
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΟΥ

Τελέστηκαν το βράδυ του Σαβ-
βάτου στις 12 Οκτωβρίου
2013, στην παρουσία πλή-

θους κόσµου, τα εγκαίνια των νέων
κοινοτικών κτηρίων της κοινότητας
Φοινιού, από τον εξοχότατο Πρόεδρο
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη. Του αγιασµού προΐ-
στατο ο Mητροπολίτης Πάφου κ.κ.
Γεώργιος.

Στην οµιλία του, ο κοινοτάρχης κ.
Χριστάκης Μεσαρίτης καλωσόρισε
τους παρευρισκοµένους, τονίζοντας
πόσο σηµαντική είναι αυτή η στιγµή
για την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδι-
αίτερα για τις κοινωνίες των ορεινών

περιοχών και της υπαίθρου µας.
"Τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του
Κοινοτικού Συµβουλίου", τόνισε,
"αποτελούν επιστέγασµα των προ-
σπαθειών και του καθηµερινού κό-
που των αρχών της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, καθώς βλέπουν να παίρνει
σάρκα και οστά το όραµά τους.

Η διαφύλαξη και ανάδειξη των πα-
ραδοσιακών τεχνών του Φοινιού
(της αγγειοπλαστικής, της καρεκλο-
ποιίας και της βούρκας του βοσκού)
αποτελεί για όλους εµάς ένα µεγάλο
στοίχηµα και κύρια επιδίωξη του
Κοινοτικού Συµβουλίου."

Από την πλευρά του, ο εξοχότα-

τος Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε για
τη "συνεργασία µε τις τοπικές αρχές
που συνιστούν την ενδυνάµωση
των δεσµών µεταξύ τοπικής αυτο-
διοίκησης και κεντρικής κυβέρνη-
σης".

Σε µια εποχή, είπε, που θεσµοί και
αξίες απαξιώνονται επικίνδυνα, η
υπενθύµιση της ιστορίας και της
παράδοσής µας, όπως θα επιχει-
ρηθεί µέσα από τη δραστηριότητα
των νέων κοινοτικών κτηρίων που
εγκαινιάζουµε, αποτελούν φάρο και
οδηγό πολύτιµο.
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Καλορίζικο το νέο μας κτήριο
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Ο ∆ήµος Νοβοσόλνα
της Πολωνίας
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εκ βαθέων
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Νέα συσκευασία, νέο
πρόσωπο

Σελ. 14

Η αυτού εξοχότης Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης στο Φοινί
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Τίτλοι Τέλους

Tα εγκαίνια των νέων κοινοτικών
κτηρίων στην κοινότητά µας,
καθώς και όλα τα νεότερα του

προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης
Grundtvig, στο οποίο συµµετέχουµε,
είναι οι λόγοι που η µικρή µας εφη-
µερίδα κυκλοφορεί εκτάκτως για δεύ-
τερη φορά. Τελέστηκαν λοιπόν το
βράδυ του Σαββάτου στις 12 Οκτω-
βρίου 2013, τα εγκαίνια των νέων κοι-
νοτικών κτηρίων, του µεγαλύτερου
έργου που έχει ποτέ ανεγερθεί εντός
της κοινότητας Φοινιού.

Συνέχεια στα θέµατα µας. Όλα όσα
θα πρέπει να µάθετε και να γνωρίζετε
για το µικρό δήµο και την πόλη της
Νοβοσόλνα της Πολωνίας, έναν από
τους εταίρους µας που παρουσιά-
ζουµε σήµερα.

Στη σηµερινή έκτακτη έκδοσή σας
έχουµε µία «συνέντευξη έκπληξη»,
που σίγουρα θα συζητηθεί. Ο Αλέ-
ξανδρος Σπανός ως µαθητής, φοιτη-
τής, εκπαιδευτικός, εθνικός προπο-
νητής, διευθυντής και ως άνθρω-
πος, σε µία εκ βαθέων εξοµολόγηση
για την ζωή και το έργο του στον Π.
Οικονόµου, αποκλειστικά για τους
αναγνώστες της εφηµερίδας µας.

∆υστυχώς για µένα το ταξίδι µέσω
της µικρής µας εφηµερίδας φτάνει στο
τέλος του αφού για καθαρά προσω-
πικούς λόγους δεν µπορώ να συνε-
χίσω µε τη σελίδωση της εφηµερίδας
µας. Αποχωρώ λοιπόν από την οµά-
δα της «Φωνής του Φοινιού» και ευ-
χαριστώ όλους εσάς τους αναγνώ-
στες µας, τους συνεργάτες µου και το
Κοινοτικό Συµβούλιο Φοινιού.

Γιάννης Νεοφύτου
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Επίσκεψη στο Φοινί

Το Φοινί φιλοξενεί από τις 15 µέ-
χρι τις 19 Νοεµβρίου 2013 ει-
κοσι οκτώ άτοµα από τις συ-

νεργαζόµενες πόλεις Νοβοσόλνα Πο-
λωνίας, Κούµπινα Ρουµανίας, Τζε-
ράτσε Ιταλίας και Πάρνου Εσθονίας.
Σκοπός της επίσκεψης είναι η ανταλ-
λαγή εµπειριών και γνώσεων σχετι-
κά µε την προώθηση προγραµµάτων
για παραµονή των νέων στην ύπαι-
θρο. Οι φιλοξενούµενοι θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο την
κοινότητά µας όσο και άλλους πολι-
τιστικούς χώρους και αξιοθέατα της
Κύπρου. Περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά µε το πρόγραµµα της επί-
σκεψης θα αναρτηθούν σύντοµα
στην ιστοσελίδα του Φοινιού.

Σήµερα παρουσιάζουµε το δήµο
Νοβοσόλνα Πολωνίας. Σε επόµενες
εκδόσεις τη “Φωνής του Φοινιού”
θα παρουσιάσουµε και τις τρεις άλ-
λες πόλεις.

Ο δήµος Νοβοσόλνα βρίσκεται
στην κεντρική Πολωνία, 15 km από
την πόλη Λοτς. Είναι ένα σύµπλεγµα
24 περίπου µικρών κοινοτήτων και οι-
κισµών και σ’ αυτόν κατοικούν 4000
άτοµα. Χαρακτηριστικό γνώρισµα
αποτελεί ο κεντρικός κυκλοφορια-
κός κόµβος στον οποίο καταλήγουν
οκτώ δρόµοι, σχηµατίζοντας ένα κα-
νονικό οκτάγωνο. Το έδαφος είναι πε-
δινό και περισσότερο από το 50% της
περιοχής αυτής καλύπτεται από
δάση, κρατικά και ιδιωτικά, τα οποία
αποτελούν σηµαντική πηγή εισοδή-
µατος για τους κατοίκους.

Ο κ. Τόµαζ Μπιστρόνσκι είναι ο δή-
µαρχος του συ-
µπλέγµατος αυτού
και έχει εκλεγεί για
πρώτη φορά στις
πρώτες δηµοτικές
εκλογές του 1990.
Οι εκλογική διαδικα-
σία επαναλαµβάνε-
ται κάθε τέσσερα χρόνια και οι επό-

Ο κεντρικός κυκλοφοριακός κόµβος στον οποίο καταλήγουν οκτώ δρόµοι, σχη-
µατίζοντας ένα κανονικό οκτάγωνο



µενες εκλογές θα είναι τον ερχόµενο
χρόνο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απο-
τελείται 15 µέλη.

Το 2010 ο ∆ήµος κατάφερε να ανε-
γείρει το Πολιτιστικό του Κέντρο, το
οποίο συγκεντρώνει τις δράσεις τόσο
των νέων όσο και των ενηλίκων. Στο
χώρο αυτό συγκεντρώνονται οι νέοι
της περιοχής για τη διοργάνωση
ποικίλων εκδηλώσεων και δραστη-
ριοτήτων. Οργανώνονται µαθήµατα
χορών, ακόµη και ελληνικών, παρα-
δίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε µα-
θητές, µαθήµατα µουσικής, επιµορ-
φωτικά για ενήλικες και ποικίλες άλ-
λες παρουσιάσεις. Χαρακτηριστικό εί-
ναι ότι οργανώνονται µαθήµατα αγ-
γειοπλαστικής τόσο για παιδιά δη-
µοτικού όσο και για ενήλικες. ∆εν εί-
ναι η φοινιώτικη τεχνική φυσικά,
αλλά ερχόµενοι στο Φοινί, ίσως θε-
λήσουν να την µιµηθούν!

Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι
η γεωργία και η κτηνοτροφία, αν και
πάρα πολλοί εργάζονται στην πόλη

Λοτς, που βρίσκεται σε κοντινή σχε-
τικά απόσταση, όπου και πηγαινο-
έρχονται καθηµερινά. Η αστυφιλία
φαίνεται ότι έχει κτυπήσει και την πε-
ριοχή αυτή. Στην περιοχή καλλιερ-
γούνται σιτάρι, βρώµη, καλαµπόκι,
πατάτες, λαχανικά, µηλιές, κερασιές

κ.ά., και όλα αυτά την περίοδο της
άνοιξης-καλοκαιριού, µια και τους
χειµερινούς µήνες οι βαριές χιονο-
πτώσεις και οι χαµηλές θερµοκρασίες
δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε
γεωργική ασχολία.

Η πλειονότητα των κατοίκων εί-
ναι καθολικοί ενώ µπορεί κανείς να
συναντήσει διάσπαρτες εκκλησίες. Αν
και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων,
είναι σχετικά χαµηλό, εντούτοις οι ίδι-
οι νιώθουν ικανοποιηµένοι και ευτυ-
χισµένοι. Χαρακτηριστικό είναι οι
συχνές συγκεντρώσεις των κατοίκων
σε θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλη-
τικές ή άλλες εκδηλώσεις.

Τουρισµός
Στην περιοχή µπορεί κανείς να συ-

ναντήσει µικρά ξενοδοχεία, µακριά
από την πολυκοσµία και το θόρυβο,
µέσα στο δάσος ή κοντά σε λίµνες
όπου θα µπορεί κάποιος να ξεκου-
ραστεί και να χαλαρώσει.

Παναγιώτης Κύρου
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Το Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης συγκεντρώνει δράσεις
νέων και ενηλίκων

Το δάσος και οι λίµνες της Νοβοσόλνα προσφέρουν ξε-
κούραση και χαλάρωση

Στην πόλη της Νοβοσόλνα συναντάς µικρά ξενοδοχεία,
µακριά από την πολυκοσµία και το θόρυβο

Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι καθολικοί ενώ µπορεί κα-
νείς να συναντήσει διάσπαρτες εκκλησίες

Το έµβληµα του ∆ήµου της πόλης
Νοβοσόλνα της Πολωνίας



Συνήθως µπαίνω στο γραφείο
του για µια καληµέρα, για ένα
καφέ, για µια κουβέντα. Με

υποδέχεται µε ένα χαµόγελο.
Καληµέρα Αλέκο.
Καληµέρα Παντελή, κάτσε!
Σήµερα µπήκα στο γραφείο του µε

λίγο άγχος… Το οµολόγησα! Φόρε-
σα το καπέλο τού δηµοσιογράφου! Με
υποδέχτηκε µε το ίδιο φιλόξενο και ευ-
γενικό χαµόγελο και ένα καφέ.

