
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΟΥ

Με συντονιστή το συγχωριανό
µας κ. Παναγιώτη Κύρου το
Κοινοτικό Συµβούλιο Φοινι-

ού, για τα επόµενα δύο χρόνια θα
συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραµµα ∆ια βίου Μάθησης Grundtvig
αντλώντας €20,000 (Είκοσι χιλιάδες
ευρώ, για το Φοινί) από τα Ευρω-
παϊκά Ταµία, και στο οποίο θα συµ-
µετάσχουν ακόµη τέσσερις κοινότη-
τες από την Πολωνία, την Ιταλία, τη
Ρουµανία και την Εσθονία.

Στρατηγικός στόχος του προ-
γράµµατος είναι να συµβάλει, µε τη
∆ιά Βίου Μάθηση, στην ανάπτυξη
των συµµετέχουσων κοινοτήτων ως
προηγµένες κοινωνίες βασισµένες
στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη, καλύτερες και περισσό-
τερες θέσεις απασχόλησης και µε-
γαλύτερη κοινωνική συνοχή, δια-
σφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποι-
ητική προστασία του περιβάλλοντος
για τις µελλοντικές γενιές.

Το πρόγραµµα αποσκοπεί ιδίως
στην ενίσχυση των ανταλλαγών,
της συνεργασίας και της κινητικό-
τητας µεταξύ των συστηµάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης στις
συµµετέχουσες κοινότητες ώστε
να καταστούν παγκόσµιο σηµείο
ποιοτικής αναφοράς.

Η πρώτη εκδήλωση του ευρω-
παϊκού αυτού προγράµµατος θα
πραγµατοποιηθεί στην κοινότητα
µας τον ερχόµενο Νοέµβριο, όπου
θα φιλοξενήσουµε είκοσι πέντε,
συµµετέχοντες του προγράµµατος
από τις τέσσερις πιο πάνω χώρες.

Για το σκοπό αυτό έχουν συ-
γκροτηθεί επιτροπές που επιµε-
λούνται το πρόγραµµα και τις εκ-
δηλώσεις στο Φοινί, για τη φιλο-
ξενία, την ξενάγηση και την εκ-
παίδευση των συµµετεχόντων που
θα επισκεφθούν την κοινότητα
µας.

Συνέχεια σελ. 2 και 3...
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Εκκίνηση από το Φοινί
Το Φοινί από την
Κύπρο η Νοβοσόλνα
από την Πολωνία, η
Κούµπινα από την
Ρουµανία, η Τζεράτσε
από την Ιταλία και η
Πάρνου από την
Εσθονία, είναι οι πέντε
κοινότητες που
καλούνται µέσω του
Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος «∆ια
Βίου Μάθησης», να
εφαρµόσουν δράσεις
και δραστηριότητες για
την αναβίωση της
υπαίθρου µας.

►ΠΡ. GRUNDTVIG

Το πρόγραµµα και ο
σκοπός του

►ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ποιοι είναι οι τέσσερις
εταίροι µας

►ΣΑΦΦ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

«Φοινιώτικο
Πανηγύρι» 2013

Εγκαίνια Κτιρίων
Κοινοτικού Συμβουλίου

Μετά από πολλές και πολύχρο-
νες προσπάθειες, οι παραδοσιακές
τέχνες του Φοινιού, µε την ολο-
κλήρωση των νέων κοινοτικών
κτιρίων, θα αποκτήσουν τη µόνιµη
σύγχρονη στέγη τους. Ένα υπερ-
σύγχρονο Αγγειοπλαστείο στο
οποιο ευχόµαστε ν’ αναβιώσουν
όλες οι παραδοσιακές τέχνες της
κοινότητας µας... και το Φοινί να κα-
ταστεί ένα σύγχρονο κέντρο κε-
ραµικής στον τόπο µας.

Τα εγκαίνια των νέων κοινοτι-
κών κτιρίων θα τελέσει η αυτού εξο-
χότης ο Πρόεδρος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης, ενώ τον αγιασµό θα τελέσει
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Πάφου κ.κ. Γεώργιος το Σάββατο
12 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:00.
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Το πρόγραµµα Grundtvig δηµι-
ουργήθηκε το 2000 από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκο-

πό να παρέχει σε ενήλικες τη δυνα-
τότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις και
δεξιότητες τους. Στόχος είναι να ενι-
σχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τόσο ως προς την προσωπική τους
ανάπτυξη όσο και ως εργατικό δυ-
ναµικό.

