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Το νέο δημοτικό σχολείο όπως σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες του έργου

Νέο πλήγμα στην ανάπτυξη του δέχεται 
ο Δήμος Αθηένου με τη νέα Στεγαστική 
Πολιτική της κυβέρνησης, με την οποία 
τίθενται εισοδηματικά κριτήρια, με απο-
τέλεσμα να αποθαρρύνονται επενδύσεις.
Με άρθρο του στην εφημερίδα μας, ο 
Δήμαρχος Αθηένου κ. Δημήτρης Παπαπέ-
τρου, περιγράφει πως ο Δήμος μας θα δε-

χθεί ακόμα ένα σοβαρότατο πλήγμα από 
την αλλαγηή της Στεγαστικής Πολιτικής 
της Κυβέρνησης. 
Μεταξύ άλλων ααναφέρει: 
«Η διαχρονική προσπάθεια που κατα-
βάλλεται για αναζωογόνηση της περιοχής 
μας  με τα τόσα προβλήματα, θα επηρεα-
στεί δυσμενώς. 

Ο τεράστιος αγώνας 
που η Αθηένου διεξά-
γει, τα τελευταία 38 
χρόνια με κυριότερο σκοπό να κρατήσει 
τουλάχιστο τους δικούς της κατοίκους στο 
τόπο της, με  τη διαφοροποίηση του σχε-
δίου πλήττεται ανεπανόρθωτα».

««« ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

Δήμος και Σχολική Εφορεία Αθηένου εντείνουν τις προσπά-
θειές τους για επίσπευση της έναρξης της ανέγερσης του 
νέου Δημοτικού σχολείου. Ήδη τα σχέδια είναι έτοιμα και η 
απόφαση έχει ληφθεί από την κυβέρνηση για ανέγερσή του 
στο χώρο του παλιού Δημοτικού. Η καθυστέρηση οφείλεται 
κατά το Υπουργείο Παιδείας στην οικονομική κρίση.
Στην επιμονή Δήμου και Σχολικής Εφορείας, η κυβέρνηση 

απαντά ότι ο προϋπολογισμός για τέτοια έργα έχει μειωθεί 
κατά 30%. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας ο προέδρος 
της Σχολικής Εφορείας, Βάσος Χατζηγιαννακού, εξελίξεις 
επί του θέματος αναμένονται πριν το καλοκαίρι και κατά 
την προγραμματισμένη συνάντηση του ιδίου με τον Υπουρ-
γό Παιδείας μέσα στο Μάη. 

««« ΣΕΛ. 24
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αρθρο Του δημαρχου αθηενου δημηΤρη παπαπεΤρου

Απόδημοι και ετεροδημότες Αθηένου!
Μια νέα πενταετία έχει ξεκινήσει με δή-
μαρχο τον κ. Δημήτρη Παπαπέτρου και ως 
επιτροπή του ευχόμαστε να είναι πάντα 
θερμός υποστηρικτής του έργου που ανα-
λάβαμε. 
Κάθε αρχή σημαίνει ενθουσιασμός, αισι-
οδοξία, ελπίδα και ανανέωση στόχων και 
δεσμών με σκοπό να τα διατηρήσουμε 
κατά την διάρκεια όλης της διαδρομής της 
συνεργασίας μας.
Σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας και 
είναι κρίμα με την πάροδο των χρόνων να 
απομακρυνόμαστε απο τις ρίζες μας. 
Όπως εσείς νοσταλγείτε και προωθείτε στα 
παιδιά σας την αγάπη για τον τόπο που 
σας γέννησε, έτσι και εμείς σας νοσταλ-
γούμε γιατί είστε οικογένεια μας, φίλοι, 
γειτόνοι, συμμαθητές που μοιραστήκαμε 
τόσες εμπειρίες μαζί.

Πριν από δέκα χρόνια
Η επιτροπή αποδήμων μέσα στους στό-

χους της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό 
το αίσθημα της αγάπης, της αναγνώρισης 
και της προβολής των αποδήμων Αθηενι-
τών με διάφορες εκδηλώσεις και συνεστι-
άσεις. Το επίπονο έργο δημιουργίας αρχεί-
ου αποδήμων και ετεροδημοτών, ξεκίνησε 
πριν δέκα χρόνια με πρόεδρον επιτροπής 
την κ. Γεωργία Χατζηθεοχάρους με μεγάλη 
επιτυχία και συνεχίστηκε με πρόεδρο τον κ. 
Δημήτρη Φιάκκου εξίσου με μεγάλη επιτυ-
χία. Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Αποδή-
μων είναι ο κ. Σώτηρης Κ. Καδής. Η συλλο-
γή ονομάτων και διευθύνσεων συνεχίζεται, 
γι’ αυτό παράκλησή μας είναι να μας ενη-
μερώνετε για Αθηενίτες που γνωρίζετε και 
δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο μας.
Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου 
μας μπορείτε να στέλλετε ερωτήσεις και 
απορίες που μπορούμε να απαντούμε 
προσωπικά και αν είναι γενικού ενδιαφέ-
ροντος, μέσω της εφημερίδας του Δήμου.

Γράψετε τις εμπειρίες σας
Εισηγούμαστε όπως σε κάθε έκδοση  δη-

μοσιεύεται ένα θέμα με σκοπό   να μοιρα-
ζόμαστε  μαζί σας δικές σας εμπειρίες.
Για να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο επι-
κοινωνίας σαν πρώτο θέμα επιλέξαμε να 
μας γράψετε τις πρώτες σας εμπειρίες από 
το πρώτο σας ταξίδι για να  φτάσετε στις 
νέες πατρίδες που θα σας φιλοξενούσαν. 
Μπορείτε να μας στείλετε και παλιές σχε-
τικές φωτογραφίες μέσω διαδικτύου ή με 
το ταχυδρομείο*. 
Περιμένουμε με αγάπη την ανταπόκρι-
σή σας και ευχόμαστε σε όλους υγεία και 
καλή αντάμωση.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

*Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ’, αρ. 2 
7600, Αθηένου, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ.: 24811370 / Φαξ: 24522333,
e-mail: mail@athienou.org.cy

ανοίγουμε παράθυρο επικοινωνίας 

Πάντα τα άγραφα να ακούς 
και να πρεσβεύεις. 
Με αυτά να γαλουχείσαι.  

Τους μυστικούς να αφου-
γκράζεσαι 
κρυφούς ανέμους, 
που μακρά άυλες φτιάχνουν 
πολιτείες.  

Το κενό να σε γεμίζει
της υπέρτατης ψυχής
που με ένα μάτι κοιμάται, 
ανοιχτό στο πουθενά.  

Των θεών με τους Άτλαντες 

η αιώνια πάλη.  

Η δύση του ήλιου ματώνει το 
βόρειο σέλας 
και την κρύπτη κρύβει του 
Ένα.  

Οι ερινύες 
τον παρθενικό υμένα και ιστό 
ξεσκίζουν, 
του πάνω κόσμου τις ανυπό-
φορες στιγμές.  

Αρχέγονοι χρησμοί και μύθοι 
με τις οπλές τους σηκώνουν 
στάχτη, 

κουρνιαχτό. 
Των θεών τις αλήθειες κρύ-
βουν.  

Και εκεί στο βάθος, στο 
σκοτάδι, 
μια λάμψη. 
Ο Χριστός Αρχάγγελος 
εξάγγελος 
με ένα ακάνθινο στεφάνι στο 
σταυρό, 
γιατί τα άχραντα πρόδιδε 
μυστήρια... 
τ’ απόκρυφα, 
εις τους ανθρώπους  

Κόντρα εμείς στο σκοτάδι, 
κόντρα στις ερινύες, 
κόντρα στον άνεμο, 
τον μύθο τον κρυφό και τους 
χρησμούς, 
με ένα ψεύτικο μαχαίρι 
που απ’ τη μήτρα πήραμε, 
με μια σημαία σκισμένη, 
βρώμικη και δανεική, 
με ένα σανδάλι, λέμε μαχό-
μενοι 
“όχι, θα ζήσω”. 
Σ’ αγαπώ.

Όνομα συγγραφέα: 
Φειδίας Μεστάνας

Στην Κούλα, 2011 

Οπλές των θεών  

πΟίηση

η αθηένου διεκδικεί δυναμικά 
περαιτέρω οικονομική στήριξη

Η Αθηένου, για 
38 χρόνια ζει 
και καταβάλλει 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α 
να αναπτυχθεί 
στη νεκρή ζώνη, 
κάτω από πολύ 
αντίξοες συνθή-
κες.
Το 65% της γης 
της, και το 80% 
της ιδιοκτησίας 

των κατοίκων της,  είναι κατεχόμενο.
Οι επιπτώσεις λόγω της ημικατοχής της πα-
τρίδας μας και η απομόνωσή της, καθημερινά 
αυξάνουν το κόστος διαβίωσης των κατοίκων 
της. 
Ενώ όλοι οι ελεύθεροι Δήμοι της πατρίδας μας 
μετά το 1974, γνώρισαν γρήγορους ρυθμούς 
ανάπτυξης, η Αθηένου, με μεγάλη δυσκολία 
αλλά και με πολλή και φιλότιμη προσπάθεια 
των κατοίκων της, κατορθώνει να παραμένει 
τόσο πληθυσμιακά αλλά και οικονομικά σε 
στάσιμη κατάσταση. 
Οι φιλότιμοι, οι προοδευτικοί, οι εργατικοί και 
φιλόδοξοι Αθηενίτες που πάντα πρωτοστα-
τούσαν στους τομείς δραστηριότητάς τους, 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αρνητικούς 
παράγοντες που η τούρκικη κατοχή επισώρευ-
σε. Παρ’ όλες τις δυσκολίες σήκωσαν το κεφά-
λι και με πείσμα αγωνίζονται να κρατήσουν τη 
νεκρή περιοχή τους ζωντανή. 
Η αρωγή και στήριξη του κράτους κρίνεται 
επιβεβλημένη. Οφείλουμε να παραδεχθούμε 
ότι υπήρξαν περίοδοι που το κράτος αναγνω-
ρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της Αθηένου, αλλά 
και τη σημαντική προσφορά της τόσο στην 
κρατική οικονομία όσο και στην εθνική μας 
υπόσταση, στήριξε με διάφορους τρόπους 
τους κατοίκους της.

σημερα ομΩσ Τι γινεΤαι; 

Εξακολουθεί η Αθηένου να επωφελείται της 
κρατικής στήριξης, λόγω της ιδιαιτερότητάς 
της ώστε να μπορεί να συνεχίσει να επιβιώ-
νει και αναπτύσσεται;
Η προγραμματισμένη αναπτυξιακή της πορεία 
σε συνάρτηση με τις  διαγραφόμενες οικονο-
μικές της δυνατότητες, παρουσιάζει ευοίωνες 
προοπτικές, ή πρέπει να μας προβληματίσει;  
Μήπως οι Αθηενίτες πέραν των υποχρεώσεων 
τους, πρέπει να επαναδιεκδικήσουν με δυνα-
μισμό και τα δικαιώματά τους;
Σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε απαι-
σιοδοξία στους δημότες μας αλλά, ενημερώ-
νοντας τους σωστά να δημιουργήσουμε ένα 
ενιαίο ενωμένο μέτωπο που θα καθορίζει τις 
κινήσεις μας ώστε με σωστό προγραμματισμό, 
να προδιαγράψουμε το μέλλον που να προϋ-
ποθέτει τις προοπτικές αισιόδοξης ανάπτυξης.
Καταγράφοντας πιο κάτω κάποιους προβλη-
ματισμούς θέλω να αναδείξω τους λόγους για 
τους οποίους η Αθηένου για να προχωρήσει 
μπροστά χρειάζεται μεγαλύτερη αρωγή και 
στήριξη από το κράτος.

σΤεγασΤικη ποΛιΤικη  

Το συγκεκριμένο σχέδιο που πέτυχε ο Δήμος 
μας μετά από συντονισμένο και διεκδικητικό 
αγώνα έδιδε:
α) Τη δυνατότητα σε νεαρά ζευγάρια να παίρ-
νουν ειδική κρατική χορηγία και χαμηλότοκο 
δάνειο, χωρίς κανένα κριτήριο, για να ανεγεί-

ρουν τη κατοικία τους.
β) Τη δυνατότητα σε όλα τα νοικοκυριά της 
Αθηένου, να παίρνουν ειδική χορηγία και χα-
μηλότοκο δάνειο, χωρίς κανένα κριτήριο, να 
προβαίνουν σε συντήρηση των υφιστάμενων 
κατοικιών τους.
Το σχέδιο αυτό λειτούργησε άριστα πετυχαί-
νοντας το σκοπό του που ήταν να βοηθήσει 
κυρίως τα νεαρά ζευγάρια να παραμένουν στο 
τόπο τους, αλλά και τα υφιστάμενα νοικοκυ-
ριά, να αποζημιώνονται μερικώς, για  το καθη-
μερινό κόστος που προϋποθέτει η παραμονή 
τους στην Αθηένου. 
Αποτέλεσμα η Αθηένου να διατηρήσει τουλά-
χιστο μέχρι σήμερα σταθερό το μέγεθος του 
πληθυσμού της, όταν οι άλλοι ελεύθεροι δή-
μοι, μετά το 1974 γνώρισαν γρήγορους ρυθ-
μούς ανάπτυξης.
Δυστυχώς ο Δήμος μας με την  πρόσφατη 
απόφαση της Κυβέρνησης να διαφοροποιή-
σει το σχέδιο, θα δεχθεί ακόμα ένα σοβαρό-
τατο πλήγμα. Η διαφοροποίηση του σχεδίου, 
σύμφωνα με την οποία εισάγονται οικονομικά 
κριτήρια για τους δικαιούχους, θα επηρεάσει 
δυσμενώς τη διαχρονική προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται για αναζωογόνηση της περιοχής 
μας με τα τόσα προβλήματα. 
Θέση μας την οποία θα υποστηρίξουμε με 
σθένος είναι ότι η Αθηένου δεν πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να ενταχθεί στο διαφορο-
ποιημένο σχέδιο.

κραΤικη χορηγια  

Είναι σε όλους παραδεκτό ότι η βιωσιμότητα 
του Δήμου Αθηένου στηρίζεται κατά κύριο 
λόγο στην κρατική χορηγία. 
Άλλες πηγές εσόδων δεν υπάρχουν και ούτε 
είναι εφικτό να εξευρεθούν εφόσον ούτε του-
ρισμό διαθέτει, ούτε και ξένες επενδύσεις 
μπορεί να προσελκύσει.
Η υποχρέωση των δημοτών μας, πέραν του 
καθημερινού κόστους που πληρώνουν ως 
αποτέλεσμα των αντίξοων συνθηκών που βι-
ώνουν, να καταβάλουν πρόσθετη φορολογία, 
τόσο για το Αποχετευτικό όσο και για το κό-

στος λειτουργίας του ΧΥΤΗ Κόσιης στο οποίο 
υποχρεωθήκαμε να ενταχθούμε, επιδεινώνει  
καθημερινά το κόστος διαβίωσης τους.
Ο Δήμος Αθηένου παρουσιάζει ειδικά χαρα-
κτηριστικά και είναι καιρός να τύχει διαφορε-
τικής και εκτενέστερης αντιμετώπισης σε ότι 
αφορά την κρατική χορηγία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια δόση για 
εξόφληση του δανείου που ο Δήμος μας έχει 
συνάψει για την εκτέλεση των εγκριμένων 
αναπτυξιακών έργων, θα αποκόπτεται από 
την ετήσια κρατική χορηγία, η ανησυχία μας 
μεγαλώνει. Η ετήσια κρατική χορηγία λόγω 
της οικονομικής κρίσης μειώνεται. Έσοδα για 
αναπλήρωση της χορηγίας, για το Δήμο μας 
είναι ανύπαρκτα. Αποτέλεσμα σταδιακά να 
αυξάνεται το έλλειμμα γεγονός που θα επηρε-
άσει αρνητικά την λειτουργία του Δήμου μας.
Επιβάλλεται οργανωμένα να διεκδικήσουμε, 
λόγω της ιδιαιτερότητας μας αυξημένη κρα-
τική χορηγία.

διεκδικηση μεγαΛυΤερησ  
κραΤικησ συνεισΦορασ  
σΤα  ποΛεοδομικα και  
αναπΤυΞιακα εργα 

Για να προχωρήσει η υλοποίηση ενός Πολεο-
δομικού – Αναπτυξιακού έργου απαιτείται η 
έγκριση του έργου και η χρηματοδότηση του. 
Ακολούθως αρχίζει η μελέτη, η αδειοδότηση 
του, η προκήρυξη προσφοράς, η αξιολόγηση 
προσφορών, κατακύρωση του έργου  στον 
επιτυχόντα προσφοροδότη και η έναρξη ερ-
γασιών.

Ο Δήμος μας βρέθηκε για πρώτη φορά μπρο-
στά σ’ ένα μεγάλο κατάλογο εγκεκριμένων 
αναπτυξιακών έργων:

• Αναπαλαιώσεις δύο παλαιών διατηρητέων 
οικοδομών που αγόρασε ο Δήμος μας.(Παρα-
δοσιακή κατοικία Γ.Π. Πουγεράση, Αλευρόμυ-
λος Χατζηθεοχάρους).
• Περιμετρικοί Δρόμοι (Δυτικός – Ανατολικός 

– Βόρειος)
• Διαμόρφωση Δημοτικής Αγοράς σε Πολιτι-
στικό Κέντρο και Πλατείας Αγίου Φωκά.
• Διαμόρφωση Πλατείας Εκκλησιών και πε-
ριμετρικών δρόμων.
Για τα πιο πάνω έργα έχει εγκριθεί συνεισφο-
ρά του κράτους 80%. Για κάλυψη του υπόλοι-
που 20% του εκτιμημένου κόστους ο Δήμος 
μας, με κρατική έγκριση, συνήψε δάνειο το 
οποίο θα αποπληρώνει μετά την εκταμίευση 
του, με δόση που θα αποκόπτεται από την 
ετήσια κρατική χορηγία που δικαιούται.
Το πρώτο έργο που αφορά τις αναπαλαιώσεις, 
αναμένεται να αποπερατωθεί σε ένα μήνα. 
Το δεύτερο έργο που αφορά τους περιμετρι-
κούς δρόμους βρίσκεται σε υλοποίηση η Α’ 
φάση που αφορά τον Δυτικό Περιμετρικό και 
αναμένεται να αποπερατωθεί το 2013. 
Η Β’ φάση που αφορά τον Ανατολικό Περιμε-
τρικό βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης και 
αναμένεται η περίληψη σχετικού κρατικού 
κονδυλίου για έναρξη εργασιών το 2013. Η Γ’ 
φάση που αφορά τον Βόρειο Περιμετρικό θα 
εξαρτηθεί από την πορεία της Β’ φάσης.
Το τρίτο έργο που περιλαμβάνει τη μετατρο-
πή της Δημοτικής Αγοράς σε Πολιτιστικό Κέ-
ντρο και την διαμόρφωση της Πλατείας Αγίου 
Φωκά, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των σχεδί-
ων και μελέτης και αναμένεται η προκήρυξη 
της προσφοράς του έργου με στόχο να αρχί-
σει η υλοποίηση του έργου προς το τέλος του 
2012. Σχετικό κονδύλι για έναρξη του έργου 
υπάρχει στον κρατικό Προϋπολογισμό.
Το τέταρτο έργο αφορά τη διαμόρφωση της 
Πλατείας Εκκλησιών και των περιμετρικών 
δρόμων. Με ειδική συμφωνία που έγινε με το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα 
ανέλαβε από την αρχή τη μελέτη του έργου 
και το έργο θα γίνει σε φάσεις.
Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω εγκεκρι-
μένων έργων και την εκταμίευση του δανεί-
ου θα αρχίσει η αποκοπή της δόσης ύψους 
€742.000,00 από την κρατική μας χορηγία που 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, λόγω της οικονο-
μικής κρίσης κάθε χρόνο μειώνεται.
Από το υπόλοιπο της κρατικής μας  χορηγίας 
που είναι το μόνο βασικό μας έσοδο, αναμέ-
νεται να καλύψουμε:
α) Τα συγχρηματοδοτούμενα εγκεκριμένα 
έργα που δεν περιλαμβάνονται στα Πολεοδο-
μικά Έργα  (αναπαλαίωση κατοικίας Πατέρα 
Καλλίνικου, Χάνι Μεστάνα, καφενείο  Γιάννη 
Πούγεραση, Πλατεία Βρύσης, κατοικία Χαρί-
δημου Χατζηχάρου).
β) Αναπαλαίωση κατοικίας Πούρου.
γ) Τις διάφορες απαλλοτριώσεις (για χώρους 
στάθμευσης και διάνοιξης δρόμων).
δ) Τη συνεισφορά μας για την Νέα Βιομηχα-
νική Ζώνη
ε) Επιδιορθώσεις δρόμων, πάρκων, κοιμητη-
ρίου κλπ 
στ) Δημιουργία Δημοτικού κλειστού Αμφιθε-
άτρου
ζ) Δημιουργία Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου.
η) Ανέγερση Μνημείου Ηρώων
θ) Πρόσθετο κόστος για τη λειτουργία του 
ΧΥΤΥ Κόσιης.
ι) Λειτουργικά έξοδα του Δήμου.
Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει αβίαστα 
το συμπέρασμα ότι ο Δήμος μας, θα πρέπει 
να διεκδικήσει για όλα τα αναπτυξιακά έργα 
τα οποία οπωσδήποτε έχει απόλυτη ανάγκη, 
αυξημένη κρατική συνεισφορά πέραν του 
80%.

