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Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας 
 

1ο’ Παγκύπριο Συναπάντημα 

Προσφύγων  

30 Οκτωβρίου – 1η Νοεμβρίου 2019 

 

 

 

Περιλαμβάνει: 

i. Πρόταση για την συνεύρεση όλων των προσφύγων σε 

Παγκύπρια βάση στην ακριτική μας κοινότητα, Δάσους 

Άχνας, μιας κοινότητας η οποία δημιουργήθηκε από αυτούς, 

μετά την τουρκική εισβολή, και η οποία αποτέλεσε το 

καταφύγιο για πέραν των 70.000 ανθρώπων ειδικά τις 

πρώτες μέρες του ξεριζωμού. 

 

ii. Στόχος της συγκεκριμένης συνάντησης είναι η συνεύρεση 

όλων εκείνων των ανθρώπων: των παππούδων και των 

γιαγιάδων μας, των πατεράδων και των μανάδων μας, για 

να θυμηθούν τα όσα πέρασαν και να μεταδώσουν ταόσα 

έζησαν στα παιδιά και στα εγγόνια τους. 

 

iii. Χώρος διεξαγωγήςτης όλης εκδήλωσης ορίζεται το δάσος 

απέναντι από το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας και η πλατεία 

της κοινότητας μας. Οι δύο αυτοί χώροι οι οποίοι συνδέονται 

μεταξύ τους αποτελούν ιδανική επιλογή, αφού μπορούν να 

συνδυάσουν και να φιλοξενήσουν τόσο το θεματικό πάρκο της 

προσφυγιάς όσο και το καλλιτεχνικό μέρος της όλης 

εκδήλωσης. 
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Θεματικό Πάρκο «Προσφυγικός καταυλισμός Δάσους Άχνας», 

 

Η ακριτική κοινότητα Δάσους Άχνας και πιο ειδικά το δάσος απέναντι από το 

Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας «μετατρέπεται» για τρείς μέρες στο δάσος με τα 

πεύκα όπου βρήκαν καταφύγιο μετά την τουρκική εισβολή, χιλιάδες 

συνάνθρωποι μας.  

 

Μέσα από αναπαραστάσεις στιγμών και γεγονότων, μαθαίνουμε στους νέους και 

θυμίζουμε κάτι που δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ, στους παλαιότερους. 

 

Πιο συγκεκριμένα το θεματικό πάρκο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θεματικά 

αντίσκηνα ή αναπαραστάσεις: 

 

 

Α/Α Θεματικές εικόνες  / αναπαραστάσεις 

 

1 

 

Δεξιά και αριστερά της εισόδου της κοινότητας μας θα στηθούν δύο 

αντίσκηνα τα οποία θα δηλώνουν την είσοδο σ’ ένα προσφυγικό 

καταυλισμό. 

 

 

2 

 

Τόσο στο χώρο απέναντι από το Συμβούλιο όσο και στην πλατεία όπου θα 

διεξαχθεί το καλλιτεχνικό μέρος θα υπάρχουν τρεις (3) είσοδοι (μία στη 

ξύλινη γέφυρα και δύο στην πλατεία). Και στις τρείς εισόδους θα υπάρχει 

ένα μεγάλο αντίσκηνο από το οποίο θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά για 

να περάσουν στον «καταυλισμό». Σε κάθε αντίσκηνο θα υπάρχει 

φωτογραφικό και άλλο υλικό, καθώς επίσης και το αναμνηστικό που θα 

δημιουργηθεί για την εκδήλωση. Το αναμνηστικό θα είναι ένα κλαδί ελιάς 

με μια μικρή αφιέρωση σε χαρτί που να περιέχει το λογότυπο του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας ως οργανωτή και την φράση « Θυμάμαι, 

Μαθαίνω, Δεν ξεχνώ, Συνεχίζω να αγωνίζομαι μέχρι τη μέρα της 

επιστροφής» καθώς επίσης και την ημερομηνία για το 1οΠαγκύπριο 

Συναπάντημα Προσφύγων. 

