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Οι πρώτες 180 ημέρες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμαρχος Δ. Παπαπέτρου: Συναίνεση, 
συλλογικότητα, εντιμότητα, διαφάνεια

O
Παγκόσμιος Οργανισμός Σύγχρονου

Ψηφιδωτού (A.I.M.C. - International

Association of Contemporary Mosaic) ορ-

γανώνει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στην Αθηένου

το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου Ψηφι-

δωτού. Το συνέδριο οργανώνεται κάθε δύο χρό-

νια, είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιη-

θεί στην Κύπρο και ο Δήμος μας έχει το προνό-

μιο να το φιλοξενεί.  Το συνέδριο πραγματοποι-

είται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Σύγχρονου Ψηφιδωτού, τον Δήμο Αθηένου

και το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου,

στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2012. Σ' αυτό θα

λάβουν μέρος καλλιτέχνες και ομιλητές από

όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, καθώς επίσης από Αίγυπτο, Βραζιλία, Ια-

πωνία, Καναδά και Ρωσία.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στη σελίδα 11.

Π
ραγματοποιήθηκε στις 27

Ιουνίου η πρώτη πανδημο-

τική συγκέντρωση του Δή-

μου Αθηένου με το νέο Δήμαρχο και

το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.  Κατά τη

συγκέντρωση παρουσιάστηκαν τα

πεπραγμένα του νέου Δημοτικού

Συμβουλίου, η οικονομική κατά-

σταση του Δήμου και ο προγραμμα-

τισμός που έγινε. 

Στο σημερινό τεύχος της εφημε-

ρίδας μας παρουσιάζουμε όσα λέ-

χθηκαν στην Πανδημοτική συγκέ-

ντρωση με κείμενα, φωτογραφίες

και σχεδιαγράμματα για να έχει ο δη-

μότης της Αθηένου μια ολοκληρω-

μένη εικόνα της σημερινής κατά-

στασης του Δήμου, αλλά και των προ-

ταιρεοτήτων που έχουν τεθεί, δε-

δομένης της οικονομικής κατάστα-

σης. Παρουσιάζουμε ακόμα το εγκρι-

μένο Τοπικό Σχέδιο του Δήμο Αθη-

ένου, όπως το παρουσίασε ο Δή-

μαρχος κ. Δημήτρης Παπαπέτρου

με τις αλλαγές και τις ενστάσεις που

υποβλήθηκαν. Όπως τόνισε στην

πανδημοτική συγκέντρωση ο Δή-

μαρχος Αθηένου στόχος του νέου

Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίως

του ιδίου παραμένει η συναίνεση, η

συλλογικότητα, η εντιμότητα και η

διαφάνεια στην λήψη και εκτέλεση

των αποφάσεων για θέματα που αφο-

ρούν τον Δήμο μας.

Όλα τα θέματα που απασχόλησαν

την Πανδημοτική Συγκέντρωση στις

σελίδες 4 - 10.

13ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Σύγχρονου Ψηφιδωτού και

Παγκύπρια Έκθεση Ψηφιδωτού
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Η Κυπριακή Προεδρία
του Συμβουλίου

της ΕΕ 2012
ΣΕΛ. 3

Η Αθηένου τίμησε τον
Φίλιππο Πατσαλή

ΣΕΛ. 16

Η Αθηένου έχει 
ταλέντα!

ΣΕΛ. 24

Tαλέντα της Αθηαίνου
για δοκιμαστικά

στην Αγγλία
ΣΕΛ. 27

Μουχτάρηδες και 
Αζάδες της Αθηαίνου 

ΣΕΛ. 22
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 13

ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΙ

Ο Δήμος Αθηένου με αφορμή τη συμπλή-
ρωση ενός χρόνου από την τραγωδία στο

Μαρί διοργάνωσε μια συμβολική και σεμνή τε-
λετή στην πρόσοψη του Καλλινίκειου Δημοτι-
κού Μεγάρου. Η εκδή-
λωση που πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο
7 Ιουλίου, άρχισε με
τρισάγιο και στη συνέ-
χεια ακολούθησε
άναμμα κεριών εις μνή-
μη των 13 αδικοχαμέ-
νων θυμάτων. 

Παρούσα στη εκδή-
λωση ήταν και η Πα-
γκύπρια Ομάδα Μνήμης, η οποία πραγματο-
ποίησε πεζοπορία 300χλ ξεκινώντας από τη
Λευκωσία και καταλήγοντας στο Προεδρικό
Μέγαρο για απόδοση φόρου τιμής στα θύμα-
τα της έκρηξης. Ανάμεσα τους ήταν και η χα-
ροκαμένη μάνα των διδύμων Μιλτιάδη και Χρι-
στάκη Χριστοφόρου η οποία πήρε το λόγο και
αναφέρθηκε στο τραγικό συμβάν.  Η ομάδα
διανυκτέρευσε στην Αθηένου. 

Η τελετή έλαβε τέλος με τον Εθνικό Ύμνο.
Αιωνία τους η μνήμη. 

Salsabil Fouad Yassin, Αλεξάνδρεια Αιγύπτου.
Abd El Salam Eib
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Υπηρεσίες του Δήμου
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο  ........................24811370

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων ........24522455

Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων ................24522742

Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός Γ & Ε Τταντή ......24523300

Αίθουσα Αθλοπαιδειών ....................................24523520

Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο ........................24524045

Συμβούλιο Αποχετεύσεων ................................24811370

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ! 
Η συντακτική επιτροπή δέχεται κείμενα δη-

μοτών, σωματείων, οργανώσεων, επιστολές,
άρθρα και εισηγήσεις τα οποία αφού αξιολο-
γηθούν θα τύχουν δημοσίευσης στην εφη-
μερίδα. Παρακαλούνται οι δημότες να τα απο-
στέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του Δήμου  Ε-mail:
mail@athienou.org.cy  ή να τα παραδίδουν σε
φάκελο στο Δημαρχείο με την ένδειξη «για
δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΑΘΗΕΝΟΥ».

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτρης Παπαπέτρου (Δήμαρχος)

Μιχάλης Παπούτσας

Ορθοδοξία Ζανέττου

Ρολάνδος Ιεροδιακόνου

Δόξα Κωμοδρόμου

Δέσπω Πούγεραση

Ευάγγελος Γεωργίου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

ΙΔΕΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ. 22780007

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

"Εμείς" 
Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες

Τηλ. 22 783232 

Διμηνιαία έκδοση του Δήμου Αθηένου

&

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

27/06/2012 • ΣΕΛΙΔΕΣ 4 - 10

13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου

Ψηφιδωτού και Παγκύπρια Έκθεση

Ψηφιδωτού • ΣΕΛΙΔΑ 11

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Εκδηλώσεις • ΣΕΛΙΔΕΣ 12 -13

Ο Δήμος Αθηένου τιμά τον καθηγητή,

συνδημότη μας Φίλιππο Πατσαλή • ΣΕΛΙΔΑ 16

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ • ΣΕΛΙΔΕΣ 18 -19

Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων -

Κλεάνθειος Στέγη Ηλικιωμένων • ΣΕΛΙΔΑ 20

ΕΚΚΛΗΣΙΑ • ΣΕΛΙΔΑ 21

Μουχτάρηδες και Αζάδες 

της Αθηαίνου • ΣΕΛΙΔΕΣ 22 - 23

Ναι η Αθηένου έχει Ταλέντα • ΣΕΛΙΔΑ 24

ΑΘΛΗΤΙΚΑ • ΣΕΛΙΔΕΣ 26 - 27

M
ια ζωή γεμάτη εμπειρίες αναπολεί η συν-

δημότισσα μας Δήμητρα Παντέλα, στο

κείμενο που ακολουθεί. Μια ζωή που κύ-

λησε από την Αθηένου στην Αυστραλία και ξα-

νά στην Κύπρο... 

Το 1973 παντρεύτηκα τον Παναγιώτη Ν. Κιρκιλ-

λάρη και η ζωή μας κυλούσε ομαλά, χωρίς δυ-

σκολίες. Με τη βοήθεια των γονιών μας αποκτή-

σαμε  δικό μας σπίτι. Το 1974 αποκτήσαμε το πρώ-

το μας παιδί τη Μαρία, σήμερα παντρεμένη με το

Θεόκλητο Ζορπά με τον οποίο  έχουν αποκτήσει

τρία παιδιά. Λόγω όμως της αβεβαιότητας που

επικρατούσε στην πατρίδα μας μετά την Τουρκι-

κή εισβολή, το Μάρτιο του 1975 αποφασίσαμε να

μεταναστεύσουμε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας.

Το κλείσιμο του δρόμου Πυροΐου– Λευκωσίας,

μας δυσκόλευε πολύ.
Στην Αυστραλία δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαί-

τερα προβλήματα,  γιατί μας συμπαραστάθη-
καν τα αδέρφια μου και οι συγγενείς μας. Ο
γαμπρός μου ο Τάκης, μας πήρε στη δουλειά
στο εργοστάσιο του, (Jonson Wall Tiles).   Κου-
ραζόμασταν σωματικά από την πολύωρη ερ-
γασία αλλά ο μισθός μας ήταν πολύ ικανοποι-
ητικός. Παίρναμε 1200-1300 δολάρια τη βδο-
μάδα συνολικά. Μαθαίνοντας  σιγά-σιγά τη
γλώσσα μας βοήθησε πολύ. Τα δύο πρώτα χρό-
νια συγκατοικούσαμε με την αδερφή μου και
όταν ήλθαν οι γονείς μου το 1976 ενοικιάσα-
με σπίτι. Τον επόμενο χρόνο δυστυχώς χάσα-
με τη μητέρα μου.

Αποκτήσαμε το 1978 το δεύτερο μας παιδί τη

Χρυστάλλα, που σήμερα είναι παντρεμένη με

το Χρυσόστομο Κ. Δημητρίου κι έχουν δύο παι-

διά.  Διακαής πόθος μας ήταν από την πρώτη

στιγμή η επιστροφή στην πατρίδα. Δεν αγορά-

ζαμε σπίτι αλλά με την αύξηση των ενοικίων,

αναγκαστήκαμε να το πράξουμε το 1982, χρο-

νιά που αποκτήσαμε το τρίτο μας παιδί τον Νι-

κόλα, που τώρα είναι νυμφευμένος με τη Βα-

λεντίνα Γκάρεν κι έχουν ένα παιδί.

Η ζωή στην Αυστραλία είχε τις χαρές και τις

λύπες της. Τα αγαπημένα μας πρόσωπα ήταν

εκεί και ερχόμασταν τακτικά σε επαφή με όλους

σχεδόν τους Αθηενίτες, μέσω της Κυπριακής

Κοινότητας. Εκεί τα παιδιά μας διδάσκονταν

ελληνικούς και κυπριακούς χορούς, μάθαιναν

τα ήθη και τα έθιμα κι έτσι διατηρούσαν και τη

γλώσσα και την κουλτούρα μας. Τα στέλναμε σε

ελληνικό σχολείο κι επειδή ο άντρας μου έχει

αδυναμία στην κυπριακή διάλεκτο, τους μιλούσε

πάντα κυπριακά.

Τα παιδιά μεγάλωσαν και η αγάπη μας για την

Κύπρο μάς έφερε πίσω το 1991, κουβαλώντας

μαζί μας πολλές εμπειρίες. Η δεύτερη μας πα-

τρίδα μας έμαθε να είμαστε νομοταγείς, να δε-

χόμαστε τη διαφορετικότητα, να βοηθούμε το

συνάνθρωπο μας ανεξαρτήτως χρώματος, φυ-

λής ή θρησκείας και το κυριότερο να ανατρέ-

φουμε τα παιδιά με αξίες και ιδανικά.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο, αντιμετωπίσα-

με αρκετά προβλήματα  αλλά τα αντιμετωπίσα-

με με υπομονή και επιμονή.

Μετά από 20 χρόνια επαναπατρισμού θέλω

να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους

όσους μας βοήθησαν, τόσο εκεί στην Αυστρα-

λία όσο και εδώ στην Κύπρο και να τους ευχη-

θώ υγεία, ευτυχία και χαρά. Στους απόδημους

θέλω να πω να παραμείνουν όπως είναι, αγνοί,

αληθινοί και αγαπημένοι όπως πριν και ότι πά-

ντα θα τους θυμόμαστε.

Τέλος θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχα-

ριστήσω  αυτούς που πρωτοσκέφτηκαν την έκ-

δοση της εφημερίδας «Η Αθηένου» που δίνει τό-

σες σημαντικές πληροφορίες σε όλους μας και

προπάντων στους αποδήμους μας, που με με-

γάλη χαρά περιμένουν να τη διαβάσουν.

Σας ευχαριστώ πολύ                   

Λαλούσιν πως η ξενιθκιά, 

έσιη καμούς μιάλους. 

Όμως ξηάννουν να μας πουν, 

ότι διδάσκει τζιαι πολλούς

τζιαι άσπρους τζιαι μελαχρινούς

τζιαι έχουν την σαν δεύτερη

πατρίδα για καμάρι.  

Ο
Δήμος Αθηένου και η Δημοτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Διε-

θνών Θεμάτων πραγματοποίησε την Παρασκευή, 29 Ιουνίου, διά-

λεξη με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σχέδια

Επιχορηγημένης Εργοδότησης». Η διάλεξη αυτή σκοπό είχε να βοηθή-

σει από τη μια νεαρούς απόφοιτους και άνεργους οι οποίοι προβληματί-

ζονται όλο και περισσότερο για τις απαιτήσεις των  εργοδοτών αλλά και

τις ενέργειες, που πρέπει να ακολουθήσουν για να εξασφαλίσουν ερ-

γοδότηση, στο πλαίσιο του σύγχρονου αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Από την άλλη σκοπό είχε να πληροφορήσει τους εργοδότες, οι οποίοι πα-

ρουσιάζονται διστακτικοί στις προσλήψεις, για τους τρόπους με τους οποί-

ους μπορούν να επωφεληθούν εργοδοτώντας νέους υπαλλήλους χω-

ρίς επιπρόσθετο κόστος. 

Η ομιλήτρια κ. Αντιγόνη Μαρίνου, Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική

Σύμβουλος, μίλησε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και η κ. Μα-

ρία Φωτίου, Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μας ενημέρωσε

για τα σχέδια επιχορηγημένης εργοδότησης.

Μια σύνοψη της παρουσίασης:

Μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον, ιδιαίτερα δε μέσα σε ένα περιβάλλον παγκό-

σμιας οικονομικής κρίσης γίνονται προσπάθειες για μείωση της ανεργίας.

Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγικότητας σε συνάρτηση με την ενί-

σχυση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση των προϊόντων και υπηρε-

σιών των επιχειρήσεων αποκτούν πρώτιστη σημασία. Οι άνεργοι αποτε-

λούν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με την κατάλληλη κατάρ-

τιση και προσαρμογή των γνώσεων και εμπειριών τους στα δεδομένα της

αγοράς εργασίας, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιχει-

ρήσεων. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (A.Αν.Α.Δ.) σε συ-

νεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.Υ.Α) και το Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρμόζει και υλοποιεί τα

πιο κάτω σχέδια: 

• Βελτίωση της απασχολησιμότητας για ανέργους και οικονομικά
αδρανές γυναικείο δυναμικό: Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες

τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας για περίοδο 8 ή 10 εβδομάδων χω-

ρίς να επιβαρύνεται οικονομικά ο εργοδότης, αφού η πληρωμή γίνεται

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τελευταία ημερομηνία

υποβολής αίτησης για το τρέχον εξάμηνο  ήταν η 23η Ιουνίου 2012. 

• Προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και οικονομικά αδρανές γυ-
ναικείο δυναμικό σε διάφορα θέματα. Οι καταρτιζόμενοι/καταρτι-

ζόμενες έχουν τη δυνατότητα να εξοικιωθούν στους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, στην αγγλική γλώσσα και στις γραμματειακές δεξιό-

τητες. Οι συμμετέχοντες στα εν λόγω προγράμματα πληρώνονται με

€ 8 για κάθε ώρα συμμετοχής τους. 

• Στελέχωση επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης: Το σχέδιο προνοεί την εργοδότηση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης σε θέσεις εργασίας με επιχορήγηση μέχρι και 80% του μη-

νιαίου κόστους του απόφοιτου μέχρι και έξι μήνες.  

• Έκτακτο σχέδιο στήριξης της απασχόλησης με εξατομικευμένη κα-
τάρτιση ανέργων στις επιχειρήσεις: Το σχέδιο προνοεί την πλήρω-

ση κενών θέσεων εργασίας στους μακροχρόνια ανέργους οι οποί-

οι, είναι εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία Δημόσιας Απασχόλησης για

περίοδο πέραν των έξι μηνών, σε θέσεις εργασίας με επιχορήγηση

μέχρι και 80% του μηνιαίου κόστους του εργαζομένου μέχρι και έξι

μήνες. 

Σκοπός των πιο πάνω προγραμμάτων είναι η εργοδότηση και η επα-

νένταξη  ανέργων στην απασχόληση καθώς επίσης και η παραχώρηση

κινήτρων προς τους εργοδότες υπό τη μορφή χορηγιών. Τα προγράμ-

ματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

από την Α.Αν.Α.Δ, ως του κρατικού φορέα υλοποίησης. 

Βιβιαν Καραγιάννη - Δημοτικός Σύμβουλος

Αναμνήσεις Δήμητρας Παντέλα:

Ξενητεμός και επαναπατρισμός 

Επιχορηγημένα προγράμματα για μείωση της ανεργίας

«Το ζεύγος Παναγιώτη και Δήμητρας Κιρκιλλάρη από αριστερά».
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Ο Δήμαρχος Αθηένου πρόεδρος της Ad – hoc
επιτροπής για διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροΐου

Προτάσεις του Δήμου μας
για προώθηση του
αιτήματος για άνοιγμα
του οδοφράγματος

Π
ραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του

Δήμου Αγλαντζιάς στις 2 Μαϊου 2012

συνεδρία της Ad – hoc επιτροπής για

τη διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροϊου στην

οποία παρευρέθηκαν οι Δημάρχοι Αγλαντζιάς

Κώστας Κόρτας, Αθηένου Δημήτρης Παπα-

πέτρου, Γερίου Αργύρης Αργυρού, Αντιδή-

μαρχος Αθηένου Μιχάλης Παπούτσας, Κοι-

νοτάρχης Πυροϊου Ντίνος Αδάμου, Αν. Κοι-

νοτάρχης Πυροϊου Τζίνα Ιωάννου, Μέλος Κοι-

νοτικού Συμβουλίου Πυροϊου Παναγιώτης

Σαββίδης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγλα-

ντζιάς Μίκης Πίτσιακκος, Νίτσα Κυριακίδου

και ́ Ελενα Λάνια.  Από τη συνεδρία απουσία-

ζε λόγω εκτάκτου προβλήματος ο κοινοτάρ-

χης Αβδελλερού κ. Αντώνης Μουσικός.

Ο Δήμαρχος Αθηένου ενημέρωσε τα μέλη

της επιτροπής για τη συνάντηση των εμπλε-

κόμενων φορέων της ελληνοκυπριακής και

τουρκοκυπριακής κοινότητας που πραγμα-

τοποιήθηκε στην Αθηένου  μετά από πρωτο-

βουλία της πρέσβειρας της Σλοβακίας κ.

Άννας Τουρενίκοβα στην παρουσία του Κύ-

πριου Πρέσβη Σώτου Ζακχαίου.

Ανταλλάγησαν στη συνέχεια απόψεις για

τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων και

εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση του αι-

τήματος.

Με εισήγηση του Δημάρχου Αγλαντζιάς

ομόφωνα αποφασίστηκε να αναλάβει την προ-

εδρία και το συντονισμό της επιτροπής ο Δή-

μαρχος Αθηένου.

Ο Δήμαρχος Αθηένου εισηγήθηκε την

εμπλοκή μεγαλύτερου αριθμού φορέων όπως

τους Δήμους και Κοινότητες Λάρνακας και

Ελεύθερης Αμμοχώστου και την προώθηση

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για περαι-

τέρω ανάδειξη του προβλήματος αντί της

κλασικής πορείας και επίδοσης ψηφισμάτων.

Συγκεκριμένα έγινε εισήγηση:

α) Να ετοιμαστεί με τη βοήθεια εδικών κα-

τάλληλο ενημερωτικό έντυπο υλικό που να

προωθηθεί μέσω του Τύπου και με την βοή-

θεια Κύπριων Ευρωβουλευτών σε Ευρωπαϊ-

κά και Διεθνή βήματα.

β) Να οργανωθεί μεγάλη συναυλιακή εκ-

δήλωση με τη συμμετοχή σχημάτων που

να αναδεικνύουν το πρόβλημα. 

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2012

Η
Κυπριακή Δημοκρατία έγινε

κράτος μέλος της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (ΕΕ) το 2004.

Οχτώ χρόνια μετά την ένταξή της

και για πρώτη φορά στην ιστορία της

μετενταξιακής της πορείας, καλεί-

ται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην

ΕΕ. Από 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Δε-

κεμβρίου 2012, θα ασκήσει την προ-

εδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το

οποίο αποτελεί το κατ’ εξοχή όργα-

νο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

Η προεδρία της εντάσσεται στο

πλαίσιο του τρίο Πολωνία-Δανία-Κύ-

προς που καλύπτει τη δεκαοκτάμη-

νη προγραμματική περίοδο από 1ην

Ιουλίου 2011 μέχρι τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2012, σύμφωνα με μια προ-

καθορισμένη σειρά που αποφασί-

στηκε το για την περίοδο 2007-2020.

H EE, ως ένα μοναδικό ιστορικό φαι-

νόμενο ειρηνικής και εθελούσιας

περιφερειακής ενοποίησης, διαθέ-

τει ένα ιδιόμορφο θεσμικό πλαίσιο

με επτά θεσμικά όργανα. Κάθε θε-

σμικό όργανο έχει τη δική του προ-

εδρία με τακτική θητεία, πλην του

Συμβουλίου της ΕΕ, του οποίου η

προεδρία ασκείται εκ περιτροπής.

Σε αυτό το σύντομο κείμενο, θα

ήταν χρήσιμο να δούμε τι είναι και

τι αντιπροσωπεύει ο θεσμός αυτός;

Τι σημαίνει και ποια τα οφέλη από

την ανάληψη άσκησης της προε-

δρίας; Ποιες είναι οι προτεραιότη-

τες της Κυπριακής Προεδρίας και

ποιοι οι παράγοντες επιτυχίας της;

Γνωριμία με ένα θεσμό 
υψηλών συμβολισμών

Η εκ περιτροπής Προεδρία του

Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί ένα

θεσμό υψηλών συμβολισμών. Μι-

κρά και μεγάλα, παλαιά και νέα, εύ-

πορα και λιγότερο εύπορα κράτη μέ-

λη, όλα έχουν ίσα δικαιώματα και

ίσες ευθύνες. Η εναλλαγή των κρα-

τών μελών στην Προεδρία του Συμ-

βουλίου της ΕΕ αποτελεί την πλέ-

ον συμβολική και εμβληματική έκ-

φραση της θεμελιακής αρχής της

ισοτιμίας, η οποία διέπει τις σχέσεις

των κρατών μελών στο πλαίσιο της

ΕΕ. H πρόκληση ανάληψης της Προ-

εδρίας είναι μεγάλη για όλα τα κρά-

τη, καθώς καλούνται να αναλάβουν

μια σειρά από σύνθετους ρόλους

για τη διακυβέρνηση μιας Ένωσης

που, με μισό περίπου δισεκατομμύ-

ρια πολίτες, σαφώς ξεπερνά κατά

πολύ τα μεγέθη του εθνικού πεδί-

ου δράσης. Η ανάληψη της Προε-

δρίας σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι

της Κυπριακής Δημοκρατίας στο

Συμβούλιο θα προεδρεύουν όλων

των συσκέψεων σε όλα τα επίπεδα

–υπουργικό ή τεχνοκρατικό-.  

Σημασία και οφέλη 
από την ανάληψη 

άσκησης της προεδρίας

Η άρτια διοργάνωση της Προε-
δρίας έχει σημαντικό αντίκτυπο
και πολλαπλά οφέλη για τη χώρα
που την ασκεί σε επίπεδο υποδο-
μών, τεχνογνωσίας, οικονομίας και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Εναπόκειται στις αρχές της χώρας
να αξιοποιήσει προς όφελος της
ίδιας και των πολιτών της τις ευ-
καιρίες που συνεπάγεται η Προε-
δρία. Η για πρώτη φορά ανάληψη
άσκησης της προεδρίας έχει ιδιαί-
τερη σημασία για την ανάδειξή της
ως αξιόπιστου εταίρου και για το
γεγονός ότι οι εντυπώσεις που θα
αφήσει θα συνοδεύουν τη χώρα
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Προτεραιότητες και 
Παράγοντες επιτυχίας

Στόχος μια καλύτερη Ευρώπη. Για

την επίτευξη του εμβληματικού αυ-

τού στόχου, η Κυπριακή Προεδρία

έχει θέσει 4 βασικές προτεραιότη-

τες. Για μια:

1. Ευρώπη, πιο αποτελεσματική

και βιώσιμη.

2. Ευρώπη, με πιο αποδοτική οι-

κονομία βασισμένη στην ανά-

πτυξη.

3. Ευρώπη, που να σημαίνει πε-

ρισσότερα για τους πολίτες

της, με αλληλεγγύη και κοινω-

νική συνοχή.

4. Ευρώπη, στον κόσμο, πιο κοντά

στους γείτονες της.

H επιστημονική γραφίδα αποδί-

δει σε μια επιτυχημένη προεδρία

τρία βασικά γνωρίσματα: ουδετε-

ρότητα, αποτελεσματικότητα και

αποδοτικότητα. 
Η έγκαιρη προετοιμασία, η τε-

χνογνωσία σε θέματα ΕΕ, η αξιοπι-
στία της κυβέρνησης, η γενική πο-
λιτική προσέγγιση σε θέματα ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης, ο Κώδικας
επικοινωνίας των πολιτικών δυνά-
μεων με κύριο άξονα την αναγνώ-
ριση της προεδρίας ως ενός υπερ-
κομματικού στόχου, καθώς και μια
επιτυχημένη επικοινωνιακή πολιτι-
κή, αποτελούν σημαντικούς παρά-
γοντες επιτυχίες.

Οι τοπικές άρχες έχουν ένα ιδι-

αίτερο ρόλο να διαδραματίσουν και

οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνι-

κές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες

που θα αναπτύξουν θα έχουν ση-

μαντικό όφελος για τις τοπικές κοι-

νωνίες.

• Δρ Καλλιόπη 
Αγαπίου-Ιωσηφίδου
Επ. Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Κύπρου
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Π
ραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου η πρώ-
τη πανδημοτική συγκέντρωση του Δή-
μου Αθηένου με το νέο Δήμαρχο και το

νέο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά τη συγκέντρωση παρουσιάστηκαν τα πε-

πραγμένα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, οι
οικονομικές πραγματικότητες του Δήμου Αθηέ-
νου και ο μελλοντικός προγραμματισμός.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί παρουσιάζουμε
τα όσα λέχθηκαν στην Πανδημοτική συγκέ-
ντρωση σε πέντε ενότητες: Την εισαγωγική πα-
ρουσίαση του Δημάρχου, την παρουσίαση του
Εγκριμένου Τοπικού Σχεδίου 2012 , τα οικοδμικά
- πολεοδομικά έργα, Οικονομικός απολογισμός
και την Πολιτική και τον Μελλοντικό Προγραμ-
ματισμό.

Μιλώντας στους δημότες ο δήμαρχος κ. Δη-
μήτρης Παπαπέτρου ανέφερε ότι η 1η Πανδη-
μοτική Συγκέντρωση της θητείας του συμπίπτει
με την συμπλήρωση 180 ημερών από την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμ-
βουλίου.

Ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία: «Ανα-
λαμβάνοντας τα καθήκοντά μας δώσαμε την υπό-
σχεση να εργαστούμε με σύνεση και συναίνεση
εργαζόμενοι συλλογικά με εντιμότητα και δια-
φάνεια για το καλό των δημοτών μας, για το κα-
λό της πόλης μας.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σας στην πρώ-
τη επικοινωνία μαζί σας, για μια πρώτη ενημέρω-
ση εφ’  όλης της ύλης, αλλά και για να μας δοθεί
η ευκαιρία να ακούσουμε τις δικές σας σκέψεις
και προβληματισμούς με μοναδικό σκοπό να πε-
τύχουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.

Πρώτο μας μέλημα ήταν η ενημέρωση για όλο
γενικά το φάσμα δραστηριοτήτων που ο Δήμος
μας ως ανεξάρτητη Αρχή διαχειρίζεται».

Ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στα πρόσθετα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η Αθηένου ως ημι-
κατεχόμενος Δήμος και τις δυσκολίες του να δια-
τηρεί μια άρτια στελεχωμένη υπηρεσία.  

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην δημοτική Γραμ-
ματέα Νατάσα Καρούσιου που με ζήλο και φιλο-
τιμία και με την συνεργασία των άλλων λειτουρ-
γών της υπηρεσίας εργάστηκαν για την ενημέ-
ρωση του Δημάρχου και των μελών του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και εργάζονται για την ομαλή
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Όπως ανέφερε ο κ. Δήμαρχος από τα πρώτα θέ-
ματα που είχε να αντιμετωπίσει το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο ήταν η λήξη των συμβάσεων 2 εκτά-
κτων υπαλλήλων ορισμένης διάρκειας.

Όπως είπε: «Η μια σύμβαση αφορούσε συγγε-
νικό πρόσωπο του τέως Δημάρχου και η άλλη
πρόσωπο που προσλήφθηκε για ανθρωπιστικούς
λόγους μέσω του Σχεδίου Κινήτρων του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι
δύο περιπτώσεις είχαν ασφαλώς την ιδιαιτερό-
τητά τους και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου βρέθηκαν ενώπιον μιας ψυχοφθόρας
διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή κοι-
νωνία που ζούμε και τις πιέσεις που ασκήθηκαν.» 

Ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
κατά πλειοψηφία να ανανεωθούν οι συμβάσεις και
οι δύο υπάλληλοι να καταστούν αορίστου χρό-
νου. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου απο-
φάσισαν, αφού τέθηκαν υπόψη τους όλα τα δε-
δομένα, όπως οι Εκθέσεις της Γενικού Ελεγκτού
σχετικά με την αρχική τους πρόσληψη, η νέα απα-
γορευτική νομική διάταξη σχετικά με την μονι-
μοποίηση, προαγωγή ή και πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού, οι απαγορευτικές εγκύκλιοι αρμό-
διων Υπουργείων για προσλήψεις/προαγωγές
προσωπικού, η μη έγκριση των θέσεων από τα
αρμόδια Υπουργεία, η μη έγκριση κονδυλίων που
σχετίζονται με προσλήψεις προσωπικού καθώς και
νομική γνωμάτευση επί του θέματος.

«Από την άλλη πλευρά τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου είχαν να αντιμετωπίσουν ανθρωπι-
στικούς λόγους που σχετίζονται με την επαγ-

γελματική αποκατάσταση 2 νέων ανθρώπων, αλ-
λά και τις επιπτώσεις που θα είχε στην υπηρεσία
ο τερματισμός των υπηρεσιών των συγκεκριμέ-
νων υπαλλήλων», πρόσθεσε.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διάφορα Συμβόλαια Υπηρεσιών έληγαν το πρώ-
το τρίμηνο του έτους 2012 με αποτέλεσμα να
απασχολήσουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο όπως:

• Παροχή Υπηρεσιών για χρήση μηχανοκίνη-
του σαρώθρου για καθαρισμό δρόμων.  Το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστεί-
λει τη λειτουργία του σαρώθρου, πρώτον για
το υψηλό κόστος συντήρησης - μίσθωσης και
δεύτερο γιατί κρίθηκε ότι λόγω της κατά-
στασης που βρίσκονται σήμερα οι δρόμοι μας
δεν προσφέρεται το συγκεκριμένο σάρωθρο.  

• Παροχή υπηρεσιών για προώθηση και συνε-
χή καθαρισμό του σκυβαλότοπου του Δήμου.
Δόθηκε παράταση του υφιστάμενου Συμβο-
λαίου μέχρι 30/8/2012. Παράλληλα αποφασί-
στηκε όπως για καλύτερο έλεγχο όσων χρη-
σιμοποιούν το σκυβαλότοπο παραμένει κλει-
στός  για ολόκληρη την εβδομάδα και να ανοί-
γει κάθε Σάββατο.  ΄Οσοι δε χρειάζονται να
χρησιμοποιήσουν το σκυβαλότοπο στη διάρ-
κεια ης εβδομάδας να ζητούν τα κλειδιά από
το Δήμο.

Μετά τη δοκιμή αυτή και τη λήξη του Συμβο-
λαίου να ζητηθούν νέες προσφορές.

• Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση
(α) Των μίνι γηπέδων αθλοπαιδιών του Δή-

μου και τη χρήση – εκμετάλλευση της κα-
ντίνας.

(β) Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση της
κλειστής αίθουσας αθλοπαιδειών του Δή-

μου και την άδεια χρήσης – εκμετάλλευ-
σης της καντίνας.

(γ) Εκμετάλλευση της καντίνας του Κων-
σταντίνειου Δημοτικού Πάρκου. 

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις δόθηκ επα-
ράταση των συμβολαίων μέχρι 30/8/2012 και ακο-
λούθως να ζητηθούν νέες προσφορές

• Μίσθωση υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς
και απόρριψης οικιακών στερεών απορριμά-
των.  Ανανεώθηκε το Συμβόλαιο μέχρι τον
Ιούνιο του 2012 για να ετοιμαστεί η υπηρεσία
να ζητήσει νέα προσφορά.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ:

• Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Η απαλλοτρίωση για απόκτηση της απαι-

τούμενης έκτασης γης για ανέγερση Δημοτι-
κού Αθλητικού Κέντρου υπήρξε το δεύτερο
σοβαρό θέμα που τέθηκε ενώπιον του Δημο-
τικού Συμβουλίου στις πρώτες του συνε-
δριάσεις.  Στην ουσία κλήθηκε το Δημοτικό
Συμβούλιο ή να συμφωνήσει με την απόφαση
του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου
και να συνεχίσει την διαδικασία απαλλοτρίω-
σης ή να ανατρέψει την απόφαση και να ακυ-
ρώσει τη διαδικασία.

Το θέμα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο γιατί
ο τέως Δήμαρχος με επιστολή του σε Αθλητικό
Σωματείο έδιδε υπόσχεση ότι με την επανεκλο-
γή του θα προωθούσε άμεσα τη διαδικασία για
ανέγερση Δημοτικού γηπέδου.  Για ενημέρωση
σας αναφέρω τα πιο κάτω:

Η χωροθέτηση του Δημοτικού Αθλητικού Κέ-
ντρου καθορίστηκε από τις πρόνοιες του Τοπι-
κού Σχεδίου Αθηένου 2001 και παρέμεινε στην ίδια
ακριβώς θέση και  μέγεθος στο Αναθεωρημένο
Τοπικό Σχέδιο 2011.

Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπέ-
βαλε ένσταση επί τούτου.

• Τον Μάρτιο 2008 το προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε την προώθηση διαδι-
κασίας απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της
απαιτούμενης έκτασης γης.

• Τον Μάϊο 2009 αποφασίστηκε η απαλλοτρίω-
ση τεμαχίου για τη δημιουργία πρόσβασης
στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου.

• Το Δεκέμβριο 2010 δημοσιεύτηκε στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Γνω-
στοποίηση Απαλλοτρίωσης οπότε άρχισε και
η έναρξη της διαδικασίας.

• Υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προ-
θεσμίας ενστάσεις από ιδιοκτήτες της επη-
ρεαζόμενης γης,  οι οποίες εξετάστηκαν από
το Δημοτικό Συμβούλιο και απορρίφθηκαν
στις 26/5/2011. 

• Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Περί
Απαλλοτριώσεως εάν εντός 14 μηνών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστο-
ποίησης Απαλλοτρίωσης δεν προσφερθεί απο-
ζημίωση στους ιδιοκτήτες, η διαδικασία ατο-
νεί και θεωρείται ως εγκαταληφθείσα.  Οπό-
τε με βάση τα δεδομένα η προθεσμία έληγε
στις 2/2/2012.

• Για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελούσε
γεγονός ότι το προηγούμενο Δημοτικό Συμ-
βούλιο είχε αναθέσει στο δικηγορικό γρα-
φείο Λ. Παπαφιλίππου & Σια,  το χειρισμό 11
προσφυγών που είχαν καταχωρηθεί στο Ανώ-
τατο Δικαστήριο, από επηρεαζόμενους ιδιο-
κτήτες γης καθώς επίσης και η ανάθεση σε
εγκεκριμένο ιδιώτη εκτιμητή, η εκτίμηση της
ακίνητης ιδιοκτησίας που είχε προωθηθεί για
απαλλοτρίωση.

Η συνολική εκτίμηση ανήλθε στο ποσό των
€2.500.000 περίπου.  

Το Νέο Δημοτικό Συμβούλιο όφειλε μέχρι τις
2/2/2012 να πάρει την απόφαση της πιθανής συ-
νέχισης της διαδικασίας με την προσφορά απο-
ζημίωσης στους ιδιοκτήτες σύμφωνα με την εκτί-
μηση που είχε στα χέρια του ή να εγκαταλείψει
τη διαδικασία αφήνοντας τη να ατονήσει.  Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη
τα πιο κάτω:

(α) Την απουσία από τον προϋπολογισμό 2012
του Δήμου όποιασδήποτε πρόνοιας  δεν για
τη δαπάνη ποσού για Αθλητικό Κέντρο.

(β ) Η αδυναμία του Δήμου  να εξασφαλίσει το
κονδύλι  για αγορά της απαιτούμενης γης.

(γ) Το γεγονός ότι ο Κ.Ο.Α. σε καμιά περίπτω-
ση δεν μπορούσε να δεσμευτεί για χορηγία
που να καλύπτει τουλάχιστο μέρος της ανέ-
γερσης του συγκεκριμένου έργου προτού
υποβληθούν σχέδια και κοστολογημένη με-
λέτη τουλάχιστον 1 χρόνο προηγουμένως.

(δ) Τις θέσεις τόσο του νομικού του Δήμου όσο
και του ιδιώτη εκτιμητή για διαπίστωση σο-
βαρής αδυναμίας στην όλη διαδικασία απαλ-
λοτρίωσης αφού δεν προηγήθηκε ολοκλη-
ρωμένος συγκεκριμένος σχεδιασμός και
μελέτη για το προτεινόμενο έργο. 

Αποφάσισε ομόφωνα
(ι)  Να ανακαλέσει την απόφαση για την απαλ-

λοτρίωση των ακινήτων.
(ii) Να δώσει οδηγίες στον ιδιώτη εκτιμητή να

αφήσει την διαδικασία να  ατονίσει  και να μη
προβεί σε προσφορά προς τους ιδιοκτήτες.

(iii) Να δώσει οδηγίες στο νομικό σύμβουλο
του Δήμου όπως προβεί σε σχετική ενημέ-
ρωση του αντίδικου δικηγόρου και δηλώ-
σει στο Δικαστήριο την πιο πάνω απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχετικά με την προώθηση του συγκεκριμένου
έργου, το Δημοτικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι
εξακολουθεί να υφίσταται η αναγκαιότητα του
Αθλητικού Κέντρου στην Αθηένου και επιφυ-
λάσσει τα δικαιώματά του να προχωρήσει σε με-
ταγενέστερο στάδιο στην υλοποίησή του.  

• Απαλλοτρίωση για Δημόσιο Χώρο Στάθμευ-

ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012

Δήμαρχος Δ. Παπαπέτρου: Συναίνεση, συλλογικότητα, εντιμότητα, διαφάνεια

Νέα Στέγη Ενηλίκων (Γηροκομείο) στο Δήμο Αθηένου.
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σης πίσω από το Δημοτικό Μέγαρο 
Η απαλλοτρίωση των 3 επηρεαζομένων τεμα-

χίων αποφασίστηκε από το προηγούμενο Δημοτι-
κό Συμβούλιο. 

Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων υπέβαλαν ένστα-
ση στην προτιθέμενη απαλλοτρίωση τον Ιούνιο
2009.  Το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2009
απέρριψε την ένσταση και το Μάρτιο 2010 γνω-
στοποίησε στους ιδιοκτήτες την προσφερθείσα
αποζημίωση.

Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση
τη δημοσίευση σχετικού διατάγματος επιστολής,
αποφάσισε και προχώρησε στην υλοποίηση του
έργου της κατασκευής δημόσιου χώρου στάθ-
μευσης και δημόσιου χώρου πρασίνου με εξ’  ολο-
κλήρου δαπάνη από το δημοτικό προϋπολογισμό
ύψους €130.000.

Τον Ιανουάριο 2012 η υπόθεση εκδικάστηκε στο
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου με απόφαση ακύ-
ρωσης της εν λόγω απαλλοτρίωσης με το δικαιο-
λογητικό της έλλειψης επαρκούς μελέτης που να
ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο εν’  όψει της πιο πά-
νω απόφασης μελετά το θέμα με τους νομικούς
Συμβούλους του και θα προχωρήσει σε απόφαση
για τις περαιτέρω ενέργειές του.

• Απαλλοτρίωση για Δημόσιο Χώρο Στάθμευ-
σης παρά την πλατεία εκκλησιών.

Η απαλλοτρίωση αφορά μικρό ιδιόκτητο τεμά-
χιο στην οδό Νικοδήμου Μυλωνά η οποία ολο-
κληρώθηκε και καταβλήθηκε ποσό  περίπου
€77.000 περιλαμβανομένων τόκων και μεταβιβα-
στικών εξόδων.

• Απαλλοτρίωση τμήματος τεμαχίου για τη συ-
νένωση των δύο διατηρητέων οικοδομών Γιωρ-
κή Παναή Πούγεραση και Κωστα Πουρου (Πι-
τσιηρίκκου).

Η απαλλοτρίωση αφορά τμήμα του ενδιάμεσου
τεμαχίου μεταξύ των διατηρητέων οικοδομών που
ανήκουν στο Δήμο για να επιτευχθεί η μεταξύ τους
σύνδεση.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και προτάθηκε απο-
ζημίωση.  Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμ-
βούλιο διόρισε 14 Δημοτικές Επιτροπές με στόχο
την εμπλοκή οργανωμένων και μη δημοτών για
εθελοντική προσφορά και έκανε έκκληση σε όλους
τους ενεργούς δημότες για συνεργασία με τον
Δήμο. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η στελέχωση ενός Δήμου αποτελεί ένα από τους
πιο βασικούς παράγοντες για μια επιτυχή απόδο-
ση του σημαντικού έργου που ένας Δήμος στο-
χεύει τόσο σε προώθηση έργων υποδομής όσο και
σε ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους
δημότες. 

Στον τομέα αυτό δίδεται ιδιαίτερη σημασία για-
τί το προσωπικό αποτελεί τη βιτρίνα του Δήμου
και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Είναι δε γεγονός ότι η δημοτική μας υπηρεσία
δεν στελεχώνεται σε βασικές οργανικές θέσεις
όπως είναι η θέση Υγειονομικού Επιθεωρητή, Δη-
μοτικού Ταμία κ.α. τα καθήκοντα των οποίων ανα-
πληρώνονται από το υφιστάμενο προσωπικό. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου χωρίζονται στις Διοι-
κητικές υπηρεσίες, την Τεχνική υπηρεσία, το Λο-
γιστήριο, το Αρχείο, τη Γραμματεία, το Καλλινί-
κειο Μουσείο και το εργατικό προσωπικό.

Για καλύτερη απόδοση το προσωπικό χρειάζε-
ται αναδιοργάνωση και εκπαίδευση.  Πιστεύω ότι
η πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών, η ομα-
δοποίηση του προσωπικού και η ισότιμη κατανο-
μή της εργασίας θα βελτιώσει αισθητά την υπη-
ρεσία.

Ήδη προωθείται η υλοποίηση ολοκληρωμένου
μηχανογραφημένου ηλεκτρονικού αρχείου, η
εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικών πληρο-
φοριών GIS, η ηλεκτρονική χαρτογράφηση δι-

κτύου υδατοπρομήθειας, οχετών ομβρύων κ.ά. 
Επίσης, έχει ξεκινήσει μια στοχευμένη προ-

σπάθεια επιμόρφωσης του προσωπικού σ’ όλα τα
επίπεδα η οποία θα είναι σχετική, συγκεκριμένη και
θα παρακολουθείται. 

Υπολογίζουμε στην φιλοτιμία και εργατικότη-
τα του προσωπικού μας και σε συνδυασμό με κα-
τάλληλη εκπαίδευση και σωστή αναδιοργάνωση να
πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το έργο για το Αποχετευτικό Σύστημα του Δή-
μου Αθηένου συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δικαιούχος του Έργου είναι το Τμήμα Ανα-
πτύξεως Υδάτων, ο Ενδιάμεσος Φορέας είναι η Δι-
εύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών
και Έργων και ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου
είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου (Σ.Α.Α.). 

HA’φάση του έργου που περιλαμβάνει, την Προ-
μήθεια και Εγκατάσταση του Δικτύου Συλλογής Λυ-
μάτων, ολοκληρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2011.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ολοκλη-
ρώσει πρόσφατα την ετοιμασία των εγγράφων του
Διαγωνισμού της Β’ φάσης του έργου για τον «Σχε-
διασμό, Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Επε-
ξεργασίας Λυμάτων Αθηένου και Συναφών Εργα-
σιών».  Το θέμα αυτό βρίσκεται ενώπιον του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και του Τμήματος Αναπτύξε-
ως Υδάτων, αναμένοντας τη συγκατάθεση του
Υπουργικού Συμβουλίου για τη  σχετική προκή-
ρυξη προσφοράς κατασκευής του έργου. 

Η ολική εκτίμηση της δαπάνης του Έργου ανέρ-
χεται στα €13,2 εκ., εκ των οποίων τα €6 εκ. αφο-
ρούν την αναμενόμενη Β’ Φάση και η ολοκλήρω-
ση του αναμένεται περί τα τέλη του 2014. Παρό-
λο που οι Δήμοι δεν επιχορηγούνται,  εντούτοις για
την Αθηένου έχει εγκριθεί κατ’ εξαίρεση κρατική
χορηγία  ύψους € 5.130.000 λόγω ακριτικότητας. 

Το Σ.Α.Α. έχει συνάψει δάνειο €3,685,000 με την
Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα το οποίο αφορά
την κάλυψη του μεριδίου που μας αναλογεί για το
έργο. Το ποσό αυτό θα πληρωθεί σε 20 ετήσιες το-
κοχρεολυτικές δόσεις των €311,000 με περίοδο χά-
ριτος 5 ετών.  Η πρώτη δόση θα είναι το 2016. Από
το 2010-2015  πληρώνουμε μόνο τους τόκους του
δανείου και τα τρέχοντα έξοδα διαχείρισης του
έργου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Το Σ.Α.Α. απαρτίζουν τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου με πρόεδρο το Δήμαρχο.  Είναι ξε-
χωριστός οργανισμός, νομικό πρόσωπο δημοσί-
ου δικαίου που θα πρέπει να έχει δικό του προϋ-
πολογισμό, οργάνωση και λειτουργεία. Αρχικά ζη-
τήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών δύο θέ-

σεις για να μπορέσει να αρχίσει τις εργασίες του,
τη θέση Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού
Γραμματειακού Λειτουργού.  Αυτό δεν έγινε κα-
τορθωτό, γιατί το Υπουργείο δεν ενέκρινε κα-
μία θέση. Το τότε Σ.Α.Α. αποφάσισε την πρό-
σληψη εκτάκτου υπαλλήλου με σύμβαση εργα-
σίας ορισμένης διάρκειας για να μπορεί να αρ-
χίσει τη λειτουργία του. Από τον Ιούνιο του 2010
στελεχώνεται από μία υπάλληλο Βοηθό Γραμ-
ματειακό Λειτουργό, με συμβόλαιο για δύο χρό-
νια,  το οποίο  λήγει τέλος του  Ιουνίου το 2012.
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου ανανέ-
ωσε με πρόσφατη απόφαση του, τη σύμβασή της
για ακόμη ένα χρόνο.  

Η ανησυχία μας είναι μήπως λόγω της κρίσης
ανασταλεί η προκήρυξη προσφοράς της Β’ Φάσης.
Τέτοια απόφαση θα είναι πολύ σοβαρό πλήγμα για
την Αθηένου γι’ αυτό με διάφορες επαφές και εκ-
κλήσεις μας ζητούμε την έγκρισή του .  Το έργο εί-
ναι εγκριμένο στους κρατικούς Προϋπολογισμούς
και ευελπιστούμε να περάσει από το μηχανισμό
του Υπουργείου Οικονομικών. 

Το Σ.Α.Α. για διεκπεραίωση των εργασιών του
αγοράζει υπηρεσίες από το Δήμο Αθηένου, τόσο
για Τεχνικές όσο και Λογιστικές υπηρεσίες. 

Τους τελευταίους μήνες το Σ.Α.Α. βρίσκεται σε
επαφές με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
για να πετύχει συμφωνία συνεργασίας των δύο
σωμάτων στους τομείς όπου το Σ.Α.Α. δεν έχει τις
κατάλληλες υπηρεσίες. Απώτερος σκοπός η συ-
νεργασία αυτή να συνεχισθεί και επεκταθεί με την
ολοκλήρωση του έργου. 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο άρχισε τη
λειτουργία το 2009 και στεγάζεται σε ειδικό διαρ-
ρυθμισμένο χώρο εντός του Δημοτικού Μεγάρου.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο Μουσείο που στο-
χεύει στη διαδραστική επικοινωνία των επισκε-
πτών με το χώρο και τα αντικείμενα και  ευρύτε-
ρα στη μουσειοπαιδαγωγική με σκοπό τη δημι-
ουργία και ανάπτυξη μουσειακών εκθέσεων και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αποτελείται από 3 τμήματα:
(α) Αρχαιολογικό 
(β) Εκκλησιαστικό 
(γ)Εθνογραφικό 
Υπάρχει η εκτίμηση ότι ανάλογα με το σημα-

ντικό κόστος που ο Δήμος έχει καταβάλει μέχρι σή-
μερα τόσο για την ανέγερση, το στήσιμο αλλά και
τη λειτουργία του Μουσείου δεν εκπληρούνται οι
πραγματικοί σκοποί της δημιουργίας του.

Πιστεύω σε καλύτερη οργάνωση του Μουσείου,
εμπλουτισμό των εκθεμάτων, εξασφάλιση κρατι-
κής οικονομικής υποστήριξης και αξιοποίηση του
ώστε τουλάχιστο να αποσβαίνει  τα έξοδα του.

Δεν έχει ο Δήμος την οικονομική δυνατότητα
να καταβάλει ετήσια λειτουργικά έξοδα ύψους
πέραν των  €40.000.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

΄Ενα επιπρόσθετο θέμα που σχετίζεται με την οι-
κονομική διαχείριση του Δήμου είναι και η Κοι-
νωνική του Πολιτική, η οποία ασκείται κατά κύριο
λόγο από τα προγράμματα του ΣΚΕ.

Ο Δήμος μέχρι και το τέλος του 2011  υποστή-
ριζε οικονομικά τα προγράμματα που λειτουργούν
κάτω από το ΣΚΕ Αθηένου.  Αυτά είναι η Κλεάνθειος
Στέγη, το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων,
Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός και το Ταμείο Προ-
νοίας. Τα προγράμματα αυτά, τέλος κάθε περιό-
δου παρουσιάζαν κάποια ελλείμματα που με ειδι-
κή απόφαση είτε του Δημοτικού Συμβουλίου είτε
της  ΣΠΕ, είτε και των δύο  καλύπτονταν  με ειδι-
κό δάνειο ή με ειδικές χορηγίες.

Τα προγράμματα εκτελούν ένα πολύ σημαντικό
έργο αλλά δεν πρέπει να αφεθούν να λειτουργούν
με τον τρόπο αυτό.  Λόγω της γενικότερης οικο-
νομικής ύφεσης, και κατ’ επέτκαση του άμεσου
επηρεασμού του δημοτικού προϋπολογισμού αλ-
λά και της ΣΠΕ, επιβάλλεται σοβαρή προσπάθεια
για οργανωτικές αλλαγές ώστε τα προγράμματα
αυτά να επιτελούν το Κοινωνικό τους έργο, αλλά
να είναι και βιώσιμα από μόνα τους.

Λειτουργία Νέας Δημοτικής Στέγης Ενηλίκων 
Για την ολοκλήρωση του μεγαλεπήβολου για

την Αθηένου έργου έχει προκληθεί σοβαρή ανα-
στάτωση και δυστοκία στην ρευστότητα του δή-
μου, όπως θα φανεί στην οικονομική παρουσίαση.
Παρόλα αυτά, αισθανόμαστε περήφανοι για το έρ-
γο αυτό. 

Μέσα από αυτό το κτίριο με τις σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις του και την άρτια στελέχωση και πα-
ροχή φροντίδας οι ηλικιωμένοι έχουν τη δυνατό-
τητα να αισθάνονται άνετα και να ζουν με αξιο-
πρέπεια.

Το νέο κέντρο έχει τη δυνατότητα με κατάλ-
ληλη οργάνωση να παρέχει τη δυνατότητα και σε
άτομα που δεν διαμένουν στη Στέγη και να επω-
φελούνται των υπηρεσιών μέσα από διάφορες
δραστηριότητες για χαλάρωση και αναψυχή.

Με τη δυναμική συμμετοχή του μεγάλου αριθ-
μού εθελοντών που σήμερα η Αθηένου διαθέ-
τει στο νέο κέντρο φροντίδας, συνδυάζεται το
δυναμικό μοντέλο λειτουργίας με ένα σταθερό
πρόγραμμα δραστηριοτήτων που μπορεί να εξυ-
πηρετήσει τους ενοίκους της Στέγης όσο και άλ-
λες ομάδες όπως κατοίκον φροντίδα, πρόγραμ-
μα συνοδών ατόμων με αναπηρίες, πρόγραμμα
βοήθειας μονογονεϊκών οικογενειών, ατόμων
με χρόνιες ασθένεις, αναπηρίες ή και ατόμων
που χρήζουν ψυχολογικής στήριξης κ.α.

Πρόγραμμα Δημοτικής Μέριμνας
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της εκ-

κλησίας και της ΣΠΕ οργανώνεται και θα λει-
τουργήσει νέο Πρόγραμμα Δημοτικής Μέριμνας.

Το πρόγραμμα αυτό θα δέχεται χορηγίες από
τα τρία σώματα που συμμετέχουν, αλλά και τη διε-
ξαγωγή πανδημοτικών εράνων με σκοπό τη συ-
γκέντρωση ποσού για να εξυπηρετεί δυσπραγού-
σες οικογένειες και άτομα που αρμόδια επιτροπή
θα κρίνει ότι χρήζουν βοήθειας.

Την επιτροπεία θα απαρτίζουν εχέμυθα και ικα-
νά άτομα για το σκοπό αυτό.

Πρόγραμμα Παιδοβρεφοκομικού Σταθμού 
Το πρόγραμμα του Παιδοβρεφοκομικού Σταθ-

μού αποτελεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με σημα-
ντική προσφορά σε παιδιά πριν την προσχολική τους
ένταξη.  Το πρόγραμμα εξυπηρετεί απόλυτα τις ερ-
γαζόμενες μητέρες.  Είναι άρτια εξοπλισμένο και άρ-
τια στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Δήμος Αθηένου θα στηρίζει πάντοτε τα κοι-
νωφελή αυτά προγράμματα και θα βρίσκεται πά-
ντα σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΣΚΕ. 

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012

Δήμαρχος Δ. Παπαπέτρου: Συναίνεση, συλλογικότητα, εντιμότητα, διαφάνεια

Tο εσωτερικό του Καλλινίκειου Δημοτικού Μουσείου.
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O
Δήμαρχος Δημήτρης Παπαπέτρου πα-

ρουσίασε το εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο

Αθηένου 2012 (Τ.Σ.Α.). 

Όπως ανέφερε, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

είχε μπροστά του, το πακέτο των ενστάσεων ένα-

ντι του Αναθεωρημένου Σχεδίου. 

Τη διαδικασία μελέτης των ενστάσεων ανέ-

λαβε η ειδική διορισμένη Επιτροπή Μελέτης

Ενστάσεων, η οποία αποτελείτο από εκπρόσωπο

του Τμήματος Πολεοδομίας, το Δήμο Αθηένου,

το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Υπουργείο

Εσωτερικών. 

Η εκπροσώπηση του Δήμου ανετέθη στον Αντι-

δήμαρχο κ. Μιχάλη Παπούτσα ο οποίος με από-

λυτη συνεργασία με το Δήμαρχο και το Δημοτι-

κό Συμβούλιο ανέλαβε την υποστήριξη των θέ-

σεων του Δήμου. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και το νέο Τ.Σ.Α.

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δη-

μοκρατίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 11

Μαΐου 2012. 

