό
και στη θέωση. Στον αγώνα αυτό σηµαντικότατη
θέση κατέχει και ή νηστεία.
Ή νηστεία είναι εντολή του Θεού αρχαιό¬τατος
θεσµός της Εκκλησίαςα όπλο από τα βα¬σικότερα της εν Χριστώ ζωής. Με τη νηστεία πού
κάνουµε:
α) αποκρούουµε τις επιθέσεις του διαβόλου
β) χαλιναγωγούµε τις άτακτες επιθυµίες της
σάρκας

γ) καθαρίζουµε την ψυχή µας από τα διάφο¬ρα
πάθη
δ) αποδιώκουµε τους αισχρούς λογισµούς

ε) βοηθούµαστε στην προσευχή στ) ενισχυόµαστε στον αγώνα για την από¬κτηση των χριστιανικών αρετών.
Ή σηµασία πού έχει για τη χριστιανική ζωή ή
νηστεία οδήγησε την Εκκλησία µας στο να καθορίσει µε σοφία και τον χρόνο και τον τρόπο µε
τον όποιο οι ορθόδοξοι χριστιανοί οφείλουµε να
νηστεύουµε.
1. ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Από τα αποστολικά χρόνια ακόµη oι ήµερες της
Τετάρτης και της Παρασκευής, συνδεδεµέ¬νες
µε τα άγια Πάθη του Κυρίου µας, απέκτη¬σαν
µιαν ιδιαίτερη σηµασία. Έχουν πένθιµο χαρακτήρα. Και ορίστηκαν ως ήµερες νηστείας.
Τετάρτη και Παρασκευή, λοιπόν, νηστεύου¬µε
όλο τον χρόνο. Και νηστεία γι' αυτές τις δύο ήµερες ― ιδιαίτερα κατά τις περιόδους νηστεί¬ας
(τις Σαρακοστές) ― σηµαίνει φαγητό χωρίς λάδι.
Αν κατά τις ήµερες της Τετάρτης ή της
Πα¬ρασκευής συµπέσει κάποια εορτή, τότε
έχουµε, όπως λέµε, κατάλυση, δηλαδή τρώµε
και δεν νηστεύουµε. Αν συµπέσει εορτή Αγίου,
τρώµε λάδι- αν είναι εορτή αφιερωµένη στην
Παναγία ή στον Τίµιο Πρόδροµο, τρώµε και
ψάρι.
Όλες τις άλλες ήµερες της εβδοµάδας µπορούµε
να καταλύουµε από όλα- ό,τι θέλουµε. Φυσικά,
όταν δεν βρισκόµαστε σε κάποια περίο¬δο
νηστείας.

Το Σάββατο και την Κυριακή δεν γίνεται ποτέ
αυστηρή νηστεία, δηλαδή χωρίς λάδι. Το µοναδικό Σάββατο ολοκλήρου του έτους πού νη¬στεύουµε και το λάδι είναι το Μέγα Σάββα¬το, λόγω
της µεγάλης ιερότητας της ηµέρας.

2. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Είναι ή µεγαλύτερη και ή πιο αυστηρή πε¬ρίοδος νηστείας. Αρχίζει την Καθαρά ∆ευτέρα και
τελειώνει την Κυριακή του Πάσχα. Σύµφω¬να µε
τους Κανόνες της Εκκλησίας µας επιβάλ¬λεται
νά νηστεύουµε το λάδι όλες τις ήµερες, πλην
Σαββάτου και Κυριακής. Αν ορισµένοι τώρα
τρώνε λάδι και άλλες ήµερες (∆ευτέρα, Τρίτη,
Πέµπτη), αυτό θα πρέπει νά γίνεται µό¬νο για
λόγους αδυναµίας («δι' άσθένειαν σωµατικήν»)
και ύστερα από έγκριση του Πνευµατι¬κού τους.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακο¬στής
καταλύουµε:
α) ψάρι κατά την εορτή του Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου, όποια µέρα κι αν τύχει, και την Κυριακή των Βαΐων

β) λάδι των αγίων Τεσσαράκοντα µαρτύρων (9
Μαρτίου) και κατά την εορτή της Συνάξεως του
αρχαγγέλου Γαβριήλ (26 Μαρ¬τίου) .
3. Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

∆εύτερη µακρά περίοδος νηστείας είναι ή
νη¬στεία των Χριστουγέννων, γνωστή στη
γλώσσα του λαού µας και ως σαράντα (η)µερο.
Αρχίζει την 15η Νοεµβρίου και λήγει την 24η

∆εκεµ¬βρίου.

Κατά τη νηστεία αυτή καταλύουµε ψάρι -όλες τις
ήµερες πλην Τετάρτης και Παρα¬σκευής - µέχρι
και την 17η ∆εκεµβρίου.

Ψάρι καταλύουµε επίσης και στην εορτή των
Είσοδίων της Θεοτόκου, οποιαδήπο¬τε ήµερα κι
αν πέσει.

Από την 18η µέχρι και την 24η ∆εκεµ¬βρίου,
παραµονή της εορτής, επιτρέπεται ή κατάλυση
οίνου και ελαίου µόνο, φυσικά εκτός των ηµερών
Τετάρτης και Παρα¬σκευής πού παρεµβάλλονται και κατά τις όποιες τηρούµε άνέλαιη
νηστεία.

Επίσης συνηθίζουµε νά νηστεύουµε αυ¬στηρότερα την πρώτη ήµερα της νηστείας (15 Νοεµβρίου), καθώς και την παραµονή της εορ¬τής
(24 ∆εκεµβρίου), έκτος βέβαια κι αν πέσουν
Σάββατο ή Κυριακή.
4. Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ή διάρκεια αυτής της νηστείας εξαρτάται κάθε
χρόνο από την κινητή εορτή του Πάσχα. Αρχίζει
τη ∆ευτέρα µετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων
και λήγει σταθερά την 28η Ιουνίου, παραµονή
της εορτής των αγίων απο¬στόλων Πέτρου και
Παύλου. Ό τρόπος µε τον οποίο τηρούµε τη
νηστεία αυτή είναι ο ίδιος µε τη νηστεία των Χριστουγέννων. Απέχουµε από κρέας, γαλακτερά
και αυγά και τρώµε ψάρι, αν θέλουµε, όλες τις
ήµερες, πλην τής Τετάρτης και τής Παρασκευής
κατά τις οποίες έχουµε αυστηρή νηστεία.
Το ίδιο ισχύει - δηλαδή δεν καταλύουµε λάδι - και
για την παραµονή τής εορτής, έκτος εάν συµπέσει Σάββατο ή Κυριακή.

