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Αδελφοποίηση κατεχόµενης Κοινότητας Μάσσαρι µε ∆ήµο Αρχαγγέλου Ρόδου
Είπες θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή
Καβάφης
Και πήγα σ’ άλλη γη, σε άλλα µέρη … πέρασα θάλασσα
και ουρανό και βρήκα µια άλλη πόλη, ίδια µε τη δική
µου, ίδια µε την πόλη που έχασα και δάκρυσα γιατί
κάθε της λιθαράκι µου θύµιζε την οµορφιά που είχα
αφήσει πίσω µου, πίσω από το συρµατόπλεγµα.
Έτσι άρχισε η επίσηµη εκδήλωση Αδελφοποίησης στις
17.01.2010 µεταξύ του ∆ήµου Αρχαγγέλου Ρόδου και
της κατεχόµενης Κοινότητας Μάσαρη.
Το απόγευµα της Κυριακής 17 Ιανουαρίου, 2010
πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο
Επίσηµη Εκδήλωση Αδελφοποίησης του Μάσαρη
Κύπρου µε το ∆ήµο Αρχαγγέλου Ρόδου.
Στην εκδήλωση χαιρέτησαν εκ µέρους του Προέδρου της
Βουλής ο κ Αντρέας Αγγελίδης (Βουλευτής), εκ µέρους
του Υπουργού Εσωτερικών ο κ Αργύρης
Παπαναστασίου
(Έπαρχος
Λευκωσίας),
η
Ευρωβουλευτής Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εκ µέρους
του Μητροπολίτη Μόρφου ο Οικονόµος Κωνσταντίνος
Κακουρίδης και η Επιτετραµµένη της Πρεσβείας της
Ελλάδος κα Αικατερίνη Ξαγοράρη.
Στο τελετουργικό µέρος ακούστηκαν οµιλίες από τον
Κοινοτάρχη Μάσσαρι ∆ρ. Ελευθέριο Αντωνίου και τον
∆ήµαρχο Αρχαγγέλου Ρόδου κ Αλέξανδρο Παππουρά.
Αναγνώστηκε το Πρωτόκολλο και υπογράφηκε από τα
δύο µέρη, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή αναµνηστικών.
Το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε ανάφερε:
Σήµερα Κυριακή 17.01.2010 στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία
Τα δύο µέρη εκπροσωπούµενα από τον ∆ήµαρχο
Αρχαγγέλου Ρόδου από το ένα µέρος, και τον Πρόεδρο
του Κοινοτικού Συµβουλίου Μάσσαρι Κύπρου από το

άλλο µέρος, υπογράφουν αυτή την επίσηµη διακήρυξη
αδελφοποίησης των δύο µερών µε αµοιβαία φιλία και
εµπιστοσύνη σαν µαρτυρία για την συνεργασία τους σε
όλους τους τοµείς για την ανάπτυξη των µεταξύ τους
πολιτιστικών,
οικονοµικών,
µορφωτικών
και
κοινωνικών σχέσεων και τη συµβολή τους µε κάθε
πρόσφορο µέσο στην επίτευξη κοινών στόχων ως
προς
την
ανάπτυξη
κοινών
κοινωνικών
δραστηριοτήτων, τόσο των Συµβουλίων όσο και των
πολιτών τους.
Το πρωτόκολλο αυτό επισηµοποιεί τις αποφάσεις των
δύο µερών για την αδελφοποίηση τους.
Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης ανάφερε ότι η έννοια
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της αδελφοποίησης µεταξύ πόλεων και κοινοτήτων
άρχισε µετά τον 2ο Παγκόσµιο πόλεµο µε στόχο να
ενισχύσει την έννοια της Ένωσης µεταξύ των κρατών.
Σήµερα πόλεις από 30 και πλέον ευρωπαϊκές χώρες
έχουν
δηµιουργήσει
ένα
ιστό
χιλιάδων
αδελφοποιήσεων, συµβάλλοντας έτσι στη δηµιουργία
µίας Ενωµένης Ευρώπης.
Η αδελφοποίηση φέρνει τους πολίτες να συµµετέχουν
σε συγκεκριµένες δράσεις, µε πνεύµα συνεργασίας,
οµοθυµίας και αµοιβαίας φιλίας. Η τελετουργική πράξη
της 17ης Ιανουαρίου, προσβλέπει στην ενίσχυση των
δεσµών φιλίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί µεταξύ του
δύο µερών και τη συνέχιση καλλιέργειας τους µέσα από
την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων.