Το Τ.Σ.Α. έχει οριστικοποιηθεί στην παρούσα

μορφή του ως αποτέλεσμα της διαδικασίας με-

λέτης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά

του τροποποιημένου Τοπικού Σχεδίου Αθηένου

(Φεβρουάριος 2011), μετά από σχετική απόφαση

του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις

πρόνοιες του Περί Πολεοδομίας Νόμου. 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του Τοπικού Σχεδίου είχαν υποβληθεί

331 ενστάσεις. 

Οι 328 αφορούσαν τον επηρεασμό ιδιωτικών

ιδιοκτησιών από τις πρόνοιες του Σχεδίου Πε-

ριοχής, 

1 ένσταση αφορούσε γενική πολιτική του Σχε-

δίου Περιοχής (χωροθέτηση πρατηρίου πετρε-

λαιοειδών) και 2 σύνθετες. 

Η μια ήταν η ένσταση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου και η δεύτερη ομάδας πολιτών. 

Το 54% των ενστάσεων αφορούσαν τη χωρο-

θέτηση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, 12%

το χώρο ανέγερσης του Δημοτικού Σχολείου,

15% αφορούσε την επέκταση οικιστικών ζωνών

και 7% αφορούσε την κατάργηση των καθορι-

σμένων Ζωνών Προστασίας. 

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Κατά την οριστικοποίηση του Τοπικού Σχεδί-

ου, έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές.

Οι σημαντικότερες περιγράφονται πιο κάτω:

1.1 Κατάργηση (αποχαρακτηρισμός) περιοχών
προστασίας  της φύσης  (Δα1)

Η ένσταση του Δήμου αλλά και μεγάλου αριθ-

μού δημοτών έγινε αποδεκτή. 

Ο αποχαρακτηρισμός των περιοχών προστα-

σίας της φύσης  (Δα1), έγινε και αφορά τις τέσ-

σερεις μεγάλες περιοχές στις τοποθεσίες ‘’Σα-

πουνάς’’,  ‘’Μούττι των αλουπιδκιών’’ και στον

‘’Κατσουνιάρη’’,  οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί

από το πρώτο Τ.Σ.Α. με τον κωδικό Δα1. Η ζώνη

αυτή στερούσε σε μεγάλο βαθμό τα αναπτυξια-

κά δικαιώματα των ιδιοκτητών και μείωναν ση-

μαντικά την αξία των κτημάτων τους. Τώρα απο-

χαρακτηρίζονται και μετατρέπονται σε γεωργι-

κή ζώνη. 

1.2 Επέκταση Οικιστικής Ζώνης. 
Η οικιστική περιοχή έχει επεκταθεί στα δυτι-

κά, στα βόρεια και τα ανατολικά μέχρι την ‘’κα-

φούντα’’.  Οι επεκτάσεις θα υποβοηθήσουν την

ολοκλήρωση οδικών δικτύων και συμπλήρωση

της εικόνας της ανάπτυξης γενικότερα της Αθη-

ένου. 

Αυτή η τροποποίηση ικανοποιεί αρκετές εν-

στάσεις επηρεαζόμενων δημοτών μας. 

1.3 Επέκταση Εμπορικών Αξόνων.

Ο εμπορικός άξονας έχει επεκταθεί στα νότια

και βόρεια στην οδό Θεοκρίτου, και στα βόρεια

και στο ανατολικό τμήμα της οδού 28ης Οκτω-

βρίου, ως οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν. 

1.4 Επέκταση Κεντρικής Εμπορικής Περιοχής

Η κεντρική εμπορική περιοχή έχει συμπερι-

λάβει τεμάχια στα νοτιοδυτικά και τα ανατολικά

της κεντρικής περιοχής έτσι να επιτευχθεί συ-

μπλήρωση της εικόνας των οδών και παροχή ευ-

καιριών για ισορροπημένες δραστηριότητες. 

1.5 Επέκταση Βιοτεχνικής Ζώνης

Η νέα βιοτεχνική ζώνη έχει επεκταθεί στα νό-

τια και νοτιοδυτικά της υφιστάμενης βιομηχα-

νικής περιοχής. 

Με την ένστασή του ο Δήμος ζητούσε όπως

η επέκταση της Βιοτεχνικής Ζώνης συμπερι-

λάβει τα δύο υφιστάμενα κτηνοτροφικά υπο-

στατικά, ως κίνητρο για την μετεγκατάστασή

τους. Η επέκταση τελικά κάλυψε σημαντικό τμή-

μα που αφορούσε η ένσταση ως επιπρόσθετη

βιοτεχνική ζώνη.

1.6 Μικρή επέκταση Βιομηχανικής Ζώνης
Στη βιομηχανική ζώνη έχει συμπεριληφθεί το

υπόλοιπο μικρό τμήμα τεμαχίων τα οποία βρί-

σκονταν εκτός της βιομηχανικής ζώνης. 

1.7 Οριστικοποίηση της όδευσης του Βόρει-
ου Περιμετρικού Δρόμου

Κατά την δημοσίευση του τροποποιημένου

Τοπικού Σχεδίου Αθηένου 2011 είχε σχεδιαστεί

η όδευση του βόρειου  περιμετρικού.  Με την

δημοσίευση του εγκριμένου Τ.Σ.Α. έχει οριστι-

κοποιηθεί η θέση και του βόρειου περιμετρικού

δρόμου.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αξιοσημείωτη και καθοριστική είναι η προ-

σθήκη της παραγράφου 28.2.3 Κτηνοτροφία, η

οποία περιλαμβάνει την εξής πρόνοια: 

«προβλέπεται ότι μέχρι την δημοσίευση του

επόμενου Τ.Σ.Α. θα προωθηθεί η ετοιμασία εμπε-

ριστατωμένης μελέτης, έτσι ώστε να εξετασθεί

το ενδεχόμενο καθορισμού νέας Κτηνοτροφικής

Ζώνης σε περιοχή όπου η λειτουργία της δεν θα

προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στις ανέσεις της

Αθηένου. Η μελέτη θα γίνει με την συνεργασία

του Δήμου Αθηένου και των αρμοδίων Τμημάτων

/ Υπηρεσιών και ο στόχος της μελέτης θα είναι η

αξιολόγηση περιοχών με ενδεχόμενο το καθο-

ρισμό Κτηνοτροφικής Ζώνης, σε περιοχή κα-

ταλληλότερη από την σημερινή Κτηνοτροφική

Ζώνη».

3. ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Καθορισμός χώρου για το Σταθμό Επεξερ-

γασίας Λυμάτων. 

• Ευέλικτες πολιτικές εντός του πυρήνα ή σε

άλλες καθορισμένες ζώνες. 

• Εισαγωγή προνοιών για τον ιστορικό πυρή-

να. 

• Ενίσχυση πολιτικής για περιοχές αναζωογό-

νησης κ.ά. 

• Καθορισμός ειδικής περιοχής στη συμβολή

του δρόμου προς Λάρνακα και του νέου δυ-

τικού περιμετρικού. κ.ά. 

4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ

Καθορισμός Εμπορικού Άξονα Κατηγορίας

ΙΙ κατά μήκος της νότιας πλευράς του δρόμου

πρωταρχικής σημασίας προς Αβδελλερό, από

το όριο της Βιομηχανικής Περιοχής δυτικά,

μέχρι το όριο της Ζώνης Προστασίας της Κα-

φούντας ανατολικά, βάθους 70 μέτρων, και

ενεργοποίηση μετά την ετοιμασία ολοκλη-

ρωμένου ρυθμιστικού σχεδίου. 

Καθορισμός Οικιστικής Ζώνης (με συντε-

λεστή δόμησης 0,30:1) πίσω από τον προανα-

φερόμενο Εμπορικό Άξονα κατά μήκος της

νότιας πλευράς του δρόμου πρωταρχικής ση-

μασίας προς Αβδελλερό, βάθους 300 μέτρων

και ενεργοποίηση μετά την ετοιμασία ολο-

κληρωμένου ρυθμιστικού σχεδίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε κρίνει ότι ο ενα-

πομείναντας χώρος παρά το νέο Γυμνάσιο δεν

ήταν επαρκής έτσι ώστε το νέο Δημοτικό να

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των προ-

τύπων ανέγερσης δημοτικών σχολείων. 

Ο χώρος που έχει απομείνει από την απαλ-

λοτρίωση της γης, δίπλα από το νέο Γυμνάσιο

θα μπορούσε να διαφυλαχθεί για την μελλο-

ντική ανάπτυξη του Γυμνασίου.

Στα πλαίσια των ενστάσεων ζητήθηκε όπως

το δημοτικό σχολείο να χωροθετηθεί στα βό-

ρεια της Αθηένου. Το συγκεκριμένο αίτημα

δεν έχει ικανοποιηθεί. 

Ο Δήμος Αθηένου θα συνεχίσει με διεκδι-

κητικό τρόπο μέσω της προβλεπόμενης δια-

δικασίας να διεκδικεί τα λογικά και δίκαια αι-

τήματα τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Ο Δήμαρχος Παπαπέτρου έκλεισε την πα-

ρουσίαση λέγοντας: «Αισθάνομαι την ανάγκη

εδώ να ευχαριστήσω όλους τους συντελε-

στές, οι οποίοι είχαν άμεση ή έμμεση εμπλο-

κή στην όλη διαδικασία εξέτασης και έγκρι-

σης των ενστάσεων κατά του Τοπικού Σχεδί-

ου Αθηένου 2011. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα

μέλη της επιτροπής μελέτης των ενστάσεων,

η οποία άκουσε με πολύ προσοχή τις απόψεις

του Δημοτικού Συμβουλίου  και σε συνεργα-

σία με τον εκπρόσωπο του Δήμου, Αντιδή-

μαρχο κ. Μ. Παπούτσα, τις είχε προωθήσει και

στηρίξει για έγκριση από το Υπουργείο Εσω-

τερικών και εν συνεχεία από το Υπουργικό

Συμβούλιο.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Οι ενστάσεις, οι τροποποιήσεις
και η μελλοντική ανάπτυξη 

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012
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ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ακολουθώντας συγκριτική μέθοδο των οικονο-

μικών αποτελεσμάτων 2009 – 2011, βγαίνει αβίαστα

το συμπέρασμα ότι η οικονομική κατάσταση του Δή-

μου μας οδηγείται άκρως επικίνδυνα ελλειμματική

με αναπόφευκτα σοβαρές επιπτώσεις στο Αναπτυ-

ξιακό Πρόγραμμα και τη λειτουργία του.

Η συνεχής μείωση που παρουσιάζει η κατάσταση

εσόδων και η αντίστοιχη αύξηση της κατάστασης

εξόδων, μαθηματικά καταλήγει στην εξάντληση

όλων των τραπεζικών αποθεμάτων.

Οι αναλυτικοί πίνακες για τα έτη 2009 – 2011 κα-

ταγράφουν τη διακίνηση εσόδων, εξόδων και τη δια-

γραμματική παρουσίαση των δαπανών και επιστρο-

φών τόσο για κύρια όσο και δευτερεύοντα έργα υπο-

δομής – ανάπτυξης με αντίστοιχη αρνητική κατά-

ληξη.

Οικονομικά δεδομένα 2012

1. Ελλειμματικό ταμείο κατά την 1/1/2012 €450.000,00

2. Μείωση κρατικής χορηγίας κατά 32% από €1.5

εκ. το 2011

3. Κρατήσεις από την κρατική χορηγία ύψους

€290.000 περίπου για τους τόκους του εκποιηθέ-

ντος ποσού από το εγκριμένο δάνειο από την Συ-

νεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.

4. Κόστος Διαχείρισης Σκυβάλων ΧΥΤΥ Κόσιης

5. Ανείσπρακτοι φόροι – τέλη (συσσωρευμένοι προη-

γούμενων ετών και αυξανόμενοι λόγω της οικο-

νομικής κρίσης)

6. Ανέγερση Νέας Κοινοτικής Στέγης.  Δέσμευση

του Ταμείου του Δήμου για την αποπεράτωση της

νέας Στέγης χωρίς μέχρι στιγμής να εκταμιευθεί

το ποσό της συγχρηματοδότησης.

Περαιτέρω καθυστέρηση στην εκταμίευση του

ποσού χρηματοδότησης της Ανέγερσης της νέας

Στέγης Ενηλίκων ο  Δήμος θα βρεθεί μπροστά σε σο-

βαρότατα λειτουργικά προβλήματα και σίγουρα

στην αναστολή του εγκριμένου προϋπολογισμού

2012 για ́Εργα Υποδομής και Ανάπτυξης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
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1.0 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αναπαλαίωση οικίας Γιωρκή Παναή Πού-
γεραση (ΞΕΝΩΝΑΣ)

Η οικία Γιωρκή Παναή είναι διατηρητέα και

αναπαλαιώθηκε ως πολεοδομικό έργο.  Έχει

μετατραπεί σε αγροτουριστικό συγκρότημα

αποτελούμενο από 5 δωμάτια (στούντιο) με

ενσωματωμένους χώρους υγιεινής. Το κα-

φενείο μετατράπηκε σε χώρο εστίασης. Η

εσωτερική αυλή είναι κοινή για όλους τους

ενοίκους. 

Την διαδικασία προώθησης του έργου την

είχε αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-

κήσεως (Χρηματοδότηση 80% + 20%).

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολο-

κληρωθεί και η προσωρινή παραλαβή του έρ-

γου έγινε στις 18 Μαΐου 2012. 

Το συνολικό κατασκευαστικό κόστος έχει

ανέλθει σε €517.000 συν Φ.Π.Α. και η συνει-

σφορά του Δήμου (20%) συμπεριλαμβάνεται

στο ενοποιημένο δάνειο που έχει συνάψει ο

Δήμος Αθηένου. 

Αναπαλαίωση Αλευρόμυλου Ανδρέα Χ’’ Θε-
οχάρους - «Μύλος του Κάγιαφου»

Γνωστός ως ο «Μύλος του Κάγιαφου» έχει

συντηρηθεί ως παραδοσιακός αλευρόμυλος

με μουσειακό χαρακτήρα.

Την διαδικασία προώθησης του έργου την

είχε αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-

κήσεως .

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολο-

κληρωθεί και η προσωρινή παραλαβή του έρ-

γου έγινε στις 18 Μαΐου 2012. 

Το έργο έχει εγκριθεί ως συγχρηματοδο-

τούμενο στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής

Ανάπτυξης με ποσοστά 80% - 20%.

Το ποσοστό συνεισφοράς του Δήμου (20%)

έχει καλυφθεί από το ενοποιημένο δάνειο

του Δήμου. 

Το συνολικό κόστος του έργου έχει ανέλ-

θει στις €386.180 συν Φ.Π.Α. 

2.0 ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Α’ ΦΑΣΗ:  Αναμόρφωση Πλατείας Αγίου
Φωκά και Δημοτικής Αγοράς

Η Δημοτική Αγορά μετατρέπεται σε πολυ-

λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο και θα εξυ-

πηρετεί τις ανάγκες του Δημοτικού Πολιτι-

στικού Ομίλου. 

Επίσης, θα φιλοξενήσει τη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη. 

Ο δρόμος και ο περιβάλλοντας χώρος της

εκκλησίας πλακοστρώνονται και φωτίζονται

ανάλογα. 

Το έργο είναι εγκριμένο πολεοδομικό και

την διαδικασία προώθησης του έργου την

έχει αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-

κήσεως (Χρηματοδότηση 80% + 20%). 

Η μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια και

τα έγγραφα προσφορών έχουν ολοκληρωθεί

και αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου

Οικονομικών για να προχωρήσει η προκήρυ-

ξη προσφορών εντός του επόμενου μήνα.

Η υποχρέωση του Δήμου Αθηένου καλύ-

πτεται από το ενοποιημένο δάνειο που έχει

συνάψει ο Δήμος με κυβερνητική εγγύηση. 

Β’ ΦΑΣΗ:  Αναμόρφωση Πλατείας Εκκλη-
σιών και περιβάλλοντα δρόμων

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ: Το έργο αφορά την

αναμόρφωση της Πλατείας των εκκλησιών

της Παναγίας και των περιβάλλοντα δρόμων,

περιλαμβανομένου και των δρόμων περιμε-

τρικά της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου. Είναι

ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της

περιοχής. 

Το έργο είναι πολεοδομικό και την διαδι-

κασία προώθησης του έργου και την ετοιμα-

σία της νέας μελέτης έχει αναλάβει το Τμή-

μα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Χρηματοδό-

τηση 80% + 20%).

Η συνεισφορά του Δήμου Αθηένου (20% ),

καλύπτεται με δάνειο που έχει συνάψει ο Δή-

μος με κυβερνητική εγγύηση. 

Αμέσως μετά την προκήρυξη της προσφο-

ράς της Α’ Φάσης της Δημοτικής Αγοράς και

της Πλατείας Αγίου Φωκά θα επικεντρωθού-

με στην προώθηση του έργου αυτού. Επίσης,

εν όψει της ομολογούμενης μεγάλης καθυ-

στέρησης μελετούμε το ενδεχόμενο κάποι-

ων άμεσων βελτιωτικών παρεμβάσεων κυ-

ρίως σ’ ότι αφορά τον περίβολο της Εκκλη-

σίας.  

Ανακατασκευή – Διαμόρφωση Κεντρικών
Δρόμων Πυρήνα

Το έργο αφορά την ανακατασκευή των δρό-

μων του κεντρικού πυρήνα του δήμου, οι οποί-

οι συνδέουν τις πλατείες και τα διάφορα δια-

τηρητέα κτίρια. Είναι ένα σημαντικό έργο το

οποίο θα αλλάξει την εικόνα της κεντρικής πε-

ριοχής και θα συνδέσει λειτουργικά όλα τα

αξιοθέατα της κεντρικής περιοχής. 

Το έργο αναμένεται να αποτελέσει συνέ-

χεια του έργου των πλατειών. 

3.0 ΟΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α’ ΦΑΣΗ:  ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ
Το έργο αφορά την ανακατασκευή του κυ-

κλικού κόμβου της βιομηχανικής περιοχής,

και την κατασκευή  νέου δρόμου μέχρι την Λε-

ωφ. Μακαρίου και κυκλικού κόμβου στην δια-

σταύρωση με την οδό Ηφαίστου (νοτικοδυ-

τικά του γυμνασίου). Το έργο περιλαμβάνει

δρόμο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, κόλ-

πους για στάση λεωφορείου, ποδηλατοδρό-

μο, πλακόστρωτα πεζοδρόμια και λωρίδα πρα-

σίνου δίπλα από τον ποδηλατοδρόμο. Θα ακο-

λουθήσει τοπιοτέχνηση των δύο κυκλικών

κόμβων και της λωρίδας πρασίνου. 

Η κατασκευή του δρόμου άρχισε και εκτε-

λείτε με την μέθοδο της αυτεπιστασίας από

το συνεργείο του ΤΔΕ και αναμένεται να ολο-

κληρωθεί το 2013. 

Ο κυκλικός κόμβος παρά τη Βιομηχανική

Περιοχή αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο

δεκαπενθήμερο του Ιούλη. 

Β’ ΦΑΣΗ:  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ
Το έργο αφορά την κατασκευή  νέου δρό-

μου  από τον νότιο περιμετρικό (λίγο ανατο-

λικότερα του ντεπόζιτου) μέχρι την οδό Γρί-

βα Διγενή. Το έργο θα περιλαμβάνει δρόμο

με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, 3 κυκλικούς

κόμβους, κόλπους για στάση λεωφορείου,

ποδηλατοδρόμο, πλακόστρωτα πεζοδρόμια

και λωρίδα πρασίνου δίπλα από τον ποδηλα-

τοδρόμο. 

Ολοκληρώθηκαν τα κατασκευαστικά σχέ-

δια από ιδιώτη μελετητή, εκκρεμεί η τελική

παράδοση. Η απαλλοτρίωση αναμένεται να

ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους. Ο

Δήμος διεκδικεί την έναρξη του έργου εντός

του 2013.  

Γ’ ΦΑΣΗ:  ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ
Η τελική όδευση του δρόμου έχει περιλη-

φθεί στο Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου

2012. 

Το έργο αφορά την κατασκευή  νέου δρό-

μου, στην προέκταση του δυτικού περιμε-

τρικού (από την συμβολή με την Λεωφ. Μα-

καρίου) μέχρι το ανατολικό άκρο της οδού

Γρίβα Διγενή. Το έργο θα περιλαμβάνει δρό-

μο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, κυκλικούς

κόμβους, κόλπους για στάση λεωφορείου,

ποδηλατοδρόμο, πλακόστρωτα πεζοδρόμια

και λωρίδα πρασίνου δίπλα από τον ποδηλα-

τοδρόμο. 

Έχει ζητηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας

και Οικήσεως η ετοιμασία ρυθμιστικού σχε-

δίου του δρόμου και στην συνέχεια η ετοι-

μασία κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτη

μελετητή. 

Η προτεραιότητα που θα δοθεί για έναρξη

και ολοκλήρωση του βόρειου περιμετρικού θα

εξαρτηθεί απόλυτα από την οικονομική κα-

τάσταση του Δήμου μας. 

Πρόσθετες Πληροφορίες για τους περιμε-

τρικούς δρόμους.

Το έργο των περιμετρικών δρόμων έχει

εγκριθεί ως πολεοδομικό (Χρηματοδότηση

80% + 20%).

Η συνεισφορά του Δήμου Αθηένου (20% ),

καλύπτεται από το ενοποιημένο δάνειο που

έχει συνάψει ο Δήμος με κυβερνητική εγ-

γύηση. 

Το κόστος για το δίκτυο υδατοπρομήθειας,

την τοπιοτέχνηση και το δίκτυο αποχέτευ-

σης λυμάτων θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από

τον Δήμο, με κονδύλι που θα περιληφθεί στον

αντίστοιχο προϋπολογισμό του έτους εκτέ-

λεσης. 

Για την κάλυψη έστω και μερικώς του κό-

στους υδατοπρομήθειας, ζητήθηκε οικονο-

μική βοήθεια από την Υπουργό Εσωτερικών

σε πρόσφατη συνάντηση αλλά χωρίς αποτέ-

λεσμα. 

ΝΟΤΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ
Γενικές Πληροφορίες:

Ο νότιος περιμετρικός χαρακτηρίζεται ο

υφιστάμενος δρόμος από την βιομηχανική

περιοχή μέχρι την καφούντα. 

Το έργο αφορά την ανακατασκευή  του υφι-

στάμενου δρόμου.  Θα περιλαμβάνει δρόμο

με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προσαρμογές

στους κυκλικούς κόμβους του δυτικού και

του ανατολικού περιμετρικού, κόλπους για

στάση λεωφορείου, ποδηλατοδρόμο, πλα-

κόστρωτα πεζοδρόμια και λωρίδα πρασίνου

δίπλα από τον ποδηλατοδρόμο. Στις συμβο-

λές (ΑΛΤ) περιλαμβάνει πρόσθετη λωρίδα,

για δεξιόστροφες κινήσεις. 

Θα περιλαμβάνει όλες της υπηρεσίες, υπό-

γεια καλώδια και κολώνες οδικού φωτισμού

Πρόσθετες Πληροφορίες:

Ο δρόμος είναι ευθύνης του Τμήματος Δη-

μοσίων Έργων. Το έργο δεν έχει εγκριθεί

ακόμη ως πολεοδομικό αλλά θα μπορούσε να

διεκδικηθεί η συμπερίληψη του στους περι-

μετρικούς δρόμους νοουμένου ότι θα υπάρ-

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012

Οικοδομικά - πολεοδομικά έργα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αξονομετρικό σχέδιο
ανάπλασης πλατείας
Αγίου Φωκά και
Δημοτικής Αγοράς. 

Σημαντικά έργα στον προθάλαμο του Υπουργείου Οικονομικών
αναμένοντας έγκριση

Η αισιόδοξη προοπτική ανάπτυξης του Δήμου μας βρίσκεται
σε κίνδυνο λόγω οικονομικής κρίσης
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ξουν εξοικονομήσεις από το κόστος των άλ-

λων τριών. 

Το κόστος της τοπιοτέχνησης, του δικτύ-

ου υδατοπρομήθειας θα το αναλαμβάνει εξο-

λοκλήρου ο Δήμος και το κόστος για το δίκτυο

συλλογής λυμάτων το Συμβούλιο Αποχετεύ-

σεων Αθηένου.

4.0 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πατρικό σπίτι Πάτερ Καλλίνικου Σταυρο-
βουνιώτη – ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

Η αγορά του κτίσματος έγινε από το

Ίδρυμα Καλλίνικου. Ακολούθησε μακροχρό-

νια συμφωνία μίσθωσης από το Δήμο Αθηέ-

νου. 

Το κτίσμα έχει διατηρηθεί με τον αυθεντι-

κό του χαρακτήρα και συνδυάζει διάφορες

λειτουργίες όπως παραδοσιακή οικία, εργα-

στήρι βυζαντινής  αγιογραφίας. 

Το κόστος της αναπαλαίωσης της οικίας

Πατέρα Καλλίνικου ύψους €517.000 συν

Φ.Π.Α. καλύπτεται κατά  80% από το Πρό-

γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 20% από

το Δήμο.

Η συνεισφορά του Δήμου έχει καλυφθεί

απευθείας από το Δημοτικό Ταμείο. 

Την ευθύνη προώθησης της υλοποίησης

του έργου ανέλαβε η Επαρχιακή Διοίκηση

Λάρνακας. 

5.0 ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Καφενείο Γιάννη Πούγεραση – ΠΟΛΥΚΕ -
ΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Με την αναπαλαίωση της οικίας και του κα-

φενείου θα αλλάξει και η χρήση του χώρου,

σε Πολυκέντρο Νεότητας. 

Το Κέντρο Νεότητας σε συνδυασμό με κά-

ποιους χώρους του Χανιού του Μεστάνα, το

οποίο είναι ακριβώς απέναντι, αναμένεται να

παρέχει όλες τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες που

χρειάζονται οι νέοι μας. 

Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης άξονα 4.1 LEADER με ποσοστό

66%. Το 34% του κόστους του έργου και το

17% ΦΠΑ ολόκληρου του κόστους,  αποτελεί

υποχρέωση του Δήμου, ο οποίος καλείτε να

το καλύψει από τον προϋπολογισμό του. Ο

προϋπολογισμός του 2012 καλύπτει μέρος

του απαιτούμενου ποσού αλλά χρηματοδό-

τηση του από πλευράς Δήμου θα εξαρτηθεί

από τα αποθέματα του δημοτικού ταμείου. 

Οικία Χαρίδημου Χατζηχάρου – ΜΕΣΑΟ -
ΡΙΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ

Η οικία Χαρίδημου Χατζηχάρου θα αναπα-

λαιωθεί και θα παραμείνει δείγμα Μεσαορί-

τικου Αγροτόσπιτου (Λαογραφικό Μουσείο).
Η αναπαλαίωση της οικίας σε αγροτόσπι-

το θα μετατραπεί σε μουσειακό χώρο χωρίς
άλλη ουσιαστική χρήση. Το δέσιμο του αγρο-
τόσπιτου με την πλακόστρωτη Πλατεία της

Βρύσης θα αποτελέσουν μαζί με το Χάνι Με-
στάνα ένα σύνθετο συγκρότημα του οποίου
η τουριστική προβολή θα πρέπει να αναδει-
χθεί σωστά. 

Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-

πτυξης άξονα 4.1 LEADER με ποσοστό 66%. 

Η προκήρυξη προσφορών θα εξαρτηθεί από

τα αποθέματα του Δήμου που πέραν του 34%

θα καλύψει και το 17% ΦΠΑ ολόκληρου του

κόστους του έργου.  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
Η πετρόκτιστη βρύση του 1909 είναι η μο-

ναδική, από τις επτά βρύσες της Αθηένου,

που δεν έχει καταστραφεί. 

Το έργο της ανάπλασης της πλατείας και

του περιβάλλοντα χώρου περιλαμβάνει την

πλακόστρωση των δρόμων σε χαμηλότερο

από το σημερινό ύψος, ώστε να αναδεικνύε-

ται η βάση της βρύσης. Η βρύση μετά τις απαι-

τούμενες εργασίες θα λειτουργεί κανονικά

όπως το 1909. 

Το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης άξονα 4.1 LEADER με ποσοστό

66%. 

Η προκήρυξη προσφορών θα εξαρτηθεί από

τα αποθέματα του Δήμου που πέραν του 34%

θα καλύψει και το 17% ΦΠΑ ολόκληρου του

κόστους του έργου.  

6.0 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΟ:  ΧΑΝΙ ΜΕΣΤΑΝΑ
Το τεμάχιο έχει απαλλοτριωθεί από το Τμή-

μα Αρχαιοτήτων και αποτελεί αρχαίο Μνη-

μείο Πίνακα Β. 