Ψάρι καταλύουµε και κατά την εορτή του Γενεσίου του Τιµίου Προδρόµου (24 Ιου¬νίου), οποιαδήποτε ηµέρα κι αν πέσει.
Αν ή εορτή των αγίων αποστόλων Πέ¬τρου και
Παύλου πέσει ήµερα Τετάρτη ή Παρασκευή,
καταλύουµε µόνο ψάρι.
5. Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ή νηστεία αυτή, µε την οποία τιµούµε την Παναγία µας, αρχίζει την 1η και λήγει την 14η Αυγούστου. Είναι νηστεία αυστηρή, όπως εκεί¬νη της
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εφόσον µπο¬ρούµε,
νηστεύουµε από λάδι όλες τις ήµερες, πλην
Σαββάτου και Κυριακής. Ψάρι καταλύου¬µε
µόνο κατά την εορτή της Μεταµορφώσεως.
Κατάλυση ιχθύος και µόνο έχουµε και κατά την
ήµερα της Κοιµήσεως της Θεο¬τόκου, εάν αυτή
συµπέσει Τετάρτη ή Πα¬ρασκευή.

6. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

α) 5 Ιανουαρίου, παραµονή των Θεοφανείων.
Με αυτήν προετοιµαζόµαστε πνευµατικά για να
συµµετάσχουµε στον εορτασµό της µεγά¬λης
∆εσποτικής εορτής των Θεοφανείων και
πα¬ράλληλα για να πιούµε τον Μεγάλο Αγιασµό.
β) 14 Σεπτεµβρίου, Ύψωσις του Τιµίου Σταύρου.

Ή ήµερα έχει σταυρώσιµο χαρακτήρα και κατά
τα Τυπικά «φέρει τα Ίσα της αγίας και Με¬γάλης
Παρασκευής».
γ) 29 Αυγούστου, 'Απότοµη τής τιµίας κε¬φαλής
του Προδρόµου Ιωάννου.
Κατά τις ήµερες αυτές δεν τρώµε λάδι, έκτος εάν
συµπέσουν Σάββατο ή Κυριακή.

Η ΝΗΣΤΕΙΑ

Γιατί να νηστεύουµε;
Ασφαλώς όχι για να
φανούµε στους ανθρώπους, ότι νηστεύουµε. Ό
Κύριος µας. πριν αρχίσει τη δη¬µόσια δράση
του. νήστεψε σαράντα µέρες και σαράντα
νύχτες. Ή νηστεία αυτή πού έκανε, έδωσε αφορµή στον Σατανά για να τον πειράξει. Παρόµοια
και εµείς. ας ετοιµαζόµαστε και ας προγυµναζόµαστε
στους
αγώνες
εναντίον
των

πνευµα¬τικών αντιπάλων. Σε µία αµφίβολη
πολεµική συµ¬πλοκή, τονίζει ο Μ. Βασίλειος, ή
πα¬ρουσία συµµάχου στο πλευρό ενός εµπολέµου, προκαλεί την ήττα του άλλου. Το πνεύµα
και ή σάρκα βρί¬σκονται σε εµπόλεµη κατάσταση. Με ποιόν θα συµµαχήσεις; "Αν συµµαχήσεις
µε τη σάρκα θα εξασθένηση το πνεύµα. Ενώ αν
συµµαχήσεις µε το πνεύµα θα υποδούλωσης τη
σάρκα. Εφ' όσον λοιπόν θέλεις να ισχυρο¬ποίησης το πνεύµα σου, δάµασε τη σάρκα µε τη
νηστεία. Με τη νηστεία δείχνουµε τον σε¬βασµό
και την υπακοή στον ∆ηµιουρ¬γό και Κύριο µας.
Γιατί ή πρώτη εντολή πού έδωσε στους πρωτοπλά¬στους, τον "Αδάµ και την Εύα. ήταν εντολή
νηστείας. Μέσα στον αληθινό σκοπό της νηστείας υπάρχει ή αγάπη. Ή αγάπη µας πρώτα-πρώτα για τον Χριστό. Γιατί τηρούµε το λόγο πού µας
είπε: «"Όταν άπαρθή ό νυµφίος, τότε (οί µαθηταί
µου) νηστεύσουσι» (Ματθ. θ' 15). Ό άγιος Μάξιµος ο οµολογητής σηµειώνει: «Όποιος αγαπά
τον Θεό, ζει αγγελικό βίο στη γη. Γι αυτό νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και
πάντοτε σκέπτεται καλά για όλους τους ανθρώπους». Αλλά νηστεύουµε από αγάπη για τούς
φτωχούς, τούς ελαχίστους αδελ¬φούς του Χριστού µας. ∆εν τρώµε κρέας σαράντα µέρες π.χ.
αλλά απλούστερα φαγητά και τα χρήµατα πού
εξοικονοµούµε τα δίνουµε σε µία φτωχή οικογένεια. Ακόµα νηστεύουµε γιατί διδαχθή¬καµε
από τον Κύριο µας ότι: «Τούτο το γένος (των δαιµονίων) ούκ εκπο¬ρεύεται εί µή έν προσευχή και
νηστεία» (Ματθ. ιζ' 21). Ή νηστεία λοιπόν
διώ¬χνει τα δαιµόνια των παθών πού κυ¬ριεύουν και πολεµούν τη σάρκα µας και µολύνουν
την ψυχή µας. Είναι για µας ή νηστεία όπλο και
φάρµακο. Είναι πράγµατι και πολύτιµο
φάρ¬µακο ή νηστεία, γιατί προφυλάσσει και
θεραπεύει την αρρώστια τής ψυ¬χής και του
σώµατος. Ή γαστριµαργία, η καταστρεπτική
αυτή πολυφα¬γία, αποχαυνώνει τον άνθρωπο
και βλάπτει ανεπανόρθωτα την υγεία του.