Στο καλλιτεχνικό µέρος της εκδήλωσης τραγούδησαν ο
Μαρίνος Στεφάνου το τραγούδι «το όροµαν» που έλαβε
τη 2η θέση στον 18ο ∆ιαγωνισµό Κυπριακού Τραγουδιού
το 2009, ακούστηκε το τραγούδι «Από τα Μάσσαρι στα
Μάσαρη» το οποίο έγραψε ο Σπύρος Μουδάτσος ειδικά
για την εκδήλωση και το τραγούδησε µε την Χριστίνα
Κόζα µε µουσική του Αντώνη Μπαφίτη.
Κυπριακούς χορούς, χόρεψαν το Συγκρότηµα «Η
Κύπρος» από την Πάφο υπό τη διδασκαλία του
Μασσαριώτη Άρη Τζιάµαλη και ελληνικούς νησιώτικους
το χορευτικό συγκρότηµα του Πολιτιστικού συλλόγου
«Το Καµειρί» από το Τ.∆. Μάσαρη Ρόδου. Ακούστηκαν
ποιήµατα από τους Ελευθέριο Μακρή (πρεσβύτερο
κάτοικο Μάσσαρι Κύπρου) και την κα Μαρία Πάττα από
τα Μάσαρη Ρόδου.
Την εκδήλωση τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους ο
∆ήµαρχος Μόρφου κ Χαράλαµπος Πίττας, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής για τη διάσωση της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς κ Τάκης Χατζηδηµητρίου, οι Πρόεδροι των
Ενώσεων Κατεχοµένων Κοινοτήτων Λευκωσίας και
Κερύνειας, ο Πρόεδρος και µέλη της Εταιρείας
Κυπριακών Σπουδών, Κοινοτάρχες των Κοινοτήτων
Λουτρού, Τύµπου, Φιλιάς, Κατωκοπιάς, Πέρα χωρίου
Νήσου
πλήθος
Μασσαρενών,
Αρχαγγελίτων,
Μαλωνιτών, Μασσαριωτών και φίλων.
Η εκδήλωση αυτή αποτελούσε µέρος του τετραήµερου
φιλοξενίας (15-20 Ιανουαρίου, 2010) αποστολής από το
∆ήµο Αρχαγγέλου Ρόδου, το Τ.∆. Μάσαρη Ρόδου και το