Στις 18 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε 
το Εαρινό Φιλανθρωπικό Ράλι Ιστορικού 
Αυτοκινήτου καθώς και ο Φιλανθρωπικός 
Αγώνας Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας – 
Λήδρα. 
Στο φιλανθρωπικό αυτό γεγονός συμμε-
τείχαν περίπου 70 ιστορικά αυτοκίνητα εκ 

των οποίων τα επτά προέρχονταν από την 
κωμόπολη Αθηένου.
Ο αγώνας ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευ-
θερίας στη Λευκωσία και κατέληξε στην 
Αγία Νάπα. Οι διαγωνιζόμενοι ακολούθη-
σαν ‘’ειδικές διαδρομές’’, διασχίζοντας χω-
ριά και κωμοπόλεις των επαρχιών Λευκω-

σίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, 
ανάμεσα στις τρεις που επιβραβεύτηκαν, 
τερμάτισαν οι συνδημότες μας, Ανδρέας 
Πίτσιλλος (οδηγός) και Σάββας Μαγκλής 
(συνοδηγός) με αυτοκίνητο Porche 930 
Turbo χρονολογίας του 1981.

Δυναμική συμμετοχή της Αθηένου 
στο Ράλι ιστορικού αυτοκινήτου

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, αρ. 2

7600, Αθηένου, Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ.:24811370 / Φαξ: 24522333,

e-mail:mail@athienou.org.cy
http:www.athienou.eu



4 5

Διαμαρτυρία για τη διαφοροποίηση
της στεγαστικής πολιτικής του κράτους

αρθρο

Το στεγαστικό σχέδιο λειτούρ-
γησε το 1988 και κάλυπτε 
κατ’ αρχή τους ακριτικούς οι-
κισμούς  που γειτνιάζουν με 
την Γραμμή Αντιπαράθεσης, με 
παραχώρηση κατ’ αρχή χαμη-
λότοκου δανείου και αργότερα 
προστέθηκε πέραν του δανείου 
και οικονομική χορηγία. 

Το σχέδιο αυτό 
λειτούργησε άρι-
στα πετυχαίνο-
ντας το σκοπό 
του, που ήταν να 
βοηθήσει κυρίως 
τα νεαρά ζευγά-
ρια να παραμεί-
νουν στον τόπο 

τους. Το κίνητρο αυτό υποβοήθησε την 
Αθηένου να διατηρήσει τουλάχιστο 
μέχρι σήμερα σταθερό το μέγεθος του 
πληθυσμού της. Αργότερα το σχέδιο 
πέραν των ακριτικών περιοχών κάλυ-
ψε παγκύπρια και  άλλες κατηγορίες 
πολιτών, όπως πολύτεκνες οικογένειες 
και ανάπηρα άτομα, καθώς επίσης και 
άλλες κοινότητες με γεωγραφικά και 

πληθυσμιακά κριτήρια.
Το κριτήριο μέγιστου εμβαδού κατοι-
κίας 230 τ.μ. που ενσωματώθηκε  στο 
σχέδιο αργότερα  και κατά τη γνώμη 
μας δεν έπρεπε να ισχύσει για την  
Αθηένου, υπήρξε κα’ αρχή αποθαρρυ-
ντικό. Η τροποποίηση του κριτηρίου 
αυτή ύστερα από δική μας παρέμβα-
ση, ώστε τα 230 τ.μ. να καλύπτουν  
ωφέλιμους χώρους κύριας κατοικίας, 
βελτίωσε τα πράγματα.
Η πρόσφατη απόφαση με την εισα-
γωγή οικονομικών κριτηρίων, ώστε το 
σχέδιο να καλύπτει μόνο πτωχές οικο-
γένειες, ο δήμος μας θα δεχθεί  ακόμα 

ένα σοβαρότατο πλήγμα. 
Η διαχρονική προσπάθεια που κατα-
βάλλεται για αναζωογόνηση της περι-
οχής μας  με τα τόσα προβλήματα, θα 
επηρεαστεί δυσμενώς. 
Ο τεράστιος αγώνας που η Αθηένου 
διεξάγει, τα τελευταία 38 χρόνια με 
κυριότερο σκοπό να κρατήσει τουλά-
χιστο τους δικούς της κατοίκους στο 
τόπο της, με  τη διαφοροποίηση του 
σχεδίου πλήττεται ανεπανόρθωτα.
Η εισαγωγή οικονομικών κριτηρίων, 
όπως προβλέπεται στο σχέδιο θα απο-
θαρρύνει σίγουρα κάθε ενδιαφερόμε-
νο. Γιατί τα νεαρά ζευγάρια να θέλουν 

να κτίσουν το σπίτι τους στην Αθηένου 
όταν γνωρίζουν ότι με την αποπεράτω-
ση του η αξία του θα αρχίσει να μειώ-
νεται κατακόρυφα;
Γιατί τα νεαρά ζευγάρια που τυγχάνει 
να εργάζονται στη Λευκωσία και που 
σίγουρα  η μισθοδοσία τους θα υπερ-
βαίνει του κριτηρίου, να θέλουν να 
κτίσουν το σπίτι τους στην Αθηένου, 
λαμβάνοντας υπόψη και το καθημε-
ρινό κόστος της μετάβασης τους στην 
εργασία τους που έχει αυξηθεί κατα-
κόρυφα, αφού η απόσταση Αθηένου 
– Λευκωσία έχει τριπλασιαστεί λόγω 
της συνεχιζόμενης  ημικατοχής της πα-
τρίδας μας.
Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν 
να λεχθούν, για να υποστηρίξουμε τη 
θέση μας ότι η εισαγωγή οικονομικών 
κριτηρίων και για την Αθηένου καθι-
στά το σχέδιο ανενεργό, ώστε να μη 
εξυπηρετεί το σκοπό του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου ζήτη-
σε συνάντηση με την έντιμη Υπουργό 
Εσωτερικών, για να εκφράσει τη δια-
φωνία του, να αναπτύξει τις θέσεις και 
να ζητήσει την απαλλαγή της Αθηένου 
από το διαφοροποιημένο σχέδιο.

Δημήτρης Παπαπέτρου
Δήμαρχος Αθηένου

ειδησεισ

συνανΤηση ε/κ και Τ/κ για διανοιΞη 
οδοΦραγμαΤΩν πυροϊου και Λευκασ

πρωτοβουλία της πρέσβειρας της σλοβακίας

Ο Δήμαρχος Αθηένου εξέφρασε τη βαθιά εκτίμη-
ση για τις προσπάθειες που η Πρέσβειρα κατα-
βάλλει για επαναπροσέγγιση των δυο κοινοτήτων 
και για την επανένωση της Κύπρου  μας.
Ιδιαίτερα χαιρέτισε την παρουσία τοπικών ηγε-
τών γειτονικών Τουρκοκυπριακών και Ελληνοκυ-
πριακών Κοινοτήτων, εκπρόσωπων Ελληνοκυ-
πριακών αλλά και Τουρκοκυπριακών κομμάτων, 
όπως και εκπροσώπων του ελληνοκυπριακού και 
τουρκοκυπριακού τύπου.
Καλωσόρισε επίσης την παρουσία του εκπροσώ-
πων της Ε/Κ κοινότητας στην Επιτροπή για άνοιγ-
μα νέων οδοφραγμάτων, του Πρέσβη κ. Σώτου 
Ζακχαίου,  τον οποίο και ευχαρίστησε για τις όλες 
προσπάθειές του.
«Ασφαλώς επιθυμία και ευχή όλων μας είναι η 
εξεύρεση ειρηνικής και δίκαιης λύσης του Κυπρι-
ακού προβλήματος, που να επανενώνει την πατρί-
δα μας και το λαό μας, να διασφαλίζει τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα  και τις βασικές ελευθερίες και 
να στηρίζεται στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Μέχρι όμως την επίλυση του Κυπριακού προβλή-
ματος, ως κάτοικοι μιας ταλαιπωρημένης περι-
οχής που καθημερινά βιώνουμε τα δεινά που ο 
διαχωρισμός της πατρίδας μας έχει επισωρεύσει, 
ευνοούμε ενέργειες με στόχο την επαναπροσέγ-
γιση των δύο κοινοτήτων, όπως ασφαλώς είναι 
και οι διανοίξεις διόδων μεταξύ κατεχόμενου και 
ελεύθερου τμήματος της πατρίδας μας. Ιδιαίτε-
ρα ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε κάθε δικαίω-
μα να διεκδικούμε, την ελεύθερη διακίνηση σε 
ευρωπαϊκό έδαφος, πολύ δε περισσότερο όπως 
στην περίπτωση της διόδου Αθηένου – Πυροΐου 
– Αγλαντζιάς,  που διακόπτεται για τέσσερα μόνο 
χιλιόμετρα.
Η διάνοιξη της διόδου αυτής είναι βέβαιο, ότι 
θα εξυπηρετήσει εκτός την Αθηένου που ταλαι-
πωρείται ιδιαίτερα, και τις Τουρκοκυπριακές Κοι-
νότητες που βρίσκονται γύρω από την Αθηένου 
αλλά και ολόκληρη την ελεύθερη Αμμόχωστο, την 
πόλη της Λάρνακας και τα χωριά και δήμους της 
Λάρνακας, που βρίσκονται μεταξύ Αμμοχώστου 
και Λάρνακας.   
Ιδιαίτερα, οι Τουρκοκύπριοι θα εξυπηρετηθούν 
ουσιαστικά με πρόσβαση στον Τεκκέ της Λάρνα-
κας και τις βιομηχανικές ζώνες της περιοχής.
Πέραν δε των ευεργετικών αποτελεσμάτων στα 
θέματα διαβίωσης και ανάπτυξης των επηρεα-
ζόμενων κοινοτήτων, η διάνοιξη της διόδου και 
η ελεύθερη διακίνηση θα ενεργήσει θετικά στη 
δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων και θα στείλει μήνυμα των καλών και 
ειλικρινών προθέσεων και επιθυμίας για ειρηνική 
συμβίωση».

μηνυμα ειρηνικησ 
συμβιΩσησ θα 

σΤειΛει η διανοιΞη 
Του οδοΦραγμαΤοσ

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εκπρόσωποι πο-
λιτικών κομμάτων που συγκροτούν την Επιτροπή 
για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων Πυροΐου και 
Λεύκας, συναντήθηκαν στο Καλλινίκειο Δημοτικό 
Μέγαρο στην Αθηένου, μετά από πρωτοβουλία και 
πρόσκληση της Πρέσβειρας της Σλοβακίας, κ. Άννας 
Τουρενίκοβα.
Το θέμα της διάνοιξης των δύο οδοφραγμάτων είχε 
τεθεί ξανά με την επίσκεψη της ίδιας Επιτροπής και 
στην κατεχόμενη Λεύκα. Η Τουρκοκυπριακή πλευρά 
θεωρεί πρωταρχικής σημασίας για την ίδια, τη διά-
νοιξη του οδοφράγματος της Λεύκας.

σε 10 ΛεπΤα σΤη ΛευκΩσια 
Αντίθετα για την Ελληνοκυπριακή πλευρά το θέμα 
του οδοφράγματος Πυροίου αποτελεί την πλέον ση-
μαντική προσπάθεια για την αποκατάσταση της επι-
κοινωνίας της νοτιοανατολικής πλευράς της ελεύ-
θερης Κύπρου με τη Λευκωσία, μέσω Πυροΐου και 
θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονη διάνοιξη 
των δυο οδοφραγμάτων, Πυροΐου και Λεύκας. 
Οι κάτοικοι της Αθηένου θα χρειάζονται  μόνο 10-
12 λεπτά, για να πηγαίνουν στις εργασίες τους, στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, τη στιγμή που σήμερα χρειάζονται 45 
λεπτά, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηένου, κ. Δημήτρης 
Παπαπέτρου.
΄Ωστόσο η τουρκοκυπριακή πλευρά δημιουργεί δυ-
σκολίες για τη διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροΐου 
και το παραδέχθηκε ο Δήμαρχος, χωρίς να εισέλθει 
στην ουσία της διαφοράς. 
Παρατήρησε ότι σε μια Ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι 
σωστό να μην μπορείς να διανύσεις μία απόσταση 
τεσσάρων χιλιομέτρων, από τον παλιό αυτοκινητό-
δρομο (πριν από το 1974) Λάρνακας-Λευκωσίας και 
να χρειάζεται να διανύσεις τετραπλάσια απόσταση, 
για να βρεθείς στην πρωτεύουσα.

σΩΤοσ Ζακχαιοσ 
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διάνοιξης των οδο-
φραγμάτων και πρέσβης, κ. Σώτος Ζακχαίος, ανέφε-
ρε ότι το θέμα είχε ΄΄παγώσει΄΄ από τον περασμένο 
Σεπτέμβρη,  αλλά επανήλθε με την πρωτοβουλία 
της Πρέσβειρας της Σλοβακίας. Υπάρχουν πολλές 
ευκαιρίες που χάνονται από την έλλειψη πολιτικής 

βούλησης  να προχωρήσουμε με τη διάνοιξη νέων 
οδοφραγμάτων. 
«Η διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροΐου θα είναι 
το μεγαλύτερο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
συμφιλίωσης και εξυπηρέτησης Ελληνοκύπριων και 
Τουρκοκύπριων κατοίκων της περιφέρειας αυτής  
από την εποχή που άνοιξαν τα πρώτα οδοφράγματα. 
Έχουμε προτείνει στη σύσκεψη τη λήψη πολιτικής 
απόφασης για τη διάνοιξη των δύο  οδοφραγμάτων, 
ώστε να αρχίσουν ταυτόχρονα οι εργασίες  για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.
Η τουρκοκυπριακή πλευρά εισηγήθηκε να ανοίξει το 
οδόφραγμα στη Λεύκα και μετά να δούμε για νέα 
οδοφράγματα. 
Η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν ξεκάθαρη ότι με 
καλή θέληση και πάντοτε με ένα πνεύμα συμβιβα-
σμού, μπορούμε να βρούμε τις λύσεις εκείνες που 
θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο άνοιγμα των  
δύο οδοφραγμάτων. Πιστεύω ότι αυτό εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων», κατέληξε ο κ. 
Ζακχαίος.
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Δενδοφύτευση πραγματοποιήθηκε στις 
27/4/2012μ σε υφιστάμενο χώρο πρα-
σίνου του Δήμου Αθηένου, ο οποίος 
πήρε το όνομα Πάρκο Παγκυπρίου Γυ-
μνασίου. Μετά από εισήγηση της ομά-
δας πρωτοβουλίας αποφοίτων, φίλων 
και εκτιμητών του έργου και της προ-
σφοράς του Παγκυπρίου Γυμνασίου σε 
συνεργασία με την ομάδα comenious, 
πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση και 
αφιερώθηκε στα διακόσια χρόνια λει-
τουργίας του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
Λευκωσίας.
Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με απόλυ-
τη επιτυχία και σ’ αυτήν έλαβαν μέρος 
ο Δήμαρχος, ο Διευθυντής του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου, πρώην διευθυντές 
του Παγκυπρίου, απόφοι τοι φίλοι και 
εκτιμητές του έργου του σχολείου, αλλά 
και 100 μέλη του Ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος comenious από 9 χώρες. H κ. 
Νιόβη Πάρπα, εκπαιδευτικός και πρώην 
καθηγήτρια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 

με πρωτοβουλία της οποίας δημιουρ-
γήθηκε το αλσύλιο, σε ομιλία της ανέ-
φερε ότι εμείς οι Αθηενίτες χρωστούμε 
πολλά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, γιατί 
γενιές ολόκληρες μορφώθηκαν σ’αυτό 
και γαλουχήθηκαν με τις αρχές και τις 
αξίες της Ελληνικής Παιδείας και της 
Ορθοδοξίας. 

Στέρεες βάσεις
Πήραν στέρεες βάσεις, ανδρώθηκαν, 
έγιναν χρηστοί άνθρωποι, συνέχισε και 
πρόσθεσε, πρόκοψαν και διέπρεψαν σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικο-
νομικής, εκκλησιαστικής, πολιτιστικής 
και πολιτικής ζωής του τόπου. 
Συνεχίζοντας στην ομιλία της, ανέφερε 
η κ. Πάρπα, ότι στο Παγκύπριο Γυμνά-
σιο χαλκεύθηκε μέσα τους η αγάπη 
για την πατρίδα και την ελευθερία, η 
χριστιανική πίστη, αξίες όπως η αγάπη 
και η προσφορά προς το συνάνθρωπο, 

ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρέπεια, η 
αλληλεγγύη, ο σεβασμός προς τους θε-
σμούς, την οικογένεια, η εκτίμηση για 

κάθε τι αυθεντικό και γνήσιο και όλα 
εκείνα που συνιστούν τα χαρακτηριστι-
κά του «καλού κι αγαθού ανθρώπου». 

Αρχές και ανθρωπιά διδάσκει το Παγκύπριο Γυμνάσιο

δενΤροΦυΤευση σΤο πΛαισιο εκδηΛΩσεΩν 
για Τα 200 χρονια Του παγκυπριου γυμνασιου ΛευκΩσιασ

εκδηΛΩσεισ

Με συμμετοχή όλων 
των οργανωμένων 

φορέων οι εορτασμοί 
του πάσχα

ΔίηΜέΡΟ πασΧαλίΝωΝ έκΔηλωσέωΝ

Ο Δήμος Αθηένου σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς 
Ομίλους του Δήμου, «Μάλλουρα», «ΡΕΑ», την Ένωση Νε-
ολαίας Αθηένου, τα Αθλητικά Σωματεία Οθέλλου, Ορφέα 
και Γόλγων και άλλα οργανωμένα σύνολα, διοργάνωσαν 
για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία, τις πασχαλινές εκδη-
λώσεις.  Οι εκδηλώσεις άρχισαν την Κυριακή του Πάσχα 
στην κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών «Τάσσος Παπαδόπου-
λος» και συμπεριλάμβαναν αγώνες ποδοσφαίρου σάλας. 
Στο τουρνουά έλαβαν μέρος αρκετές ομάδες, διαχωρίζο-
ντάς τις βέβαια ανάλογα με την ηλικία των παικτών.

 κυπεΛα 

Από τις ομάδες ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρονών το χρυ-
σό κύπελο πήρε η ομάδα «Costalas Farm», ενώ από τις 
ομάδες ηλικίας δεκαέξι και άνω το χρυσό κύπελο πήρε η 
ομάδα «Senior Frocks». Ενδιαφέρον αγώνας ήταν και αυ-

τός μεταξύ των παλαίμαχων και του Δήμου Αθηένου. 
Παρά την καταπληκτική και φιλότιμη προσπάθεια των 
παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της Αθηένου, δεν κατόρ-
θωσαν να νικήσουν την ομάδα του Δήμου μας, η οποία 
αποτελείτο από Δημοτικούς Συμβούλους και προσωπικό 
του Δήμου Αθηένου. H νιότη αποδείχθηκε ότι μπορεί, 
ακόμα και χωρίς να κατέχει την τέχνη των παλαίμαχων 
ποδοσφαιριστών, να επικρατήσει.
Επιπλέον, η εκδήλωση συμπεριλάμβανε μοντέρνους χο-
ρούς από τον Πολιτιστικό Όμιλο Μάλλουρα. 

 δευΤερα Του πασxα 

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα του Πάσχα 
στο Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου και συμπε-
ριλάμβαναν παραδοσιακά παιχνίδια για τα παιδιά, όπως 
σακκουλοδρομίες, αυγοδρομίες, διτζίμιν, σχοινί κ.ά. Έλα-

βαν μέρος αρκετά παιδιά και απόλαυσαν τα παιχνίδια, 
διασκεδάζοντας και παίρνοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
μάθημα για την ευγενή άμιλλα. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε πλούσιο μουσικοχορευτικό 
πρόγραμμα από τον Δημοτικό Πολιτιστικό Όμιλο, τον Πο-
λιτιστικό Όμιλο Μάλλουρα και τον Πολιτιστικό Όμιλο ΡΕΑ. 

 ΤσιαΤΤισΤα 

Δεν έλειψαν βέβαια και τα παραδοσιακά τσιαττιστά, ποι-
ήματα και θεατρική σάτιρα από ταλαντούχους δημότες. 
Στο τέλος απονεμήθηκαν αναμνηστικά έπαθλα στους νι-
κητές. 
Τις εκδηλώσεις του Δήμου Αθηένου παρακολούθησε πλή-
θος δημοτών,  μικρών και μεγάλων. O ηλιόλουστος καιρός 
συνέβαλε στην επιτυχία ενός ευχάριστου εορταστικού δι-
ημέρου.

Με παιχνίδια παραδοσιακά κι όχι μόνο, μουσική, χορό, τσιαττιστά, 
ποιήματα και άλλες εκδηλώσεις ο Δήμος Αθηένου διασκέδασε 
τους δημότες για ένα διήμερο το Πάσχα.

Αθηενίτες ταλαντούχοι στην ταχεία σύνταξη στίχων διαγωνίστηκαν στα τσιαττιστά.
Τη Δευτέρα του Πάσχα στο Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου τα παιδιά διαγωνίστη-
καν σε παραδοσιακά παιχνίδια με κυρίαρχο όπως πάντα τις σακκουλοδρομίες.

Πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Δημοτικό Πολιτιστικό Όμιλο, 
τον Πολιτιστικό Όμιλο Μάλλουρα και τον Πολιτιστικό Όμιλο ΡΕΑ.

ποΛιΤισΤικοσ ομιΛοσ «μαΛΛουρα»

Ταξίδι στο παρελθόν μέσα από τον Αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας

Ο Πολιτιστικός Όμιλος «Μάλλουρα» 
πραγματοποίησε ψυχαγωγική εκ-
δρομή στη Λεμεσό το διήμερο 21-22 
Απριλίου 2012. 

