Χαιρετισμός του Δημάρχου Αθηένου κατά την
τελετή των εγκαινίων του Βιολογικού
Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αθηένου,
την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα
7:30μ.μ.
Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας
Έντιμοι φίλοι Υπουργοί
Σεβαστοί πατέρες
Αγαπητοί Εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
Έντιμοι κύριοι Βουλευτές
Φίλε ΄Επαρχε Λάρνακας
Αγαπητέ Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως
Υδάτων
Φίλε εκπρόσωπε
Λάρνακας

του

Αστυνομικού

Διευθυντή

Φίλε εκπρόσωπε της Εθνικής Φρουράς
Εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας του Εργολάβου του
΄Εργου
Εκπρόσωπε των Ηνωμένων Εθνών
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
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Αγαπητοί Συνδημότες – Αγαπητές Συνδημότισσες
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας
καλωσορίζω όλους στη σημερινή τελετή των
εγκαινίων του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας
Λυμάτων Αθηένου. Αλλά η χαρά και η συγκίνησή μας
είναι ιδιαίτερη, γιατί μαζί μας βρίσκεται ο εξοχότατος
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος
Αναστασιάδης.
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Όπως αντιληφθήκατε βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα
από την κατεχόμενη γη μας. Μια γη, που οι
Αθηενίτες καθημερινά αγναντεύουν, αλλά δεν
μπορούν να την επισκεφθούν ελεύθερα και να την
αξιοποιήσουν. Ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός
«ελεύθερος» Δήμος της Κύπρου που έχασε το 80%
της γης του, βρίσκεται ολόκληρος μέσα στη νεκρή
ζώνη και με τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής να
βρίσκονται στις 3 πλευρές του Δήμου, πολύ κοντά
στην κατοικημένη περιοχή.
Εμείς πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα, εξοχότατε, εσείς,
ως Πρόεδρος της Κύπρου, να απαιτήσετε πιο πιεστικά
από την Τουρκοκυπριακή πλευρά τη διάνοιξη της
διόδου Πυροΐου, ώστε να επωφεληθούν άμεσα τόσο
οι κάτοικοι Αθηένου, όσο και των άλλων
συνορευουσών περιοχών, από την άρση της
απομόνωσης και της ταλαιπωρίας που τους προκαλεί
η μη διάνοιξη της διόδου για 43 χρόνια.
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Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις επερχόμενες
συνομιλίες στη Γενεύη, για το καλό όλων μας. Σας
θερμοπαρακαλούμε όμως, ανάλογα και με τις
εξελίξεις, είτε στη Γενεύη είτε μετά, θέστε ως θέμα
προτεραιότητας τη διάνοιξη της διόδου του Πυροΐου.
Πραγματικά έφτασε η ώρα για να το πετύχουμε και
εμείς πιστεύουμε ότι εσείς, μπορείτε να το πετύχετε.
Μην δεχθείτε την προώθηση άλλων Μέτρων
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αν σ’ αυτά δεν είναι
πρώτα η διάνοιξη της διόδου Πυροΐου.
Εξοχότατε,
Μετά το 1974, η ευημερούσα πριν Αθηένου, έμεινε
λόγω της ημικατοχής σε στάσιμη κατάσταση και αυτό
ακόμα επιτεύχθηκε λόγω της πολλής και
ακατάπαυστης προσπάθειας των Αθηενιτών.
Ο
μεγάλος πόρος του Δήμου, πέραν των φορολογιών,
ήταν η κρατική χορηγία. Λόγω της οικονομικής
κρίσης που έπληξε τον τόπο μας αυτή μειώθηκε στο
ήμισυ, με αποτέλεσμα, για να αντεπεξέλθει ο Δήμος
στις υποχρεώσεις του, να πληρώνουν οι κάτοικοι
δυσβάστακτους φόρους.