Τ.∆. Μαλώνας Ρόδου αποτελούµενη από τους
∆ήµαρχο Αρχαγγέλου Ρόδου κ Αλέξανδρο Παππουρά,
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον Πρόεδρο του
Κοινοτικού Συµβουλίου Τ.∆. Μάσαρη Ρόδου κ
Χριστόφορο Νικήτα, Μέλη του Κοινοτικού Συµβουλίου
του Τ.∆. Μάσαρη Ρόδου, Πρόεδρο του Τ.∆. Μαλώνας
κ Μανώλη Χ”Kωνσταντίνου, τον
Πρόεδρο του
Συλλόγου το “Καµειρί” κ Παναγιώτη Μαστροσαβάκη,
τον Πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου «Ο Αστέρας» κ
Γεώργιο Σαρρή, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής Τ∆ Μάσαρη Οικονόµο
Χρυσόστοµο Παπαλέξη και Γεώργιο Παπαγεωργίου,
εκπροσώπους του «Αγροτικού Συνεταιρισµού
Μασάρων», µέλη του χορευτικού συγκροτήµατος «Το
Καµειρί» και κατοίκους του χωριού Μάσαρη, Μαλώνα
και Αρχάγγελο που αριθµούσαν τους 70. Όλοι
παρευρέθηκαν και συµµετείχαν σε µία σειρά
εκδηλώσεων που είχαν προγραµµατιστεί από το
Κοινοτικό Συµβούλιο Μάσσαρι Κύπρου και το
Σωµατείο Αθλητική Ένωση Μάσσαρι µέσα στα
πλαίσια προώθησης των διαδικασιών αδελφοποίησης
των δύο οµωνύµων κοινοτήτων.
Το όλο πρόγραµµα που ετοιµάστηκε από το ΚΣ
Μάσσαρι και την ΑΕΜ περιελάµβανε συµµετοχή του
κλιµακίου ως οι επίσηµοι προσκεκληµένοι το Σάββατο
16 Ιανουαρίου, 2010 στην τέλεση εσπερινού του Αγίου
Αντωνίου στον Ιερό Ναό Βαρνάβα και Ιλαρίωνα στην
Περιστερώνα χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Μόρφου κκ Νεόφυτου. Ακολούθησε δείπνο µε
κυπριακούς µεζέδες σε κέντρο στην περιοχή Ασίνου.
Το πρωί της Κυριακής 17 Ιανουαρίου, 2010
συµµετείχαν στην πρωινή λειτουργία στην εκκλησία
Βαρνάβα και Ιλαρίωνος, τους προσφέρθηκε πρωινό
από την εκκλησιαστική επιτροπή της Περιστερώνας
και ακολούθως αγνάντεψαν το κατεχόµενο Μάσσαρι
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από την περιοχή Κάτζιηλος και επισκέφθηκαν τον
Τύµβο της Μακεδονίτισσας.
Το απόγευµα της
Κυριακής πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη εκδήλωση
αδελφοποίησης.

Το τετραήµερο εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε το
απόγευµα της Τρίτης, µε καφεδάκι, κουβεντούλα,
ανταλλαγή δώρων και στοιχείων επικοινωνίας στο
τέρµα της Λήδρας µεταξύ των Μασσαρενών και των
Μασσαριωτών.
Αντηλλάγησαν απόψεις για µελλοντικές συνεργασίες
για υιοθέτηση µεθόδων ενδυνάµωσης των σχέσεων
των δύο οµωνύµων Κοινοτήτων, καθώς και για τα
µελλοντικά
βήµατα
των
διεργασιών
της
αδελφοποίησης.
Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου
Πολιτιστική Εκπρόσωπος
ΚΣ Μάσσαρι

Τη ∆ευτέρα 18.01.2010 οργανώθηκε ξενάγηση των
προσκεκληµένων µας Ροδίων µε τουριστικά λεωφορεία
στην περιοχή του Πέρα Χωρίου & Νήσου. Τους
προσκεκληµένους υποδέχθηκαν ο Κοινοτάρχης Πέρα
Χωρίου & Νήσου κ Γιαννάκης Γεωργίου, µαζί µε µέλη
του Κοινοτικού Συµβουλίου, τον Γυµνασιάρχη κ ∆αυίδ
∆αυίδ και την Πανεπιστηµιακό κα Αναστασία
Χάµατσου. Ακολούθησε ξενάγηση στην εκκλησία
Τσαµπίκας.
Οι καθηγητές και τα παιδιά του
Περιφερειακού Γυµνασίου Πέρα Χωρίου Νήσου
υποδέχθηκαν το κλιµάκιο µε µικρή εκδήλωση.
Την Τρίτη 19.01.2010 προγραµµατίστηκε επίσκεψη στο
παραδοσιακό χωριό Κακοπετριάς, προσκύνηµα στην
εκκλησία της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, ξενάγηση
στην παλιά Κακοπετριά και στους Μύλους.
Ακολούθησε γεύµα µε τον Μητροπολίτη Μόρφου κκ
Νεόφυτο.
Ακολούθως το πρόγραµµα περιελάµβανε

προσκύνηµα και ξενάγηση την ιστορική εκκλησία της
Παναγίας της Ποδήθου η οποία είναι µία εκ των 10
εκκλησιών που τελεί υπό την προστασίας της UNESCO.
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