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Αδελφοποίηση Μάσαρη Ρόδου και Μάσσαρι Κύπρου 
 

Το διάστηµα 11-17 Ιουλίου, 2008 αποστολή από 
την Κατεχόµενη Κοινότητα Μάσσαρι αποτελούµενη 
από τον Πρόεδρο του ΚΣ ∆ρ. Ελευθέριο Αντωνίου, 
τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΚΣ κ Ελευθέριο 
Βασιλείου, την Πολιτιστική Εκπρόσωπο του ΚΣ κα 
Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου και την κα Μαρία 
Βασιλείου µετέβη στο νησί Ρόδος για να 
συµµετάσχει σε µία σειρά εκδηλώσεων που είχαν 
προγραµµατιστεί από το Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Μάσαρη Ρόδου.   
Η αντιπροσωπεία της Κύπρου ήταν προσκεκληµένη 
του Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
Οικονόµου Χρυσόστοµου Παπαλέξη, του Προέδρου 
του Τ∆ Μάσαρη Ρόδου Χρήστου Νικήτα, και του 
Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου “Το Καµµυρί” 
Παναγιώτη Μαστροσαββάκη µέσα στα πλαίσια 
προώθησης των διαδικασιών αδελφοποίησης των 
δύο οµωνύµων κοινοτήτων. 
Η Κυπριακή οµάδα έτυχε της υποδοχής από 
αντιπροσωπεία των τριών φορέων την Παρασκευή 
11 Ιουλίου, 2008. 
Παρευρέθησαν ως οι επίσηµοι προσκεκληµένοι το 
Σάββατο 12 Ιουλίου, 2008 στον Εσπερινό στη 
Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Καµµυρί του οποίου 
χοροστατούσε ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος 

καθώς και στους εορτασµούς που ακολούθησαν 
στη µεγάλη πανήγυρη.   
Την Κυριακή 13 Ιουλίου, 2008 η αντιπροσωπεία 
συµµετείχε σε ειδική εκδήλωση που οργανώθηκε 
στον Ιερό Ναό των Εισοδίων Θεοτόκου Μάσαρη 
Ρόδου.  Στην εκδήλωση προσφώνησε ο 
Οικονόµος Χρυσόστοµος Παπαλέξης και 
απεύθυνε χαιρετισµό ο Πρόεδρος του ΚΣ 
Μάσσαρι Κύπρου ∆ρ. Ελευθέριος Αντωνίου, 
ακολούθησε παρουσίαση µικρού µήκους ταινίας 
που ετοιµάστηκε από τον δάσκαλο Λεωνίδα 
Νικολόπουλο για τη ζωή στο Μάσαρη Ρόδου του 
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χθες και του σήµερα, παρουσιάστηκε έρευνα του 
Φιλόλογου Παναγιώτη Κεχαγιά για τους 
συνδέσµους των Κυπρίων µε τους Μασσαρενούς 
της Ρόδου και την παρουσία τους στη Ρόδο και στο 
χωριό Μάσαρη που χρονολογείται από το 1682.  Η 
εκδήλωση έκλεισε µε παρουσίαση του βιβλίου 
“Μάσσαρι – θύµισες µιας γης” από την Πολιτιστική 
Εκπρόσωπο του ΚΣ Μάσσαρι Κύπρου Λυγία 
Χριστοφόρου-Αντωνίου και ανταλλαγή µικρών 
αναµνηστικών δώρων. 
 

 

 
 
 

Την Τετάρτη  16 Ιουλίου, 2008 ο Πρόεδρος του ΚΣ 
Μάσσαρι Κύπρου Ελευθέριος Αντωνίου, είχε 
συνάντηση στο γραφείο του Αντινοµάρχη 
∆ωδεκανήσου κ Φώτη Χατζηδιάκου και 
συζήτησαν παρουσία του Οικονόµου 
Χρυσόστοµου Παπαλέξη τόσο για τα κοινά 
στοιχεία των δύο Κοινοτήτων, όσο και για τα 
µέτρα προώθησης των διαδικασιών 
αδελφοποίησης των δύο µερών. 
Την Πέµπτη 17 Ιουλίου, 2008 την αντιπροσωπεία 
δεξιώθηκε στην περιοχή Στεγνά ο “∆ηµοτικός 
Οργανισµός Πρόνοιας Αρχαγγέλου” και η 
Πρόεδρος της ∆ΟΠΑ κα Βίκυ Γέροντα 
ενηµερώθηκε για τους δεσµούς φιλίας που 
ενώνουν το κατεχόµενο χωριό Μάσσαρι Κύπρου 
µε το Τ∆ Μάσαρη Ρόδου, τα κοινά Ιστορικά και 
Πολιτισµικά στοιχεία των δύο µερών.   Στην κα 
Γέροντα παραχωρήθηκε ενυπόγραφο αντίτυπο 
του βιβλίου “Μάσσαρι-θύµισες µιας γης” από 
τους συγγραφείς. 
Κατά την παραµονή τους η αντιπροσωπεία είχε 
την ευκαιρία να µιλήσει µε κατοίκους του Τ∆ 
Μάσαρη Ρόδου στην µικρή πλατεία “Ελευθερίας” 
και έτυχε ξενάγησης σε τουριστικές περιοχές της 
Ρόδου όπως τις “Επτά Πηγές”, “Ελεούσα”, 
“Πεταλούδες”, πόλη της “Ρόδου”, Λιµάνι, 
“Ενυδρείο”, τα “Στεγνά”, τη “Λίνδο”, τα “Βληχά”, τα 
“Πλατάνια”, στο “Μοναστήρι Θάρρι”, παραλία 
“Χαράκι” και στο χωριό “Μαλώνα”. 
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