Οι εργασίες εκτελούνται από προσωπικό

του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το έργο υπολο-

γίζεται να ολοκληρωθεί το 2013.

Ο Δήμος έχει αναλάβει να επωμισθεί το

50% του κόστους των υλικών επιδιόρθωσης

και υπεργολαβιών (ηλεκτρομηχανολογικά).

Η υποχρέωση του Δήμου καλύπτεται από

κονδύλι εγκριμένο στο προϋπολογισμό του

2012 και σχετική πρόνοια που θα εισαχθεί

στον Προϋπολογισμό του 2013. 

Μετά την συμπλήρωση των εργασιών είναι

αναγκαίος ο εξοπλισμός κτιρίου, θέμα που

θα μας απασχολήσει προσεχώς, η ανάθεση

λειτουργίας εργαστηρίων, το πρόγραμμα λει-

τουργίας.

ΕΡΓΟ: Οικία Κώστα Ππούρου (Πιτσιηρίκ-
κου)

Η οικία έχει προταθεί να διαμορφωθεί ως

βοηθητικό τουριστικό κατάλυμα του κυρίως

αγροτουριστικού καταλύματος, του συ-

γκροτήματος Γιωρκή Παναή. Τα σχέδια προ-

νοούν τέσσερα ανεξάρτητα δωμάτια, πισίνα

και μικρό αίθριο καθιστικό. Θα επιδιωχθεί

χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω

του σχεδίου διατήρησης αλλά για το 2012 το

κρατικό κονδύλι έχει εξαντληθεί.

Ο Δήμος έχει περιλάβει στον Προϋπολογι-

σμό του 2012 ποσό για κάλυψη μέρους του έρ-

γου αλλά λόγω έλλειψης αποθεμάτων του

Δήμου το έργο υποχρεωτικά αναστέλλεται. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
Το έργο αφορά την κατασκευή του οδικού

δικτύου της βιομηχανικής ζώνης η οποία εί-

ναι χαρακτηρισμένη στο Τοπικό Σχέδιο Αθη-

ένου και βρίσκεται στα νότια του Δήμου. Η ερ-

γασία θα περιλαμβάνει τα χωματουργικά, δύο

λωρίδες ασφαλτικού οδοστρώματος, κρά-

σπεδο, χωμάτινα πεζοδρόμια (επίστρωση με

κρασιεραν), οχετούς ομβρίων υδάτων (μόνο

όπου απαιτείται), υδατοπρομήθεια οδικό φω-

τισμό και τηλεπικοινωνιακή υποδομή. 

Εξουσιοδοτήθηκε η Υπηρεσία του Δήμου

να εξεύρει μελετητή, ο οποίος μετά που θα

ολοκληρώσει τα κατασκευαστικά σχέδια, θα

αναλάβει το έργο της ασφαλτόστρωσης του

οδικού άξονα εντός της Βιομηχανικής Ζώ-

νης. Η μελέτη και το κόστος ασφαλτόστρω-

σης του κεντρικού άξονα θα καλυφθούν εξο-

λοκλήρου από το Κράτος, νοουμένου ότι

υπάρχει δυνατότητα στον Κρατικό Προϋπο-

λογισμό. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ετοίμασε

τους όρους για εξεύρεση μελετητή και προ-

χώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι προσφορές βρίσκονται στο στάδιο αξιο-

λόγησης.

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΙ ΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ

Μετά από αίτημα του Δήμου, έχει αποφα-

σιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η κα-

τασκευή 70 οικοπέδων για δημιουργία νέου

μικρού οικισμού αυτοστέγασης. 

Τα οικόπεδα θα παραχωρηθούν σε δικαι-

ούχους νεαρούς πρόσφυγες. Ως αποτέλεσμα

της καταρχήν συμφωνίας με τους επηρεα-

ζόμενους ιδιοκτήτες της γης, το τμήμα Πο-

λεοδομίας και Οικήσεως μελετά την προώ-

θηση του έργου.  

Μετά από πρόσφατη ενημέρωση που είχα-

με, το θέμα βρίσκεται στο κτηματολόγιο για

να ετοιμάσει εκτιμήσεις και να γίνει προ-

σφορά προς τους επηρεαζόμενους ιδιοκτή-

τες στους οποίους θα προταθελι ανταλλαγή

γης με διαμορφωμένα οικόπεδα. 

Μετά από πρόσφατη επίσκεψη στην Υπουρ-

γό Εσωτερικών ζητήθηκε από τον Δήμο, να

παρουσιάσει τις πραγματικές ανάγκες της

Αθηένου. Η προώθηση του έργου αυτού θα

εξαρτηθεί από τη συνεργασία των ιδιοκτη-

τών γης, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του

έργου και τη δυνατότητα του Κράτους να το

προωθήσει σε συνάρτηση με τις πραγματι-

κές ανάγκες που υπάρχουν. 

ΕΡΓΟ: ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Τα κατασκευαστικά σχέδια του ανατολι-

κού και δυτικού περιμετρικού δρόμου επι-

λύουν μερικώς το οξύ πρόβλημα των ομ-

βρύων που κατακλύζουν την οικιστική πε-

ριοχή από τα υψώματα, νότια της Αθηένου.

Η ολοκληρωμένη υδρολογική μελέτη όταν

υλοποιηθεί θα εντοπίσει τα προβλήματα και

θα προτείνει λύσεις για τα προβλήματα των

όμβριων εντός της οικιστικής περιοχής. 

Μετά από πρόσφατη επίσκεψη στην Υπουρ-

γό Εσωτερικών δόθηκε στο Δήμο η έγκριση να

προχωρήσει σε υδρολογική μελέτη, το κόστος

της οποίας θα καλυφθεί από το κράτος.

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δυτικός περιμετρικός δρόμος Εσωτερικό οικίας πατέρα Καλλίνκου Σταυροβουνιώτη

Αναπαλαίωση οικίας Γιωρκή Παναή Πούγεραση.

Εξωτερικό Χανιού
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Π
εριγράφοντας την Πολιτική και τον Μελ-
λοντικό Προγραμματισμό που θα ακο-
λουθήσει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, ο

Δήμαρχος Δημήτρης Παπαπέτρου ανέφερε με-
ταξύ άλλων ότι η πενταετία που διανύουμε είναι
ίσως η πιο δύσκολη στην πρόσφατη ιστορία μας.
Συνόψισε σε 25 σημεία.

Όπως είπε: «Πέρασαν 6 μήνες κατά την διάρ-
κεια των οποίων η παρουσία μου στον Δήμο υπήρ-
ξε συνεχής και καθημερινή.

Στο διάστημα αυτό προσπάθησα να εμπλακώ
και εμβαθύνω σε όλα τα θέματα και τον κύκλο ερ-
γασίας που ο Δήμος είναι εμπλεκόμενος.

Στις περισσότερες φορές ο ρόλος μου ομο-
λογώ ότι υπήρξε αναγνωριστικός.

΄Εμαθα στη ζωή μου να είμαι ψύχραιμος, μη
εκδηλωτικός και υπομονετικός.  Επιδιώκω πά-
ντοτε να επιτυγχάνω την γνώση κάθε αντικει-
μένου που καταπιάνουμαι και μετά να προχωρώ
με πρόγραμμα και σχολαστικότητα στην εκτέ-
λεση των υποχρεώσεών μου.

Σέβομαι και εμπιστεύομαι  πάντα τους συνερ-
γάτες μου και ζητώ και από αυτούς την ίδια αντι-
μετώπιση.

Η αξιοκρατία στην συμπεριφορά, στις αποφά-
σεις και τις πράξεις μου επιθυμώ πάντα να είναι
ο οδηγός μου.

Επιζητώ τη γνώμη των άλλων και σέβομαι την
αντίθετη άποψη και προσπαθώ με τις πράξεις μου
να επιλέγω την καλύτερη λύση προωθώντας το κα-
λώς νοούμενο συμφέρον του σκοπού που υπη-
ρετώ, ανεξάρτητα αν αυτό προσωρινά φαίνεται να
αντιβαίνει με προσωπικά, φιλικά ή και ιδεολογικά
συμφέροντα.  Πιστεύω ότι οι σωστές και δίκαιες
πράξεις στο τέλος είναι προς το συμφέρον όλων.

Με αυτές τις σκέψεις, με τη βοήθεια του Θε-
ού και την υποστήριξη και συναντίληψη των συ-
νεργατών μου από σήμερα οφείλουμε να γυρί-
σουμε σελίδα και να αρχίσουμε την ενεργό δρά-
ση για αναδιοργάνωση και προώθηση μελετη-
μένων ενεργειών με στόχο την ανάπλαση της
πόλης μας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της.

Το έργο αυτό είναι πολύ φιλόδοξο αλλά και
πολύ δύσκολο.  Τα σαράντα χρόνια περίπου ημι-
κατοχής έχουν δημιουργήσει κατεστημένα και
νοοτροπίες που δεν είναι εύκολο να αλλάξουν.

Είναι γεγονός ότι καθημερινά δεχόμαστε τρο-
μερή οικονομική πίεση, που καθορίζει ασφαλώς
και την πορεία μας.

Η κάθε μας κίνηση είναι απόλυτα εξαρτημένη
από την οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναλυθεί, τα οικονο-
μικά προβλήματα θα επιδεινωθούν ακόμα πε-
ρισσότερο, όταν αρχίσουν να μας αποκόπτονται
οι δόσεις των συναφθέντων δανείων, με αποτέ-
λεσμα την αυτόματη μείωση της κρατικής χο-
ρηγίας που είναι και μοναδική πηγή εσόδων του
Δήμου.  Τα αποθέματα του Δήμου θα εκλείψουν
με αποτέλεσμα τη σημαντική επίπτωση όχι μόνο
στα έργα συντήρησης, καθαριότητας και βελ-
τίωσης των υφιστάμενων δημοτικών έργων, αλ-
λά και επίπτωση στη λειτουργία του Δήμου.

Αναφέρω όλα τα πιο πάνω όχι για να παπο-
γοητεύσω, αλλά για να προβληματίσω τους πά-
ντες στην ανάγκη λήψης μέτρων.

Ενέργειες που έγιναν και αποφάσεις που λή-
φθηκαν σε καιρούς ευμάρειας, καλούμαστε σή-
μερα άλλες να τις τερματίσουμε και άλλες να τις
αντιμετωπίσουμε με φειδώ.

Ζητώ την κατανόηση, την βοήθεια και την συ-
νεργασία όλων, γιατί αυτό απαιτεί το καλό του Δή-
μου μας.

Τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, μας ανα-
γκάζουν δυστυχώς να μειώσουμε τις λειτουργι-
κές δαπάνες του Δήμου. Θέλω να τονίσω ότι αν

η στάση του κράτους και της Βουλής σχετικά με
την κρατική χορηγία δεν αλλάξει, οι μειώσεις θα
είναι περισσότερες τα επόμενα χρόνια.   

Οφείλουμε ως Δήμος και θα το πράξουμε σί-
γουρα να οργανωθούμε καλύτερα για να πετύ-
χουμε βελτιωτικά και θετικά αποτελέσματα σε
όλους τους τομείς.

Παραθέτω τις πιο κάτω σκέψεις και ενέργει-
ες που θα πρέπει να προγραμματιστούν και τρο-
χιοδρομηθούν άμεσα.

1. Εντατικοποίηση των ενεργειών μας για εκτα-
μίευση του συγχρηματοδοτούμενου ποσού
για το έργο ανέγερσης Δημοτικής Στέγης
Ενηλίκων που θα δώσει ανάσα στο ταμείο
του Δήμου μας.

2. Εντατικοποίηση των ενεργειών μας για εξα-
σφάλιση έγκρισης προκήρυξης προσφορών
των δύο σημαντικών έργων που είναι έτοι-
μα ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών.  

(α) Β’ φάση Αποχετευτικού Συστήματος και

κατασκευή Βιολογικού Σταθμού  και 

(β) ο Εξωραϊσμος της Πλατείας Αγίου Φωκά

και ανάπλαση της παλαιάς Δημοτικής Αγο-

ράς.

3. Περιορισμός των εξόδων του Δήμου και προ-
σπάθεια αύξησης των εσόδων.  Ελάχιστη
δυνατή αύξηση τελών.  Αποδοτικότερη εί-
σπραξη.

4. Οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου για
καλύτερη απόδοση.  Παγοποίηση μισθών,
μείωση υπερωριών, αύξηση παραγωγικό-
τητας.

5. Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τομέα κα-
θαριότητας και υγείας.

6. Να μελετηθεί οργανωμένη κατάσταση με
την εμπλοκή εκπροσώπων όλων των κομ-
μάτων με στόχο να διεκδικηθεί μεγαλύτερη
οικονομική στήριξη για την Αθηένου προ-
βάλλοντας επιτακτικά την ιδιαιτερότητά
μας.

7. Προώθηση και απρόσκοπτη αποπεράτωση
των έργων που εκτελούνται.

8. Προώθηση ως προτεραιότητα του έργου

της επίστρωσης των δρόμων.  Θα καταβλη-
θεί προσπάθεια εξασφάλισης κονδυλίων για
υλοποίηση του έργου έστω και σε φάσεις.
Παρόλο ότι για το συγκεκριμένο αίτημα η
πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με την
Υπουργό Εσωτερικών μας έχει απογοητεύ-
σει, οφείλουμε να επιμένουμε στο δίκαιο αί-
τημα μας.

9. Προώθηση ως προτεραιότητα της αναδια-
μόρφωσης της κύριας εισόδου της Αθηέ-
νου (Νότιος Περιμετρικός – δρόμος Φοινι-
κιών)

10. Συντήρηση της υφιστάμενης Βιομηχανι-
κής Περιοχής και προώθησης της νέας Βιο-
μηχανικής ζώνης.

11. Ιεράρχηση εγκεκριμένων συγχρηματοδο-
τούμενων έργων ανάλογα με τα αποθέμα-
τα του Δημοτικού Ταμείου.

12. Ιεράρχηση άλλων έργων σε συνάρτηση με
την εξεύρεση ή και εξοικονόμιση κονδυ-
λίων.

13. Επιδίωξη εξασφάλισης κρατικής γης και
συμπλεγαμτοποίησης του Αθλητικού Κέ-
ντρου με Αραδίππου ή Λύμπια και τη συμ-
μετοχή του ΚΟΑ.  Το θέμα τέθηκε ενώπιον
της Υπουργού Εσωτερικών και στο αρμό-
διο τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προ-
τείνοντας 4 υπαλλακτικές θέσεις.

14. Αναδιοργάνωση –Αναβάθμιση του Δημο-
τικού Μουσείου και την αξιοποίηση των
Αναπαλαιώσεων που έχουν ολοκληρωθεί
και άλλων συναφών έργων που προωθού-
νται με στόχο την ανάδειξη και προβολή
του πολιτισμού μας, για προσέλκυση αγρο-
τουρισμού με οικονομικό όφελος στο Δή-
μο μας.

15. Επιδίωξη χρησιμοποίησης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.

16. Προώθηση Υδρολογικής Μελέτης.  Με την
οικονομική στήριξη του Υπουργείου Εσω-
τερικών όπως διεφάνει στην πρόσφατη συ-
νάντησή μας πιστεύουμε ότι μπορεί να προ-
χωρήσει.

17. Να ενισχυθεί η προσπάθεια Ανακύκλωσης
με νέα προγράμματα και έμφαση γενικά σε
θέματα περιβάλλοντος.

18. Στήριξη της παιδείας με τη συνεργασία της
Σχολικής Εφορείας.

19. Αξιοποίηση της Ανάληψης της Προεδρίας
της Επιτροπής των εμπλεκόμενων Δήμων
και Κοινοτήτων για διάνοιξη της διόδου
Πυροϊου από το Δήμαρχο Αθηένου.  ́ Αμε-
ση ενέργεια ο εμπλουτισμός της επιτρο-
πής με  εθελοντές που κατέχουν  εξειδι-
κευμένη μόρφωση και γνώσεις, ώστε να
ετοιμαστεί έντυπο υλικό που να αναδει-
κνύει το αίτημά μας και ταυτόχρονη προ-
ώθησή του στα κέντρα αποφάσεων.

20. Αξιοποίηση της Ειδικής Παραγράφου του
Τοπικού Σχεδίου για την κτηνοτροφία, σύμ-
φωνα με την οποία θα πρέπει να βρεθεί τρό-
πος ετοιμασίας εμπεριστατωμένης μελέτης
έτσι ώστε να εξετάσει το ενδεχόμενο κα-
θορισμού νέας κτηνοτροφικής Ζώνης σε
περιοχή όπου η λειτουργία της δεν προ-
καλεί δυσμενείς επιπτώσεις στις ανέσεις
και ανάπτυξη της Αθηένου.  Η μελέτη θα γί-
νει με την εμπλοκή αρμόδιων κρατικών
τμημάτων και υπηρεσιών.
Στόχος της μελέτης ο καθορισμός κτηνο-

τροφικής ζώνης σε περιοχή καταλληλότερη από
την υφιστάμενη, στην οποία θα δημιουργηθεί
σύγχρονη υποδομή, για διατήρηση και ανάπτυ-
ξη της κτηνοτροφίας που αποτελεί τη σημαντι-
κή επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων
της Αθηένου.  Επίσης να επιδιωχθεί η παροχή
σημαντικών οικονομικών κινήτρων για τη στα-
διακή μετακίνηση των υφιστάμενων μονάδων.

21. Να προγραμματίζονται και υποστηρίζονται
εκδηλώσεις και διαλέξεις επιμόρφωσης
των δημοτών μας και ανάδειξη του πολιτι-
σμού των Ηθών & Εθίμων του τόπου μας.

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να εκφράσω τις ευ-
χαριστίες μου προς όλο το προσωπικό του Δήμου,
υπαλληλικό και εργατικό αλλά και προς όλα τα μέ-
λη του Δημοτικού Συμβουλίου με την πεποίθη-
ση ότι θα συνεργαστούμε στο μέγιστο δυνατό
βαθμό με πνεύμα ομαδικότητας και εμπιστοσύ-
νης προς περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου μας. 

Συνδημότες, Συνδημότισσες
Οι δύσκολοι καιροί που περνούμε μας δίδουν

την ευκαιρία να εργαστούμε όλοι μαζί με ώρι-
μες σκέψεις και σωστούς προβληματισμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά
ζητούμε τη συμπαράσταση, συνεργασία και βοή-
θεια του κάθε δημότη μας ο οποίος  προσφέρε-
ται και διαθέτει γνώσεις και χρόνο.

Εύχομαι σε όλους Καλό Καλοκαίρι, Υγεία και
Ευτυχία Προσωπική και Οικογενειακή.  

Κραυγή αγωνίας προς την κυβέρνηση

Άμεση εκταμίευση του συγχρηματοδοτούμενου ποσού για το
έργο ανέγερσης της Δημοτικής Στέγης Ενηλίκων

Εξασφάλιση έγκρισης προκήρυξης προσφορών δεύτερης
φάσης αποχαιτευτικού έργου κατασκευής βιολογικού σταθμού
και ανάπλασης πλατείας Αγίου Φωκά και δημοτικής αγοράς. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

20+1 ενέργειες για άμεση οργάνωση 

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 27-6-2012

ΕΙΔΗΣΕΙΣ



13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου Ψηφιδωτού
και Παγκύπρια Έκθεση Ψηφιδωτού

Στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου
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11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Σύγχρονου

Ψηφιδωτού (A.I.M.C. - International

Association of Contemporary Mosaic)

οργανώνει κάθε δύο χρόνια παγκόσμιο συνέ-

δριο το οποίο πραγματοποιείται σε χώρα μέ-

λους του οργανισμού. Φέτος θα πραγματο-

ποιηθεί για πρώτη φορά το 13ο Παγκόσμιο Συ-

νέδριο Σύγχρονου Ψηφιδωτού στην Κύπρο σε

συνεργασία με το Δήμο Αθηένου, στο Καλλι-

νίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου, στις 28,

29 και 30 Σεπτεμβρίου 2012. Το Συνέδριο τε-

λεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας

Συμβουλίου ΕΕ. 

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος καλλιτέχνες

και ομιλητές από όλες σχεδόν τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες όπως τις:

Αίγυπτος, Βραζιλία, Ιαπωνία, Καναδάς και Ρω-

σία. 

Οι παρουσιάσεις του Συνεδρίου θα πραγμα-

τοποιηθούν από καταξιωμένους καλλιτέχνες

και ειδήμονες στην τέχνη του ψηφιδωτού, με θέ-

ματα όπως: το σύγχρονο ψηφιδωτό ως  μορφή

τέχνης, ο ρόλος του στην αρχιτεκτονική και το

αστικό περιβάλλον και η μετάβαση από το αρ-

χαίο, παραδοσιακό, βυζαντινό στο σύγχρονο

ψηφιδωτό. Οι γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι

η ελληνική και η αγγλική και θα υπάρχει πα-

ράλληλη μετάφραση.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, θα εγκαινιαστεί

Έκθεση Αφίσας, στην οποία θα λάβουν μέρος

οι ψηφοθέτες καλλιτέχνες από το εξωτερικό

παρουσιάζοντας τη δουλειά τους. Τα εγκαίνια

θα πραγματοποιηθούν την πρώτη ημέρα του

Συνεδρίου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα

7:00 μ.μ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί Παγκύπρια

Έκθεση Ψηφιδωτού με μοναδικά ψηφιδωτά

των Κύπριων καλλιτεχνών. Τα εγκαίνια της

Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 18 Σε-

πτεμβρίου και ώρα 8:00 μ.μ, υπό την αιγίδα

του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ.

Γιώργου Δημοσθένους. Η Έκθεση θα παρα-

μείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012,

όπως επίσης θα είναι ανοιχτή στις 21 και 22

Σεπτεμβρίου, κατά τους εορτασμούς του Πο-

λιούχου Αγίου της Αθηένου, Άγιου Φωκά. Ξε-

χωριστές ξεναγήσεις στην

Έκθεση και στο Μουσείο θα

πραγματοποιούνται σε σχολι-

κές ομάδες και οργανωμένες

ομάδες ενηλίκων.

Οι χορηγοί της όλης διοργά-

νωσης είναι ο Δήμος Αθηένου, η

Σ.Π.Ε. Αθηένου, η εταιρεία Α. Ζορπάς

& Υιοί Δημόσια Λτδ και οι χορηγοί επι-

κοινωνίας είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα

Κύπρου και ο Φιλελεύθερος.

Όροι Συμμετοχής

Οι Κύπριοι καλλιτέχνες ή κάτοικοι Κύπρου

που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πα-

γκύπρια Έκθεση Ψηφιδωτού μπορούν να δη-

λώσουν συμμετοχή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012,

στέλλοντας τη Δήλωση Συμμετοχής (μπο-

ρούν να τη βρουν στην ιστοσελίδα

www.athienoumuseum.org.cy ή στο Καλλινί-

κειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου), Βιογρα-

φικό Σημείωμα και φωτογραφία του έργου

στην ηλεκτρονική διεύθυνση mosaic2012cy

@gmail.com ή στο φαξ 24522333. Τα έργα θα

πρέπει να παραδοθούν από τις 25 μέχρι τις

31 Αυγούστου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. στο Καλ-

λινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου (τηλ.

24524002). (Όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν

καβαλέτο για το στήσιμο του έργου τους στην

έκθεση, παρακαλείται όπως το παραδώσουν

μαζί με το έργο. Θεωρείται απαραίτητο εάν

το έργο έχει κατασκευαστεί σε τσιμέντο).
Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται

όπως φιλοτεχνήσουν από ένα σύγχρονο ψηφι-

δωτό διαστάσεων 21 Χ 30 εκ. σε γήινους χρω-
ματισμούς (άσπρο και μπεζ), το οποίο θα απο-
τελέσει μέρος δύο συνθέσεων. Οι δύο αυτές
συνθέσεις θα κατασκευαστούν μόνιμα σε δύο
περίοπτα σημεία της κωμόπολης Αθηένου, ως
ανάμνηση του 13ου Παγκόσμιου Συνεδρίου

Σύγχρονου Ψηφιδωτού.

Ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο τριήμε-

ρο Συνέδριο καλούνται επίσης όπως συμπλη-

ρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής.

Με το τέλος του Συνεδρίου, μεταξύ 1 – 5

Οκτωβρίου, οι Κύπριοι ψηφοθέτες θα οργανώ-

σουν σειρά επισκέψεων σε χώρους ειδικού εν-

διαφέροντος για τους συμμετέχοντες όπως:

αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικά μου-

σεία και χώρους παραγωγής ψηφιδωτών. Η όλη

διοργάνωση προβάλλει ανά το παγκόσμιο τον

ιστορικό, πολιτισμικό και πολιτιστικό πλούτο

της Κύπρου.

Κόστος συμμετοχής Συνεδρίου – 45 ευρώ

Κόστος συμμετοχής Έκθεσης – 30 ευρώ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Αποσπάσματα από το βιβλίο του συνδημότη

μας και ψηφοθέτη κ. Γεώργιου Κεπόλα, «Τα

Έργα της Υπομονής» (2007):

Αναζητώντας τις ωραίες πέτρες
Η αναζήτηση των ωραίων χρωματι-

στών πέτρων από τη φύση είναι μια

υπόθεση περιπετειώδης. Όπως κι

όλες οι πράξεις του σύμπαντος, εί-

ναι μια πράξη μαγική, όπως θα έλεγε

και ο ποιητής.

••••••••••••••

Τα σύνεργά μας, κούσπος, λιβέρι,

μάτσα και κοπίδια, τα έχω φορτώσει

από την προηγουμένη. Όλα είναι έτοι-

μα για το μεγάλο ταξίδι προς την Πάφο,

Ακάμα και τα βουνά του Τροόδους.

••••••••••••••

Τα χρώματα που συνήθως βρίσκουμε σε όλο

αυτό το ταξίδι είναι το κόκκινο, το κίτρινο, η

ώχρα, το πράσινο, το μαύρο, το άσπρο και το

γκρίζο, φτάνοντας ως τις αποχρώσεις του γα-

λάζιου. 

Περιπλανήσεις
Εμπνέομαι από τους απλούς ανθρώπους της

καθημερινής βιοπάλης με τις χαρές και τις λύ-

πες τους, σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση δεν

είναι πια αυτονόητη. Εμπνέομαι, ακόμα, από τη

φύση γύρω μου, την τόσο απλή και τόσο πολύ-

πλοκη συνάμα. 

Έργο Salsabil Fouad Yassin, Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Έργο Σούλας Χρίστου.

Έργο Abd El Salam Eib

Έργο Sharen Taylor.

Έργο Mohamed Shaker
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Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αθηαίνου 

Καλοκαιρινή Εκδήλωση... 
T

ην ευκαιρία να παρακολουθήσουν την

ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε ο

Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αθηαί-

νου το βράδυ της Τετάρτης 20 Ιουνίου 2012

στην Πλατεία Συνεργατισμού, είχαν  εκατο-

ντάδες δημότισσες και δημότες της Αθηαίνου. 

Η εκδήλωση που ενθουσίασε τους παρευρι-

σκόμενους πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία

της λήξης των μαθημάτων για τη χρονιά 2011 -

2012. Τόσο ο Δήμαρχος Αθηαίνου κ. Δημήτρης

Παπαπέτρου όσο και ο Πρόεδρος του Ομίλου

κ. Νίκος Μηνάς εξήραν την εργασία που επιτε-

λείται στα διάφορα τμήματα και γενικότερα τις

δράσεις του Ομίλου και κάλεσαν τους υπεύθυ-

νους των τμημάτων καθώς και όλα τα μέλη του

να συνεχίσουν την προσπάθεια για πολιτιστική

και καλλιτεχνική ανάπτυξη του ημιπερικυκλω-

μένου Δήμου μας. Επιπρόσθετα, ο κ. Νίκος Μη-

νάς ευχαρίστησε το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο και το προσωπικό του Δήμου Αθηένου

για τη βοήθειά τους, τους υπεύθυνους των

τριών Τμημάτων, κ. Χριστίνα Χατζηστάθη- μα-

έστρο της Χορωδίας, τις πιανίστριες Σαλώμη

Παρασκευά και Λένια Αρτεμίου, τον οργανο-

παίχτη στο μπουζούκι Αντρέα Δημοσθένους και

τη Σταυρούλα Θεοφάνους στα κρουστά, τον κ.

