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Ακανθού 

Η Ακανθού από rnv aυfiri rου σχοfiείου 

Με τn θάλασσα τnς Κιλικίας να τnς 

γλείφει τα βορεινά ακρογιάλια και τnν 

οροσειρά του Πενταδάκτυλου να τn 

φρουρεί αδιάκοπα από τα νότια. n 
κωμόπολn τnς Ακανθούς βρίσκεται 

απλωμένn σε μια στενόμακρn <50 τ. 

χιλιόμετρα> λωρίδα τnς βόρειας παρα

λίας τnς Κύπρου, εδώ και 3000 χρόνια. 

Μια κωμόπολn που τnς έχουν. απλόχε

ρα χαριστεί οι φυσικές χάρες και χαρές 

όσες σε καμιάν άλλn περιοχn. Κτισμέ

νn σ· ένα υψόμετρο 200-250 μέτρων 
και με ψnλότερn βουνοκορφn τον 

Όλυμπο <ύψους 740μ.> πνίγεται στο 

πράσινο που τn συντροφεύει ολόχρο

να. 

Οι περίπου 1400 εναπομείναντες 

κάτοικοί του ιυπnρχαν και άλλοι 1700 
μετανάστες> μάχονταν ώρες aτέλειω

τες να μερέψουν τn μεγαλύτερn σε 

έκτασn - πρώτn σ· όλπ τnν επαρχία 

Αμμοχώστου - καλλιεργnσιμn γn τnς 

Ακανθούς. Πέραν από τnν ασφυκτικn 
παρουσία των χαρουπιών και των 

ελιών, που κατάκλυζαν και τnν πιο 

απόκρnμνn πλαγιά τnς περιοχnς του 

χωριού, κάνοντας τnν Ακανθού παγκύ

πρια γνωστn σαν το πρώτο λαδοχώρι, 

τα κnπευτικά, όπως αγγουράκια, μελι

τζάνες, ντομάτες, κολοκύθια κ.ά. 

παραγέμιζαν τον ενδιάμεσό τnς χώρο. 

Εκτός aπ· όλα αυτά και παρόλο τον 

περιορισμό τnς ακαλλιέργnτnς γnς, n 
σπορά σιτnρών αποτελούσε μιαν άλλn 
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σοβαρn ενασχόλnσn των Ακαθιωτών 

που καυχόνταν για τnν ποιότnτα τnς 

σοδειάς τους. Επιπρόσθετα οι σε οικο

γενειακό επίπεδο μικροκαλλιέργειες 

πατατών, κουκιών, κρεμυδιών και διά

φορων φρούτων καθιστούσαν τnν 

Ακανθού όχι μόνο αυτάρκn μα και τnν 

τοποθετούσαν σε μια αξιοζr'iλευτn 

θέσn από πλευράς βιοτικού επιπέδου. 

πλr'iρουςαπασχόλnσnςκαιψnλούκατά 

κεΦαλr'iν εισοδr'iματος. Αυτr'i n αξιόλο
γn γεωργικr'i ανάπτυξn οφειλόταν τόσο 

στnν πλούσια, εύφορn γn, τnν εργατι

κότnτα των κατοίκων, όσο και τnν 

αρκετά ικανοποιnτι-

κn βροχόπτωσn που 

ανερχόταν ετnσια 

γύρω στα 530 χιλιο
στόμετρα. 

Τα τελευταία χρόνια 

πριν το 1974 είχαν 
κατασκευαστεί 

αρκετά εμπλουτιστι

κά φράγματα για να 

ενισχύουν τα δεκά

δες πnγάδια που 

εξυπnρετούσαν 

κυρίως τις φυτείες 
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Αυτονόnτο είναι πως n πρόκλnσn τnς 
θάλασσας θα έφερνε στα νερά τnς και 

μια σεβαστn ομάδα που θα εναπόθε

ταν τn ζr'iσn τnς οικογένειάς τους στnν 

••καλr'i ψαριά». Περίπου δέκα οικογένει

ες είχαν ως κύρια ενασχόλnσn τnν αλι

εία. Τα τελευταία χρόνια μια βελτίωσn 

του ψαρολίμανου του Αρχαγγέλου 

ανακούφισε τους ψαράδες που βρnκαν 

ένα άνετο αλιευτικό καταφύγιο. 

