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Αγαπητοί Ακανθιώτες και Ακανθιώτισσες,

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς µου γιατί µε τιµή-
σατε µε την ψήφο, την αγάπη, την εκτίµησή  σας και µε αναδεί-
ξατε στη θέση του ∆ηµάρχου Ακανθούς. Ευχαριστώ και όσους η
ψήφος τους τίµησε τη συνυποψήφια µου και τους διαβεβαιώνω
πως θα είµαι ∆ήµαρχος για όλους τους Ακανθιώτες και πως αµε-
τάθετος στόχος και δια βίου προσπάθεια και πόθος θα είναι η
αποκατάσταση των δικαίων των Ακανθιωτών και η επιστροφή
στη γη µας.
Ευχαριστώ επίσης όλα τα κόµµατα και οργανωµένα σύνολα που
στήριξαν την υποψηφιότητά µου.
Ευχαριστίες απευθύνω και στη φίλη Ρούλα Πούρου, για την έντι-
µη και σε χαµηλούς τόνους προεκλογική εκστρατεία και τη διαβε-
βαιώνω πως στην Ακανθού όλοι είναι πολύτιµοι και δεν περισσεύ-
ει κανείς. Να µείνει µάχιµη για το κοινό µας όνειρο, την Ακανθού.
Εύχοµαι στον απερχόµενο ∆ήµαρχο, κύριο Σάββα Σαββίδη,
κάθε καλό κι ευλογία. Η δεκάχρονη, ευδόκιµη υπηρεσία του στον
∆ήµο, οι πολλαπλές εκδηλώσεις, έργα και δραστηριότητες που
ανέλαβε, έχουν ανεβάσει ψηλά τις προσδοκίες των συνδηµοτών

µας, κάτι που αυξάνει την ευθύνη και την εγρήγορσή µου για να
φανώ αντάξια της εµπιστοσύνης τους. 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα µέλη του Προσφυγικού Σωµατείου «η
Ακανθού» για τη βοήθεια, τη συµπαράσταση και το οµαδικό
πνεύµα που επέδειξαν στην δεκαπεντάχρονη θητεία µου ως
προέδρου του Σωµατείου. Τα όποια θετικά πετύχαµε ήταν απο-
τέλεσµα µιας συλλογικής προσπάθειας. Εύχοµαι καλή συνέχεια
και σθεναρή διεκδίκηση των δικαίων µας.
Είθε ο Χρυσοσώτηρας να ευλογήσει το έργο µας. Τώρα, τα
λόγια τέλειωσαν, θέλουµε δουλειά, προκοπή, ενότητα και
σύνεση. Η Ακανθού καταδυναστεύεται, ο Χρυσοσώτηρας
βεβηλώνεται, οι καρδιές πονούν, ας µην το ξεχνούµε.
Τελειώνοντας επιθυµώ να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες
∆ηµοτικούς Συµβούλους και µέλη της Σχολικής Εφορείας και
να τους διαβεβαιώσω ότι θα έχουµε αγαστή συνεργασία µε
γνώµονα το καλό των συγχωριανών µας και την επιστροφή στη
γη µας.

Σας ευχαριστώ
Ελένη Μυλωνά - Χατζηµιχαήλ
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Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 31.12.2016
στα προσωρινά γραφεία του ∆ήµου Ακαν-
θούς στη Λάρνακα, η τελετή παράδοσης
µε την  ευκαιρία της ανάληψης των καθη-
κόντων της νεοεκλεγείσας ∆ηµάρχου και
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ακανθούς.

Η εκδήλωση έγινε στην παρουσία του
ιερατείου Ακανθούς, εκλεκτών προσκε-
κληµένων και πολλών Ακανθιωτών.

Aρχίζοντας ο απερχόµενος ∆ήµαρχος
κος Σάββας Σαββίδης συγχάρηκε τους
νεοεκλεγέντες, καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκοµένους και ευχαρίστησε τους απο-
χωρούντες. Ακολούθως έκαµε µια σύντο-
µη αναφορά στο έργο που επιτελέστηκε
στη διάρκεια της δεκαετούς ευδόκιµης
θητείας του στο ∆ήµο. Αναφέρθηκε στις
πολλές κι εντατικές προσπάθειες για δια-
τήρηση της µνήµης της Ακανθούς, στη
στήριξη των εµπερίστατων συγχωρια-
νών, καθώς και στην έντονη δράση για
διαφώτιση, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό για το εθνικό µας θέµα µε
επικέντρωση την Ακανθού.

Στη συνέχεια παρέδωσε στη νέα ∆ήµαρ-
χο κα Ελένη Χατζηµιχαήλ τα κλειδιά και
τα σήµατα του ∆ήµου. Της ευχήθηκε
καλή θητεία και επί των ηµερών της να
επιτευχθεί η πολυπόθητη επιστροφή
στην κατεχόµενη σήµερα Ακανθού.

Αντιφωνώντας η νέα ∆ήµαρχος τόνισε τη
βαριά ευθύνη που συνεπάγεται η ανάλη-
ψη ενός ιστορικού και κατεχόµενου
∆ήµου, ιδιαίτερα όταν διαδέχεται έναν
καταξιωµένο ∆ήµαρχο που ανέβασε πολύ
ψηλά το όνοµα της Ακανθούς, αλλά και τις
προσδοκίες των Ακανθιωτών.

Στη συνέχεια, υποσχέθηκε πως θα είναι

συνετή ∆ήµαρχος για όλους ανεξαίρετα
τους Ακανθιώτες, επικαλούµενη την
ευαγγελική φράση «ει τις θέλει πρώτος
είναι έσται…. πάντων διάκονος». Ευχή-
θηκε ακόµα επί της θητείας της να ανοί-
ξει ο δρόµος της ελεύθερης επιστροφής
όλων στην κατεχόµενη γη της Ακαν-
θούς. Υποσχέθηκε επίσης να αναλώσει
όλες της τις δυνάµεις για το καλό του
∆ήµου και των ∆ηµοτών της κωµόπο-

λής της. «Με µπροστάρη τον Χρυσοσώ-
τηρά µας ελπίζουµε πως θα έλθουν
καλύτερες µέρες για όλους», τόνισε.

Τέλος, οι Ακανθιώτες ιερείς, π. Σωτή-
ρης, π. Χριστοµάριος και π. ∆αµιανός,
ευλόγησαν την καθιερωµένη κοπή της
βασιλόπιτας, µοίρασαν ευχές σε
όλους και συµµετείχαν στη µικρή
δεξίωση που προσφέρθηκε από τον
∆ήµο.
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∂∂∫∫¢¢∏∏ªªππ∂∂™™ ∞∞∫∫∞∞¡¡££ππøø∆∆øø¡¡

¢¢∂∂∫∫∂∂ªªµµƒƒππ√√™™ 22001166

°È¿ÓÓË˜ Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË˜ (¢Â˘ÙÂÚ¿-Á·ÌÚfi˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜) 49 ¯ÚfiÓˆÓ

ππ∞∞¡¡√√ÀÀ∞∞ƒƒππ√√™™ –– ªª∞∞ƒƒ∆∆ππ√√™™ 22001177

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ∞ÓÙˆÓÔ˘‰ÈÔ‡ – ª˘ÏˆÓ¿ 79 ¯ÚfiÓˆÓ

∞ÓÙÚ¤·˜ ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ (§ÔÓ‰›ÓÔ) 85 ¯ÚfiÓˆÓ

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆Ô‡Ìð·˜ (Á·ÌðÚfi˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜) 87 ¯ÚfiÓˆÓ

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (ªÔÚÙ‹˜) (§ÔÓ‰›ÓÔ) 78 ¯ÚfiÓˆÓ

¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙÚ¤· Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË 61 ¯ÚfiÓˆÓ 

(Âð·Ó·ð·ÙÚÈÛıÂ›˜ ÛÙË §¿ÚÓ·Î· ·ðfi §ÔÓ‰›ÓÔ)

ÃÚ˘ÛÙ¿ÏÏ· ™¿‚‚· µÔ˘‰ÈÒÙË  89 ¯ÚfiÓˆÓ

ª·Ú›· µ¿ÛÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ 87 ¯ÚfiÓˆÓ

™ˆÙ‹ÚË˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∂ÁÎˆÌ›ÙË (§ÔÓ‰›ÓÔ) 76 ¯ÚfiÓˆÓ