Στην εκδρομή συμμετείχαν 70 μέλη 
και φίλοι του ομίλου. Να σημειώσου-
με ότι η εκδρομή ήταν επιχορηγημένη 
από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου 

για νέους από 14-35 χρονών.
Η εκδρομή είχε και εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα, καθώς στο πλαίσιo της 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο 

Μουσείο «Φάτσας», στον αρχαιολογι-
κό χώρο της Αμαθούντας, στο Όμοδος 
και στο οινοποιείο «Λινός», που βρί-
σκεται λίγο έξω από το χωριό. 

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον τρόπο παραγωγής κρασιού στο οινοποιείο «Λινός»

επίσκεψη σε μουσείο, αρχαία αμαθούντα και σε οινοποιείο

προκηρυΞη προσΦορασ
Ο Δήμος Αθηένου έχει προβεί στην προκήρυξη προσφοράς για παροχή υπηρε-
σιών για την ετοιμασία της μελέτης και επίβλεψη εργασιών για την κατασκευή 
του οδικού δικτύου της Βιομηχανικής Ζώνης Αθηένου συμφώνως του ρυθμιστι-
κού σχεδίου που ετοίμασε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Οι υπηρεσίες αφορούν την ετοιμασία μελέτης και επίβλεψη των εργασιών για 
την κατασκευή του οδικού δικτύου της Βιομηχανικής Ζώνης στην Αθηένου, μή-
κους 2χλμ περίπου, κύριο οδικό δίκτυο και μήκους 0,70χλμ περίπου δευτερεύ-
ον οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια. Η σύμβαση περιλαμβάνει το Μέρος Α’ που 
αφορά την ετοιμασία της μελέτης και των τεχνικών όρων μέχρι την ανάθεση 
του έργου στον εργολάβο και το Μέρος Β’ που αφορά την επίβλεψη των κατα-
σκευαστικών εργασιών μέχρι την τελική παραλαβή του έργου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν όρους διαγωνισμού μέχρι την 23η 
Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι από τα γραφεία του 
Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με αντίτιμο το ποσό των €52,50.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 12:00 το μεσημέρι.  
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ενασ αΛευρομυΛοσ - σΤοΛιδι
Μυρωδιές και μνήμες μιας άλλης εποχήςαναπαλαίωση οικίας 

γιωρκή παναή πούγεραση Στολίδι για τον Δήμο μας απο-
τελεί ο αναπαλαιωμένος αλευ-
ρόμυλος Ανδρέα Χ’’ Θεοχάρους, 
γνωστός ως ο «Μύλος του Κά-
γιαφου». Το κτίριο έχει παραδο-
θεί μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών για την αναπαλαίωσή 
του και θα εμπλουτίσει ουσια-
στικά την πολιτιστική ζωή και 
κίνηση στον Δήμο μας, αφού θα 
λειτουργεί ως μουσείο και κέ-
ντρο πληροφόρησης.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν 
από κοντά ένα παραδοσιακό αλευρό-
μυλο όπως λειτουργούσε πολλές δεκα-
ετίες πριν. 
Υπάρχει χώρος ενημέρωσης επισκε-

πτών και στόχος είναι να παρασκευά-
ζεται καθημερινά το γνωστό Αθηενίτι-
κο ψωμί. 
Ο επισκέπτης θα ενημερώνεται για τον 
παραδοσιακό τρόπο άλεσης του σι-
ταριού, το ζύμωμα και το ψήσιμο του 
ψωμιού. 
Το έργο είναι πολεοδομικό και την δι-
αδικασία προώθησης του έργου την 
έχει αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως (Χρηματοδότηση 80% + 
20%).
Το έργο ανέλαβε η κοινοπραξία 
Fakas Construction & Construction & 
Development LTD και Α. Αντωνίου & 
Υιοί, οικοδομικές εργασίες ΛΤΔ

προσεχώς θα παραδοθεί  και 
ο αναπαλαιωμένος αλευρό-
μυλος του ανδρέα Χ’’ Θεοχά-
ρους

Σε ένα πανέμορφο παραδοσιακό 
σύμπλεγμα, που θα λειτουργεί 
ως παραδοσιακός ξενώνας στα 
πλαίσια του αγροτουρισμού, έχει 
μετατραπεί μια μέχρι πρόσφατα 
εγκαταλελειμμένη και ετοιμόρ-
ροπη κατοικία. Πρόκειται για την 
οικία Γιωρκή Παναή, η οποία 
αναμένουμε να παραδοθεί  στο 
Δήμο. 

Η οικία έχει αγοραστεί από το Δήμο και 
κηρύχθηκε διατηρητέα. Αναπαλαιώθη-
κε με σεβασμό στο αρχικό κτίσμα και 
μετατράπηκε σε έναν πρότυπο ξενώνα 
για αγροτουρισμό. 
Η οικοδομή έχει αρχοντικό χαρακτήρα 
και βρίσκεται μέσα στον παραδοσιακό 
πυρήνα του Δήμου. Συνδυάζει επιτυ-
χώς χαρακτηριστικά της αστικής και της 
αγροτικής ζωής του τόπου. 
Σημαντικά χαρακτηριστικά του κτίσμα-
τος είναι οι πέτρινες πελεκητές κορνί-
ζες, η εσωτερική καμάρα, η στρογγυλή 
σκάλα, το πλιθάρι, η πέτρινη τοιχοποιία 
κ.ά. Όλα έχουν διατηρηθεί με σεβασμό 
στο αρχικό κτίσμα και η αναπαλαίωση 
που έγινε είναι υποδειγματική.
Το κτίριο έχει μετατραπεί σε αγροτου-
ριστικό συγκρότημα αποτελούμενο από 
5 δωμάτια (στούντιο) με ενσωματωμέ-
νους χώρους υγιεινής. Το καφενείο που 
προϋπήρχε, μετατράπηκε σε χώρο εστί-
ασης. Η εσωτερική αυλή είναι κοινή για 
όλους τους ενοίκους. 
Θα μπορεί να φιλοξενεί τα άτομα της 
αρχαιολογικής αποστολής, τουρίστες ή 
ακόμη θα μπορούσε να προσφέρεται σε 

τουρίστες για την τέλεση πολιτικών γά-
μων. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι χρή-
σεις του οικοδομικού συμπλέγματος.
Στο σχεδιασμό προβλέπεται όπως η οι-
κία Γιωρκή Παναή Πούγεραση ενωθεί 
με την οικία Πιτσιρίκκου (Κώστα Ππού-
ρου), η οποία μετατρέπεται και αυτή σε 
αγροτουριστικό συγκρότημα τριών δω-
ματίων με μικρή πισίνα.
Το έργο είναι πολεοδομικό και τη δια-
δικασία προώθησης του έργου την έχει 
αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως (Χρηματοδότηση 80% + 20%).
Το έργο ανέλαβε η κοινοπραξία 
Fakas Construction & Construction & 
Development LTD και Α. Αντωνίου & 
Υιοί, οικοδομικές εργασίες ΛΤΔ.

πΩσ ενα παΛιο αρχονΤικο μεΤαΤραπηκε σε εκπΛηκΤικο παραδοσιακο ΞενΩνα

Ζημιεσ σε δημοσιουσ χΩρουσ

Είναι πραγματικά με αισθήματα θλί-
ψης και οργής που αντικρίζει κανείς 
τις εικόνες αυτές, οι οποίες αδιαμ-
φισβήτητα δεν τιμούν ούτε το δήμο 
μας σαν αρχή αλλά ούτε και τους 
ανθρώπους που ζουν σ’  αυτόν.
Θερμή παράκληση κυρίως προς τη 
νέα γενιά των δημοτών μας είναι 
να τερματισθούν ενέργειες σαν κι’  
αυτή.
Ας αναλογιστούμε λοιπόν τυχόν 
ευθύνες μας για αυτή τη δυσάρε-
στη εικόνα που αντικρίζουμε πολύ 
συχνά σε δημοτικά κτίρια, χώρους 
άθλησης, χώρους πρασίνου κ.α.  

Απαράδεκτες και καταδικαστέες κρίνονται οι ενέργειες πρόκλη-
σης κακόβουλων ζημιών σε δημόσιους χώρους του δήμου μας.

Η οικία Γιωρκή Παναή πριν αρχίσουν οι εργασίες αναπαλαίωσης της

Με διάλεξη για θέματα που αφορούν 
τις γυναίκες στη σημερινή εποχή, και 
στη συνέχεια δεξίωση με ζωντανή μου-
σική γιόρτασε ο Δήμος Αθηένου την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 στο Καλλινί-
κειο Δημοτικό Μέγαρο. 
Στη διάλεξη παρέστησαν και μίλησαν 
η κα Στέλλα Μάστορα, Μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Europa Donna 
Κύπρου με θέμα το Ρόλο της Europa 
Donna Κύπρου, ο δρ. Κωνσταντίνος 
Φελλάς, Αντιπρύτανης Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα 

Αντιλήψεις, Γνώσεις και Εμπειρίες των 
Κυπρίων Γυναικών για τον Καρκίνο του 
Μαστού, και ο δρ. Χάρης Ζαβρίδης, 
Πλαστικός Χειρουργός με θέμα την 
Πλαστική Χειρουργική στις μέρες μας. 
Οι ομιλίες ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σες και απάντησαν σε πολλές απορίες 
των παρευρισκομένων. Επίσης βοήθη-
σαν πολύ στην καταπολέμηση της προ-
κατάληψης γύρω από τον καρκίνο του 
μαστού, ο οποίος δυστυχώς κτυπά με-
γάλο αριθμό γυναικών.
Την παρουσίαση ανέλαβε η κα Βίβια 
Καραγιάννη, Μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηένου. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αθη-
ένου κ. Δημήτρης Παπαπέτρου επιση-
μαίνοντας τη σημασία του ρόλου της 
γυναίκας στην κοινωνία, η οποία δια-
δραματίζει εξ ίσου με τον άνδρα πλέον 
επιρροή στην κονωνική ζωή. Ο Δήμαρ-
χος αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο 
που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα μετά 
βέβαια που πέρασε από χίλια μύρια 
κύματα η αντιμετώπισή της από την αν-
δροκρατούμενη για αιώνες κοινωνία.
Με την ολοκλήρωση των παρουσιά-
σεων των φιλοξενούμενων ομιλητών, 
ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, 
ανταλλαγή απόψεων, εισηγήσεις και 

προβληματισμοί. 
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος απένειμε 
ενθύμιο προς τιμή των γυναικών που 
διετέλεσαν Μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αθηένου για την προσφορά 
τους στο Δήμο μας:  κα Ολυμπιάδα 
Βύζακου, 1986-1991, κα Ανδρούλλα 
Έλληνα, 1992-2001, κα Γεωργία Χα-
τζηθεοχάρους, 2002-2006, κα Μάρω 
Παπουή, 2002-2006, κα Ελένη Καζάζη, 
2007-2011.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε ευχάριστα 
χαλαρώνοντας με την απολαυστική 
μουσική Jazz που μας ταξίδεψε ο κος 
Φάνος Κωνσταντινίδης. 

διάλεξη, μουσική και απόδοση τιμών σε γυναίκες για την προσφορά τους στο δήμο
παγκοσμια ημερα Τησ γυναικασ

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αθηένου ο οπ[οίος αναφέρθηκε στον ρόλο της γυναί-
κας στην κοινωνία.

Πλήθος γυναικών αλλά και ανδρών γέμισαν το Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο στην εκδήλω-
ση τιμής στην γυναίκα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Γυναίκα στις 8 Μαρτίου.
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Οι μαθητές του Γυμνασίου Αθηένου, 
Ελένη Ψωμά και Σταύρος Παπαϊακώβου, 
υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς 
τους κ. Δήμητρας Ρίζου,  συμμετείχαν σε 
εργαστήρι για τη Χημεία. Το εργαστήριο 
διεξήχθη σε πλατεία της Λάρνακας στις 
28 Απριλίου 2012. Οι μαθητές του Γυ-
μνασίου μας, μαζί με άλλους μαθητές 

της πόλης και επαρχίας Λάρνακας και 
Αμμοχώστου, έγιναν για λίγο σχεδιαστές, 
παραγωγοί και πεπειραμένοι πωλητές 
καλλυντικών. Παρασκεύασαν άλατα μπά-
νιου, τζέλι μαλλιών, σιαμπού, κρέμα και 
αντισηπτικό τζέλι χεριών. Έτσι οι μαθητές 
βοήθησαν το κοινό που τους παρακολου-
θούσε να καταλάβει τί σημαίνει ΧΗΜΕΙΑ. 

νεαροί πρέσβεις για χημεία 
από το γυμνάσιο αθηένου

εκπαιδευση

Στις 31 Μαρτίου 2012  
πραγματοποιήθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο εκδή-
λωση με οικολογικό περι-
εχόμενο «Η ώρα της γης». 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής είχαν  
επιλεγεί παγκύπρια, δύο έργα τέχνης 
από δημοτικά σχολεία για να παραδο-
θούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  
Το ένα από αυτά  ήταν εργασία που 
έγινε κατά την περσινή σχολική χρονιά  
στα πλαίσια του οικολογικού θέματος 
«Θάλασσα».
Η εργασία  έγινε  στο μάθημα της Τέ-
χνης με δασκάλα την κ. Γεωργία Θεο-
δωρίδου. 

Στις  29 Φεβρουαρίου 2012 τα παιδιά 
του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν από κοντά και να ακούσουν 
τη γνωστή παραμυθού Σάσα Βούλγαρη. 
Η Σάσα Βούλγαρη μάγεψε τα παιδιά με 

την εκφραστική διήγηση παραμυθιών  
και το αυθεντικό ταλέντο της  που μας 
θύμισε τα παραμύθια των γιαγιάδων 
μας. Ήταν για τα παιδιά μια μοναδική 
εμπειρία. 

Τιμητική διάκριση έργου 
τέχνης των μαθητών

δρασΤηριοΤηΤεσ δημοΤικου σχοΛειου αθηενου (κ.α.)

η παραμυθού  σάσα βούλγαρη 
στο σχολείο μας

Στη φωτογραφία οι μαθήτριες  Σταυριάνα  Ηρακλέους 
και Μαρία  Χαραλάμπους της τάξης Β΄1 παραδίδουν το 
έργο τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη 
Χριστόφια.

δρασΤηριοΤηΤεσ δημοΤικου σχοΛειου αθηενου (κ.β.)

Συμπαράσταση στα παιδιά με καρκίνο

Γράφει η Βοηθός Διευθύντρια
Παναγιώτα Παπαχρυσοστόμου

Στις 15-18 Μαρτίου 2012 πραγματοποιή-
θηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα 
όνειρο μια ευχή» - πρώην “Κάνε μια ευχή”- 
παγκύπρια «Διαδρομή Αγάπης» με εθελο-
ντές μοτοσικλετιστές, οι οποίοι για τρεις 
ημέρες γύρισαν όλες τις πόλεις, Δήμους και 
Κοινότητες της Κύπρου, με σκοπό την ευ-
αισθητοποίηση του κόσμου για τις ανάγκες 
των παιδιών με καρκίνο.  
Κατά την «Διαδρομή Αγάπης» οι μοτοσι-

κλετιστές στάθμευαν σε πόλεις και χωριά
 όπου εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, της Εκκλησίας, Συνεργατικών Ιδρυ-
μάτων, σωματείων, εταιρειών καθώς και 
άτομα, πρόσφεραν τις εισφορές τους  σε 
εντεταλμένα μέλη του Συνδέσμου.  

 πρΩΤοβουΛια Του σχοΛειου 
Όλα τα έσοδα από την Παγκύπρια «Δια-
δρομή Αγάπης» πηγαίνουν για τις ανάγκες 
των παιδιών με καρκίνο που νοσηλεύονται 
ή νοσηλεύτηκαν στην Παιδογκολογική Πτέ-
ρυγα του Μακάριου Νοσοκομείου.
Ο καρκίνος είναι η μάστιγα της εποχής μας.  
Ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του παιδικού 
καρκίνου ο οποίος έχει να κάνει με παιδιά 
που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις 
δύσκολες συνθήκες της ασθένειας αυτής 
και να επιβιώσουν, οφείλουμε όλοι να συ-

νεισφέρουμε και να συμπαρασταθούμε. 
Γι΄ αυτό το σχολείο μας, θέλοντας να βο-
ηθήσει στην προσπάθεια του Συνδέσμου 
«Ένα όνειρο μια ευχή» για τα παιδιά με 
καρκίνο, ανέλαβε πρωτοβουλία και σε συ-
νεργασία με τα άλλα δημόσια σχολεία του 
Δήμου μας (Δημοτικά, Δημόσιο Νηπιαγω-
γείο, Γυμνάσιο Αθηένου), καθώς και με δυο 
άλλα Δημοτικά Σχολεία – Πέγειας και Λιο-
πετρίου Β΄- ανέλαβε την πώληση μπλοκ-
εισφορών της πορείας.
Τα έσοδα από την πώληση των μπλοκ 
(€1700 περίπου) παραδόθηκαν κατά το πέ-
ρασμα της πορείας των μοτοσικλετιστών 
από την Αθηένου, στις 18 Μαρτίου από 
παιδιά του Κεντρικού Μαθητικού Συμβου-
λίου του σχολείου.  
Μαζί με τα παιδιά βρέθηκε και ο Δήμαρχος 
Αθηένου ο οποίος παράδωσε εκ μέρους 
του Δήμου, σχετική επιταγή για τις ανάγκες 

του Συνδέσμου.  

 ευχαρισΤιεσ  
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιώργος Πε-
νηνταέξ, τα μέλη και οι μοτοσικλετιστές 
της «Διαδρομής Αγάπης» εξέφρασαν τις 
θερμές τους ευχαριστίες προς το σχολείο 
και το Δήμο για την ουσιαστική προσφορά 
τους προς το δύσκολο έργο που επιτελεί ο 
Σύνδεσμος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
τέτοιες ενέργειες τους δίνουν δύναμη να 
συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους.
Έτσι η Αθηένου και τα σχολεία της, συ-
νέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
προσφέροντας τη βοήθειά τους προς μια 
ευπαθή ομάδα της κοινωνίας μας, προς τα 
παιδιά με καρκίνο. 
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν 
στην προσπάθεια αυτή.

«Διαδρομή Αγάπης» με μο-
τοσικλετιστές για ενίσχυση 
του Συνδέσμου «Ένα όνει-
ρο μια ευχή»

Μαθητές του σχολείου με ομάδα μοτοσικλετιστών της “Διαδρομής Αγάπης”.

Παιδιά του Κ.Μ.Σ του Δημοτικού Σχολείου της Αθηένου Κ. Α’, κρατώντας τους φα-
κέλους με το ποσό που μάζεψε το κάθε σχολείο, με τον πρόεδρο και τη λειτουργό 
του Παγκύπριου Συνδέσμου “Ένα όνειρο μια Ευχή” καθώς και με το Δήμαρχο και 
Αντιδήμαρχο της Κοινότητάς μας.

εκπαιδευση

Του Κωνσταντίνου Παπαϊακώβου

Το Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης έχει περάσει. Μέσα από 
τα χρόνια  έχει συνδεθεί με την Ελληνική 
παράδοση, την οποία τα σχολεία μας προ-
σπαθούν να διατηρήσουν μέσα από δρα-
στηριότητες, εκδηλώσεις και γιορτές. 
Ο Σύνδεσμος Γονέων συμμετέχει στην 
προσπάθεια των σχολείων μας διοργανώ-
νοντας σειρά εκδηλώσεων που είναι συνυ-
φασμένες με την Ορθόδοξη πίστη και την 
παράδοση του τόπου μας. 

 ΤσικνοπεμπΤη
Ξεκινώντας από την Τσικνοπέμπτη  και την 
εβδομάδα της Τυρινής ο Σύνδεσμος Γονέ-
ων πρόσφερε σουβλάκια, πουρέκκια και 
άλλα παραδοσιακά εδέσματα στα παιδιά 
των Δημοτικών Σχολείων. 
Στα παιδιά της Ε΄ Τάξης δόθηκε το βιβλι-
αράκι με την ακολουθία του Ακάθιστου 
Ύμνου, τόσο ως βοήθημα στο μάθημα 
των Θρησκευτικών, αλλά και ως μέσο 

παρακολούθησης των Χαιρετισμών της 
Παναγίας κάθε Παρασκευή βράδυ στην 
εκκλησία. 
Στα παιδιά της Γ΄ Τάξης μετά το τέλος του 
καθιερωμένου εκκλησιασμού, δίδεται από 
τον Αιδεσιμότατο Πατέρα Δημήτριο ως 
προσφορά από την εκκλησιαστική επιτρο-
πή Αθηένου το βιβλίο με τις ακολουθίες 
της Μεγάλης Εβδομάδας, που τους βοηθά 
να παρακολουθούν καλύτερα τις ακολου-
θίες των Παθών και της Ανάστασης του 
Κυρίου. 

 νησΤεια
Στη διαδικασία της προετοιμασίας των 
παιδιών για τη Ανάσταση προσφέρθηκε 
στα παιδιά γεύμα με όσπρια, που τους μα-
θαίνει τόσο για τη νηστεία, αλλά και πώς 
να τρέφονται υγιεινά. 
Πριν το κλείσιμο των σχολείων κυκλοφό-
ρησε πασχαλινή λίστα και στην κλήρωση 
που ακολουθεί πολλά παιδιά κερδίζουν 
διάφορα δώρα, ενώ ο Σύνδεσμος Γονέων 
πρόσφερε κεραστικό σε όλα τα παιδιά. 