Ή νηστεία, λοιπόν, είναι ένα από τα µέσα. για να
κατασιγάσουν τα πάθη. Επειδή υποβάλλει σε
εκούσιες στερήσεις δοκιµάζει την ηθική δύνα¬µη
και δαµάζει τα άτακτα σκιρτήµα¬τα τής σάρκας.
Ό απόστολος Παύλος κάνει λόγο για τη χαλιναγώγηση του σώµατος και των επιθυµιών. «Ύποπιάζω µου τό σώµα και δουλαγωγώ µήπως
άλ¬λοις κηρύξας, αυτός αδόκιµος γένο¬µαι» (Α'
Κορινθ. θ' 27).Γυµνάζω, λέει, το σώµα µου και το
υποβάλλω σε στερήσεις, µήπως και άλλοι,
στους οποίους εκήρυξα, βρα¬βευθούν και εγώ
αποδοκιµασθώ.
Επίσης η νηστεία δεν πρέπει να είναι ένας ξηρός
τύπος. Είναι προπάντων διάθεση ψυχής. Συνδυάζεται πάντα µε τις άλλες αρε¬τές, την εγκράτεια, την προσευχή, την µετάνοια. «Τιµή γάρ
νηστείας ουχί σιτίων αποχή, αλλά αµαρτηµάτων
άναχώρησις», τονίζει ο ιερός Χρυσό¬στοµος.
Σε τίποτα, λοιπόν, δεν µάς ωφε¬λεί αν δεν είναι
έκφραση ειλικρινούς µετανοίας. Ίσα-ίσα µπορεί
νά µάς παραπλανά και νά µάς δηµιουργεί την
ψευδαίσθηση τής πνευµατικής αυτάρ¬κειας.
Μάς το υπογραµµίζει τόσο καθαρά ο Θεός µε το
στόµα τού προ¬φήτη Ησαΐα: «Τη νηστεία και την
αργία και τις γιορτές σας τις µισεί ή ψυχή µου...
εφ' όσον δεν συνοδεύονται µε µετάνοια, ειλικρίνεια, αγάπη και δικαιοσύνη...»
Εποµένως ή νηστεία, ως πνευµα¬τικός αγώνας,
ως αυτοκυριαρχία, ως εγκράτεια, ως άσκηση,
πρέπει νά εί¬ναι καθηµερινό µας µέληµα. "Όχι
µόνο υπόθεση Σαρακοστής, αλλά ρυθ¬µιστής
ζωής.
Απόδοση: Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σ.
Πέτρου

Θεολόγος
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∞ÛÛ¤Ó Ù˙ÈÂ ÌÂ ÙÔÓ ¡Ô‡ ÌÔ˘
¢∏ª√™ ∞∫∞¡£√À™

∂Î‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ú·Û›· 16.10.2016 (∞ı‹Ó·)

AKANTHOU MUNICIPALITY

∂ÍÔ¯fiÙ·ÙÔÓ
15.11.2016
¶ÚfiÂ‰ÚÔ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Î. ¡›ÎÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë

£¤Ì·: ∞∫∞¡£√À – ∏ øƒ∞ ∆∏™ ¢π∫∞πø™∏™;
∞Á·ËÙ¤ ÌÔ˘ ¶ÚfiÂ‰ÚÂ,
∂ÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÔÏfiı˘ÌË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Ô˘ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙÂ ÁÈ· Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡.
ø˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ÙË˜ ∫·Ú·Û›·˜, ıÂˆÚÒ Î·ı‹ÎÔÓ ÈÂÚfi Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹Ûˆ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î¿Ùˆ ˘fi ∂È‰ÈÎfi
Î·ıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î¿ÙˆıÈ ÏfiÁÔ˘˜:
1. ∂›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ŒÙÔ˜ È‰Ú‡ÛÂˆ˜ 1908
2. °È· ÛÎÔÔ‡˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜
3. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË, ÂÚ›Ô˘ 90 ÙÂÙÚ. ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·
4. ∏ ÎˆÌfiÔÏË ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1974 ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Î·È ¯·ÚÔ˘ÈÒÓ ·ÁÎ‡ÚÈ· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÒÈÌˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ.
5. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1974, Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ Ù˙·Ì› Î·È ÙÔ °’ ¶·ÁÎ‡ÚÈÔ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ· ÛÙÈ˜ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙÔ˘ ∫‡ÎÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞. ∞Ó‰Ú¤·. ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ∫·Ú·Û›·˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ∂·Ú¯›· ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘.
∂›ÛË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 22 ÂÍˆÎÎÏ‹ÛÈ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ¶·Ó·Á›· Ë ¶ÂÚÁ·ÌÈÒÙÈÛÛ· ÙË˜
∞Î·ÓıÔ‡˜, ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÂ Û¿ÓÈÂ˜ ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È „ËÊÈ‰ˆÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ
∆Ô‡ÚÎÔÈ ÌÂÙ¤ÙÚÂ„·Ó ÛÂ °Î·ÏÂÚ›, ·ıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁËıÂ›.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ ÁË˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· ÂÚ›Ô˘ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È 2,000 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· (·ÔÁÚ·Ê‹ Â› ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ 1946).
6. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Â›Ó·È 2,000 Î·È ¿ÏÏÂ˜ 2,500 ÛÙÔ ∏ÓˆÌ. µ·Û›ÏÂÈÔ.

ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË
™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜
¢‹Ì·Ú¯Ô˜

™ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó Â‚Ú¤ıËÎ· Ù˙’ ‹ÙÔ˘Ó ÙÔ˘ Ó‹ÏÈÔ˘ ‰‡ÌÌ·Ó
∆˙ÈÂ’ Î·ÙÛ· Ó· ÍËÔÛÙ·ıÒ ÛÙÔÓ ¿ÌÌÔ ·˜ ÙÔ Ù˙È‡ÌÌ·Ó
ŒÙÛÈ Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó Ù˙È·¯·Ì¤ ÛÙÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÌÔ˘ ¯ˆÛÌ¤ÓÔ˜
∆˙ÈÂ ÌÂ ÙÂ˜ ¤ÙÚÂ˜ ÙÔ˘ Á˘·ÏÔ‡ ‹ÌÔ˘Ó ÔÛÎÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˜
√ ÓÔ‡˜ ÌÔ˘ ÂÊÙÂÚÔ‡˚ÛÂ, ¤ÛÛÈËÛÂ ÙÔÓ ·¤Ú·
™ÙËÓ ∫·Ú·Û›· ·›ÚÓÂÈ ÌÂ Ù˙È Î¿ÛÙË Ó¿ÎÚ· ¤Ú·
ŒÊ˘ÂÓ Û·Ó ÙËÓ ·ÛÙÚ·‹ Ù˙ã fiÛÔ˘ Ó· Ô˘ÌÔ˘Ú›ÛÂÈ
∂‚Ú¤ıËÓ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙfiÎÏËÙÔ ÚÒÙ· Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ
∞fiÛÙÔÏÂ Ì’ ∞Ó‰Ú¤· ÌÔ˘ Ï·ÏÂ› ÙÔ˘ ÚÔÛÎ˘ÓÒÛÂ
∫¿ÌÂ Ù˙ÈÂ ‘ÛÔ˘ ÙÔ ı·‡Ì· ÛÔ˘ ıÂÚÌÔ·Ú·Î·ÏÒ ÛÂ
∂›Û·È ÁÈ· ÌÂÓ ∞fiÛÙÔÏÂ ıÎÈ·Ì¿ÓÙÈ ÌÂ ·Í›·
∫¿ÌÂ Ó· ˙‹Ûˆ ÂÏÂ‡ÙÂÚÔ˜ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∫·Ú·Û›·
º¤ÊÎÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ Ô˘ Ù˙È·Ì¤, ÏÏÈÔÓ ÂÎÔÓÙÔÛÙ¿ıË
Ì· Ê¿ÓËÓ ÙÔ˘ Ù˙È’ Â›‰ÂÓ ÓÔÛÛÈ¿ Ô˘ ÌÔÓÔÌÈ¿˜ Â¯¿ıË
∂Û˘ÓÙÚÔÌ¿¯ÙËÓ Ù˙’ ¤ÙÚÂÌÂÓ ·ÊÔ‡ÙÈ˜ ÂÊÔ‹ıËÓ
∆˙ã·ÚÒÙËÛÂ «ª· ÔÈÔ˜ Â›Û·È;» ª· ÂÓ ÂÔÏÔ‹ıÂÈ
⁄ÛÙÂÚÈ˜ ÂÚÔ¯ÒÚËÛÂÓ ÏÏÈÔÓ Ó· ·Ú·Ù‹ÛÂÈ
Ó· ‰ÂÈ Ó¿ÎÎÔ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ÛÙfiÏÈ˙Â ÙË Ê‡ÛË
ª· ¿ÏÂ Â›‰Â ÙËÓ ÓÔÛÛÈ¿ ÙˆÚ¿ ãÎÔ˘ÛÂ Ù˙ÈÂ Û˘ÓÙÈÛÈ¿
Ô˘ ÙÔ‡ÂÓ «ÌÂÓ ÊÔ¿Û·È»
∂ÈÌ’ Ô ·Ô‡˜ ÛÔ˘ ÁÈÒÎÎ· ÌÔ˘ ÂÁÈÒ Ì· Ì’ ı˘Ì¿Û·È;
ª· ÛÔ˘ ·Ô‡ Â¤ı·ÓÂ˜ Ù˙ãÂ›Û·È ÔÙ˙ÈÂ› ı·ÌÌ¤ÓÔ˜
Ì¤Ó·Ó ÛÙ·˘Úfi ÚÔÛˆÚÈÓfi Ô˘ Í‡ÏÔ Î·ÌˆÌ¤ÓÔ˜
«°ÈÂ ÌÔ˘ ÔÙ˙ÈÂ› ÂÓ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÔÓ’ ¤ÛÈÂÈ ÈÔÓ Ô˘Û›·
ª· Ë „˘ÛÈ‹ ‘ÚÙÂÓ ¤ÛÛˆ ÙË˜ ›Ûˆ ÛÙËÓ ∫·Ú·Û›·»
∆· Ì¿ıÎÈ· ÌÔ˘ ÂÁÈÂÌÒÛ·ÛÈÓ Ì· Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ó· ‚·ÛÙ¿ÍÔ˘Ó
ÎfiÌ· ¤ÓÓÂÓ Ë ÒÚ· ÙÔ˘˜ Ù˙ÈÂÓ Ù· ãÊËÎ· Ó· ÎÏ¿„Ô˘Ó
™È‹ÊÎˆ Ù˙ÈÂ Ê›ÏËÛ· ÙËÓ ÁË ÌÂ ÙÔ ÈÎÚfi ÌÔ˘ ÛÙfiÌ·
∆˙ÈÂ fiÛÔ˘ Ó· ÏÂ˘ÙÂÚˆıÂ› Ù˙Â›ÓÔ ÙÔ ã∞ÁÈÔ ¯ÒÌ·
∂ÁÈÒ ÓÓ· Î¿Ìˆ ÔÌÔÓ‹Ó Ù˙ãfiÛ· Ù˙È·Ó Ú¤ÍÔ˘Ó ÁÚfiÓÈ·
ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÓ ÚÔÎ¿Ìˆ ÁÈÒ, Ì· ¯ˆ ·ÈıÎÈ¿ Ù˙ã·ÁÁfiÓÈ·
π¿Îˆ‚Ô˜ πˆ¿ÓÓÔ˘
ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÎÙÔÈÛı¤ÓÙˆÓ
∞Á. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫·Ú·Û›·˜

Ποδοσφαιρική Οµάδα Ακανθούς
2016-2017

∫·Ï¤˜ °ÈÔÚÙ¤˜
ÙÔ 2017
Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿
∂ÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÛÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡
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ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜/‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

∂∫¢∏§ø™∏ – √¢√π¶√ƒπ∫√ ™∆∏¡ ∫∞∆∂Ã√ª∂¡∏ ∫∞ƒ¶∞™π∞
Κάτω από το γενικό τίτλο «∆εν Ξεχνώ» διοργανώθηκε
εκδήλωση - οδοιπορικό στην κατεχόµενη Καρπασία στις 16 Οκτωβρίου 2016, από την Οµοσπονδία
Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΚΟΕ) και την
Ένωση Κυπρίων Ελλάδας (ΕΚΕ) στην Κυπριακή Εστία
στην Αθήνα.
Η εκδήλωση άνοιξε µε την προβολή συγκινητικού
ντοκιµαντέρ για το Ριζοκάρπασο, που ετοίµασαν οι
εγκλωβισµένοι µαθητές της κατεχόµενης κοινότητας.