ÃÚÈÛÙÔı¤· √ÚÊ·ÓÔ‡ (Á¤ÓÔ˜ ∑·ÓÓ¤ÙÙÔ˘) 93 ¯ÚfiÓˆÓ

ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Ã·Ù˙ËÙÙÔ˘Ï‹ 93 ¯ÚÔÓÒÓ

°ÂÒÚÁÈÔ˜ §Ô˝˙Ô˘ 85 ¯ÚfiÓˆÓ

ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ °ÂÚÔÛ›ÌÔ˘ 57 ¯ÚfiÓˆÓ

∆∆∏∏§§∂∂ººøø¡¡∞∞ ∞∞ªª∂∂™™∏∏™™ ∞∞¡¡∞∞°°∫∫∏∏™™
(ÂÓÈ·›Ô˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÎÏ‹ÛË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜)
111122

∞∞ªª∂∂™™∏∏ ∂∂¶¶∂∂ªªµµ∞∞™™∏∏
(·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎ‹
˘ËÚÂÛ›·, ÚÒÙÂ˜ ‚Ô‹ıÂÈÂ˜)
111122//22119999

∞∞ƒƒÃÃ∏∏°°∂∂ππ√√ ∞∞™™∆∆ÀÀ¡¡√√ªªππ∞∞™™
2222880088008800

¶¶ÀÀƒƒ√√™™µµ∂∂™™∆∆ππ∫∫∏∏ ÀÀ¶¶∏∏ƒƒ∂∂™™ππ∞∞
11440000

¶¶ƒƒøø∆∆∂∂™™ µµ√√∏∏££∂∂ππ∂∂™™
¡¡√√™™√√∫∫√√ªª∂∂ππøø¡¡
§∂À∫ø™π∞ 22604000
§∂ª∂™√™ 25801198/195/197
§∞ƒ¡∞∫∞ 24800369
¶∞º√™ 25903145
¶∞ƒ∞§πª¡π 23200200

ºº∞∞ƒƒªª∞∞∫∫∂∂ππ∞∞ 1111889922

°°ƒƒ∞∞ªªªª∏∏ ∂∂¶¶ππ∫∫√√ππ¡¡øø¡¡ππ∞∞™™ ∆∆√√ÀÀ
¶¶√√§§ππ∆∆∏∏ ªª∂∂ ∆∆∏∏¡¡ ∞∞™™∆∆ÀÀ¡¡√√ªªππ∞∞
11446600

∫∫∂∂¡¡∆∆ƒƒ√√ ∂∂••ÀÀ¶¶∏∏ƒƒ∂∂∆∆∏∏™™∏∏™™ 
∆∆√√ÀÀ ¶¶√√§§ππ∆∆∏∏
§∂À∫ø™π∞: 22446686
§∂ª∂™√™: 25829129
§∞ƒ¡∞∫∞: 24815555

¶¶§§∏∏ƒƒ√√ºº√√ƒƒππ∂∂™™ ∂∂••øø∆∆∂∂ƒƒππ∫∫√√ÀÀ
1111889922

∫∫∞∞∆∆∞∞££∂∂™™∏∏ ∆∆∏∏§§∂∂°°ƒƒ∞∞ºº∏∏ªª∞∞∆∆øø¡¡
ªª∂∂™™øø ∆∆∏∏§§∂∂ººøø¡¡√√ÀÀ
80000196

µµ§§∞∞µµ∂∂™™
∆∆∏∏§§∂∂ººøø¡¡√√ÀÀ // ∆∆∂∂§§∂∂••//CCYYTTAAPPAACC::
8800000000119977

µµ§§∞∞µµ∏∏ ∏∏§§∂∂∫∫∆∆ƒƒππ™™ªª√√ÀÀ
§∂À∫ø™π∞: 22482293
§∂ª∂™√™: 25830000
§∞ƒ¡∞∫∞: 24822400
¶∞º√™: 26932374

¶¶ƒƒ√√∂∂¢¢ƒƒππ∫∫√√ ªª∂∂°°∞∞ƒƒ√√
2222666611333333

µµ√√ÀÀ§§∏∏ ∆∆øø¡¡ ∞∞¡¡∆∆ππ¶¶ƒƒ√√™™øø¶¶øø¡¡::
2222440077330000

°°ƒƒ∞∞ºº∂∂ππ√√ ∂∂¶¶ππ∆∆ƒƒ√√¶¶√√ÀÀ
¢¢ππ√√ππ∫∫∏∏™™∂∂øø™™              2222440055550000

ÃÃƒƒ∏∏™™ππªª∞∞ ∆∆∏∏§§∂∂ººøø¡¡∞∞

∂∂ºº∏∏ªª∂∂ƒƒππ¢¢∞∞ ∆∆√√ÀÀ ¢¢∏∏ªª√√ÀÀ ∞∞∫∫∞∞¡¡££√√ÀÀ™™

ª√¡πª∏ ¢π∂À£À¡™∏: 5750 ∞∫∞¡£√À 

¶ƒ√™øƒπ¡∏ ¢π∂À£À¡™∏: ∆.£. 40561, 6305 §∞ƒ¡∞∫∞

∆∏§∂ºø¡√: 24623566

º∞•: 24815008

∂-mail: akathou@cytanet.com.cy

www.akanthou.org.cy

∂∫¢π¢∂∆∞π ∞¶√ ™À¡∆∞∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏

™Ã∂¢π∞™ª√™ & ™∂§π¢ø™∏

∆˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô «∫ø¡√™» §Ù‰

∂¶πµ§∂æ∏ ∂∫¢√™∏™

∂ÈÙÚÔ‹ ∆‡Ô˘ Î·È ∂Î‰fiÛÂˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜

∫∞∆∞ ¡√ª√¡ À¶∂À£À¡√™: EÏ¤ÓË Ã·Ù˙ËÌÈ¯·‹Ï, ¢‹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‡˜

««∞∞∫∫∞∞££∫∫ππøø∆∆ππ™™™™∞∞»»

∏ 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™-
™∞™».

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

ÃÃÚÚ˘̆ÛÛÔÔÛÛÒÒÙÙËËÚÚ·· ∞∞ÎÎ··ÓÓııÔÔ‡‡˜̃
22001177

∞¶ƒπ§π√™
∫Àƒπ∞∫∏ 02/04

ª∞´√™
∫Àƒπ∞∫∏ 14/05

π√À¡π√™
∫Àƒπ∞∫∏ 11/06

π√À§π√™
∫Àƒπ∞∫∏ 09/07

∆∆·· ÊÊÒÒÙÙ·· ¤¤ÛÛ‚‚ËËÛÛ··ÓÓ ÙÙÔÔ ÊÊˆ̂ ˜̃
ÌÌ¤¤ÓÓÂÂÈÈ……

∆· ÊÒÙ· ¤Û‚ËÛ·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ì¤ÓÂÈ…

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ (78 ÂÙÒÓ) ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ¤ÊÂÚÂ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ∞Î·ÓıÈÒÙÂ˜ ·ÏÈ¤˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎ¤˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î·È ÌÂ ÙÔ ÊÈÏÔÚfiÔ‰Ô
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜.

√ Ì. ∞ÓÙÚ¤·˜ ‹Ù·Ó ·È‰› ÌÈ·˜ ˘ÂÚÔÏ‡ÙÂÎÓË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ (10 ·È‰È¿) ÙÔ˘ Ì.
¶ÔÚÊ‡ÚË Î·È ÙË˜ Ì. £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Ô˘ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÙË˜ Î¿Ùˆ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∏
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰È¤ıÂÙÂ ÌÈÎÚfi Î·ÊÂÓÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ªÈÓÙ›ÎÎË.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ¶ÔÚÊ‡ÚË˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Î·È ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·-
ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi ÊˆÙÈÛÌfi, ÂÓÒ Ë £ÂÔ‰ÒÚ·, ¶ÔÚÊ˘ÚÔ‡, Â›¯Â ÙËÓ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘
ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÙË˜ ∞Á. ºˆÙÔ‡˜.

ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙ· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘.
∫·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·Ó¿‚ÔÓÙ·˜ Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ÔÈ ÁÈÔÈ.

™Â Î·ÈÚÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÚÂ‡Ì·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Â›¯Â ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ
Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¿, Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ¿ Ê·Ó¿ÚÈ·, ÛÂ fiÏ· Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È
ÁˆÓÈ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ. ∆· Ê·Ó¿ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÌÂ ÂÙÚ¤Ï·ÈÔ. √ ¶ÔÚÊ‡ÚË˜ ÌÂ ÙÔÓ ·Â›ÌÓË-
ÛÙÔ ∞ÓÙÚ¤· ÙÔ˘, Á‡ÚÈ˙·Ó Úˆ› Úˆ› fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÂ ÙÔ Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ, ÙË ÛÎ¿Ï· Î·È Ù· ˘fi-
ÏÔÈ· Û‡ÓÂÚÁ·, ·fi ¿ÛÛ·ÏÔ ÛÂ ¿ÛÛ·ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ŒÛ‚ËÓ·Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·, Ù·
Î·ı¿ÚÈ˙·Ó Î·È Á¤ÌÈ˙·Ó ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ Ê·Ó·ÚÈÔ‡ ÌÂ ÂÙÚ¤Ï·ÈÔ.

