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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη στην
παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Ιωακείμ <<Άρσος αι γενεαί πάσαι
>>, την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, στις 7:30 μμ στο πολιτιστικό
κέντρο Πάνος Σολομωνίδης
Είναι γνωστή η πολύχρονη προσφορά του Ηλία στα κοινά. Από

τα

νεανικά του χρόνια ο Ηλίας είχε ως φιλοσοφία και στάση ζωής, την
προσφορά στα κοινά.
Ο Ηλίας για δεκαετίες τώρα, ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα εθελοντικών
δραστηριοτήτων, πολιτικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών. Το μεγάλο
του πάθος όμως ήταν και παραμένει η λαογραφία και η έρευνα Αρχείων,
με ιδιαίτερη επικέντρωση σε ότι έχει να κάνει με τη γενέτειρα του το
Άρσος. Εδώ και 35 χρόνια έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πρόοδο και
προβολή

το

χωριού

του

κερδίζοντας

την

καταξίωση

από

τους

συγχωριανούς του αλλά και ευρύτερα.
Αυτό είναι το 2ο βιβλίο του Ηλία για το Αρσος. Απ΄ ότι ξέρω ετοιμάζει και
ένα τρίτο. Είμαι σίγουρος ότι όπως και το πρώτο, όπως και το δεύτερο που
παρουσιάζομε σήμερα, έτσι και το τρίτο θα είναι εξίσου ενδιαφέρον.
Θυμούμαι με πόση γλαφυρότητα παρουσίασε το πρώτο βιβλίο του Ηλία
<<Άρσος υπό την σκέπη του Αποστόλου Φιλίππου>> το 2004 ο
συγχωριανός σας μακαρίτης δάσκαλος Κωστής Κολώτας. Σε αυτό το
βιβλίο ο Ηλίας πρόλαβε και κατάφερε να διασώσει σημαντικά στοιχεία
από την ιστορία , την λαογραφία , και την παράδοση του Άρσους. Το
περιεχόμενο και η δομή του βιβλίου εκείνου είναι πηγή πληροφοριών για
πολλούς ερευνητές ,για μελέτες στην λαογραφία από μαθητές Δημοτικών
Σχολείων μέχρι και φοιτητές σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ταυτόχρονα αποτέλεσε παράδειγμα για πολλούς που έγραψαν βιβλία για
άλλα χωριά. Μια ιστορία που χάνεται με την φυγή των ανθρώπων κυρίως
όταν είναι προφορική. Είναι γι αυτό που ο Δήμος Λεμεσού στηρίζει το δικό
του Ιστορικό Αρχείο -που ο Ηλίας είναι ενεργό μέλος- που καταγράφει
και διασώζει αυτή την κληρονομιά.
Κατά ανάλογο τρόπο η έκδοση <<Άρσος αι γενεαί πάσαι >> που σήμερα
μας παρουσιάζει διασώζει την γενεαλογία του Άρσους είμαι σίγουρος ότι
θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα χωριά.
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Στις σελίδες του βιβλίου αυτού πέραν από την παράθεση των γενεών
παρατίθενται και πληθώρα πληροφοριών που αφορούν τα επαγγέλματα
της παλιάς εποχής , έθιμα, δεισιδαιμονίες , προλήψεις, άγνωστες ιστορίες
που συνθέτουν την ζωή των δύο προηγούμενων αιώνων. Κοντά σε αυτά
παρατίθενται πλήρεις κατάλογοι για την συμμετοχή των Αρσιωτών στους
Εθνικούς αγώνες. Ιδιαίτερα μνεία γίνεται

για την συμμετοχή των

Αρσιωτών στους δύο Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 και στους δύο
Παγκοσμίους

πολέμους

όπου

το

Αρσος

κατέχει,

κατ’

αναλογία

πληθυσμού, την πρώτη θέση παγκυπρίως. Αλλά και αργότερα στην
Τουρκική εισβολή, κατά την οποία 10 Αρσιώτες η καταγόμενοι από το
Άρσος έδωσαν την ζωή τους.
Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Ηλία Ιωακείμ για την πρωτοβουλία του
αυτή να συγκεντρώσει όλο αυτό το υλικό

είτε από αρχεία είτε από

προφορικές πηγές.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού πηγάζει η βαθειά αγάπη του
Ηλία για τους ανθρώπους και τον τόπο του.
Το έργο αυτό του Ηλία Ιωακείμ παίρνει την θέση του μέσα στα Κυπριακά
γράμματα σαν μια αξιόλογη προσπάθεια καταγραφής των γενεών του
Αρσους αλλά και μέσα από τις πληροφορίες που παραθέτει συμβάλλει
στην κατανόηση της ζωής των κατοίκων της Κύπρου τους προηγούμενους
αιώνες.
Όπως έχω αναφέρει πιο πάνω

ο Ηλίας έχει δημιουργήσει ένα πολύ

πλούσιο Αρχείο για το Αρσος το οποίο θα πρέπει Πρόεδρε της Κοινότητας
να βρεί την θέση του στον συγκεκριμένο
κοινότητες

χώρο. Είναι πολλές οι

ακόμα και δήμοι που θα ήθελαν να είχαν τέτοια αρχεία.

Επίσης γνωρίζω ότι η προσπάθεια καταγραφής και άλλων πτυχών της
ιστορίας του χωριού συνεχίζεται και εύχομαι σύντομα να δούμε και άλλο
ένα έργο από τον Ηλία.
Είμαι σίγουρος για την κυκλοφοριακή επιτυχία του βιβλίου το οποίο θα
είναι βάση αναφοράς όχι μόνον για την σημερινή αλλά και για τις
επερχόμενες γενιές .

