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Eπίσκεψη στη Nάξο
Η επίσκεψη στη Νάξο η οποία αποτελείτο
από την αντιδήμαρχο κα Α. Κτωρή, το
δημοτικό σύμβουλο κ. Θεοχάρη Κτωρίδη και
τη γραφέα του Δήμου μας Ελένη Ζαννέττου,
ήταν απόλυτα επιτυχής.
Επικεφαλής του κλιμακίου του Δημοτικού
Συμβουλίου ήταν ο δήμαρχος κ. Σάββας
Σαββίδης. Από τη στιγμή της άφιξής μας
μέχρι και την αναχώρησή μας από τη Nάξο,
μέλη του δημοτικού συμβουλίου και ο
Δήμαρχος Nάξου ήταν δίπλα μας. Έθεσαν
στη διάθεσή μας αυτοκίνητο για τις
διακινήσεις μας (δωρεάν) και το ξενοδοχείο
που διαμέναμε ήταν ολοκαίνουργιο. Η
διατροφή ήταν πλήρης. Μας ξενάγησαν σε
όλη την Νάξο και η φιλοξενία που μας
πρόσφεραν ήταν εξαιρετική.
Το βράδυ του Μεγάλου Εσπερινού του
Αγίου Νικοδήμου, 13 Ιουλίου, μέσα σε ένα
πυκνότατο Εκκλησίασμα, ενώπιον των αρχών
των Κυκλάδων, του δημάρχου κ. Μαράκη, του
Επάρχου κ. Κορρέ, έξι Μητροπολιτών, ο
Μητροπολίτης Νάξου και Πάρου κ.κ.
Καλλίνικος τίμησε το δήμαρχο με τον
Μεγαλόσταυρο Παροναξίας εκθειάζοντας το
δήμο Ακανθούς για το έργο του.
Ο Δήμαρχος σε σύντομη αντιφώνησή του
ευχαρίστησε τον αδελφό Ναξιακό λαό για
την τιμή και τη φιλοξενία του, κάνοντας ένα
σύντομο οδοιπορικό για τα 102 χρόνια ζωής
του δήμου μας.
Η επίσκεψη μας διήρκησε από τις 12
Ιουλίου μέχρι τις 16 Ιουλίου 2010 •

EıÓÈÎﬁ MÓËÌﬁÛ˘ÓÔ
¶ÂÛﬁÓÙˆÓ AÎ·ÓıÈˆÙÒÓ
Bρέθηκε η εικόνα
του Xρυσοσώτηρα
σελ.6

O Eπίτροπος Προεδρίας κ. Iακώβου καταθέτει στεφάνι

Παρουσία Δημάρχου
στα Bριλήσσια
σελ.4

Ο δήμος Ακανθούς σε συνεργασία με τις οικογένειες των τριών πεσόντων
Ακανθιωτών, Νίκου Σχοινιού, Ηλία Χ’Χαμπή και Λούκα Γιαχούτη τέλεσαν το ετήσιο
εθνικό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Αυγούστου 2010 στο Παρεκκλήσι του
Χρυσοσώτηρα στην Ορόκλινη.
Της Θείας Λειτουργίας καθώς και του μνημοσύνου προέστη ο Επίσκοπος
Καρπασίας κ.κ. Χριστοφόρος.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Γιώργος Ιακώβου ο
οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Συγκεντρωθήκαμε εδώ, στο ετήσιο μνημόσυνο, που τελεί ο δήμος Ακανθούς και
οι οικογένειες των τριών πεσόντων υπέρ πίστεως και πατρίδος Ακανθιωτών, του
Νίκου Σχοινιού, του Ηλία Χ" Χαμπή και του Λούκα Γιαχούτη, για να τιμήσουμε τη
μνήμη τους και να εναποθέσουμε στη θυσία τους τα αμάραντα λουλούδια της αγάπης
και της ευγνωμοσύνης μας.
Συνέχεια στη σελ. 4

Παιδική σκηνή Δώρου
Kυριακίδη
σελ.2

°ÈÔÚÙ‹ XÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· AÎ·ÓıÔ‡˜
Eντός του Iερού Nαού του Aγίου Nικοδήμου

O δήμαρχος,
η αντιδήμαρχος
και ο δημοτικός
σύμβουλος
κ. Θ. Kτωρίδης,
στην οδό
AKANΘOYΣ,
στη Nάξο
(πίσω από
το Δημαρχείο)

Σκουτεράκι
τριών αλόγων
μεταφέρει...
δύο δημάρχους!

Ο δήμος Ακανθούς και το
Προσφυγικό
Σωματείο
«Η
ΑΚΑΝΘΟΥ» σε συνεργασία με την
Εκκλησιαστική
Επιτροπή
του
Χρυσοσώτηρα
της
Ακανθούς
τέλεσαν
τον
Εσπερινό
της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο
Παρεκκλήσιο του Χρυσοσώτηρα
στην Ορόκλινη, την Πέμπτη 5
Αυγούστου
στις
6:30μ.μ.
χοροστατούντος του Επισκόπου
Καρπασίας κ.κ. Χριστοφόρου.
Μετά τον Εσπερινό ακολούθησε
συνεστίαση στο κέντρο ‘ΚΟΣΜΥΡΙΑ’
στην περιοχή Αραδίππου που
περιελάμβανε
χαιρετισμούς, O Eπίσκοπος Kαρπασίας κ. Xριστοφόρος
βραβεύσεις
και
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα.
Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη, ο οποίος στον χαιρετισμό
του μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Eυχαριστώ το δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και το Προσφυγικό
Σωματείο « H Ακανθού» για την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθώ στο Μεγάλο
Εσπερινό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο προσφυγικό παρεκκλήσι του
Χρυσοσώτηρα στην Ορόκλινη και να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση.
Τα αισθήματα είναι ανάμεικτα. Χαρά που είμαστε μαζί με συντοπίτες, χωριανούς,
συγγενείς, φίλους και συμμαθητές και λύπη γιατί γιορτάζουμε και φέτος το
Χρυσοσώτηρα εδώ και όχι στην πανέμορφη Ακανθού.
Συνέχεια στη σελ. 4

Oξφόρδη...
ερχόμαστε!
σελ.6

ΔHMOΣ AKANΘOYΣ
Φεστιβάλ λαδιού, 2010
σελ.8
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
(ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός
κλήσης έκτακτης ανάγκης)
112
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
(αστυνομία, πυροσβεστική
υπηρεσία, πρώτες βοήθειες)
112/199
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
22808080
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
22802410
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
1400
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22604000
ΛΕΜΕΣΟΣ 25801198/195/197
ΛΑΡΝΑΚΑ
24800369
ΠΑΦΟΣ
26803145
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
23200200