Καληµέρα σας.
Καληµέρα κ. Παντελέων.
Τι κάνετε;
Αγωνιζόµαστε.

Ετοίµασα το κασε-
τόφωνο µου. Ετοιµά-
στηκα για µια συνέ-
ντευξη µιας ζωής!
Αυτή του Αλέξανδρου
Σπανού. Του σηµερι-
νού διευθυντή της
Εµπορικής Σχολής Μι-
τσή Λεµύθου.

Λοιπόν, να αρχίσουµε από την
παιδική ηλικία, πού γεννηθήκατε,
πού ζήσατε τα πρώτα χρόνια,
παιδική ζωή, δηµοτικό σχολείο
και σιγά σιγά να ξετυλίξουµε το
νήµα της ζωής σας.

∆ύσκολα παιδικά χρόνια αλλά
απλά και όµορφα. Παιδί µιας πολυ-
µελούς οικογένειας, γεννήθηκα στο
χωριό Φοινί της επαρχίας Λεµεσού
και έζησα τα πρώτα 10 χρόνια στο
χωριό, στη φύση. Φοίτησα στο ∆η-
µοτικό Σχολείο Φοινιού και αυτό που
θα µου µείνει είναι η απλότητα. Το ότι
χαιρόµασταν µε πολύ απλά πράγ-
µατα. ∆εν ζητούσαµε, δεν είχαµε
παραστάσεις από οτιδήποτε άλλο.
∆εν είχαµε τα πρώτα χρόνια ούτε ηλε-
κτρισµό ούτε τηλεόραση, δεν είχαµε
καθόλου εικόνες από την άλλη ζωή
που υπήρχε στις πόλεις. Αλλά παρ’
όλες τις δυσκολίες ήταν ευτυχισµένη
περίοδος.

Αν µπορούµε να επιχειρήσου-
µε µια σύγκριση της τότε ζωής µε
τη σηµερινή, ποια θα προτιµού-
σατε;

Και τις δύο! Αλλά παίρνοντας τα
καλά και από τις δύο. ∆εν θα ήθελα
ούτε στη µια εποχή να είµαι συνέχεια
ούτε στην άλλη.

Πριν να αφήσουµε την παιδική

ζωή στο δηµοτικό σχολείο, τι ήταν
αυτό που θυµάστε, που έµεινε
έτσι ανεξίτηλα γραµµένο στο µυα-
λό σας;

Αυτό που σίγουρα σηµάδεψε τη
δική µου ζωή είναι το ότι πήγα πολύ
λίγες µέρες στην πρώτη τάξη. Είχα-
µε τότε κάποιους δασκάλους που, αν
εκτιµούσαν το µαθητή και την εξυ-
πνάδα του τον µετέφεραν στην επό-
µενη τάξη. Συγκεκριµένα έκανα 15 µέ-
ρες µόνο στην πρώτη τάξη και ακο-

λούθησα τον αδελφό µου που ήταν
ένα χρόνο µεγαλύτερος. Εκεί µε τη
σωστή έννοια του όρου συναγωνι-
σµός, µάθαινα και εγώ αυτά που µά-
θαινε και ο αδελφός µου.

∆ηλαδή κερδίσατε ένα χρόνο;
Κέρδισα ένα χρόνο… ενάµιση

χρόνο και έτσι συνέχισα µε τον αδελ-
φό µου στην ίδια τάξη µέχρι να τε-
λειώσω το δηµοτικό σχολείο και στη
συνέχεια στην Εµπορική Σχολή Μι-
τσή.

∆ηλαδή µπορούµε να πούµε
ότι η σηµερινή σας επιτυχία έχει
άµεση σχέση µε τα χρόνια εκείνα;
Μπορεί να συνδεθεί;

Ναι, αλλά όχι άµεσα. Σίγουρα
επηρέασε η παρουσία του αδελφού
µου που ήταν άριστος µαθητής. Με
επηρέασε προς το θετικό και αργό-
τερα και στις επιλογές µου.

Να αφήσουµε τώρα το δηµοτι-
κό σχολείο και να πάµε στο γυ-
µνάσιο. Συνθήκες στο γυµνάσιο,
αναµνήσεις, οικοτροφείο.

Πολύ δυνατές αναµνήσεις! Το να
εγκαταλείψουµε το χωριό µας, που
σπάνια το κάναµε, ήταν κάτι πολύ ση-
µαντικό, όπως σε περιπτώσεις αρ-
ρώστιας, ο µη γένοιτο! Αλλά πα-
ράλληλα η διαβίωση, στο οικοτρο-
φείο, οι εξετάσεις, η διαβίωση µε κα-
θηγητές και µαθητές σε ένα χώρο
όλοι µαζί, µας έδωσε και µας έµαθε
πολλά, όπως η αυτοπειθαρχία, οι ιδε-
ώδεις αξίες και οι αρχές που τις
κουβαλάµε µέχρι σήµερα. Έστω και
αν έχουν δεχτεί επηρεασµούς από
διάφορα άλλα θέµατα. Θυµάµαι χα-
ρακτηριστικά ότι όλα κυλούσαν πάνω
σε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα: µε
το κουδούνι να ξυπνήσουµε, να κοι-
µηθούµε, να πλυθούµε, να φάµε, να
µελετήσουµε. Υπήρχε καθηµερινή
µελέτη τριών ωρών.

Αυτό συνέβαινε από την πρώ-
τη τάξη;

Από την πρώτη τάξη µέχρι την τε-
λευταία.

Ήσασταν και τα έξι χρόνια οι-
κότροφος;

Και τα έξι χρόνια. Πηγαίναµε σπίτι
µας τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το
καλοκαίρι, αλλά αυτό δε γινόταν πάντα,

Ο Αλέξανδρος Σπανός εκ βαθέων
Συνέντευξη στον Παντελή Οικονόµου

«ο μαθητής,
ο φοιτητής,

ο εκπαιδευτικός,
ο εθνικός προπονητής,

ο διευθυντής,
ο άνθρωπος!»

Ο ∆ιευθυντής της Εµπορικής Σχολής Μιτσή στη Λεµύθου,
κ. Αλέξανδρος Σπανός στο γραφείο του

Παντελής
Οικονόµου
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γιατί δουλεύαµε τα καλοκαίρια.
Κάτι που σας έµεινε στο µυαλό

από τη ζωή στο γυµνάσιο;
Όλες αυτές οι αρχές και αξίες, όχι

µόνο στο µυαλό! Συνειδητά, τις έχω
υιοθετήσει, η αυτοπειθαρχία, ο αυ-
τοσεβασµός και ο σεβασµός των
υπολοίπων, ο σεβασµός της άποψης
του άλλου. Είναι πάρα πολλές αρχές
και αξίες που δυστυχώς σήµερα δεν
καλλιεργούνται στο βαθµό που πρέ-
πει στα σχολεία.

Να αφήσουµε τώρα και το γυ-
µνάσιο και να πάµε στις σπουδές
σας. Να δούµε τις σπουδές, την ερ-
γασία και την καριέρα.

Να τα ενώσουµε λίγο µε το γυµνά-
σιο της Λεµύθου. Στο τέλος, στην έκτη
τάξη του σχολείου, ήρθε ο διευθυντής
στην αίθουσα να µας ρωτήσει τι θα κά-
νουµε όταν θα φύγουµε από το σχολείο
και εκεί είδα το διευθυντή να έχει µια
πρόθεση να µε αποτρέψει από το να
κάνω αυτό που ήθελα.

Θυµάστε όνοµα;
Ο Ιωάννης Κοκόρης. Του το ζήτη-

σε ο πατέρας µου και του έκανε το χα-
τίρι. Τον συνάντησα στην τελετή
αποφοίτησης της Γυµναστικής Ακα-
δηµίας, όπου εκπροσώπησε το
Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.
Εκεί µε άκουσε να λέω τον όρκο ως
πρώτος σε επίδοση φοιτητής και
συγκινήθηκε. Μου αποκάλυψε δε
ότι η προσπάθεια του να µε απο-
τρέψει να σπουδάσω Γυµναστής,
ήταν επιθυµία του πατέρα µου που
δεν είχε τα οικονοµικά µέσα να σπου-
δάσει ταυτόχρονα δύο παιδιά.

∆εν υπήρξε κάτι άλλο που θέ-
λατε να κάνετε; Ήταν τούτο στο
µυαλό σας, έµεινε και το κυνηγή-
σατε;

Ναι αυτό ήθελα και αυτό έκανα!
Να πάµε τώρα στο διορισµό

σας. Έρχεται ο διορισµός και πάτε
σε ποιο σχολείο;

Επειδή είχα τελειώσει πολύ µικρός
το γυµνάσιο, 16,5 χρονών, δεν µπο-
ρούσα να πάω εθελοντής στο στρατό.

Αφήσαµε το στρατό πίσω.
Έπρεπε να έχεις κλείσει τα 17 για

να πας εθελοντής και έτσι βρήκαµε τη
διέξοδο να πάω πρώτα να σπουδά-
σω. Σπούδασα και 19,5 χρονών, τέ-
λειωσα και επέστρεψα πίσω.

19,5 χρονών και πήγατε στρατό;
Ναι, πήγα στρατό το 1973 και δυ-

στυχώς ήµασταν από τους «τυχε-
ρούς» που ζήσαµε και τον πόλεµο ως
κληρωτοί στρατιώτες. Είναι µια πε-

ρίοδος που δεν θέλω να θυµάµαι. Πολ-
λές φορές έρχονται στρατιώτες να
µου διηγηθούν περιστατικά που ζή-
σαµε στον πόλεµο και δεν θέλω να θυ-
µάµαι. Πραγµατικά αυτή την περίοδο
θέλω να τη διαγράψω από τη ζωή µου.

Όµως οι θύµισες είναι εκεί. Και
εγώ µικρός τότε και εγώ από το Φοι-
νί, συγχωριανοί. Το 1974 τις µέρες
του διπλού εγκλήµατος, του πρα-
ξικοπήµατος και της εισβολής τις
θυµάµαι πολύ καλά. Θυµάµαι που
ήρθε στο χωριό το µαντάτο, «σκο-
τώθηκε ο γιος του Πετρή, οΑλέκος».
∆ιερωτήθηκα τότε τι θα κάνουν οι
γονείς τού Αλέκου… «παιδική σκέ-
ψη». Είπαν επίσης ότι σας διέταξαν
να πάτε κατά του Προεδρικού και
εσείς αρνηθήκατε.

Όχι, αρνήθηκα να πάω µε τους
στρατιώτες εναντίον της Αστυνο-
µίας, που είχαν καταλάβει την Τετάρτη
Ανωτέρα κατά την ηµέρα του πρα-
ξικοπήµατος. Είχα µιαν έντονη λο-
γοµαχία µε το διοικητή µου.