∆Ô ·fiÁÂ˘Ì· Í·Ó¿ Ë ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó fiÏ· Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ô˘ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó 531.

∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ ÙÂ¯ÓËÙfi Êˆ˜ Ô˘ ÌÂ ÎfiÔ ÚfiÛÊÂÚÂ ÛÙËÓ ∞Î·ÓıÔ‡, Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·-
ıÂ› ÌÂ ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Êˆ˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. 

∏  ›‰È· Â˘¯‹ ·˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ Î¿ıÂ „˘¯‹ ∞Î·ÓıÈÒÙË Ô˘ ·Ó·¯ˆÚÂ› ÁÈ· Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ‰ÒÌ·Ù·.

∞ÈˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ë ÌÓ‹ÌË.

∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Ì·˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó
∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜,

Ì¤ÓÔ˘ÌÂ ·‰ÈÎ·›ˆÙÔÈ ÎÈ ·¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÙÔÈ
Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ÁˆÓÈ¿,

fiÌˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ 
ðÔ˘ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ∂ÏÏËÓÈÎ¿

Κ. Μόντης
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Αποτελέσµατα πρόσφατων 
∆ηµοτικών εκλογών στον ∆ήµο Ακανθούς

Κατά τις πρόσφατες ∆ηµοτικές Εκλογές για τον ∆ήµο Ακανθούς ανεδείχθησαν:

∆ήµαρχος: Ελένη Μυλωνά - Χατζηµιχαήλ, Ανεξάρτητη

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:

Από τον ∆ηµοκρατικό Συναγερµό 

Ιλιάδα Πασάτου – Σκουτάρη

Βασιλική Τίµινη– Χατζηγιάννη

Γεώργιος Χατζησάββας

Σίµος Κουτσαντώνης

Από την Ανεξ. ∆ηµοκρατική Συνεργασία

Σάββας Καρτανά

Γιώργος Φωτίου

Ελένη Εγκωµίτη

Από την Ανεξ. Κίνηση «Ακανθού Επιστροφή»

Σωτήρης Αντωνουδιού

Κατά την Πρώτη Συνεδρία του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

Αντιδήµαρχος εξελέγη ο κ. Γιώργος Φωτίου.

°°ÈÈÔÔÚÚÙÙ‹‹ ÙÙˆ̂ÓÓ °°ÚÚ··ÌÌÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ

™™˘̆ÓÓ¿¿ÓÓÙÙËËÛÛËË ∞∞ÓÓÙÙ ÈÈÚÚÔÔÛÛˆ̂ ÂÂ››··˜̃ 
ÙÙÔÔ˘̆ ¢¢‹‹ÌÌÔÔ ˘̆ ∞∞ÎÎ··ÓÓııÔÔ‡‡˜̃ 

ÌÌÂÂ ÙÙÔÔÓÓ ¶¶ÚÚ¤¤ÛÛ‚‚ËË ÙÙËË˜̃ ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰ ··˜̃

™
ÙÈ˜ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2017, Ô ¶Ú¤Û‚Ë˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÎÔ˜ ∏Ï›·˜ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰¤¯ıËÎÂ
ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

∞Î·ÓıÔ‡˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·
∂Ï. Ã·Ù˙ËÌÈ¯·‹Ï, Ô ∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÎÔ˜ °. ºˆÙ›Ô˘ Î·È
ÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î· µ. Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË Î·È Î· ∂Ï.
∂ÁÎˆÌ›ÙË.

∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÙÈ˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÔ ¶Ú¤Û‚Ë ÁÈ· ÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ı¤Ì·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ
ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎÙÔÈÛÌ¤ÓˆÓ
∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔ-
Ê‹ fiÏˆÓ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÁË ÙÔ˘˜. √
ÎÔ˜ ¶Ú¤Û‚Ë˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛÂ Ì·˙›
ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÒıËÛË
ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. 

∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· Â¤‰ˆÛÂ Î·È ÁÚ·ÙÒ˜ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔÓ
ÎÔ ¶Ú¤Û‚Ë

∫∫ÔÔ‹‹ ‚‚··ÛÛÈÈÏÏfifiÈÈÙÙ··˜̃ ÛÛÙÙËË §§ÂÂÌÌÂÂÛÛfifi
Στις 21 Ιανουαρίου 2017 έγινε η κοπή
της Βασιλόπιτας του ∆ήµου µας σε
εστιατόριο στη Λεµεσό.

Πάνω από 130 Ακανθιώτες
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που
είχε ένα πολύ εορταστικό κλίµα. Κατ’
αρχήν έγινε η ευλογία και η κοπή της
βασιλόπιτας από τον π. Νεκτάριο,
εφηµέριο σε εκκλησία της
Γερµασόγειας. Στη συνέχεια η
∆ήµαρχος κα Ελένη Χατζηµιχαήλ
χαιρέτησε τους παρευρισκόµενους µε
ιδιαιτέρως νοσταλγικά λόγια για την
αγαπηµένη µας Ακανθού. Ακολούθως
µας απάγγειλε ένα συγκινητικό ποίηµα
η µικρή Ιωάννα Χατζηγιάννη. Ο
καλλίφωνος Ακανθιώτης κος Σωτήρης

Καγιάς µας διασκέδασε µε την «Ακαθκιώτισσα» και άλλα εύθυµα τραγούδια που
ενθουσίασαν την οµήγυρη.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ κος Αντρέας Αναγιωτός, που µας
µίλησε µε περηφάνια για την Ακανθιώτικη καταγωγή του. Τέλος µοιράστηκε η βασιλόπιτα
και ακολούθησε µικρή δεξίωση.

Ήταν µια εξαίρετη συνεύρεση, στην οποία παρευρέθηκαν και αρκετοί ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι. Παράκληση όλων να γίνονται συχνά τέτοιες εκδηλώσεις.

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ì¤Û· ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÙË˜ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ.
∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 9 ºÂ‚ÚÔ˘·-
Ú›Ô˘ 2017, ÛÙÈ˜ 7:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· «¶·Û¯¿ÏË˜
¶·Û¯·Ï›‰Ë˜» ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
∆ËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ̄ ·ÈÚ¤ÙËÛÂ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜
Î· ∂Ï¤ÓË Ã·Ù˙ËÌÈ̄ ·‹Ï ÙÔÓ›̇ ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ
πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ
˙ˆ‹ ÙË˜ √ÚıÔ‰ÔÍ›· .̃

∫‡ÚÈÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙË˜ ‚Ú·‰È¿˜  ‹Ù·Ó Ô ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ˜
∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜ . ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÁÎÔ˘, º˘ÛÈÎfi˜ Î·È
£ÂÔÏfiÁÔ˜, ÌÂ ı¤Ì· «√ £Âfi˜ Ì¤Û· ÛÙÔ ™‡Ì·Ó». √ .
∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ Î·ı‹ÏˆÛÂ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙfiÛÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÛÙË-
ÌÔÓÈÎ¤˜, ÂÌÂÚÈÛÙ·ÙˆÌ¤ÓÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ Ô˘ Î·Ù¤ıÂÛÂ, Ì¤Û·
·fi Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎ¤˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜, fiÛÔ Î·È ÌÂ ÙÔ ÁÏ·Ê˘Úfi
‡ÊÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÏÔÔ›ËÛÂ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.
™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ∞Î·ÓıÈÒÙÈÛÛ·
˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜  Î· ƒ›Ù· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™Ô‡ÂÚÌ·Ó ÁÈ· ÙË ‰Ú¿-

ÛË ÙË˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÚÔÛÒˆÓ.
™ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â Î·È ÙÔ  ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· «∏‰‡-
ÌÂÏÔÓ» Ô˘ Û˘ÁÎ›ÓËÛÂ ÌÂ Ù· ı·˘Ì¿ÛÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È
ÙÔ˘˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘.
ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÍ›ˆ-
ÛË.
∆ËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÎÔ˜ √Ó. ∫Ô˘Ï¿˜, ÔÈ
¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ∫˘ıÚ¤·˜ Î·È §Â˘ÎÔÓÔ›ÎÔ˘, ÔÈ Ù¤ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ
∞Î·ÓıÔ‡˜ Î·È ∫·Ú·‚¿ Î·È ÔÏÏÔ› ∞Î·ÓıÈÒÙÂ˜.
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Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