Όσο όμως πυκνόφυτn είναι n καλλιερ
γr'iσιμn γn τnς Ακανθούς άλλο τόσο τα 

επιβλnτικά βουνά τnς στα οποία 

κυριαρχούσε το πεύκο. n αντρουκλιά, 

κnπευτικών. Το παflιό και το νέο σχοflείο 

τnν όλn οικονομικr'i fστπ φωτογραφία ο οραματιστrίς τπς ανέγερσπς 
εικόνα συμπλr'iρωναν του νέου σχοflείου Μ. Φοινιέας 

μικρές και μεγάλες κτnνοτροφικές n σκοινιά, n μερσινιά, n δάΦνn, n λυγα-
μονάδες παγκύπριας εμβέλειας στις ριά, οι αγκαθιές, τα λογnς-λογnς χαμό-

οποίες εκτρέφοντο χιλιάδες κοτόπου- κλαδα και αγριολούλουδα με ξέχωρο 

λα, χοίροι και αιγοπρόβατα. Αυτές οι τn φτέρn, το κυκλάμινο, τους αγριο-

μονάδες απασχολούσαν ένα μεγάλο νάρκισσους, τις πασχαλιές, τις ανεμώ-

αριθμό εργατικού δυναμικού, τόσο νες τις αναθρίκες και τις χαχομnλιές. 

Ακαθιωτών όσο και από τα γειτονικά 

χωριά. 
Ακόμα και στnν ονομασία τnς Ακαν

θούς μπλέκεται ο φυτικός κόσμος, 



αφού η παράδοση θέλει την αγκαθιά 

να δίνει κατάλυμα στη νύμφη Ανθού

σα, που κατέφευγε εκεί κυνηγημένη 

από τη μάνητα των Σαρακηνών, οι 

οποίοι αφού διέλυσαν το γάμο της 

κοπέλας που γινόταν στο συνοικισμό 

«Κουφός», 3 χιλ. δυτικά του σημερινού 
χωριού, λεηλάτησαν και το συνοικισμό 

<Αγκαθιά+ Ανθούσα -Ακανθούσα -Ακαν

θούJ. Είναι γνωστn η παράδοση αυτn 

που θέλει τους Σαρακηνούς να φιλοξε

νούνται στο γάμο και να προδίδονται 

στο μεθύσι τους όταν λένε στη γλώσ

σα τους: 

Ώσπου στέκει το φεγγάρι 

στέκει η νύμφη στο καμάρι, 

κι άμα φύγει το φεγγάρι, 

πάει η νύμφη στο καράβι. 

Η αναγνώριση των προθέσεων των 

Σαρακηνών από συγχωριανό που γνώ

ριζε τη γλώσσα τους έδωσε την ευκαι

ρία στο γαμπρό και τη νύμφη να δια

φύγουν προς την πραγματικά πολύ 

ασφαλέστερη σημερινr'ί θέση της 

Ακανθούς. Γιατί, τόσο οι δυο λόφοι 

Μαντρί και Βίκλα που την έκρυβαν από 

τη θάλασσα, όσο και η Μάνα του 

νερού, έδιναν τα εχέγγυα για τη νέα 

μετοίκηση. 

Την όλη εικόνα των βουνών συμπλn

ρωνε η πλούσια πανίδα που καθιστού

σε την περιοχn περιζnτητο προορισμό 

για όλους τους κυνηγούς. Πέραν όμως 

από το θnραμα με λαγούς, πέρδικες, 

φάσσες, τσίκλες κ.ά. υπnρχαν και οι 

μοναδικοί σ' όλη την Κύπρο αγέρωχοι 

αετοί της, που κούρνιαζαν στις πιο 

απόκρημνες πλαγιές των ασβεστόκτι

στων κορυφών της. 
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Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί η κληρο

δοτημένη σοβαρn παρατnρηση των 

Ακαθιωτών που θέλει τους γύπες της 

Ακανθούς να αρνούνται πεισματικά να 

γευτούν κάθε ψοφίμι που βρίσκεται 
τοποθετημένο σε δύση-ανατολrl 

<νεκρικά> σεβόμενοι τη στάση των χρι

στιανών νεκρών. Όταν ασφαλώς αλλά

ξει θέση τότε το κατασπαράζουν 

αστραπιαία. 