Ήσουν απλός στρατιώτης;
Ναι! Συνειδητή επιλογή. Γιατί

ήµουν ταυτόχρονα καλαθοσφαιρι-
στής στο σωµατείο του Απόλλωνα.
∆εν ήθελα κανένα αξίωµα, ενώ ως
γυµναστής δικαιούµουν να ήµουν
αξιωµατικός. Ήθελα να ήµουν απλός

για να έχω τις άδειες να προπονού-
µαι. Ήµουν στο Τέταρτο Γραφείο
πάνω στα Πολεµίδια και εκείνη τη
µέρα του πραξικοπήµατος, επειδή
ήµουν πιο ώριµος από τα άλλα παι-
διά που ήταν του γυµνασίου, κατά-
λαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και
δεν ήθελα να ακολουθήσω. Με την
απειλή του όπλου µε υποχρέωσε ο
διοικητής και ζήσαµε µιαν εµπειρία
πολύ άσχηµη. Αργότερα, όταν άρχι-
σε η εισβολή, µετά την εκκαθάριση

του τούρκικου τοµέα της Λεµεσού, την
επόµενη µέρα, µας έστειλαν στο Γε-
ρόλακκο. Από εδώ βγήκε η φήµη ότι
σκοτωθήκαµε όλοι, όσοι πήγαµε στο
Γερόλακκο. Μόλις µπήκαµε στο χω-
ριό, µας βοµβάρδισαν τα αεροπλά-
να. Ένας λόχος στρατιωτών που
ήρθαν µαζί µας, οι οποίοι ήταν έφε-
δροι, µε επικεφαλής κάποιον επώ-
νυµο λοχαγό εγκατέλειψαν τον Γε-
ρόλακκο και για να δικαιολογηθούν
όταν επέστρεψαν στην Λεµεσό, είπαν
ότι σκοτωθήκαµε όλοι. Αυτή η είδη-
ση έφτασε στο χωριό. Είχαµε δυ-
στυχώς νεκρούς. Υπηρέτησα 26 µή-
νες και ήρθε ο διορισµός µου ενώ
ήµουν στρατιώτης στα 22 µου.

Ήρθε ο διορισµός σας, πρώτο
σχολείο ποιο ήταν;

Πρώτο σχολείο ήταν το Λανίτειο.
Αλλά παραχώρησα τη θέση µου σε
έναν παλιό συνάδελφο πρόσφυγα.
Έτσι υπηρέτησα ταυτόχρονα σε τέσ-
σερα σχολεία αντί σε ένα.

Μετά ξεκινά η αθλητική σας κα-
ριέρα.

Η αθλητική µου καριέρα ξεκίνησε ως
προπονητής ενόργανης γυµναστικής.
Ξεκινήσαµε την ενόργανη γυµναστική
στην Κύπρο µε τον αείµνηστο Αντώ-
νη Παπαδόπουλο και το Μάριο Αγα-
θάγγελου. Αργότερα έγινα εθνικός

προπονητής. Στη συνέχεια µε ζήτησαν
στην Ολυµπιακή Επιτροπή ως τεχνι-
κό σύµβουλο και συνέχισα να είµαι
αποσπασµένος για 15 χρόνια στην
Ολυµπιακή Επιτροπή. Έγινα τεχνικός
διευθυντής και είχα αναλάβει πάρα
πολλές θέσεις στον αθλητισµό. Ήµουν
υπεύθυνος αθληµάτων υψηλών επι-
δόσεων, της προπόνησης των αθλη-
τών και της προετοιµασίας για τους µε-
γάλους αγώνες. Ήµουν επίσης αρχη-
γός των αποστολών της Κύπρου στο

Οι κ.κ. Παντελής Οικονόµου και Αλέξανδρος Σπανός στο γραφείο του
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εξωτερικό σε όλες τις διοργανώσεις. Γε-
νικά ξεκίνησα ένα µεγάλο ταξίδι για 15
χρόνια. ∆εν θυµάµαι καµιά χώρα που
να µην έχω πάει.

Σαν σταθµός; Τι απετέλεσε
σταθµό στην καριέρα σας; Οι ολυ-
µπιακοί αγώνες στο Πεκίνο;

Κάθε µεγάλη διοργάνωση ήταν και
ένας σταθµός. Κάθε φορά είχαµε κα-
λύτερα αποτελέσµατα από την προη-
γούµενη. Είχαµε µια συνεχή πρόοδο
που στο τέλος µας χάρισε και τους
πρώτους Ολυµπιονίκες της Κύπρου.
Για µένα όµως το πιο σηµαντικό εί-
ναι ότι ανοίξαµε δρόµους στους
αθλητές µας. ∆ώσαµε κίνητρα και
τους στηρίζαµε πολύπλευρα. Κάθε
φορά που κάποιος αθλητής µου έλε-
γε αυθόρµητα ένα ευχαριστώ ήταν για
µένα σταθµός. Για την Κύπρο και για
µένα, σταθµός ήταν και η διοργά-
νωση των Αγώνων Μικρών Κρατών
της Ευρώπης στην Κύπρο το 1989.
Είχα την ευθύνη της τελετής έναρξης
και λήξης. Καταφέραµε να ενεργο-
ποιήσουµε 10.000 εθελοντές µέσα
στο γήπεδο και 20.000 θεατές στην
κερκίδα. Ήταν µια ανεπανάληπτη
επιτυχία που αποτελεί σηµείο ανα-
φοράς ακόµη και σήµερα στην Ιστο-
ρία των Αγώνων.

Πριν φύγουµε από αυτό το
θέµα, πιστεύετε ότι ο αθλητισµός
έχει µέλλον στην Κύπρο;

Ναι, αν όλα γίνουν πάνω σε ορ-
γανωµένη βάση. Σήµερα οι επιτυχίες
των αθλητών µας είναι περισσότερο
επιτυχίες δικές τους, των προπονη-
τών και των γονιών τους. Υπάρχουν
γονείς που έκαναν µεγάλες θυσίες
όπως ο πατέρας του Κοντίδη, του
Ολυµπιονίκη, που για µένα είναι και
αυτός Ολυµπιονίκης. Το κράτος δεν
ήταν σε θέση ούτε να τον πιστέψει,
ούτε να τον χρηµατοδοτήσει ως
αθλητή. Ό,τι έκανε, το έκανε αυτός και
οι γονείς του.

Είναι το πρώτο ολυµπιακό µε-
τάλλιο! Έστω και αργυρό είναι το
πρώτο.

Ας σκεφτεί κάποιος τι σηµαίνει αρ-
γυρό Ολυµπιακό µετάλλιο για την Κύ-
προ! Είναι ανεπανάληπτη επιτυχία.
Είµαι πολύ ευτυχής γιατί δούλεψα σε
µιαν εποχή που υπήρχε ενδιαφέρον
για τους αθλητές.

Εσείς αισθάνεστε ότι έχετε συµ-
βάλει έστω και για λίγο στην επι-
τυχία τούτη;

Αυτό το είπαν οι αθλητές και πρω-
ταθλητές µας. Και τους ευχαριστώ.

Να αφήσουµε τον αθλητισµό και
να έρθουµε στο δια ταύτα. Λοιπόν
γιατί εδώ σ’ αυτή τη Σχολή; Τι ήταν
αυτό που σας ώθησε να γυρίσετε
πίσω ως διευθυντής πλέον;

Ήταν µια συνειδητή επιλογή και εκ-
πλήρωση ενός ονείρου ή τάµατος
που είχα κάνει. Πολλές ώρες µε τη
φύση, εδώ, σκεφτόµαστε διάφορα
πράγµατα µε τις παραστάσεις που εί-
χαµε. Ονειρευόµασταν! Τι ωραία θα
ήταν αν µπορούσαµε και εµείς κάποια
στιγµή να επιστρέψουµε ως καθη-
γητές. Και επειδή ως καθηγητής δεν
µπόρεσα λόγω της ενασχόλησης
µου µε τον αθλητισµό, όταν έγινα δι-
ευθυντής αποφάσισα τα τελευταία
χρόνια να πάω πίσω στο σχολείο
που κουβαλώ µαζί µου, όπως κάθε
απόφοιτος. Όπως και εσύ. Όλοι οι
απόφοιτοι που επισκέπτονται αυτό το
σχολείο συγκινούνται! ∆έχτηκαν την
ευλογία αυτού του σχολείου, ευγνω-
µονούν τον άνθρωπο που το έκτισε,
γιατί υπό άλλες συνθήκες θα παρέ-
µεναν στα χωράφια ως γεωργοί και
κτηνοτρόφοι. ∆εν θα είχαν την ευ-
καιρία να φοιτήσουν εδώ και να
σπουδάσουν µετά.

Προσωπικά όταν ήρθα πάνω
ως καθηγητής δάκρυσα όταν µπή-
κα στις τάξεις. Εσείς;

Συγκινήθηκα, δάκρυσα εσωτερικά
όταν επισκέφτηκα τους τόπους που πέ-
ρασα τα νεανικά µου χρόνια, που τους
ήξερα σπιθαµή προς σπιθαµή. Κάθε
γωνιά σού θυµίζει κάτι. Σε πάει πίσω
στις αναµνήσεις σου και ζεις µαζί τους
στο συγκεκριµένο τόπο. Αυτό µε ηλε-
κτρίζει! Με ρωτούν πολλοί «ήρθες εδώ
για να ησυχάσεις;» Όχι δεν ήρθα να
ησυχάσω, ήρθα να κάνω πράγµατα, να
προσφέρω στο µέτρο των δυνάµεων,
τής εµπειρίας και των ικανοτήτων µου.

Πώς µπορούµε εκείνες τις ανα-
µνήσεις, τις ωραίες, τις συγκινη-
τικές να τις συνδέσουµε µε το
όραµα σας για αυτή τη Σχολή στα
3 ή 5 χρόνια, ανάλογα που θα εί-
σαστε εδώ;

Το όραµα µου είναι συγκεκριµένο,
να γίνει η Σχολή ξεχωριστή όπως
ήταν παλιά. Να δώσουµε κάτι πίσω
από την παλιά της αίγλη. Αυτό είναι
το όραµά µου. Να είναι οι καθηγητές,
οι µαθητές και οι γονείς εδώ, περή-
φανοι για αυτό το συγκεκριµένο σχο-
λείο. Τώρα µε ποιο τρόπο θα το πε-
τύχουµε; Νοµίζω έχουµε πάρα πολ-
λά µυαλά εδώ που προσπαθούν και
εργάζονται προς την ίδια κατεύθυν-

ση. Είναι η πρώτη φορά που ως δι-
ευθυντής είµαι πολύ ευχαριστηµένος
από όλους τους εκπαιδευτικούς. Και
ταυτόχρονα θα αξιοποιήσουµε στο
µέγιστο την προσφορά των οργα-
νωµένων γονιών και αποφοίτων. Εί-
µαι επίσης ευχαριστηµένος από τον
τρόπο που το ∆ιαχειριστικό Συµ-
βούλιο της Εµπορικής Σχολής Μιτσή
αντιµετωπίζει το σχολείο, γιατί πρέ-
πει να πούµε ότι η οικονοµική αυτο-
νοµία του, µε την ύπαρξη τού ∆ια-
χειριστικού Συµβουλίου είναι ένα
πολύ µεγάλο όπλο στην προσπάθεια
που κάνουµε να φτάσει το σχολείο
εκεί που θέλουµε να φτάσει. Στο
∆ιαχειριστικό Συµβούλιο έχουµε να
κάνουµε µε ανθρώπους καταξιωµέ-
νους, µε ανθρώπους που καταλα-
βαίνουν, που έχουν στη σκέψη τους
τη Σχολή. ∆εν µας έχουν χαλάσει κα-
µία επιθυµία µας. Προσωπικά, ό,τι ζή-
τησα για το σχολείο από το ∆ιαχειρι-
στικό Συµβούλιο, το έχει υλοποιήσει.