Ματθαίο Αλαμπρίτη, υπεύθυνο του Χορευτικού

Τμήματος και τους βοηθούς του, κ. Λευτέρη

Λάμπρου, κ. Άντρη Βαρνάβα και κ. Νόνη Πα-

πουή, τον κ. Κυριάκο Κυριάκου σκηνοθέτη και

σκηνουργό της Θεατρικής Ομάδας και όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου

για τη συνεργασία και βοήθειά τους. Επίσης ευ-

χαρίστησε τους χορηγούς των δράσεων του

Ομίλου που είναι ο Δήμος Αθηαίνου, η ΣΠΕ Αθη-

αίνου, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο Θεατρικός

Οργανισμός Κύπρου. 

Ακολούθησε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα με δυο βασικά σκέλη:

• Αφιέρωμα στο Νομπελίστα Έλληνα Ποιητή
Οδυσσέα Ελύτη: Η δρ. Αναστασία Χατζηγιαν-

νακού, Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-

μιο Κύπρου σκιαγράφησε σύντομα τη ζωή και

το έργο του ποιητή. Ακολούθως, η Χορωδία

του Ομίλου ερμήνευσε με εξαιρετικό τρόπο

εφτά τραγούδια μελοποιημένης ποίησης του,

το ένα μάλιστα acapella.

• Χοροί από το Χορευτικό Τμήμα του Ομίλου:
Όλες ανεξαιρέτως οι ομάδες χορού παρου-

σίασαν ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα με

δείγματα της εργασίας που επιτελέστηκε κα-

τά τη διάρκεια της χρονιάς. Τα πρωτάκια με λαϊ-

κούς ελληνικούς χορούς ενθουσίασαν το κοι-

νό ενώ καθόλου δεν υστέρησαν οι άλλες δυο

παιδικές χορευτικές ομάδες, που παρουσίασαν

κυπριακούς και ελληνικούς παραδοσιακούς

χορούς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια

ξεχωριστή παρουσίαση κρητικών χορών, που

για πρώτη φορά παρουσιάζονται από το συ-

γκρότημα του Ομίλου. 

Το πρόγραμμα παρουσίασε η κ. Βίβια Καρα-

γιάννη την οποία και ευχαριστούμε.

Πέρα από την παραπάνω βραδιά επιπέδου που

αναφέραμε πιο πάνω, ο Όμιλος είχε και άλλη

αξιόλογη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα

την οποία και αναφέρουμε: 

• Εκδήλωση προς τιμή του γενετιστή συνδη-
μότη μας κ. Φίλιππου Πατσαλή:  Σε μια λιτή αλ-

λά πραγματικά συγκινητική εκδήλωση στην

οποία ο Δήμος Αθηαίνου τίμησε το διακεκρι-

μένο γενετιστή συνδημότη μας Φίλιππο Πα-

τσαλή, η Χορωδία του Ομίλου ερμήνευσε τρα-

γούδια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μάνου

Χατζηδάκη. Να τονίσουμε ότι τόσο ο κ. Φίλιπ-

πος Πατσαλής όσο και άλλοι εξέχοντες Κύ-

πριοι επιστήμονες που παρευρέθηκαν στην

εκδήλωση μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για

τη Χορωδία μας.

• Βραδιά προς τιμή των ηλικιωμένων μας: Το

συγκρότημα του Χορευτικού Τμήματος  του

Ομίλου, παρουσίασε ένα δεκαπεντάλεπτο πρό-

γραμμα με κυπριακούς χορούς στην εκδήλω-

ση που πραγματοποιήθηκε προς τιμή των ηλι-

κιωμένων μας από το Κωνσταντινελένειο Κέ-

ντρο Ενηλίκων στο κέντρο «Ανάμνησις».

• Φεστιβάλ Λευκάρων: Η Χορωδία του Ομί-

λου εκπροσώπησε το Δήμο Αθηαίνου σε Συ-

νάντηση Χορωδιών που πραγματοποιήθη-

κε στις 22 Ιουνίου 2012 με διοργανωτή το

Δήμο Λευκάρων. Η εκδήλωση εντασσόταν

στις πολιτιστικές βραδιές του Φεστιβάλ Λευ-

κάρων. Η Χορωδία μας για ακόμη μια φορά

απέδειξε το ψηλό επίπεδο στο οποίο έχει

φτάσει. 

• Φεστιβάλ Θεάτρου «Παράβασις Λυμπιών»: Συ-

νεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων

χρόνων, το Θεατρικό Τμήμα του Ομίλου ετοι-

μάζει εντατικά τη σπαρταριστή κωμωδία «Για-

τρός με το στανιό» και  έχει υποβάλει αίτηση

συμμετοχής στο πολύ αξιόλογο ετήσιο Φε-

στιβάλ Θεάτρου που διοργανώνει η θεατρική

ομάδα «Παράβασις Λυμπιών». 

Τελειώνοντας τη φετινή χρονιά, το ΔΣ και τα

μέλη του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθη-

αίνου θα ήθελαν να ευχηθούν σε όλες και όλους

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και να ανανεώσουν το ρα-

ντεβού τους για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη με μο-

ναδικό και κύριο σκοπό την πολιτιστική και καλ-

λιτεχνική αναβάθμιση του Δήμου μας.     

Λευτέρης Λάμπρου

Συμμετοχή στα Ανθεστήρια του Δήμου Λάρνακας

Σ τη γιορτή των λουλουδιών και των κάθε είδους αρωμάτων, τα Ανθεστήρια, που διορ-

γάνωσε ο Δήμος Λάρνακας στις 6 Μαΐου στην Παραλία των Φοινικούδων, συμμετείχε

για άλλη μια χρονιά και ο Πολιτιστικός Όμιλος «Μάλλουρα» με το άρμα «Μουσικές Μελω-

δίες» και την ομάδα πεζών «Χαρούμενες Νότες». Το Άρμα, όπως και η ομάδα πεζών έχουν

τιμηθεί με έπαινο. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και έχουν βοηθήσει για τη δημι-

ουργία του άρματος. 

Γιορτή του Παιδιού

M ε την ευκαιρία της Γιορτής του Παιδιού,

ο Π. Ο. «Μάλλουρα» διοργάνωσε στις 8 Ιουνίου στο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου μία εκ-

δήλωση για παιδιά και όχι μόνο. Τα παιδιά πέρασαν ένα ξέγνοιαστο απόγευμα κάνοντας τις

δικές τους κατασκευές. Επίσης, απόλαυσαν και φωτογραφήθηκαν με τους παπαγάλους και

διαγωνίστηκαν σε αγώνα ποδηλατοδρομίας. Το χαμόγελο των παιδιών και η δημιουργική

τους σκέψη έδωσαν μία ξεχωριστή νότα στη διοργάνωση. 

Το Εργαστήριο Ψηφιδωτού του Γιώργου Κεπόλα στην προσπάθειά του για παρουσίαση του έργου του στο ευρύτερο κοινό δημιούργησε την ιστοσελίδα
www.kepolasmosaics.com Στην ιστοσελίδα ο επισκέπτης μπορεί να δει ψηφιδωτά, έργα ζωγραφικής, σχέδια, μελέτες, μερικά αντίγραφα των έργων του

και τα βιβλία που εικονογράφησε με έργα του.

w w w . k e p o l a s m o s a i c s . c o m

Πολιτιστικός Όμιλος «Μάλλουρα»
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Περιγραφή Βιβλίου
Crossroads and Boundaries:

The Archaeology of Past
and Present in the Malloura

Valley, Cyprus

Η
Αρχαιολογική Αποστολή Αθηένου, με επικεφαλής

τον Καθηγητή Μιχάλη Τουμάζου (Davidson College,

Davidson, NC, USA) πρόσφατα εξέδωσε ένα πολύ ση-

μαντικό βιβλίο για τις έρευνές τους στο χώρο Αθηένου – Μάλ-

λουρα: Crossroads and Boundaries: The Archaeology of Past and

Present in the Malloura Valley, Cyprus, επιμέλεια από τους M. K.

Toumazou, P. N. Kardulias, D. B. Counts (Boston, MA, 2011). Το βι-

βλίο εκδόθηκε από το American Schools of Oriental Research. Ο

Δήμος Αθηένου και η Σ.Π.Ε. Αθηένου με γενναιόδωρη χρη-

ματοδότηση επιχορήγησαν την έγχρωμη εικονογράφηση που

υπάρχει στις σελίδες του βιβλίου. Το βιβλίο Crossroads and

Boundaries παρουσιάζει μια εκτενή εξέταση της εργασίας της

Αρχαιολογική Αποστολή Αθηένου (AAP) μέχρι σήμερα. Είκο-

σι επτά κεφάλαια, όλα γραμμένα

από τα μέλη της αποστολής (AAP),

προσφέρουν προκαταρκτικά απο-

τελέσματα και παρατηρήσεις που

σχετίζονται με την εργασία του

έργου. Επιπλέον από τα γενικά

κεφάλαια για τη μεθοδολογία,

τη γεωλογία, το ιστορικό υπό-

βαθρο και τις πρόσφατες έρευ-

νες  και χάρτες της περιοχής,

άλλα κεφάλαια επικεντρώνο-

νται σε συγκεκριμένους τύπους

αντικειμένων (για παράδειγμα

τα λίθινα, η κεραμική, οι επι-

γραφές, τα αγάλματα από

ασβεστόλιθο και πηλό, οι λυχνίες) κατάλοιπα ζώων και αν-

θρώπων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καινοτόμες τε-

χνολογίες, τα οποία αναπτύχθηκαν για να ανακτήσουν πλη-

ροφορίες για το παρελθόν της Μάλλουρας. Το τελευταίο κε-

φάλαιο επικεντρώνεται στη σημαντική, συμβιωτική σχέση

ανάμεσα στο έργο της αποστολής και στην κωμόπολη της

Αθηένου.

Αν επιθυμείτε να παραγγείλετε το βιβλίο, είναι διαθέσιμο

από τον αντιπρόσωπο:

http://www.isdistribution.com/BookDetail.aspx?aId=14366

Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στο Πωλητήριο του Καλλι-

νίκειου Δημοτικού Μουσείου Αθηένου.

Γράφει ο Dr. Derek B. Counts

Μετάφραση Νόνη Παπουή

M
ε επιτυχία έχει γίνει άλλη μια παρουσίαση από την Φι-

λανθρωπική Ομάδα Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αθηαίνου

το παιχνίδι ‘ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ’. 
Οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες ο ‘ΚΑΤΣΟΥΝΙΑΡΗΣ’ και η

‘ΚΑΦΟΥ ΝΤΑ’ ερμήνευσαν κυπριακές λέξεις, φράσεις, τοπω-

νύμια, και τοποθεσίες της Αθηαίνου έπαιξαν παιχνίδια και πρό-

σφεραν στο κοινό της Αθηαίνου ένα ευχάριστο βράδυ. Πα-

ρουσιάστρια η Χρυστάλλα Πατσαλή που και αυτή με το δικό

της χιούμορ όπως και η υπόλοιπη ομάδα άφησαν ικανοποιη-

μένους όλους τους παραβρισκόμενους. 

Ευχαριστούμε το χορευτικό της Μάλλουρας που συνέβαλε

και αυτό στην εκδήλωση με τους ωραίους χορούς της. Ευχαρι-

στίες στην κα Μάρω  Ιωσηφίδου Μαρμαρά, Νίκο Δεσπότη και Λέ-

νια Βαρνάβα που ήταν στην κριτική επιτροπή. Τους πάντα παρό-

ντες Δέσπω Πούγεραση, Αντώνη Νεοκλέους, Μιχάλη Μάγο, Ρο-

λάνδο Ιεροδιακόνου,  Κωνσταντία Καρούσιου και Κυριάκο Χα-

ριτωνίδη. 

Της εκδήλωσης είχε προηγηθεί παράδοση τιμητικής πλακέτας

στους συγχωριανούς μας Σταύρο Σιαήλη (τραγουδιστή) και στο

Λάκη Κοιλιαρή. Τους ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκαν την

πρόσκληση μας. Ιδιαιτέρως τον Σταύρο Σιαήλη που με το τέλος

του παιχνιδιού μας τραγούδησε τα γνωστά του τραγούδια. 

Ευχαριστίες στους χορηγούς μας ΣΠΕ Αθηαίνου και Ιερά Μη-

τρόπολη Τριμυθούντος. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Εσμίξαμεν τζιέν γίνεται ποτέ να χωριστούμεν
όπως μας αγαπάτε εσείς τζιε ΄μείς σας αγαπούμεν

Τελική Γιορτή Πολιτιστικού Ομίλου «Μάλλουρα»

A
κόμη μία δημιουργική χρονιά, γε-

μάτη δυσκολίες αλλά αποφασι-

στικότητα, όρεξη και αγάπη για

χορό και διασκέδαση, έφτασε στο τέλος

της κλείνοντας με την παρουσίαση ενός

χορευτικού προγράμματος. Πάνω από 70

χορευτές συμμετείχαν στην τελική γιορ-

τή, που πραγματοποιήθηκε στο Κωνστα-

ντινίδειο Δημοτικό Πάρκο στην Αθηέ-

νου, στις 3 του Ιούλη 2012. Μικροί και με-

γάλοι χορευτές παρουσίασαν με ζήλο και

ενθουσιασμό Κυπριακούς Παραδοσια-

κούς Χορούς, Ελληνικούς Λαϊκούς, Hip

Hop, Belly Dance και Latin. Επίσης, τη βρα-

διά ομόρφυναν το Συγκρότημα «Νέα Γε-

νιά» με τη «ζωντανή» τους μουσική, τα

ποιήματα και τα τσιαττιστά του Πανα-

γιώτη Κιρκιλλάρη, του Κύρου Λυτρίδη

και του Παναγίωτη Γεωργίου και τα τρα-

γούδια της Μαίρης Αντωνίου και της Έλε-

νας Θεοδούλου. Παρουσιάστρια της βρα-

διάς, η Μαρία Δημητρίου.



Έντιμε κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Έφορε Συνεργατισμού και Συνεργατι-

κής Ανάπτυξης,

Κύριε Διευθυντή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας,

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Αγαπητά Μέλη της ΣΠΕ Αθηαίνου,

Σ
ας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συ-

νέλευση της Εταιρείας μας κατά την

οποία θα παρουσιαστούν και θα αναλυ-

θούν τα οικονομικά αποτελέσματα για τα έτη

2009, 2010 και 2011.

Η τελευταία Γενική Συνέλευση για τα απο-

τελέσματα του 2008 πραγματοποιήθηκε στις

7/12/2009. Θέλω να απολογηθώ για την καθυ-

στέρηση που υπήρξε στη σύγκληση της σημε-

ρινής Γενικής Συνέλευσης. Η καθυστέρηση

προέκυψε μετά που συνέβησαν διάφορα γεγο-

νότα και συγκυρίες και που μας φέρνει σήμερα

να εξετάζουμε τα αποτελέσματα τριών χρόνων,

αντί ενός χρόνου όπως κανονικά πρέπει να γί-

νεται. 

Όλα τα υπό επισκόπηση χρόνια ήταν πολύ δύ-

σκολα από οικονομικής σκοπιάς. Η οικονομική

κρίση που ξέσπασε από το 2009, τόσο στην Ευ-

ρώπη και κυρίως στην Ελλάδα με την οποία έχου-

με άμεσα οικονομικούς δεσμούς επηρεάζουν σε

μεγάλο βαθμό και την Κύπρο. 

Η παραγωγικότητα είναι στο μηδέν. Η ανερ-

γία στα ύψη και οι περισσότεροι τομείς όπως ο

τουρισμός, η βιομηχανία, το εμπόριο, οι κατα-

σκευές σε πλήρη στασιμότητα.

Οι τομείς της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

έχουν πληγεί σημαντικά από τη συνεχή αύξηση

στις τιμές των Λιπασμάτων, των ζωοτροφών και

στις τιμές αγοράς νέου εξοπλισμού.

Παρόλα τα πιο πάνω η Εταιρεία μας έχει αντέ-

ξει την πίεση της αγοράς και τα οικονομικά απο-

τελέσματα των τριών ετών που εξετάζουμε,

κρίνονται ικανοποιητικά και παρουσιάζονται

κερδοφόρα.

Τα καθαρά κέρδη για το 2009 είναι 267 χιλιά-

δες Ευρώ. Τα καθαρά κέρδη για το 2010 είναι 685

χιλιάδες Ευρώ. Τα καθαρά κέρδη για το 2011 εί-

ναι 1.343 χιλιάδες Ευρώ. Πρέπει να αναφερθεί

ότι στα καθαρά κέρδη του 2011 που είναι αρκε-

τά αυξημένα συμπεριλαμβάνεται ποσό 328 χι-

λιάδες Ευρώ που προέκυψε από εξωτερικούς πα-

ράγοντες ως εξής:

167 χιλιάδες Ευρώ από είσπραξη προμηθειών

από πρώην Γραμματέα, 161 χιλιάδες Ευρώ από

απαλλοτρίωση γης της Συνεργατικής για την

ανέγερση του Γυμνασίου Αθηαίνου.

Αναφέρω ότι τα αποθεματικά της Εταιρείας

ανέρχονται σε 16,5 εκατομμύρια Ευρώ στις

31/12/2011. 

Οι δείκτες κεφαλαιουχικής επάρκειας είναι

σε ψιλά ποσοστά μεταξύ 12% και 15%. Το ενερ-

γητικό της Εταιρείας στις 31/12/2011 είναι 158

εκατομμύρια Ευρώ. Οι προβλέψεις για επισφα-

λή χρέη κοντά στα 3 εκατομμύρια Ευρώ. 

Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε μερικά ση-

μαντικά γεγονότα που συνέβησαν την προη-

γούμενη τριετία.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Η ανέγερση του νέου εργοστασίου συμπλη-

ρώθηκε το 2009. Η συνολική του αξία ανήλθε σε

6,5 εκατομμύρια Ευρώ και είναι ένα πρότυπο

της τελευταίας τεχνολογίας στο τομέα του.

Η παραγωγή του εργοστασίου σήμερα καλύ-

πτει το 40% περίπου της δυναμικότητας του. Το

εργοστάσιο είναι πλήρως εξοφλημένο. Οι πω-

λήσεις του είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια Ευ-

ρώ ετησίως. Η μεγάλη επένδυση που έγινε και

οι αναγκαίες αποσβέσεις που ανέρχονται στις

500 χιλιάδες Ευρώ το χρόνο δεν αφήνουν πε-

ριθώρια κέρδους τα επόμενα χρόνια. 

Οι ζημιές από το εργοστάσιο τα τρία τελευ-

ταία χρόνια έχουν ως εξής:

• Ζημιά 2009: 567 χιλιάδες Ευρώ σε απόσβεση 512

χιλιάδες Ευρώ

• Ζημιά 2010: 414 χιλιάδες Ευρώ σε απόσβεση 542

χιλιάδες Ευρώ

• Ζημιά 2011: 310 χιλιάδες Ευρώ σε απόσβεση 492

χιλιάδες Ευρώ

Η ζημιά το 2010 μειώθηκε κατά 128 χιλιάδες

Ευρώ σε σχέση με το 2009 και η ζημιά του 2011

μειώθηκε κατά 182 χιλιάδες Ευρώ σε σχέση με

το 2010. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα ελπίδας

για τη λειτουργία του εργοστασίου.

Αναφέρεται ότι ποσό 400 χιλιάδων Ευρώ ει-

σεπράχθη από την Κυβέρνηση ως Επιχορήγη-

ση για την ανέγερση του Εργοστασίου. 

Σήμερα η αξία του Εργοστασίου παραμένει

στα βιβλία της Εταιρείας στα 4,5 εκατομμύρια

Ευρώ περίπου και παραμένουν ακόμη 4 δύσκο-

λα χρόνια ζωής του με αποσβέσεις γύρω στις 500

χιλιάδες Ευρώ το χρόνο. Εδώ πρέπει να ανα-

φέρω ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχουν

προτάσεις και γίνονται διαβουλεύσεις για πι-

θανή ενοποίηση του Τομέα Ζωοτροφών της

ΣΠΕ Αθηαίνου και του Τομέα Ζωοτροφών της

ΣΠΕ Αλληλεγγύης-Αραδίππου με τον ΣΟΠΑΖ,

για τη δημιουργία ενός μεγάλου Οργανισμού για

την πλήρη εμπορία των ζωοτροφών Παγκύπρια

από ένα Συνεργατικό Οργανισμό. Δέσμευση

μας ως Επιτροπή είναι να σας κρατούμε ενή-

μερους για κάθε εξέλιξη στο πιο πάνω θέμα και

μαζί να βρούμε τις πιο σωστές λύσεις για το κα-

λό της Εταιρείας και των μελών μας.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Για το θέμα αυτό όπως όλοι γνωρίζεται ο πρώ-

ην γραμματέας κατηγορήθηκε για είσπραξη

προμηθειών. Έγιναν καταθέσεις και έρευνα

από την αστυνομία.

Η Γενική Εισαγγελία συμπληρώνοντας την

έρευνα της απέστειλε επιστολή και απεφάνθη

ότι με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της δεν

υπάρχει θέμα ποινικής δίωξης εναντίον του

πρώην Γραμματέα. Ταυτόχρονα ο Έφορος Συ-

νεργατισμού όρισε Ερευνητική Επιτροπή για

εξέταση του θέματος.

Η Ερευνητική Επιτροπή στην έκθεση της πα-

ράταξε στοιχεία και αποδείξεις ότι ο πρώην

Γραμματέας ενέχετο σε αποδοχή προμηθειών

για το συνολικό ποσό των 187 χιλιάδων Ευρώ και

ζήτησε την άμεση πληρωμή τους προς την Εται-

ρεία. Στις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν με-

ταξύ των δύο μερών στη παρουσία και των δι-

κηγόρων τους, κατατέθηκε από τον πρώην Γραμ-

ματέα το ποσό των 167 χιλιάδων Ευρώ για πλή-

ρη διευθέτηση των απαιτήσεων. Η Επιτροπή της

ΣΠΕ Αθηαίνου αποδέχθη την πρόταση και η όλη

υπόθεση έκλεισε.

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε σε έκταση και

δημιούργησε αρκετή αναταραχή την περίοδο

που πέρασε ήταν οι προτάσεις που υπήρχαν και

οι επαφές που έγιναν για ενοποίηση της ΣΠΕ

Αθηαίνου με άλλα Συνεργατικά Ιδρύματα της πε-

ριοχής. Η όλη προσπάθεια δεν είχε αίσιο τέλος,

όλες οι γειτονικές ΣΠΕ έχουν ενοποιηθεί στο με-

ταξύ με άλλα ΣΠΙ και το θέμα αυτό έχει τελειώ-

σει. Σήμερα και στο διάστημα που πέρασε καμιά

άλλη πρόταση δεν υπάρχει για συνένωση της

Εταιρείας μας στο σύνολο της με οποιαδήποτε

άλλη Εταιρεία.

Η ΣΠΕ Αθηαίνου ιδρύθηκε το 1916 και κλεί-

νει φέτος 96 χρόνια ζωής και σημαντικής προ-

σφοράς. Είναι η πιο παλιά εν ενεργεία Συνερ-

γατική στη Κύπρο. Η πορεία μας για τα πρώτα 100

χρόνια είναι δύσκολη. Η οικονομική κρίση που

σίγουρα θα συνεχιστεί για μερικά χρόνια ακό-

μα είναι μπροστά μας. Τα σοβαρά προβλήματα

παραμένουν. Ένα από αυτά, το πιο σημαντικό κα-

τά την άποψη μου είναι η διαχείριση του χαρ-

τοφυλακίου των δανείων.

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν μεγάλες υπερ-

βάσεις στους τρεχούμενους. Είναι γνωστό ότι

υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις στα δάνεια

6-7% περίπου. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν ση-

μαντικά ποσά σε δάνεια και τρεχούμενους που

παραμένουν ακάλυπτα από εγγυήσεις. Η διόρ-

θωση όλων αυτών χρειάζεται και τη δική σας

βοήθεια. Η σωστή πληρωμή των δόσεων σας

και η πλήρης ανταπόκριση στις υποχρεώσεις

σας προς την Εταιρεία θα βοηθήσει τα  μέγιστα

την διόρθωση  παρατυπιών που υπάρχουν σή-

μερα. Τελειώνω με μια μικρή αναφορά στους

στόχους μας για το έτος 2012 και 2013.

Πρώτον: Δημιουργία νέου 2ου πρατηρίου

στον πιστωτικό τομέα για καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των μελών. Ήδη τα κεντρικά γραφεία της

Εταιρείας δεν έχουν τους κατάλληλους χώ-

ρους για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας

της Εταιρείας που συνεχώς αυξάνονται. 

Δεύτερον: Πλήρης μηχανογράφηση του το-

μέα των Γαλευτικών μηχανών και μεταφορά

των εγκαταστάσεων του σε νέο χώρο στην πε-

ριοχή δίπλα από το εργοστάσιο ζωοτροφών που

ήδη έχει αγοραστεί από την Εταιρεία.

Τρίτον: Αναβάθμιση του ανθρώπινου μας δυ-

ναμικού ως επίσης και του εξοπλισμού όλων

των τμημάτων για καλύτερη προσφορά προς

τα μέλη και τους πελάτες. Η σωστή συνεργα-

σία με όλα τα μέλη της κοινότητας μας, με ευ-

γένεια, με γνώση και τιμιότητα είναι μέσα στις

προτεραιότητες μας. Η σωστή αυτή σχέση θα

ανεβάζει συνεχώς την εμπιστοσύνη όλων προς

την ΣΠΕ Αθηαίνου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου

στην Επιτροπή που μαζί διαθέτουμε απεριόρι-

στο χρόνο για εξέταση και επίλυση των θεμάτων

της Εταιρείας. Ευχαριστώ το προσωπικό της

Εταιρείας που εργάζεται σκληρά για να αντα-

ποκριθεί σε στόχους και επιδιώξεις που προ-

γραμματίζουμε. 

Ευχαριστώ τον Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων,

τον σύνδεσμο Σιτοπαραγωγών, το Δήμο Αθη-

αίνου και όλα τα οργανωμένα σύνολα που έχουν

μια ειλικρινή συνεργασία μαζί μας. Ευχαριστώ

το Γραφείο του Εφόρου και την Ελεγκτική Υπη-

ρεσία για τη συμπαράσταση και βοήθεια  που

μας προσφέρουν.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα

μέλη της ΣΠΕ που είστε απόψε μαζί μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ 100
ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΣΠΕ ΑΘΗΑΙΝΟΥ.

Σας ευχαριστώ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΠΕ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 14/5/2012



Τ
ην Παρασκευή 1η Ιουνίου

2012,Παγκόσμια μέρα γιορτής

του παιδιού πραγματοποιήθηκε

στο Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο

Αθηένου το Φεστιβάλ Παιδιού το οποίο

διοργανώνουν από κοινού η ΣΠΕ Αθηέ-

νου, ως μέγας χορηγός του Φεστιβάλ

και η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου. 

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ τα παι-

διά με την βοήθεια των δασκάλων του

Παιδοκομικού Σταθμού Αθηένου, του

Δημόσιου & Κοινοτικού Νηπιαγωγείου

και του Νηπιαγωγείου « Παιδική Πολι-

τεία ΝΑΓΙΑ» έκαναν διάφορες κατα-

σκευές και χάρηκαν μαζί με τους γονείς

τους στο υπαίθριο λούνα-παρκ που στή-

θηκε στο Πάρκο. 

Τα παιδιά συμμετείχαν σε κλήρωση

όπου δύο τυχερά παιδιά κέρδισαν δω-

ροεπιταγή αξίας €200 ενώ κληρώθηκαν

και 30 ομπρέλες θαλάσσης δώρο από

την ΣΠΕ ΑΘΗΑΙΝΟΥ. 

Τα παιδιά που κέρδισαν τις δωροεπι-

ταγές ήταν ο Πατσαλής Κυριάκος και η

Ψευδιώτη Στέλλα.  

18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απονομή τιμητικής πλακέτας Επιβράβευση
αριστεύσαντα

απόφοιτου

Η
ΣΠΕ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
προσέφερε χρημα-
τικό έπαθλο στον

Στέλιο Βραχίμη, απόφοιτο
Πανεπιστημίου Κύπρου ο
οποίος κατέλαβε την τιμη-
τική 1η θέση αριστεύοντας
στον κλάδο Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών κατά την διάρ-
κεια των σπουδών του που
αποπερατώθηκαν κατά την
διάρκεια της φετινής σχο-
λικής χρονιάς 2011-2012.