Το Κοινοτικό Συµβούλιο Φοινιού σε
συνεργασία µε τις πόλεις Νοβοσόλ-
να Πολωνίας, Κούµπινα Ρουµανίας,
Τζεράτσε Ιταλίας και Πάρνου Εσθο-
νίας ανάπτυξαν το πρόγραµµα «Ενή-
λικες και Νέοι Ζουν και Εργάζονται
Μαζί» και το οποίο υπέβαλαν προς
έγκριση τον περασµένο Φεβρουάριο,
όπου και τελικά εγκρίθηκε.

Σκοπός του προγράµµατος είναι
να ανακαλύψουµε και να αναπτύ-
ξουµε τρόπους και δράσεις ώστε
ενήλικες και νέοι της κοινότητας µας
να εργαστούν µαζί και µέσα από τις
εµπειρίες και γνώσεις τους να δηµι-
ουργήσουν νέα κανάλια επικοινωνίας.
Μια επικοινωνία που να προωθεί

• Την καινοτοµία στις παραδοσιακές
ασχολίες και τη συνέχιση της πρα-
κτικής τους εντός της κοινότητας.

• Τη δηµιουργία της δυνατότητας για
τους νέους να συνεχίσουν να ζουν
και να εργάζονται στην κοινότητα.

• Την προώθηση του πολιτισµού και
των γνώσεων που έρχονται µέσα
από τους αιώνες για να ενισχύ-
σουν και να εµπνεύσουν τις ση-
µερινές πρακτικές.

• Την περαιτέρω ανάπτυξη της συ-
νεργασίας των εθελοντικών οµά-
δων µε την κοινότητα για να προ-
ωθήσουν τα συµφέροντα της και
να ενδυναµώσουν τη θέση της

στην ευρύτερη κοινωνία.
Είµαστε σίγουροι ότι το πρό-

γραµµα αυτό θα αγκαλιαστεί από
όλους τους κατοίκους της κοινότητάς
µας, είτε αυτοί διαµένουν στο Φοινί,
είτε αλλού και ότι όλοι µαζί θα εργα-
στούµε για το καλό της κοινότητας. Η
συµµετοχή όλων µας στις διάφορες
εκδηλώσεις θα βοηθήσει στην επι-
τυχία του προγράµµατος. Εκ µέ-
ρους όλων εµάς που απαρτίζουµε τις
διάφορες επιτροπές που έχουν συ-
σταθεί, υποσχόµαστε πως θα δου-
λέψουµε εντατικά για να πετύχουµε
αυτούς τους στόχους και πως θα συ-
νεχίσουµε να σας ενηµερώνουµε
για την πορεία των δραστηριοτή-
των µας. Θερµές ευχαριστίες οφεί-
λουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στο Ίδρυµα ∆ια Βίου Μάθησης τόσο
για τη βοήθειά τους όσο και για την
οικονοµική στήριξη.

Πώς θα εφαρµοστεί στο Φοινί
Στις 15-19 Νοεµβρίου 2013 το

Φοινί θα φιλοξενήσει 25 άτοµα από
τις τέσσερις συνεργαζόµενες πόλεις.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων
ηµερών παραµονής τους στην Κύ-
προ θα έχουν την ευκαιρία να επι-
µορφωθούν από ειδικούς σε θέµατα
αναβίωσης παραδοσιακών επαγ-
γελµάτων και για τη δηµιουργία ευ-
καιριών απασχόλησης σε µικρές κοι-
νότητες. Θα έχουν επίσης την ευ-
καιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες και
γνώσεις µε Φοινιώτες και να πάρουν
µια γεύση της φοινιώτικης φιλοξενίας.

Παράλληλα νέοι της κοινότητάς µας
θα µπορούν να παρακολουθήσουν
τις διαλέξεις αυτές και να συµµετάσχουν
και σε άλλες επιµορφωτικές ηµερίδες.
Το πρόγραµµα των σχετικών εκδη-
λώσεων θα ανακοινωθεί αργότερα.

εξ αφορμής

Είναι µεγάλη και ιδιαίτερη η
χαρά µου, που από σήµερα
θα µπορώ να επικοινωνώ µαζί

σας και µέσω της «Φωνής του Φοι-
νιού», του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου, που τώρα εσείς διαβάζεται
και έχετε στα χέρια σας. Τα τελευταία
πέντε χρόνια επικοινωνούσαµε ηλε-
κτρονικά και κυρίως διαδικτυακά
µέσω της ιστοσελίδας του όµορφου
χωριού µας.

Αφορµή λοιπόν για αυτή µας την
επικοινωνία ένα Ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα «∆ια Βίου Μάθησης», το
οποίο θα τρέχει για τα επόµενα δύο
χρόνια, και όλοι εµείς σκοπό έχουµε
να σας ενηµερώνουµε για το Πρό-
γραµµα µέσω της µικρής µας εφη-
µερίδας. Περισσότερα για το πρό-
γραµµα στα θέµατα του παρόντος
ενηµερωτικού µας δελτίου.