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:
22446686
ΛΕΜΕΣΟΣ:
25829129
ΛΑΡΝΑΚΑ:
248155555
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
11892
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
80000196
ΒΛΑΒΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/ΤΕΛΕΞ/CYTAPAC:
80000197
ΒΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:
22482293
ΛΕΜΕΣΟΣ:
25563534
ΛΑΡΝΑΚΑ:
24633218
ΠΑΦΟΣ:
26232395
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: 23821277
ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:
22698000
ΛΕΜΕΣΟΣ:
25830000
ΛΑΡΝΑΚΑ:
24822400
ΠΑΦΟΣ:
26932374
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
22661333

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
11892
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
1460

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:
22407300
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
22405500

«ΑΚΑΘΚΙΩΤΙΣΣΑ»
Η εφημερίδα μας εκδίδεται προς το παρόν τρεις φορές το
χρόνο. Κυκλοφορεί κάθε τέλος Μαρτίου, τέλος Ιουλίου και μέσα
Δεκεμβρίου. Ευχαρίστως δημοσιεύουμε συνεργασίες, επιστολές
δεδομένου ότι είναι ενυπόγραφες, δακτυλογραφημένες, δεν
θίγουν κανένα και φτάνουν στα γραφεία του Δήμου μας 15
τουλάχιστον ημέρες πριν την έκδοση της «ΑΚΑΘΚΙΩΤΙΣΣΑΣ».

¢∏ª√¶ƒ∞™π∞
TOY √π∫√À
æ∞£∞ƒ∏™
∂ƒ°∞ ∫À¶ƒπø¡
KAI ∂§§∏¡ø¡
∫∞§§πΔ∂Ã¡ø¡
Περισσότερα από 100
επιλεγμένα έργα Κυπρίων
και Ελλήνων καλλιτεχνών
θα δημοπρατηθούν από τον
«Οίκο Ψαθάρης» στην
όγδοη κατά σειρά
δημοπρασία του που θα
γίνει στο Ξενοδοχείο
ΧΙΛΤΟΝ – Λευκωσία την
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
2010 στις 7.30 μ.μ.
Θα δημοπρατηθούν έργα
των: Λουκία Νικολαίδου,
Περικλή Ξυδιάς, Θάλεια
Φλωρά Καραβία, Ανδρέα
Λαδόμματου, Λευτέρη
Οικονόμου, Φώτου και
Ξάνθου Χατζησωτηρίου,
Αλέκου Φασιανού,
Θεόδωρου Πανταλέων,
Στέλιου Βότση, Γιώργου
Σκοτεινού, Βασίλη
Σπεράντζα , Δημήτρη
Μυταρά, Στας Παράσκου,
κ.α. Τα έργα θα εκτεθούν
στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ –
αίθουσα ΑΚΑΜΑΣ:
Κυριακή 24 Οκτωβρίου
11.00π.μ. – 9.00μ.μ.
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου
9.00π.μ. – 9.00μ.μ.
Τρίτη 26 Οκτωβρίου
9.00π.μ. – 9.00μ.μ.

ΣTHPIZOYN:

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ
KAI ΠOΛITIΣMOY
ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

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

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
9.00π.μ. - 5.00μ.μ.
και δημοπρασία στις
7.30μ.μ.
Όλα τα έργα
θα παρουσιάζονται
στην ιστοσελίδα:
www.psatharis-auctions.com.cy

Εκδρομή
συνταξιούχων
∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δ√À ¢∏ª√À AKAN£OY™
ª√¡πª∏ ¢π∂À£À¡™∏: 5750 ∞∫∞¡£√À
¶ƒ√™øƒπ¡∏ ¢π∂À£À¡™∏: Δ.£. 40561, 6305 §∞ƒ¡∞∫∞
Δ∏§∂ºø¡√: 24623566
º∞•: 24815008
E-mail: akathou@cytanet.com.cy
www.akanthou.org.cy
™YNTAKTIKH E¶ITPO¶H:

Η εκδρομή
των συνταξιούχων
Ακανθιωτών
που διοργανώνουν
ο Δήμος Aκανθούς,
το Προσφυγικό
Σωματείο και η ΣΠΕ
Ακανθούς,
θα πραγματοποιηθεί
το Μάιο του 2011.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
«Ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ»
Η παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη
κλείνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας
και τα γιορτάζει με την παιδική
μουσική κωμωδία «Ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ».
Εκτός από το γέλιο το παιχνίδι το
χορό και το τραγούδι... στην
παράσταση αυτή τα παιδιά αλλά και οι
γονείς θα πάρουν πολλά μηνύματα
για
την
αθλητοπρέπεια,
τον
χουλιγκανισμό αλλά και για την βία
στα γήπεδα.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Κώστας
Σχοινιού( Νικολάκης), Χριστίνα Τερεζοπούλου, Γιώργος
Νικολάου, Ελισάβετ Μπλάκκη και ο Δώρος Κυριακίδης πού
έχει σκηνοθετήσει και το έργο.
Παραστάσεις θα δοθούν σε ολόκληρη την Κύπρο.
Για πληροφορίες στο τηλ: 22351402.

∏ ºΔøÃ∂π∞ £∂§∂π ∫∞§√¶∂ƒ∞™∏
Ο δήμος Ακανθούς στο πλαίσιο
της πολύπλευρης κοινωνικής του
προσφοράς προς όλους τους
Ακανθιώτες πρόσφυγες και
απόδημους, φιλοξένησε την
Μουσικοχορευτική Επιθεώρηση
«Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΘΕΛΕΙ
ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ»
μια παράσταση που πρόσφερε
στον κόσμο γέλιο και ξεγνιασιά.
Συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Όλγα
Ποταμίτου, Δώρος Κυριακίδης,
Κώστας Σχοινιού και άλλοι ηθοποιοί. Τραγούδησε ο γνωστός μας
Δάκης.
Η παράσταση έγινε το βράδυ της 6ης Αυγούστου 2010 (ανήμερα
της εορτής του Χρυσοσώτηρα) στο Μεσαιωνικό Κάστρο
Λάρνακας και η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη.
Η όλη εκδήλωση ήταν προσφορά του Δήμου μας και η είσοδος
ήταν δωρεάν.

Έγινε στις
27 Αυγούστου 2010
στα προσωρινά
γραφεία του δήμου
μας ο πολιτικός
γάμος της Άννας
Σωτήρη Ευαγγέλου
(Φώτη) από την
Ακανθού και του
Μάρτιν Ίλιεβ από
τη Βουλγαρία.