K
ατά την διάρκεια
των εγκαινίων του
νέου-

αναβαθμισμένου
γηπέδου του Σωματείου
«ΟΡΦΕΑΣ», που φέρει το
όνομα «ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΤΟΥ»,
ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ.
Δημήτρης Χριστόφιας ο
οποίος τέλεσε τα
εγκαίνια απένειμε
τιμητική πλακέτα προς τη
ΣΠΕ ΑΘΗΑΙΝΟΥ για την
οικονομική στήριξη της
ΣΠΕ  για αναβάθμιση του
γηπέδου. Εκ μέρους της
ΣΠΕ την πλακέτα
παρέλαβε ο Γραμματέας
της ΣΠΕ κ. Μάριος
Καρακόκκινος.
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Σ
τις 31 Μαΐου ο Δήμος Αθηένου με επιτυ-
χία πραγματοποίησε, στο Νέο Γυμνάσιο
Αθηένου, εκδήλωση προς τιμή του κα-

θηγητή Φίλιππου Πατσαλή, Γενικού Εκτελεστι-
κού Ιατρικού Διευθυντή του Ινστιτούτου Νευ-
ρολογίας και Γενετικής Κύπρου.  

Πρόκειται για ένα λαμπρό επιστήμονα ο οποί-
ος τίμησε  το νησί μας  ανά το παγκόσμιο με τα
επιτεύγματά του και έκανε εμάς τους Αθηενί-
τες ιδιαίτερα περήφανους αφού είναι συνδη-
μότης μας. 

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η
κ. Βίβια Καραγιάννη. Η εκδήλωση άρχισε με
τραγούδια από τη χορωδία του Δημοτικού Πο-
λιτιστικού Ομίλου Αθηένου με μαέστρο την κ.
Χριστίνα Χατζηστάθη. Ακολούθησε χαιρετισμός
από τον Δήμαρχο Αθηένου κ. Δημήτρη Παπα-
πέτρου και στη συνέχεια διάλεξη από τον κ. Πα-
τσαλή με θέμα «Προγεννητική Διάγνωση». Στη
συνέχεια, ακολούθησε αφιέρωμα στον καθη-
γητή Φίλιππο Πατσαλή. 

Ο Δήμαρχος απένειμε τιμητική πλακέτα στον
κ. Πατσαλή τονίζοντας ότι ο Δήμος Αθηένου
τον ευχαριστεί θερμά και του εύχεται να συνε-
χίσει με την ίδια επιτυχία το λαμπρό επιστημο-
νικό του έργο. Μεταξύ άλλων ανέφερε: Ο τόπος,
για να συνεχίσει να προοδεύει, χρειάζεται αν-
θρώπους σαν τον Φίλιππο Πατσαλή, επιστήμο-
νες σαν αυτόν που με τις γνώσεις και τις εμπει-
ρίες τους, προσφέρουν στην πρόοδο της επι-
στημονικής έρευνας. Κάθε ειλικρινής τελετή
απόδοσης τιμής σηματοδοτεί την αντικειμενι-
κή και ουσιαστική παραδοχή του τιμώμενου
στην ιστορία, στον τόπο και την κοινωνία. Η ανα-
γνώριση της προσφοράς ενός επιστήμονα από
το Δήμο μας αποτελεί αναντίλεκτη απόδειξη
εκτίμησης, πόσο μάλλον όταν αυτή η απόδοση
εκτίμησης και σεβασμού απευθύνεται σε ένα
συνδημότη μας. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δε-
ξίωση στο προαύλιο του Νέου Γυμνασίου Αθη-
ένου. 

Ποιος είνα ο Φίλιππος Κ. Πατσαλής

Ο καθηγητής Φίλιππος Κ. Πατσαλής γεννή-
θηκε στην Αθηαίνου το 1962. Είναι παντρεμέ-
νος με την Παναγιώτα Πατσαλή και έχει τρία
παιδιά, την Ιωάννα, τον Κωνσταντίνο και τον
Νέστορα. 

Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας
και μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής του
θητείας μετέβη για σπουδές στην Ελλάδα και
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει

αποκτήσει πτυχίο BSc του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ακολούθως πή-
ρε δύο μεταπτυχιακά επιπέδου Μάστερ, MA,
MPh, και διδακτορικό επιπέδου PhD από το City
University της Νέας Υόρκης. Επίσης, έχει ειδι-
κευτεί στην Ανθρώπινη Γενετική στο Memorial
Slοan-Kettering Center και στο Cornell Medical
Center, στη Νέα Υόρκη. Επιπρόσθετα, έχει ειδι-
κευτεί και έχει λάβει επαγγελματική άδεια στην
Κυτταρογενετική και Μοριακή Γενετική από το
New York Department of Health, και είναι διαπι-
στευμένος Διευθυντής στις ειδικότητες αυτές
στο American Board of Bioanalysis καθώς και δια-
πίστευση στο College of American Pathologists,
Αμερικής.  

Το 1993, επέστρεψε στην Κύπρο όπου δημι-
ούργησε το Τμήμα Κυτταρογενετικής στο υπό
ίδρυση τότε Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενε-
τικής Κύπρου, του οποίου και ανέλαβε τη Δι-
εύθυνση. Το 2007, διορίστηκε Γενικός Εκτελε-
στικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Είναι, επί-
σης, Καθηγητής στη Σχολή Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστήμιου Κύπρου, στην Ιατρική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και Κα-

θηγητής και Διευθυντής της Σχολής Μοριακής
Ιατρικής Κύπρου. 

Ο καθηγητής Πατσαλής έχει συνάψει πάνω
από 100 ακαδημαϊκές συνεργασίες με Πανεπι-
στήμια και Ινστιτούτα διεθνώς, και έχει διατε-
λέσει μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια αρκε-
τών κρατικών και διεθνών οργανισμών, όπως
της υπό ίδρυση Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ανθρώπινης Γενετικής, του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Κυτταρογενετικής και πολλών άλλων.
Είναι κρατικός αντιπρόσωπος της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε πολλά Ευρωπαϊκά Συμβούλια
και Επιτροπές. Το Υπουργικό Συμβούλιο τον
έχει διορίσει Μέλος του Κυπριακού Επιστημο-
νικού Συμβουλίου, το οποίο είναι το ανώτατο
συμβουλευτικό επιστημονικό σώμα στην Κύ-
προ. Είναι ένας επιστήμονας παγκόσμια γνω-
στός στον τομέα της Κυτταρογενετικής και Γο-
νιδιωματικής. Έχει προσκληθεί και έχει δώσει
πάνω από 200 διαλέξεις σε Πανεπιστήμια και
διεθνή συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Έχει διορι-
σθεί σε Συμβούλια Έκδοσης (Editorial Boards) σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της
Γενετικής. 

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη διά-
γνωση και πρόληψη γνωστών και άγνωστων γε-
νετικών παθήσεων, η οποία έχει χρηματοδοτη-
θεί τα τελευταία χρόνια από κρατικά και ευρω-
παϊκά προγράμματα. Τα αποτελέσματα των
ερευνών του έχουν τύχει αναγνώρισης,  επι-
κύρωσης και επισημοποίησης, σε επτά βιβλία
και σε 90 επιστημονικά κείμενα σε έγκριτα διε-
θνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Nature
Medicine, Lancet και άλλα. Τα ερευνητικά απο-
τελέσματά του, έχουν βραβευθεί με 25 βρα-
βεία από τους Ιατρικούς Συλλόγους Κύπρου,
Πανελλήνιους Ιατρικούς Συλλόγους, το Ευρω-
παϊκό Ίδρυμα Επιστημών. Επίσης του έχουν απο-
νεμηθεί τα δύο κορυφαία βραβεία επιστημών
της χώρας μας, δηλαδή το Εθνικό Βραβείο
Έρευνας Κύπρου το 2008 και το Εθνικό Βρα-
βείο Καινοτομίας Κύπρου το 2009. 

Κορυφαία στιγμή της καριέρας του καθηγη-
τή Φίλιππου Πατσαλή ήταν η ανακοίνωση της
ανακάλυψης της μη επεμβατικής προγεννητι-
κής διάγνωσης του συνδρόμου Down, το 2011.
Η πρωτοποριακή ανακάλυψη αποτελεί σταθμό
στην ιστορία της προγεννητικής διάγνωσης και
δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2011 στο πιο έγκυ-
ρο επιστημονικό περιοδικό στον κόσμο, το
Nature Medicine. 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Γενετι-
κής την αξιολόγησε ανάμεσα στις 5 καλύτερες
του 2011, ενώ το περιοδικό Nature, στο τεύχος
Μαρτίου 2011, την αξιολόγησε ως την καλύτε-
ρη ανακάλυψη στον κόσμο. Η είδηση έκανε τη-
λεοπτικά το γύρο του κόσμου και δημοσιεύθη-
κε στο Times, Science, CBC News, Guardian,
National Post, The Independent, The Telegraph,
The Wall Street Journal, κ.α.  Την ανακάλυψη κά-
λυψαν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης με πε-
ρισσότερα από 150.000 άρθρα μέσα στις πρώτες
τρεις μέρες της ανακοίνωσης. Με αφορμή την
τελευταία πρωτοποριακή ανακάλυψη της μη
επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης του
Συνδρόμου Down, έχει προσκληθεί και έχει δώ-
σει διαλέξεις σε πάρα πολλές χώρες και του
έχουν απονεμηθεί πολλά βραβεία κατά τον τε-
λευταίο χρόνο. 

Ανάμεσα σ’ αυτά περιλαμβάνεται και  το Βρα-
βείο Εξαίρετης Προσφοράς «Πλέον Διακεκρι-
μένης Επιστημονικής και Κοινωνικής Προσφο-
ράς», το Βραβείο του Υπουργείου Εξωτερικών
των ΗΠΑ για τον Πλέον Διακεκριμένο Απόφοι-
το των ΗΠΑ και άλλα από Ιατρικούς Συλλόγους
και κοινωνικά σύνολα και οργανισμούς. Πρό-
σφατα, έχει αναδειχθεί  ως Επιστήμονας της
Χρονιάς και   Άνδρας της Χρονιάς. 

Χορόδραμα Πολιτιστικού Ομίλου «Μάλλουρα»
Ό

ταν θέλουμε, Μπορούμε», η θεα-

τρική και η χορευτική ομάδα του

Πολιτιστικού Ομίλου «Μάλλουρα»

παρουσίασαν το χορόδραμα αφιερωμένο

στους πεσόντες και αγνοούμενους της τρα-

γωδίας του 1974, στις 18 Ιουλίου 2012, στο

Κωνσταντινίδειο Δημοτικό Πάρκο στην Αθη-

ένου. Συγγραφέας και σκηνοθέτης του έργου,

ο Ιωάννης Καντηλάφτης, πλαισιωμένος με

αξιόλογους ερασιτέχνες ηθοποιούς, όπως ο

Ηλίας Εξαδάκτυλος, η Άντρη Μαρκουλλή, ο

Παναγιώτης Γεωργίου, η Βερόνικα Γεωργίου,

ο Πέτρος Κολιάς, η Μαρία Βασιλείου, και ο

Ηλίας Γεωργίου. Αφηγητής της παράστασης,

ο Παναγιώτης Κιρκιλλάρης, όπου μαζί με τον

Κύρο Λυτρίδη απάγγειλαν και ποιήματα. Τη

βραδιά έκλεισε με το τραγούδι «Η δική μου η

πατρίδα», η Μαίρη Αντωνίου. Παρουσιάστρια

της βραδιάς, η Μαρία Δημητρίου.

Η ιστορία του έργου, διαδραματίζεται σε ένα

μεικτό χωριό το 1974 λίγες μέρες πριν τα τρα-

γικά γεγονότα της 20ης Ιουλίου. Δύο νέοι, ένας

ελληνοκύπριος και μία τουρκοκύπρια ερωτεύ-

ονται και αρραβωνιάζονται. Η ευτυχία τους όμως,

δεν κράτησε πολύ αφού γίνετε η πρώτη εισβο-

λή των Τούρκων και το ζευγάρι χωρίζεται με τον

νεαρό να θεωρείται αγνοούμενος και η κοπέλα

να τον προσμένει. Αφού τελείωσε ο πόλεμος

και η Κύπρος χωρίστηκε στα δύο, η αγάπη του

ζευγαριού δεν χάνετε με τον νεαρό να επι-

στρέφει στην αγαπημένη του..

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ ΤΙΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΜΑΣ

Για να προοδεύσει ο τόπος χρειάζεται λαμπρούς 
επιστήμονες όπως τον Φίλιππο Πατσαλή
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Ά λλη μια σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε. Όχι,

όμως, μία οποιαδήποτε σχολική χρονιά για

τους τελειόφοιτους του σχολείου μας. Αυτή η μέ-

ρα της τελικής γιορτής αποτέλεσε ορόσημο γι’ αυ-

τούς, αφού σηματοδότησε το τέλος του εξάχρο-

νου ταξιδιού τους στο Δημοτικό Σχολείο. Το δη-

μοτικό τους υποδέχτηκε μικρά παιδιά και τους απο-

χαιρέτησε εφήβους. Δευτέρα, στις 18 Ιουνίου 2012,

η βραδιά ήταν ξεχωριστή γι’ αυτούς. Ήταν η

τελευταία τους παρουσίαση στη ζεστή αγκα-

λιά του Δημοτικού Σχολείου της Αθηένου.

«Με ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα βαδί-

ζουμε δυναμικά μπροστά» ήταν το θέμα της

τελικής μας γιορτής, εν όψει της ανάληψης

της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από

τη μικρή μας Κύπρο. Άνθρωπος που δε γνω-

ρίζει το παρελθόν του, δε χτίζει σωστά το

μέλλον του. Στον πλούτο της πολιτιστικής

κληρονομιάς της Κύπρου μας ήταν, λοιπόν,

βασισμένο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ασχολίες,

τσιαττιστά, αντιλήψεις, γνωμικά, χοροί, τραγούδια,

ενδυμασίες, κυπριακή ντοπιολαλιά ζωντάνεψαν

μέσα από τα θεατρικά δρώμενα των παιδιών, βα-

σισμένα στην ποίηση του Δημήτρη Λιπέρτη και του

Χριστόφορου Παλαίσιη.

Παράλληλα, στα πλαίσια της γιορτής, ο Σύνδε-

σμος Γονέων και το σχολείο μας  τίμησαν τον τέ-

ως πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας κύριο Αδάμο

Αδάμου για την πολύτιμη προσφορά του στην εκ-

παιδευτική ζωή της κοινότητάς μας. Ακολούθησε

αποχαιρετισμός από τον πρόεδρο του Κεντρικού

Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας Κυριά-

κο Πάρπα, καθώς και αποχαιρετισμός  από τη δι-

ευθύντρια του σχολείου μας κυρία Γεωργία Ζαν-

νετή προς τους μαθητές της Στ’ τάξης. Μετά το

τέλος της γιορτής, οι προσκεκλημένοι είχαν την

ευκαιρία να επισκεφτούν την αίθουσα της Οικια-

κής Οικονομίας αλλά και μέρος της αυλής του σχο-

λείου, όπου εκτέθηκαν έργα και κατασκευές τον

παιδιών.

O χρόνος κύλησε. Το ταξίδι των τελειοφοίτων

έφτασε στο τέλος του. Και με βάρκα την ελπίδα ατε-

νίζουμε μπροστά το μέλλον. Καλή συνέχεια. Καλό

καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε όλους όσους

παρακολούθησαν τη γιορτή μας, αλλά και όσους

συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Μαρία Κουμίδου, Νίκη Πεττεμερίδου, 

Νίκη Κλεάνθους

Εκπαιδευτικοί

Τ
ο καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Τα μαθή-

ματα τέλειωσαν, οι ρυθμοί άρχισαν να πέ-

φτουν. Η Σχολική χρονιά 2011 – 2012 έχει

ολοκληρωθεί  με τις τελικές γιορτές των σχολεί-

ων μας. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να θαυμά-

σουν τα παιδιά τους να παρουσιάζουν τους ρό-

λους τους με τρόπο εκπληκτικό. 

Πολλά από τα παιδιά μας συμμετείχαν σε διά-

φορους διαγωνισμούς και ορισμένα έτυχαν διά-

κρισης. Κατά την τελική γιορτή των σχολείων μας

ο Σύνδεσμος Γονέων βραβεύει τα παιδιά που δια-

κρίθηκαν σε παγκύπριους και διεθνείς διαγωνι-

σμούς. Οι μαθητές αυτοί είναι:

• Γιάννος Παπαϊωάννου του Αναστασίου, μαθη-

τής της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου Αθη-

ένου Κ.Β΄. Έλαβε αργυρό μετάλλιο στη 13η Κυ-

πριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα 2012, για μαθη-

τές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. 

• Αντώνιος Λαπόρνικ - Μαθητής της Γ’1 τάξης του

δημοτικού σχολείου Αθηένου Κ.Α΄. Έλαβε χρυ-

σό μετάλλιο (Επίπεδο 3) στο διεθνή διαγωνισμό

μαθηματικών Καγκουρό. 

•  Αντώνης Κυριάκου- Μαθητής της Γ’2 τάξης του

δημοτικού σχολείου Αθηένου Κ.Α΄. Έλαβε αρ-

γυρό μετάλλιο (Επίπεδο 3) στο διεθνή διαγωνι-

σμό μαθηματικών Καγκουρό. 

•  Σταυριάνα Ζαννέτου - Μαθήτρια της Γ’1 τάξης

του δημοτικού σχολείου Αθηένου Κ.Α΄. Διακρί-

θηκε στο παγκύπριο διαγωνισμό ζωγραφικής της

ΑΤΗΚ. 

•  Σταυριάνα Ηρακλέους και Μαρία Χαραλάμπους

- Μαθήτριες της Β’1 τάξης του δημοτικού σχο-

λείου Αθηένου Κ.Α΄. Διακρίθηκαν στο παγκύπριο

διαγωνισμό ζωγραφικής για τη μέρα της γης.

Ο Σύνδεσμος Γονέων επιβραβεύει τη συμμε-

τοχή σε διαγωνισμούς με την απονομή τιμητικών

διπλωμάτων στα παιδιά που συμμετείχαν σε επαρ-

χιακούς, παγκύπριους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Διπλώματα απονεμήθηκαν στους:

Αντρέα Μαλλουρή, Χρίστο Μαλλουρή, Δημή-

τρη Γ. Σπυριδάκη, Λάμπρο Ιωάννου, Κωνσταντίνο

Τουμάζου, Εφραίμ Δεσπότη, Άντρο Απουζέτ, Μα-

ρίνο Τζιακούρη, Πέτρο Μιχαήλ, Αντρέα Βασιλείου,

Ιάκωβο Φλουρέντζου, Σόλωνα Απουζέτ, Ιωάννη

Ζορπά, Χρίστο Γιασεμή, Θεότιμο Κοσκόσιη, Άγγε-

λο Ιεροδιακόνου, Ιωάννη Ζορπά, Κωνσταντίνο Πα-

πουή, Ανδρέα Μανιάτη, Κυριάκο Καδή, Μάριο Νι-

κολάου, Κωνσταντίνο Τζιρτζιπή, Δημήτρη Χρ. Σπυ-

ριδάκη, Κυριάκο Δεσπότη, Αντρέα Κυριάκου, Γιώρ-

γο Λουκά, Χρίστο Παυλικά, Ιωνά Κυριάκου, Χρί-

στο Μίρτζιεφ, Βαλέριο Σταύρου, Μιχάλη Καρα-

νίκκη και  Παναγιώτη Χατζηπετρή για τη συμμε-

τοχή τους στο τουρνουά ποδοσφαίρου της ομο-

σπονδίας Συνδέσμων Γονέων Επαρχίας Λάρνα-

κας. Σημειώνεται ότι τα παιδιά της Α  ́& Β  ́τάξης που

συμμετείχαν έλαβαν και το κύπελλο στην κατη-

γορία τους.

Γιώργος Λουκά  για τη συμμετοχή του στους

Παγκύπριους Αγώνες Στίβου στο αγώνισμα Άλμα

εις μήκος 

Φλώρος Κ. Φραντζέσκου για τη συμμετοχή του

στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου στο αγώνισμα

Άλμα εις Ύψος 

Διονυσία Τσότρα για τη συμμετοχή της στους

Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Tae Kwon Do

Σταύρος Τζιρτζιπή και Κωνσταντίνος Τζιρτζιπή

για τη συμμετοχή τους στους Παγκύπριους Κο-

λυμβητικούς Αγώνες

Ο Σύνδεσμος Γονέων απένειμε τιμητική πλα-

κέτα στο διευθυντή κύριο Σταύρο Γεωργίου και τη

δασκάλα κυρία Μάρθα Κουφοπαύλου Ταππή του

Δημοτικού Σχολείου Κ.Α΄, που φέτος αφυπηρε-

τούν, για την πολυετή προσφορά τους προς τα παι-

διά μας. Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε και προς

τον κύριο Αδάμο Αδάμου τέως  πρόεδρο της σχο-

λικής εφορείας Αθηένου για την προσφορά του στα

δημοτικά μας σχολεία.

Σε όλους τους τελειόφοιτους απονεμήθηκε τι-

μητική πλακέτα ως ενθύμιο αποφοίτησης. 

Η σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε με το πάρτι

των τελειοφοίτων που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος

Γονέων  όπου τα παιδιά μας χόρεψαν και διασκέ-

δασαν με μουσική και χορό. Προς το προσωπικό των

σχολείων μας και όλους τους συντελεστές που

βοήθησαν κατά τη σχολική χρονιά 2011 – 2012,

διοργανώθηκε δεξίωση, όπου δόθηκε η ευκαιρία

σε όλους να περάσουν ευχάριστα μαζί  πριν τις κα-

λοκαιρινές διακοπές.

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι.   

Κωνσταντίνος Παπαϊακώβου

Πρόεδρος Συνδέσμου  Γονέων 

Δημοτικών Σχολείων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ (Κ.Β΄) -
ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Τ ην Τετάρτη,  13 Ιουνίου 2012, πραγμα-

τοποιήθηκε  με μεγάλη επιτυχία η τε-

λική γιορτή του σχολείου μας.  Η φετινή

μας γιορτή περιλάμβανε και τελετή αφυ-

πηρέτησης δύο συναδέλφων: του διευθυ-

ντή του σχολείου μας κ. Σταύρου Γεωργί-

ου και της εκπαιδευτικού κ. Μάρθας Κου-

φοπαύλου-Ταππή. Τους αφυπηρετούντες

συναδέλφους αποχαιρέτισαν: ο βοηθός δι-

ευθυντής του σχολείου, κ. Γιάννης Κεπό-

λας, η πρώτη λειτουργός εκπαίδευσης, κ.

Ερασμία Ρουσιά, ο αντιδήμαρχος Αθηένου,

κ. Μιχάλης Παπούτσας, ο πρόεδρος της

σχολικής εφορείας Αθηένου, κ. Βάσος Χα-

τζηγιαννακού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Γονέων, κ. Κωνσταντίνος Παπαϊακώβου και

η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου

Αθηένου (Κ.Β.), κ. Γεωργία Ζαννεττή.

Το καλλιτεχνικό μέρος της γιορτής μας

ήταν ένα όμορφο αφιέρωμα στον παλιό ελ-

ληνικό κινηματογράφο. Τα παιδιά της Γ΄ τά-

ξης παρουσίασαν κωμικές σκηνές από τον

παλιό κινηματογράφο, τραγούδησαν, χό-

ρεψαν και μας πρόσφεραν μια ευχάριστη

βραδιά.

Η γιορτή μας ολοκληρώθηκε με βραβεύ-

σεις μαθητών του σχολείου μας που έχουν

διακριθεί σε παγκύπριους διαγωνισμούς και

αθλήματα.

Χριστοθέα Ιακώβου

Εκπαιδευτικός

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ (Κ.Α΄)
ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Τα νέα του Συνδέσμου Γονέων των Δημοτικών Σχολείων Αθηένου

Από το τουρνουά ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων  

Δημοτικών Σχολείων Επαρχίας Λάρνακας.
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Τέλος σχολικής χρονιάς
στον παιδοβρεφοκομικό

σταθμό

Τ
ην Παρασκευή  22 Ιουνίου 2012 , πραγ-

ματοποιήθηκε στο σχολείο μας  η τε-

λική  γιορτή  αποφοίτησης  σηματο-

δοτώντας  και τη λήξη της φετινής σχολι-

κής χρονιάς.  Με ιδιαίτερη χαρά  καθηγητές

, τελειόφοιτοι μαθητές ,  αλλά και μαθητές

της A΄ και B ́  γυμνασίου που ξεχώρισαν για

τις  επιδόσεις τους  και  την  συμμετοχή τους

στα σχολικά δρώμενα  ,  συγκεντρώθηκαν

στην κλειστή αίθουσα  του σχολείου για την

καθιερωμένη τελετή αποφοίτησης. Την αί-

θουσα κοσμούσαν  έργα των μαθητών  και

των τριών τάξεων,  στα μαθήματα της Τε-

χνολογίας , Οικιακής Οικονομίας  και Τέ-

χνης.  Το κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο για

τους 63 απόφοιτους της φετινής χρονιάς

αλλά και για μας που δουλέψαμε μαζί τους.

Την  εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους  ο    Επαρχιακός  Επιθεωρητής Λάρνα-

κας  Κ.  Μιχάλης Λοιζίδης , η επιθεωρήτρια

Φυσικής Αγωγής  κ Ελευθερία  Χατζηστε-

φάνου, ο  Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας

κ.  Βάσος Χατζηγιαννακού , ο Πρόεδρος του

Συνδέσμου Γονέων κ. Νεόφυτος  Περατι-

κός, ο κοινοτάρχης  Αθηένου κ.  Γιώργος

Καραγιάννης , ιερείς, μέλη της Επιτροπής

ΣΠΕ Αθηένου καθώς και πολλοί  γονείς και

συγγενείς των μαθητών .

Η Διευθύντρια του σχολείου κ. Άντρη Χρί-

στου  στη λογοδοσία της αναφέρθηκε στις

πολλές δραστηριότητες του σχολείου κα-

θώς  και στις διακρίσεις  των μαθητών του

Γυμνασίου. 

Ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους

για τη συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία

του σχολείου  και απευθυνόμενη  στους τε-

λειόφοιτους τους ευχήθηκε  ότι καλύτερο

στη μελλοντική   τους προσωπική και επαγ-

γελματική ζωή. 

Παράλληλα τους προέτρεψε  να αγωνί-

ζονται στη ζωή τους διότι όπως  λέει  και ο με-

γάλος  μας ποιητής  Οδυσσέας  Ελύτης  «

Από σένα η άνοιξη εξαρτάται»

Εμείς με τη σειρά μας δεν έχουμε παρά να

ευχηθούμε ότι καλύτερο στους τελειόφοι-

τούς μας και να τους αποχαιρετήσουμε με

τα εξής λόγια :  «Κανένας δεν μπορεί να κτί-

σει για λογαριασμό σας το γεφύρι απ΄ όπου

χρωστάτε να περάσετε το ρεύμα της ζωής.

Κανένας εκτός από εσάς τους ίδιους. Υπάρ-

χουν βέβαια μονοπάτια άπειρα και γεφύρια

και ημίθεοι πρόθυμοι να σας περάσουν, μα

θα ζητήσουν πληρωμή τον ίδιο σας τον εαυ-

τό. Στον κόσμο ένας δρόμος υπάρχει, κι αυ-

τόν κανένας άλλος δεν μπορεί να τον βαδί-

σει παρά μόνο εσείς.

Καλό δρόμο λοιπόν!»

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012

Το τέλος της σχολικής χρονιάς  2011-2012 έφτασε και ο
Παιδοκομικός Βρεφοκομικός  σταθμός Αθηαίνου έκανε
την τελική του γιορτή η οποία είχε μεγάλη επιτυχία και απέ-
σπασε θετικότατες κριτικές με το έργο Σταχτοπούτα. 

Διαγωνισμός Συγγραφής
Ερευνητικής Εργασίας

Σε εκδήλωση που έγινε στις 10/05/2012 στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Στροβόλου οι Αθηενίτες μαθητές του Παγκυπρίου
Γυμνασίου Νεόφυτος Παπασάββας, Παναγιώτης Παπα-
παύλου, Γιώργος Χριστοδούλου και Έλενα Στυλιανοπού-
λου πήραν το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Συγγραφής
Ερευνητικής Εργασίας.



20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

T
ο Κωνσταντινελένειον σφύζει από ζωή τον τελευταίο καιρό!

Στις 24 Μαϊου άρχισε το νέο πρόγραμμα Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Γυναικών το οποίο γνωρίζει τεράστια επιτυχία.

Στην πρώτη γνωριμία όπως επίσης και στις 21 Ιουνίου το πρόγραμ-

μα είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα με μουσική, τόμπολα και κουβε-

ντούλα. Στις 21 Ιουνίου μας ψυχαγώγησαν με ένα εξαιρετικό, δια-

σκεδαστικό μουσικό πρόγραμμα οι Κύρος Λυτρίδης, Γιώργος Αρτε-

μίου, Αντρέας Πουργούρας και Βάσος Βοροκληνιώτης.