Αξίζει ένα µεγάλο µπράβο στους
ιθύνοντες για την δηµιουργία του
ενηµερωτικού µας δελτίου... στο
οποίο εύχοµαι από καρδιάς, να µε-
γαλώσει και να καταστεί θεσµός.
Προσωπικά αναλαµβάνοντας το τε-
χνικό µέρος υπόσχοµαι να είµαι πά-
ντοτε στην ώρα µου, να σας ενηµε-
ρώνω για ό,τι νεότερο αφορά το
πρόγραµµα, τα νέα του Φοινιού και
όχι µόνον...

Χωρκανοί, καλή συνέχεια... καλό
διάβασµα και απολαύστε ένα καφέ
στους καφενέδες του Φοινιού µαζί µε
ένα λουκούµι παρέα µε κρύο δρο-
σερό νερό από το χωρκόν µας.

Γιάννης Νεοφύτου

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΟΥ

Εκφραστικό έντυπο του
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΟΙΝΙΟΥ

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Σύνταξη:
Παναγιώτης Κύρου
Παντελής Οικονόµου
Μαρία Νικολάου
Άννα Αθανασίου

Σχεδιασµός
Καλλιτεχνική Επιµέλεια
Σελίδωση και
∆ιαχωρισµοί Χρωµάτων

Γιάννης Νεοφύτου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ GRUNDTVIG

Το πρόγραμμα ΔΒΜ και
ποιός είναι ο σκοπός του

Αγίας Μαρίνας 45
4814 Φοινί

Τηλ: 25421545
Φαξ: 25421602

www.phinivillage.com
info@phinivillage.com



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΟΥ 3

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το
«Φοινιώτικο Πανηγύρι» που
διοργάνωσε ο Σύνδεσµος

Αποδήµων & Φίλων Φοινιού, το
Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013 στο
Φοινί.

Μια διαφορετική και λιτή βραδιά
προσιτή στον καθένα µας που τα είχε
όµως όλα και επιφύλασσε πολλές εκ-
πλήξεις. Παιχνίδι (τόµπολα), παρα-
δοσιακούς κυπριακούς χορούς, τσιατ-
τιστά, βραβεύσεις, πολλή µουσική και
χορό. Την παρουσίαση ανέλαβε επι-
µελώς ο κ. Π. Οικονόµου, όπου
φρόντισε να ενηµερώσει τους πα-
ρευρισκοµένους µε τα τεκταινόµενα
της βραδιάς.

Σύντοµο χαιρετισµό στην εκδή-
λωσή µας απηύθυνε ο κ. Χριστάκης
Μεσαρίτης, Πρόεδρος του Κοινοτικού
Συµβουλίου και η κ. Έλενα Χαραλά-

µπους, Πρόεδρος του Συνδέσµου
Αποδήµων και Φίλων Φοινιού.

«Τιµής Ένεκεν»
Ο Σύνδεσµος Αποδήµων και Φί-

λων Φοινιού τίµησε τους κ.κ. Αντρέα
Κασιώτη, Πανίκο Ιωάννου και Άννα
Γεωργίου για την προσφορά τους στο
ΣΑΦΦ και δύο πολυτεκνες οικογέ-
νειες των κ.κ. Νεόφυτου & Ροδούλ-
λας Ηλία και Μαρίνου & Σωτηρούλ-
λας Στεφανή, για τη στήριξη τους
προς τον ΣΑΦΦ.

Καλλιτεχνικό µέρος
Ακολούθησε τόµπολα µε πλούσια

χρηµατικά ποσά. Με µαέστρους τους
κ.κ. Μιχάλη Βρυώνη στο βιολί και Νε-
όφυτο Κώστα στο λαούτο, τα µέλη
του Χορευτικού Όµιλου Απεσιάς
«ΤΡΕΜΙΘΟΣ» χόρεψαν παραδο-

σιακούς κυπριακούς χορούς από
την ωραία εποχή της υπαίθρου του
περασµένου αιώνα. Τη σκυτάλη µετά
πήρε ο συγχωριανός µας Νίκος εκ µέ-
ρους της ΜΝ ProDJ Services, ανα-
λαµβάνοντας τα Decks, όπου µε το
µεράκι και την ζωντάνια του επένδυσε
µελωδικά την όλη εκδήλωσή δηµι-
ουργώντας το κέφι για ξεφάντωµα και
πολύ χορό.