Στη φωτογραφία
οι νεόνυμφοι αμέσως μετά το γάμο

™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜, °È¿ÓÓÔ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘, AÓ‰ÚÔ‡ÏÏ· KÙˆÚ‹,
£ÂÔ¯¿ÚË˜ KÙˆÚ›‰Ë˜, ™ˆÙ‹ÚË˜ X”§Ô˚˙‹˜,
¢ËÌ‹ÙÚË˜ X”™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, EÏ¤ÓË Z·ÓÓ¤ÙÙÔ˘.
™Ã∂¢π∞™ª√™ & ™∂§π¢ø™∏:
∞ÏÂÍ›· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô‡ – Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

∂¶πμ§∂æ∏ ∂∫¢√™∏™:

Ο Δήμαρχος Ακανθούς κ. Σάββας Σαββίδης ασκώντας τις αρμοδιότητες που περιγράφονται
στο άρθρο 46(η) του Περί Δήμων Νόμου, τελεί Πολιτικούς Γάμους στα προσωρινά γραφεία του
Δήμου στην Λάρνακα υπό την προϋπόθεση ότι:
α) Ο ένας εκ των μελλονύμφων να είναι Ακανθιώτης και
β) θα υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα για τον
απαραίτητο έλεγχο.
Πληρ. 24623566 – ΔΗΜΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ

∂ÈÙÚÔ‹ Δ‡Ô˘ Î·È ∂Î‰ﬁÛÂˆÓ ¢‹ÌÔ˘ AÎ·ÓıÔ‡˜
KATA NOMON Y¶EY£YNO™: ™¿‚‚·˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ AÎ·ÓıÔ‡˜
∂∫ΔÀ¶ø™∏: Δ˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Lithographica ltd

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

·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ – ÂÓËÌ¤ÚˆÛË

Ë ·Î·ıÎÈˆÙÈÛÛ· OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010 / 3

∂∫¢∏ªπ∂™ ∞∫∞¡£πøΔø¡
Ιούλιος 2010
Κυριάκος Αντορκούς (Κακουσιής) 85
Παναγής Αδάμου (Αγγλία)
85
Μαρία Σωτ. Ζαννέττου
76
Τάκης Παυλή (Μαρούς), (Αγγλία)
78
Χρυστάλλα Κωστή Λάμπρου (Αγγλία)77
Αύγουστος 2010
Μαρία Πετρή (Μουρρού)
Λιασής Κυριάκου (Μονοβράτζιη)
Σεπτέμβριος 2010
Γεώργιος Χατζησάββας (Λύκος)
Φώτης Κ. Παπαφώτης (Αγγλία)
Oκτώβριος 2010
Φώτης Στ. Kτωρή

χρονών
χρονών
χρονών
χρονών
χρονών

Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô
KÏÂ¿ÓıË˜ KÚ·Ì‚‹˜

84 χρονών
62 χρονών

Kαλλιπόλεως 12 Γ, 1055 Λευκωσία
84 χρονών
77 χρονών

97 χρονών

Tηλ. 22761699. Φαξ: 22763699.

Νέα
Διοικούσα
Επιτροπή
Aglo-Akanthou
Aid Society
Committee
2010-2011
Eις τη Γενική Συνέλευση
των μελών του Aglo-Akanthou
Aid Society που έγινε στις
4 Ιουλίου 2010 εξελέγησαν:

Kιν.: 99558779
e–mail: kleanthiskramvis@yahoo.gr

Πρόεδρος:
Γεώργιος Κ. Παπαφώτης
Αντιπρόεδροι:
Παντελίτσα Χατζιηδημήτρη
και Μάρω Κασσίρα
Ταμίας:
Ανδρέας Στρατής
Γραμματέας:
Σωτήρα Γεωργίου
Μέλη:
Ιωάννης Οικονόμου
Κυριάκος Κωφού
Δεσπούλα Κυριάκου
Jack (Ιάκωβος) Σάββα
Ανδρέας Κκινιάρης
Σωτήρης Κυριάκου
Λοΐζος Βασιλείου
Ως γνωστό, το AgloAkanthou είναι από τα πιο
παλαιά Kυπριακά Σωματεία
που λειτουργούν στην Μ.
Βρετανία αφού ιδρύθηκε το
1953. Από τότε λειτουργεί
αδιάλειπτα
με
μεγάλη
προσφορά στην κοινότητα
της Ακανθούς τόσον πριν το
’74 όσον και μετά.

Λεωφόρος Σπ.
Kυπριανού 87B
6052 Λάρνακα

Tηλέφωνο:
24660398
Κινητό:
99695796
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EıÓÈÎﬁ MÓËÌﬁÛ˘ÓÔ ¶ÂÛﬁÓÙˆÓ AÎ·ÓıÈˆÙÒÓ
Συνέχεια από σελ. 1
Τιμούμε σήμερα τρία άξια τέκνα της
Ακανθούς. Τρείς ξεχωριστές περιπτώσεις
Ακανθιωτών, που η καθεμιά τους έχει τη
δική της τραγική ιδιαιτερότητα. Όμως τις
ενώνει άρρηκτα ένα κοινό σημείο. Ότι
έδωσαν τη ζωή τους, θυσία στην εκατόμβη
των νεκρών μας για την κυπριακή
ελευθερία. Γι’ αυτό και σήμερα επάξια ο
Δήμος Ακανθούς κι όλοι εμείς τιμούμε τη
μνήμη τους και τους αποδίδουμε τα
οφειλόμενα.»
«Μνημονεύουμε σήμερα, τριακοστή έκτη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής,
τους τρείς πεσόντες Ακανθιώτες και φέρνουμε στη μνήμη μας όσα υπέφερε ο λαός
μας όλα αυτά τα πέτρινα χρόνια. Και νοιώθουμε πιο έντονα τις ευθύνες και το χρέος
μας προς όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου. Το καθήκον μας να
αγωνισθούμε για να δικαιωθεί επιτέλους η θυσία τους.»
Και ο κ. Ιακώβου κατέληξε:
«Η δικαίωση της θυσίας αυτών που μνημονεύουμε σήμερα θα έλθει, αν
κατορθώσουμε και παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια κοινή πατρίδα, ελεύθερη,
δημοκρατική και ενωμένη, χωρίς στρατούς κατοχής, χωρίς πρόσφυγες, χωρίς
Αγνοούμενους. Αν μπορέσουμε να επιστρέψουμε και πάλι στην Αμμόχωστο, στην
Κερύνεια, στη Μόρφου στην Ακανθού. Αν μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην όμορφη
και παραδεισένια αγαπημένη γη της Ακανθούς. Να αγναντέψουμε ξανά τα
κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας της. Να περπατήσουμε στο
πλημυρισμένο από τη μυρωδιά των πεύκων και των σχοίνων βουνό του «Έλυμπου».
Να ξαναλειτουργηθούμε και να προσκυνήσουμε στη χάρη του Χρυσοσώτηρου.»
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Στεφάνια κατέθεσαν: Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Επίτροπος
Προεδρίας κ. Γ. Ιακώβου, ο Πρόεδρος της Βουλής δια εκπροσώπου του, ο Επίσκοπος
Καρπασίας κ.κ. Χριστοφόρος, ο Δήμαρχος Ακανθούς, εκπρόσωποι κομμάτων,
Βουλευτές, εκπρόσωποι των Οργανωμένων συνόλων της Ακανθούς, ο Κοινοτάρχης
Ακανθούς και οι οικογένειες των πεσόντων.
Η όλη τελετή έκλεισε με τον εθνικό ύμνο.