Δεν μπορεί όμως να αντιπαρέλθει 

κανείς την περιγραφn του φυσικού 

χώρου της Ακανθούς χωρίς να μνημο

νεύσει τη μοναδικn παρουσία τριών 

ξεχωριστών μνημείων της φύσης που 

δεν συναντούνται πουθενά αλλού 
στην Κύπρο. 

Πρόκειται για τα «Στυλλάρκα», το «θκια

τρυπητό» και τους «Καταρράκτες». Τα 

<<Στυλλάρκα» είναι θεόρατοι βράχοι 

από ασβεστόλιθο, που τρυπούν λες 

τον ουρανό με τις σουβλερές κορφές 

τους. Σμιλεμένοι από το χρόνο κι ανε

μοδαρμένοι από τις τραμουντάνες έκα

ναν το πετροδάσος ένα υπαίθριο μου

σείο της φύσης. Τα φυτά δεν εγκατέ

λειψαν τους βράχους μα τους συντρο

φεύουν στις πιο παράξενες κι aντίξοες 

θέσεις. 

Πιο πάνω, στην κορυφn του βουνού 

βρίσκεται ένας άλλος συμπαγnς βρά

χος το «Θκιατρυπητό» με την τεράστια 

τρύπα του που δίνει στον επισκέπτη το 

μοναδικό προνόμιο να θαυμάζει ταυτό

χρονα μέσα από την τρύπα τόσο τη 

νότια όσο και τη βορεινn θέα του 

Πενταδακτύλου. 

Πιο δυτικά και πιο νότια τρεις συνεχό-
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μενοι καταρράκτες πνιγμένοι στο πρά

σινο κουβαλούσαν το νερό από τις 

«Πλάκες» και τnν «Κολοτζιά» και το έρι

χναν με γδούπο στnν υποβλnτικn ιικού

φn τnς μάνας>>. 

Η Ακανθού όμως έγινε ταυτόσnμn με 

το θρnσκευτικό τnς προσκύνnμα, τnν 

επιβλnτικn εκκλnσία του Χρυσοσώτn

ρα. Μια εκκλnσία μοναδικn σε αρχιτε

κτονικn και με ανεπανάλnπτn ποιότnτα 

εκτέλεσnς έργου. Η εθελοντικn εργα

σία όλων των χωριανών που τn θεμέ

λιωσαν στα 1916 και τnν υπnρέτnσαν 
με όλες τους τις δυνάμεις ως το 1935 
τους έδωσε τn χαρά να τnν εγκαινιά

σουν επί Αρχιεπισκόπου Λεοντίου το 

1941 και να τn χαρούν για δεκαετίες 

αργότερα. οι aπίστευτες για τnν εποχn 
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διαστάσεις τnς 32μ.Χ21 ,70μ. και ύψος 

25μ. προκαλούν δέος στον κάθε επι

σκέπτn. 

Αφιερωμένn στο Σωτnρα Χριστό, γιόρ

ταζε κάθε 6 Αυγούστου τn μέρα τnς 
Μεταμόρφωσnς του Κυρίου και προ

σέλκυε όχι μόνο χιλιάδες πιστούς aπ· 

όλα τα μέρn τnς Κύπρου αλλά αποτε

λούσε και ευκαιρία μεγάλnς εμπορικnς 

σύναξnς, το γνωστό πανnγύρι. 

Η σωστrΊ και πρωτοποριακrΊ για τα χρό

νια εκείνα διαχείρισn τnς τεράστιας 

περιουσίας τnς εκκλnσίας-κυρίως σε 

ελαιώνες-κατέστnσε τnν εκκλnσία σαν 

τον κυριότερο χορnγό όλων των κοι

νωφελών έργων που αναλάμβανε n 
κοινότnτα. 