Εκλεκτοί προσκεκληµένοι, Φοι-
νιώτες, Απόδηµοι και Φίλοι της κοι-
νότητας Φοινιού είχαν την ευκαιρία να
συνευρεθούν για ακόµη µια χρονιά
και να διασκεδάσουν όλοι µαζί κατά
τη διάρκεια της βραδιάς.

ΕµείςστοΣΑΦΦανανεώνουµετορα-
ντεβού µας για του χρόνου όπου όλοι
µαζί θα θυµηθούµε τα παλιά και θα τι-
µήσουµε την 30-χρονη πορεία του Συν-
δέσµουΑποδήµων και Φίλων Φοινιού.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΦΟΙΝΙΟΥ

«Φοινιώτικο
Πανηγύρι»

2013

Ο δήµος Νοβοσόλνα αποτελείται από ένα σύµπλεγµα µικρών
κοινοτήτων µε συνολικό πληθυσµό 4,000 κατοίκων και βρίσκεται
20 km βορειοανατολικά της πόλης Γουτς (Λοτς) της Πολωνίας.

Η Κούµπινα Ρουµανίας είναι µια πόλη 38,000 κατοίκων και βρί-
σκεται 100 km βόρεια της πρωτεύουσας Βουκουρεστίου.

Η πόλη Τζεράτσε είναι µια µικρή κοινότητα των 2,500 κατοίκων
και βρίσκεται στην περιοχή Καλαβρία της Νότιας Ιταλίας. Πήρε το
όνοµά της από την ελληνική λέξη «ιέραξ=γεράκι» και χτίστηκε από
τους Αρχαίους Έλληνες την εποχή του ελληνικού αποικισµού.

Η πόλη Πάρνου µε πληθυσµό 40,000 κατοίκων βρίσκεται στη
Βαλτική θάλασσα, 110 km νότια της πρωτεύουσας της Εσθο-
νίας Ταλλίν.

Ποιοι είναι οι εταίροι μας
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► Μια µέρα επισκέπτης του χωριού
µας και θαµώνας του Κέντρου Νεό-
τητας στην Κεντρική Πλατεία του
χωριού ρώτησε τους παρευρισκο-
µένους για το δέντρο στη µέση της
πλατείας αν είναι καρυδιά. Όλοι οι
Φοινιώτες που παρευρίσκονταν εκεί-
νη την ώρα στο ΚΝΦ, απάντησαν µε
µια φωνή. «Ποττεέ ένεν καρυθκιά τού-
τον το δεντρόν... εν πλάτανος. Τζιαι
αν κάτσεις δαµέ µαζί µας, να σε τζιε-
ράσουµε καφέν... εν νά µάθεις τζι’ ούλ-
λα τα νέα του χωρκού».

► Λέγεται δε... ότι αν κατά λάθος
βρεθείς κάτω από τον Πλάτανο κατά
τις πρωινές ώρες µόνος σου, ο Πλά-
τανος θα σου τα εξοµολογηθεί όλα.

► Σύµφωνα µε τον πλάτανο οι Φοι-
νιώτες έχουν καταστρώσει σχέδιο
(σ.σ. κατηγορούν άλλους χωρκα-
νούς) να πιάσουν τους κλέφτες των

φρούτων. Σύµφω-
να µε διασταυρω-
µένες και έγκυρες
πηγές, µετά από
ανάλυση σε ηλε-
κτρονικό υπολογι-
στή όλων των συ-
ζητήσεων κάτω
που τον πλάτανο
πολλοί είναι οι χωρ-
κανοί που στην τε-
λευταία τους επί-
σκεψη στα χωρά-
φια τους αντίκρισαν
τα δέντρα τους χω-
ρίς φρούτα. Μάλι-
στα µερικοί ισχυρίζονται ότι τους
έκλεψαν 12 κάσιες πουρνέλλες, άλ-
λοι 4 κάσιες µήλα, ενώ τα σύκα σε
ορισµένες συκιές είναι δυσεύρετα
µε αποτέλεσµα η περιοχή να απει-
λείται από οικολογική καταστροφή
αφού ως τζιαι τα αµπελοπούλια

έχουν εξαφανιστεί.

► Ο πλάτανος αν είχε αυτιά και
πόδια θα σηκωνόταν και θα έφευγε.
Πόσα να ακούσει ο φτωχός... εγέ-
ρασεν πριν την ώρα του.

∆ΑΙΜΩΝ

Φ ΩΤΟ ΡΕΤΡΟ

Κανένας άλλος... για Λεµεσοοοοοό, τζιαι εφύαµεν.

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕ
κάτω από τον πλάτανο

Περιµένουµε τις δικές σας ΡΕΤΡΟ φωτογραφίες για
δηµοσίευση στην ιστοσελίδα µας και στη µικρή µας

εφηµερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΟΥ»