 διαΛεΞη
Πέραν των πασχαλινών εκδηλώσεων, ο 
Σύνδεσμος Γονέων διοργάνωσε διάλεξη 
προς τους γονείς με θέμα την επικοινωνία 
των γονιών με τα παιδιά τους. Ομιλήτρια 
ήταν η κυρία Μαρία Παπακώστα, Επιθεω-
ρήτρια των σχολείων μας. Με το πέρας της 

διάλεξης, ο δήμαρχος Αθηένου εγκαινίασε 
έκθεση βιβλίου, που διοργάνωσε ο Σύν-
δεσμος Γονέων, εξαγγέλλοντας εισφορά 
με συμβολικό ποσό. Ο Σύνδεσμος Γονέων 
συμμετείχε επίσης στους πανδημοτικούς 
εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης 
Απριλίου καθώς και σε όλες τις δραστηριό-
τητες του Δήμου. 

γιορτινές εκδηλώσεις 
συνδεσμοσ γονεΩν δημοΤικΩν σχοΛειΩν αθηενου

Εγκαίνια έκθεσης βιβλίου από το δήμαρχο Αθηένου

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτι-
κού Σχολείου Αθηένου Κ.Α΄ στο μάθη-
μα των Ελληνικών μελέτησαν πίνακες 
καλλιτεχνών, ζωγράφισαν τους δικούς 
τους πίνακες και επισκέφθηκαν το ερ-

γαστήρι Ζωγραφικής “Inspirazione” 
της κ. Έλενας Τσιγαρίδου. 
Τα παιδιά χάρηκαν και απέκτησαν πολ-
λές καινούριες γνώσεις από την επί-
σκεψή τους.

Μάθημα Ελληνικών μέσα 
από ζωγραφιές

δημοΤικο σχοΛειο αθηενου κ.α΄ εκδηΛΩσεισ 25 μαρΤιου 1821, 1η απριΛιου 1955, 
μαθηΤικο συνεδριο σΤο γυμνασιο αθηενου

 μηνύματα από την ελληνική  επανάσταση 

Στις 24 Μαρτίου 2012 το Γυμνάσιο Αθηένου τίμησε 
την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Η εκδή-
λωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία γιατί η λογοτε-
χνία, η μουσική, τα τραγούδια και οι χοροί μάς με-
τέφεραν νοερά στις αγωνίες  και τους καημούς του 
λαού μας.  

 αντιαποικιακός αγώνας 

Τα ίδια ιδανικά και αξίες, χρόνια μετά, τα βλέπου-
με να επαναλαμβάνονται στον αγώνα της ΕΟΚΑ  το 
1955-1959 εναντίον των Άγγλων.
Σε μία σύντομη αλλά περιεκτικότατη εκδήλωση στις  
30 Μαρτίου 2012  τιμήθηκαν τα ιδανικά που ενέ-
πνευσαν τη δυναμική διεκδίκηση  του προαιώνιου 
απελευθερωτικού πόθου του κυπριακού ελληνισμού, 
όταν με το Δημοψήφισμα του 1950, το 97% του λαού 

αξίωνε ένωση με την Ελλάδα.

 συνέδριο για την ευρώπη της γνώσης 

Παράλληλα  στις 27 Απριλίου 2012 οι μαθητές του 
Γυμνασίου απέδειξαν για μια ακόμα φορά  ότι οι νέοι 
του σήμερα είναι πανέτοιμοι  να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Οι νέοι της 
Ευρώπης μπροστά στις Επιταγές της Κοινωνίας της 
Γνώσης», ήταν το θέμα του  ημερήσιου ενδοσχολικού 
μαθητικού συνεδρίου. 
Το Α΄ μέρος του συνεδρίου έκλεισε με την ομιλία 
της Ευρωβουλευτού κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου με 
θέμα «Προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές για 
τους σημερινούς νέους στην Ευρωπαική Ένωση».  Στο 
Β΄ μέρος του συνεδρίου οι εφτά όμιλοι του σχολεί-
ου παρουσίασαν τα αποτελέσματα των βιωματικών 
εργαστηρίων που οργανώθηκαν στα πλαίσια δράσης 
των ομίλων.



χορηγιεσ σπε αθηαινου 2012

 Σε δείπνο που παρέθεσε η ΣΠΕ Αθηαίνου στις 3 Απριλίου 
2012, στο οίκημα ΕΔΕΚ Αθηαίνου, παρέδωσε στους εκπρο-
σώπους των οργανωμένων συνόλων και φορέων του Δήμου 
τις χορηγίες που προσφέρει ετησίως συνεισφέροντας στο φι-
λανθρωπικό και κοινωφελές έργο που επιτελούν. Παραδί-
δοντας τις επιταγές προς τους δικαιούχους, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπείας κ. Κώστας Χ’’ Γιαννακού τόνισε μεταξύ άλλων 
πως παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στον τομέα 
της οικονομίας, η ΣΠΕ Αθηαίνου στα πλαίσια των δυνατοτή-
των της θα εξακολουθήσει να είναι αρωγός και συμπαρα-
στάτης όλων των φορέων που επιτελούν φιλανθρωπικό και 
κοινωφελές έργο στην Αθηαίνου. Η ΣΠΕ Αθηαίνου δείχνο-
ντας έμπρακτα το ανθρώπινο πρόσωπο της στηρίζει έμπρακτα 
το έργο που επιτελούν τα οργανωμένα σύνολα του Δήμου 
και πάντα σε ρόλο πρωταγωνιστεί συμβάλει στην πρόοδο και 
ανάπτυξη των Δημοτών της Αθηαίνου.
Οι χορηγίες της ΣΠΕ Αθηαίνου επιδόθηκαν στα ακόλουθα 
οργανωμένα σύνολα:
Κλεάνθειος Στέγη Ηλικιωμένων, Εκκλησία Αθηαίνου, Κων-
σταντινελένειο Κέντρο Ενιλήκων, 68ο Σώμα Προσκόπων 
Αθηαίνου, Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος, Πολιτιστικός Όμι-
λος «ΜΑΛΛΟΥΡΑ», Πολιτιστικός Όμιλος «ΡΕΑ», Γεωργικός 
Σύλλογος «ΡΕΑ», Κυνηγετικός Σύλλογος, Τοπική Επιτροπή 
Πολυτέκνων, Αθλητικός Σύλλογος «ΟΘΕΛΛΟΣ», Αθλητικός 
Σύλλογος «ΟΡΦΕΑΣ», ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ, 
Παναγροτικός, Ένωση Κυπρίων Αγροτών, Π.Ε.Κ., Π.Ο.Α 
Αγροτική, Αθλητικός Σύλλογος «ΓΟΛΓΟΙ», Αθλητικός Σύλ-
λογος «ΠΡΟΟΔΟΣ», Σχολική Εφορεία και Παιδοκομικός & 
Βρεφοκομικός Σταθμός.

εκδρομή στη βαρκελώνη

διεθνές συνέδριο 
εταιρείας Fullwood

οικονομική 
ενίσχυση 

οργανωμένων 
συνόλων και 
φορέων του 

δήμου

Το Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Fullwood πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
16-20 Απριλίου 2012 στην Αγγλία. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος αντι-
πρόσωποι της Εταιρείας από 24 χώρες. Ως αντιπρόσωποι της Κύπρου 
συμμετείχαν εκ μέρους της ΣΠΕ Αθηαίνου ο Γραμματέας-Διευθυντής 
της ΣΠΕ κ. Μάριος Καρακόκκινος και ο Υπεύθυνος του τομέα των Γα-
λευτικών Μηχανών κ. Αντώνης Τζιακούρης.

Σε μια σεμνή τελετή στο  νέο οίκημα 
της  Κλεάνθειου Στέγης Ηλικιωμέ-
νων δόθηκαν εκ μέρους της ΣΠΕ 
Αθηαίνου οι τελευταίες €50.000 

από τις €200.000 που δόθηκαν συ-
νολικά για αποπεράτωση του έργου 
ανέγερσης της Κλεάνθειου Νέας 
Στέγης Ηλικιωμένων. Παρέστησαν 

ο Δήμαρχος Αθηαίνου κ. Δημήτρης 
Παπαπέτρου, ο Πρόεδρος της Δι-
αχειριστικής Επιτροπής κ. Βάσος 
Χ’’Γιαννακού, ο Πρόεδρος και 

Μέλη της Επιτροπείας ΣΠΕ Αθηαί-
νου και του Πιστωτικού Τμήματος, 
και το Διευθυντικό Προσωπικό της 
Στέγης.

επίδοση χορηγίας 
για την κλεάνθειο στέγη ηλικιωμένων

Το προσωπικό του πιστωτικού τομέα της 
ΣΠΕ Αθηαίνου πραγματοποίησε ταξίδι 
στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το ταξίδι 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15-17 Μαρ-

τίου 2012 και οι υπάλληλοι της ΣΠΕ 
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην 
πρωτεύουσα της Καταλονίας και να θαυ-
μάσουν τα αξιοθέατα της.
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Οι γονείς συμμετείχαν σε μαθηματικές δραστηριότητες  
στις τάξεις μας!

Τα παιδάκια του Παιδοκομικού & Βρεφοκομικού σταθμού 
ευχηθήκαν στο κύριο Αντώνη και κυρία Χρυστάλλα Χ¨Θε-
οχάρους και στο προσωπικό του Δήμου Αθηαίνου «Καλό 

Πάσχα»

Το προσωπικό και ο σύνδεσμος γονέων του Παιδοκομικού 
& Βρεφοκομικού σταθμού διοργανώσαν στις 29/4/2012 
με επιτυχία κινηματογραφική παιδική ταινία «RIO» στο 

ｋ- CINEPLEX  στη Λάρνακα τα έσοδα της οποίας θα διατε-
θούν για την αποθεραπεία του Ραφαήλ Σκούρου. Τα παιδιά γιόρτασαν με παρελάσεις την 25η Μαρτίου και 

την 1η Απριλίου 2012 στους δρόμους του συνοικισμού. 

Μαζί με τα παιδιά της Α’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Αθηένου στο μάθημα ελληνικών!

Παρέλαση έξω από το σχολείο και στο χωριό!

παιδοκομικοσ & βρεΦοκομικοσ σΤαθμοσ

εκκΛησια

Τα παιδια παρουσιαΖουν Τισ δρασεισ Τουσ

Kυπροσ Τησ αναΤοΛησ

προσκυνημα σΤην αγια γη
Στις 5 Απριλίου 2012, μικρή συνο-
δεία ψαλτών από την Αθηαίνου ανε-
χώρησε για την Αγία Γη των Ιεροσο-
λύμων, όπου έψαλλε στη Ναζαρέτ 
στον εσπερινό του Ευαγγελισμού 
(με το παλαιό ημερολόγιο), στη Βη-
θανία την επαύριον για την εορτή 
του Αγίου Λαζάρου και στον Ναό της 
Αναστάσεως την Κυριακή των Βαΐ-
ων με το Μακαριώτατο Πατριάρχη 

Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Το ταξίδι 
περιελάμβανε προσκύνημα στην 
Ορεινή, στον τάφο του Συμεών του 
Θεοδόχου, στο σπήλαιο στη Βηθλε-
έμ, όπου τελέστηκε προηγιασμένη 
Θ. Λειτουργία, στη Γεσθημανή με 
τον τάφο της Παναγίας, στο όρος της 
Αναλήψεως, στο Σαραντάριον όρος, 
στον Ιορδάνη, στη Λαύρα του Οσίου 
Σάββα του Ηγιασμένου.

Του Ευάγγελου Γεωργίου

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2012 
(εβδομάδα του Λαζάρου) συναυλία στο 
Θέατρο Στροβόλου με τίτλο «Κύπρος της 
Ανατολής – Κοινή πορεία βυζαντινής και 
κυπριακής μουσικής στο πέρασμα των αι-
ώνων». Το πρόγραμμα παρουσίασε ο χο-
ρός ψαλτών της Ι.Μ. Τριμυθούντος και το 
μουσικό σχήμα του Πολιτιστικού Ομίλου 
Βασιλιτζιά. 
Η πολύ πετυχημένη αυτή συνύπαρξη των 
δύο συνόλων που παρουσιάστηκε για 4η 
φορά στο κυπριακό κοινό από το 2010 

(Δημοτικό Θέατρο Λάρνακος, Ιερά Αρχιε-
πισκοπή και Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντί-
ας), δεικνύει  πολύ εύληπτα την κοινή πο-
ρεία των δύο πυλώνων του μουσικού μας 
πολιτισμού –εκκλησιαστικής και δημοτι-
κής μουσικής, με συνάφεια μελωδιών και 
ρυθμών. Το ιδιαίτερο σ΄αυτή τη συναυλία 
στο Θέατρο Στροβόλου, ήταν το κλείσιμο 
της παράστασης με επιλογή εγκωμίων 
της Μ. Παρασκευής, τα οποία έψαλλαν ο 
χορός ψαλτών, τα χορωδιακά σύνολα της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Τριμυθούντος και μαθητές 
από το Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας.

συνδεσμοσ ευημεριασ ΤυΦΛΩν αθηενου

Την ετήσια εκδήλωσή του πραγ-
ματοποίησε το απόγευμα της Κυ-
ριακής της 1ης Απριλίου 2012 στην 
αίθουσα δεξιώσεων «Ανάμνησις», 
ο Τοπικός Σύνδεσμος Ευημερίας 
Τυφλών Αθηένου.

Αντιμετώπιση του πόνου
Βασικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο για-
τρός Κωνσταντίνος Ξυδάς, ειδικός παθολόγος/ 
ομοιοπαθητικός και βελονιστής, ο οποίος ανέ-
πτυξε το θέμα «Θεραπεία χρόνιου πόνου με 
φυσικά μέσα». 
Ο εισηγητής έδωσε το μήνυμα ότι υπάρχουν 
εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης του πό-
νου (εξαιρουμένου του πόνου που προκαλεί 
ο καρκίνος) πέραν των συμβατικών. Τέτοιοι 
είναι ο βελονισμός και η ομοιοπαθητική ια-
τρική. Επίσης τόνισε τη σημασία της σωστής 
διατροφής στην υγεία μας.
Στο καλλιτεχνικό μέρος συμμετείχε ο Δημο-
τικός Πολιτιστικός Όμιλος με ομάδα παιδιών 
Δημοτικού- Γυμνασίου που παρουσίασαν 

αγαπημένους ελληνικούς και λαϊκούς χορούς. 

Τραγούδι και τσιαττιστα
Στη συνέχεια τραγούδησαν οι φίλες του Συν-
δέσμου Ευημερίας Τυφλών, Κυριακή Βενιζέ-
λου και Νικολέττα Λειβαδιώτη. 

Ευχαριστίες
Ο Τοπικός Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών Αθη-
ένου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν 
με τη συνεισφορά και την παρουσία τους στην 
επιτυχία της εκδήλωσής του. Ιδιαίτερα ευχα-
ριστεί τον κ. Νεόφυτο Νεοκλέους, που μας 
φιλοξένησε για δεύτερη συνεχή χρονιά αφι-
λοκερδώς στο χώρο του «Ανάμνησις».

Μνημόσυνο
Με την ευκαιρία αυτή ο Τοπικό Σύνδεσμος 
ανακοινώνει ότι θα οργανώσει μνημόσυνο 
των τεθνεώτων μελών της Επιτροπής, καθώς 
και ατόμων με προβλήματα όρασης που κατά 
καιρούς είχε στηρίξει, την Κυριακή 20 Μαΐου 
2012 (Κυριακή του Τυφλού) στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Χρυσελεούσης Αθηένου.

Διάλεξη, χορός και τραγούδι

Εάν είστε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην 
Κύπρο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να 
πωλήσετε ή να αξιοποιήσετε την περιουσίας 
σας, καθώς επίσης να επενδύσετε σε ακίνητα 
στην Κύπρο

Έχουμε 30 χρόνια πείρα στα κτηματικά γι’ αυτό μπορούμε 
να σας εξυπηρετήσουμε με επαγγελματισμό, ειλικρίνεια 
και τιμιότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 
00357 99 558860
00357 22 754595

Φαξ: 00357 22 761820 
και στο email: c.kitas@cytanet.com.cy

Χρυσόστομος Κίτας 

απευθυνόμαστε στους 
αθηενίτες και φίλους τους 

που ζουν στο εξωτερικό και κύπρο
δημόσιο και κοινοτικό νηπιαγωγείο
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δημόσιο βοήθημα 

Επιμέλεια: Βάσος Χατζηγιαννακού

Η Νέα Στέγη Ενηλίκων είναι ένα 
από τα μεγάλα έργα που έγιναν 
στο Δήμο μας, στεγάζει την Κλε-
άνθειο Στέγη Ηλικιωμένων και το 
Κωνσταντινελένειο.
Ο κοινωνικός ρόλος του έργου είναι 
πολύ σημαντικός για τον Δήμο μας 
αφού θα βελτιώσει ουσιαστικά την 
παρεχόμενη φροντίδα σε άτομα 

τρίτης ηλικίας. 
Το συγκρότημα της Νέας Στέγης 
Ενηλίκων εκτείνεται σε δύο ορό-
φους και αποτελείται από 22 δω-
μάτια που θα φιλοξενούν 35 ενοί-
κους. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχουν 
όλες οι σύγχρονες ανέσεις. 
Επιπλέον υπάρχουν τρεις κοινοί κα-
θιστικοί χώροι, φυσιοθεραπευτή-
ριο, ιατρείο, γραφείο διευθυντού, 
χώρος υποδοχής και αναμονής, χώ-

ροι εσωτερικής και εξωτερικής κι-
νησιοθεραπείας, υπόγειοι βοηθη-
τικοί χώροι και τρία υπνοδωμάτια 
προσωπικού. 
Το Κωνσταντινελένειο αναβαθμί-
ζεται με πιο ευρύχωρη κουζίνα και 
αποθηκευτικούς χώρους, χώρους 
υγιεινής και εστίασης. 
Επίσης υπάρχει χώρος εκδηλώσε-
ων για 150 άτομα με τα κατάλληλα 
ηχοαπορροφητικά υλικά και οπτι-

κοακουστικό εξοπλισμό. 
Εξωτερικά θα διαμορφωθούν χώ-
ροι στάθμευσης και λαχανόκηπος 
για την απασχόληση των ενοίκων. 
Γενικά το όλο κτιριακό συγκρότημα 
ανταποκρίνεται πλήρως προς τις 
σύγχρονες απαιτήσεις του Τμήμα-
τος Ευημερίας και των άλλων προ-
διαγραφών Ασφάλειας και Υγείας.  
Εργολάβος του έργου είναι η εται-
ρεία Α. Αριστοτέλους.  

Φροντίδα σε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις προς τους ηλικιωμένους

υπηρεσίες που 
προσφέρονται 

το 2012 
• Μονόκλινο Δωμάτιο €850  
• Δίκλινο Δωμάτιο €750
• Διαμονή /Διατροφή 
• Ατομική φροντίδα/καθαριότητα 
• Ιατρική παρακολούθηση μία 
φορά εβδομαδιαίως από κυβερνη-
τικό ιατρό της κοινότητας μας. 
• Νοσηλευτική/ψυχιατρική φρο-
ντίδα ψυχοκοινωνική στήριξη 
• Κινησιοθεραπεία 
• Δημιουργική απασχόληση, ψυ-
χαγωγία, περίπατοι, εκδρομές
• Παροχή φαρμάκων  δωρεάν από 
το Νοσοκομείο, εκτός από τις περι-
πτώσεις που σύμφωνα με ιατρική 
εντολή απαιτείται συγκεκριμένο 
φάρμακο που δεν διαθέτει το Νο-
σοκομείο. Δωρεάν εργαστηριακές 
αναλύσεις μέσω Νοσοκομείου 
κάθε Τρίτη, εκτός εάν χρειαστεί 
άλλη μέρα για μεταφορά στην Λάρ-
νακα  ο τρόφιμος επιβαρύνεται με 
€10.

Στις πιο πάνω υπηρεσίες  δεν περι-
λαμβάνονται τα εξής :
• Πάνες €42 το μήνα 
• Κομμώτρια/κουρέας
• Κλήση ιδιώτη ιατρού 
• Ατομική φυσιοθεραπεία 
• Μεταφορά ασθενούς σε κλινική 
ή νοσοκομείο

Όσον αφορά τους τροφίμους οι οποί-
οι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκο-
λίες, είμαστε στην διάθεση να τους 
βοηθήσουμε ώστε να συμπληρώσουν 
την αίτηση του Γραφείου Ευημερίας 
για την κάλυψη μέρους ή και ολόκλη-
ρου του ποσού των τροφείων. Πρέπει 
όμως να έχουν τα πιο κάτω βασικά 
κριτήρια για έγκριση: 
α) Μέχρι €3417 ο/η τρόφιμος και μέ-
χρι €1708  ο/η σύζυγος σε Τραπεζικό 
λογαριασμό και β) να μην έχουν ακί-

νητη περιουσία πάνω στο όνομα τους. 
Εάν έχουν π.χ ένα χωράφι το οποίο 
ενοικιάζουν €50 θα αφαιρεθεί η ανα-
λογία από το δημόσιο βοήθημα. 

Όσοι δεν δικαιούνται βάσει του νό-
μου να λάβουν Δημόσιο Βοήθημα, 
τότε έγκειται στην δικαιοδοσία  της 
Διαχειριστικής Επιτροπής να προσαρ-
μόσει τα τροφεία μέ βάση τις προσω-
πικές και οικονομικές ανάγκες  του 
κάθε ενός ξεχωριστά.  