Όσος τζι σv' '"-'-'''"'"' 
τζιαι va περάσει 

της 

Γ. Λοlζου 

Η εnιβflnrικri εκκflnσία rou Χρυσοσώrnρα σrnv Ακανθού 



το σχολείο. οι τρεις μεγάλες αποθnκες 

χαρουπιών. οι δρόμοι και άλλα έργα, 

καθώς και n ουσιαστικn 
συμβολt'i στnν οικονο-

μικn στnριξn δυσπρα

γούντων μεγάλωναν 

το αίσθnμα ευγνωμο

σύνnς των Ακαθιωτών 

οι οποίοι ανταπέδιδαν 

τnν ευαρέσκειά τους 

με αυθόρμnτn παγκοι

νοτικn, εθελοντικn 

εργασία για τn συγκο

μιδt'i κυρίως του ελαιο

κάρπου. 

Τα κοwά δε δωρεάν 

από τnν εκκλπσία γεύ

ματα. που έμοιαζαν με 

τις πρώτες Χριστιανικές 

Αγάπες σε ανταπόδο

σπ τnς εθελοντικnς 

προσφοράς, θα μεί

νουν χαραγμένα με ανεξίτπλο μελάνι 

στn μνt'iμn πολλών. 

Tn θρnσκευτικn αυτn ευλάβεια και 

αφοσίωσn των χωριανών μαρτυρούν 

και τα 21 ξωκλnσια που nταν κατά

σπαρτα από τα δυτικά όρια, που nταν 

το χωριό Καλογραία τnς επαρχίας 

Κερύνειας, μέχρι τα ανατολικά όρια 

τους, που nταν το χωριό Φλαμούδι. Για 

κάθε ξωκλnσι γινόταν ιδιαίτερος γιορ

τασμός 1-2 φορές το χρόνο. 

Ξεχωριστn θέσπ όμως κατέχει n βυζα
ντινn εκκλnσία τnς Περγάμου. ένα κτί

σμα του 11ου αιώνα με μαρτυρnμένες 

τοιχογραφίες που έχουν δυστυχώς επι

καλυφθεί. Επίσnς ιδιαίτερn θέσn κατέ

χουν τα δυο νεκροταφεία με τα αντί-
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στοιχα ξωκλnσια τους, τnς Αγ. Φωτει

νnς και τnς Αν. Βαρβάρας. 

Υπάρχει αναφορά στnν ιστορία του 

Αρχιμ. Κυπριανού που αναφέρει πως ο 

συνεργάτnς του Απ. Παύλου Επαφράς 

υπt'iρξε επίσκοπος <<εις τnν χώραν 

Ακτnν Αργείων nτοι «τnς Ακανθούς τα 

μέρn» εις τnν οποίαν εμαρτύρnσε» Η 

παράδοσn αυτn υπάρχει έντονn ανά

μεσα στους Ακαθιώτες που νιώθουν 

ιδιαίτερn συγκίνnσn γι· αυτό. 

Αλλά και n εκκλnσία του τοπικού Αγ. 
Μικάλλου (7 Αυγούστου> με τα κατά
λοιπα τnς ασκnτικnς του βιοτnς στnν 

ομώνυμn παραλία ενισχύουν τn θρn

σκευτικn εικόνα τnς Ακανθούς που δια

κρινόταν ιδιαίτερα για τnν ευλάβεια και 

το πνεύμα τnς αγάπnς και τnς αλλnλο

βοnθειας. 
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Όλn αυτn n θρnσκευτικn nαράδοσn 

r'iρθε σαν πνευματικn εξέλιξn μιας 
άλλnς πολιτιστικnς και πνευματικnς 

δραστnριότnτας στπν περιοχn που 

αναπτύχθnκε μέσω του αρχαίου Ελλn

νικού πνεύματος. Αρχαίες πόλεις είχαν 

ακμάσει στπν περιοχn αφnνοντας 

πλούσιο αρχαιολογικό υλικό, αλλά και 
δίνοντας αδιαμφι-

σβnτπτα τπν υποδο

μn τους για τnν απο
δοχn τnς θρnσκε~ς 

τnς Αγάπnς. 