 

3 

 

Αρχή στην διαδρομή των όσων περάσαμε ως πρόσφυγες θα είναι ένα 

μεγάλο αντίσκηνο στο οποίο θα τοποθετηθούν  βιντεοπροβολέας και 

καρέκλες και θα προβάλλονται επιλεγμένα στιγμιότυπα από το 

ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Κακογιάννη με τίτλο "Αττίλας '74", παραγωγής 

1975, συνολικής διάρκειας  γύρω στα 15 λεπτά. 
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4 

 

Το συγκεκριμένο αντίσκηνο θα είναι αφιερωμένο στη «Μέριμνα». Θα 

περιλαμβάνει στοίβες από φορεμένα ρούχα που παραχωρούνταν τότε 

στους πρόσφυγες κατά τις πρώτες μέρες της προσφυγιάς καθώς επίσης 

και τρόφιμα όπως μπισκότα, κονσέρβες κ.α. Με κορδέλες θα 

δημιουργηθούν διάδρομοι διαχωρισμού όπως γινόταν και τότε.  

 

5 

 

Θα δημιουργηθεί αντίσκηνο με  θέμα το «Ιατρείο» όπου μέσα θα 

υπάρχουν δύο ντιβάνια για κρεβάτια και παλαιά αντικείμενα σχετικά με 

το ιατρείο. 

 

6 

 

Μια παλιά υδροφόρα θα τοποθετηθεί δίπλα όπου θα αναπαριστά τον 

τρόπο διανομής νερού στους πρόσφυγες Η υδροφόρα θα δοθεί από τις 

Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας 

 

  7 

Στο συγκεκριμένο αντίσκηνο παρουσιάζεται το πρώτο σχολείο της 

προσφυγιάς. Στο αντίσκηνο θα τοποθετηθούν  μαυροπίνακας και κιμωλίες 

και πάνω θα γράφει λέξεις όπως «ειρήνη, υπομονή, ελευθερία, δικαίωση, 

περιμένω κ.α.» ξύλινα σκαμνάκια και πλάκες πάνω στις οποίες έγραφαν 

τα παιδιά.  

 

8 

 

Μικρά αντίσκηνα θα στηθούν μαζί σε μία άλλη γωνιά και παραδίπλα θα 

στηθεί ένα πρόχειρο ντουζ με κουβέρτες και μουσαμάδες. Αναπαράσταση 

του καταυλισμού.  

 

9 

 

Ανάμεσα στο δάσος θα υπάρχουν απλωμένα σχοινιά με ρούχα για 

στέγνωμα. 

 

10  

 

Έξω σε σκιασμένο χώρο να τοποθετηθούν πάγκοι/ γωνιές, όπου τα παιδιά/ 

μαθητές που θα επισκεφθούν το πάρκο να έχουν τη δυνατότητα να 

ασχοληθούν με δημιουργικές εργασίες σχετικές με τα όσα είδαν π.χ να 

λύσουν παζλ, παιχνίδι ερωτήσεων, να ζωγραφίσουν, να φτιάξουν αφίσες 

και πανό τα οποία μπορούν να εκτεθούν κατά τη διάρκεια της μουσικής 

βραδιάς.  

 

 



 
 4 

Τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω θα είναι στις θέσεις τους όχι μόνο κατά την 1η 

Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί το συναπάντημα αλλά δύο (2) μέρες πριν, με 

στόχο και σκοπό να δοθεί η ευκαιρία σε οργανωμένα σύνολα, δημοτικά σχολεία, 

γυμνάσια και λύκεια της περιοχής μας αλλά και από αλλού,  να τα επισκεφθούν 

και να μάθουν για τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν οι δικοί τους.  

 

Χαρακτηριστικά του Θεματικού Πάρκου: 

➢ Κατά την διάρκεια της νύκτας θα υπάρχουν αναμμένοι φανοί φιέλης και 

δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό των πλακόστρωτων 

διαδρόμων. 

➢ Δίπλα από κάθε αντίσκηνο θα υπάρχει σύντομη περιγραφή, στα ελληνικά 

και αγγλικά, ως βοηθητικό εργαλείο για κάθε επισκέπτη. 