Είναι παραδεκτό, εξοχότατε, ότι η περίπτωση της
Αθηένου είναι ειδική, αλλά και μοναδική σε σχέση με
τα προβλήματα που βιώνει ο κόσμος της συνεπεία
της τουρκικής εισβολής.
Εγκαινιάζουμε σήμερα ένα μεγαλεπήβολο έργο για
την Αθηένου, το Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας
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Λυμάτων. Ευχαριστούμε θερμά την Κυβέρνηση και
εσάς προσωπικά που βοηθήσατε στην έγκριση και
υλοποίηση αυτού του έργου. Ο Δήμος μας, από τους
πρώτους, ήταν θετικός στην έγκριση και προώθηση
του έργου συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων και
κατασκευής του Σταθμού, παρόλο που αλλού μέχρι
και σήμερα παρουσιάζονται δυσκολίες για να
συμφωνήσουν οι Τοπικές Αρχές σε έγκριση
παρόμοιων έργων. Μαζί και με την κατασκευή των
αγωγών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων και
άλλων συναφών εργασιών, το κόστος ήταν πολύ
μεγάλο. Σήμερα αρχίσαμε να απολαμβάνουμε ένα
επιτυχημένο έργο.
Δεν μας αρέσει να
μεμψιμοιρούμε, εξοχότατε, αλλά αναμένουμε τη
στήριξη και βοήθειά σας, για να μπορέσουν να ζουν
οι κάτοικοι ανθρώπινα, ως στις άλλες περιοχές της
Κύπρου. Τα παράπονα του κόσμου για φθορές στα
οχήματα και όχι μόνον είναι καθημερινά και μόνον με
τη βοήθεια του Κράτους μπορούν να εξαλειφθούν.
Αυτό είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και αναμένει τη στήριξη
του Κράτους.
΄Αλλο σοβαρό πρόβλημα είναι και η άμεση
κατασκευή Αμφιθεατρικής Αίθουσας στο νέο
Δημοτικό Σχολείο χωρίς τη συνεισφορά του Δήμου,
που δυστυχώς δεν μπορεί να την καταβάλει, χωρίς
επιπλέον φορολόγηση των κατοίκων.
΄Εχουν γίνει τα σχέδια από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και έχει
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προταθεί για εκτέλεση για τον Προϋπολογισμό του
2019. Λαμβάνοντας υπόψη τη μη ύπαρξη χώρου για
αμφιθεατρικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας, την
παραχώρηση εκ μέρους μας Δημοτικής Αίθουσας
Πολλαπλής Χρήσης για τις ανάγκες των Δημοτικών
Σχολείων και την ακριτικότητα του Δήμου μας, με
όλα τα προαναφερθέντα για την περιοχή μας, η
οδηγία σας για επίσπευση εκτέλεσης του έργου χωρίς
τη συνεισφορά των Αθηενιτών είναι κάτι άμεσο που
ζητούμε από την εξοχότητά σας.
Ακόμα μια οδηγία σας που ζητούμε είναι για άμεσο
σχεδιασμό και εκτέλεση της Α΄Φάσης της Κεντρικής
μας Πλατείας των Εκκλησιών.
Ενώ εδώ έγινε
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και ετοιμάσθηκαν τα
κατασκευαστικά σχέδια, ενώ πληρώσαμε ως Κράτος
και Δήμος ένα ποσό γύρω στις €135.000, λόγω
ασυμφωνίας των μελετητών με το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως για συγκεκριμένες
αλλαγές, η μελέτη ακυρώθηκε και σήμερα δεν
υπάρχει ούτε μελέτη ούτε σχέδια.
Το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέλαβε να ετοιμάσει τη
μελέτη πριν 6 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε,
ενώ στον 3ετή προγραμματισμό του Τμήματος δεν
υπάρχει πρόνοια για την πλατεία της Αθηένου.