∆Ô ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «Ë
∞Î·ÓıÔ‡», ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ
¢‹ÌÔ Î·È ÙË ™¯ÔÏÈÎ‹ EÊÔÚÂ›·
∞Î·ÓıÔ‡˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ıÈÂ-
ÚˆÌ¤ÓË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË °ÈÔÚÙ‹
ÁÈ· Ù· ð·È‰È¿ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ ÛÙÔ
¢ã ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô §·ÙÛÈÒÓ.
∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ¿Ú¯ÈÛÂ ÌÂ ˘ðÔ‚ÏËÙÈÎÔ‡˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜, ·ðfi ∞Î·ÓıÈÒÙÂ˜
ÈÂÚÔ„¿ÏÙÂ˜. ∆Ô ðÚfiÁÚ·ÌÌ· ðÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÔÌÈÏ›· ·ðfi ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™ˆÌ·-
ÙÂ›Ô˘ ÎÔ ¶¿ÌðÔ ∫ÂÏ›ÚË Î·È ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ðfi ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô Î· ∂Ï¤ÓË Ã·Ù˙ËÌÈ¯·‹Ï.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ðÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ¯ÔÚÔ› ·ðfi Ù· ð·È‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÔÚÂ˘ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘
™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘, Ù· ÔðÔ›· Î·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ·ðfi ÙÔ˘˜ ð·ÚÂ˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÌÂÏˆ‰ÈÎ‹ ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∫·ÁÈ¿ ÒıËÛÂ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÛÂ ÌÈ·
·˘ıfiÚÌËÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô ÎÔ˜ ¶·Ó›ÎÔ˜
¶·Ó·Á›‰Ë˜ ¤‰ˆÛÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ Â‡ı˘ÌË ÓfiÙ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ¤Í˘ðÓÔ˘˜ ÌðÔÓ·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘.
∆· ð·È‰È¿ ·ðfiÏ·˘Û·Ó Ù¤ÏÔ˜ ð·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘ÎÏÔıÂ¿ÙÚÔ˘ ·ðfi ÙËÓ Î· º. §È‚¤Ú·
Î·È Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÙÂ¯Ó¿ÛÌ·Ù· ·ðfi ÙÔÓ ∞Î·ÓıÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË.
∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ÕË µ·Û›ÏË, ðÔ˘ ¯¿ÚÈÛÂ ‰ÒÚ· ÛÙ· ð·È‰È¿ Î·È ÌÂ ÎÏ‹-
ÚˆÛË ‰ÒÚˆÓ.
™ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ð·ÚÂ˘Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÏÂÎÙÔ› ðÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔÈ Î·È ðÔÏÏ¿ ð·È‰È¿ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜.
∆Ô ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ Û’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ðÚfiÛÊÂÚ·Ó ‰ÒÚ· ‹ Û˘Ó¤‚·-
Ï·Ó ÛÙËÓ ðÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÂðÈÙ˘¯›· ÙË˜ °ÈÔÚÙ‹˜.

Νέα της Ποδοσφαιρικής µας Οµάδας

Φτάσαµε αισίως στη 16η αγωνιστική και η
ποδοσφαιρική οµάδα του χωριού µας βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση µε 42 βαθµούς
(13 νίκες 3 ισοπαλίες και 1 ήττα ) ένα βαθ-
µό πίσω από τον πρωτοπόρο «Λένα
Χαντριών». Ο τίτλος θα κριθεί στον µετα-
ξύ µας αγώνα σε 2 αγωνιστικές  και
πιστεύουµε ότι υπερτερούµε ως οµάδα
και θα τα καταφέρουµε. Γενικά στη φετινή
χρονιά η οµάδα µας είναι οµάδα µονια-
σµένη, µε µαζική συµµετοχή των ποδο-
σφαιριστών στις προπονήσεις. Οι ποδο-
σφαιριστές µας αγωνίζονται µε ήθος και
αξιοπρέπεια και προβάλλουν επάξια
στους αγωνιστικούς χώρους το όνοµα της
Ακανθούς. Πραγµατικά αξίζει να συµπα-
ρασταθούµε στην προσπάθεια που κατα-
βάλλει η οµάδα και µας χαρίζει τόσο όµορ-
φες στιγµές.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αντιπροσωπεία του ∆ήµου Ακανθούς και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Ακανθούς, συναντήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου µε τον Επίσκοπο Καρπασίας κ.
Χριστοφόρο. 
Ο Θεοφιλέστατος ενηµερώθηκε για την καταστροφή της θρησκευτικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ακανθούς, ιδιαίτερα για τις συνεχιζόµενες
παρεµβάσεις, τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας
της Περγαµιώτισσας.
Την οµάδα απάρτιζαν η ∆ήµαρχος κα Ελένη Χατζηµιχαήλ, ο Γραµµατέας της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής κος Σωτήρης Χάηλος, η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα
Ιλιάδα Σκουτάρη, ο κος ∆ηµήτρης Χ’ Σοφοκλέους και ο κος Ντίνος Πασάτος. Ο
Θεοφιλέστατος ενηµέρωσε την επιτροπή για την κατάσταση που επικρατεί στα
κατεχόµενα, τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Επισκοπή για τη λειτουργία των
ναών  και συζήτησε διάφορες εισηγήσεις για περαιτέρω ενέργειες.

Επίσκεψη Εκκλ. Επιτρ. Ακανθούς 
στον Επ. Καρπασίας

Ευχαριστίες

Το Προσφυγικό Σωµατείο «η Ακανθού» ευχαριστεί το
Angloakanthou Aid Society για την εισφορά του µε το
ποσό των 400 στερλινών για το Ταµείο Προνοίας του
Σωµατείου. ∆εν είναι η πρώτη φορά που οι απόδηµοί
µας εκφράζουν έµπρακτα τα φιλάνθρωπά τους
αισθήµατα και τις κοινωνικές τους ευαισθησίες προς
το Σωµατείο και τους εµπερίστατους συγχωριανούς
µας, γι’ αυτό τους αξίζουν θερµές ευχαριστίες και
πολλά συγχαρητήρια.

Στη φωτογραφία η ∆ήµαρχος Ακανθούς κα Ελένη Χατζηµιχαήλ µαζί µε 
τον Πρόεδρο του Angloakanthou κο Γιώργο Παπαφώτη
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Σε τοποθεσία στην Ακανθού βρέθηκαν απολι-
θώµατα ζώων του Πλειστόκαινου.Τα οστά
ανήκουν στον Κυπριακό πυγµαίο ελέφαντα
(Elephas Cypriotes) και τον πυγµαίο ιπποπό-
ταµο (Phanurius minutus).
Το Πλειστόκαινο ονοµάζεται και ∆ιλούβιο ή
περίοδος των Παγετώνων (2.000.000-12.000
πριν από σήµερα). Χαρακτηρίζεται κλιµατολο-
γικά από εναλλαγές θερµών και ψυχρών
περιόδων. Το Πλειστόκαινο αντιστοιχεί χρονι-
κά στην Παλαιολιθική εποχή, δηλαδή την
πρώτη και χρονικά εκτενέστερη περίοδο της
εποχής του Λίθου. Τα ζώα αυτά εµφανίσθηκαν
κατά το ύστερο Πλειστόκαινο, δηλ. πριν από
250.000 - 100.000 χρόνια. 
Κατά την Πλειστόκαινο Περίοδο που ήταν η

εποχή των παγετώνων και τα νερά ήταν συσσωρευµένα στους
πόλους, είχαµε αβαθείς θάλασσες στην Κύπρο και στο ενδιάµεσο µε
τις άλλες χώρες πολλά µικρά νησάκια.
Τα πλειστοκαινικά ζώα ήταν τα πρώτα ζώα που εγκαταστάθηκαν στην
Κύπρο, ελέφαντες, ιπποπόταµοι, ένα είδος αγριόγατας και διάφορα
είδη τρωκτικών.
Τα ζώα αυτά πέρασαν στην Κύπρο από νησάκι σε νησάκι, είτε κολυ-
µπώντας είτε σε επιπλέοντες κορµούς δέντρων.
Οι ελέφαντες και οι ιπποπόταµοι φτάνοντας στο νησί δεν είχαν
εχθρούς και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα µε αποτέλε-
σµα την έλλειψη τροφής. Οπόταν ενεργοποιήθηκε ένας βιολογικός
µηχανισµός και τα ζώα µίκραναν κατά πολύ. Ο σκοπός αυτού του φαι-
νοµένου ήταν αποκλειστικά η επιβίωση. 
Το µικρό πλέον σωµατικό µέγεθος, τους έδωσε µεγαλύτερη ευκινησία
και προσαρµοστικότητα στο σχετικά ορεινό κυπριακό περιβάλλον µε
τις περιορισµένες πηγές τροφής.
Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται νησιώτικος νανισµός και παρατηρήθη-
κε σε πολλά άλλα νησιά της Μεσογείου.

