1984

Εκδήλωση «Το Φοινί έρχεται στη Λευκωσία ….για να απολαύσετε ζεστό παλουζέ»
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Φοινιού «Το Φοινί έρχεται
στη Λευκωσία ….για να απολαύσετε ζεστό παλουζέ». Η εκδήλωση διεξήχθη στο «Ίδρυμα Λυσσαρίδη»,
στη Λευκωσία, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.
Στόχος της διοργάνωσης αυτής ήταν κυρίως, η συνεύρεση των Μελών και Φίλων του Συνδέσμου μας, αλλά
και η προβολή της κοινότητάς μας στη Λευκωσία. Η εκδήλωση περιλάμβανε έκθεση παραδοσιακών
πήλινων φοινιώτικων αγγείων, παραδοσιακών καρέκλων, φοινιώτικου λοκουμιού και παρασκευής παλουζέ.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ζεστό παλουζέ, λοκούμι και κυπριακό καφέ.
Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου και στηριζόταν
από τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων κ. Κώστα Χαμπιαούρη, οι οποίοι παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν την
εκδήλωση. Παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Σ.Κ. ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζάπουλος, η τέως Δήμαρχος
Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου καθώς και δεκάδες κάτοικοι της κοινότητας, απόδημοι και φίλοι του Φοινιού,
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Φοινιού εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Υφυπουργό Τουρισμού,
τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων, το Ίδρυμα «Λυσσαρίδη» που παραχώρησε αφιλοκερδώς την αίθουσα,
το Λαϊκό Καφεκοπτείο για την προσφορά του κυπριακού καφέ, το ΣΚΕ Φοινιού και ιδιαίτερα στον πρόεδρό
του κ. Αλέκο Σπανό.
Ευχαριστίες εκφράζουμε στη Γιώτα Δημοσθένους και Μαρία Νεοφύτου οι οποίες με προθυμία ανέλαβαν
την παρασκευή του παλουζέ, τους αγγειοπλάστες Γιώτα Δημοσθένους και Παντελή Οικονόμου που
παρουσίασαν στην πρωτεύουσα την παραδοσιακή τέχνη της αγγειοπλαστικής, την Κωνσταντίνα Αχιλλέως
που παρουσίασε την τέχνη της κατασκευής φοινιώτικης καρέκλας και την Ουρανία Πίσσουρου που
προσέφερε στην εκδήλωσή μας το φοινιώτικο λοκούμι.
Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε για την παρουσία και στήριξη τους στον Πρόεδρο της Κοινότητας κ.
Φυλακτή Ηρακλέους, τον πατήρ Δημοσθένη Δημοσθένους, στην πρόεδρο του Κέντρου Νεότητας Φοινιού κ.
Γεωργία Έκτωρος, καθώς επίσης στον κ. Γιάννη Νεοφύτου και κ. Γιάννη Ιωάννου για την τηλεοπτική και
φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσής μας.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσους βοήθησαν με
οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία της εκδήλωσής μας, καθώς όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία
τους.
Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Φοινιού