Στις 31 Μαϊου, 7, 14 και 28 Ιουνίου οι συναντήσεις είχαν εκτός από

ψυχαγωγικό χαρακτήρα και εκπαιδευτικό. Ο παθολόγος Ελευθέ-

ριος Ελευθερίου ανέπτυξε το θέμα ο διαβήτης στη ζωή μας, ο δια-

τροφολόγος/διαιτολόγος Κυριάκος Γεωργίου μίλησε για τη δια-

τροφή του χθες και του σήμερα, ο πάτερ Δημήτριος για την εξομο-

λόγηση και τη μετάνοια και η ψυχοθεραπεύτρια Γαβριέλα Φιλίππου

μας ενημέρωσε για το «Τί είναι κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζε-

ται».  Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αναφέρουν ότι περνούν ευ-

χάριστα το χρόνο τους στο Κωνσταντινελένειο, σε ένα όμορφο πε-

ριβάλλον όπου έχουν την ευκαιρία να βρεθούν με τις φίλες τους

αλλά και να κάνουν καινούριες γνωριμίες. Θεωρούν επίσης πολύ

ωφέλιμες τις εκπαιδευτικές διαλέξεις που αφορούν ποικιλία θεμά-

των που τις απασχολούν και τις οποίες παρακολουθούν με ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον.  

Το πρόγραμμα κλείνει για τις καλοκαιρινές διακοπές τέλος Ιουνίου

και θα επαναρχίσει το Σεπτέμβριο. Η μέρα και οι ώρες των συνα-

ντήσεων θα ανακοινωθούν στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας. 

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν κάποια διάλεξη ή ομάδα συζήτη-

σης αφιλοκερδώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να συ-

ζητήσουμε το θέμα στο 24522742. 

Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε ότι το Κων-

σταντινελένειο προσφέρεται για μνημόσυνα, κηδείες ή άλλες εκ-

δηλώσεις με χρεώσεις, αναλόγως της μέρας και της ώρας.

Έλα στην ομάδα μας να γίνεις και ‘συ εθελοντής και υπερασπιστής

των δικαιωμάτων των παππούδων και των γιαγιάδων μας! Δώσε ζωή

με το χαμόγελο σου σε αυτούς που σε χρειάζονται!

Σταυρούλα Τσιμούρη Ίλιτς

Διευθύντρια Κωνσταντινελένειου Κέντρου Ενηλίκων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΛΕΝΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟN ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  
• Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς Δρ. Γιαννάκη Ομήρου, Δρ.

Θεοδώρου Κωνσταντίνα, Δρ. Κυριάκου Παναγιώτα και Δρ. Νίκη Χαρή που βρί-

σκονται ανά πάσα στιγμή κοντά μας, προσφέροντας πάντοτε με προθυμία στους

ηλικιωμένους ιατρική φροντίδα και περίθαλψη.

• Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε  να σας  πληροφορήσουμε ότι  συνεργαζόμαστε

με τη δερματολόγο  Δρ. Πάττη Παπαμιχαήλ και τον οφθαλμίατρο Δρ. Πάρη Παπα-

μάρκου οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται στην Στέγη μας όταν εσείς τους χρεια-

στείτε. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο: 24254625.

• Η δύσκολη εποχή την οποία διανύουμε αλλά και οι συνεχώς αυξανόμενες ανά-

γκες της νέας μας Στέγης, χρήζουν της δικής σας ενίσχυσης και συμπαράστα-

σης στο έργο του εθελοντισμού. Όλα αυτά που για σας μπορεί να θεωρούνται

μικρά κι ασήμαντα όπως ένα χαμόγελο, μια απλή κουβέντα, ένα χάδι, λίγος από

τον χρόνο σας, η προσφορά ενός γλυκού, είναι για μας μεγάλα και απαραίτητα.

Ελάτε και εσείς στην μεγάλη μας οικογένεια να μας δώσετε λίγη από την αγά-

πη σας.

• Από το Μάρτιο 2012 οι ένοικοι της Στέγης μας απολαμβάνουν όχι μόνο τις ανέσεις

του νέου κτιρίου, τη φροντίδα από το προσωπικό μας αλλά και το εβδομαδιαίο πρό-

γραμμα Ψυχαγωγίας και απασχόλησης που δίνει στους ενοίκους την χαρά της δη-

μιουργικότητας αλλά και εκγύμναση του σώματος. Νους υγιής εν σώματι υγιεί.

Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και άτομα τα οποία δεν είναι ένοι-

κοι της Στέγης και γι’ αυτό τον σκοπό παραθέτουμε παρακάτω το εβδομαδιαίο πρό-

γραμμα ψυχαγωγίας και απασχόλησης για όποιον ενδιαφέρεται. Η Κλεάνθειος Στέ-

γη παραμένει πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες αλλά και

για ξενάγηση στους  άρτια εξοπλισμένους χώρους μας. 

Επιμέλεια: κύριος Βάσος Χ " Γιαννακού

Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής Κλεάνθειου Στέγης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΛΕΝΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΡΕΙΑ "ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ" εις μνήμη των

αείμνηστων αδελφών Απόστολου

και Κυριάκου Μουγιάρη. Άνθρωποι

που έμπρακτα έδειξαν την αγάπη

τους και αφιερώθηκαν εθελοντικά

στις ανάγκες των ατόμων της 3ης

ηλικίας από τον καιρό της λειτουρ-

γίας της το 1983. Θα τους έχουμε

πάντοτε στη μνήμη μας προσευχό-

μενοι ο Θεός να τους αναπαύει στην

αιώνια αγάπη Του. 

Η φιλοσοφία της όλης εκδήλω-

σης αποτελεί έκφραση αγάπης και

ευχαριστίας  στα όσα έχουν προ-

σφέρει οι ηλικιωμένοι μας. Έμπρα-

κτα η κοινότητά μας αγκάλιασε  την

προσπάθεια αυτή και πλήθος κό-

σμου μαζί με τους ηλικιωμένους

μας, πορεύθηκαν στους δρόμους

της κοινότητάς μας, σε μια δια-

δρομή από την Κλεάνθειο Στέγη μέ-

χρι και το Κωνσταντινίδειο πάρκο,

στέλνοντάς τους και έμπρακτα το

μήνυμα ότι τα γηρατειά αποτελούν

τις ρίζες της ζωής μας. 

Για την επιτυχία της πορείας οφεί-

λουμε πολλές ευχαριστίες στους

σταθερούς μας χορηγούς Δήμο και

ΣΠΕ Αθηένου, τον Δρ. Γιαννάκη

Ομήρου και την Αστυνομία Αθηέ-

νου που συνόδευσαν την εκδήλω-

ση μας, τον κο Μιχάλη Μάγο για την

βοήθεια του στα ηχητικά, τον κο

Λούη Ζένιο για τη φιλοξενία στο

πάρκο αλλά και για την εισφορά του,

τις κυρίες Φωτεινή Παπαδοπούλου

και Μαρία Καρύδη για τις ευγενι-

κές εισφορές τους, τις εταιρείες

ξηρών καρπών Ηρακλέους και Ζορ-

πά Θεόκλητο για την προσφορά

τους. Τη λαχαναγορά Στέλιου & Κώ-

στα Διομήδους για την προσφορά

των φρούτων, την εθελόντρια Λέ-

νια Κουρσάρη για την προσφορά

της, τα παιδιά του Γυμνασίου και

Δημοτικού Σχολείου Αθηένου για

τις όμορφες πινακίδες τους με δι-

δακτικό περιεχόμενο που έφτιαξαν

για την Τρίτη ηλικία, την όμορφη

παρέα της Ευδοκίας που μας κρά-

τησε συντροφιά και μας ψυχαγώ-

γησε κατά την παραμονή μας στο

πάρκο, τους ακούραστους εθελο-

ντές μας και τέλος όλους εσάς που

βρίσκεστε πάντοτε στο πλάι μας. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ αφιερωμέ-

νη προς όλους τους συνταξιούχους

αθηενίτες και ετεροδημότες. Πραγ-

ματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2012,

στο Κέντρο «Ανάμνησις», με την

αμέριστη συμβολή και υποστήριξη

του Δήμου που επιχορήγησε την εί-

σοδο όλων των συνταξιούχων της

Κοινότητάς μας. Θερμές ευχαρι-

στίες στη ΣΠΕ Αθηαίνου και σε

όλους τους χορηγούς και δωροθέ-

τες  που μας στήριξαν με τις ει-

σφορές και τις προσφορές τους.

Ξεχωριστές ευχαριστίες στους συμ-

μετέχοντες στο πρόγραμμα καθώς

και στον κο Γιώργο Ονησιφόρου για

την εκφραστική  διάχυτη παρου-

σίαση του προγράμματος με την

οποία κέρδισε το κοινό. Ευχαρι-

στούμε όλους τους συνταξιούχους

και τον κόσμο που μας τίμησε με

την παρουσία του. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε χαι-

ρετισμούς από το Δήμαρχο Αθηαί-

νου και την εκπρόσωπο της Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων κα. Ρόη Έλληνα (Επαρ-

χιακή Λειτουργός Ευημερίας Λάρ-

νακας ), παραδοσιακούς χορούς

από το Δημοτικό Πολιτιστικό Όμι-

λο, τραγούδια από διάφορες όπε-

ρες με την κα. Anoki von Arx και ελεύ-

θερο μουσικό πρόγραμμα με τη Μαί-

ρη Αντωνίου και Παναγιώτη Χ "

Αντώνη. 

Νέα δωρεά από τον Νίκο Μουγιάρη

Οπρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, το προσωπικό, καθώς και
τα άτομα που φιλοξενούνται στην Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθη-

ένου με μεγάλη συγκίνηση και αισθήματα ευγνωμοσύνης, έχουν δεχτεί τη γεν-
ναιόδωρη δωρεά ενός αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Στέγης. Η δωρεά αυτή έγι-
νε από τον μεγάλο μας ευεργέτη Νίκο Μουγιάρη εις μνήμη του αδελφού του Κού-
λη Μουγιάρη. O Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή του. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο μας
κ. Νίκο Μουγιάρη που είναι κοντά μας σε κάθε μας ανάγκη. 
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Σ
τις  2 Ιουλίου 2012

πραγματοποιήθηκε

από την Επιτροπή

Νεολαίας του δήμου στην

καφετέρια DelMar στην

Αθηένου το καθιερωμένο

αποχαιρετιστήριο πάρτι για

τους τελειόφοιτους και

τους νεοσύλλεκτους του

Δήμου μας. Όλα τα παιδιά

έδωσαν το παρόν τους δια-

σκεδάζοντας με Dj και συ-

ζητώντας με φίλους και φί-

λες μέχρι τα μεσάνυχτα. 

Είναι αλήθεια πως το με-

γάλο και όμορφο κεφάλαιο

της μαθητικής ζωής των παιδιών μας έχει κλείσει επίσημα ενώ ταυτόχρονα αρχίζει ένα καινούρ-

γιο. Ευχή μας λοιπόν να έχουν όλοι τους επιτυχημένη σταδιοδρομία τόσο στις σπουδές τους όσο

και σε κάθε άλλη τους επιλογή αλλά και οι νεοσύλλεκτοι μας να έχουν μια καλή θητεία.

Aποχαιρετιστήριο πάρτι

Η
Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου

Αθηένου με επιτυχία παρουσίασε

στις 6 Ιουλίου 2012 την εκδήλω-

ση ΄Αθηένου έχεις Ταλέντο΄ στο κατά-

μεστο από κόσμο Κωνσταντινίδειο Δη-

μοτικό Πάρκο. 

Το πρόγραμμα παρουσίασε η συγχω-

ριανή μας ηθοποιός Χριστιάνα Αρτεμί-

ου που με τις εύστοχες ατάκες της ευ-

χαρίστησε τον κόσμο. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε χορευτι-

κά, τραγούδι, ντραμς, σάτιρα και τσιατ-

τιστά. Η κα Μάρω Ιωσηφίδου Μαρμαρά

και ο κος Φίλιππος Χατζηγιαννακού ως

οι κριτές του παιχνιδιού  έφεραν εις πέ-

ρας το έργο τους με ωραίο και αξιο-

κρατικό τέλος δίνοντας το 1ο βραβείο

στο τραγούδι της Μαίρης Αντωνίου, 2ο

βραβείο στο τραγούδι της Μαρίας Μι-

χαήλ και 3ο βραβείο στη σχολή ντραμς. 

Στην παράσταση έδωσε ακόμα ποιο

πολύ γέλιο το τρίδυμο Χρυστάλλα Πα-

τσαλή, Άντρη Μαρκουλή και Μυρούλ-

λα Αρτεμίου που με τα όμορφα νούμε-

ρά τους κατενθουσίασαν ακόμα για μια

φορά το κοινό της Αθηένου. 

Ευχαριστούμε όλους τους συντελε-

στές που συνέλαβαν στην πραγματο-

ποίηση της όλης εκδήλωσης αλλά και

όσους συμμετείχαν και έδωσαν τόση

ζωντάνια στο παιχνίδι.

Ραντεβού του χρόνου

Ναι η Αθηένου έχει Ταλέντααα…



ΙΣΤΟΡΙΑ22

ΜΟΥΧΤΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΖΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥΜΟΥΧΤΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΖΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥΜΟΥΧΤΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΖΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥΜΟΥΧΤΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΖΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Ο Ζαννέτος Κούλλουρος με την σύζυγό του Χρυ-
στάλλα Κουμή. Μουχτάρης της Αθηαίνου από τον Δε-
κέμβριο του 1945 ώς τον Ιούνιο του 1999. 

Κυριάκος Μεστάνας, μουχτάρης Αθηαίνου, 1928-
1942.

Ο Ιωάννης (Γιαννάτζης) Λύτρας με την σύζυγό του Ελένη Λευτέρη Χατζηζαχαρούλα - Χα-
τζηζαχαρία, τον γιο του Βασίλη (Βάσο) και τις κόρες του Χρυστάλλα και Αναστασία. Εκτός
από μουχτάρης (1943–1945) διετέλεσε και πρώτος δήμαρχος Αθηαίνου (1926–1930).

ΜΟΥΧΤΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΖΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
• Γράφει Γιάννης Κ. Λάμπρου

Ό
ταν οι Άγγλοι ανέλαβαν την διακυβέρ-

νηση της Κύπρου, βρήκαν να λειτουρ-

γούν σε κάθε κοινότητα κοινοτικές

Αρχές, που αποτελούνταν από τον μουχτάρη (κοι-

νοτάρχη) και τους αζάδες (μέλη του κοινοτικού

συμβουλίου). Οι Άγγλοι διατήρησαν τον θεσμό και

ρύθμισαν με νόμους τις εξουσίες και τα καθήκο-

ντα των κοινοτικών αρχόντων. Σύμφωνα με τον νό-

μο του 1891 ο μουχτάρης κάθε κοινότητας διορι-

ζόταν από τον Μέγαν Αρμοστή (έτσι λεγόταν ο Κυ-

βερνήτης της Κύπρου πριν από το 1925), ο οποίος

τον επέλεγε μεταξύ πέντε προσώπων, που προ-

τείνονταν από το Μετζιλίς Ιταρέ, δηλαδή το Επαρ-

χιακό Διοικητικό Συμβούλιο.1 Ο νόμος επικρίθη-

κε ως αντιδημοκρατικός και τον Ιούνιο του 1906,

όταν αρμοστής ήταν ο σερ Τσιαρλς Άντονι Κιγκ-

Χάρμαν, θεσπίστηκε νόμος που παρείχε στους κα-

τοίκους των κοινοτήτων το δικαίωμα να αναδει-

κνύουν με εκλογές την Χωριτική τους Αρχή, που

απαρτιζόταν από τον μουχτάρη και τέσσερις αζά-

δες. Οι εκλογές επαναλαμβάνονταν κάθε δύο χρό-

νια. Σε μεικτά χωριά εκλέγονταν ξεχωριστές Χω-

ριτικές Επιτροπές για Έλληνες και Τούρκους. Οι

κοινοτικοί άρχοντες έπρεπε να έχουν ηλικία άνω

των τριάντα ετών.2

Η Κυβέρνηση με αφορμή κάποια επεισόδια που

σημειώνονταν σε κάποια χωριά κατά τις εκλογές,

στην πραγματικότητα όμως επειδή ήθελε να ασκεί

μεγαλύτερο έλεγχο επί των κοινοτικών αρχόντων,

άλλαξε τον τρόπο εκλογής τους με νόμο που ψη-

φίστηκε από το Νομοθετικό Συμβούλιο στις

28.5.1923. Σύμφωνα με τον νόμο ο διοικητής της

επαρχίας στην οποία ανήκε η κοινότητα και όσοι

από τα μέλη του Μετζιλίς Ιταρέ3 ήταν χριστιανοί

πρότειναν δύο πρόσωπα, για να γίνουν μέλη της Χω-

ριτικής Αρχής, ενώ οι Χριστιανοί βουλευτές της

επαρχίας πρότειναν άλλα τρία. Από αυτά τα πέντε

πρόσωπα ο Μέγας Αρμοστής (High Commissioner)

διόριζε ένα στην θέση του μουχτάρη, ενώ τα υπό-

λοιπα τέσσερα έπαιρναν το αξίωμα του αζά.4 Ο νό-

μος αυτός, ο οποίος περιέκοπτε δημοκρατικά δι-

καιώματα των κοινοτήτων να εκλέγουν τις Κοι-

νοτικές τους Αρχές, ψηφίστηκε, όταν η ελληνική

κοινότητα της Κύπρου αντιπροσωπευόταν στο Νο-

μοθετικό Συμβούλιο από τους λεγόμενους επτα-

δικούς.5 Μετά την εξέγερση του Οκτωβρίου 1931

και την κατάργηση του Νομοθετικού Συμβουλίου

ο μουχτάρης και οι αζάδες διορίζονταν από τον

Κυβερνήτη κατόπιν συστάσεως του διοικητή της

επαρχίας, στην οποία ανήκε η κοινότητα. Το διο-

ριστικό αυτό σύστημα συνεχίστηκε ώς το τέλος της

αγγλοκρατίας. Και μετά την Ανεξαρτησία οι κοι-

νοτικοί άρχοντες διορίζονταν από τον υπουργό

Εσωτερικών ώς το 1986 . Από την χρονιά εκείνη ο

κοινοτάρχης και τα μέλη του Κοινοτικού Συμ-

βουλίου εκλέγονταν από τους κατοίκους κάθε κοι-

νότητας.

Από την προφορική παράδοση πληροφορού-

μαστε ότι ο πρώτος μουχτάρης που διόρισαν οι

Άγγλοι στην Αθηαίνου ήταν ο Φίλιππος Ζαχαρία ή

Ζαχαριάδης, ο επιλεγόμενος Καλλής (το Κ προ-

φέρεται διπλό). Αυτό επιβεβαιώνεται και από έγ-

γραφα, τα οποία σώζονται στο Κρατικό Αρχείο Κύ-

πρου. Σε επιστολή με ημερομηνία 9.5.1899, την

οποία 290 κάτοικοι της Αθηαίνου απευθύνουν

«προς την Αυτού Εξοχότητα τον Μέγαν Αρμοστήν

της ημετέρας Νήσου και Αρχηγόν των εν αυτή Δυ-

νάμεων», ο Φίλιππος Ζαχαριάδης πιστοποιεί με την

υπογραφή του και με την σφραγίδα του μουχτά-

ρη την γνησιότητα των υπογραφών των συγχω-

ριανών του. Στην επιστολή αυτή οι κάτοικοι της

Αθηαίνου ζητούσαν να εφαρμοστεί και στην κοι-

νότητά τους ο «Περί Προαγωγής της Δημοσίας

Υγείας εν τοις χωρίοις Νόμος». Δεύτερη επιστο-

λή για το ίδιο θέμα υπογράφεται εκτός από τον

μουχτάρη, και από τους αζάδες Στυλιανό Λούκα

και Νικόλα Αναστάση.6Μια άλλη επιστολή με ημε-

ρομηνία 10.1.1899, που απευθύνεται στον Αρχι-

γραμματέα, υπογράφεται από τους αζάδες Νικό-

λα Ιακωβίδη, Νικόλα Αναστασίου και Στυλιανό Λού-

κα. Δεν φαίνεται η υπογραφή του Φ. Ζαχαριάδη, αλ-

λά σημειώνεται: «Η σφραγίς του Μουχτάρη αντι-

καθίστησι τας υπογραφάς των κατοίκων του χω-

ρίου.» Κάτω από την σημείωση υπάρχουν οι υπο-

γραφές των Περικλή Χατζηκατερίνας και Χατζη-

μιχαήλ Αθανασιάδη.7 Στην επιστολή αυτή οι κά-

τοικοι της Αθηαίνου υποβάλλουν το αίτημα να κα-

τασκευαστεί σε περιοχή των Αγίων Σαράντα με-

γάλη υδατοδεξαμενή περιμέτρου τριών αγγλικών

μιλίων, στην οποία θα συγκεντρωνόταν νερό από

τον ποταμό Γιαλιά. Από αυτή θα μπορούσαν να αρ-

δεύονται 10.000 στρέμματα γης της Αθηαίνου κα-

θώς και γαίες που ανήκαν στα χωριά Αγιά, Με-

λούσεια, Τρεμετουσιά, Άρσος, Λύση, Βατυλή και

Άσσια.

Επί θητείας του Φίλιππου Ζαχαριάδη έγινε το

μεγάλο υδρευτικό έργο της μεταφοράς πόσιμου

νερού από την Καφούντα στην Αθηαίνου. Το έρ-

γο αυτό ολοκληρώθηκε το 1909 επί θητείας του

δεύτερου μουχτάρη της Αθηαίνου Κώστα Ι. Κου-

μενή, του επιλεγόμενου Κούριου. Στις αρχές της

θητείας του κτίστηκαν οι εφτά φουντάνες, στις

οποίες αποθηκευόταν το νερό της Καφούντας.

Ακριβή στοιχεία που  να μαρτυρούν την περίο-

Ο μουχτάρης Κώστας Κουμενής (Κούριος) με την γυναίκα του Ευανθία Παπαϊωάννου και τα παι-
διά του Παναγιώτη, μετέπειτα δήμαρχο Αθηαίνου, και Γιάννη (με μαθητική στολή). 

1  Ιστορική Εγκυκλοπαιδεία της Κύπρου, τ.3, σ.210.
2  Βλέπε τον Νόμο στο ίδιο βιβλίο, σ.211 - 215.
3  Πρόεδρος του Επαρχιακού Διοικητικού Συμβουλίου (Medjilis Idare)  ήταν ο διοικητής της επαρχίας και μέλη οι εξής: ο πρόε-
δρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου (Sheri Judge), ο Επίσκοπος της επαρχίας ή αντιπρόσωπός του, ο επικεφαλής των οικονομι-
κών υπηρεσιών της επαρχίας (treasury clerk) και ανά δύο αντιπρόσωποι της χριστιανικής και της μουσουλμανικής κοινότητας.
Βλέπε: George S. Georghallildes, A Political and Administrative History of Cyprus 1918 – 1926. Cyprus Research Centre, Nicosia 1979,
p.245, footnote 3.
4  Ο Νόμος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (The Cyprus Gazette)  αριθμός 1585, 4.6.1923, σ.287-293.
5  Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επειδή η Κυβέρνηση της Αγγλίας αρνιόταν να ικανοποιήσει το αίτημα των Ελλήνων της Κύπρου
για Ένωση με την Ελλάδα, οι Έλληνες βουλευτές παραιτήθηκαν στις 8.12.1920. Προκηρύχτηκαν εκλογές για την πλήρωση των
εννέα εδρών που κενώθηκαν. Οι βουλευτές που παραιτήθηκαν υπέβαλαν ξανά υποψηφιότητα και επανεκλέχτηκαν χωρίς την
διεξαγωγή εκλογών, επειδή δεν υπήρξαν ανθυποψήφιοι. Στις 9.11.1921 έγιναν νέες εκλογές, τις οποίες μποϊκόταραν οι Ελλη-
νοκύπριοι κατόπιν εκκλήσεως του Εθνικού Συμβουλίου, του οποίου πρόεδρος ήταν ο αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄. Δύο όμως

Μαρωνίτες κληρικοί διεκδίκησαν δύο από τις εννέα έδρες που ανήκαν στην χριστιανική κοινότητα της Κύπρου, και τις κατέ-
λαβαν. Για την πλήρωση των εφτά υπόλοιπων εδρών προκηρύχτηκαν νέες εκλογές, που έγιναν τον Ιανουάριο του 1923. Αυτή
την φορά, παρά την έκκληση του Εθνικού Συμβουλίου για αποχή, τις εφτά έδρες διεκδίκησαν και κατέλαβαν κάποιοι άσημοι
ως επί το πλείστον Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι έμειναν στην Ιστορία με το όνομα επταδικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς πολι-
τεύτηκαν ως πειθήνια όργανα της αποικιακής Κυβέρνησης. Περισσότερα βλέπε στην Ιστορική Εγκυκλοπαιδεία της Κύπρου,
τ.5, σ.7 - 10. Βλέπε επίσης άρθρο του Ι(ωάννη) Κ(ληρίδη) στην εφημ. Ελευθερία, 2.6.1923, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται:
«[Οι επταδικοί] εψήφισαν τον περί χωριτικών αρχών νόμον, διά του οποίου κατήργησαν τα δικαιώματα των κοινοτήτων εις το
να εκλέγουν τας αρχάς των, και, χωρίς να υπάρχη κανείς λόγος, έπαυσαν τας μόλις προ μικρού εκλεγείσας χωριτικάς αρχάς,
διά να βοηθήσουν την Κυβέρνησιν εις το να διορίση μουκτάρας υποχειρίους της.»
6  Βλέπε τις δύο επιστολές στον Φάκελο SA1/1512/1899, p.5 -3 και 12-11 red.  Μια άλλη μαρτυρία υπάρχει στην μοναδική σωζό-
μενη σελίδα του μητρώου του Αρρεναγωγείου Αθηαίνου του σχολικού έτους 1898 – 1899. Εκεί αναφέρονται ως παιδιά του Φί-
λιππου Ζαχαρία οι δίδυμοι Αγησίλαος και Νικόλαος, ετών 11, και ο Πρόδρομος, ετών 8, ενώ ως επάγγελμα του πατέρα τους ση-
μειώνεται το «μουχτάρης».
7  SA1/148/1898.



Συμπλήρωμα στο κεφάλαιο «Αθηαινίτες στο Μαρκό»

Α
θηαινίτες αγόρασαν στο Μαρκό και κτήματα που δεν ανή-

καν σε Εβραίους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Πέτρος

Θεοχάρους, γνωστός με το παρατσούκλι Μουστακαλ-

λής. Ο Πέτρος πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε μετανα-

στεύσει στο Λονδίνο, όπου απέκτησε σημαντική περιουσία. 

Στην Κύπρο ερχόταν μόνο για διακοπές. Στα μέσα της δεκα-

ετίας του 1940 αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο στο Μαρκό, γνω-

στό ως «το κτήμα της Εγγλέζας», επειδή η ιδιοκτήτριά του ήταν

Αγγλίδα. Όταν άλλαξε ιδιοκτήτη, ο κόσμος το ονόμαζε «κτή-

μα του Μουστακαλλή». Πηγαίνοντας κάποιος από το Πυρόι

στην Λευκωσία το έβλεπε στα αριστερά του δρόμου αμέσως με-

τά το κονάκι και την έπαυλη του Εβραίου Μισιέλ Βάινερ. 

Τα χωράφια στην περιοχή τα έλεγαν πασιοχώραφα και πότι-

μα, επειδή ποτίζονταν από τον ποταμό Γιαλιά. Το νερό ερχόταν

με σύστημα λαγουμιών και διακλαδιζόταν με αυλάκια. Ήταν

κατάλληλο όχι μόνο για άρδευση αλλά και για ύδρευση. Από το

1910 έως το 1960 το Πυρόι υδρευόταν από πηγή πίσω από το σπί-

τι της Εγγλέζας. Το έλεγαν «νερό της Εγγλέζας» ή «Καννού-

ρες» ή «νερό της Αγίας Μαύρας». Στο κτήμα του Μουστακαλ-

λή υπήρχε μια μεγάλη φυτεία από ελαιόδεντρα. Είχε και ένα πε-

ριβόλι περιφραγμένο, το οποίο ο Μουστακαλλής είχε παρα-

χωρήσει στον άπορο αδελφό του  Αναστάση Θεοχάρους να το

καρπούται χωρίς ενοίκιο. 