Παρουσία
Δημάρχου
στα Βριλήσσια
Ο δήμαρχος Ακανθούς μαζί με το
δήμαρχο Καραβά κ. Γιάννη Παπαϊωάννου
εκπροσώπησαν ως γνωστό τους 9
O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ AÎ·ÓıÔ‡˜
κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου, ως
ÌÂ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ
προσκεκλημένοι της
Ένωσης Κυπρίων
Ελλάδος (Ε.Κ.Ε), για τις εκδηλώσεις
καταδίκης του δίδυμου εγκλήματος του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής του
1974.
Ο δήμαρχος μίλησε το βράδυ της 18ης Ιουλίου 2010 σε μεγάλη συγκέντρωση στην
πλατεία Βριλησσίων στην παρουσία του δημάρχου Βριλησσίων, των αρχών του δήμου,
του προέδρου της Ε.Κ.Ε Ακανθιώτη Λοΐζου Λοΐζου, του αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Πιερή,
του Γ.Γ. κ. Γεώργιου Μιχαηλίδη και άλλων επισήμων.
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό του δημάρχου Βριλησσίων κ. Ιωαννίδη ο
δήμαρχος Ακανθούς κ. Σαββίδης, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής της βραδιάς,
μεταξύ άλλων είπε: «Τιμούμε σήμερα εκείνους που προασπίστηκαν την Δημοκρατία και
την ελευθερία της Κύπρου. Αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους νεκρούς μας
που έδωσαν ότι πιο πολύτιμο είχαν, την ζωή τους, υπερασπιζόμενοι αρχές και αξίες.
Τριανταέξι χρόνια μετά η κατοχική Τουρκία εξακολουθεί να κρατά παράνομα έδαφος της
Κυπριακής Δημοκρατίας που από το 2004 είναι και Ευρωπαϊκό έδαφος, δημιουργώντας
εκατόμβες νεκρών, αγνοουμένων προσώπων, 200 χιλιάδες πρόσφυγες στην ίδια τους
την πατρίδα και κουβαλώντας ταυτόχρονα χιλιάδες έποικους από την Ανατολία, οι
οποίοι κατοικούν στα σπίτια μας και νέμονται τις περιουσίες μας, αλλοιώνοντας με αυτό
τον τρόπο τον δημογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου, και καταστρέφοντας ότι θυμίζει
χριστιανισμό και ορθοδοξία.
Με τις εκκλησίες μας να μετατρέπονται σε τζαμιά, σε στάβλους και σε αποθήκες από
μια χώρα που θέλει να μπει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη των αρχών, των αξιών της
πολιτισμικότητας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, φυλής ή εθνικότητας.
Και κατέληξε: Τριανταέξι χρόνια κατοχής είναι πολλά σε ένα ανθρώπινο προσδόκιμο
ζωής 75-80 χρόνων. Είναι ανθρώπινο να υπάρχει κόπωση. Αν αναλογιστεί όμως κάποιος
ότι σε μια ιστορία 30 αιώνων τα 36 χρόνια είναι μια μικρή παρωνυχίδα. Είμαστε μια
γενεά περαστικών από τις 120 γενέες Ελλήνων που πέρασαν από δω και δεν έχουμε το
δικαίωμα να παραχωρήσουμε τη γη μας για να εξευμενίσουμε τον κατακτητή. Θέλουμε
λύση που να ενώνει την Κύπρο και να την απελευθερώνει από τα δεσμά της κατοχής.
Ξέρουμε ότι η παρέλευση του χρόνου παγιώνει τα γεγονότα της εισβολής και της γης.
Όμως η ποσοτική παρέλευση του χρόνου σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να
επηρεάσει την ποιότητα της λύσης. Η δική μας πλευρά έκαμε διαχρονικά πολλές
υποχωρήσεις, καλόπιστα θα έλεγα, ευελπιστώντας ότι και η άλλη πλευρά θα το
εκτιμούσε. Εις μάτην. Μετά από κάθε υποχώρησή μας γινόταν ακόμη πιο σκληρή στις
διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα.
Στην προσπάθεια μας αυτή για να πετύχουμε ένα έντιμο συμβιβασμό παντρέψαμε
την Iστορία με την Γεωγραφία, τα Θρησκευτικά με τα Μαθηματικά σε καμιά όμως
περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να παντρέψουμε τον εξανδραποδισμό με την
αξιοπρέπεια».
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το μουσικοχορευτικό συγκρότημα του
Πανεπιστημίου Κύπρου και η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.

°ÈÔÚÙ‹ XÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ· AÎ·ÓıÔ‡˜
Συνέχεια από σελ. 1

O ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÈÌËÙÈÎ‹ Ï·Î¤ÙÙ· ÛÙÔÓ Î. MÈÓÙ›ÎÎË Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ Ï·Î¤Ù·
ÛÙÔÓ YÔ˘ÚÁﬁ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ¶ﬁÚˆÓ, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË HÏÈ¿‰Ë.

Ως Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανηφορίζω
νοερά μαζί σας, στη Χάρη Του ν΄ανάψουμε το κερί μας και να
προσευχηθούμε. Να κεραστούμε στ’ ασβεστωμένα φιλόξενα σπίτια της
Ακανθούς. Ν’ αγνατέψουμε τα περήφανα βουνά και τη γλυκειά της θάλασσα.
Μνήμες ακατάλυτες που αναζητούν την ιστορική συνέχεια με τη δικαίωση της
επιστροφής.
Εργατικοί και φιλοπρόοδοι οι Aκανθιώτες. Έκαναν την Ακανθού ένα
διαμάντι της βόρειας παραλίας. Οι εποχιακές καλλιέργειες, ο γεωργικός
συνεταιρισμός, οι προχωρημένες μέθοδοι παραγωγής γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και η άριστη συνεργασία με το Τμήμα
Γεωργίας έκαναν την Ακανθού παράδειγμα προς μίμηση.»
Και ο Υπ. Γεωργίας κατέληξε:
«Εμείς απόψε αφουγκραζόμαστε τη φωνή της Ακανθούς να μας λέει πως
η γη δεν έχει κρικέλια να την πάρουν και να φύγουν. Αγωνιζόμαστε να
φέρουμε τη μέρα όπου όλοι οι άνθρωποι αυτού του τόπου, ελληνοκύπριοι και
τουρκοκύπριοι, θα ζούμε μαζί σε μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο και
ν΄ασχολούμαστε με τα ειρηνικά μας έργα. Να καλλιεργούμε τη γη μας, να
απολαμβάνουμε τους κόπους μας, να χτίζουμε το μέλλον του τόπου μας, το
μέλλον των παιδιών μας και των γενιών που μας έρχονται.
Αυτή την προοπτική και την ελπίδα κρατάει ζωντανή ο Δήμος και το
Προσφυγικό Σωματείο της Ακανθούς και τους συγχαίρουμε θερμά. Θέληση
και ευχή μας του χρόνου να μην ανταμώσουμε στο παρεκκλήσι της Ορόκλινης
αλλά στην εκκλησία του Χρυσοσώτηρα στην Ακανθού.»