Ιλιάδα Πασάτου
∆ηµοτική Σύµβουλος Ακανθούς

23/12/2016

Έντιµον
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
κ. Νίκο  Χριστοδουλίδη

Θέµα: ∆ιασφάλιση της παρουσίας της  Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη
∆ιάσκεψη της Γενεύης

Αγαπητέ Νίκο,
Ως απλός πολίτης και όχι ως απερχόµενος ∆ήµαρχος ενώνω τη
φωνή µου για επιτυχή έκβαση των συνοµιλιών στη διάσκεψη της
Γενεύης.
Η ταπεινή εισήγηση την οποία θα υπέβαλλα είναι η εξής:
Η διασφάλιση της παρουσίας της Κ.∆. στη Γενεύη είναι εκ των ων
ουκ άνευ µε την παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη,  υπό την ιδιότητά
του ως εκλελεγµένου Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Τυχόν µη αποδοχή της παρουσίας του υπό αυτήν του την ιδιότητα,
θα σφυρηλατηθεί η άποψη της άλλης πλευράς περί «εκλιπούσης»
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, πράγµα το οποίο θα συµβάλει στην
κεφαλαιοποίηση της άποψης αυτής από την Τουρκία.
Παράδειγµα τέτοιας συµπεριφοράς, ήταν το αποτέλεσµα της
σύγκλησης της Τριµερούς το θέρος του 1955 από τη Βρετανία, παρά
τις αντιδράσεις του Αρχ. Μακάριου για συµµετοχή της Ελληνικής
Κυβέρνησης, δεν εισακούστηκε µε αποτέλεσµα η Τουρκία να
συµµετάσχει ως µέλος της Τριµερούς για δήθεν  «θέµατα της
Ανατολικής Μεσογείου» και να έχει λόγο για τα θέµατα της Κύπρου,
παρά το γεγονός ότι είχε αποποιηθεί τετοιο δικαίωµα για την Κύπρο
µε τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923. Από τότε µέχρι σήµερα, είναι
γνωστή η συµπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. 

Φιλικά
Σάββας Σαββίδης
∆ήµαρχος

¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹ µÈÔðÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜

Έντιµε καθ’ όλα κ. ∆ήµαρχε Ακανθούς, φίλε ακριβέ Σάββα,

Νιώθω, πως η ευγνώµων αυτή πενιχρή γραφή µου, έρχεται ως κέλευσµα ηθικό
του φωναίου λόγου του κοινού των Ακανθέων, των ξενιτευοµένων, ακόµα µε πίκρα
και δάκρυ, µε πόνο και νόστο σε πολιτείες και κοινότητες της φιλόστοργης και
αιµορροούσης Κύπρου µας, εγγύς ή µακρύτερα της φιλτάτης Αλκάνθου Κώµης,
της δουλευούσης στον Αγαρηνό, σήµερα, Ακανθούς.
Για 3653 µέρες διετέλεσες ∆ήµαρχος των Ακανθιωτών κι αναδείχθης δραστήριος
Λειτουργός του οράµατος της Ανάστασης της Ακανθούς, της επιστροφής του
Χρυσοσώτηρα στον οίκον Του, µε ψάλτες και προσευχόµενους δοξολογητές όλους
τους οικοδοµήσαντες τον µεγαλόπρεπο Ναόν Του, τη σύµπασαν δηλαδή
εκκλησίαν των ακανθιωτών. Των ζώντων και παρεπιδηµούντων εκτός της
κοινότητάς τους προσφύγων Ακανθέων, οι οποίοι φέρελπεις και φερέοικοι
πλάνητες, µε τις θήκες των οστών των τεθνεώτων εν διασπορά γονέων και
συγγενών τους επί του ιερού Κιλλίβαντα, της Κιβωτού της ψυχής τους,
προσβλέπουν την Άγια Μέρα της επιστροφής.
Για την Ακανθού και τον κάθε δηµότη της ξεχωριστά, στάθηκες, φίλε ∆ήµαρχε,
αγαθής προαίρεσης ευεργέτης, εργάτης φιλόπονος του καλού και του ∆ίκιου, ένας
οιονεί στρατιώτης του Χρυσοσώτηρά µας, µε καθαρή εντολή να κρατήσεις
ανύπνωτη την έγνοια για τη σωτηρία της Ακανθούς µε στόχο την επιστροφή στην
πατρώα γη.
Εµπιστευτήκαµε τις δηµιουργικές σου ικανότητες, την ευαισθησία και τη ρωµαλέα
βεβαιότητά σου για την επιτυχία των οραµάτων σου για την Ακανθού, γιατί
πήγαζαν από το µοναδικό Ακάνθιο πείσµα και πνεύµα δηµιουργίας, και,
πανηγυρικά, δικαιωθήκαµε.
Να, γιατί αυτή η γραφή ευγνωµοσύνης και αγάπης, ευχαριστίας και αντιδωρίας
έπρεπε να έχει αποστολέα το «Κοινόν των Ακανθέων», το σύνολο δηλαδή των
Ακανθιωτών επειδή, όλους ανεξαιρέτως, υπηρέτησες µε ηθικό ζήλο, µε
δηµιουργική ευφυΐα, µε ολοκληρωτική ψυχική και συνειδησιακή ανάλωση.
Ένας, λοιπόν, και εγώ από τους πολυπληθείς συνεργάτες και εκτιµητής του έργου
σου, καταθέτω ως όφληµα και χρέος το δικό µου δηµόσιο ευχαριστώ για τις
χαρµόσυνες παραγωγικές ώρες που µας χάρισες να ζήσουµε για την Ακανθού, για
τα οµόλογα οράµατα της δοξολόγησής της, ακόµα και για τη στυφή πίκρα από την
κώφευση των ισχυρών της Γης ν’ ακούσουν τη φωνή µας. Για όλα, ανεξαίρετα, τα
συναισθηµατικά βήµατα, που δροµολόγησαν οι ενέργειές σου στον από κοινού
αγώνα σωτηρίας της Ακανθούς.
Άξιος ο µισθός σου, φίλτατε Σάββα, για όσα, ως ∆ήµαρχος Ακανθούς, πρόσφερες.
Με την αγάπη µου
Ζήνων Ζαννέτος

(Αποσπάσµατα από εκτεταµένη ευχαριστήρια επιστολή)
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¡¡ ¤¤ ÔÔ ˜̃  ∫∫ ÔÔ ÈÈ ÓÓ ÔÔ ÙÙ ¿¿ ÚÚ ¯̄ ËË ˜̃
∞∞ ÎÎ ·· ÓÓ ıı ÔÔ ‡‡ ˜̃

¶¶ƒƒ√√™™∫∫§§∏∏™™∏∏

∞Î·ÓıÈÒÙÈÛÛÂ˜ Î·È ∞Î·ÓıÈÒÙÂ˜
º›ÏÂ˜ Î·È º›ÏÔÈ ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜

∆Ô ∞ıÏËÙÈÎfi ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ™ˆÌ·-
ÙÂ›Ô˘ "∏ ∞∫∞¡£√À" Û·˜ Î·ÏÂ› Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÙÂ
ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÙËÓ 11Ë  ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰·
ÙÔ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ª¿ÚÎÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ 1µ
§·ÙÛÈ¿ ÙËÓ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 9 πÔ˘Ó›Ô˘ 2017 Î·È
ÒÚ· 8:30 Ì.Ì. 

