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Παρουσίαση βιβλίου
Μάσσαρι – θύµισες µιας γης
Στις 16 Ιανουαρίου, 2008 κατά την Ετήσια
Συνάντηση των κατοίκων της κατεχόµενης
κοινότητας Μάσσαρι, έγινε η πρώτη
παρουσίαση του βιβλίου “Μάσσαρι – θύµισες
µιας γης”. Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο νυν
Κοινοτάρχης Μάσσαρι ∆ρ. Ελευθέριος
Αντωνίου και η Πολιτιστική Εκπρόσωπος του
ΚΣ Μάσσαρι κα Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου.
Το βιβλίο για να ολοκληρωθεί χρειάστηκε έξι
χρόνια έρευνας και αποτελείται από 460
σελίδες µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό για το
κατεχόµενο χωριό Μάσσαρι. Έχει εκδοθεί από
την Βιβλιεκδοτική µε µερική χορηγία του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και
διατίθεται προς πώληση σε µεγάλα γνωστά
βιβλιοπωλεία. H έκδοση έχει τύχη της έγκριση
της ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης για συµπερίληψη στις σχολικές
βιβλιοθήκες
ως
βοήθηµα
για
τους
εκπαιδευτικούς και µαθητές.
Την παρουσίαση προλόγισε η συγγραφέας
Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου. Η συγγραφέας
ανάφερε ότι “o τίτλος “Μάσσαρι – θύµισες µιας
γης” έχει επιλεγεί γιατί µε την έκδοση αυτή
προσπαθούµε να µεταφέρουµε τις θύµισες της
παλιάς γενιάς που έζησε και µεγάλωσε στο
χωριό στη νέα.. Σκοπός µας είναι να µην
ξεχάσουµε. Όραµα µας είναι όλα αυτά που
εµείς ξέρουµε να τα µάθουν τα παιδιά µας!”

Παρουσίαση της έκδοσης έκανε ο Ερευνητής
του Κέντρου Ερευνών Κύκκου κ Κωστής
Κοκκινόφτας. Ο κ Κοκκινόφτας αναφερόµενος
στο περιεχόµενο είπε ότι “είναι ένα βιβλίο που
προέκυψε µετά από συστηµατική µελέτη των
πηγών και πολύµοχθη και κοπιώδη έρευνα σε
αρχεία και βιβλιοθήκες και µετά από
πολυάριθµες συνεντεύξεις κατοίκων και
καταγραφή των ενθυµήσεών τους….
Ο
αναγνώστης παρακολουθεί µέσα από τις
σελίδες του την ιστορία του Μάσσαρι από τα
χρόνια της Φραγκοκρατίας, οπότε εντοπίστηκαν
οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη του, µέχρι
και τις µέρες µας… Γνωρίζει τα τοπωνύµια της,
τη χλωρίδα και την πανίδα της, τις εκκλησίες και
τα ξωκλήσια της, … για τη συµβολή τους στους
κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες του τόπου
µας, …. την πνευµατική τους δηµιουργία, τους
θρύλους και τις παραδόσεις τους, τις
γεωργοκτηνοτροφικές
ασχολίες και
τα
επαγγέλµατά τους …. τις πολλές δυσκολίες που
αντιµετώπιζαν στον αγώνα για επιβίωση τότε.”
Στο βιβλίο περιλαµβάνεται πρόλογος του
Μητροπολίτη Μόρφου κκ Νεόφυτου ο οποίος
ήταν παρόν και κατά την παρουσίαση και
εκφράστηκε µε τα καλύτερα σχόλια για την
συγγραφική δοµή, την παράθεση κοινωνικών
και ιστορικών στοιχείων, την προσεγµένη
αναφορά σε πολιτικά γεγονότα καθώς και τα
εκτενή στοιχεία που δίδονται για το γενεαλογικό

δέντρο το οποίο σε µερικές περιπτώσεις αρχίζει
από το 1800 και φθάνει µέχρι το 2007
συνοδευόµενο µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο
∆ήµαρχος Μόρφου κ Χαράλαµπος Πίττας, ο
Πρόεδρος
της
Ένωσης
Κατεχοµένων
Κοινοτήτων κ Χριστάκης Καττιρτζιής, η
εκπρόσωπος του Έπαρχου Λευκωσίας κα
Γωγάκη, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΚΣ
Μάσσαρι κ Ελευθέριος Βασιλείου, ο Πρόεδρος
της “Αθλητικής Ένωσης Μάσσαρι” κ Αντρέας
∆ηµητρίου, εκπρόσωποι από το Τ∆ Μάσαρη
Ρόδου, καθώς και πλήθος Μασσαριωτών.
Στις 13 Ιουλίου, 2008 πραγµατοποιήθηκε
δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου στο Τοπικό
∆ιαµέρισµα Μάσαρη Ρόδου. Η παρουσίαση
αποτέλεσε µέρος
της εκδήλωσης που
οργάνωσαν οι τοπικοί φορείς της Κοινότητας
Μάσαρη Ρόδου, µέσα στα πλαίσια προώθησης
διαδικασιών
αδελφοποίησης
των
δύο
οµωνύµων κοινοτήτων. Στο βιβλίο γίνεται
αναφορά για την προσπάθεια “αδελφοποίησης”
του χωριού Μάσσαρι της Κύπρου µε την
Κοινότητα “Μάσαρη” της περιοχής Αρχαγγέλου
στην Ρόδο. Όπως χαρακτηριστικά έχουν
αναφερθεί και στην παρουσίαση εκεί οι
συγγραφείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
και να αγαπήσουν το Μάσαρη Ρόδου µέσα από
τις επισκέψεις τους τα δύο τελευταία χρόνια και
όπως οι ίδιοι επεσήµαναν, έχουν διαπιστώσει
πόσο παρόµοιες είναι οι δύο οµώνυµες
Κοινότητες ξυπνώντας τους τις θύµισες για το
κατεχόµενο χωριό.

Ο ∆ρ. Ελευθέριος Αντωνίου, κατά την εκεί
εκδήλωση εξέφρασε το ενδιαφέρον του να
ενδιατρίψει και προχωρήσει µε εκτενέστερη
έρευνα όσον αφορά τους συνδέσµους και κοινά
στοιχεία των δύο Κοινοτήτων.
Την εκεί εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία
τους ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Αρχής
Οικονόµος Χρυσόστοµος Παπαλέξης, ο
Πρόεδρος του Τ∆ Μάσαρη Ρόδου κ Χρήστος
Νικήτας, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου “Το Καµµυρί” κ Παναγιώτης
Μαστροσαββάκης, ο Φιλόλογος Παναγιώτης
Κεχαγιάς, µέλη των εµπλεκοµένων φορέων του
Τ∆ Μάσαρη καθώς και κάτοικοι.
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