➢ Στην είσοδο του ξύλινου γεφυριού και μέσα από το αντίσκηνο που θα 

περνά ο κάθε επισκέπτης θα υπάρχει ενημερωτικό φυλλάδιο για το τι 

περιλαμβάνει και τι θα ακολουθήσει στο θεματικό πάρκο όσο και το 

πρόγραμμα της 1ης Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και του 

καλλιτεχνικού προγράμματος. 

➢ Και τις τρείς ημέρες των εκδηλώσεων θα παρέχεται ασφάλεια στο χώρο 

και στα αντικείμενα από ιδιωτική εταιρεία παροχής ασφάλειας. 
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Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 1ης Νοεμβρίου 2019 

 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της 1ης Νοεμβρίου θα περιλαμβάνει πέραν της 

συναυλίας με τον γνωστό έλληνα καλλιτέχνη Γιάννη Κότσιρα, εκκλησιασμό – 

δοξολογία, μικρή αναπαράσταση της προσφυγιάς από τα οργανωμένα σύνολα 

της κοινότητας, σύντομες ομιλίες από τον κοινοτάρχη και τον επίτιμο 

προσκεκλημένο της εκδήλωσης.  

 

Πιο συγκεκριμένα το καλλιτεχνικό μέρος θα περιλαμβάνει: 

Ώρα Περιγραφή 

16:30 

 

Εκκλησιασμός – δοξολογία από τους τρείς ιερείς της κοινότητας μας, στο 

προαύλιο του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων της κοινότητας το 

οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημητριανό, προστάτη των 

προσφύγων. Σε μικρό τραπέζι που θα αναπαριστά την Αγία Τράπεζα και 

με μία μποτίλια που θα κρέμεται από τον πεύκο ως καμπαναριό, θα 

τελεστεί θεία λειτουργία στην παρουσία και της Θαυματουργής Εικόνας 

της Παναγίας από την εκκλησία της Παναγίας της Τραχείας. 

19:00 

 

Με το πέρας της Θείας λειτουργίας και αφού δοθεί ο χρόνος στους 

επίσημους προσκεκλημένους και σε όλους τους παρευρισκόμενους να 

ξεναγηθούν στο θεματικό πάρκο της προσφυγιάς, θα ξεκινήσει το 

καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης μας. 

 

 

Τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας μέσα από ένα μουσικό-χορευτικό 

χορόδραμα θα αναπαραστήσουν το ξεριζωμό των προσφύγων από τα 

σπίτια τους. 

19:20 

 

Στην συνέχεια και μετά το καλωσόρισμα εκ μέρους του προέδρου της 

κοινότητας μας θα ακολουθήσει η ομιλία του κύριου ομιλητή της 

εκδήλωσης. Η όλη εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

19:40 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, θα τιμήσουν για την 

συνολική τους προσφορά στις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου 

γενικότερα και ειδικά στον προσφυγικό καταυλισμό Άχνας που στήθηκε 

τις πρώτες μέρες του ξεριζωμού, τους: 

➢ Πάτερ Λάμπρο και  

➢ Την Οικογένεια Λευκαρίτη 

20:00 

 

Αρχίζει το συναυλιακό μέρος της τελικής εκδήλωσης με τον Έλληνα 

Καλλιτέχνη Γιάννη Κότσιρα. 
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Χαρακτηριστικά του Καλλιτεχνικού Προγράμματος: 

➢ Θα στηθούν σε προσκείμενο χώρο της εκδήλωσης, 4 περίπτερα τα οποία 

θα παρέχουν κατά σειρά τα ακόλουθα: 

✓ Στο 1ο θα πωλούνται κουπόνια για προμήθεια των πιο 

κάτωτροφίμων. 

✓ Στο 2ο περίπτερο θα διατίθενται κρύα σάντουιτς 

✓ Στο 3ο περίπτερο θα διατίθεται κομμάτια πίτσας και στο 

✓ 4οΠερίπτερο που θα διαθέτει μικρές μπουκάλες νερού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 