°È· ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛË
‰ÒÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ·Ú·Î·ÏÂ›ÛÙÂ fiˆ˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ ÌÂ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î¿Ùˆ:

™¿‚‚·˜ ª·Ú·ÁÎfi˜  99610296
ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫. ÃÚ›ÛÙÔ˘ 99411156
µ¿ÛÔ˜ Ã¿ËÏÔ˜ 99668506
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜  ÃÚ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘  99559075
∞ÓÙÒÓË˜  ª˘ÏˆÓ¿˜ 99658705

∞∞ªª∂∂∆∆∞∞££∂∂∆∆√√™™ ™™∆∆√√ÃÃ√√™™ ∏∏ ∂∂¶¶ππ™™∆∆ƒƒ√√ºº∏∏
™™∆∆∏∏¡¡ ∞∞∫∫∞∞¡¡££√√ÀÀ

√ ¢‹ÌÔ˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ÎÔ
∞ÓÙÚ¤· ™ÎÔ˘Ù¿ÚË ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, ·fi
ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙË ı¤ÛË ∫ÔÈÓÔ-
Ù¿Ú¯Ë ∞Î·ÓıÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ Â‡¯ÂÙ·È Â˘‰fiÎÈÌË
ıËÙÂ›·. ¶ÚÔÛ‰ÔÎ›· fiÏˆÓ, Ë ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ∞Î·ÓıÈˆÙÒÓ Î·È ÙË˜
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜. √ ÎÔ˜ ™ÎÔ˘Ù¿ÚË˜
‰È·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ∫ÔÊ›ÓÔ˘ Î·È Â›Ó·È
Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜,
‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Â›ÙÂ ÌÂÙ¿ ÙË £. §ÂÔ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙË-
Ú·, ‹ ÛÙËÓ ∫ÔÊ›ÓÔ˘. °È· ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›· ÔÈ ∞Î·ÓıÈÒÙÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È
ÛÙÔ ÙËÏ. 99485857.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

Η Εκκλησία µας καθόρισε σ’ όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελείται
µία άλλη Λειτουργία, η Λειτουργία των Προηγιασµένων ∆ώρων.
Κατά τη Λειτουργία αυτή δεν τελείται Θυσία, δε γίνεται δηλαδή µεταβολή του άρτου και του οίνου σε
Σώµα και Αίµα Χριστού. Τα Τίµια ∆ώρα, ο Άρτος και ο Οίνος είναι έτοιµα, έχουν προαγιασθεί (γι' αυτό
και λέγεται Λειτουργία των Προηγιασµένων ∆ώρων) κατά την προηγηθείσα θεία Λειτουργία του
Σαββάτου ή της Κυριακής, είναι πλέον Σώµα και Αίµα Χριστού, και απλώς προσφέρονται προς
µετάληψη στους πιστούς.
Ο Ιερέας κάθε Κυριακή κόβει και αφαιρεί από το πρόσφορο τον λεγόµενο «Αµνόν», δηλαδή το
τετράγωνο εκείνο τεµάχιο της σφραγίδας που γράφει ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ, και το τοποθετεί επάνω στο ιερό
∆ισκάριο. Στη Θεία Λειτουργία, κατά τη στιγµή του «Σε υµνούµεν...», το τεµάχιον αυτό του άρτου θα
µεταβληθεί δια της ευλογίας του Ιερέως σε αυτό τούτο το Σώµα του Κυρίου, όπως και ο οίνος, που είναι
στο ιερό Ποτήριο, θα µεταβληθεί και αυτός σε αυτό τούτο το Αίµα του Κυρίου.
Όταν όµως βρισκόµαστε στην πένθιµη περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, ο Ιερέας, κατά τη Θ. Λειτουργία
της Κυριακής, δε θα κόψει ένα µόνο τεµάχιο εκ της σφραγίδας του προσφόρου, σαν αυτό που είπαµε
πιο πάνω, αλλά περισσότερα (συνήθως δύο ή τρία), ανάλογα µε τον αριθµό των Λειτουργιών των
Προηγιασµένων που θα τελέσει κατά την εβδοµάδα.
Τα τεµάχια αυτά (που δεν κόπτονται όλα από ένα πρόσφορο, αλλά ένα από κάθε πρόσφορο), θα τα
ευλογήσει κατά την ώρα που πρέπει και αυτά θα µεταβληθούν σε Σώµα Χριστού. Από αυτά το ένα θα
χρησιµοποιηθεί για τη θεία Μετάληψη της ηµέρας εκείνης (Σαββάτου ή Κυριακής), τα άλλα  θα
εµβαπτισθούν στο ιερό Ποτήριο, όπου το άγιο Αίµα του Κυρίου, και θα φυλαχθούν σε ειδικό Αρτοφόριο,
για τις Λειτουργίες των Προηγιασµένων ∆ώρων που θα γίνουν εντός της εβδοµάδας. Κατ' αυτές τις
Λειτουργίες ο Ιερέας θα προσφέρει στους πιστούς προς µετάληψη τα Προηγιασµένα αυτά ∆ώρα. ΄Ετσι
η Αγία µας εκκλησία µοιάζει µε τη στοργική εκείνη µητέρα που όταν έχει άρρωστο παιδί φυλάει φαγητό
για να του δώσει ενδιάµεσα για να δυναµώσει έτσι και εδώ φυλάει Θεία Κοινωνία για να δώσει στα
παιδιά της ενδιάµεσα για να αντέξουν τον πνευµατικό αγώνα της Μ. Τεσσαρακοστής.
Η Λειτουργία των Προηγιασµένων είναι συνυφασµένη µε Εσπερινό, είναι δηλαδή βραδινή. Αυτό έχει
θεσπιστεί, διότι οι παλιοί Χριστιανοί κατά τις ηµέρες της Μ. Τεσσαρακοστής έµεναν συνήθως νηστικοί
µέχρι τις εσπερινές ώρες. Μπορούσαν λοιπόν να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν κατά τις
εσπερινές ώρες. Σήµερα η Λειτουργία των Προηγιασµένων τελείται συνήθως  κατά τις πρωινές ώρες
προς διευκόλυνση των πιστών αλλά και το βράδυ.
Η Λειτουργία αυτή δεν έχει τον πανηγυρικό και θριαµβευτικό τόνο των άλλων Λειτουργιών, αλλά
δεσπόζει σε αυτή το πένθιµο και κατανυκτικό στοιχείο. Η Λειτουργία των Προηγιασµένων τελείται όλες
τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής. Κατά τη Μεγάλη Εβδοµάδα τελείται µόνο τις τρεις
πρώτες µέρες αυτής (Μ. ∆ευτέρα, Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη). Επίσης τελείται και κατά τις ηµέρες εορτών
ευρισκοµένων εντός της περιόδου της Μ. Τεσσαρακοστής. ∆εν τελείται κατά τα Σάββατα και τις
Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής. Ο Ιερέας, και αν κρατήσει τα ονόµατα, δεν θα τα µνηµονεύσει στην
Πρόθεση, της προηγιασµένης λειτουργίας, αλλά θα τα αφήσει να µνηµονευτούν στη Λειτουργία του
Σαββάτου ή της Κυριακής. 

Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος  Σ. Πέτρου
Θεολόγος

Ο ∆ήµος Ακανθούς, το Προσφυγικό Σωµατείο «η
Ακανθού» και η Σχολική Εφορεία Ακανθούς,
οργανώνουν το Θ΄ Επιστηµονικό και Λαογραφικό
τους Συνέδριο στις 24 Ιουνίου 2017, στη Λευκωσία.
Το Συνέδριο πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Λόγω έργων ανακαίνισης στο Πανεπιστήµιο, ο
χώρος πραγµατοποίησης θα ανακοινωθεί αργότερα.
Θα χαρούµε να προσαρµόσετε το πρόγραµµά σας
και να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας στο
Συνέδριο.
Όπως είναι γνωστό, τα πρακτικά των Συνεδρίων µας
έχουν τιµηθεί µε την ύψιστη τιµή, το βραβείο
Ακαδηµίας Αθηνών.
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

∂Î‰ÚÔÌ‹ ¶·È‰ÈÒÓ – ¡¤ˆÓ
∞Î·ÓıÔ‡˜

Η Σχολική Εφορεία Ακανθούς, µε τη συνδροµή
και του ∆ήµου Ακανθούς, οργανώνει εκδροµή στο
Τρόοδος στις 26 Μαρτίου 2017 για παιδιά και
νέους της Ακανθούς.
Σκοπός, η γνωριµία των παιδιών µεταξύ τους και
η συντήρηση της µνήµης της κατεχόµενης
Ακανθούς, καθώς και η αναπτέρωση του
αγωνιστικού πνεύµατος.
Η Σχολική Εφορεία θα προσφέρει γεύµα σε χώρο
της περιοχής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ: 08:00 Εκκίνηση Τσιακκιλερό, 8:15
Αγ. Γεώργιο Λάρνακας 

Επικοινωνήστε µε τα τηλ.: 
∆ήµο Ακανθούς 24623566 (ώρες
γραφείου)  
Χριστόδουλο Τοουλάκο 99677671
Σάββα Καρτανά 99668932
Σίµο Κουτσαντώνη 99776774
Γιώργο Χατζησάββα 99856329
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 08:45 Λατσιά (∆ηµαρχείο), 09:00
ΜΕΤΡΟ
Επικοινωνήστε µε τα τηλ.:   
Μίκη Μαργακό 99540060
Σταύρο Κτωρή 99646988
ΛΕΜΕΣΟΣ: 09:00 Εκκίνηση από Αγ. Γεώργιο
Χαβούζας
Επικοινωνήστε µε τα τηλ.:    
Παναγιώτα Σκουτάρη 99688993
Επιστροφή γύρω στις 4:30µ.µ.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«Η ΑΚΑΝΘΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προσκαλείστε στην Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση
του Προσφυγικού Σωµατείου  «Η Ακανθού»,  που
θα λάβει χώρα  στο  οίκηµα του Σωµατείου στα
Λατσιά, την Κυριακή  7/5/2017.
Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης στις 11:00
π.µ.

Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης:

1.  Ανάγνωση-Έγκριση Πρακτικών προηγούµενης

Γενικής Συνέλευσης, ηµεροµηνίας 24 Ιανουαρίου
2016.
2.  Απολογισµός πεπραγµένων από την Πρόεδρο
του απερχόµενου Συµβουλίου   
3 . Ταµειακή έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις
από τον ταµία. Ανάγνωση-

Επεξηγήσεις- Έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση
4.  Θέµατα που τυχόν να τεθούν στη Συνέλευση 
5.  Αρχαιρεσίες
α)  Εκλογή  τετραµελούς Προεδρείου
β)  Εκλογή  Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
γ)  Εκλογή τριµελούς  Ελεγκτικής Επιτροπής
δ)  Λήξη εργασιών

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

£ã ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È
§·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ µπµ§π√À

««∆∆∞∞••ππ¢¢ππ ™™∆∆∏∏¡¡ ∫∫√√§§ÃÃππ¢¢∞∞»»
(ºfiÚË˜ Î·È ¢ÔÌÓ›ÎË)

«∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ª˘ıÈÛÙÔÚ›·»

ÕÕÁÁÈÈÔÔ˜̃ ªª››ÎÎ··ÏÏÏÏÔÔ˜̃

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛË˜ Î·ÙÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Î·ÓıÔ‡˜,
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Â›ÛÎÂ„Ë ÌÂ ÛÎÔfi ÙÔÓ
Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘  ÛËÏ·›Ô˘  Ô˘ ·ÛÎ‹ÙÂ„Â Ô
ÕÁÈÔ˜ ª›Î·ÏÏÔ˜. ™ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ı·-
ÚÈÛÌfi, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÂÈÎfiÓÈÛÌ· Î·È Î·ÓÙ‹ÏÈ
ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘. ◊Ù·Ó ¤Ó· Â˘ÏÔÁËÌ¤ÓÔ
ÚÔÛÎ‡ÓËÌ· ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ∞Î·ÓıÈÒÙË ÕÁÈÔ. 

Στις 26 Ιανουαρίου 2017 είχαµε τη χαρά να παρα-
κολουθήσουµε την παρουσίαση του βιβλίου
«Ταξίδι στην Κολχίδα» του εκπαιδευτικού  (δασκά-
λου) και λογοτέχνη Χριστόφορου Κελίρη. Η εκδή-
λωση έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου, του Ελληνικού
Πνευµατικού Οµίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ) και της
Εταιρείας Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης Μιχαη-
λίδης». Η όλη εκδήλωση έγινε στα πλαίσια της
«Ηµέρας των Ελληνικών Γραµµάτων».

Χαιρετισµούς στην εκδήλωση απηύθυναν 

1) ο Ακαθιώτης, από µητέρα, Πρύτανης του
ΤΕΠΑΚ ∆ρ. Ανδρέας Αναγιωτός 

2) η κα Χρυσόθεµις Χατζηπαναγή (Πρόεδρος
ΕΠΟΚ),

3) ο ∆ρ. Κρίστης Χαράκης (Πρόεδρος Ε.Λ.Λ.
«Βασίλης Μιχαηλίδης»)

4) ο κ. Μαρίνος Καραγιώργης (Επ. Πρόεδρος
ΠΟΕ∆ Λεµεσού και Μέλος της Γραµµατείας της

Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων ∆ασκάλων
(ΠΟΕ∆) και 

5) η κα Ελένη Χατζηµιχαήλ (∆ήµαρχος Ακανθούς).

Παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον κ. Γιώργο
Πετούση – Λογοτέχνη, Γραµµατέα της Ε.Λ.Λ.
«Βασίλης Μιχαηλίδης».

Ο ∆ρ. Αναγιωτός αφού πρώτα αναφέρθηκε εν
συντοµία στο λογοτεχνικό και λαογραφικό έργο
του κ. Κελίρη, στη συνέχεια αναφέρθηκε µε πολλή
συγκίνηση για την Ακανθού, το χωριό της µητέρας
του, το χωριό του. Τελειώνοντας τον χαιρετισµό
του τόνισε: «Ο αργοναύτης Φόρης – Ιάσονας του
«ταξιδιού στην Κολχίδα», θα περάσει τις επώδυ-
νες συµπληγάδες της µοίρας και θα αντιµετωπίσει
τις δυσκολίες για να φτάσει στην αυτοπραγµάτω-
ση της καταξίωσης του, βασισµένος σε υψηλά
ανθρώπινα ιδανικά και αξίες».

Η κα Ελένη Χατζηµιχαήλ, ∆ήµαρχος Ακανθούς,
χαιρέτησε την προσπάθεια του κ. Κελίρη να συνε-
χίζει τη λογοτεχνική του δηµιουργία, µε φόντο

πάντα την αγαπηµένη, Τουρκοπατηµένη τώρα
Ακανθού και τόνισε πως ο Ακανθιώτης Ιάσονας
µετά τις Συµπληγάδες δε θα πάρει το Χρυσόµαλ-
λο δέρας από την Ακανθού και να φύγει µα θα µεί-
νει να το αξιοποιήσει στη γη του.

Η όλη εκδήλωση ήταν µια πραγµατική ανθρώπινη
µυσταγωγία, που εξακτινονώταν όχι µόνο ως εκτί-
µηση προς τον συγγραφέα, αλλά επίσης και στα
πρόσωπα, που συµµετέχουν και συγκροτούν τον
όλο µύθο του έργου, είτε θετικά ή αρνητικά. Γιατί
το «ταξίδι στην Κολχίδα» είναι ένα ταξίδι στην
Ιστορία τα τελευταία σαράντα χρόνια: Μέσα σε
εθνικές, πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις της
εποχής µέσα από Συµπληγάδες και γίγαντες, θα
µπορέσουµε άραγε να καταξιωθούµε το «Χρυσό-
µαλλο ∆έρας» όπως ο Ιάσονας – Φόρης;

Στέφανη Λιασή

(Μέλος της Βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ)

Απόσπασµα από ευρύτερη αναφορά της

Event: Handing Over of the Municipality /Traditional
Blessing of the Vasilopita
Date: 31/12/2016
Venue: Temporary offices in Larnaca.
Due to the recent Local Elections for the Municipality of
Akanthou the following people were elected: 
Mayor: Eleni Mylona Hadjimichael –Independent candidate.
Councillors:
From the Democratic Rally Political Party:
Iliada Pasatou Skoutari
Vassiliki Timini Hadjiyianni
George Hadjisavva
Simos Koutsantonis
From the Independent Democratic Co-operation:
Savvas Kartana
George Photiou
Eleni Engomiti
From the Independent Movement Akanthou Return:
Soteris Antonoudiou.
During the first official meeting George Photiou was
elected as Vice Mayor. 
After the official takeover there was the traditional bless-

ing of the Vasilopita which was overseen by the former
Mayor of Akanthou Mr. Savvas Savvides.

Event: Annual Christmas Event
Date: 08/01/2017
Venue: 4TH Primary School Latsia.
Due to the local elections, the annual Christmas event was
held in January. The event was organised by the Refugee
Society of Akanthou. It was also sponsored by the School
Trustees and Municipality of Akanthou. It was a great suc-
cess with the young and old enjoying the songs, the
psalms which were sang by our very own Akanthiotes.
There was dancing from our dance group “Akanthou” as
well as our very own magician Yiannakis Hadjiyianni.

Event: Blessing of the Vasilopita.
Date: 21/01/2017
Venue: Limassol
The blessing of the Vasilopita in Limassol was met with
high praise and enthusiasm. Mr Soteris Kagias sang a few
songs including the popular folk song ‘Akanthkiotissa’.
Also gracing us with his presence was the Dean of the

Technological University of Cyprus  Mr Andreas Anagiotos
who has roots from Akanthou.

Event: Meeting with the Greek Ambassador
Date: 23/01/2017
Venue: Greek Embassy.
The Mayor Eleni Mylona Hadjimichael along with the
councillors George Photiou, Eleni Engomiti and Vassiliki
Timini Hadjiyianni had a meeting with the Greek Ambas-
sador Mr. Elias Photopoulos to enlighten him about the
situation with the displaced persons and the hopes and
expectations to return to Akanthou as an organised com-
munity. The Ambassador was very receptive and under-
standing to our situation and discussed measures that
could effectively be taken to promote our requests.