Ιστορικοί όπως ο 

Σακελάριος, ο Ross, 
ο Αρχιμ. Κυπριανός, 

ο κ. Χατζπιωάννου 

και άλλοι αναζnτούν 

στπν περιοχn τnς 

Ακανθούς aρχαίες 

πόλεις όπως το 

Αφροδίσια, τπ Μακα

ρία, τnν Κορώνn, τnν 

Αργείων Ακτn, τα 

Λιαστρικά και άλλες. 

Πάντως π γn τnς 

Ακανθούς nταν κατάσπαρτn από 

αρχαία ερείπια και συλnμένες νεκρο

πόλεις. Οι έρευνες αυτές, διαστραρω

μένες μεταξύ τους, μαρτυρούν πως 

υπnρξαν οι πόλεις αυτές στον Ακαν

θιώτικο χώρο. Εξάλλου τα ονόματα 

των πόλεων αυτών σπμαδεύονται 

στους χάρτες και μνπμονεύονται ανά

μεσα στα τοπωνύμια τπς περιοχnς. 

Ίσως όλn αυτn n θρπσκευτικn και πολι
τιστικn παράδοσn τnς Ακανθούς συν

δυασμένn με το μοναδικό πλούσιο ποι

κιλόμορφο και ποικιλόσχπμο φυσικό 
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περιβάλλον να επnρέασε τn ψυχοσύν

θεσn των κατοίκων οι οποίοι διακρίνο

ντο τόσο στα γράμματα όσο και στις 

τέχνες. Η έφεσn για μόρφωσπ φαίνεται 

από παλαιότερα κείμενα και αρχεία. 

Ενδεικτικn είναι n αναφορά προς τnν 
Υψnλnν Πύλnν του διοικnτn τnς νnσου 
Ισαάκ Πασά για τnν λειτουργία χριστια-

νικών σχολείων στnν Κύπρο του 1860. 
Ανάμεσα λοιπόν στα 22 μόλις υπάρχο
ντα σχολεία στnν Κύπρο αναφέρεται 

και το αλλnλοδιδακτικόν τnς Ακαν

θούς. Η έφεσπ αυτn συνεχίστnκε με 
τους Ακαθιώτες να φιλοδοξούν να Φοι

τnσουν σε όσον το δυνατό καλύτερες 
πανεπιστnμιακές σχολές και να στο

χεύουν κυρίως να πετύχουν στις Παι
δαγωγικές Ακαδnμίες για δάσκαλοι. Για 

τις Γυμνασιακές σπουδές εξυππρετού

ντο είτε από το Γυμνάσιο Λευκονοίκου, 
στο οποίο οι περισσότεροι πnγαινοέρ-



χοντο με λεωφορείο τα τελευταία χρό

νια. καθnμερινά. είτε από τα γυμνάσια 

Αμμοχώστου και Λευκωσίας. 

τnν όλn ζωn φυσικά τnς Ακανθούς δια

χειρίζονταν επίσnμα ο Δnμος Ακαν

θούς. Η κοινότnτα. παρά το μικρό πλn

θυσμιακό τnς μέγεθος, αξιώθnκε με 

έξυπνο τρόπο να απαιτnσει και να 

πετύχει τnν ανακr'ιρυξn τnς σε Δnμο 

από το 1908. ο τότε Αρμοστnς παρα
χώρnσε κατ' οικονομία τn διοικnτικn 

αυτn ρύθμισn ενθουσιασμένος από το 

πολιτιστικό επίπεδο. τn φιλοξενία και 

το φιλοπρόοδο των κατοίκων τnς. 

Τούτο το φιλοπρόοδο οι κάτοικοι το 

απέδειξαν επανειλnμμένα τόσο με τn 

δnμιουργία Κοινοτικών έργων. όπως 

Δnμοτικnς Αγοράς, Δnμοτικού Μεγά

ρου. Σφαγείου. Νέου Δnμοτικού Σχο

λείου, Αποθnκών για χαρούπια. αλάτι 

και κnπευτικά όσο 

και με τn δnμιουργία 

πρωτοποριακών 

συνεταιρισμών που 

βοnθούσαν στnν 

καλύτερn προώθnσn 

τόσο των προϊόντων 

των κατοίκων όσο 

και στn βελτίωσn του 

βιοτικού τους επιπέ

δου. 