Πολύ θετικό. Λοιπόν πάµε στο
µεγάλο κεφάλαιο που ονοµάζεται
∆ηµοσθένης Μιτσής. ∆ύο - τρία λό-
για για το ∆ηµοσθένη Μιτσή.

Η µόνη λέξη που βγαίνει είναι ευ-
γνωµοσύνη για έναν άνθρωπο που δεν
σκέφτηκε τον εαυτό του όταν πέτυχε στη
ζωή του, αλλά σκέφτηκε και την περιοχή
του. Σκέφτηκε τον τόπο που γεννήθη-
κε και τους συνανθρώπους του και
όπως ξέρεις, γιατί υπήρξες και εσύ µα-
θητής και ένας από αυτούς που ευερ-
γετήθηκαν, άνοιξε δρόµους µε την
ύπαρξη αυτής της Σχολής και έδωσε την
ευκαιρία σε πολλούς κατοίκους τις πε-
ριοχής να ανέβουν σε θέσεις κλειδιά της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε ιδιωτι-
κές εταιρίες.

Από τον κόσµο, από τους Φοι-
νιώτες, από φίλους, από εκπαι-
δευτικούς, γενικά από τον κόσµο
θεωρείστε επιτυχηµένος; Ποια εί-
ναι η συνταγή της επιτυχίας σας;

Είµαι ένας άνθρωπος που πάντοτε
βάζω στόχους. Ξέρω τι θέλω. ∆εν
πάω στο κενό, ούτε πάω για να πε-
ράσω την ώρα µου, έχω συγκεκρι-
µένη πορεία, σωστό προσανατολισµό
και ξεκάθαρη αποστολή. Ξέρω τα δε-
δοµένα µου. Βάζω στόχους και µε την
καλή συνεργασία άλλων µπορώ να
πετύχω και να προχωρήσω πιο
κάτω. Πιστεύω ότι έχω την εµπειρία,
τις ικανότητες και την όρεξη να κά-
νουµε το όνειρο πραγµατικότητα και
να πετύχουµε κάτι ξεχωριστό σ’ αυτό
το ιδιαίτερο σχολείο. Ένα από τα θε-



τικά που δεν είπαµε προηγουµένως
είναι οι αρχές και οι αξίες που έχουν
τα παιδιά εδώ της περιοχής. Οι οι-
κογένειες που µεγαλώνουν στη φύση,
στην ύπαιθρο, κουβαλούν µαζί τους
µια κληρονοµιά από τους παππού-
δες τους που αφορά αυτές τις αρχές
και αξίες και ένα φιλότιµο που το
έχουν µόνο άνθρωποι της περιοχής.
∆ε θα κουραστείς να λύσεις προ-
βλήµατα, είτε παραβατικότητας µα-
θητών, είτε άλλα προβλήµατα που
υπάρχουν, γιατί υπάρχει το φιλότιµο
στη µέση που σίγουρα βοηθά. Πι-
στεύω ότι µπήκαµε σε καλό δρόµο.

Και κάτι ακόµα. Η αυστηρότητα
που σας χαρακτηρίζει, τουλάχι-
στον που εµείς σας χαρακτηρί-
ζουµε, έχει να κάνει µε την αυτο-
πειθαρχία;

Σε εισαγωγικά αυστηρότητα. Είναι
απαίτηση τήρησης των κανονισµών,
των βασικών κανονισµών λειτουργίας
µιας σχολικής µονάδας και σε αυτό
δεν µπορώ να κάνω εκπτώσεις. ∆έ-
χοµαι τα λάθη, µε µοναδική προϋ-
πόθεση ότι αυτός που τα κάνει ανα-
λαµβάνει την ευθύνη του, χωρίς δι-
καιολογίες. ∆εν θέλω να ακούω δι-
καιολογίες. Να αναλαµβάνει ο καθέ-
νας την ευθύνη του και να προχω-
ρούµε. ∆εν είναι αυστηρότητα το ότι
τηρώ τους κανόνες. Θέλω η ελευθε-
ρία του κάθε ενός να σταµατάει εκεί
που αρχίζουν τα δικαιώµατα των
άλλων. ∆εν µπορεί στο όνοµα της
ελευθερίας να κάνεις ότι θέλεις. Αυτό
είναι ασυδοσία! Γι αυτό και όλοι πρέ-
πει να τηρούµε τους κανόνες βασικής
λειτουργίας του σχολείου. Αν αυτό εί-

ναι αυστηρότητα, ναι είµαι αυστηρός.
Αν είναι αυστηρότητα να απαιτώ
από τον καθηγητή να είναι έγκαιρα
στη τάξη είµαι αυστηρός. Αν είναι αυ-
στηρότητα να θέλω το µαθητή να
µπαίνει πριν τον καθηγητή στην
τάξη, πάλι είµαι αυστηρός. Αν είναι
αυστηρότητα οι µαθητές να φορούν
στολή, ε... τότε είµαι αυστηρός!

Πάντως και εµείς ως καθηγητές,
και δεν το λέω για να κολακεύσω,
αισθανόµαστε ότι έχουµε στήριγ-
µα και ασφάλεια. Και αυτό είναι
πολύ σηµαντικό!

Όπου δούλεψα τα προηγούµενα
χρόνια, οι άνθρωποι που δούλευαν
µαζί µου ένιωθαν ασφάλεια. Μπορεί
στην αρχή να στριµώχνονταν λίγο.
Ήταν συνηθισµένοι διαφορετικά,
αλλά στο τέλος παρακαλούσαν να
δουλεύουν σε ένα περιβάλλον µε
ασφάλεια. Επίσης µια άλλη βασική
αρχή που είχα ήταν να θέλω όλους
να γεννούν ιδέες. Μου αρέσουν οι
καινοτοµίες, µου αρέσουν τα και-
νούρια πράγµατα, δεν µου αρέσουν
τα συνηθισµένα. Εγώ ήρθα να κάνω
κάτι ξεχωριστό. Θα έµενα εκεί στα
σχολεία που ήµουν αν δεν είχα αυτό
το όραµα να έρθω εδώ, στο σχολείο
που µεγάλωσα, να δώσω κάτι πίσω
από αυτά που έχω πάρει.

Τελειώνοντας θα ήθελα να µου
πείτε την άποψη σας για τη ση-
µερινή δεινή κατάσταση που πε-
ριήλθε ο τόπος µας.

∆υστυχώς αντιµετωπίζουµε τις
συνέπειες διαχρονικών λαθών και
παραλείψεων, που πρέπει µε αφορ-
µή την κρίση να διορθωθούν. Ζού-

σαµε µέσα σε ένα άθλιο πολιτικό σύ-
στηµα όπου η αδίστακτη κοµµατο-
κρατία, οι µέτριοι και οι ανεπαρκείς
κυβερνούσαν. Βασίλευε η διαπλοκή
και η εξάρτηση, το ρουσφέτι και η
ανευθυνότητα. Ο τόπος πρέπει να κα-
θαρίσει από τα πιο πάνω και να ανα-
λάβουν οι άξιοι, οι άριστοι µε αρχές
και αξίες, µε επίκεντρο τον άνθρωπο
και όχι τους αριθµούς. Ο τόπος χρει-
άζεται ηγέτες µε όραµα, κύρος, σο-
βαρότητα, αξιοπιστία, διορατικότητα
και σεµνότητα, που να βάζουν πάνω
από όλα τον τόπο και τους ανθρώ-
πους του. Έχω την πίστη ότι θα ξε-
περάσουµε τις δυσκολίες και θα
βρούµε τη σωστή πορεία µας προς
το καλύτερο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή
την ωραία συζήτηση.

Εγώ ευχαριστώ.

Ο Αλέξανδρος Σπανός καλωσορίζοντας τους παρευρισκοµένους για τη νέα σχολική χρονιά 2013-14, κατά τη
διάρκεια του αγιασµού, προϊστάµενου του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Μόρφου και της συνοδείας του, στην

Εµπορική Σχολή Μιτσή Λεµύθου
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Είναι ο άνθρωπος που
εµπνέει εµπιστοσύνη, που δίνει
χωρίς να το επιδιώκει. Είναι ο
άνθρωπος που δεν ανέχεται το
ψέµα και την υποκρισία, τη δι-
καιολογία και το ψεύτικο χα-
µόγελο. Είναι ο άνθρωπος που
εκτιµά και επιβραβεύει τη δου-
λειά και τη φιλότιµη προσπά-
θεια. Από σήµερα θα εκτιµώ πε-
ρισσότερο τον καφέ που θα
πίνουµε! Γιατί θα ξέρω ότι προ-
σφέρεται από έναν ανώτερο άν-
θρωπο! Αυτός είναι, για τους
πολλούς, ο Αλέξανδρος Σπα-
νός. Για τους λίγους ο Αλέκος.



Τελέστηκαν το βράδυ του Σαβ-
βάτου στις 12 Οκτωβρίου
2013, από τον εξοχότατο Πρό-

εδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ.
Νίκο Αναστασιάδη, παρουσία του
Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεωργίου ο
οποίος και τέλεσε τον αγιασµό, τα
εγκαίνια των νέων Κοινοτικών Κτη-
ρίων της κοινότητας Φοινιού. Την τε-
λετή παρακολούθησε πλήθος κό-
σµου.

Αρχικά, όπως συνηθίζεται, σε
κάθε νέο χώρο τελέστηκε αγιασµός
προϊστάµενου του Πανιερώτατου
Μητροπολίτου Πάφου κ.κ. Γεωργίου
και της συνοδείας του, µαζί µε τους
πατέρες κ.κ. Νεόφυτο Ζήνωνος και
∆ηµοσθένη ∆ηµοσθένους και του
ιεροψάλτη Ηρακλή Παρασκευά.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης
ανέλαβε επιµελώς ο Φοινιώτης κ. Πα-
ντελής Οικονόµου, ο οποίος και κά-
λεσε πρώτο στο βήµα τον αρχιτέ-
κτονα-µελετητή του έργου κ. Χρίστο
Σιαµαρή.