Σύντοµους χαιρετισµούς απηύθυναν εκ µέρους της ΕΚΕ,
ο Πρόεδρός της κ. Γιώργος Συλλούρης, εκ µέρους της
ΟΚΟΕ, ο Αναπληρωτής Πρόεδρός της κ. Λοΐζος Λοΐζος,
εκ µέρους του Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην
Αθήνα κ. Κυριάκου Κενεβέζου, η Μορφωτική Σύµβουλος κα Μαρία Παναγίδου, ενώ χαιρετισµό του Επισκόπου
Καρπασίας Χριστοφόρου ανέγνωσε ο Κοινοτάρχης Αγίου Θεοδώρου Καρπασίας κ. Σέργιος Σεργίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε σύντοµος χαιρετισµός του ∆ηµάρχου Ακανθούς κ. Σάββα Σαββίδη και κ. Μιχάλη Τζιώρτα,
Αναπληρωτή Προέδρου της Ένωσης Κατεχοµένων Κοινοτήτων Αµµοχώστου και Κοινοτάρχη Φλαµουδιού.
Στη συνέχεια, ο κ. Ιάκωβος Ιωάννου, µέλος της Επιτροπής Συνδέσµου Εκτοπισθέντων Αγίου
Θεοδώρου Καρπασίας, ανέγνωσε το ποίηµα «Άσσεν τζιαί µε το νου µου…»

Ακολούθησαν οι δύο κύριες οµιλίες της εκδήλωσης. Το λόγο καταρχήν πήρε η κα Ελένη
Χατζηµιχαήλ, Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωµατείου «Η Ακανθού», της οποίας η οµιλία είχε
τίτλο «Η παρουσία του Χρυσοσώτηρα στη ζωή και το ήθος των Ακανθιωτών και όχι µόνο». Η
κα Χατζηµιχαήλ αναφέρθηκε στα ήθη και στα έθιµα των Ακανθιωτών, που κάλυπταν όλο το
φάσµα της καθηµερινότητάς τους, της εργασίας αλλά και της κοινωνικής και προσωπικής
ζωής, επισηµαίνοντας το βαθύ αίσθηµα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που χαρακτήριζε τη
συµπεριφορά τους. Έκανε επίσης εκτενή αναφορά στο ρόλο της Εκκλησίας τόσο στη
διευκόλυνση της καθηµερινότητας των Ακανθιωτών, αλλά και σε έργα κοινής ωφέλειας.

Η δεύτερη κύρια οµιλήτρια ήταν η ∆ρ. Νάσα Παταπίου, ποιήτρια, ιστορικός – ερευνήτρια στο
Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών Κύπρου µε θέµα «Ιστορία και Πολιτισµός της Καρπασίας». Η
κα Παταπίου προχώρησε σε µια συνοπτική παρουσίαση της 3χιλιετούς Ιστορίας της Καρπασίας
από την αρχαιότητα µέχρι την τουρκική εισβολή και κατοχή, κάνοντας ειδικές αναφορές σε
γεγονότα και χρονικές στιγµές,
όπως καταγράφονται σε ιστορικές
πηγές,
αποδεικνύοντας
τη
συνέχεια της ελληνικής παρουσίας στις κατεχόµενες περιοχές.

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι κυπριακών
σωµατείων και κοµµάτων, των κοινοταρχών της Καρπασίας, Έλλήνων βουλευτών
αλλά και πλήθος κόσµου, ολοκληρώθηκε µε δρώµενο για το δράµα της
Καρπασίας, από τον Θεατρικό Όµιλο και το Χορευτικό Όµιλο της ΕΚΕ «∆εν
Ξεχνώ», στο οποίο περιλαµβανόταν πρόζα, τραγούδια και χορός.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβάλλονταν φωτογραφίες από χωριά, πόλεις,
µνηµεία, εκκλησίες και περιοχές της κατεχόµενης Καρπασίας.
Φωτ. απο την εκδήλωση στην Αθήνα.

Εκ µέρους του ∆ήµου παρόντες εκτός από τον ∆ήµαρχο, ο Αντιδήµαρχος, τρείς
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και η υπάλληλος του ∆ήµου.

∂ıÓÈÎfi ªÓËÌfi
fiÛ
Û˘ÓÔ ¶ÂÛfi
fiÓÓÙˆÓ
√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ Ù¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ∂ıÓÈÎfi ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ¡›ÎÔ˘ ™¯ÔÈÓÈÔ‡, ∏Ï›· Ã’Ã·Ì‹, §Ô‡Î· °È·¯Ô‡ÙË, ∂ÌÌ.∑·¯·Ú¿ÙÔ˘ ÂÎ ¡¿ÍÔ˘, £ÂfiÊÈÏÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ∞Ú¯ÈÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ (¶.¡) ∞Ó‰Ú¤· πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∆Û·Ú‰ÂÏÏ‹, ÙˆÓ ªÈ¯·‹Ï
§Ô˝˙Ô˘ Î·È §Ô˝˙Ô˘ §Ô˝˙Ô˘, fiÛˆÓ ¤ı·Ó·Ó ÛÙËÓ ·È¯Ì·ÏˆÛ›· Î·È fiÛˆÓ ∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ ¤ı·Ó·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿, ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2016, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÛÙËÓ √ÚfiÎÏÈÓË.
∆Ô˘ ÌÓËÌÔÛ‡ÓÔ˘ ÚÔ¤ÛÙÂÈ Ô ¶·ÓÈÂÚÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ¶¿ÊÔ˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜.
∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÏfiÁÔ ÂÎÊÒÓËÛÂ Ë ∂›ÙÚÔÔ˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ Î· πˆÛËÊ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ.

ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜/„˘¯·ÁˆÁ›·

Ë ·Î·ıÎÈÒÙÈÛÛ·
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∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ú·Ì‚‹ -ÌÈ· ·Ó˘fi
fiÙÙ·ÎÙË „˘¯‹
ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂£™∫) Î·È ÌÂ
ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙË˜ ∞Î·ÓıÈÒÙÈÛÛ·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ∫Ú·Ì‚‹.
∆Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ‹Ù·Ó Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ› ∞Î·ÓıÈÒÙÂ˜, È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ÌÂ
ÚÒÙË ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙË˜ ÃÚ˘ÛÔ‡Ï· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ – ™˘ÌÂˆÓ›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ‹ÚıÂ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È
Î·Ù¤ıÂÛÂ ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙË˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ∫Ú·Ì‚‹.
∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ÂÛÂÚ›‰·˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ∞Î·ÓıÈÒÙÈÛÛ· ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ π. ¶Ú¤˙·, Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î. ™¿‚‚· ™·‚‚›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓÒÚÈ˙Â ÚÔÛˆÈÎ¿ ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜
∫˘ÚÈ·Î‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹˜ ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛË˜ Î. ¶·‡ÏÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ∂.£.™.∫ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂ ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·
Ã·Ù˙Ë‚·ÛÈÏÂ›Ô˘ Ë ÔÔ›· ‰È·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Dansing 2.
∏ fiÏË ÂÎ‰‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ ÌÂ ÙÔ ıÂ·ÙÚÈÎfi ∞Ó·ÏfiÁÈÔ ÙË˜ µ·ÛÈÏÈÎ‹˜ ºˆÙ›Ô˘ Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ™·ÚÙÈ¿ÙË «¶ÔÚÂ›· ÌÈ·˜ ·Ó˘fiÙ·ÎÙË˜ æ˘¯‹˜» ÛÂ ‰È·ÛÎÂ˘‹ ·ÓÂ‚¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÙË˜ Î·˜ ¢¤Ûˆ˜ ∫fiÓÈ˙Ô˘-§Ô˚˙È¿, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜
∂.£.™.∫.
∏ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ú·Ì‚‹ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· 9 ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˘ ∫Ú·Ì‚‹ (°ÈˆÚÎ¿Ù˙Ë) ·fi ÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ Î·È ÙË˜ ∂Ï¤ÓË˜
Ã·Ù˙ËÎˆÓÛÙ·ÓÙ‹ ·fi ÙË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡ Î·È ·ÊÔ‡ ·ÔÊÔ›ÙËÛÂ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜, ÊÔ›ÙËÛÂ ÛÙÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô º·ÓÂÚˆÌ¤ÓË˜. ∂ÚÁ¿ÛÙËÎÂ ˆ˜ ‰·ÛÎ¿Ï· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙË˜ Â·Ú¯›·˜ ¶¿ÊÔ˘, ¶¿Óˆ Î·È ∫¿Ùˆ ∞ÎÔ˘Ú‰¿ÏÈ· Î·È
ªËÏÈÔ‡ ÙÔ 1919. ªÂÙ¿ ÊÔ›ÙËÛÂ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ÙÔ 1925 Á‡ÚÈÛÂ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙË˜ ˆ˜ Ê˘Ï·ÎÙfi ÙËÓ Á·Ï·ÓfiÏÂ˘ÎË, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ 5Ë˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1925 ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· Î·È ÌË ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· ‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ‰˘Ó¿ÛÙË, ÙËÓ Î·Ù¤‚·ÛÂ ·fi ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi Î·È ‡„ˆÛÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¿Óˆ ÛÂ ¤Ó· ÊˆÙÔÛÙ¿ÙË ÛÙ‡ÏÔ ÁÈ· Ê·Ó¿ÚÈ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
·ÙÚÈÎfi ÙË˜ Û›ÙÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ ‹ÚÂ Â›‰ËÛË ¤Ó· ∆Ô˘ÚÎ¿ÎÈ (˘‹Ú¯·Ó ÔÏ‡ Ï›ÁÂ˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ÛÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó ÁÂ›ÙÔÓÂ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜) ÙÔ Â›Â ÛÙÔÓ
·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ÙËÓ «Î¿ÚÊˆÛÂ» ÛÙÈ˜ ∞ÁÁÏÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜.
ªÂ ÙÔÓ Êfi‚Ô ÙË˜ Û‡ÏÏË„Ë˜ ÊÂ‡ÁÂÈ Ó‡ÎÙ· ·fi ÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ fiÔ˘ ÌÂ ÌÈÎÚfi ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô
ÊÙ¿ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙÈ˜ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.
∏ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ™¤ÚÚÂ˜ ˆ˜ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ™ˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÁÈ· 10 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÂÚÚÒÓ Î·È ·ÓÂ‚·›ÓÂÈ ˆ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Monte Roza ∂Ï‚ÂÙ›·˜
‡„Ô˘˜ (4600Ì.), ·ÓÂ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜
∞ÊÚÈÎ‹˜ ÛÙÔ ∫ÈÏÈÌ¿Ó˙·ÚÔ ÌÂ (6,500Ì.).
ŒÙ˘¯Â ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÛÙÈ˜ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÚÒÙË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ô˘ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ ÙËÓ Ú˘ıÌÈÎ‹ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤·ÈÍÂ ı¤·ÙÚÔ
ÛÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Î·È ¯fiÚÂ˘Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿.
ø˜ ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· ·‰ÂÏÊ‹ ÚfiÛÊÂÚÂ Ù· Ì¤ÁÈÛÙ· ÛÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›· ·ÏÏ¿ Î· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¶¤ı·ÓÂ ÙÔ 1999 ÛÙËÓ ·Á·ËÌ¤ÓË ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. À‹ÚÍÂ ÚfiÙ˘Ô ∂ÏÏËÓ›‰·˜, ˘‹ÚÍÂ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ «·Ó˘fiÙ·ÎÙË „˘¯‹»
fiˆ˜ ÔÏ‡ ÂÙ˘¯ËÌ¤Ó· ÙËÓ ·ÔÎ¿ÏÂÛÂ Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ §Ô‡Î·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ
°·˚‰Ô˘Ú¿ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÏ‡ ÛÔ˘‰·›Ô fiÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ú·Ì‚‹ «º‡ÏÏÔ ÔÚÂ›·˜ ÌÈ·˜ ·Ó˘fiÙ·ÎÙË˜ „˘¯‹˜».