Είναι γνωστn n δnμι
ουργία Συνεργατικών 

Ιδρυμάτων με στόχο 

τnν αυτοδιαχείρισn 

του μόχθου των 

γεωργών και τnν 

αποφυγn τnς τοκο

γλυφίας που εξαιτίας 
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τnς, τις παλαιότερες εποχές, ολόκλn

ρες περιουσίες επωλούντο σε εξευτε

λιστικές τιμές από τους δανειστές. 

Έτσι από το 1925 δεκατρείς πρωτοπό
ροι Ακανθιώτες ίδρυσαν τn Συνεργατικn 

τους Εταιρεία που αποδείκτπκε σωτnρια 

κίνnσn για το σύνολο των χωριανών στο 

πέρασμα του χρόνου. Αυτn αναλάμβανε 

τόσο τnν εμπορία των χαρουπιών και 

των σιτnρών, όσο και τnν δανειοδότnσn 

των κατοίκων, αλλά και τn χρnματοδό

τnσn πολλών κοινωφελών έργων. 

Αργότερα επεκτάθnκε και σε άλλες 

δραστnριότnτες στnριξnς των αγρο

τών. 

Στnν πορεία του χρόνου και σαν φυσι

κn εξέλιξn τnς Συνεργατικnς Πιστωτι

κnς Εταιρείας δnμιουργnθnκε και ο 

Σύνδεσμος φθαρτοπαραγωγών που 

διαχειριζόταν αποκλειστικά τnν εμπο-
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ρία των κnπευτικών και τnν εξυπnρέτn

σn των κατοίκων με γεωργικά φάρμακα 

και λιπάσματα. 

Το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και φιλο

πατρίας διακατείχε τους Ακαθιώτες και 

σε κάθε εθνικό κάλεσμα. Πάντα πρόθυ

μοι για θυσίες προκειμένου να αποκτn

σουν τnν ποθnτn τους ελευθερία. Ακα

θιώτες τίμnσαν με τnν παρουσία τους 

140 

λούν ακόμα και σnμερα τα σnμάδια 

του αγώνα στnν ψυχn και στο σώμα . 
τους. Δεν είναι τυχαίο που ο Σταυραε

τός του Μαχαιρά Γρnγόρnς Αυξεντίου 

αλλά και ο Κυριάκος Μάτσnς έκαμαν 

στn γn τnς Ακανθούς τα πρώτα τους 

κρnσφύγετα. 

Σnμερα όμως n αναπόλnσn τnς Ακαν
θούς πλnγώνει και ματώνει αγιάτρευ-

όλους τους αγώ

νες του έθνους 

με πιο ουσιαστι

κn και δυναμικn 

τnν προσφορά 

τους στον αγώνα 

του 1955-59. 
Σχεδόν όλn n 
κοινότnτα σύσ

σωμn τέθnκε 

στn διάθεσn του 

αγώνα προσφέ

ροντας υπnρε

σίες ανεκτίμn

τες. Κρnσφύγετα 

σε σπίτια Ακα

θιωτών απόκρυ

ψn καταζnτου

μένων, συμμε

τοχn σε ομάδες 

δράσnς, αλλά 

και συλλnψεις 

Ακαθιωτών, οι 

οποίοι βασανίστn-

Η Ακανθού με ro flόφο rnς Βίκflας σrο βάθος 

καν απάνθρωπα 

στα κρατnτnρια των Άγγλων είναι το 

σκnνικό που συνθέτει τnν προσφορά 

τnς Ακανθούς στον απελευθερωτικό 

αγώνα του 1955-59. Πολλοί Ακαθιώ
τες, είτε από τις nγετικές θέσεις του 

αγώνα, είτε από τις πιο αΦανείς κουβα-

τα, γιατί n όμορφn τούτn κωμόπολn 
έχει πέσει στα χέρια του Τούρκου κατα

κτnτn, που τn λεnλατεί ασύστολα, 

ενάντια σ· όλους τους διεθνείς κανονι

σμούς και συμβάσεις. 