Ανεβαίνοντας στο βήµα ο αρχιτέ-
κτονας-µελετητής, κ. Χρίστος Σια-
µαρής, ο οποίος σχεδίασε το κτήριο,
παρουσίασε το σκεπτικό για τη θέση
- τοποθέτηση του κτηρίου στο τεµά-
χιο γης και τα δοµικά υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερση
του κτηρίου. Το οίκηµα είναι τοπο-
θετηµένο πάνω στις όχθες της µίας
πλευράς του τεµαχίου µε αποτέλεσµα
στο 2ο όροφο να δηµιουργείται ένας
όµορφος περίβολος, ο οποίος µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί ποικιλοτρό-
πως. Κατά την ανέγερση του κτηρί-
ου, λόγω του ειδικού σχεδιασµού του,
αξιοποιήθηκαν όλες τις «παραδο-
σιακές πετρινες δόµες (ξεροθιλιές)»
αριστερά και δεξιά του κτηρίου που
είναι χτισµένες µε πέτρα του Βουνού.
Εµφανές στη οικοδοµή, από τα δο-
µικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν και
κοσµούν το κτήριο, είναι και το χα-
ρακτηριστικό παραδοσιακό κόκκινο
τούβλο, ίδιο µε τα µικρά κόκκινα
τούβλα που παλαιότερα κατασκευά-
ζονταν χειροποίητα στο Φοινί. Σήµερα
το τούβλο αυτό µπορεί κανείς να το
συναντήσει σε αρκετά οικοδοµήµα-

τα, όλα κτίσµατα του περασµένου αι-
ώνα, στον πυρήνα της κοινότητας
Φοινιού.

Στη συνέχεια προβλήθηκε πεντά-
λεπτο φιλµάκι υποστηριζόµενο από
εικόνα, µουσική και κίνηση όπου οι
παρευρισκόµενοι ξεναγήθηκαν σε
όλα τα αξιοθέατα του Φοινιού.

Ακολούθησε χορευτικό από τα
µέλη του «Χορευτικού Όµιλου Φοι-
νιού». Με τους Χριστόφορο στο βιο-
λί, τον Κυριάκο στο λαούτο και τους
επικεφαλής χορευτές µας, το χορο-
διδάσκαλό Μιχάλη Μιχαηλίδη και τη
Φοινιώτισα Γιώτα Ρουµπά Πολυ-
κάρπου, όλοι τους ντυµένοι µε πα-
ραδοσιακές κυπριακές ενδυµασίες
διασκέδασαν τους παρευρισκοµέ-
νους µε ένα πρόγραµµα που περιε-
λάµβανε κυπριακούς χορούς και
τραγούδια. Μαζί τους χόρεψαν οι Λέ-
νια Πιερίδου, Άννα Αθανασίου, Φού-
λα Παπαθεοδότου, Πάνυ Νικολά-
κου, Μικαέλλα Νικολάου, ∆έσποινα
Μεσαρίτη, Πηνελόπη Χρίστου, Μαρία
Ιωάννου, Αντιγόνη Θρασυβούλου,
Μιχάλης ∆ηµοσθένους, Χαράλαµπος
Θεοφίλου και ο Μάριος Ιωάννου.
Την παράσταση έκλεψαν οι άρρενες
της παρέας µε τις βράτζιες τους και
τις εντυπωσιακές τους φιγούρες!

Ακολούθως, το λόγο πήρε ο κοι-
νοτάρχης κ. Χριστάκης Μεσαρίτης ο
οποίος καλωσόρισε τους παρευρι-
σκοµένους, τονίζοντας πόσο σηµα-

ντική είναι αυτή η στιγµή για την το-
πική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα για τις
κοινωνίες των ορεινών περιοχών
και της υπαίθρου µας. Τα εγκαίνια του
νέου κτηρίου του Κοινοτικού Συµ-
βουλίου, τόνισε, αποτελούν επιστέ-
γασµα των προσπαθειών και του κα-
θηµερινού κόπου των αρχών της
τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς βλέ-
πουν να παίρνει σάρκα και οστά το
όραµά τους. Η διαφύλαξη και ανά-
δειξη των παραδοσιακών τεχνών
του Φοινιού (της αγγειοπλαστικής, της
καρεκλοποιίας και της βούρκας του
βοσκού) αποτελεί για όλους εµάς ένα
µεγάλο στοίχηµα και κύρια επιδίωξη
του Κοινοτικού Συµβουλίου.

Το αγγειοπλαστείο, που στεγάζε-
ται στο νέο κτήριο, µία αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων και ένα εκθετήριο
που µπορεί να λειτουργήσει και ως
πωλητήριο, είναι απαραίτητα για την
καλλιέργεια, την εκµάθηση και ενί-
σχυση της Φοινιώτικης Παράδοσης
και τη διατήρησης της Φοινιώτικης Αγ-
γειοπλαστικής Τεχνοτροποίας. Ο κοι-
νοτάρχης δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί στην πολύ καλή συνεργασία
µε το προηγούµενο Συµβούλιο, όπου
κατά τη διάρκεια της θητείας έγινε ο
διαγωνισµός για την ανέγερση του
συγκεκριµένου έργου. Φυσικά µεγάλη
ήταν και η συµβολή του Υπουργείου
Εσωτερικών, των Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Επάρχου Λεµεσού, του
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Εντυπωσιακά τα νέα κοινοτικά
κτήρια στην κοινότητα Φοινιού
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Χρίστου Σιαµαρή (αρχιτέκτονα) και
του Ιωάννη Μάντη (εργολάβου), που
όλοι µαζί συνέβαλαν στο τελικό απο-
τέλεσµα.

Την ανάγκη προώθησης και ανά-
δειξης του πολιτιστικού µας πλούτου
από τις Τοπικές Αρχές, τόνισε ο κ. Με-
σαρίτης, αφού επιτελούν σηµαντικό
ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων τους, µε την
προώθηση πολιτιστικών, κοινωνι-
κών και άλλων εκδηλώσεων, αλλά και
µε την υλοποίηση έργων υποδο-
µής, όπως και το έργο το οποίο
εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββά-
του της 12ης Οκτωβρίου 2013.

Ως Κοινοτικό Συµβούλιο, συνέχι-
σε, κύριο µέληµά µας είναι να προ-
σπαθήσουµε να βελτιώσουµε την
κληρονοµιά που µας έδωσαν οι πα-
τεράδες µας. Μετά από πολλές και
πολύχρονες προσπάθειες, όλες οι
παραδοσιακές τέχνες του Φοινιού, τό-
νισε... «αποκτούν από σήµερα τη µό-
νιµη σύγχρονη στέγη τους. Ένα
υπερσύγχρονο Αγγειοπλαστείο, στο
οποίο ευχόµαστε ν’ αναβιώσουν
όλες οι παραδοσιακές τέχνες της
κοινότητάς µας... και το Φοινί να κα-
ταστεί ένα σύγχρονο κέντρο κεραµι-
κής στον τόπο µας. Αν θα το κατα-
φέρουµε ή όχι, είναι ο χρόνος που θα
το δείξει», κατέληξε και ευχήθηκε να
«είναι καλορίζικο το όµορφο, νέο
κτήριο της κοινότητας Φοινιού».

O εξοχότατος πρόεδρος της Κυ-
πριακής ∆ηµοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης, ανεβαίνοντας στο βήµα,
διαβεβαίωσε για τη «συνεργασία µε
τις Τοπικές Αρχές που συνιστούν
στην ενδυνάµωση των δεσµών µε-
ταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κε-
ντρικής Κυβέρνησης».

Στο χαιρετισµό του στα εγκαίνια

των νέων κοινοτικών κτηρίων (του µε-
γαλύτερου έργου κοινοτικού έργου
που έχει δηµιουργηθεί ποτέ στο Φοι-
νί, συνεχάρη «τον Πρόεδρο του Κοι-
νοτικού Συµβουλίου και δια του Προ-
έδρου, τόσο τα µέλη του παρώντος,
όσο και των προηγούµενων Κοινο-
τικών Συµβουλίων, οι οποίοι µέσα
από την προσπάθεια, τη σύλληψη
του οράµατος και µε τη βοήθεια της
Πολιτείας έκαναν κατορθωτό σήµερα,
η κοινότητα Φοινιού να χαίρεται ένα
έργο το οποίο πραγµατικά, όχι µόνο
κοσµεί το Φοινί, αλλά ολόκληρη την
περιοχή και αναδεικνύει τη δράση και
το ρόλο που µπορεί η Τοπική Αυτο-
διοίκηση να διαδραµατίσει».

Με χαρά τόνισε, «καλούµαστε να
εγκαινιάσουµε τα Κοινοτικά Κτήρια
του Φοινιού, που εκτός από τη στέ-
γαση της Κοινοτικής Αρχής και τη διά-
θεση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων,
θα στεγάσει τις παραδοσιακές τέχνες
του Φοινιού, όπως την περίφηµη
αγγειοπλαστική τέχνη, τα φοινιώτικα
λουκούµια, την καρεκλοποιία κ.ά.».
Ευχή και προσδοκία µας ανέφερε,
«στο σύγχρονο αγγειοπλαστείο της
κοινότητας του Φοινιού να αναβιώ-
σουν όλες οι παραδοσιακές τέχνες
της κοινότητας και το Φοινί να κατα-
στεί σύγχρονο κέντρο κεραµικής
στον τόπο µας».

Η Κυβέρνηση τόνισε, στηρίζει την
ύπαιθρο και τα παραδοσιακά προϊ-
όντα και αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία
στην ενίσχυση του πληθυσµού, κυ-
ρίως των νέων της υπαίθρου, µε συ-
γκεκριµένα µέτρα για:
● Την αξιοποίηση της φυσικής οµορ-

φιάς των ορεινών θερέτρων.
● Τη στήριξη των τοπικών αρχών για

ανάπτυξη και αναβάθµιση της ποι-
ότητας της ζωής των κατοίκων της.

● Την εθνική πιστοποίηση παρα-
δοσιακών προϊόντων.

● Την επιχορήγηση µικρών και οι-
κογενειακών επιχειρήσεων.

● Την προβολή των τοπικών προϊ-
όντων της περιοχής του Τροόδους.

● Την οικονοµική ενίσχυση για τη νε-
ανική επιχειρηµατικότητα, αλλά
και την κατάρτιση νέων της υπαί-
θρου κ.ά.
«Σε µια εποχή, συνέχισε, που θε-

σµοί και αξίες απαξιώνονται επικίν-
δυνα, η υπενθύµιση της ιστορίας
και της παράδοσής µας, όπως θα
επιχειρηθεί µέσα από τη δραστη-
ριότητα του Κοινοτικού Κέντρου που
εγκαινιάζουµε σήµερα, αποτελούν
φάρο και οδηγό πολύτιµο».

Εξίσου όµως σηµαντικό, είπε κα-
ταλήγοντας «είναι και... η αντιµετώπιση
του εθνικού προβλήµατος. Η επικέ-
ντρωση της προσοχής µας αυτή την
ώρα µπορεί να είναι στην ανάκαµψη
της οικονοµίας, αλλά την ίδια ώρα
έχουµε στο µυαλό, στη σκέψη και στις
ψυχές µας την ανάγκη, το συντοµό-
τερο δυνατόν, να εργαστούµε µε µε-
θοδικότητα και µέσα από την ενότη-
τα να πετύχουµε την απελευθέρωση
από τον κατοχικό στρατό. Αυτό που
θέλουµε και επιδιώκουµε είναι να
επανενώσουµε την πατρίδα µας και να
τη µετατρέψουµε σε ένα σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκό κράτος, όπου ο καθένας θα
νιώθει περήφανος».