Event: Meeting with the Bishop of Karpasia. 
Date: 09/02/2017
Venue: Archdiocese of Cyprus
The Mayor with the Councillor Iliada Pasatou Skoutari and
some members of the Church Committee Soteris Hailos,
Dinos Pasatou and Mitris Hadjisophocleous met up with

the Bishop of Karpasia to enlighten him about the Reli-
gious and Cultural destruction of Akanthou’s heritage. 

Event: Giorti ton Grammaton.
Date: 09/02/2017
Venue: Nicosia
The ‘Giorti ton Grammaton’ as it is known was to cele-
brate the three Hierarchs who were Ecumenical teachers.
Gracing us with their presence was Father Demetri
Demosthenous and his family who entertained us with
their music playing and melodies.
A presentation was also given to us by Father Epiphanios
who is not only a priest but an Astrophyscist.  It was very
educational and informative.
As part Akanthiotissa also awarded that night was the
police lieutenant Rita Theodorou Superman. Rita was
awarded by the US State Department John Kerry for her
work against Human Trafficking. She was one of 9 people
chosen out of 188 countries for her work ethos, dedica-
tion and professionalism. 

By Vassiliki Hadjiyianni
vtimini@hotmail.com

The Diaspora Corner

∏∏ ¢¢‹‹ÌÌ··ÚÚ¯̄ÔÔ˜̃ ∞∞ÎÎ··ÓÓııÔÔ‡‡˜̃,, 
ÙÙ·· ªª¤¤ÏÏËË ÙÙÔÔ˘̆ ¢¢ËËÌÌÔÔÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡ ™™˘̆ÌÌ‚‚ÔÔ˘̆ÏÏ››ÔÔ˘̆

ÎÎ··ÈÈ ÙÙÔÔ ððÚÚÔÔÛÛˆ̂ððÈÈÎÎfifi ÙÙÔÔ˘̆ ¢¢‹‹ÌÌÔÔ˘̆ 
ÛÛ··˜̃ ÂÂ‡‡¯̄ÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ ∫∫··ÏÏfifi ¶¶¿¿ÛÛ¯̄··
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∂
›Ì·È Ô ™ˆÙ‹ÚË˜ ÎÈ ÂÁÒ Ë ™ˆÙËÚÔ‡Ï·, Ù· ·Î·ÓıÈˆÙfiÔ˘Ï· Ô˘ Î·Ì·ÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ¢Â ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ
ÛÙÔ ·Á·ËÌ¤ÓÔ Ì·˜ ¯ˆÚÈfi, Ì· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚˆÙÔ‡ÌÂ, ·ÎÔ‡ÌÂ, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ … ·Î·ÓıÈÒÙÂ˜.
ª·˙› ı· Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÛÂÏ›‰· Î·È ı· ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜, Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜

·fi ÙÔ Î·ÙÂ¯fiÌÂÓÔ   ¯ˆÚÈfi Ì·˜. ∫¿Ô˘ Î¿Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÈÎ¤˜ Û·˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.

∂Ì¿˜, Ì·˜ Í¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ˆ˜ Â›Ì·ÛÙÂ ÚÔÛÊ˘ÁfiÔ˘Ï·, ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ·, Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÙÂ
ÌÂ ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÎÈ ÂÛÂ›˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. £· ¯·ÚÔ‡ÌÂ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Ó¤· Û·˜ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ÙÂ ˆ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂ ¤Ó·
¯ˆÚÈfi Ô˘ Î·Ì·ÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘ÌÂ
·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ «ÚÔ›Î·» ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ∞Î·ÓıÔ‡ ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹
Ì·˜ ÂÎÂ› ˆ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚ· ∞Î·ÓıÈˆÙfiÔ˘Ï·. ∫·È Ó· ı˘Ì¿ÛÙÂ Ê›ÏÔÈ Ì·˜...

§‡ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ·Î·ÓıÈÒÙÈÎÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ. ∂ÌÂ›˜ Û·˜ ¯·Ú›˙Ô˘ÌÂ Ù· 7 ∞ ÙË˜... Î·Ú‰È¿˜ ÙÔ˘, ·ð’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜.

1.  ∂ÎÂ› Â›Ó·È Ë Ú›˙· Ì·˜ ÎÈ ÂÎÂ› ðÚÔÛÌ¤ÓÔ˘ÌÂ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ.
2.  ŒÓ· ·ðfi Ù· Î‡ÚÈ· ðÚÔ˚fiÓÙ· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜.
3.  §¤ÁÂÙ·È Î·È ÛÙ·Û›‰È.
4.  º˘Ùfi ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ðÔ˘ ÙÔ ‚¿˙Ô˘ÌÂ ÛÙÈ˜ ðÚ¿ÛÈÓÂ˜ ÂÏÈ¤˜.
5.  ¶ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ˙Ò· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÌ¤Ó· ÛÙÈ˜ Ì¿ÓÙÚÂ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹.
6.  ºÙÈ¿¯ÓÂÈ ÂÚÁ·ÏÂ›· ÌÂ ÊˆÙÈ¿, ·ÌfiÓÈ Î·È ÛÊ˘Ú›.
7.  ∆Ô fiÓÔÌ· ÙË˜ Ó‡ÌÊË˜ ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙË˜ ∞Î·ÓıÔ‡˜.

∆È˜ Ï‡ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ ÎÈ ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Û·˜ … ÚˆÙ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ! 
£· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÙÂ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿.

∞˘Ùfi ÙÔ ð·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂðÈÙÚ·ð¤˙ÈÔ ÊÈ‰¿ÎÈ, ÌfiÓÔ ðÔ˘ ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ «∞Î·ÓıÈÒÙÈÎÔ». 
∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÌðÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÙÔ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÙÂ, Ó· ÙÔ ÎÔÏÏ‹ÛÂÙÂ ÛÂ ¯ÔÓÙÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È Ó· ð·›˙ÂÙÂ fiÏÔÈ … ·Î·ÓıÈÒÙÈÎ· ÛÙÔ Ûð›ÙÈ.

∏∏ ÂÂÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË ‰‰ÂÂÓÓ ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ ÙÙ
ÔÔ ÁÁ¤¤ÌÌÈÈÛÛÌÌ·· ÂÂÓÓfifi˜̃ ÎÎÔÔ˘̆‚‚¿¿,, 

··ÏÏÏÏ¿¿ ÙÙÔÔ ¿¿ÓÓ··ÌÌÌÌ·· ÌÌÈÈ··˜̃ ÊÊÏÏfifi
ÁÁ··˜̃......

ÊÊÏÏfifiÁÁ··˜̃ ··ÁÁ¿¿ËË˜̃,, ÚÚÔÔÎÎÔÔ‹‹˜̃,,
 ÂÂÏÏÂÂ˘̆ııÂÂÚÚ››··˜̃,, ÁÁ˘̆ÚÚÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡......

ŒÓ· ÔÌ·‰ÈÎfi ð·È¯Ó›‰È «ÊÈ‰¿ÎÈ» ðÔ˘ ð·›˙Ô˘Ó 2 ‹ ðÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ð·È‰È¿, ÙÔ Î·ı¤Ó· ÌÂ
ÙÔ ðÈfiÓÈ ÙÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÈ ¤Ó· ˙¿ÚÈ. ∞Ó ÙÔ ðÈfiÓÈ ‚ÚÂÈ ÙÔ Î¿Ùˆ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÎ·Ï·‚¿ÙË, 
ÙfiÙÂ ·ÓÂ‚·›ÓÂÈ˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ˜. ∞Ó fiÌˆ˜ ‚ÚÂÈ˜ Ûð·ÛÌ¤ÓÔ ÎÏˆÓ¿ÚÈ ÂÏÈ¿˜

ð¤ÊÙÂÈ˜ ÂÎÂ› ðÔ˘ ÛÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÎÏˆÓ¿ÚÈ.
¶¿ÚÂ ÏÔÈðfiÓ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ·ðfi ÙËÓ ∞ƒÃ∏, Ì¿˙Â„Â ÙÈ˜ ÂÏÈ¤˜ ·ðfi Ù· ÏÈÔ¯ÒÚÈ· Î·È... ÌÂ 
Ù' ÂÌðÔ‰›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ... Ô‡ÚÈÔ ·¤Ú· ÎÔ˘‚¿ÏËÛÂ ÙÂ˜ ÛÙÔ ∆∂§√™ ðÔ˘ Â›Ó·È Ô ÂÏÈfiÌ˘ÏÔ˜.