πασχαλινές 
ευχές 

από την 
κλεάνθειο 

• Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε 
“Χριστός Ανέστη” με υγεία και 
χαρά και με αυτή την ευκαιρία 
να σας ενημερώσουμε ότι από 
τις 17 Μαρτίου 2012 έχουμε με-
ταφερθεί στην Νέα μας Στέγη 
(επισυνάπτεται στην εφημερίδα 
ενημερωτικό υλικό). 
• Μέσα από τα βάθη της καρδιάς 
μας, επιθυμούμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά όλους όσους μας 
έχουν βοηθήσει στην διαδικασία 
της μετακόμισης: εθελοντές, επι-
στάτη και το εργατικό προσωπικό 
του Δήμου Αθηένου, τον Πολιτι-
κό Μηχανικό της ανέγερσης, συγ-
γενείς των ηλικιωμένων, Πρόε-
δρο και μέλη της Διαχειριστικής 
Επιτροπής καθώς και τον νυν και 
πρώην Δήμαρχο. 
• Θα είναι μεγάλη μας χαρά να 
σας ξεναγήσουμε στους νέους 
μας χώρους. Η παρουσία σας για 
μας θα είναι τιμή και έμπρακτη 
αγάπη, σας περιμένουμε. 

απολογία
Με την παρούσα μας δήλωση, θα θέλαμε 
ως Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμέ-
νων Αθηένου να προβούμε σε διόρθωση 
μιας παράλειψης στην οποία άθελά μας 
και χωρίς καμία σκοπιμότητα, υποπέσαμε. 
Στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή μας, δεν 
τιμήθηκαν ονομαστικώς οι αξιότιμοι κύριοι 
Χάλετ Μόσλεχ, παθολόγος, και Παντελής 
Χαρής, επίσης παθολόγος. 
Για το λόγο αυτόν, απολογούμαστε για 
αυτή μας την παράβλεψη και τιμούμε δια 
της παρούσης τους ιατρούς αυτούς ως 
εξαίρετους επιστήμονες αλλά πάνω από 
όλα ως ανθρώπους. Τους ευχαριστούμε 
θερμά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
στους συνανθρώπους μας και τους ευχό-
μαστε από τα βάθη της ψυχής μας προσω-
πική και οικογενειακή ευτυχία.

ημερολόγιο δραστηριοτήτων
• Στις 16 Μαρτίου 2012, ο κος Μωυσής 
Χαϊλής και η κα Μαρία Χριστοδούλου, εθελο-
ντές της Στέγης, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά 
του γάμου. Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι με υγεία και χαρά στο  νέο στάδιο 
της ζωής τους.   

• Στις 5 Απριλίου 2012, διεξήχθη με επι-
τυχία η τελευταία συνάντηση του σεμιναρίου 
Νέα Γενιά σε Δράση – Συνεισφέρω. Οι τρεις 
συναντήσεις του σεμιναρίου ενέπνευσαν 
στους συμμετέχοντες την πραγματική έννοια 
του εθελοντισμού. Στο τέλος του σεμιναρίου 
έγινε προβολή της Νέας Στέγης, καθώς και τις 
δράσεις της.

• Την 1η Απριλίου 2012, τελέστηκε το 
μνημόσυνο των γονέων της κας Μαργαρίτας 
Στυλιανίδου, δωρήτριας της εκκλησίας των 
Αγίων Αποστόλων. Ακολούθησε αγιασμός 
στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία 
βρίσκεται μέσα στο χώρο της Νέας Στέγης.

• Στις 3 Απριλίου 2012, αποχαιρετήσαμε 
τον αγαπητό μας εθελοντή Κούλλη Μουγιά-
ρη, αδελφό του μεγάλου μας ευεργέτη Νίκου 
Μουγιάρη.  Ο κύριος Νίκος Μουγιάρης, εκ 
μέρους όλης της οικογένειας του εκκλιπό-
ντος, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του 
προς όλους όσους τίμησαν τη μνήμη του και 
παρευρέθηκαν στην κηδεία και κατέθεσαν 
στεφάνια και οποιανδήποτε προσφορά. Τα 
έσοδα από τις εισφορές δόθηκαν για ενίσχυ-
ση του ταμείου του Συνδέσμου Γονέων του 
Δημόσιου Παιδοβρεφοκομικού Σταθμού «Γε-
ωργία και Ελένη Τταντή».

• Στις 5 Απριλίου μας επισκέφθηκε μία 
ομάδα παιδιών του Γυμνασίου Πέρα Χωρίου 
και Νήσου. Μας τραγούδησαν και μας παρου-
σίασαν θεατράκι με θέμα την Ανάσταση του 
Λαζάρου. 

• Η ΣΠΕ Αθηένου, διαχρονικός αιμοδότης από 
τον καιρό της λειτουργίας της Στέγης, μας επι-
σκέφθηκε στις 20 Απριλίου προσφέροντας 
την έμπρακτη αγάπη της με δώρα προς τους 
ηλικιωμένους και την τέταρτη δόση των €50 
χιλιάδων, ολοκληρλωνοντας τη γενναιόδωρη 
εισφορά των €200 χιλιάδων.

Η πρώτη μέρα μεταφοράς των ενοίκων στο νέο κτήριο της Στέγης, με τη βοήθεια του Δημάρχου, 
πρώην Δημάρχου Σπύρου Παπουή και του Δημοτικού Συμβούλου Κυριάκου Παμπόρη

Στιγμιότυπο από κινησιοθεραεπία που προσφέρεται στη Στέγη

Τσούγκρισμα κόκκινων αυγών το Πάσχα από το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επι-
τροπής της Κλεάνθειου Στέγης

Μετά τις γιορτές του Πάσχα το Κωνστα-
ντινελένειον επανάρχισε τα προγράμ-
ματα του. Τα μαθήματα αθηαινίτικου 
κεντήματος παραδίδονται κάθε Τρίτη 
και οι εθελόντριες φτιάχνουν τα παρα-
δοσιακά μακαρόνια κάθε Τετάρτη. 

Παζαράκια
Τον Απρίλιο το Κωνσταντινελένειο έλαβε 
μέρος σε δύο Παζαράκια στη Λευκωσία 
πωλώντας διάφορες πασχαλινές κατασκευ-
ές. Επίσης, οργάνωσε Παζαράκι στην αυλή 
της εκκλησίας πωλώντας λαμπάδες. Τα 
έσοδα ενίσχυσαν το ταμείο του Κέντρου 
Ενηλίκων. 
Την Πέμπτη 3 Μαϊου οι εθελόντριες έφτια-
ξαν λεμονάδες και πορτοκαλάδες. 
Την Τετάρτη 9 Μαϊου, έλαβαν μέρος σε 
εκδήλωση αφιερωμένη στη μέρα της Ευ-

ρώπης με τίτλο «Κύπρος-Ευρώπη: μια οι-
κογένεια», που διοργάνωσε το Δημοτικό 
Σχολείο Αθηαίνου-Κύκλος Β’, παρουσιάζο-
ντας το αθηαινίτικο κέντημα και τα χωριά-
τικα μακαρόνια. 
Την Πέμπτη 10 Μαϊου πραγματοποιήθηκε 

ψυχαγωγική εκδρομή στο Μαχαιρά, με ένα 
πολύ διασκεδαστικό πρόγραμμα το οποίο 
απόλαυσαν όλοι οι συμμετέχοντες.

Καφενείο Γυναικών
Την Πέμπτη 24 Μαϊου όλες τις γυναίκες 

της της Αθηένου προσκλήθηκαν, μετά την 
εκκλησία, να συνευρεθούν στο καινοτόμο 
Καφενείο Γυναικών! 
Θα διασκεδάσουν πίνοντας καφέ  με ένα 
μικρό ψυχαγωγικό πρόγραμμα και τόμπο-
λα. 

Οι νέοι
Το Κωνσταντινελένειο προσκαλεί επίσης 
τους νέους της κοινότητας να έρθουν κοντά 
στο Κέντρο ως εθελοντές. 
Με μια «καλημέρα» και ένα χαμόγελο μπο-
ρεί να δοθεί ζωή και ελπίδα σε αυτούς που 
συνέβαλαν στη δημιουργία του σύγχρονου 
κόσμου τον οποίο απολαμβάνουμε εμείς 
σήμερα.

Για να γίνετε εθελοντής/τρια τηλεφωνείστε 
στο 24522742.

κΩνσΤανΤινεΛενειο κενΤρο ενηΛικΩν αθηενου
οι εθελόντριες προσφέρουν χαρά στους παππούδες και γιαγιάδες μας

μεγάλη αγκαλιά από τον κόσμο

• Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να εκ-
φράσουμε τις ιδιαίτερες μας ευχαριστίες 
προς την εταιρεία APS Athienites του κ. 
Αντώνη και κα. Μαρίας Θεοδώρου που 
πρόσφεραν κλινοσκεπάσματα αξίας €700 
εις μνήμη των γονέων τους, Αναστασίας 
και Χαράλαμπου  Καλαποδά, καθώς και της 
Ελένης και Θεόδωρου Θεοδώρου. 
• Ξεχωριστές ευχαριστίες για την συνολική 
της εισφορά ύψους €50.000 απευθύνου-
με στην αγαπητή κ. Μουγιάρη Ανδρούλα, 
καθώς και στην αγαπητή κ. Μαίρη Χαρα-
λάμπους για την εισφορά ύψους €25.000 
που βοήθησαν στην ολοκλήρωση των νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων. Φυσικά οι ανά-

γκες πολλές, αλλά πιστεύουμε ότι με την 
βοήθεια του Κυρίου μας και με τη δική σας 
μικρή ή μεγάλη εισφορά, θα μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε το κοινωνικό μας έργο.
• Επιπλέον, ευχαριστούμε το African Safari 
για την προσφορά επίπλων αξίας €250. 
• Την υπεραγορά Χρίστου Χ”Γιαννακού για 
την δωρεάν προσφορά τρόλεϊ μεταφοράς 
αντικειμένων.
• Το ανθοπωλείο ARICA για την δωρεάν 
τοποθέτηση λουλουδιών στην είσοδο της 
Στέγης μας.
• Καθώς και όλη την κοινότητα Αθηένου για 
τη θετική της ανταπόκριση στην ανακύκλω-
ση επίπλων. 
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Γράφει: Γιάννης Κ. Λάμπρου
To Μαρκό (Μargo, λέγεται και ο Μαρκός) 

ήταν ένας μικρός οικισμός στην επαρχία 
Λευκωσίας, 1 χιλιόμετρο βορειοδυτικά του 
χωριού Πυρόι και 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά 
της Τύμπου. Η απόσταση Μαρκό – Αθηαίνου 
μέσω Πυρογιού είναι περίπου 7 χιλιόμετρα. 
Το Μαρκό έδωσε το όνομά του σε ένα από 
τα μεγαλύτερα τσιφλίκια της Κύπρου, επει-
δή βρισκόταν μέσα στα όριά του. Το τσιφλίκι 
ανήκε στους Τούρκους, όμως το 1885 το αγό-
ρασε μια εβραϊκή εταιρεία. Οι Rupert Gunnis 
και George Jeffery αναφέρουν1 ότι οι Εβραίοι 
αγόρασαν και ολόκληρο το χωριό μαζί με τα 
κτήματα των κατοίκων, οι οποίοι κατόπιν τού-
του το εγκατέλειψαν. Οι Εβραίοι έκτισαν για 
τον εαυτό τους καινούρια σπίτια δημιουργώ-
ντας ένα νέον οικισμό και έτσι τα σπίτια στο 
παλιό Μαρκό έμειναν ακατοίκητα και ερει-
πώθηκαν. Σώθηκε μόνο η εκκλησία της Αγίας 
Θέκλας, η οποία μέχρι το 1974 διετηρείτο σε 
καλή κατάσταση. Η εκκλησία εσωτερικά ήταν 
κατάγραφη, αλλά η πρόληψη ότι ξύσματα από 
τις τοιχογραφίες θεράπευαν την αιμορραγία 
της μύτης ή και δερματικές παθήσεις έγινε 
αιτία να καταστραφούν πολλές από αυτές.2   

Φαίνεται ότι κατά την φραγκοκρατία και ενε-
τοκρατία το Μαρκό έφερε το όνομα της Αγίας 
Θέκλας, διότι σε ενετικούς χάρτες είναι σημει-
ωμένο ως Facla, δηλαδή Θέκλα.

Οι έποικοι στο Μαρκό ανέρχονταν αρχικά 
σε 40 περίπου οικογένειες και φαίνεται ότι 
μαζί με ομοεθνείς τους που εγκαταστάθηκαν 
στα Κούκλια Αμμοχώστου, στο Τσόλμακσι και 
στο Φασούρι ήταν προπομποί πολύ περισσό-
τερων Εβραίων, που σιωνιστικές οργανώσεις 
σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στην γειτονική 
προς την Παλαιστίνη νήσο Κύπρο. Τα σχέδια 
αυτά εμφανίστηκαν συγκεκαλυμμένα στο 
πανεβραϊκό συνέδριο στην Γενεύη το 1898, 
αλλά έγιναν ολοφάνερα με την πρόταση των 
ηγετών του σιωνιστικού κινήματος Theodore 
Herzle το 1903 και Davis Thelsch το 1920 προς 
τους τότε υπουργούς Αποικιών της Αγγλίας 
να επιτραπεί η μαζική εγκατάσταση Εβραίων 
εποίκων στην Κύπρο. Τα σχέδια αυτά προκά-
λεσαν την αντίδραση Ελληνοκυπρίων πολιτευ-
τών και άλλων και απορρίφθηκαν από τις βρε-
τανικές Κυβερνήσεις.3 Στο Blue Book του 1921 
σημειώνεται ότι στον πληθυσμό της Κύπρου 
περιλαμβάνονταν και 200 Ιουδαίοι, από τους 
οποίους οι περισσότεροι ήταν εγκαταστημέ-
νοι στο Μαρκό και οι υπόλοιποι σε κάποια 
άλλα μέρη. Οι θρησκευτικές τους ανάγκες εξυ-
πηρετούνταν από μια συναγωγή.

Από αγγελία δημοσιευμένη στις 27.10.1926 
στην εφημερίδα Νέος Κυπριακός Φύλαξ (ίσως 
και σε άλλες εφημερίδες) πληροφορούμα-
στε ότι η Ιουδαϊκή Αποικιστική Εταιρεία, 
που έδρευε στο Παρίσι και στην οποία ανήκε 
το Μαρκό, είχε πρόθεση να το πουλήσει με 
πλειστηριασμό, μαζί με τα κτήματά της στα 
Κούκλια και το τσιφλίκι Τσόλμακτσι (ή Τσόμ-
λεκσι) μεταξύ Τύμπου και Μόρας. Η αγγελία, 
την οποία υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος της Εταιρείας, δικηγόρος Α. Κ. 
Αρτέμης, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για 
τη έκταση και το περιεχόμενο της αγρέπαυ-
λης. Μεταγλωττισμένη από την καθαρεύουσα 
της εποχής εκείνης στην καθομιλουμένη έχει 
ως εξής: «… [Πωλούνται:] 1. Το επί της οδού 
Λάρνακος – Λευκωσίας γνωστό τσιφλίκι Μαρ-
κό, έκτασης 16.000 περίπου στρεμμάτων, από 
τα οποία 10.000 είναι καλλιεργημένη ή καλλι-
εργήσιμη γη και οι 6.000 είναι βοσκήσιμη γη 
(μερράς). Περιλαμβάνονται 46 καλοκτισμένες 
οικίες, των 4 και πλέον δωματίων η καθεμιά, 
με ανάλογη αυλή. Επίσης 25.000 δέντρα, από 
τα οποία τα 6.000 είναι καρποφόρα, καθώς και 
28 αλώνια και αλωνότοποι. Η καλλιεργήσιμη 
γη αρδεύεται α) από μεγάλο αυλάκι και τα πα-
ραύλακά του, που κατασκευάστηκαν με άδεια 
της Κυβέρνησης και στα οποία διοχετεύεται 
νερό από τον ποταμό Γιαλιά, που διαρρέει το 
τσιφλίκι. Το Μαρκό διαιρείται σε 28 τεμάχια 
ή μερίδες και πωλείται είτε ολόκληρο ή κατά 
μερίδες. Κάθε μερίδα περιλαμβάνει γύρω στα 

300 έως 350 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, 
οικία, αλώνι κ.τ.λ.  Το Μαρκό ως εκ της τοπο-
θεσίας του, της εύφορης γης του και των εκτε-
ταμένων βοσκότοπών του είναι μοναδικό στο 
νησί, καθώς συνδυάζει την καλλιέργεια και 
την κτηνοτροφία σε μεγάλη κλίμακα…»

Ο Γκάνις, σ. 338, παρέχει την πληροφορία 
ότι το 1927 κάποιος Άγγλος αγόρασε μια έκτα-
ση από τους Εβραίους. Ωστόσο το τσιφλίκι 
εξακολουθούσε να υπάρχει καθώς και η ολι-
γάριθμη εβραϊκή κοινότητα, της οποίας την 
χρονιά εκείνη η Χωριτική Αρχή αποτελείτο 
από τους εξής: Μουχτάρης: Leon Kingsberg. 
Αζάδες: Leip Josilof, Israel Kingsberg, Hasket 
Mirmovitch και Marco Covo.4 Όταν ο Γκάνις 
επισκέφτηκε το Μαρκό, είδε και εβραϊκό νε-
κροταφείο με 20 τάφους, των οποίων οι επι-
γραφές ήταν με εβραϊκούς χαρακτήρες.

Έχοντας στην κατοχή τους μια πολύ εύφορη 
γη οι Εβραίοι του Μαρκό επιδόθηκαν στην 
καλλιέργεια σιτηρών, ελιών και εσπεριδο-
ειδών και στην εκτροφή εκατοντάδων αιγο-
προβάτων. Πρώτοι στην Κύπρο επιδόθηκαν 
συστηματικά και στην αγελαδοτροφία εφαρ-
μόζοντας τις πιο σύγχρονες και επιστημονικές 
μεθόδους της εποχής εκείνης.

Η παρουσία της μικρής εβραϊκής κοινότητας 
ήταν πολύ αισθητή στην γύρω περιοχή. Ιδιαί-
τερα ευεργετική ήταν για το γειτονικό Πυρόι, 
του οποίου πολλοί κάτοικοι εργοδοτούνταν 
στην έπαυλη ως καλλιεργητές, βοσκοί και ερ-
γάτες. Αναζητούσαν επίσης εκεί δουλειά και 
άνθρωποι από πιο μακρινά μέρη, ορισμένοι 
από τους οποίους παρέμεναν οριστικά στο 
γειτονικό Πυρόι συμβάλλοντας έτσι στην αύ-
ξηση του πληθυσμού του.5 Η κοινότητα είχε 
κάποτε και δικό της γιατρό, του οποίου η 
φήμη είχε απλωθεί και στα γειτονικά χωριά, 
όπως φαίνεται και από τους εξής στίχους λαϊ-

κού στιχουργήματος: 

[από την Αθηαίνου] Εις το Πυρόιν στέλλουσιν 
μεσάνυχτα δκυο νέους

να πα να φέρουν τον γιατρόν, εκείνον τους 
Εβραίους,

που είναι επιστήμονας κι ωραία σπουδασμένος 
και μάλιστα καταπαντού στην Κύπρον ξακου-

σμένος.6  

Τον καιρό της ακμής του στο Μαρκό λειτουρ-
γούσε και σχολείο. Στο κυβερνητικό μητρώο 
των σχολείων, αρ. 6, αναφέρεται ότι δάσκα-
λος την σχολική χρονιά 1925 – 1926 ήταν ο Ch. 
Bornechowitz.

Είδηση στην εφημερίδα Ελευθερία, 
18.3.1931, αναφέρει τα εξής για το Μαρκό:

«Απεβιβάσθησαν εις την πόλιν μας [Λάρνα-
κα] το απόγευμα της παρελθούσης Κυριακής 
80 επιβάται, οίτινες μετέβαινον εις Παλαιστί-
νην. Μεταξύ αυτών και ο κ. Ν. Adler, ο οικο-
δομήσας τας αγρεπαύλεις εις Μαρκό μετά του 
κ. Bovill. Έσπευσε να επισκεφθή το Μαρκό, το 

οποίο είχε να ίδη από του 1900, και το οποίον 
μετά λύπης του επανεύρε εις ερειπιώδη κατά-
στασιν.» Το τελευταίο αποτελεί υπερβολή.

Η διάλυση της μεγάλης αγρέπαυλης του 
Μαρκό άρχισε το 1941. Με την προέλαση του 
Ρόμελ στην Β. Αφρική και εν όψει του κινδύ-
νου να καταληφθεί και η Κύπρος από τους 
Γερμανούς μετά την κατάληψη και της Κρήτης 
πολλοί Εβραίοι του Μαρκού άρχισαν να ξε-
πουλούν την περιουσία τους και να φεύγουν 
από την Κύπρο. Επωφελήθηκαν τότε και οι 
Αθηαινίτες  Χαμπής Χωματένος και Κύπρος 
Χωματένος (Φασαρίας), που αγόρασαν κάπου 
700 σκάλες, καθώς και ο Παναγιώτης Λύτρας, 
που αγόρασε άλλες τόσες προς 5 λίρες την 
σκάλα. Το ξεπούλημα συνεχίστηκε και μετά 
την λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, επειδή 
οι εναπομείναντες Εβραίοι στο Μαρκό σταδι-
ακά μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη, όπου το 
1948 ιδρύθηκε το Κράτος του Ισραήλ. Χιλιάδες 
στρεμμάτων αγόρασε η εταιρεία Σεβέρης και 
Υιοί, επωφελήθηκαν όμως και Αθηαινίτες, 
όπως ο Διομήδης Χατζηχάρος, που αγόρασε 
ένα τεμάχιο 300 στρεμμάτων. Αθηαινίτες αγό-
ρασαν το 1960 ακόμη ένα μεγάλο τεμάχιο στο 
Μαρκό που είχε μείνει σε εβραϊκά χέρια. Την 
χρονιά εκείνη οι αδελφοί Γιαννής και Νικολής 
Χατζηγιαννακού, μαζί με τον Κώστα Κοραή και 
τους αδελφούς Αντρέα και Κωστάντινο Καπε-
λίδη αγόρασαν συνεταιρικά 1.000 στρέμματα 
αντί 22.500 λιρών, απέναντι από την εκκλησία 
της Αγίας Θέκλας. Χρειάστηκε γι’ αυτό να συ-
νάψουν δάνειο, το οποίο εγγυήθηκε ο ίδιος ο 
αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Αρκετοί άλλοι Αθη-
αινίτες ενοικίαζαν χωράφια στο Μαρκό. 