Τελειώνοντας ο κ. Αναστασιάδης,
συνεχάρη εκ νέου όλους όσους συ-
νέβαλαν στην πραγµάτωση του έρ-
γου και ευχήθηκε µέσα από τη χρη-
στή διοίκηση, η Κοινότητα Φοινιού να
αναπτυχθεί, να προοδεύσει και να
αποτελέσει πόλο έλξης περιηγητών
και επισκεπτών.

Γιάννης Νεοφύτου

Χριστάκης Μεσαρίτης
Πρόεδρος Κοινοτικού Συµβουλίου Φοινιού

Νίκος Αναστασιάδης
Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
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Φωτορεπορτάζ από τα εγκαίνια

Στους... κ.κ. Νίκο Αναστασιάδη εξοχότατο Πρόεδρο της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και Πανιερώτατατο Μητροπολι-
τη Πάφου Γεώργιο, δόθηκαν ως αναµνηστικά ενθύµια, από

ένα πήλινο χειροποίητο αγγείο χαρακτηριστικό της Φοι-
νιώτικης Αγγειοπλαστικής Τεχνοτροποίας

Ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης, µαζί µε τον Πανιερώτατο Μητρο-
πολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιο, τέλεσαν τα εγκαίνια, κόβο-
ντας την κορδέλα και µετά την αποκάλυψη της αναµνη-
στικής πλάκας ξεναγήθηκαν στου χώρους του κτηρίου,

το αγγειοπλαστείο, τα κοινοτικά γραφεία και τους άλλους
βοηθητικούς του χώρους. Κατά την ξενάγηση τους στο κτή-
ριο διέθεσαν µερικά λεπτά στην αίθουσα προβολής
όπου γινόταν προβολή βίντεο για την «Παραδοσιακή Αγ-
γειοπλαστική Τέχνη του Φοινιού»

Χορευτικό από µέλη του «Χορευτικού Οµίλου Φοινιού»,
µε τους επικεφαλής χορευτές µας, το χοροδιδάσκαλο κ.
Μιχάλη Μιχαηλίδη και την κ. Γιώτα Ρουµπα Πολυκάρπου

Οι µουσικοί µας κ.κ. Χριστόφορος στο βιολί και Κυριάκος
στο λαούτο
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● Στο ισόγειο, στη νότια πλευρά,
ένα κατάστηµα – εκθετήριο στο
οποίο µέσα από ένα φιλόδοξο
σχέδιο το οποίο ήδη επεξεργά-
ζεται το Κοινοτικό Συµβούλιο,
στόχο έχει να φιλοξενήσει εκθέ-
µατα από τις παραδοσιακές τέ-
χνες του Φοινιού. Επιλεγµένα
φοινιώτικα παραδοσιακά αγγεία,
τις τόνενες καρέκλες και τη βούρ-
κα του βοσκού. Παράλληλα θα
λειτουργεί και ως πωλητήριο,
προωθώντας τα φοινιώτικα αγ-
γεία παραγωγής του Αγγειοπλα-
στείου, τα φοινιώτικα λουκούµια
και άλλα φοινιώτικα παραδοσια-
κά προϊόντα, όπως γλυκά του
κουταλιού, φοινιώτικο µέλι, πα-
λουζέ, σουτζιούκκο κ.ά.

● Στα αριστερά της εισόδου θα γί-
νεται η επεξεργασία του χώµα-
τος και η ετοιµασία του πηλού,
που θα χρησιµοποιείται στο αγ-
γειοπλαστείο.

● Το αγγειοπλαστείο φιλοξενείται στον πρώτο όροφο.
Ένας άνετος και σύγχρονος χώρος, µε όλο τον απαι-
τούµενο σύγχρονο εξοπλισµό. Στον ίδιο χώρο θα στε-
γαστεί και το Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής όπου θα συ-
νεχίσει η ∆ΩΡΕΑΝ εκπαίδευση για την εκµάθηση της
Φοινιώτικης Αγγειοπλαστικής Τεχνοτροπίας για τον κάθε
ενδιαφερόµενο Φοινιώτη.

● Στο χώρο δίπλα από το αγγειοπλαστείο λειτουργεί ένας
πολυχώρος χωρητικότητας 30 θέσεων, ο οποίος
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως αίθουσα διαλέξεων
και προβολής. Για λογαριασµό του Συµβουλίου, σε συ-
νεργασία µε το Φοινιώτη κ. Γιάννη Νεοφύτου, ετοι-
µάστηκε βίντεο διάρκειας 13 λεπτών το οποίο καλύ-
πτει όλα τα στάδια παραγωγής, από τη συλλογή του
χώµατος, την ετοιµασία του πηλού, την κατασκευή των

αγγείων και το ψήσιµο τους σε παραδοσιακό καµίνι.
Το βίντεο σκοπό έχει την ενηµέρωση των επισκεπτών
του αγγειοπλαστείου για τη φοινιώτικη παραδοσιακή
αγγειοπλαστική τέχνη. Άµεσα οι συντελεστές του βί-
ντεο επεξεργάζονται το περιεχόµενο του και έχουν προ-
βεί σε µετάφραση του για την προβολή του στα αγγλικά,
καθώς και σε άλλες ξένες γλώσσες µελλοντικά.

● Στο δεύτερο όροφο φιλοξενούνται τα γραφεία του Προ-
έδρου του Κοινοτιού Συµβουλίου και της Γραµµατεί-
ας. ∆ιαθέτει χώρους αρχειοθέτησης και αποθήκευσης
και αίθουσα συνεδριάσεων που µπορεί εύκολα να µε-
τατραπεί σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητι-
κότητας 35 θέσεων. Επίσης διαθέτει µεγάλο περίβο-
λο στο µπροστινό και στο πίσω µέρος, χώροι οι οποί-
οι µπορούν να αξιοποιηθούν µελλοντικά.

Στο κτήριο στεγάζονται

Σ’ ευχαριστούμε Πρόεδρε

Μία άκρως συ-
γκινητική στιγ-
µή στη όλη εκ-

δήλωση ήταν και η
απαγγελία από τον κ.
Παντελή Οικονόµου µε-
ρικών στίχων που ο
ίδιος έγγραψε και αφιέ-
ρωσε ειδικά για τη βρα-
διά, προς τιµή του Προ-
έδρου της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.

«Σ’ ευχαριστούµε Πρόεδρε,
µεγάλη η τιµή µας,
µεγάλη η περηφάνια µας
που σ’ έχουµε µαζί µας.

Έστω για λίγο, µια στιγµή,
τρεις ώρες µετρηµένες
και παίρνει δύναµη η ψυχή
κ’ αρχίζει να δηµιουργεί,
στα όρη και στις ξέρες.

Για µας τρεις ώρες εν πολλές,
είναι γεµάτες χρώµατα
τζιαι ζωντανέφκουµε ξανά,
τα ξύλα τζιαι τα χώµατα».



Την πεποίθηση ότι η Κύπρος, σε
µια περίοδο οικονοµικής κρί-
σης, µπορεί να διακριθεί στην

τεχνολογία και την καινοτοµία και να
δώσει ευχέρεια και δυνατότητα, να
αναπτύξει την ψηφιακή οικονοµία
και να καταστεί χώρα που να µπορεί
να διαφηµίζει κάτι πρωτότυπο, πρω-
τοποριακό και κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό
και για τους τουρίστες, επιχειρήσεις
και πολίτες, εξέφρασε ο Βουλευτής
και Πρόεδρος της Επιτροπής Εµπο-
ρίου της Βουλής κ. Λευτέρης Χρι-
στοφόρου.

Μιλώντας ύστερα από τη συνεδρία
της Επιτροπής, που µελέτησε µεταξύ
άλλων και τη δυνατότητα δηµιουργίας
ελεύθερης ζώνης διαδικτύου στην Κύ-
προ, είπε πως «θεωρούµε ότι είναι από-
λυτα εφικτό - κι αυτό πραγµατοποιείται
σε άλλες χώρες του κόσµου - να υπάρ-
ξει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο,
σε συγκεκριµένα σηµεία από Κύπριους
πολίτες, επιχειρήσεις αλλά και από
τουρίστες».

Σύµφωνα µε τον κ. Χριστοφόρου,
η Κύπρος µπορεί να πρωτοπορήσει
σε αυτόν τον τοµέα και µπορεί να δώ-
σει το µήνυµα ότι καθίσταται χώρα
που παρέχει τη δυνατότητα σε πο-
λίτες που δεν έχουν την οικονοµική
ευχέρεια ή την προσβασιµότητα στο
διαδίκτυο, να έχουν ελεύθερη πρό-
σβαση».

Αυτό µπορεί να καταστεί εφικτό για
να θέσουµε το πρώτο λιθαράκι, το
πρώτο βήµα, δηµιουργώντας τέτοι-
ους χώρους ελεύθερης πρόσβασης,
ξεκινώντας από κοινότητες αλλά και
από πολυσύχναστες περιοχές. Η
Επιτροπή, συνεδρίασε αρκετές φο-
ρές και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
αυτή τη φορά βρισκόµαστε στο τέλος
του δρόµου για να αρχίσουν βήµα µε
βήµα να υλοποιούνται αυτά που ο
Πρόεδρος και οι βουλευτές της Επι-
τροπής Εµπορίου, εισηγήθηκαν.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Κώστας
Κώστα σηµείωσε ως θετική εξέλιξη το
γεγονός ότι 97 κοινότητες µέχρι στιγ-
µής έχουν δηλώσει συµµετοχή στο
πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου, σε σηµεία που έχουν
υποδείξει οι ίδιες οι κοινότητες, καθώς

επίσης και το γεγονός ότι 430 τερ-
µατικά units της HELLAS SAT θα πα-
ραχωρηθούν στο πρόγραµµα αυτό,
κάτι το οποίο απαλλάσσει τις κοινό-
τητες από το µεγάλο οικονοµικό βά-
ρος της αγοράς εξοπλισµού.

Αυτό το γεγονός, συνέχισε, ώθη-
σε ακόµη 30 κοινότητες, συµπερι-
λαµβανοµένης και της κοινότητας
Φοινιού, να αποστείλουν πρόσφατα
στην Ένωση Κοινοτήτων αίτηµα
συµµετοχής στο πρόγραµµα, ενώ σύ-
ντοµα θα προχωρήσουν οι κοινότη-
τες µε την προκήρυξη προσφορών
για τις συνδέσεις και θα αρχίσει η εκ-
παίδευση όλων των ψηφιακών πρε-
σβευτών.