Ακολούθησε η βράβευση των αρίστων της χρονιάς 2009-2010.
Οι άριστοι μαθητές είναι:
Ανδριανή Κελίρη,
Σταύρος Ελευθερίου,
Ραφαέλλα Χρυσοστόμου,
Τάσος Ματσάγκος,
Αγγελική
Παπαευσταθίου,
Φραντζέσκα Καλογήρου,
Ελένη Ζαννέττου και
Παρασκευή Παναγιώτου.
Το βραβείο «ΝΙΚΟΣ
ΣΧΟΙΝΙΟΥ» - βραβείο
OÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ήθους και επίδοσης Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô AÎ·ÓıÔ‡˜, Î. ™¿‚‚· ™·‚‚›‰Ë.
το πήρε η Αντριανή Π.
Κελίρη με γενικό βαθμό
20 (είκοσι). Η Αντριανή είναι κόρη του Παντελή Χρ. Κελίρη από την Ακανθού
και της Νίκης Κληρίδη–Κελίρη από το Ριζοκάρπασο.
Τους συγχαίρουμε θερμά και τους ευχόμεθα καλή επιτυχία στις σπουδές
τους.
Επίσης εκείνη τη βραδιά δόθηκαν τιμητικές πλακέτες στους κ. Αντρέα
Μιντίκκη για την πολύπλευρη προσφορά του στα οργανωμένα σύνολα της
Ακανθούς και στον κ. Ντίνο Πασάτο για την 40χρονη προσφορά του στο
Δήμο Ακανθούς. Επίσης η Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου κ. Ελένη
Χ”Μιχαήλ έδωσε στους δύο τιμηθέντες από ένα αναμνηστικό δώρο εκ μέρους
του Σωματείου.
Ακολούθησε η κλήρωση δώρων.
Αζήτητα δώρα είναι οι αριθμοί: 1630, 1707, 1714, 1717, 1722, 1761, 1771,
2230, 2441, 2950, 3037, 3069, 3081, 3401, 3413, 3598, 3677, 3697, 3736,
3808, 3810, 3842, 3891, 3954, 4000. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον
κ. Χρίστο Χρίστου στο τηλ. 99411156.
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TÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË

TÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙË˜ AÁ›·˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜, ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ AÎ·ÓıÔ‡˜

TÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙË §·ÍÈ¿

TÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ – ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ AÁ›·˜ ºˆÙÔ‡˜

Ευρέθηκε... αλλά ακόμα
να τους δειχτεί
Μετά από 36 χρόνια αγωνίας, προσμονής και προσευχής ο
Χρυσοσώτηρας της Ακανθούς έκανε την εμφάνισή Του. Στις 2
Νοεμβρίου2009 οι ξένοι συντηρητές έβγαλαν από τις
αποθήκες (κελλιά της Μητρόπολης Μόρφου) δύο εικόνες, του
Χρυσοσώτηρα και την εικόνα του Αγ. Παντελεήμονα της
Μύρτου, χωρίς να γνωρίζουν που ανήκουν. Η πληροφορία
έφτασε κοντά μας (γνώριζαν τις προσπάθειές μας για
ανεύρεσή Tου) και αρχίσαμε μια σειρά επαφών, τόσον με τις
αρχές της Δημοκρατίας, όσον και με τις αρχές της Εκκλησίας.
Αυτή μας την προσπάθεια για επιστροφή της εικόνας, μας
στηρίζει και η εδώ Αμερικανική Πρεσβεία και ιδιαίτερα ο
Αμερικανός Πρέσβης κ. Φρανκ Ούμπαρτζικ με τον οποίον
είχαμε διαδοχικές συναντήσεις. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί η
σταθερή συμπαράσταση του Μητροπολίτη Μόρφου
κ. Νεόφυτου.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
TÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÒÙËÚ·
ÛÙËÓ OÚﬁÎÏËÓË
ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ Î¿ÙˆıÈ
K˘ÚÈ·Î¤˜ ÁÈ· ÙÔ 2010.
ñ 7 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 2010
ñ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 2010
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
ı· ¯ÔÚÔÛÙ·Ù‹ÛÂÈ
Ô ¶·ÓÈÂÚﬁÙ·ÙÔ˜ MËÙÚÔÔÏ›ÙË˜
MﬁÚÊÔ˘, Î. NÂﬁÊ˘ÙÔ˜.
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ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó

Επικοινωνίες πολλαπλών εκλογών
TÔ˘ N›ÎÔ˘ ™‡Î·, EÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏﬁÁÔ˘
Σε ένα προεκλογικό αγώνα, η ανάπτυξη της επικοινωνιακής
στρατηγικής περιλαμβάνει την ανάλυση (μήνυμα, κοινό-στόχος,
στρατηγική προσέγγιση), το στάδιο της εφαρμογής και τη
συνεχή αξιολόγηση. Διαρκής στόχος η διαφοροποίηση, για να
σπάσουμε το φράγμα της ομοιοτυπίας και της κοινοτοπίας.
Διαφοροποίηση σε επίπεδο στρατηγικής τοποθέτησης,
επικοινωνιακής πλατφόρμας και κεντρικού μηνύματος. Η
πρωτοποριακή σκέψη και η καινοτομία πολλαπλασιάζουν τον
επικοινωνιακό αντίκτυπο. Κλειδί η ζεύξη των στατιστικών
μοντέλων με την ανθρώπινη κρίση.
Οι πολιτικές πρακτικές αποβλέπουν να προκαλέσουν τη
σκέψη, την κρίση, τον προβληματισμό του πολίτη – να
αφυπνίσουν τη συνείδηση κοινωνικής ευθύνης. Οι μη πολιτικές
πρακτικές στοχεύουν στη χειραγώγηση του πολίτη ώστε να
δώσει τη ψήφο του με κριτήριο το ατομικό του και μόνο
συμφέρον.
Μεταξύ σφύρας και άκμονος οι πολιτικοί σχεδιασμοί στην
Κύπρο. Απ΄ τη μια η Μεγάλη Ύφεση. Απ΄ την άλλη η αδιαλλαξία
και τα σχέδια της Άγκυρας. Κινούμενη άμμος το προεκλογικό
τοπίο. Το 50% του εκλογικού σώματος βρίσκεται «εκτός
πλαισίου»: αποχή + αναποφάσιστοι + μετακινούμενοι
ψηφοφόροι. Το σημαντικό αυτό κομμάτι του εκλογικού σώματος
έχει διαφορετική εκλογική συμπεριφορά, διαφορετικά κριτήρια
ψήφου από τους ψηφοφόρους οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν
ήδη αποφασίσει και ότι δεν θα αλλάξουν γνώμη μέχρι τις
εκλογές.
Με το «ποσοστό ρευστότητας» στο ζενίθ, στις Βουλευτικές
2011 τα κόμματα / υποψήφιοι βουλευτές που θα μπορέσουν να