Το Μαρκό προσέλκυσε το ενδιαφέρον Αθη-
αινιτών και από της εξής απόψεως: Στις 
20.1.1946 η Αριστερά Αθηαίνου πραγματο-
ποίησε παγκοινοτική, όπως την αποκάλεσε, 
συγκέντρωση στο οίκημα της Ένωσης Κυπρί-
ων Αποστράτων Αθηαίνου, κατά την οποία 
εγκρίθηκε υπόμνημα προς τον Κυβερνήτη, το 
οποίο περιλάμβανε και το εξής αίτημα: Να 
απαλλοτριωθεί έκταση 24.000 σκαλών κοντά 
στην Αθηαίνου, που βρίσκονταν «στην κατο-
χή τεσσάρων μόνον ατόμων μεγαλοαστών μη 
καλλιεργητών» και να διατεθεί σε Αθηαινίτες 
ακτήμονες γεωργούς και μικροκαλλιεργητές.7  
Αίτημα για διανομή γαιών του τσιφλικιού 
Μαρκό υπέβαλαν οι απόστρατοι Αθηαίνου και 
προς τον Διοικητή Λάρνακος. Ενημερώνοντας 
τον Αποικιακό Γραμματέα με επιστολή του με 
ημερομηνία 5.3.1946 ο Διοικητής παρείχε την 
πληροφορία ότι το τσιφλίκι Μαρκό στην επαρ-
χία Λευκωσίας είχε έκταση 21.000 donums 
(στρεμμάτων, «κυβερνητικών σκαλών»).8 Πά-
ντως απάντηση στο αίτημα των αποστράτων 
δεν δόθηκε.

Από όλους τους αγοραστές εκείνος που συν-
δέθηκε περισσότερο με το Μαρκό ήταν ο Αθη-
αινίτης Γιάννης Κουμίδης. Γεννήθηκε το 1906 
και ήταν το πρώτο παιδί του Κωστή και της 
Ελένης Κουμή. Αδέλφια του ήταν ο Ιάκωβος, 
σύζυγος Ελένης Σπανού, ο Νικόλας, σύζυγος 
Μαρίτσας Βύζακου, η Μαρία, σύζυγος Αντρέα 
Χατζηπιερή, η Θεοδώρα, που έγινε μοναχή 
στο μοναστήρι του Αγίου Ηρακλειδίου με το 
όνομα Θεοκλητώ, η Χρυστάλλα, σύζυγος Ζαν-
νέτου Κούλλουρου και η Ειρήνη, σύζυγος Βαρ-
νάβα Βαρνάβα.

Μετά την αποφοίτησή από το Παγκύπριο 
Εμπορικό Λύκειο Λάρνακος μετανάστευσε το 
1925 στην Αίγυπτο και εγκαταστάθηκε στο 
Κάιρο, όπου βρισκόταν ο αδελφός του Ιάκω-
βος. Το 1929 νυμφεύτηκε την Θεοδώρα, μια 
Αιγυπτιώτισσα που οι γονείς της κατάγονταν 
από την Πέγεια της Πάφου. Το 1930 απέκτη-
σε το πρώτο του παιδί, τον Κώστα. Αργότερα 
απέκτησε και δύο κόρες, την Νίτσα, σύζυγο 
Νίκου Κουρσάρη, και την Καίτη, σύζυγο Δημή-
τρη Στεφάνου. Στο Κάϊρο ο Γιάννης Κουμίδης 
άσκησε διάφορα επαγγέλματα και έκανε αρ-
κετά λεφτά. Η οικογένειά του ζούσε σε ένα με-
γάλο σπίτι, που διέθετε όλες τις ανέσεις. Στο 
υπηρετικό προσωπικό περιλαμβανόταν και 
οδηγός άμαξας, με την οποία διακινούνταν τα 
μέλη της οικογένειας. Στο σπίτι του Κουμίδη 
φιλοξενήθηκε κατά καιρούς πολύς κόσμος, 
ανάμεσά τους και οι Αθηαινίτες Μελής Ζα-
χαριάδης, την εποχή που ήταν στην Αίγυπτο, 
και  Βάσος Ι. Λύτρας, όταν υπηρετούσε στον 
Αγγλικό Στρατό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Αν και άριστα εγκαταστημένος στο Κάιρο, 
ο Κουμίδης νοσταλγούσε πάντα την Κύπρο. 
Μετά την ήττα των Ιταλών και των Γερμανών 
στην Βόρειο Αφρική ταξίδευε τα καλοκαίρια 
στην Κύπρο, όπου η οικογένειά του παραθέ-
ριζε στο Φόρεστ Παρκ των Πλατρών, το ξε-
νοδοχείο που προτιμούσε και ο βασιλιάς της 
Αιγύπτου Φαρούκ, για να κάνει τις διακοπές 
του. Σε τέτοια ταξίδια του αγόραζε στον λε-
γόμενο Πάνω Μαρκόν μεγάλα τεμάχια γης 
που συνόρευαν μεταξύ τους, από τον Αρμένιο 
Σακκαριάν, που κι εκείνος τα είχε αγοράσει 
προηγουμένως από τους Εβραίους ιδιοκτήτες 
του τσιφλικιού. Αγόρασε συνολικά 1.000 σκά-
λες, που εκτείνονταν από την μια και την άλλη 
πλευρά του δρόμου, που συνέδεε την Λευκω-
σία με την Λάρνακα. Το 1945 ή 1946 σε μια 
κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της η Βου-
λή των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου ψήφισε 
αιφνιδιαστικά νόμο, με τον οποίο απαγορευό-
ταν η εξαγωγή συναλλάγματος από την χώρα. 
Όμως μια ώρα προτού οι τράπεζες αποκλει-
σθούν από τον στρατό, ο Ναγκίπ πασάς, πρώ-
τος ξάδελφος του βασιλιά Φαρούκ, που είχε 
πληροφορηθεί το μυστικό, έσπευσε νύχτα να 
το αποκαλύψει στον φίλο του Γιάννη Κουμίδη. 
Αυτός αμέσως έσπευσε στην Τράπεζα Αθηνών 
μαζί με τον διευθυντή της, ο οποίος διευθέτη-
σε να γίνει άμεση μεταφορά (transfer) ποσού 
30.000 λιρών από τις καταθέσεις του Κουμίδη 
σε λογαριασμό του στην αντίστοιχη τράπεζα 
στην Λευκωσία. Ως ημερομηνία της πράξης 
δηλώθηκε η προηγούμενη μέρα. Ο Κουμίδης 
ήταν ένας από τους ελάχιστους ξένους στην 
Αίγυπτο, που κατάφερε να βγάλει τα λεφτά 
του από την χώρα. Έτσι όταν το 1947 επα-
νήλθε οριστικά στην Κύπρο, βρέθηκε κάτοχος 
ενός πολύ μεγάλου για την εποχή εκείνη  κε-
φαλαίου.

Η οικογένεια Κουμίδη μετά την έλευσή της 
στην Κύπρο εγκαταστάθηκε αρχικά στην Λευ-
κωσία, ώσπου να αποφοιτήσει από το Πα-
γκύπριο Γυμνάσιο ο μοναχογιός του Κουμίδη, 
Κώστας. Αυτός τα προηγούμενα πέντε χρόνια 
είχε φοιτήσει στο ξακουστό Ξενάκειο Γυμνά-
σιο στο Κάιρο. Στην Λευκωσία ο Γιάννης Κου-
μίδης είχε δύο διπλοκατοικίες. Και ενώ θα 
ανέμενε κανείς ότι θα προτιμούσε την αστική 
ζωή και θα επιδιδόταν σε επαγγέλματα παρό-
μοια με εκείνα που είχε ασκήσει στο Κάιρο, 
τον κέρδισε η αγροτική ζωή, την οποία είχε 
γευθεί μικρός και είχε αγαπήσει κοντά στους 
αγρότες  γονείς του στην Αθηαίνου. Στο Κάτω 
Μαρκό, στην περιοχή Πολίτσι,9 που πήρε το 
όνομά της από τον αστυνομικό σταθμό, που 

βρισκόταν σε σημείο του δρόμου Λευκωσίας 
– Λάρνακας ένα χιλιόμετρο μακριά από το Πυ-
ρόι, υπήρχε ένα κτήμα 37 σκαλών, που ανήκε 
σε κάποιον Άγγλο. Αυτός είχε αρχίσει να κτίζει 
και ένα σπίτι για την κόρη του, αλλά το είχε 
αφήσει ημιτελές μετά τον θάνατό της. Ο Γιάν-
νης αγόρασε το κτήμα αντί 870 λιρών, απο-
περάτωσε το σπίτι και εγκατέστησε εκεί την 
οικογένειά του. Έκτισε εκεί και χοιροστάσιο, 
το μεγαλύτερο ίσως τότε στην Κύπρο. Το σπίτι, 
ένα παλατάκι με ευρύχωρες και φωτεινές αί-
θουσες, εφοδιάστηκε με μπάνια, νιπτήρες και 
νιαγάρες από την Ιταλία και με ακριβά έπιπλα, 
ώστε η οικογένεια να έχει όλες τις ανέσεις, 
όπως και στο σπίτι στο Κάιρο. Στα εγκαίνια του 
σπιτιού παρευρέθηκε πολύς κόσμος από την 
Αθηαίνου και άλλα μέρη. Πολύ σύντομα όμως 
το νερό, που αρχικά ήταν άφθονο, στέρεψε 
αιφνιδίως και η λειτουργία του χοιροστασίου 
έγινε προβληματική. Εξαιτίας της αναποδιάς 
αυτής ο Κουμίδης πούλησε το κτήμα με τα 
περιεχόμενά του το 1953 και μετακινήθηκε 
στο χιλιοσκάλι του Πάνω Μαρκού. Εκεί  έκτι-
σε σπίτι, που απείχε 11  χιλιόμετρα από την 
Λευκωσία, 3χλμ από το Πυρόι και 8 χλμ από 
την Αθηαίνου. 

Δύο χιλιόμετρα μετά το σπίτι του Κουμίδη 
κάποιος που ερχόταν από την Λευκωσία συ-
ναντούσε το σιδερένιο γεφύρι πάνω από τον 
ποταμό Γιαλιά, το οποίο κτίστηκε από τους 
Άγγλους το 1893 με δαπάνη 3.700 λιρών.10 
Αυτό απείχε από το Πυρόι 1 χιλιόμετρο.  Στο 
Πάνω Μαρκό ο Κουμίδης έκτισε  και ένα σύγ-
χρονο βουστάσιο και επιδόθηκε στην αγελα-
δοτροφία. Το 1957 έκτισε δεύτερο σπίτι για 
τον γιο του Κώστα, που νυμφεύτηκε την χρο-
νιά εκείνη την Αθηαινίτισσα Ελένη Φίλιππου 
Σάκκαλου. 

Οι διακοινοτικές συγκρούσεις το 1958 και το 
1964 υποχρέωσαν τους Κουμίδηδες να εγκα-
ταλείψουν για λίγους μήνες τα σπίτια τους και 
να καταφύγουν στην Αθηαίνου. Το 1958 μάλι-
στα κινδύνεψαν από Τούρκους της Λουρουτζί-
νας και της Κόσιης, οι οποίοι αποπειράθηκαν 
να πυρπολήσουν και το σπίτι του Κώστα. Τους 
έσωσε η επέμβαση ενός Τούρκου από το Πυ-
ρόι, του επιλεγόμενου Σκόρτου. Αυτός ήταν 
βοσκός και κρεοπώλης και μαχαίρωσε κάποτε 
τον Έλληνα συνέταιρό του, με τον οποίο είχε 

διαφορές. Όταν βγήκε από την φυλακή ήταν 
οικονομικά καταστρεμμένος και ζήτησε από 
τον Γιάννη Κουμίδη ένα δάνειο, για να μπορέ-
σει να ξαναδημιουργηθεί. Ο Κουμίδης του το 
παραχώρησε κερδίζοντας την βαθιά ευγνωμο-
σύνη του. Ο Σκόρτος την εκδήλωνε και με το να 
κάνει στους Κουμίδηδες δώρο κάθε Χριστού-
γεννα και Πάσχα ένα σφαγμένο και καθαρι-
σμένο αρνί και μια μεγάλη τσιάρτα γιαούρτι. 
Το 1964, όταν κατέφυγαν ξανά στην Αθηαίνου 
περιόρισαν τις αγελάδες τους σε μια μάντρα, 
χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτή είχε μολυνθεί με 
το μικρόβιο της γαγγραινώδους μαστίτιδας. 
Το αποτέλεσμα ήταν να προσβληθούν οι αγε-
λάδες από την αρρώστια και να ψοφήσουν. 
Η καταστροφή αυτή ήταν η αιτία να εγκατα-
λείψουν οι Κουμίδηδες την αγελαδοτροφία, 
όπως είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως και 
την χοιροτροφία και να περιοριστούν σε μια 
μικρή επιχείρηση εκτροφής κοτόπουλων. 
Σφαγμένα και καθαρισμένα στο πτηνοσφα-
γείο της φάρμας τα κοτόπουλα μεταφέρονταν 
καθημερινά από τον Κώστα Κουμίδη στην δη-
μοτική αγορά της οδού Ερμού στην Λευκωσία. 
Μαζί με αυτά και κιβώτια με φασολάκι, ντο-
μάτες, αγγουράκια και κολοκυθάκια. Η φάρ-
μα Κουμίδη ήταν από τις πρώτες στην Κύπρο, 
όπου καλλιεργήθηκαν ποικιλίες μικρόσωμων 
αγγουριών και κολοκυθιών. Στην αγρέπαυλη 
είχαν φυτευτεί επίσης αχλαδιές, που παρή-
γαν τα λεγόμενα superfine αχλάδια, συκιές, 
κάποιες από τις οποίες έκαναν χειμωνιάτικα 
σύκα, εσπεριδοειδή και άλλα φρουτόδεντρα, 
καθώς και αρκετά ελαιόδεντρα. Οι μεγαλύτε-
ρες εκτάσεις καλλιεργούνταν με σιτηρά, και 
όσο υπήρχαν αγελάδες, και με κτηνοτροφικά 
φυτά, όπως βίκος και τριφύλλι.

Στην αγρέπαυλη Κουμίδη εργοδοτούνταν 
άντρες και γυναίκες από το Πυρόι κυρίως 
αλλά και από την Αθηαίνου, καθώς και Τούρ-
κοι από τον Άγιο Σωζόμενο. Την διεύθυνση της 
αγρέπαυλης είχε ουσιαστικά ο γιος του Γιάννη 
Κουμίδη, Κώστας, ο οποίος δεν επιστατούσε 
απλώς, αλλά εκτελούσε και σκληρές χειρωνα-
κτικές εργασίες. Έβγαζε, όπως έλεγε, δουλειά 
για τρεις υπαλλήλους.

Από τον γάμο του Κώστα και της Ελένης ήρ-
θαν στον κόσμο οχτώ παιδιά, που αύξησαν 
πολύ τον πληθυσμό της αγρέπαυλης. Με την 

σειρά τα παιδιά τους ήταν: Ιωάννης, Φίλιπ-
πος, Θεοδώρα, Παναγιώτα, Χριστίνα, Νεκτά-
ριος, Σπυρίδων και Φωκάς. Τα τρία πρώτα 
γεννήθηκαν σε κλινική στην Λευκωσία, τα 
επόμενα τρία στο σπίτι του Κώστα στο Μαρκό 
ενώ τα δυο τελευταία μετά την εισβολή στην 
Αθηαίνου. Για τον τοκετό στο Μαρκό ερχόταν 
από την Αθηαίνου η μαία Χρυστάλλα Στέφα-
νου Παπαπαύλου. Αν η έπαυλη του Κουμίδη 
δεν καταλαμβανόταν το 1974 από τον τουρκι-
κό στρατό, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα κάποια 
από τα παιδιά του Κώστα και της Ελένης να 
έκτιζαν το σπίτι τους κοντά στο σπίτι των γο-
νιών τους και να παρέμεναν με την οικογένειά 
τους εκεί. Θα εδημιουργείτο έτσι ένας μικρός 
οικισμός, ο οποίος θα είχε προοπτικές μεγά-
λης ανάπτυξης. Απείχε μόνο 11 χιλιόμετρα 
από το προάστιο της Λευκωσίας Αγλαντζιά και 
βρισκόταν κοντά στην περιοχή όπου η Αρχή 
Ιπποδρομιών είχε αποφασίσει να μεταφέρει 
τον Ιππόδρομο από τον Άγιο Παύλο της Λευ-
κωσίας. Υπήρχε δυνατότητα να κοπούν εκεί 
πολλά οικόπεδα, τα οποία λόγω της προνομι-
ούχας θέσης τους θα ήταν περιζήτητα και από 
ξένους. 

Λένε για την ζωή στην έπαυλή τους στο Μαρ-
κό τα μεγαλύτερα παιδιά του Κώστα Κουμίδη: 
«Στην έπαυλη δεν νιώθαμε αποκομμένοι από 
τον άλλο κόσμο. Ο πατέρας μας τις Κυριακές 
μας έπαιρνε στην Αθηαίνου, όπου εκκλησια-
ζόμαστε και βλέπαμε τους συγγενείς μας. Συ-
χνά μας έπαιρνε  εκδρομές και έτσι γυρίσαμε 
σχεδόν όλη την Κύπρο. Επειδή το σπίτι μας 
ήταν σχεδόν στο μέσο της διαδρομής Αθηαί-
νου – Λευκωσία, πολλοί Αθηαινίτες κατέβαι-
ναν να μας δουν. Θυμούμαστε την μητέρα μας 
που διαρκώς περιποιόταν ξένους. Ιδιαίτερα 
την Καθαρά Δευτέρα είχαμε πολλούς επισκέ-
πτες από το Πυρόι και την Αθηαίνου. Συχνά ο 
πατέρας μας έφερνε στο αγρόκτημα συμμα-
θητές και συμμαθήτριές μας, για να παίξουμε. 
Αλλά και όταν ήμαστε μόνοι, ποτέ δεν πλήτ-
ταμε. Ήμαστε αρκετοί για να παίζουμε όποιο 
παιγνίδι θέλαμε. Χαιρόμαστε τις ομορφιές 
της φύσης. Τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά 
αποφοιτήσαμε από το Δημοτικό Σχολείο του 
Πυρογιού, ενώ τα υπόλοιπα μετά την εισβολή 
φοίτησαν στα Δημοτικά Σχολεία της Αθηαί-
νου. Στην έπαυλη είχαμε βέβαια και κάποιες 
σοβαρές δυσκολίες. Την έλλειψη ηλεκτρισμού 
αντιμετωπίσαμε με την προμήθεια μιας με-
ταχειρισμένης ηλεκτρογεννήτριας το 1966, η 
οποία λειτουργούσε από την δύση του ήλιου 
ώς τις 11 μ. μ.. Το ρεύμα όμως δεν ήταν αρκε-
τό και γι’ αυτό κάναμε οικονομία. Τις νύχτες 
ανάβαμε  λάμπες πετρελαίου, ενώ η μητέρα 
μου σιδέρωνε με το παραδοσιακό σίδερο που 
θερμαινόταν με κάρβουνα. Πόσιμο νερό πάλι 
κουβαλούσε με τράκτορ ο παππούς μέσα σε 
βυτίο από το Πυρόι ή την Αθηαίνου. Αλλά 
και το νερό της διάτρησης ένεκα της μεγάλης 
ανομβρίας του 1973 λιγόστεψε τόσο πολύ, 
που μετά δυσκολίας επαρκούσε για το πότι-
σμα των λεμονόδεντρων, ενώ οι αχλαδιές και 
άλλα δέντρα ξεράθηκαν. Παρά τις δυσκολίες 
η ζωή στο Μαρκό μας άρεσε. Και ενώ ήμαστε 
πολύ πλούσιοι, ο πατέρας μου μας έμαθε να 
είμαστε ολιγαρκείς. Γι’ αυτό, όταν χάσαμε την 
περιουσία μας το 1974, δεν βρεθήκαμε σε δύ-
σκολη θέση. Ζούσαμε και με τα λίγα.»

Σημείωση: Στο προηγούμενο τεύχος δεν 
αναφέρθηκε ότι ένας από τους Αθηαινίτες 
μουλάρηδες στο Μακεδονικό μέτωπο ήταν και 
ο Αναστάσης Πάντζιαρος, σύζυγος της Ελένης 
Κουτσόφτα.

Στο επόμενο: Μουχτάρηδες 
και αζάδες της Αθηαίνου

Η εκκλησία του Αγίου Αντύπα στο Πυρόι. Πίνακας του Frank Wootton, 1950. 
(από το βιβλίο της Ρίτας Κ. Σεβέρη, Travelling Artists in Cyprus 1700 – 1960).