ªÔ˘ÛÈÎ‹ ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜
Ο ∆ήµος Ακανθούς στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς προς τους δηµότες του, διοργάνωσε µουσική βραδιά «Συνάντηση καρδιάς µε την Εύη
Καπάταη» την Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 8:00µ.µ. στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου µας στον Συν. Απ. Λουκά
στα Λατσιά. Η είσοδος ήταν ελεύθερη.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν Βουλευτές Αµµοχώστου, ο ∆ήµαρχος Μόρφου Χαρ. Πίττας και µέλη των Οργανωµένων συνόλων της Ακανθούς των
Λατσιών και αρκετοί Ακανθιώτες απ’ όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Μετά την εκδήλωση ο ∆ήµος δεξιώθηκε τους προσκεκληµένους του.
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ÂÈÛÙÔÏ‹

(Συνέχεια από την σελίδα 1)

Είναι πεποίθησή µου ότι δύο πενταετίες σε ένα δηµόσιο αξίωµα είναι αρκετές για να παραχθεί και επιτευχθεί αξιόλογο έργο. εξάλλου µε τον τρόπο αυτό
παρέχεται η δυνατότητα για ανανέωση προσώπων και ιδεών.

Θεωρώ ιδιαίτερη τιµή αλλά και ευθύνη την ευκαιρία που µου δώσατε να υπηρετήσω τον ∆ήµο µας από το αξίωµα του ∆ηµάρχου του, 11ου στη σειρά, από
το 1908, γι’ αυτό έδωσα τον καλύτερό µου εαυτό σ’ αυτή την προσπάθεια, σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό µε στίγµα
υπερκοµµατικό.
Καταγγείλαµε και προβάλαµε την λεηλασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ακανθούς από τους Τούρκους εισβολής µε την πραγµατοποίηση εκθέσεων
στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Η πληθυσµιακά µικρή Ακανθού πήρε µέρος στις τέσσερις τελευταίες διεθνείς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, οι οποίες γίνονται ανά διετία, όπου αντιπροσωπείες
του ∆ήµου, µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο, πρόβαλαν το πρόβληµα της Κύπρου στην πραγµατική του διάσταση, ως πρόβληµα εισβολής και κατοχής.
∆ιοργανώθηκαν εκθέσεις στην Νάξο, την Αθήνα, το Λονδίνο, τη Ρόδο, µε κολακευτικά σχόλια για την αρτιότητα και θεµατολογία τους.
Τον Απρίλιο του 2016 υπογράφτηκε µε το ∆ήµο της Ρόδου το πρώτο σκέλος Συµφώνου Πολιτιστικής Συνεργασίας. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για προβολή της Ακανθούς και των κατεχοµένων εδαφών µας, µε Αντιπροσωπεία του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, συναντηθήκαµε δύο φορές
και µιλήσαµε ενώπιον διακοµµατικής επιτροπής στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου.
Ως µέλος της Ένωσης Κατεχοµένων ∆ήµων, συναντήθηκα µε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, συµµετείχα σε ετήσια συνέδρια της ΠΣΕΚΑ στην
Ουάσιγκτον και εκπροσώπησα την Ένωση ∆ήµων σε διάφορα πανευρωπαϊκά συνέδρια. Ανέπτυξα άριστες σχέσεις µε οµογενειακούς παράγοντες στο
Λονδίνο, το Παρίσι, την Αθήνα και τη Ρόδο.
Πήρα επίσης µέρος, ως µέλος της Επιτροπής Κατεχοµένων ∆ήµων, µαζί µε άλλους ∆ηµάρχους, στη διοργάνωση εκθέσεων διαφωτιστικού χαρακτήρα, στην
Αθήνα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Βιέννη και στις Βρυξέλλες.