«Ως ΑΚΕΛ θεωρούµε ότι είναι
πολύ σηµαντικό να προσπαθήσου-

µε όλοι να πετύχουµε την παροχή
ελεύθερης ζώνης διαδικτύου σε κά-
ποιες νησίδες, σε αστικές περιοχές
όπως θα γίνει και στις κοινότητες. Για-
τί αυτό θα έχει πολύ θετικές επι-
πτώσεις στον τουρισµό και την κοι-
νωνία ευρύτερα. Θεωρούµε ότι είναι
το πρώτο, αλλά πολύ µεγάλο και ση-
µαντικό βήµα», συµπλήρωσε ο κ.
Κώστα.

Ο βουλευτής του ∆ΗΚΟ κ. Αγγελος
Βότσης αναφέρθηκε στα θετικά βή-
µατα που έχουν γίνει, αφού για πρώ-
τη φορά έχουµε την επίσηµη θέση
του Ρυθµιστή Τηλεπικοινωνιών, όπου
καταγράφει τις δυνατότητες που
έχουµε σε σχέση µε αυτό το θέµα.

Έχουµε µπροστά µας, σηµείωσε,
τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε τις
λεγόµενες νησίδες στις τουριστικές
µας πόλεις κι όχι µόνο ή σε πολυ-
σύχναστες περιοχές των πόλεων,
όπου συχνάζει η νεολαία ή οι παρα-
θεριστές, ώστε να τους δώσουµε τη
δυνατότητα να έχουν ελεύθερη πρό-
σβαση στο διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα µε αυτή την πρόταση,
που φαίνεται ότι µπορεί να είναι
υλοποιήσιµη, τουλάχιστον µε τις νη-
σίδες, δεν αντιδρά η πλειοψηφία
των παρόχων. Αυτή η υπηρεσία θα
λειτουργεί συµπληρωµατικά όπως
καταγράφεται στην µελέτη του Ρυθ-
µιστή Επικοινωνιών.

Πηγή: Εφηµερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ”

Εφικτή η δημιουργία ελεύθερης
ζώνης διαδικτύου και στο Φοινί

«θεωρούμε ότι είναι
απόλυτα εφικτό, κι αυτό

πραγματοποιείται
σε άλλες χώρες

του κόσμου να υπάρξει
ελεύθερη πρόσβαση

στο διαδίκτυο
σε συγκεκριμένα σημεία

από Κύπριους πολίτες
επιχειρήσεις αλλά και από

τουρίστες».
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Με τη στήριξη των Επιµορ-
φωτικών Κέντρων του
Υπουργείου Παιδείας και

Πολιτισµού και κατά τη φετινή σχολική
χρονιά 2013-14, θα λειτουργήσει το
εργαστήρι αγγειοπλαστικής για την
εκµάθηση παραδοσιακής Φοινιώτικης
Αγγειοπλαστικής Τεχνοτροπίας, στο
σύγχρονο Αγγειοπλαστείο εντός των
Νέων Κοινοτικών Κτηρίων της κοι-
νότητας µας.

Τα µαθήµατα θα γίνονται κάθε
Σάββατο πρωί από τις 11:00 µέχρι τις
12:30 και θα περιλαµβάνουν παρα-
δοσιακή και µοντέρνα αγγειοπλα-
στική στο γυριστάρι, δηµιουργία αγ-
γείων στο χέρι, σε ποδοτροχό και σε
ηλεκτρικό τροχό, ψήσιµο σε παρα-
δοσιακό καµίνι µε ξύλα, καθώς και σε
καµίνι µιας χρήσεως.

Οι συµµετέχοντες θα εκπαιδευτούν
στη χρήση του φοινιώτικου πηλού και
του πηλού που προέρχεται από πα-
ραγωγούς αγγειοπλάστες τηςΛεµεσού.
Σκοπός των µαθηµάτων είναι να εν-
θαρρυνθεί η αναβίωση της Αγγειο-
πλαστικής Τέχνης του Φοινιού, χρησι-

µοποιώντας παραδοσιακές και µο-
ντέρνες µεθόδους, µεταφέροντας έτσι
τον αυθεντικό χαρακτήρα του Φοινιώ-
τικου αγγείου, σε σύγχρονες δηµιουρ-
γίες αγγείων καθηµερινής χρήσης.

Το Κοινοτικό Συµβούλιο Φοινιού
καλωσορίζει όλους τους συµµετέ-
χοντες (εκπαιδευτές και εκπαιδευό-
µενους), «στο νέο σύγχρονο αγγει-
οπλαστείο της κοινότητας, µε την

ευχή να αναβιώσουν όλες οι παρα-
δοσιακές τέχνες της κοινότητας και το
Φοινί να καταστεί ένα σύγχρονο κέ-
ντρο κεραµικής στον τόπο µας».

Τα Μαθήµατα θα συνεχίσουν να
παρέχονται ∆ΩΡΕΑΝ σε όλους τους
συµµετέχοντες, µε τη στήριξη των
Επιµορφωτικών Κέντρών Λεµεσού
και την ευγενή χορηγία του Κοινοτι-
κού Συµβουλίου Φοινιού.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συγχωνεύσεις Εταιρειών

Ενηµερώνουµε τα µέλη/µετόχους και πελάτες µας ότι όλα τα Κατα-
στήµατα της Εταιρείας µας παρέµειναν ΚΛΕΙΣΤΑ το Σάββατο
02/11/2013 λόγω της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας µας µε
τις Εταιρείες

• ΣΠΕ Κυπερούντας Λτδ
• Ηµιορεινής Λτδ
• Ορεινής Πιτσιλιάς Λτδ
• ΣΠΕ Κρασοχωριών Λτδ
• Συνεργατικό Ταµιευτήριο Πελεντρίου Λτδ και
• ΣΠΕ Αγρού Λτδ.

Όλα τα Καταστήµατα της Νέας Εταιρείας «ΣΠΕ Τροόδους Λτδ» θα
λειτουργήσουν κανονικά από τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013.

Εκ της ∆ιεύθυνσης

Επιμορφωτικά Μαθήματα
για την περιόδο 2013-14

Το Κοινοτικό Συµβούλιο Φοινι-
ού, συνεχίζοντας τις προσπά-
θειές του, για ακόµη περισσό-

τερη ανάπτυξη και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, επι-
σκεπτών και παραθεριστών, προω-
θεί την ανέγερση ενός εκ των δύο ∆η-
µόσιων Αποχωρητηρίων που προ-
γραµµατίζονται στην κοινότητα.

Το έργο ανεγείρεται παρά το χώρο
στάθµευσης, δίπλα από την πλατεία
της κοινότητας που γειτνιάζει µε το
«Πηλαβάκειο Μουσείο», και το πα-
ραδοσιακό καφενείο «Η Πάστρα».

Το έργο θα περιλαµβάνει ξεχω-
ριστούς χώρους υγιεινής για άντρες,
για γυναίκες και για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.

Το όλο έργο αναµένεται να ολο-
κληρωθεί σύντοµα.

Ολοκληρώνονται τα
Δημ. Αποχωρητήρια
στο Φοινί



Πρωτοπορώντας για άλλη µία
φορά για το Φοινί, η Ουρανία
Πίσσουρου παρουσιάζει στην

αγορά το νέο πρόσωπο του Παρα-
δοσιακού Φοινιώτικου Λουκουµιού.
Μετά από σειρά ετών δυναµικής
παρουσίας στην Κύπρο και το εξω-
τερικό, το Παραδοσιακό Φοινιώτικο
Λουκούµι της Ουρανίας Πίσσουρου
ανανεώνεται µε τη δηµιουργία δύο
νέων µοντέρνων συσκευασιών µε νέα
γραφικά στις συσκευασίες των 450γρ
µε άρωµα περγαµόντο, µε ή/και χω-
ρίς αµύγδαλα.

Η νέα συσκευασία δίνει την αί-
σθηση του εκλεπτυσµένου γλυκού,
αφού οι νέες γκουρµέ συσκευασίες
ξεχωρίζουν έντονα στο ράφι. Λιτή, µι-
νιµαλιστική και αρµονική, η φόρµα της
νέας συσκευασίας ξεχωρίζει µε τα
χρώµατά της, ενώ η καλαίσθητη ετι-
κέτα του πακέτου που περικλείει τα
Φοινιώτικα Λουκούµια υπογράφει
την αγνότητα, τη διαύγεια, τη γλυκύ-
τητα, τη φρεσκάδα και την ίδια απα-
ράµιλλη γεύση που προσφέρει το Πα-
ραδοσιακό Φοινιώτικο Λουκούµι.

Η νέα σύγχρονη συσκευασία απα-
ντά στις ανάγκες των καταναλωτών,
υπερέχει και διαφοροποιείται σε σχέ-
ση µε τον ανταγωνισµό, καθώς ενισχύει
µε τον καλύτερο τρόπο την εικόνα
του Παραδοσιακού ΦοινιιώτικουΛου-
κουµιού, ως ένα σύγχρονου προϊόν.

Η νέα συσκευασία σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως

στις προδιαγραφές υψηλής ποιότη-
τας παραγωγής που προσφέρει η
βιοτεχνία της ΟΥΡΑΝΙΑΣ Μ.∆. ΠΗ-
ΛΑΒΑΚΗ.

Η τέχνη της παρασκευής του φοι-
νιώτικου λουκουµιού εισήχθη στο Φοι-
νί από το Φυλακτή Πηλαβάκη, το «Ζα-
χαροπλάστη» όπως ήταν γνωστός. Ο
άνθρωπος αυτός έζησε από παιδί για
αρκετά χρόνια στην Αίγυπτο και εκεί
έµαθε την τέχνη του λουκουµιού. Όταν
γύρισε στην Κύπρο το 1930, έφερε µαζί
του την τέχνη αυτή και άρχισε να την
εξασκεί από τότε, στο Φοινί.

Η παρασκευή του λουκουµιού ιδι-
αίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα δεν
ήταν εύκολη υπόθεση. Ο Φυλακτής
Πηλαβάκης ξεκινούσε την παρα-

σκευή του Λουκουµιού, από πολύ νω-
ρίς το πρωί. ∆ιαχώριζε τα υλικά που
θα χρειαζόταν στη σωστή αναλογία,
(ζάχαρη, νησιαστέν, διάφορες αρω-
µατικές ουσίες και φυσικά νερό).
Ακολούθως τοποθετούσε το «χαρτζί»
πάνω στη «νησκιά» και έβαζε µέσα
όλα τα υλικά που είχε διαχωρίσει από
πριν. Άναβε τη φωτιά, η οποία δεν
έπρεπε να ήταν πολύ δυνατή και άρ-
χιζε σιγά σιγά το ψήσιµο του.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος φρόντιζε να
ανακατεύει συνεχώς το µίγµα µέσα
στο χαρτζί, σε χαµηλή φωτιά για 8-10
ώρες, ανάλογα µε την ποσότητα του
µίγµατος. Στην αρχή, βέβαια, το µίγ-
µα ήταν αραιό και το ανακάτεµα γι-
νόταν σχετικά εύκολα. Αργότερα
όµως όταν το µίγµα άρχιζε να πήζει
βάραινε και το ανακάτεµα ήταν αρ-
κετά δύσκολη, επίπονη και κουρα-
στική δουλειά. Συνήθως καλούσε
συνεργάτες του να τον βοηθούν στο
ανακάτεµα, για να ανταλλάζονται και
να ξεκουράζει ο ένας τον άλλο.