Ακόμα και οι μικρές Κοινότητες της επαρχίας έχουν
διαμορφωμένες πλατείες, η ακριτική Αθηένου που
έπρεπε να έχει προτεραιότητα, δεν έχει καν σχέδια,
αν και πλήρωσε ένα σημαντικό ποσό μέχρι σήμερα
και έχει μιαν πολύ υποβαθμισμένη πλατεία.
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Σας παρακαλούμε θερμά εξοχότατε, να δώσετε
οδηγίες στο Υπουργείο Οικονομικών και το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως για έγκριση του «Project
Concept Note – PCN» άμεσα και να ζητηθούν χωρίς
χρονοτριβή προσφορές επιλογής μελετητή για
σχεδιασμό της πλατείας και πρόνοιας για άμεση
εκτέλεση της Α’ Φάσης του ΄Εργου ύψους €2 εκ.
Όλα αυτά είναι έργα που θέσαμε υπόψη σας για τη
συνάντηση που θα έχετε σύντομα με Δήμους και
Φορείς της Επαρχίας Λάρνακας και αναμένουμε ότι,
θεωρώντας τους πολίτες της Αθηένου όχι ως πολίτες
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, σε σύγκριση με τους
πολίτες της υπόλοιπης Κύπρου, θα δώσετε οδηγίες
για άμεση ικανοποίησή τους.
Παράλληλα, εξοχότατε, ο κόσμος της Αθηένου
αναμένει ότι η υπόσχεσή σας στη συνάντηση με τους
Δήμους και Φορείς της Λάρνακας που έγινε στις
30/7/2015, για αποκατάσταση της Δημοτικής μας
Αγοράς, θα εγκριθεί στα πλαίσια του Μέτρου 7 του
Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως σχετική επιστολή
που ήδη σας αποστείλαμε. Το έργο αυτό, για το
οποίο υποβλήθηκε αίτηση από το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 30 Νοεμβρίου 2016,
αφορά την αποκατάσταση ενός αξιόλογου
διατηρητέου κτίσματος, που η φθορά του χρόνου
άρχισε να το αγγίζει επικίνδυνα και επιβάλλεται η
άμεση αποκατάστασή του.
Το Υπουργείο
Εσωτερικών θα ανακοινώσει σύντομα τα έργα που θα
επιλεγούν και η Αθηένου δεν μπορεί να δεχθεί να μην
συμπεριλαμβάνεται στα εγκριμένα έργα και το έργο
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αυτό. Ζητούμε και παρακαλούμε για προσωπική σας
παρέμβαση προς το σκοπό αυτό.
Υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα που μας
απασχολούν, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω
περισσότερο τώρα. Είχαμε ζητήσει να έχουμε μαζί
σας μια ολιγόλεπτη συνάντηση με το Δημοτικό
Συμβούλιο και να τα συζητήσουμε ιδιαιτέρως, αλλά
αντιλαμβανόμενοι το πιεστικό σας πρόγραμμα, αυτό
δεν κατέστη δυνατό και γι’ αυτό έγινε η αναφορά
εδώ.
Συγχωρέστε με για την αναφορά μας σε όλα αυτά τα
προβλήματα, αλλά η Αθηένου δεν έχει συχνά την
ευκαιρία να φιλοξενεί στο Δήμο της τον εξοχότατο
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και να του
θέσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Είμαι σίγουρος ότι οι αρμόδιοι θα μας ενημερώσουν
για τα οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του
έργου που εγκαινιάζουμε, γι’ αυτό θα αποφύγω εγώ
να αναφερθώ σ’ αυτά, για να μην σας κουράσω
περισσότερο.
΄Ενα έργο που ολοκληρώθηκε μέσα στη νεκρή ζώνη,
πολύ κοντά στην κατεχόμενη γη μας, ίσως και το
μοναδικό παγκύπρια και που εγκαινιάζεται λίγες
μόνον μέρες πριν τη νέα Γενεύη. Σίγουρα έχει και
αυτό το γεγονός το δικό του σημαδιακό χαρακτήρα.