Επιγραφές σε ταφόπλακες στο Εβραϊκό κοιμητήριο στο Μαρκό. Δεν γλύτωσε ούτε αυτό από 
την μανία των Τούρκων.

O  Γιάννης Κουμίδης και η γυναίκα 
του Θεοδώρα.

Γαμήλια φωτογραφία του Κώστα Ι. Κουμίδη 
και της Ελένης Φ. Σάκκαλου

Η εκκλησία της Αγίας Θέκλας στο Μαρκό. 
(Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Παγκόσμιο 
Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονή 

Κύκκου)

Από την έπαυλη Κουμίδη. Στο πίσω 
μέρος της φωτογραφίας σημείωμα 
του Κ. Κουμίδη αναφέρει: «Σπαρ-

μένη γη, ζώα και νερό. Να τι θέλει ο 
άνθρωπος για να ζήσει ευτυχής.»

Η οικογένεια του Κώστα Ι. Κουμίδη στον γάμο του γιου του Φίλιππου. Πάνω, από δεξιά: 
Γιάννης Κ. Κουμίδης, ο γαμπρός Φίλιππος Κ. Κουμίδης, η νύφη Μαρία Κοντού, Κώστας Ι. Κου-
μίδης, Θεοδώρα Κ. Κουμίδου, Αναστάσης Κουφοπαύλου, Ελένη Φ. Σάκκαλου, σύζυγος Κώστα 

Κουμίδη, Χριστίνα Κ. Κουμίδου, σύζυγος Αναστάση Κουφοπαύλου, Παναγιώτα Κ. Κουμίδου 
και δίπλα  ο σύζυγός της Μιχάλης Τσιγαρίδης. Κάτω, από αριστερά: Ο πρώτος, δεύτερος και 

τέταρτος στην σειρά είναι τα παιδιά του Κώστα Κουμίδη, Νεκτάριος, Σπυρίδωνας και Φωκάς. 
Τρίτος στην σειρά είναι ο Σωτήρης Μ. Τσιγαρίδης.

  1 Βλέπε: α) Rupert Gunnis, Historic Cyprus. Methuen and Co., London 1936, p.338  β) George Jeffery, A Description of 
the Historic Monuments of Cyprus. Nicosia 1918, p.183.
  2 Gunnis, p.338.
  3 Βλέπε: α) λήμμα Εβραίοι και Κύπρος – Αγγλοκρατία του Κώστα Π. Κύρρη στην Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαιδεία, 
τ.4, σ.322. Φιλόκυπρος, Λευκωσία 1986  β) Νικόλαος Καταλάνος, Κυπριακόν Λεύκωμα Ο Ζήνων. Λευκωσία 1914, 
σ.139.
  4 Φάκελος SA1/405/1927, p. 69 red, Κρατικό Αρχείο Κύπρου.
  5 α) Ανδρέας Μπότσαρης, Το Πυρόι. Κ. Επιφανίου, Λευκωσία 2001, σ.155-157  β) Η «Πομισιαρκά» και η Μεγάλη 
Ανομβρία. Αναμνήσεις του Ηλία Τούμπα (γέννηση 1926) από την Αγία Βαρβάρα, εφημ. Ο Φιλελεύθερος, 2.11.2008.
 6 Βλέπε: Παυλής Λιασή (Παύλος Λιασίδης), Ο Φόνος της Αθηαίνου. Λάρναξ 1921. Στο Κ. Γ. Γιαγκουλλής, Corpus Κυ-
πριακών Διαλεκτικών Ποιητικών Κειμένων, τ. Α΄, σ.248. Δημοσιεύματα Κέντρου Επιστημονικών  Ερευνών, Λευκωσία 
1998.
 7 Η έκταση των 24.000 σκαλών αφορούσε ασφαλώς γαίες όχι μόνο στο Μαρκό αλλά και στα τσιφλίκια Τσόλμεκτσι, 
Άγιοι Σαράντα και αλλού. Εκ μέρους των συγκεντρωθέντων υπέγραφαν το υπόμνημα οι Κ. Κωμοδρόμος, Κ. Τύμβιος, 
Λάμπρος Χατζημαρτής και Κυριάκος Κουρσάρης. Βλέπε: Φάκελος SA1/555/1946, p.1 red, Κρατικό Αρχείο Κύπρου.
 8 SA1/555/1946. p.3 red.
 9 Το πολίτσι = ο αστυνομικός σταθμός. Από το αγγλικό police station.
 10 Βλέπε: Blue Book 1893 – 1894, V5/9.
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εμΦραγμα Του μυοκαρδιου
Της Δρος Παναγιώτας Α. Γεωργίου
Καρδιολόγου *

 Έμφραγμα του μυοκαρδίου (κοινώς 
γνωστό ως «καρδιακή προσβολή») ορί-
ζεται η νέκρωση του μυοκαρδίου (θά-
νατος μυοκαρδιακών κυττάρων) που 
οφείλεται σε ισχαιμία του μυοκαρδίου, 
δηλαδή διαταραχή της αιμάτωσής του. 
Η καρδιά είναι μια τετράχωρος (2 κόλ-
ποι και 2 κοιλίες) μυική αντλία υπεύθυ-
νη για την κυκλοφορία του αίματος στο 
σώμα μας (Εικ.1). 

Ο καρδιακός μυς χρειάζεται οξυγόνο και 
θρεπτικές ουσίες  για να  λειτουργήσει, 
τις οποίες παίρνει από το αίμα μέσω των 
στεφανιαίων αρτηριών (οι αρτηρίες της 
καρδιάς). (Εικ.2).

 Υπό την επίδραση των προδιαθεσικών 
παραγόντων (παράγοντες κινδύνου), 
δηλαδή του καπνίσματος,  της Αρτηρια-
κής Υπέρτασης (πίεση >140/90 mmHg), 
του Σακχαρώδη Διαβήτη, της Δυσλιπι-
δαιμίας (αυξημένη LDL-χοληστερόλη-
«κακή», χαμηλή HDL –«καλή» χοληστε-
ρόλη, υψηλά τριγλυκερίδια), της ηλικίας 
(άνδρες άνω των 45 ετών, γυναίκες άνω 
των 55 ετών), της κληρονομικότητας 
(εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε πατέ-
ρα ή αδελφό κάτω των 55 ετών, μητέρα 
ή αδελφή κάτω των 65 ετών), του stress, 
της παχυσαρκίας, της έλλειψης σωματι-
κής άσκησης και διαφόρων νέων παρα-
γόντων κινδύνου, γίνονται κάποιες με-
ταβολές στο τοίχωμα των αρτηριών που 
οδηγούν στη δημιουργία αθηρωματικής 
πλάκας (αθηροσκλήρυνση). 
Η κύρια αιτία του εμφράγματος είναι η 
απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας που 
τροφοδοτεί με αίμα την καρδιά. Η από-
φραξη αρτηρίας προκαλείται από θρόμ-
βο αίματος που σχηματίζεται μετά από 
ρήξη αθηρωματικής πλάκας( Εικ.3). 

Η ρήξη της αθηρωματικής πλάκας μπο-
ρεί να συμβεί ξαφνικά και χωρίς προει-
δοποίηση. Με την απόφραξη της στε-
φανιαίας αρτηρίας τα μυοκύτταρα της 
καρδιάς δεν είναι σε θέση να λάβουν 
οξυγόνο που είναι απαραίτητο για τη 
λειτουργία τους και αν δεν αποκαταστα-
θεί σύντομα η παροχή αίματος θα πεθά-
νουν. Ο βαθμός της βλάβης και η έκτα-
ση του εμφράγματος που προκαλείται,  
εξαρτάται από το μέγεθος της αρτηρίας 
που αποφράσσεται (Εικ.4). 
Σε σπάνιες περιπτώσεις απόφραξη μπο-
ρεί να συμβεί από άλλες αιτίες, όπως 
αυτόματος διαχωρισμός-σχίσιμο-του 
αγγείου, εμβολή από μεταναστευτικό 
θρόμβο, μυικό σπασμό της αρτηρίας, 
φλεγμονώδεις αγγειϊτιδες, τραυματισμό 
στεφανιαίας αρτηρίας, συγγενείς παθή-
σεις, χρήση κοκαΪνης κτλ.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

 συμπτώματα 

 Η συνηθέστερη εκδήλωση του εμφράγ-
ματος είναι ο οπισθοστερνικός πόνος 
(πόνος στο κέντρο του στήθους) που 
μπορεί να επεκτείνεται στον αριστερό 
ώμο, στο αριστερό χέρι, λιγότερο συχνά 
και στους δυο ώμους, μόνο στον δεξί, 
προς τον λαιμό και την κάτω γνάθο (σια-
γόνα), στην περιοχή του στομάχου ή να 
αντανακλά στην πλάτη (Εικ.5). Ο πόνος 
ποικίλλει σε χαρακτήρα και ένταση από 
άτομο σε άτομο. Συνήθως εκδηλώνεται 
ως αφόρητο βάρος, αίσθημα πίεσης, 
δυσφορίας ή σαν ιδιαίτερα οδυνηρό 
σφίξιμο στο στήθος. Σπανιότερα ως «κά-
ψιμο».
Μπορεί να επέλθει σε άσκηση ή σε ηρε-

μία, μετά από έντονο συναισθηματικό ή 
φυσικό stress. Η διάρκειά του είναι συ-
νήθως πάνω από 20 λεπτά. Μπορεί να 
συνοδεύεται από ζάλη, εφίδρωση, τάση 
προς έμετο, δυσκολία στην αναπνοή, 
ακανόνιστο κτύπο καρδιάς (αρρυθμία) 
ή γενικευμένη αδιαθεσία. Υπάρχει πε-
ρίπτωση ο πόνος να είναι ήπιος ή και 
να απουσιάζει  («σιωπηρό» έμφραγμα 
όπως μπορεί να συμβεί σε διαβητικούς). 
Φυσικά μπορεί ο πόνος να μην είναι τυ-
πικός όπως περιγράφεται πιο πάνω και 
είναι σοφό να αναζητούμε ιατρική βοή-
θεια αν, παραδείγματος χάριν, ο πόνος 
είναι παρατεταμένος, περίεργος ή συ-
νοδεύεται από αδιαθεσία. Δυστυχώς, 
σε ένα ποσοστό περίπου 30%, η πρώτη 
εκδήλωση στεφανιαίας νόσου είναι ο 
αιφνίδιος καρδιακός θάνατος (θάνατος 
που επέρχεται εντός μιας ώρας από την 
έναρξη των συμπτωμάτων).
Ηλεκτροκαρδιογράφημα: Απαραί-
τητο εργαλείο για τη διάγνωση του εμ-
φράγματος.
Καρδιακά ένζυμα: Απελευθερώνο-
νται από το μυοκάρδιο που υφίσταται 
νέκρωση και ανευρίσκονται στο περι-
φερικό αίμα, συνήθως αυξάνονται 4-6 
ώρες από την έναρξη της νέκρωσης.
Υπερηχοκαρδιογράφημα: Αναγνω-
ρίζει ανωμαλίες της κίνησης των τοιχω-
μάτων της καρδιάς λόγω της ισχαιμίας.

 επιπλοκές  

Η πιο άσχημη επιπλοκή του εμφράγμα-
τος είναι φυσικά ο θάνατος, που μπορεί 
να είναι η πρώτη εκδήλωση του προβλή-
ματος πριν να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. 
Ακόμα όμως και με ιατρικές παρεμβά-
σεις η θνησιμότητα μπορεί να είναι 
ψηλή (περίπου 6,5%). Άλλες επιπλοκές 
που μπορεί να προκύψουν είναι αρρυθ-
μίες, καρδιακή ανεπάρκεια, περικαρδί-
τιδα, ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας 
και πολύ σπάνια ρήξη τοιχώματος της 
καρδιάς.

 θεραπεία 

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι ια-
τρικό ΕΠΕΙΓΟΝ! .Σε υποψία εμφράγμα-
τος ΑΜΕΣΗ αναζήτηση ιατρικής βοήθει-
ας (κλήση ασθενοφόρου). Ο σκοπός της 
θεραπείας είναι η όσον το δυνατόν πιο 

γρήγορη αποκατάσταση της ροής του 
αίματος. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ! 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί άμεσα με 
πρωτογενή αγγειοπλαστική («μπαλονά-
κι» και τοποθέτηση stent «δακτυλίδι» 
στην στεφανιαία αρτηρία) ή θρομβολυ-
τικά φάρμακα (δίνονται από τη φλέβα 
με σκοπό τη διάλυση του θρόμβου) και 
σε δεύτερο χρόνο καθετηριασμός και 
ανάλογα με τα ευρήματα αγγειοπλα-
στική ή επέμβαση αορτοστεφανιαίας 
παράκαμψης (By-pass). Ταυτόχρονα με 
την επαναιμάτωση, χορηγούνται φάρ-
μακα που ανακουφίζουν τα συμπτώμα-
τα, αποτρέπουν την επέκταση της από-
φραξης και προστατεύουν το μυοκάρδιο 
από τη βλάβη που προκαλεί η ισχαιμία. 
Ο ασθενής νοσηλεύεται σε καρδιολο-
γική εντατική μονάδα υπό συνεχή ηλε-
κτροκαρδιογραφική παρακολούθηση 
τα πρώτα 24ωρα και στη συνέχεια στον 
κοινό θάλαμο, συνήθως για σύνολο 4-7 
ημερών.

 και μετά το έμφραγμα; 

Η θεραπεία του εμφράγματος δεν τε-
λείωνει με την διάνοιξη της αρτηρίας. 
Το έμφραγμα είναι ένας σταθμός στη 
ζωή του ασθενούς που σηματοδοτεί ένα 
τέλος και μια αρχή. Μια αλλαγή στον 
τρόπο ζωής! Η στεφανιαία νόσος είναι 
ένα διάχυτο πρόβλημα σε όλες τις αρ-
τηρίες. Ο ασθενής πρέπει να συνεχίζει 
την ασπιρίνη και τα λοιπά φάρμακα που 
του καθορίζει ο καρδιολόγος του για την 
προστασία του μυοκαρδίου και την πρό-
ληψη μεταγενέστερων επεισοδίων, να 
παρακολουθείται και να υποβάλεται σε 
προληπτικό έλεγχο με αναλύσεις αίμα-
τος, δοκιμασία κόπωσης κτλ. Το πιο ση-
μαντικό όμως στοιχείο είναι η ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ (δευτερογενής πρό-
ληψη) για την τροποποίηση των παρα-
γόντων κινδύνου. Η διακοπή του καπνί-
σματος, η απώλεια σωματικού βάρους, 
η υγιεινή διατροφή (μεσογειακή δίαιτα), 
η ρύθμιση της χοληστερόλης, του σακ-
χάρου, της αρτηριακής πίεσης, λιγότερο 
άγχος, άσκηση ανάλογα με τις οδηγίες 
του γιατρού σας. Το έμφραγμα του μυ-
οκαρδίου δεν έρχεται εν αιθρία, αρχίζει 
σιγά-σιγά και τρυπώνει στις συνήθειες 
της ζωής μας. Προσέχουμε την καρδιά 
μας για να μας προσέχει κι αυτή. Άλλω-
στε χωρίς αυτήν δεν ζούμε!

* Η Δρ Παναγιώτα Α. Γεωργίου είναι
Καρδιολόγος  στο Cardiodiagnosis Medical 

Center Nicosia
Tel. 22257130, 22253060

e-mail: p.georgiou@cardiodiagnosis.com

2o φεστιβάλ χορωδιακής θρησκευτικής 
και παραδοσιακής μουσικής

Του Ευάγγελου Γεωργίου

To Μάιο του 2010 ο χορός ψαλτών της 
Ιερά Μητροπόλεως Τριμυθούντος ταξίδε-
ψε στη Σλοβακία όπου συμμετείχε σε δι-
εθνές φεστιβάλ χορωδιακής θρησκευτικής 
μουσικής και στο οποίο παρουσίασε ψαλ-
τικό πρόγραμμα. Στο εν λόγω φεστιβάλ 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ορθόδο-
ξη εκκλησιαστική μουσική. 
Το Μάιο του 2011 η Ιερά μας Μητρόπο-
λη φιλοξένησε 20μελή συνοδεία από τη 
Σλοβακία υπό τον Σεβ. Μητροπολίτη Μι-
χαλουπόλεως και Κασοβίας κ. Γεώργιο. Η 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της καθ΄ημάς 
Ιεράς Μητροπόλεως οργάνωσε τότε το 1ο 
φεστιβάλ χορωδιακής μουσικής στο οποίο 
εκτελέστηκαν ύμνοι από την τετράφωνη 
χορωδία καθώς και παραδοσιακά τραγού-
δια και χοροί της Σλοβακίας. Αντίστοιχα, 
οι χορωδίες μας έψαλλαν και παρουσία-
σαν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς 
από την Κύπρο και τον ευρύτερο ελληνικό 
χώρο. 
Φέτος, η Σχολή μας οργάνωσε το 2ο φε-
στιβάλ χορωδιακής μουσικής στο οποίο 
συμμετείχε 14μελής χορός φοιτητών από 
τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Balamand του Λιβάνου, υπό τον Σεβ. 
Επίσκοπο Ghatta Hazim, ηγούμενο της 
Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Balamand 
και κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής. Το 
φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 20-22 
Απριλίου 2012 και περιελάμβανε ψαλτική 
εκδήλωση με αναστάσιμους ύμνους στον 
Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κόρνου, εκ-

δήλωση με παραδοσιακά τραγούδια στην 
Αθηαίνου, αρχιερατικό συλλείτουργο στον 
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο 
Πέρα Χωρίο Νήσου, και εσπερινό του Αγί-
ου Γεωργίου στην ομώνυμη πανηγυρίζου-
σα Ιερά Μονή στους Τρούλλους.
Η Ψαλτική, αραβόφωνη και ελληνόφωνη, 
συνυπάρχει αρμονικά καθ΄ότι  χρησιμο-
ποιεί τις ίδιες ή σχεδόν τις ίδιες μελωδικές 
γραμμές. Η Ψαλτική συναυλία το απέδει-
ξε. Έπειτα οι παραδοσιακές μελωδίες της 
Ανατολής θυμίζουν κατά πολύ ψαλτικές 
μελωδίες, ψαλτοτράγουδα ή ακόμα και 
ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια. Τέ-
λος, στο Αρχιερατικό συλλείτουργο όπου 
συλλειτούργησαν οι δύο Αρχιερείς και 
συνέψαλλαν οι χοροί στα Αραβικά και Ελ-
ληνικά, διατρανώθηκε η ενότητα της Ορ-

θοδόξου Εκκλησίας μας δια της κοινωνίας 
του Σώματος και Αίματος του Αναστάντος 
Χριστού.
Η οργάνωση χορωδιών και ιδιαίτερα χο-
ρωδιακών συναντήσεων απαιτεί κόπο, 
χρόνο και βέβαια χορηγούς. Ευχαριστώ 
και εκ του βήματος τούτου τους χορηγούς, 
την Ιερά μας Μητρόπολη, το Δήμο και τη 
ΣΠΕ Αθηαίνου, τις εκκλησιαστικές επιτρο-
πές Κόρνου, Αθηαίνου και Πέρα Χωρίου 
Νήσου και τη ΣΠΕ Μακράσυκας που αντα-
ποκρίθηκαν άμεσα και κάλυψαν τα έξοδα 
του φεστιβάλ.
Η Σχολή μας επιχείρησε και φέτος παρά τη 
δεδομένη δύσκολη, οικονομικά, εποχή τη 
διεξαγωγή αυτού του φεστιβάλ, συμβάλ-
λοντας για ακόμη μια φορά στην πολιτι-
στική αναβάθμιση αλλά και προβολή του 

τόπου μας με τις διεθνείς συνεργασίες.
Το Πανεπιστήμιο του Balamand είναι κτι-
σμένο σε ένα ωραίο βουνό μεταξύ Βηρυ-
τού και Τριπόλεως, εξ ΄ου και η ονομασία 
του από το belle montagne (γαλλιστί) και 
έχει πέντε χιλιάδες φοιτητές. Ανήκει στο 
Πατριαρχείο Αντιοχείας και είναι το μονα-
δικό ορθόδοξο πανεπιστήμιο στον κόσμο. 
Η Θεολογική Σχολή διαθέτει 60 φοιτητές 
στους οποίους παρέχει δωρεάν διαμονή 
και διατροφή και οι οποίοι συμμετέχουν 
καθημερινά στις ακολουθίες όρθρο, Θ. 
Λειτουργία, εσπερινό και απόδειπνο στην 
παρακείμενη Μονή Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου που χρονολογείται από τον 12ο 
αιώνα. Οι περισσότεροι φοιτητές είναι 
υποψήφιοι κληρικοί  και συνήθως φοιτούν 
εκεί μετά το πρώτο τους πτυχίο σε άλλο 
κλάδο. Πρόκειται δηλ. για παιδιά ώριμα 
που σπουδάζουν την επιστήμη της Θεο-
λογίας με επίγνωση. Είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα 
ανήκει εξ΄ολοκλήρου στην Εκκλησία. Αυτό 
ας παραδειγματίσει εμάς και στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα (…) Φαίνεται λοιπόν ότι 
το παράθυρο συνεργασίας που άνοιξε με 
την εγγύς Ανατολή, η οποία είναι εγγύς όχι 
μόνο στην απόσταση αλλά και στον τρόπο 
σκέψης και τη νοοτροπία. 
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής την οποία 
προγραμματίζουμε να κτίσουμε στην 
Αθηαίνου, ως τμήμα ενός πολιτιστικού κέ-
ντρου, θα χρειαστεί σαφώς – στο μέλλον 
- τη συνεργασία με τέτοια ιδρύματα τα 
οποία έχουν και εμπειρία και βέβαια ακα-
δημαϊκή κατοχύρωση (…).
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Της Σταυρούλας Πεδουλίδου
Γραμματέας & Έφορος Επικοινωνίας 
Ε. Ν. Αθηένου

Οι υποχρεώσεις του Σωματείου Ε. 
Ν. Αθηαίνου  για την αγωνιστική 
περίοδο 2011-12 πλησιάζουν στο 
τέλος τους, τόσο στο όπου ολοκλη-
ρώνονται με τον τελευταίο αγώνα 
με την ομάδα Κουρούσιης/Προο-
δευτικός στην Κατηγορία Παγκορα-
σίδων και Κορασίδων, όσο και στο 
Futsal όπου εκεί έχουν ολοκληρω-
θεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
τόσο στο Πρωτάθλημα,  όσο και 
στο Κύπελλο στις κατηγορίες Αν-
δρών, U21, U17, ενώ απομένουν 
αγώνες των Ακαδημιών Ποδοσφαί-
ρου που θα ολοκληρωθούν κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός 
Μαϊου. 
Αναλυτικά η αγωνιστική δράση των 
ομάδων μας μέχρι την λήξη των 
αγωνιστικών μας υποχρεώσεων:

καΤηγορια μινι  
κορασιδΩν 

Στην Κατηγορία Παγκορασίδων 
στο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα 
Handball η ομάδα μας βρίσκεται 
στην 1η θέση, ενώ απομένει το τε-
λευταίο παιχνίδι εκτός έδρας με την 
ομάδα Κουρούσιης/Προοδευτικός 
στην Πάφο.