εισχωρήσουν στην τεράστια δεξαμενή των ψηφοφόρων που
βρίσκονται «εκτός πλαισίου» θα σημειώσουν μεγάλη επιτυχία.
Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται να εφαρμοστούν
στρατηγικές «επικοινωνίας βάθους». Στοχευμένη επικοινωνία
που σπάζει το φράγμα της δυσπιστίας, διεισδύει στην ουσία και
παράγει πολιτική.
Στις επερχόμενες Βουλευτικές θα υπάρξουν σημαντικές
διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των κομμάτων – ο πολιτικός
χάρτης θα αλλάξει. Όσοι πιστεύουν οι αυξομειώσεις θα είναι
της τάξης του 1-2% πλανώνται πλάνη οικτρά. Οι Βουλευτικές
2011 μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολλαπλές εκλογές: Ως
ενδοκομματικό «δημοψήφισμα» μέσα από τους σταυρούς
προτίμησης, ως «δημοψήφισμα» για την οικονομία και το
κυπριακό, ως μια ολική αναμέτρηση συγκυβέρνησης Vs
αντιπολίτευσης. Το αποτελέσμα των Βουλευτικών θα είναι
καθοριστικής σημασίας για τις Προεδρικές, με τις Δημοτικές να
αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό επικοινωνιακό σταθμό.
Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνιακή διαχείριση του
πολιτικού περιβάλλοντος, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση
για την κυβέρνηση Δ. Χριστόφια, αλλά και για όλες τις πολιτικές
παρατάξεις, συγκυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σε ένα τοπίο
που αλλάζει, παρωχημένες επικοινωνιακές τακτικές θα
αποτύχουν – χρειάζονται νέα στρατηγικά εργαλεία. Το τοπίο
στην Κύπρο επηρεάζεται από ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα
τα οποία δεν συναντούμε σε άλλες χώρες. Στην κυπριακή
πολιτική σκηνή ισχύουν διαφορετικά κριτήρια ψήφου τα οποία
απαιτούν πιο στοχευμένες / εξατομικευμένες, αλλά κυρίως πιο
καινοτόμες επικοινωνιακές προσεγγίσεις.

Aρίστευση φοιτήτριας
Όπως πληροφορηθήκαμε η φοιτήτρια Κυριακή Ιωαννίδου, θυγατέρα του Ανδρέα Ιωαννίδη και
της Μαρίας Χρ. Κελίρη αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Κλασσικής Φιλολογίας) με το βαθμό Άριστα.
Η Κυριακή μετά από ειδικές εξετάσεις (υποβολή εργασιών φιλολογικής έρευνας και τηλφωνικής
συνέντευξης) έγινε δεκτή από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για μάστερ στο θέμα «Κλασικές
Σπουδές: Aρχαίο Δράμα».
H νεαρή πτυχιούχος είναι η πρώτη Aκανθιώτισσα φοιτήτρια που γίνεται δεκτή για σπουδές στο
φημισμένο Aγγλικό Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης.
O Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Aκανθούς εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στη
νεαρή φιλόλογο και της εύχονται κάθε πρόοδο και επιστημονική ανέλιξη.

Aπάντηση Δημάρχου
Aκανθούς, Σάββα Σαββίδη
στην εφημερίδα ΠΟΝΤΙΚΙ,
Λευκωσία
Αγαπητή σύνταξη,
Αναφερόμενος στην έκδοση
της εφημερίδας σας ημ. 27
Αυγούστου στη στήλη του…
μπάτσου και του…. κλώτσου! με
επικεφαλίδα ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΑ
«ΣΤΥΛΛΑΡΚΑ» θέλω να σας
αναφέρω τα εξής: Θεωρώ ότι
ο τρόπος με τον οποίο το
συγκεκριμένο άρθρο και ιδιαίτερα
η γελοιογραφία εκτός από
αντιδεοντολογική είναι και
μειοτική (έκατσαν πάνω στα
«ΣΤΥΛΛΑΡΚΑ») για τον
κατεχόμενο Δήμο της Ακανθούς,
ο οποίος έχει το ευτυχές προνόμιο
αλλά και την ευλογία να
περιλαμβάνει στα δημοτικά του
όρια αυτό το θαύμα της φύσης
που λέγεται «ΣΤΥΛΛΑΡΚΑ».
Είμαι ένθερμος υποστηρικτής του
αστείου, όχι όμως της
αστειότητας. Η προσέγγιση της
στήλης σας με την περίληψη του
συγκεκριμένου άρθρου, όχι μόνον
με φιλοπαίγμον ύφος ή σκωπτική
διάθεση αλλά με προσέγγιση που
ψηλαφεί τα όρια της απαξίωσης
για ένα κατεχόμενο χώρο που
θαυμάστηκε, υμνήθηκε και
αποτελούσε σημείο αναφοράς,
αν όχι περιβαλλοντικού
προσκυνήματος από εκδρομικούς
και ορειβατικούς ομίλους της
Λευκωσίας μέχρι το 1974, που οι
ίδιοι τα ονόμασαν Κυπριακά
Μετέωρα. Τα «ΣΤΥΛΛΑΡΚΑ»
λοιπόν για να πληροφορηθούν και
οι νεώτεροι είναι θεόρατοι βράχοι
από ασβεστόλιθο μέχρι και 30
μέτρων που τρυπούν σαν
τεράστιες λαμπάδες τον
Ακανθιώτικο ουρανό και που τον
Μάρτιο έχουν ένα μοναδικό χρώμα
και πάνω στους οποίους έκτιζαν
τις σπηλιές τους τα γεράκια. Είναι
ένα θαύμα της φύσης, ανάμεσα
στις τόσες χαρές και χάρες που
αφειδώλευτα χάρισε στην
κωμόπολή μας ο πλάστης.
Θεωρούμε τους εαυτούς μας
τυχερούς που ζήσαμε και θα
ζήσουμε ξανά στην ευλογημένη
γη της Ακανθούς.
Το να κρυβόμαστε πίσω από το
δάκτυλό μας γιατί απέτυχαν οι
υποψήφιοι στις εξετάσεις για την
πρόσληψή τους στο Αστυνομικό
σώμα είναι τουλάχιστον γελοίο.
Και αν ακόμη… έφταιξαν τα
«ΣΤΥΛΛΑΡΚΑ» σας πληροφορώ
ότι η συγκεκριμένη ερώτηση
έπαιρνε μόνο 2 βαθμούς (όπως με
έχει ενημερώσει συνδημότης μου
που ήταν υποψήφιος) από τους
100 βαθμούς στις Γενικές Γνώσεις.
Ο συγκεκριμένος υποψήφιος
πέτυχε στις εξετάσεις και
προσελήφθη όχι γιατί απάντησε
σωστά στην συγκεκριμένη
ερώτηση, αλλά γιατί πέρασε τα
Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τα
Αγγλικά και τις Γενικές Γνώσεις.
Πρόθεσή μου δεν είναι να γίνω
τιμητής του Υπ. Παιδείας όσον
αφορά την επιλογή της
συγκεκριμένης ερώτησης. Πιστεύω
όμως ακράδαντα ότι καλώς ετέθη,
γιατί είναι υποχρέωση του
κράτους να προβάλλει τις
κατεχόμενες περιοχές μας,
ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν
τοποθεσίες τέτοιας ομορφιάς για
να ενημερώνεται η νεολαία μας,
ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο αυτή
που βλέπουμε, αλλά και εκείνη
που βρίσκεται πέρα από τον
Πενταδάκτυλο αλλά και η
θαλασσοφίλητη Αμμόχωστος,
η Καρπασία και η Μόρφου.

ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·
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∂ÏÈ¿ ÙÔ˘ «¶Â˙ÂÌ¿ÙÔ˘»*
Στους πρόποδες της Ακανθούς, που ξεκινά η Βίκλα*
τζιαι το λιοπύριν έκρουζεν τζιαι έκλαιεν η τζίκλα
εθώρες κάποιον να’ ρκεται τζιαι να κρατεί μιαν σίκλαν.
Όσους εθώρες που τζιαμαί μέραν για να περάσουν,
ή τα κτηνά* επήαιναν στην μάντρα για να σάσουν,
πάντα που’ κάτω σου ελιά εκάθουνταν να πνάσουν.
Είδες ξανθές, είδες ψηλές, είδες τζιαι μαυρομάτες
που πάντα εκρατούσασιν τις σίκλες τους γεμάτες
τζι επέρναν εις το σπίτιν τους αγγούρκα τζιαι τομάτες.
Είσιεν κορμόν πολλών γρονών γεμάτον από ζάριν
τζι είσιες τζιαι κάποιον τακτικόν
φίλον, χορτάτον, νηστικόν, τον γέρο-Κκοϊζάρην.
Είσιες πολλούς που κάθονταν τζι’ εκοίταζαν την ώραν
να δούσιν αυτοκίνητον πού ‘ρκετουν που την Χώραν,
γιατί εκουράζουνταν πολλά να βκουν την ανηφόραν.
Πόσες φορές σ’ ακκάνασιν*οι τσούρες* τζιαι τα βούθκια
που φέρναμεν τζι εβλέπαμεν, πού ΄μαστιν κοπελλούθκια,
τζι εσούνι δεν εμάλλωνες, έσουζες τα κλωνούθκια.
Είδες με όταν έφευκα την ώραν του «θανάτου»
τζι είπες μου έτσι εν γραφτόν, Φώτη μου του πλασμάτου
τζι έσσε ξιχάννω ώσπου ζιω «Ελιά του Πεζεμάτου».

Από το βιβλίο του Φώτη Ευαγγέλου-Ακαθκιώτη
«Της Ακανθούς Καμός τζιαι της Καρκιάς Τραούδκια»

Ένα οδοιπορικό
στην κατεχόμενη Ακανθού
και το Χρυσοσώτηρά της
Σ’ ένα ταξίδι νοερό η μοίρα γνέθει το όνειρο
κι η Μούσα το υφαίνει! Κι οι μνήμες στήνουνε χορό
στο κατεχόμενο χωριό στη γη την αγιασμένη.
κι ο ποιητής ακολουθεί στο Χρυσοσώτηρα ποθεί
να ανάψει το καντήλι. Στον όπου γης Ελληνισμό
το μήνυμα να στείλει.

Στων Αποστόλων το νησί, χέρι με χέρι όλοι μαζί
κι ο Χρυσοσώτηρας μας! Και η Μητέρα Παναγιά
φάρος, πυξίδα που οδηγά, στ’ άγια χώματα μας.
Στην κατεχόμενη Ακανθού… καμπάνες πια δεν αντηχούν
τα δέντρα δεν ανθίζουν. Μπουρλότο παίρνει η προσφυγιά
Γιατί ανήμερα θεριά στη γη μας αλωνίζουν.

Ακανθού! Μαζί με τα’ άλλα τα χωριά της Κύπρου αρχοντομάνα
βιώνει, ζει την ορφανιά, της προσφυγιάς το δράμα.
Αρχέγονος, ο στεναγμός…
του χρυσοσώτηρα ο ναός

Μικρό Κυκλάμινο της Στάζουσας

τώρα… τζαμί εγίνη.
Από την αίγλη την παλιά δείγμα δεν έχει μείνει.

Είναι ένα ρόζ μικρό κυκλάμινο, ξεριζωμένο προσφυγόπουλλο,
στη γλάστρα της καρδιάς και των ονείρων μου.

Κι όμως… η Ακανθού δεν θα χαρεί, αλώβητη θα κρατηθεί

Κατάφυτη η ακροποταμιά της Στάζουσας

στον αδηφάγο χρόνο. Γιατί;

και τ΄απαλό κελάρυσμα της βρύσης,

Στον κόρφο της κρατεί του μεταξιού το σπόρο!

ν΄αντιβουϊζει θρύλους και ν΄αναπλάθει αισθησιακά

Στον ακανθιώτικο αργαλειό ο μίτος κομποδένει

νεράϊδες ποταμίσιες, να ψάλλουν τον υμέναιο.
*********

υφάντρες, κόρες ζηλευτές, ξεδιαλύνουν τις κλωστές

Είναι ένα ροζ μικρό κυκλάμινο, ξεριζωμένο προσφυγόπουλλο,

και τις περνούν στο χτένι!

δεκαεξάχρονη μικρή κοπελίτσα, να μου χαμογελά θλιμμένα.
Γύρω, γριγύρω, ώς τα πόδια του, τα πράσινα του φύλλα,
Μέσα στη νύχτα ξαγρυπνούν, υφαίνουν τα προικιά τους

να πλαισιώνουν ταιριαστά τ΄ολόρθο κορμί,
καμαρωτά το ροδαλό του πρόσωπο. Θέλησα να το κουβεντιάσω ...

το λυτρωτή τους καρτερούν, το Χρυσοσώτηρα τους.

Του πόνου το τριβέλισμα, της προσφυγιάς σαράκι,

Κι η μάνα Κύπριδα κυρά… που φλέγεται και λιώνει

κατάτρωε τα στήθη, την καρδιά μας.