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Τελειώνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω
τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και άτομα, που με τη
συνεργασία, τη βοήθεια και τη συμβολή τους,
φθάσαμε στη σημερινή μέρα να εγκαινιάσουμε το
πολύτιμο αυτό έργο.
• Τα πρώην Δημοτικά Συμβούλια και ιδιαίτερα τους
πρώην Δημάρχους Γαβριήλ Καζάζη,
Σπύρο
Παπουή και Δημήτρη Παπαπέτρου, για τη συμβολή
τους στο έργο.
• Τους πρώην Υπουργούς Γεωργίας που είχαν
εμπλακεί στο έργο και κυρίως τον νυν ΄Εντιμο
Υπουργό και φίλο κ. Νίκο Κουγιάλη, που μας τιμά
με την παρουσία του.
• Τον
εξοχότατο
Πρόεδρο
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας που θα τελέσει τα εγκαίνια του έργου
και την Κυπριακή Κυβέρνηση για την κρατική
στήριξη και επιχορήγηση του έργου.
• Τη Διαχειριστική Αρχή για την έγκριση της
συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
• Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως ο Δικαιούχος
του ΄Εργου, που από την πρώτη ημέρα της
σύστασης
του
Συμβουλίου
Αποχετεύσεων
Αθηένου στάθηκε δίπλα μας και συνεχίζει να μας
στηρίζει και να μας βοηθά. Ιδιαίτερα κάνω
αναφορά στο Διευθυντή, τον αγαπητό κ. Ανδρέα
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Μανώλη. Ιδιαίτερη μνεία κάνω και στη φίλτατη
Λειτουργό του Τμήματος κα Λία Γεωργίου, όπως
επίσης στο λειτουργό Χρίστο Μιχαηλίδη,
Συντονιστή της φάσης κατασκευής του Βιολογικού
Σταθμού, καθώς και σε όλους τους αγαπητούς
συνεργάτες τους, για την εξαιρετική συνεργασία
μας τόσο στην υλοποίηση του έργου, όσο και στην
πραγματοποίηση των σημερινών εγκαινίων.
Την εταιρεία «Fap Construction Ltd» και «Adelfi
Katsiou Ltd» που ανέλαβαν και εκτέλεσαν την Α’
φάση κατασκευής των αγωγών συλλογής και
μεταφοράς των λυμάτων.
Την Κοινοπραξία «Cybarco – Euromarket - Mekel
J.V.» που ανάλαβε και εκτέλεσε την κατασκευή
και τη λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού για 20
χρόνια.
Τα Ηνωμένα ΄Εθνη για την αγαστή συνεργασία
που είχαμε και έχουμε.
Το φίλο ΄Επαρχο Λάρνακας κ. Οδυσσέα
Χατζηστεφάνου και το προσωπικό της Επαρχιακής
Διοίκησης Λάρνακας, για την πολύπλευρη βοήθεια
που προσφέρουν στο Δήμο μας.
Ευχαριστώ επίσης όλους τους συνδημότες μας που
συνεργάστηκαν με το Δήμο, είτε στα θέματα της
απαλλοτρίωσης των χωραφιών τους για τις
ανάγκες του έργου, είτε για τις συγκαταθέσεις τους
για τη διαπλάτυνση και κατασκευή του δρόμου
σύνδεσης και του αρδευτικού συστήματος.
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• Τέλος, ευχαριστώ το προσωπικό του Δήμου και
του Σ.Α.Α. για την εμπλοκή και την ευσυνείδητη
εργατική τους προσπάθεια.
• Ευχαριστίες εκφράζω και σε όλους εσάς που
βρίσκεστε σήμερα εδώ, τιμώντας την εκδήλωσή
των εγκαινίων του Βιολογικού Σταθμού μας με την
παρουσία σας.
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