καΤηγορια κορασιδΩν  

Στην Κατηγορία Κορασίδων στο Ανα-
πτυξιακό Πρωτάθλημα Handball η 
ομάδα μας βρίσκεται στην 3η θέση 
ενώ απομένει το τελευταίο παιχνίδι 
εκτός έδρας με την ομάδα Κουρού-
σιης/Προοδευτικός στην Πάφο.

καΤηγορια νεανιδΩν   

Στην Κατηγορία Νεανίδων η ομάδα 
μας βρίσκεται στην 3η θέση πίσω 
από Αραδίππου και Λατσιά που δι-
ατηρούν ομάδα Νεανίδων, ενώ δι-
εκδικεί το εισιτήριο για τον τελικό 
Κυπέλλου Νεανίδων με αντίπαλο 
την ομάδα του Α.Ο.Αραδίππου.

καΤηγορια γυναικΩν   

Στο Πρωτάθλημα Handball ΟΠΑΠ η 
ομάδα μας κατέλαβε την 3η θέση 
εξασφαλίζοντας την έξοδο της στην 
Ευρώπη μαζί με την ομάδα της 

Κ.Α.Λατσιών και της ΣΠΕ Στροβό-
λου.

πρΩΤαθΛημα Futsal  

Τα αποτελέσματα του πρωταθλή-
ματος futsal  και ακαδημιών πο-
δοσφαίρου για τις κατηγορίες Αν-
δρών, U21 και U17 για την περίοδο 
Φεβρουαρίου – Απριλίου είναι τα 
εξής:

καΤηγορια ανδρΩν  

Η ομάδα Ανδρών εξασφάλισε την 
παραμονή της στην Β’ Κατηγορία 
του Πρωταθλήματος Futsal Ανδρών 
για την  επόμενη αγωνιστική περίο-
δο 2012-2013.

Futsal νεΩν u21 

Στο πρωτάθλημα νέων U21 στο 
οποίο συμμετείχαν 6 ομάδες η ομά-
δα μας τερμάτισε στην 4η θέση  
ενώ αντιμετώπισε στον ημιτελικό 
Κυπέλλου όπου ηττήθηκε από την 
ΟΜΟΝΟΙΑ με 3-6 και αποκλείστηκε.

Futsal παιδΩν u17  

Στο Πρωτάθλημα Παίδων U17 η 
ομάδα μας κατέλαβε την 7η θέση 
ενώ έφθασε μέχρι την ημιτελική 
φάση του Κυπέλλου όπου ηττήθηκε 
από την ΟΜΟΝΟΙΑ νε 3-2 και απο-
κλείστηκε από τον τελικό.

ενΩση νεΩν αθηενου
επιτυχημένη η χρονιά στο Handball

Στις 8 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο 
οίκημα του Αθλητικού Συλλόγου «ΟΘΕΛΛΟΣ» 
Αθηένου, η ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία 
περιελάμβανε απολογισμό της τρέχουσας 
αγωνιστικής περιόδου και εκλογή νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου για την νέα αγωνιστική 
περίοδο 2012-13. 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συστά-
θηκε μετά την αποχώρηση του παλαιού Συμ-
βουλίου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη 
στα οποία έχει γίνει και προσθήκη νέων με-
λών: 
Πρόεδρος: Ευαγόρας  Φιάκκου
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Στυλιανός Πάντζια-
ρος
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κωμοδρόμος
Γραμματέας: Χρίστος Τσιμούρης
Ταμίας: Γιώργος Κουρσάρης
Έφοροι Ποδοσφαίρου: Στέλιος Χρυσάνθου
Μέλη: Λευτέρης Καρακίτης και Γιώργος Χαλι-
πίλιας
Έφοροι Ακαδημιών: Κυριάκος Χ’’Γιαννακού 
(νέο μέλος) και Τάσος Κουφοπαύλου

Νέος προπονητής
Το νέο Συμβούλιο προχώρησε στην πρόσλη-
ψη του τέως προπονητή «ΟΝΗΣΙΛΟΥ» Σωτή-
ρας μετά την αποχώρηση του επί 3 ½  χρόνια 
προπονητή κ. Γιώργου Κοσμά. Ο Μιχάλης Στυ-
λιανού είναι ένας νέος σε ηλικία προπονητής, 
με όραμα και φιλοδοξίες  που θα βοηθήσει 
τον ΟΘΕΛΛΟ να πετύχει τους στόχους του να 
ανέβει όσο πιο ψηλά μπορεί στοχεύοντας σε 
άνοδο στην Α’ Κατηγορία. 
Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο η ομάδα 
του ΟΘΕΛΛΟΥ τερμάτισε στην 5η θέση του 
Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας  με 34 βαθ-
μούς, παρ’ όλο  που κινδύνευσε με διαβάθ-
μιση  στην  Γ’ Κατηγορία, εντούτοις η συσπεί-
ρωση και η στήριξη του κόσμου γύρω από την 
ομάδα και το Συμβούλιο, γεγονός  που πρέπει 

να τύχει της ανάλογης επικρότησης και ευχα-
ριστιών εκ μέρους του Συμβουλίου, είχε ως 
αποτέλεσμα να φέρει αποτελέσματα που θα 
της επέτρεπαν ακόμη και είσοδο στην 4άδα 
για άνοδο στην Α’ Κατηγορία. 

Ευχαριστίες
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην προ-
σπάθεια αυτή συνέβαλαν και πολλοί νέοι 
ποδοσφαιριστές από το φυτώριο των Ακαδη-
μιών μας αλλά και πολλοί άλλοι νέοι ποδο-

σφαιριστές που ενσωματώθηκαν στην ομά-
δα και αποτελούν εγγύηση για το μέλλον. Ο 
Πρόεδρος επικροτεί, συγχαίρει και ευχαριστεί 
ποδοσφαιριστές τεχνικό επιτελείο, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά κυρίως τον 
κόσμο που βρέθηκε κοντά στην ομάδα  και 
την στήριξε ούτως ώστε να παραμείνει στην 
Β’ Κατηγορία. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στις Ακαδημίες 
που λειτουργούν άψογα, έχοντας συμμετά-
σχει σε πολλές διοργανώσεις όπου και μας 

εκπροσώπησαν επάξια χάρις στην προσφορά 
του κου Τάσου Κουφοπαύλου τον  οποίο και 
ευχαριστούμε θερμά για την άψογη λειτουρ-
γία των Ακαδημιών του Συλλόγου μας.

Στόχος υγιείς νέοι
Στόχος του σωματείου για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο αλλά και στο μέλλον, να αθλούνται 
τα παιδιά μας σε κατάλληλους  χώρους αξι-
οποιώντας  εποικοδομητικά τον χρόνο τους,  
μακριά από κακές συνήθειες, και κατά το αρ-
χαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιές», να 
αθλούνται σωστά γεγονός που θα συμβάλει 
και στην πνευματική τους ανάπτυξη σε συνδι-
ασμό και με σωστή και προσεγμένη διατροφή 
κάτι που δεν συμβαίνει ως επί το πλείστον 
σήμερα. Για το σκοπό αυτό το Δ. Σ. είχε φέρει 
για να ενημερώσουν τα παιδιά, τον καρδιολό-
γο  κ. Κυριάκο Γιάγκου και την διαιτολόγο κ. 
Μαρία Καντηλάφτη. 

Συσπείρωση
Εν κατακλείδι το μήνυμα που ο Πρόεδρος 
στέλνει είναι ότι θέλει τον κόσμο της ομάδας 
να συσπειρωθεί ακόμη περισσότερο γύρω 
από το Συμβούλιο και όλους όσους υπηρε-
τούν τον «ΟΘΕΛΛΟ». «Είμαστε μια κοινότη-
τα με πολύ φίλαθλο κόσμο και πρέπει να το 
εκμεταλλευτούμε καλώντας τον κόσμο να 
μας στηρίξει για να αντεπεξέλθουμε και να 
ανεβάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται 
καθώς η ομάδα βρίσκεται ένα σκαλί κάτω από 
την Α’ Κατηγορία,  ενώ και από τις Ακαδημίες 
μας μπορούν να αναδειχθούν ταλέντα που 
μπορούν επάξια να αγωνιστούν σε ομάδες 
της Α’ Κατηγορίας», τόνισε ο Πρόεδρος του 
σωματείου. 
Την 1η Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος θα 
πραγματοποιήσει εκδήλωση στο οίκημά του 
όπου θα γίνει και κλήρωση του λαχείου που 
κυκλοφόρησε  με μεγάλο έπαθλο ένα αυτο-
κίνητο FORD.

ορΦεασ αθηενου

οθεΛΛοσ αθηενου
νέα αρχή με ψηλούς στόχους

εντυπωσιακή 
η προσπάθεια 

της ομάδας 
στο futsal

προσπάθεια ανόδου στην δ’ κατηγορία

Η φετινή  ποδοσφαιρική  χρονιά  για  την  
ομάδα  του  Ορφέα  τελείωσε, βρίσκοντας  
την  να  τερματίζει στη  2η  θέση  της  βαθ-
μολογίας   της ομοσπονδίας  που  της  δίνει  
το  δικαίωμα  να  αγωνιστεί  στους  αγώνες  
ένταξης  της  ΣΤΟΚ  για  την άνοδο  στην  Δ΄ 
κατηγορία  της  ΚΟΠ  όπως  ήταν  και  οι  αρ-
χικοί  στόχοι  που  τέθηκαν  από  την  αρχή  

της  σεζόν. 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου  
και  άλλα  μέλη του, προετοίμασαν την εκ-
δήλωση  των  εγκαινίων  για  τα  έργα  ανα-
βάθμισης  που έχουν  γίνει  στο γήπεδο  
«ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΤΟΥ», τα οποία πραγματοποι-
ήθηκαν από τον Πρόεδρο  της  Κυπριακής  
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη  Χριστόφια  την  

Παρασκευή  11  Μαΐου  2012.
Για  ακόμα  μία  χρονιά  ο  Σύλλογος  διορ-
γανώνει  αιμοδοσία  εις  μνήμη του  μέλους  
του  Χάρη  Παμπόρη  την Τετάρτη  13  Ιουνί-
ου  στο  Νοσοκομείο  Αθηένου   η  ώρα  7- 9 
το  απόγευμα  και  καλούνται  όλοι  όπως  
προσφέρουν  αίμα  εις  μνήμη  του.
Οι ακαδημίες  του  Συλλόγου  θα  συνεχί-

σουν  να  λειτουργούν  και  τους καλοκαι-
ρινούς μήνες  δίνοντας  έτσι  την  ευκαιρία  
στα  παιδιά  μακριά  από  τις  έγνοιες  των  
μαθημάτων   να  περνούν  τις  ώρες  τους  
αθλούμενοι.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορεί-
τε  να επικοινωνείτε  με  τον  κ. Μαυροφτή 
Κενδέα  στο  τηλέφωνο  99514508.



24 ειδησεισ

επείγει 
η ανέγερση νέου 

δημοτικού
Έντονες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την 
Σχολική Εφορεία Αθηένου και τον Δήμο, για έναρξη των ερ-
γασιών ανέγερσης του νέου δημοτικού σχολείου στο οποίο 
θα στεγαστούν οι δύο Κύκλοι, Α και Β.
Η απόφαση για ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου 
έχει παρθεί και έχουν ετοιμασθεί τα σχέδια, αλλά η οικο-
νομική κρίση δυστυχώς έθεσε τροχοπέδη στην έναρξη των 
εργασιών. Ως γνωστό το νέο δημοτικό με όλες τις προδια-
γραφές ενός σύγχρονου σχολείου με το οποίο θα διαθέτει 
τις απαραίτητες διευκολύνσεις, θα ανεγερθεί στον χώρο 
του παλιού δημοτικού, στο οποίο έχουν φοιτήσει χιλιάδες 
Αθηενίτες και οι αναμνήσεις  παρά την παρέλευση του χρό-
νου, παραμένουν νωπές και γλυκές. 
Οι δυο Κύκλοι του δημοτικού προς το παρόν στεγάζονται 
σε δυο παλιά κτήρια.
Ο Κύκλος Α στεγάζεται στο υφιστάμενο παλιό δημοτικό, σε 
πτέρυγες που δεν έχουν προς το παρόν κατεδαφιστεί.
Ο δε Κύκλος Β στεγάζεται στο νεοκλασσικό κτήριο όπου 
λειτουργούσε παλαιότερα το Γυμνάσιο. 
Και τα δυο κτίρια έχουν ελεγχθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Παιδείας οι οποίες διαβεβαιώνουν ότι 
είναι ασφαλή.

Παλιό δημοτικό
Δυο πτέρυγες του παλιού δημοτικού έχουν εγκαταλειφθεί 
και ήδη έχουν κατεδαφιστεί.

Οι υπόλοιπες πτέρυγες όπως αναφέραμε, χρησιμοποιού-
νται από τον Κύκλο Α μέχρι να αρχίσουν οι εργασίες ανέ-
γερσης του νέου κτηρίου, οπότε θα μετακινηθεί σε άλλες 
κτηριακές εγκαταστάσεις τουλάχιστο για 18 μήνες που θα 
διαρκέσει η οικοδόμηση του νέου δημοτικού.

Έτοιμα τα σχέδια
Τα σχέδια του νέου δημοτικού έχουν ετοιμαστεί και εγκρι-
θεί και εκείνο που απομένει είναι η υλοποίησή τους. Η ανέ-
γερση του νέου σχολείου είχε προγραμματιστεί για να άρ-
χιζε πέρσι. Δυστυχώς παρατηρήθηκε καθυστέρηση η οποία 
οδήγησε τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Αθηένου, 
Βάσο Χατζηγιαννακού, να έχει συνάντηση τον Ιανουάριο, 
με τους αρμόδιους λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, για να ζητήσει όπως προχωρή-
σουν στην έναρξη των εργασιών. 
Οι λειτουργοί του Υπουργείου τον ενημέρωσαν, όπως ανέ-
φερε στην εφημερίδα μας,  πως ο κρατικός προϋπολογι-
σμός είχε μειωθεί κατά 30% λόγω της οικονομικής κρίσης 
και καθίστατο αδύνατο να αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσης 
του νέου δημοτικού το 2011-2012.

Μάλιστα δεν μπορούσαν να υποσχεθούν ότι θα περιλαμ-
βανόταν το σχετικό κονδύλι στον νέο προϋπολογισμό. Γι’ 
αυτό και ο κ. Χατζηγιαννακού ζήτησε ακρόαση από τον ίδιο 
τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος υποσχέθηκε όπως πραγ-
ματοποιηθεί συνάντηση μέσα Μαΐου. Ο Πρόεδρος της Σχο-
λικής Εφορείας ανέφερε στην εφημερίδα ότι προς το πα-
ρόν αναμένει συνάντηση με τον Υπουργό.
 

Πριν το 2014
Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η κατασκευή του σχο-
λείου, η Εφορεία είναι αποφασιμένη, δήλωσε στην εφημε-
ρίδα μας ο κ. Χατζηγιαννακού, να προβεί σε άλλες κινήσεις 
για να εξασφαλίσει το συντομότερο δυνατό την έναρξη των 
εργασιών ανέγερσης του σχολείου.
Δήμος και Σχολική Εφορεία αναμένουν τη συνάντηση που 
θα έχει ο πρόεδρος της Εφορείας με τον Υπουργό Παιδεί-
ας, με την ελπίδα ότι το σχετικό κονδύλι θα συμπεριληφθεί 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό για να αρχίσουν οι εργασίες 
ανέγερσης του νέου δημοτικού, ώστε πριν το 2014 οι δυο 
Κύκλοι του δημοτικού να στεγαστούν στις νέες κτηριακές 
εγκαταστάσεις.

σχοΛικη εΦορεια και δημοσ «πιεΖουν» 
για επισπευση Τησ καΤασκευησ σχοΛειου 

εισαγωγή διαδικασιών ελέγχου δημοτικής αποθήκης
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την υιοθέτηση διαδικασιών ελέγχου και 
μηχανογράφησης της δημοτικής απο-
θήκης με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της 
δημοτικής υπηρεσίας και κατ’  επέκταση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-

σιών.
Η Κεντρική αποθήκη του Δήμου Αθηέ-
νου στεγάζεται σε κτίριο που υπενοικιά-
ζεται στην οδό Συκιωνίων και Υπεύθυνος 
Αποθηκάριος είναι ο κ. Βασίλης Παπα-
παύλου

Θερμές ευχαριστίες στους συνδημό-
τες μας για την οικονομική και ηθηκή 
στήριξη του γιου μας, Ραφαήλ Σκού-
ρου. Η βοήθεια σας συνέβαλε ουσι-

αστικά για την αποθεραπεία του και 
σύντομα θα τον έχουμε κοντά μας 

Με εκτίμηση 
Οικογένεια Γιώργου Σκούρου

έυχαριστίες από την οικογένεια 
Ραφαήλ σκούρου

Η κατεδάφιση του 
παλαιού Δημοτικού 

Σχολείου

ο προεδροσ Τησ δημοκραΤιασ εγκαινιασε Το ανακαΤασκευασμενο γηπεδο Του ορΦεα 

Η τουρκική πλευρά αρνείται επίμονα 
τη διάνοιξη του οδοφράγματος στο 
Πυρόϊ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, κατά 
την τέλεση των εγκαινίων του γηπέδου 
“Ηλίας Παστός” του Αθλητικού Σωμα-
τείου Ορφέας Αθηένου. 
“Δεν θα ανοίξει άλλο οδόφραγμα εάν 
δεν υπάρξει αμοιβαιότητα, η οποία πε-
ριορίζεται στη διάνοιξη του οδοφράγ-
ματος στη περιοχή Αθηένου”, πρόσθε-
σε ο Πρόεδρος.

εκκΛηση απο Τον δημαρχο 
Σε εκτός κειμένου αναφορά του και 
απαντώντας στο Δήμαρχο Αθηένου 
ο οποίος του ζήτησε να μεσολαβήσει 
προκειμένου να ανοίξει το οδόφραγμα 
Πυροϊου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του για την 
Αθηένου “είναι συνεχές και αδιάπτω-
το”.
Πρόσθεσε ότι “έχουμε σκαλώσει σε 
ό,τι αφορά το άνοιγμα των οδοφραγ-
μάτων εδώ και πάνω από ένα χρόνο, 
γιατί η τουρκική πλευρά αρνείται επί-
μονα τη διάνοιξη του οδοφράγματος 
του Πυροϊου. Δεν θα ανοίξει άλλο οδό-
φραγμα εάν δεν υπάρξει αμοιβαιότητα 
και εμείς την αμοιβαιότητα, την εντο-
πίζουμε και την περιορίζουμε στη διά-
νοιξη του οδοφράγματος στην περιοχή 
της Αθηένου”.

εργο ΛογΩ Τησ ακριΤικησ  
θεσησ
Ανέφερε επίσης ότι “ο Δήμος Αθηένου 
και η ανακατασκευή του γηπέδου “Ηλί-

ας Παστός” εντάχθηκε στο πιλοτικό 
πρόγραμμα του ΚΟΑ για τη δημιουργία 
γηπέδων με συνθετικό χορτοτάπητα σε 
όλους τους Δήμους της ελεύθερης Κύ-
πρου. Ο Δήμος Αθηένου επιλέγηκε όχι 
γιατί το γήπεδο ανήκει στον Ορφέα της 
Αθηένου, ένα Σωματείο που ιδρύθηκε, 
αναπτύχθηκε και εντάσσεται στα Σω-
ματεία του Λαϊκού Κινήματος”.
Πρόσθεσε ότι  “το γήπεδο αυτό έχει 
επιλεγεί γιατί ακριβώς ο Δήμος Αθηέ-
νου είναι ακριτικός Δήμος και ελήφθη 
από το Δ.Σ του ΚΟΑ πολύ σοβαρά η ιδι-
ορρυθμία αυτή”.
Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απο-
νεμήθηκε τιμητική πλακέτα και ανακη-
ρύχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σωματείου ‘’Ορφέας’’ επίτιμος 
Πρόεδρος.

 

“αν δεν ανοίξει το οδόφραγμα στο πυρόι, 
δεν ανοίγει άλλο”