Αφού ο ίδιος βεβαιωνόταν ότι το
λουκούµι του είχε ψηθεί, κατέβαζε το
χαρτζί από τη φωτιά και το περιεχό-
µενο του το έχυνε σε ξύλινα καλού-
πια, όπου έµενε µέχρι την άλλη µέρα
για να κρυώσει. Την εποµένη µέρα,
το έκοβε σε µικρά κοµµατάκια και
αφού το πασπάλιζε µε λεπτή ζάχαρη
το τοποθετούσε σε κουτιά, τα οποία
κατασκεύαζε ο ίδιος, και το λουκού-
µι ήταν έτοιµο για κατανάλωση. Ο Φυ-
λακτής µετέδωσε την τέχνη της πα-
ρασκευής του λουκουµιού στο γιο του
∆ηµήτρη, ο οποίος δυστυχώς, έφυ-
γε πρόωρα από τη ζωή.

Σήµερα την τέχνη αυτή συνεχίζει
η βιοτεχνία της ΟΥΡΑΝΙΑΣ Μ.∆. ΠΗ-
ΛΑΒΑΚΗ. Με µοντέρνες µεθόδους,
σε ένα νέο και απόλυτα καθαρό ερ-
γαστήριο, τηρώντας πλήρως τους κα-
νόνες διαχείρισης τροφίµων, µε βιο-
µηχανοποίηση όλων των σταδίων
παραγωγής, το Φοινιώτικο Λουκού-
µι παράγεται πλέων µαζικά, διατη-
ρώντας όλα εκείνα τα στοιχεία, την
παραδοσιακή και µεστή γεύση του,
όπως το έψηνε ο Φυλακτής Πηλα-
βάκης 100 χρόνια πριν.

Το Παραδοσιακό Φοινιώτικο
Λουκούμι αλλάζει πρόσωπο

«Οι επισκέπτες του
Φοινιού αποχαιρετούν

το χωριό μας συνήθως με
ένα κουτί Φοινιώτικα
Λουκούμια στο χέρι.

Σαν να θέλουν να
κρατήσουν κάτι από τη

γλύκα της επίσκεψης
τους στο χωριό μας... και
το Φοινιώτικο Λουκούμι

φαίνεται να είναι ότι
πιο ταιριαστό».

Η νέα µοντέρνα συσκευασία µε τα Φοινιώτικα Παραδοσιακά Λουκούµια
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Παρουσίαση της μίας εκ των δύο Βιοτεχνιών παρασκευής Φοινιώτικου Λουκουμιού



Οι δύο άντρες Χρυσόστοµος και
Αυγουστής, φίλοι από το
στρατό, όπου υπηρέτησαν

µαζί για ένα εξάµηνο, στην Άσπρη
Μούττη, το 1970, συναντήθηκαν πρό-
σφατα στο Φοινί, µετά από 43 ολό-
κληρα χρόνια. Αφορµή για τη συνά-
ντηση τους αυτή στο Φοινί, οι ταµπέ-
λες για τα Νέα Κοινοτικά Κτήρια της
κοινότητας, οι οποίες εγκαταστάθηκαν
την παραµονή των εγκαινίων.

Ο Χρυσόστοµος, ταπελλογράφος
σήµερα στο επάγγελµα, κερδίζοντας
την προσφορά για την ετοιµασία και
εγκατάσταση των ταµπελών στα Νέα
Κοινοτικά Κτήρια µας, επισκέφθηκε
το Φοινί την Παρασκευή 11 Οκτω-
βρίου 2013, για την τοποθέτηση
τους.

Αφού ολοκληρώθηκε η εγκατά-
σταση και οι ταµπέλες ήσαν στη
θέση τους, ο κοινοτάρχης κάλεσε τον
Χρυσόστοµο στην κεντρική πλατεία
του χωριού, στο Κέντρο Νεότητας, για
ένα καφέ πριν ο ίδιος αναχωρήσει για
τη Λευκωσία. Εκεί έγινε και η συνά-
ντηση, αφού ο Χρυσόστοµος µας
ενηµέρωσε για το φίλο Αυγουστή από
το Φοινί, µε τον οποίο υπηρέτησε µαζί
στο στρατό το 1970.

Ερχόµενος ο Αυγουστής στο ΚΝΦ,

αρχικά δεν κατάλαβε το φίλο του Χρυ-
σόστοµο. Ωστόσο µετά από τις ανα-
γκαίες συστάσεις οι δύο φίλοι θυµή-
θηκαν τα παλιά και τη στρατιωτική
τους θητεία. Πολλά είχαν να θυµη-
θούν οι δύο άντρες, από το στρατό
και η συζήτηση εµπλέκει ακόµα δύο
φίλους τους που υπηρετούσαν τότε
όλοι µαζί στο στρατό. Ο Αυγουστής
υπηρέτησε ως διαβιβαστής πεζικού
και ο Χρυσόστοµος ως απλός στρα-
τιώτης στο πεζικό.

Η τουρκική εισβολή βρίσκει τους
τέσσερις φίλους σε διαφορετικά στρα-

τόπεδα συγκέντρωσης. Ο Χρυσό-
στοµος καταλήγει στην Κερύνεια
ενώ ο Αυγουστής στον Ψεµατισµένο.
∆ύο κοινοί τους φίλοι ο Μένοικος και
ο Αντρέας, δυστυχώς, σκοτώθηκε
στον πόλεµο ενώ ο άλλος είναι µέχρι
σήµερα αγνοούµενος.

Τέλος η συζήτηση καταπιάστηκε µε
την οικογένεια τους, τα παιδιά και εγ-
γόνια τους. Οι δύο φίλοι έδωσαν εκ
νέου υπόσχεση για συνάντηση στο
Φοινί µε τις οικογένειες τους.

Γιάννης Νεοφύτου

Συνάντηση δύο φίλων στο Φοινί
μετά από 43 ολοκληρα χρόνια

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το
Κέντρο Νεότητας Φοινίου

Οι δύο φίλοι Αυγουστής Αυγουστή και Χρυσόστοµος Τίκκος

Σε εκλογική γενική
συνέλευση των µε-
λών του Κέντρου Νε-
ότητας Φοινιού που
πραγµατοποιήθηκε
την Κυριακή 13
Οκτωβρίου 2013, στο
Πολιτιστικό Κέντρο
της κοινότητας Φοινι-
ού, κατά την οποία
συζητήθηκε µεταξύ
των µελών η συνολι-

κή δράση του ΚΝΦ και έγινε ταµειακός απολογισµός και
ψηφίστηκε το και νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιου του ΚΝΦ είναι

Πρόεδρος Χαράλαµπος Θεοφίλου
Αντιπρόεδρος Μιχάλης Πιερής

Γραµµατέας Γεωργία Έκτωρος
Βοηθός Γραµµατέα ∆έσποινα Μεσαρίτη

Ταµίας Πάνυ Νικολάου
Βοηθός Ταµίας Άννα Αθανασίου

Μέλη Μιχάλης ∆ηµοσθένους
Λούκας Μούζουρος
Πολύκαρπος Ηλία
Μερόπη Ευριπίδου
Μικαέλλα Νικολάου
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► Τελικά τι έγινε βρε παιδιά µε το σί-
τινγκ αρεϊντζεµεντ (ταξιθέτηση), ας
µας ενηµερώσει κάποιος. Οι καλε-
σµένοι µας έκατσαν σωστά στις θέ-
σεις τους; Που τον πολλήν τον κόσµο,
εγιώ πάντως έφκαλα την στέκοντας,
αφού ούτε φοινιώτικην τόνενη καρέ-
κλα ήβρα όφκερη ούτε πλαστική.

► Καθ’ όλα νηφάλιος αποδείχθηκε
τελικά ο Πρόεδρος κατά την τέλεση
των εγκαινίων του Κοινοτικού Κτηρί-
ου στο Φοινί. Ο κ. Αναστασιάδης δεν
ενέδωσε στην προσφορά του κ. Π.
Οικονόµου για µια ζιβανία. Σύµφω-
να δε και µε τα όσα ανάφερε ο ίδιος
ο Πρόεδρος, πριν πάρει το λόγο και
ανέβει στο βήµα... «Θέλουν να µε µε-
θύσουν οι Φοινιώτες, να πω σε όλα
ναι». Αν κρίνουµε µάλιστα, σύµφω-
να µε έγκυρες πληροφορίες της στή-
λης µας, ότι τα δώρα του Προέ-
δρου, προς τον κοινοτάρχη δόθηκαν

κατά τη διάρκεια του δείπνου
που ακολούθησε, εµείς ένα
έχουµε να πούµε. Πάντα νη-
φάλιος Πρόεδρε! Όλοι εµείς
απλά

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

► Απορία... Η χειραψία δια
του αγκώνος που έκαµε ο
πρόεδρος µε τις αγγειοπλά-
στριες πώς ονοµάζεται τελικά;
Καππακωτή... εν τζιαί λαλείς την, το
µόνο σίουρον. Τυχερές οι αγγειο-
πλάστριες µας, η Γιώτα (πρεσβυτέ-
ρα), η Ιφιγένεια και η Γιωτού, ούλλες
τους πιλογρησµένες προέβαλαν τους
αγκώνες τους για τη σύναψη «αγκω-
νωτής» χειραψίας µε τον εξοχότατο
Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη.

► Τέλος µια συµβουλή προς τις αγ-
γειοπλάστριες του σύγχρονου αγ-

γειοπλαστείου µας. Την επόµενη
φορά παρακαλώ να αποσύρονται
από το πλάνο οι πλαστικές κάσιες, τα
χάρτινα κιβώτια, οι σίκλες και όλες οι
πλαστικές τσάντες που χρησιµοποι-
ούνται για τη µεταφορά του πηλού και
άλλων αγγείων. ∆ιαφορετικά, κυρίες
µου παρακαλώ, την επόµενη φορά
να ενηµερώνετε τους φωτογραφούς
και τους καµεραµέν ότι η εκποµπή θα
περιέχει τοποθέτηση προϊόντων...

Gaz

Φ ΩΤΟ ΡΕΤΡΟ

Οι Θεοχάρης Ψάλιος και
Αχιλλέας Μάουζερ, δεκαετία
του 1950, (έτος 1958), φορ-
τώνουν σταφύλια µε κοφίνια
σε φορτηγό στην Κατέβαση.

Σίγουρα κάπου εκεί κοντά θα
υπήρχαν και γαϊδούρια για
την µεταφορά των κοφινιών
από το αµπέλι µέχρι τον
αγροτικό δρόµο.

Στις µέρες µας τα συµπαθή
χαρισµατικά τετράποδα έχουν
εκλείψει. Τα σταφύλια µεταφέ-
ρονται πλέον µέσα σε πλα-
στικά δοχεία (κάσιες) ενώ
στην κατέβαση έχουν ανοι-
χθεί παντού αγροτικοί δρόµοι
για πρόσβαση στα αµπέλια µε
αγροτικά αυτοκίνητα.

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»
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