εις τη θαβώρια αγκαλιά το βλέμμα της υψώνει.

Σιωπηλά τ΄αρνήθηκε! Αλλού ταξίδευε ο νους του ...

Κι εμείς στην ίδια προσευχή στου πόνου το ψαλτήρι

Με πονεμένη την καρδιά, σκυφτό στη γη το ρόζ του κεφαλάκι,
βαθιά διαλογίζεται ...

τη λευτεριά προσμένουμε, το Μέγα πανηγύρι.

**********
Σκύβω, βάζω αυτί στα λόγια του

Στο λαό της Ακανθούς και ειδικά στον κ. Δημήτρη Σάντη, σύζυγο και παιδιά.

κι αντιλαλούνε μέσα μου, μνήμες νοσταλγικές πατρίδας:

Με όλη μου την αγάπη Ξεριζωμένη Λεμονιά.

«Γλυκειά, μανούλα γη της Ακανθούς , στον Αγ. Μερκούριο ,

Παναγιώτα Ζένιου

στην ακροποταμιά της Στάζουσας,
με το κελαριστό νερό και τις κατάφυτες πλαγιές,

Από την εφημερίδα ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ

αχ! πόσο σας νοστάλγησα, και πόσο σας λαχτάρησε

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008

η πονεμένη μου καρδιά!»
Σαν οπτασία, ορθώνεται μπροστά μου, ιέρεια αμόλυντη,
κόρη μικρή Ακαθιώτισσα στην προσφυγιά,

Υ.Γ.: Από τον κ. Δημήτρη Σάντη.

με λυγμικό παράπονο στα χείλη ν΄αντιφωνεί στον θρήνο του.
Το δάκρυ της ζεστό, πικρό, λάμπει διαμάντι
Μετά από παράκλησή μου η ποιήτρια Παναγιώτα Ζένιου, ανταποκρίθηκε και έχοντας

στο ροδαλό της πρόσωπο

τον ίδιο πόνο, έγραψε αυτό το ποίημα για την σκλαβωμένη Ακανθού, το Χρυσοσώτηρά

κι αργοσταλάζει απαλά στη γλάστρα των ονείρων μου.

μας, που είναι πατημένα τα άγια χώματά μας και που είναι θαμμένοι γονιοί και πρόγονοι

Ξενοκράτης
(Χριστόφορος Κελίρης)
Γ΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης
και Διηγήματος που προκήρυξε ο «Πειραϊκός Σύνδεσμος»
και το Περιοδικό «Πειραϊκά Γράμματα».)

μας από τους βάρβαρους άπιστους κατακτητές. Με πόνο και με δάκρυα απέραντα
γεμίζουν οι ρεματιές και κάθε γωνιά της μα η ελπίδα όμως είναι μια, θα πάμε στους
αιώνας των αιώνων. Η Παναγιώτα Ζένιου τυγχάνει οι γονείς της να κατάγονται από το
ίδιο χωριό, τα Κοιλίνδρια της Μ. Ασίας όπου και η μητέρα μου ξεριζώθηκε το 1922 από
τους Τούρκους και δεύτερη φορά πρόσφυγας. Η Π.Ζ. ζούσε στο Δίκωμο.
Ευχαριστώ.
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Παρασκευή, 12 Nοεμβρίου 2010
Ώρα: 7.30μ.μ.
Kέντρο XPIΣTIANA στην Aλάμπρα

O

Δήμος Aκανθούς σε συνεργασία με όλα τα οργανωμένα σύνολα της Kωμόπολής μας,
διοργανώνουν το A’ Φεστιβάλ Λαδιού της Aκανθούς, στην προσφυγιά.
Eπιδίωξή μας είναι η αναβίωση των ηθών και των εθίμων της κοινότητάς μας, αναφορικά
με το λάδι, καθώς και η παρασκευή των παραδοσιακών εδεσμάτων (π.χ. κολοκάσι με το κρέας,
ρέγγα, καπίρες με το λάδι κ.ά.) όπως αυτό γινόταν κατά τη συλλογή του ελαιοκάρπου από τα
χωράφια της εκκλησίας του Xρυσοσώτηρα πριν το 1974.

¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ
Ì¤¯ÚÈ K˘ÚÈ·Î‹ 7 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010
ΠΟΛΗ
Λάρνακα
Λάρνακα
Λάρνακα
Λάρνακα
Λάρνακα
Λάρνακα
Λάρνακα
Λάρνακα
Kοφίνου
Αμμόχωστος

ΟΝΟΜΑ
Δήμος Ακανθούς
ΣΠΕ Ακανθούς
Ντίνος Πασάτος
Σίμος Κουτσαντώνης
Πιερής Χ'Χαμπής
Πασχάλης Μαννούρης
Δημήτρης Χ'Σοφοκλέους
Αντρέας Καζαφάς
Aνδρέας Σκουτάρης
Αντρούλλα Κτωρή

Tηλέφωνο
24623566
24823800
99551608
99776774
99543895
24425951
99879204
99626406
99485857
96560015

Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία

Νίτσα Κουλέρμου
Θεοχάρης Κτωρίδης
Πάμπος Κωφού
Σωτήρης Λάμπρου
Γιάννος Ιωάννου
Δημήτρης Χατζησάββας
Μίκης Μαραγκός
Σάββας Μαραγκός

99300985
99671322
99498999
99873833
99555928
99422011
99540060
99610296

Λεμεσός
Λεμεσός
Λεμεσός
Λεμεσός
Μουτταγιάκα

Πάμπος Κελίρης
Μάρω Κελίρη Iωαννίδη
Παναγιώτα Σκουτάρη
Φώτης Εγκωμίτης
Aνδρέας Γεωργίου (Σιάντρος)

99538550
99094005
99688993
99464474
96375577

ΓENIKH EIΣOΔOΣ

5 ευρώ

KYPIOΣ XOPHΓOΣ:

XOPHΓOΣ:

(παιδιά έξι ετών και κάτω, δωρεάν).

Θα γίνει κλήρωση (ταξίδι στην Eλλάδα) και στην κληρωτίδα θα μπουν
όλοι οι αριθμοί των εισιτηρίων που θα διατεθούν.
ΔEN ΘA ΣTAΛOYN IΔIAITEPEΣ ΠPOΣKΛHΣEIΣ

XOPHΓOI EΠIKOINΩNIAΣ:

ME TH ΣTHPIΞH:

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY
ΠOΛITIΣTIKEΣ YΠHPEΣIEΣ

TÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï §·‰ÈÔ‡ AÎ·ÓıÔ‡˜
ÙÂÏÂ› ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘ ¤ÓÙÈÌÔ˘ YÔ˘ÚÁÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜,
º˘ÛÈÎÒÓ ¶ﬁÚˆÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜,
Î. ¢ËÌ‹ÙÚË HÏÈ¿‰Ë