Στην προσπάθειά µας να διασώσουµε την αρχαία εκκλησία της Παναγίας της Περγαµιώτισσας από πλήρη καταστροφή, ανέβηκα µέχρι και τον 37ο όροφο
του κτιρίου των Ηνωµένων Εθνών στην Νέα Υόρκη και συναντήθηκα µε τον Βοηθό Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και κατορθώσαµε να
επιτύχουµε την αναστήλωσή της, µέσω της εδώ Αµερικανικής Πρεσβείας. ∆υστυχώς, παρά τις επανειληµµένες αιτήσεις µας, οι κατοχικές αρχές αθέτησαν
την υπόσχεσή τους και δεν µας επέτρεψαν να την λειτουργήσουµε.
Με τη βοήθεια των Φίλων της Ακανθούς, Ατλαντικών και Υπερατλαντικών, συµβάλαµε, στο µέτρο των δυνάµεών µας, στην ανεύρεση της θαυµατουργού
εικόνας του Χρυσοσώτηρά µας, που είναι εγκλωβισµένη και αιχµάλωτη στον Ιερό ναό του Αγ. Μάµαντα στην κατεχόµενη Μόρφου. Οι ενέργειες για
απελευθέρωση και επιστροφή της στον νόµιµο ιδιοκτήτη της, που είναι η Εκκλησία της Ακανθούς, συνεχίζονται σε ανώτατο πολιτικό και εκκλησιαστικό
επίπεδο.
Με προσπάθεια όλων των οργανωµένων συνόλων της Ακανθούς, µε επικεφαλής τον ∆ήµο και µε σειρά εκδηλώσεων, ο ∆ήµος Ακανθούς προβάλλεται, ως
ο µοναδικός ∆ήµος του διαµερίσµατος Καρπασίας και διεκδικεί την επιστροφή του, µέσω της συµφωνίας της Γ’ Βιέννης του 1975, αλλά και µέσω της
συµπερίληψής του στην ανασυσταθείσα Επισκοπή Καρπασίας, ως η ακροτελεύτια κωµόπολη του διαµερίσµατος, µε τη µεγαλύτερη εκκλησία της Κύπρου
µέχρι το 1974, του Χρυσοσώτηρα και τα είκοσι δύο εξωκκλήσια της.
Το 2008, γιορτάστηκαν πανηγυρικά τα εκατό χρόνια ζωής του ∆ήµου Ακανθούς, έγιναν επίσης αρκετές εκδηλώσεις ιδιαίτερα πολιτιστικού χαρακτήρα.
Καθιερώθηκε η γιορτή των Γραµµάτων και τιµήθηκαν άνθρωποι του πνεύµατος και του πολιτισµού όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
και ο αείµνηστος Ιωάννης Ταϊφάκος, οι οποίοι αναγορεύθηκαν ως Επίτιµοι ∆ηµότες Ακανθούς. Επίσης ο ∆ήµος µας στήριξε οικονοµικά την έκδοση βιβλίων
µε αναφορά την Ακανθού και εξέδωσε για πρώτη φορά το 2008 την «Ακαθκιώτισσα» που αποτελεί το εκφραστικό του όργανο.
Καθιερώθηκε το βραβείο «Νίκος Σχοινιού» και άλλα βραβεία για την βράβευση των αριστούχων τελειόφοιτων του Λυκείου και αριστούχων φοιτητών των
Πανεπιστηµίων.
Καθιερώθηκε επίσης ετησίως η τέλεση Μνηµοσύνου των Πεσόντων Ακανθιωτών.
Η τελευταία πράξη, ίσως η κορυφαία της θητείας µας, ήταν α απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου, να ανεγείρει το Ηρώο
Πεσόντων Ακανθιωτών, ως ελάχιστο φόρο τιµής για τη θυσία τους. Το Ηρώο, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στις 27 Νοεµβρίου 2016, αναγέρθηκε
στον περίβολο του Παρεκκλησίου του Χρυσοσώτηρα Ακανθούς στην Ορόκλινη.
Έγινε αναβίωση του µοναδικού στην Κύπρο εθίµου, η ανατίναξη του οµοιώµατος του Ιούδα και για πρώτη φορά πραγµατοποιήθηκε και καθιερώθηκε το
Φεστιβάλ Λαδιού.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ∆ήµου µας, ιδρύθηκε Ταµείο Ευηµερίας και Υποτροφιών για στήριξη δυσπραγουσών οικογενειών και παροχή
επιδοµάτων σε άπορους φοιτητές που έχουν καταγωγή την Ακανθού.
Αισθάνοµαι, ως απερχόµενος ∆ήµαρχος, ιδιαίτερη ικανοποίηση που µου ανοίξατε το σπίτι σας, ιδιαίτερα τις προσφυγικές σας κατοικίες και γνώρισα από
κοντά τα 3 Π, την Πρόοδο, την Πάστρα και την Προκοπή.
Εσείς οι νοικοκυραίοι της Ακανθούς δουλέψατε σκληρά για να επιβιώσετε, αλλά φροντίσατε πολύ σωστά να επενδύσετε στα µυαλά των παιδιών σας. Τα
παιδιά σας, τα παιδιά µας που φοίτησαν και φοιτούν στα καλύτερα Πανεπιστήµια του κόσµου µάς κάνουν όλους περήφανους µε τις διακρίσεις τους, για το
ήθος και την επαγγελµατική τους καταξίωση.
Αφήνουµε ένα ∆ήµο πλήρως δραστηριοποιηµένο, που µαζί µε το Προσφυγικό Σωµατείο τιµήθηκε από το µεγαλύτερο καθίδρυµα του έθνους των Ελλήνων,
την Ακαδηµία Αθηνών το 2007, για την συνεισφορά του στα Γράµµατα και τον πολιτισµό της Κύπρου, µε την διοργάνωση Επιστηµονικών και Λαογραφικών
Συνεδρίων κάθε δύο χρόνια.
Κλείνοντας αυτή την επιστολή µου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πίστεψαν σε µένα και στήριξαν την Ανεξάρτητη υποψηφιότητά µου, υπερβαίνοντας
τις κοµµατικές τους γραµµές για το καλό της Ακανθούς και την πραγµατοποίηση του οράµατος «Η ΑΚΑΝΘΟΥ ΕΝΩΜΕΝΗ», από σύνθηµα σε πράξη.
Αισθάνοµαι ακόµη βαθειά την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την αγάπη, την εµπιστοσύνη και την εκτίµηση που µου δείξατε.
Ευχαριστώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ωριµότητά του και την συνεισφορά του στην ΕΝΟΤΗΤΑ των Ακανθιωτών και την επίτευξη των στόχων που
θέσαµε µαζί, στο πλαίσιο πάντοτε της διαφάνειας, αλλά και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, αν αναλογιστεί κανείς ότι πέραν του 90% οι αποφάσεις ήταν
οµόφωνες.
Πρόσφατο παράδειγµα η οµόθυµη στήριξή του στην δηµιουργία σε χρόνο ρεκόρ του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου µας, στα Λατσιά, το οποίο θα στεγάσει
το πιο σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού µας την νεολαία µας, καθώς και τα άλλα οργανωµένα σύνολα της κωµόπολής µας.
Τελευταία αλλά όχι έσχατη θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπάλληλο του ∆ήµου, κα Ελένη Ζαννέττου, η οποία µε την εργατικότητά της και την επαγγελµατική
της επάρκεια, αποτελεί εχέγγυο για συνέχιση των προσπαθειών για περαιτέρω αναβάθµιση του ∆ήµου µας.
Θα ήταν παράλειψή µου να µην αναφερθώ στην σύζυγό µου Σοφία, η οποία αν και µη Ακανθιώτισσα, ήταν πάντα δίπλα µου και µου συµπαραστάθηκε µε
σθένος στο δύσκολο έργο που ανέλαβα αφιερώνοντας πολύ από τον προσωπικό της χρόνο. Την ευχαριστώ.
Εύχοµαι στην νέα ∆ήµαρχο και τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα εκλεγούν, υγεία και δύναµη να συνεχίσουν το έργο του απερχοµένου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, για το καλό της αγαπηµένης µας Ακανθούς.
Είµαι πρόθυµος να σταθώ δίπλα τους, αν µου το ζητήσουν, προσφέροντας την πείρα που απεκόµισα τα τελευταία 10 χρόνια.
Εύχοµαι σε όλους τους Ακανθιώτες – πρόσφυγες και απόδηµους - Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά και το 2017 να είναι η χρονιά Επιστροφής και
∆ικαίωσης στα άγια χώµατα της Ακανθούς, µέσα σε συνθήκες ασφάλειας, αλλά και αξιοπρέπειας, µε εφαρµογή του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου σε όλο το
νησί, όπως αρµόζει σε όλους τους Κύπριους, ως Ευρωπαίους πολίτες.
Με εκτίµηση
Σάββας Σαββίδης
∆ήµαρχος Ακανθούς