Τα υπόλοιπα χωράφια καθώς και τα ελαιόδεντρα τα νοίκια-

ζε σε Αθηαινίτες και Πυρογιάτες. Ο Αναστάσης, ο λεγόμενος

και Κουτσοχέρας, επειδή το ένα του χέρι ήταν κουλό, ζούσε μό-

νιμα στο περιβόλι του αδελφού του με την γυναίκα και τα τέσ-

σερα παιδιά του. Έμεναν σε βοηθητικά δωμάτια πίσω από το διώ-

ροφο αρχοντόσπιτο της Εγγλέζας. 

Αυτό το σπίτι  είχε ακριβή επίπλωση, ερμάρια στους τοίχους,

κουζίνα ευρωπαϊκή, μπάνια ευρωπαϊκά, νιαγάρες και άλλες ανέ-

σεις, που έλειπαν τότε όχι μόνο από τα σπίτια της υπαίθρου,

αλλά και από τα περισσότερα σπίτια των πόλεων. Είχε μεγάλη

αυλή και περίφραξη από βατομουριές. Ωστόσο παρέμενε διαρ-

κώς ακατοίκητο. 

Μόνο το 1956 κατοικήθηκε για έξι μήνες από Γάλλους στρα-

τιωτικούς, που είχαν έρθει στην Κύπρο, για να πάρουν μέρος

στην επιχείρηση των Αγγλογάλλων στο Σουέζ. Ο Αναστάσης καλ-

λιεργούσε όλα τα είδη ζαρζαβατικών καθώς και πατάτες και

βαμβάκι. Τα πότιζε με νερό που έβγαζε ανεμόμυλος από λάκ-

κο και διοχέτευε σε διπλανή δεξαμενή. Σ’ αυτήν έλουζαν με

πληρωμή τα πρόβατά τους βοσκοί του Πυρογιού μέσα στον

Μάη. Στην ίδια δεξαμενή κολυμπούσαν μετά το καθάρισμά της

Αθηαινίτες και Πυρογιάτες πληρώνοντας μια εικοσάρα. 

Ο Αναστάσης ήταν από τους πρώτους Αθηαινίτες που επι-

δόθηκε στην αγελαδοτροφία με καθοδήγηση του Εβραίου ιδιο-

κτήτη της γειτονικής φάρμας. Το 1958 αρρώστησε, πούλησε τις

δώδεκα αγελάδες του και επέστρεψε στην Αθηαίνου. Κατόπιν

τούτου ο Πέτρος Θεοχάρους πούλησε το κτήμα του στην εται-

ρεία Αμβροσία, που έκτισε εντός  αυτού εργοστάσιο παραγω-

γής σπορελαίων.1

1 Οι πληροφορίες δόθηκαν στον γράφοντα από τους Ανδρέα Μπότσαρη και Σω-
τήρη Αναστ. Θεοχάρους, 8.6.2012.
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δο της θητείας του Κώστα Ι. Κουμενή, όπως και

κάποιων άλλων μουχτάρηδων, δεν έχουν ανακα-

λυφθεί. Πάντως σύμφωνα με μαρτυρία το 1921

μουχτάρης της Αθηαίνου ήταν ο Ιάκωβος Ν. Ια-

κωβίδης και τρεις από τους αζάδες οι Χαράλαμπος

Κ. Χωματένος, Κώστας Φ. Ζιντζηρλής και Κώστας

Φ. Χατζηγιάννης. Στο ενωτικό δημοψήφισμα, που

έγινε στις 25.3.1921 με την ευκαιρία της εκατο-

νταετηρίδας της Ελληνικής Επαναστάσεως, το

δελτίο με το σχετικό ψήφισμα υπογράφεται εκ μέ-

ρους των κατοίκων της Αθηαίνου από τους ιερείς,

τους δασκάλους και τα μέλη της Σχολικής Επι-

τροπής, και τέσσερα από τα μέλη της «Χωρικής

Επιτροπής», δηλαδή τον μουχτάρη και τους αζά-

δες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Ο μουχτάρης Ιάκωβος Ν. Ιακωβίδης και οι αζά-

δες Χαράλαμπος Κ. Χωματένος, Γεώργιος Μ. Χαλ-

λή, Κώστας Κουρσάρης και Σταύρος Μ. Σάκκαλλος

υπογράφουν και επιστολή με ημερομηνία 6.12.1923,

που απευθύνεται στον πρόεδρο και τα μέλη του Νο-

μοθετικού Συμβουλίου με αίτημα την δωρεάν πα-

ραχώρηση ποσού £300 για επιδιόρθωση του υδρευ-

τικού συστήματος. Το ίδιο αίτημα υπογραμμένο από

τους ιδίους επαναλαμβάνεται σε επιστολή με ημε-

ρομηνία 3.1.1926, αλλά αυτή την φορά η ζητού-

μενη δωρεά περιορίζεται σε £100.8 Οι ίδιοι υπο-

γράφουν και επιστολή προς τον Μέγαν Αρμοστή

γραμμένη στις 28.10.1924, στην οποία υποβάλ-

λουν δύο αιτήματα: α) την ίδρυση δημαρχείου

στην Αθηαίνου και β) την κατασκευή αμαξιτού

δρόμου που να ενώνει το Πυρόι, την Αθηαίνου,

την Μελούσεια, την Τρεμετουσιά, το Άρσος, την

Λύση και την Κοντέα, απ’ όπου διερχόταν ο κύριος

δρόμος που ένωνε την Λευκωσία με το Βαρώσι.  9

Οι προαναφερθέντες ήταν μέλη της Χωριτικής

Αρχής, όταν ψηφίστηκε ο Νόμος του 1923. Τον

Μάρτιο του 1927 προτάθηκαν από το Μετζιλίς Ιτα-

ρέ οι Ιάκωβος Ν. Ιακωβίδης και Κυριάκος Ν. Με-

στάνας και από το Νομοθετικό Συμβούλιο οι Χα-

ρίτων (Χαρής) Τουμάζου, Κώστας Ιωσηφίδης και

Πέτρος Σταυρή Τουρτουρή. Μουχτάρης διορί-

στηκε από τον Κυβερνήτη ο Ιάκωβος Ν. Ιακωβί-

δης και οι υπόλοιποι διορίστηκαν αζάδες. 10 Όμως

τον Μάρτιο του 1928 ο Ιακωβίδης παραιτήθηκε και

ο Κυβερνήτης διόρισε στην θέση του τον Κυριά-

κο Ν. Μεστάνα.11 O διορισμός του Κυρ. Μεστάνα

ανανεώθηκε το 1929. Αυτός και ο Χαρίτων Του-

μάζου είχαν προταθεί από το Μετζιλίς Ιταρέ, ενώ

οι Κώστας Ι. Κουμενής, Χαράλαμπος Κ. Χωματένος

και Μιχαήλ Χατζηθεοχάρους προτάθηκαν από το

Νομοθετικό Συμβούλιο.12 Ο Κυριάκος Μεστάνας

διορίστηκε μουχτάρης και για την περίοδο 1.4.1931

– 31.3.1933. Είχε προταθεί από το Νομοθετικό Συμ-

βούλιο μαζί με τους Χρυσό Β. Φιάκκου κα Χαρή

(Χαρίτωνα) Τουμάζου, ενώ από το Μετζιλίς Ιταρέ

προτάθηκαν οι Παναγιώτης Λύτρας και Χαράλα-

μπος Χωματένος. 13

Μετά τα Οκτωβριανά και τη θέσπιση του Νόμου

19 του 1931 ο Κυβερνήτης ξαναδιόρισε τον Κυ-

ριάκο Μεστάνα μουχτάρη, ενώ ως  αζάδες διόρι-

σε τους Μιχαήλ Χατζηθεοχάρους, Πέτρο Σταυρή

Τουρτουρή, Κώστα Ι. Κουμενή και Χαρή Τουμά-

ζου.14 Για την περίοδο 1.12.1939 – 30.11.1941 διο-

ρίστηκαν: Κυριάκος Ν. Μεστάνας, μουχτάρης, και

Χαρίδημος  Ι. Χατζηχάρος, Χαρής Τουμάζου, Βα-

σίλης Αντ. Λύτρας και Ευέλθων Ν. Ιακωβίδης αζά-

δες. Για την περίοδο 1.12.1941 – 30.11.1943 μου-

χτάρης και αζάδες διορίστηκαν οι ίδιοι. 15

Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

οι Άγγλοι πήραν μεταξύ άλλων και αυστηρά αγο-

ρανομικά μέτρα. Ο Κυριάκος Μεστάνας ως ιδιο-

κτήτης μπακάλικου παρέβη κάποια αγορανομική

διάταξη.16 Γι’ αυτό τού αφαιρέθηκε το αξίωμα του

μουχτάρη και στην θέση του διορίστηκε ο Ιωάννης

Αντ. Λύτρας, ο οποίος είχε διατελέσει και δήμαρ-

χος από το 1926 ώς το 1930. Αζάδες παρέμειναν οι

ίδιοι. Με την λήξη της θητείας του τον Νοέμβριο

του 1945 ο Ιωάννης Λύτρας δεν θέλησε να διορι-

στεί ξανά στην θέση του μουχτάρη. Στον Διοικη-

τή Λάρνακος, που ζήτησε την συμβουλή του για τον

διάδοχό του, ο Ιωάννης Λύτρας συνέστησε τον

ξάδελφό του και υπάλληλο στο τυροκομείο του,

Ζαννέτο Κ. Κούλλουρο. 17

Ο Διοικητής παρατήρησε ότι ο Ζαννέτος ήταν

πολύ νεαρός για το αξίωμα αυτό (είχε γεννηθεί το

1913), όμως ο Ι. Λύτρας τον διαβεβαίωσε ότι θα

βοηθούσε ο ίδιος τον νέο μουχτάρη στα πρώτα

στάδια της θητείας του. Έτσι ο Ζαννέτος Κούλ-

λουρος διορίστηκε από τον Κυβερνήτη μουχτάρης

Αθηαίνου για την περίοδο 1.12.1945 – 30.11.1947.

Ως αζάδες διορίστηκαν οι Χαρίδημος Ι. Χατζηχά-

ρος, Χαρής Τουμάζου, Ανδρέας Μ. Χατζηθεοχά-

ρους και Ευέλθων Ν. Ιακωβίδης.18 Tην 1.2.1946 η

Χωριτική Αρχή υπέβαλε με επιστολή της αίτημα

προς τον Κυβερνήτη για επανίδρυση του δημαρ-

χείου Αθηαίνου, το οποίο είχε καταργηθεί το 1935

με αίτηση μεγάλου αριθμού κατοίκων. Το ίδιο αί-

τημα προς τον Κυβερνήτη είχαν υποβάλει στις

30.11.1942 και ο τότε μουχτάρης Κυριάκος Με-

στάνας μαζί με τους αζάδες.19 Ο Ζαννέτος Κούλ-

λουρος ξαναδιορίστηκε μουχτάρης για την πε-

ρίοδο 1.12.1947 -  30.11.1949 με αζάδες τους Χρι-

στόδουλο Λαμπασκή, Χαρή Τουμάζου, Κύπρο Γ.

Κουτσουλλή και Ευέλθοντα Ιακωβίδη.20 Κατά την

περίοδο αυτή η Χωριτική Αρχή έφερε εις πέρας

το μέγα έργο της μεταφοράς στην Αθηαίνου του

νερού του Αθανάση.21

Ο Ζαννέτος Κούλλουρος εξακολούθησε να εί-

ναι κοινοτάρχης Αθηαίνου ώς το τέλος της αγ-

γλοκρατίας. Αλλά και μετά την Ανεξαρτησία διο-

ριζόταν αδιακόπως κοινοτάρχης με την σύμφω-

νη γνώμη όλων των οργανωμένων συνόλων της

Κοινότητας. Αποχωρίστηκε το αξίωμα του κοινο-

τάρχη στις 28.6.1999 σε ηλικία 86 ετών, όταν δεν

μπορούσε να προσφέρει άλλο τις υπηρεσίες του

λόγω ασθενείας. Είχε παραμείνει στην θέση αυτή

για 53 συναπτά έτη και είναι ίσως ο κοινοτάρχης

με την πιο μακρόχρονη θητεία στην Κύπρο. Τον

διαδέχτηκε ο Γεώργιος Καραγιάννης, ο οποίος

εξακολουθεί να διορίζεται κάθε χρόνο με την σύμ-

φωνη γνώμη όλων των κομμάτων και των σημα-

ντικών παραγόντων της Αθηαίνου.

Μετά την ίδρυση του Δημαρχείου άρχισαν να

συρρικνώνονται οι εξουσίες και οι ευθύνες του

κοινοτάρχη. Πολλές απ’ αυτές αναλήφθηκαν από

το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ άλλες καταργήθη-

καν με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν με την πά-

ροδο του χρόνου. Σήμερα το κύριο έργο του κοι-

νοτάρχη είναι οι πιστοποιήσεις, που απαιτούν διά-

φορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Δεν συμβαίνει

το ίδιο στις κοινότητες, όπου δεν υπάρχουν δη-

μαρχεία. Εκεί τα κοινοτικά συμβούλια έχουν κα-

θήκοντα παρόμοια με εκείνα των δημοτικών συμ-

βουλίων.

Στο επόμενο: Λατομεία και λατόμοι της Αθηαί-

νου

Υπογραφές παραγόντων που αντιπροσώπευσαν της Αθηαίνου σε ψήφισμα που κυκλοφόρησε σε
όλη την Κύπρο στις 25 Μαρτίου 1921 και με το οποίο οι Έλληνες της Κύπρου ζητούσαν Ένωση με
την Ελλάδα. Διακρίνονται και οι υπογραφές των εξής μελών της «Χωρικής Επιτροπής»: Μουχτά-
ρης: Ιάκωβος Ν. Ιακωβίδης. Αζάδες: Χαράλαμπος Κ. Χωματένου, Κώστας Φ. Ζιντζηρλή, Κώστας
Φ. Χατζηγιάννη.

8  Βλέπε τις δύο επιστολές στο φάκελο SA1/927/923, p.16 και
29 red.
9  SA1/1303/1922, p.12 red.
10  SA1/405/1927, p.52 red.
11  SA1/406/1925, p.31, red.
12  SA1/406/1929.

13  SA1/406/1931.
14  SA1/1463/1931.
15  SA1/1345/1935, p.66, red.
16  Βλέπε επιστολή του Διοικητή Λάρνακος προς τον Αρχι-
γραμματέα, 4.1.1943. Στον φάκελο SA1/1345/1935, p.75,
red.

17  Ο Ζαννέτος ήταν γιος του Κώστα Φ. Χατζηγιάννη, του επι-
λεγόμενου Κούλλουρου, που ήταν αδελφός της Αναστασίας
Αντ. Λύτρα, μητέρας του Ιωάννη Λύτρα. Οι πληροφορίες για
τις περιστάσεις διορισμού του Ζ. Κούλλουρου δόθηκαν στον
γράφοντα από τον Ιωάννη Αντ. Λύτρα και την Αναστασία Λύ-
τρα – Λάμπρου. 

18  SA1/1345/1935, p.102, 117.
19  Βλέπε τις επιστολές 30.11.1942 και 1.2.1946 στον φάκελο
SA1/1303/1922, p.62 και 71-70 red.
20  SA1/1345/1935, p.147 red.
21  Η ύδρευση της Αθηαίνου αναπτύσσεται σε ξεχωριστό κε-
φάλαιο.
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Εκδρομή Κατηχητικών
Συνάξεων 2012

Σ
τις 6 Μαίου πραγματοποιήθηκε, με μεγά-

λη επιτυχία και κέφι, η καθιερωμένη εκ-

δρομή του κατώτερου και μέσου κατη-

χητικού κοριτσιών της ενορίας μας. Το πρόγραμμα

ξεκίνησε με εκκλησιασμό στην Αλαμινό στην εκ-

κλησία του Αγίου Μάμα, όπου εκεί ο πατήρ Πα-

ναγιώτης Αθανασίου μετά το πέρας της Θείας

Λειτουργίας μας μίλησε για το βίο του Αγίου Μά-

μα και μας ξενάγησε στον τόπο, όπου με θαύμα

εμφανίστηκε το αποτύπωμα του Αγίου. Στη συ-

νέχεια ακολούθησε επίσκεψη στην Παναγία Σε-

μιστρέλια (στα ρωσικά σημαίνει Παναγία της Καρ-

διάς) στο Αλεθρικό. 

Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες εκκλησίες

που υπάρχουν στην Κύπρο ρωσικού τύπου, όπου

η λειτουργία γίνεται παράλληλα στα ρωσικά και

στα βυζαντινά. Εκεί ο πατήρ Σέργιος μας μίλησε

για την εκκλησία και τη ρωσική παράδοση τόσο

στον τομέα της ναοδομίας αλλά και της αγιο-

γραφίας. Ακολούθως ρωσόφονα παιδιά του κα-

τηχητικού μας πρόσφεραν πρόγευμα στον περί-

βολο της εκκλησίας. 

Τελευταία και πιο διασκεδαστική στάση για τα

παιδιά ήταν το πάρκο Santa Marina στην Παρεκ-

κλησιά. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό πάρκο

δραστηριοτήτων που εκτείνεται σε μερικές δε-

κάδες στρέμματα, με τεχνητή λίμνη με ιαπωνικά

ψάρια, άλογα, μουσείο, διάφορα παιχνίδια εξω-

τερικά χώρου, στίβο κ.ά. Εκεί τα παιδιά είχαν την

ευκαιρία να παίξουν κυνήγι κρυμμένου θησαυρού,

να ταίσουν τα ψάρια, να δουν τα άλογα και να φά-

νε μεσημεριανό στην καφετέρια του πάρκου.

Ήταν σίγουρα μια ακόμη αξέχαστη εμπειρία

για τα παιδιά αλλά και για μας τους συνοδούς,

μιας και μέσα από τέτοιες συγκεντρώσεις ψυχα-

γωγείσαι, βλέπεις νέα μέρη, ενημερώνεσαι…

Όμως πάνω από όλα προσφέρεις χαρά και ξε-

γνασιά σε αυτά τα παιδιά που πολλές φορές τα πα-

ραφορτώνουμε με υποχρεώσεις και "πρέπει¨.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παι-

διά που πορευτήκαμε και φέτος μαζί εν Χριστώ

στις κατηχητικές συντροφιές κάθε Σάββατο και

να ανανεώσουμε το ραντεβού μας τον ερχόμε-

νο Οκτώβριο.   Δέσποινα Παστού Μαγγανή.

Aπό το ημερολόγιο του Μουσείου
• Επιμέλεια: Νόνη Παπουή, Έφορος Καλλινί-

κειου Δημοτικού Μουσείου Αθηένου

Επισκέψεις

Α
κόμα μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέ-

λος της σημειώνοντας «καταιγισμό» σχο-

λικών επισκέψεων στο Μουσείο από τις

επαρχίες Λάρνακα, Λευκωσία και Αμμόχωστο.

2500 χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί συμ-

μετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ξε-

ναγήσεις αφήνοντας τα πιο θετικά σχόλια. Εκτός

από το Μουσείο, η επίσκεψη στην Αθηένου συ-

μπεριλάμβανε επίσκεψη στις εκκλησίες, πε-

ριήγηση στις αναπαλαιωμένες οικίες, παρακο-

λούθηση του προγράμματος ανακύκλωσης χαρ-

τιού στο Γυμνάσιο Αθηένου και γεύμα και παι-

χνίδι στις τοπικές ταβέρνες και στο Κωνστα-

ντίνειο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου. 

Οικογένειες και ομάδες ενηλίκων επισκε-

πτών από Κύπρο, Αμερική, Γερμανία, Φιλανδία,

Αυστραλία, Νορβηγία και Αγγλία ξεναγήθηκαν

στο Μουσείο κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012

ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Λαρίκας με 20μελή

ομάδα μαθητών από το Χριστιανικό Σχολείο Φι-

λανδίας και τέσσερις συνοδούς κατά το ταξίδι

τους στην Κύπρο, δεν παρέλειψαν να επισκε-

φτούν και το Δήμο Αθηένου. Λειτουργήθηκαν

στην εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσης,

μαζί με τους ιερείς μας πραγματοποίησαν τρι-

σάγιο στον τάφο του Άλκη Κεπόλα, ο οποίος εί-

χε αγιογραφήσει την εκκλησία του Σωτήρος

στο Kajaani της Φιλανδίας, κεράστηκαν από το

Δήμο Αθηένου και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο. 

Περιοδικές Εκθέσεις

10 – 14 Μαΐου 2012
Φιλοξενία της έκθεσης «Ζωγραφίζοντας για

την Άνοιξη» του Δημόσιου και Κοινοτικού Νη-

πιαγωγείου Αθηένου. Τα εγκαίνια τέλεσε η Πρώ-

τη Λειτουργός Εκπαίδευσης Υπουργείου Παι-

δείας και Πολιτισμού κ. Αντουανέττα Κατσιο-

λούδη.

18 – 25 Μαΐου 2012
Συν–διοργάνωση της Έκθεσης Έργων Τέ-

χνης Μαθητών Επιμορφωτικών Ζωγραφικής

Αθηένου υπό τη διδασκαλία κ. Κώστα Κωνστα-

ντίνου Μαύρου. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Διευθυ-

ντής των Επιμορφωτικών Κέντρων Λάρνακας

και Αμμοχώστου κ. Παναγιώτης Σταυρινός στις

18 Μαΐου – Διεθνή Ημέρα Μουσείων. 

Αρχαιολογική Αποστολή Αθηένου – 

Μάλλουρα

Αρχές Ιουνίου κατέφθασε η αρχαιολογική

αποστολή από την Αμερική με επικεφαλής το

Δρ. Μιχάλη Τουμάζου. Ο χώρος διαμονής τους

για τη φετινή χρονιά είναι η αναπαλαιωμένη οι-

κοδομή Γιωρκή Παναή. Στην πανέμορφη εσω-

τερική αυλή της, στις 21 Ιουνίου επισκέφτηκε

τους αρχαιολόγους ο ψηφοθέτης κ. Γεώργιος

Κεπόλας, ο οποίος τους μύησε στα μυστικά της

τέχνης του ψηφιδωτού.

Στις 28 Ιουνίου τα παιδιά που συμμετέχουν

στις καλοκαιρινές συναντήσεις του Μουσεί-

ου εξέδραμαν στον αρχαιολογικό χώρο της

Μάλλουρας. Ο Δρ. Μιχάλης Τουμάζου τους

εξήγησε τη διαδικασία της ανασκαφής λύνο-

ντας διάφορες απορίες. Τα παιδιά έγιναν μάρ-

τυρες ανεύρεσης αρχαιολογικών αντικειμέ-

νων που  ήρθαν στο φως από τους αρχαιολό-

γους φοιτητές. Μεγάλο ενθουσιασμό τους

προκάλεσε η διαδικασία του κοσκινίσματος

του χώματος καθώς προσπαθούσαν να ανα-

καλύψουν μικρούς θησαυρούς. Ευχόμαστε

αυτή η εμπειρία να γεννήσει και άλλους Κύ-

πριους αρχαιολόγους – συνεχιστές του έργου

του Δρ Τουμάζου – στο μέλλον! 

Πωλητήριο Καλλινίκειου Δημοτικού Μου-

σείου Αθηένου

Αποκτήστε ιστορία, παράδοση, πολιτισμό
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Εγκαίνια γηπέδου ‘’ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΤΟΥ’’
Π

ραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή

11 Μαΐου τα εγκαίνια των έργων

αναβάθμισης στο γήπεδο ‘’ΗΛΙΑΣ

ΠΑΣΤΟΥ’’ του Αθλητικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑ

Αθηένου από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χρι-

στόφια. Τα έργα περιλάμβαναν ( τοποθέτη-

ση τεχνητού χορτοτάπητα, ενίσχυση και το-

ποθέτηση καινούργιου φωτισμού και νέας

περίφραξης) 

Η τελετή των εγκαινίων ξεκίνησε με τον

καθιερωμένο Αγιασμό και ακολούθως έγινε

δεντροφύτευση σε χώρο έξω από το γήπε-

δο για τους τέσσερις αγνοούμενους της

Αθηένου. Μετά έγιναν τα αποκαλυπτήρια

της πλάκας των εγκαινίων από τον Εξοχό-

τατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

κ. Δημήτρη Χριστόφια και το κόψιμο της κορ-

δέλας. Κατά την είσοδο στον αγωνιστικό χώ-

ρο παιδιά της ακαδημίας του ΟΡΦΕΑ απο-

δέσμευσαν δεκάδες ιπτάμενα μπαλόνια. 

Στη συνέχεια ξεκίνησε το δεύτερο μέρος

των εγκαινίων με ποίημα του Ανδρέα Κυρί-

τση ειδικά αφιερωμένο στον ΟΡΦΕΑ το οποίο

απαγγέλθηκε από την Μιχαέλλα Βασιλείου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο

του Συλλόγου κ. Μιχάλη Μιχαήλ ο οποίος

αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης του

ΟΡΦΕΑ, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 64

χρόνια ζωής και δράσης ως συνεχιστής της

ΑΟΝ και της ΕΔΟΝ συμμετέχοντας στα αθλη-

τικά δρώμενα, τόσο τοπικά όσο και Παγκύ-

πρια με ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες

στιγμές. Η πιο μεγάλες στιγμές του Συλλό-

γου ήταν η άνοδος στην Γ΄ κατηγορία και η

κατάκτηση του πρωταθλήματος και η άνο-

δος στην Β  ́κατηγορία. Ο Πρόεδρος του Συλ-

λόγου στη συνέχεια αναφέρθηκε στην όλη

προσπάθεια που έγινε μέχρι το πιλοτικό πρό-

γραμμα για τοποθέτηση τεχνητού χορτο-

τάπητα παγκύπρια που θα ακολουθούσε ο

ΚΟΑ να συμπεριλάμβανε και το γήπεδο

‘’ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΤΟΥ ‘’ του ΟΡΦΕΑ . Ένα έργο πο-

λύ σημαντικό τόσο για τον Σύλλογο όσο και

για την Κωμόπολη της Αθηένου αφού τα παι-

διά και η νεολαία θα έχουν και άλλη επιλογή

σε ότι αφορά της αθλητικές εγκαταστάσεις

για να αθλούνται, αλλά και το γεγονός ότι η

Αθηένου βρίσκεται σχεδόν περικυκλωμένη

από τα τουρκικά στρατεύματα για 38 χρό-

νια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

κατάφερε να πείσει τον ΚΟΑ για την ανάγκη

αυτό το έργο να μη χαθεί και να γίνει στην

Αθηένου. Η τοποθέτηση του τεχνητού χορ-

τοτάπητα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από

όλα τα κατασκευαστικά έργα που έχουν γί-

νει καθώς μετά από τον εργοστασιακό έλεγ-

χο που έγινε από εργαστήρι της FIFA έχει

αποκτήσει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ FIFA 2 STAR

και μπορούν να γίνουν ακόμα μέχρι και διε-

θνείς αγώνες ποδοσφαίρου. Ο τεχνητός

χορτοτάπητας είναι πάχους 45mm και πε-

ριέχει χαλαζιακή άμμο και ecofil σε χρώμα

καφέ( οικολογικό προϊόν από καουτσούκ). 

Στην συνέχεια χαιρετισμό απεύθυνε ο

Πρόεδρος του Κ.Ο.Α. κ. Πάμπος Στυλιανού,

λέγοντας πόση μεγάλη σημασία δίνει ο Κ.Ο.Α.

στηρίζοντας τη δημιουργία αθλητικών εγκα-

ταστάσεων στην ύπαιθρο. 

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηέ-

νου κ. Δημήτρης Παπαπέτρου, αναφέρθηκε

στο πόσο σημαντικό είναι για ένα ακριτικό δή-

μο όπως είναι η Αθηένου να αποκτήσει ακό-

μη ένα σύγχρονο αθλητικό χώρο. Επίσης ο

δήμαρχος αναφέρθηκε και στα διάφορα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος της Αθη-

ένου κυρίως λόγω της γεωγραφικής του θέ-

σης. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ Δημή-

τρης Χριστόφιας, στο δικό του χαιρετισμό

επεσήμανε την σημασία που δίνει η κυβέρ-

νηση στην ανάπτυξη του αθλητισμού στις

ακριτικές περιοχές της Κύπρου και γενικό-

τερα στην ύπαιθρο. Επίσης ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην ιστορία

του Αθλητικού Συλλόγου ‘’Ορφέα’’ και στις

θυσίες που έκαναν τα μέλη και οι φίλοι του

Συλλόγου για να παραμείνει εν ενεργεία. Σε

αναφορά του Δήμαρχου Αθηένου για ένα

από τα μείζονα θέματα που αφορούν τον δή-

μο μας, την διάνοιξη του οδοφράγματος του

Πυροίου , ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ση-

μείωσε ότι δυστυχώς το θέμα παραμένει

στάσιμο λόγω της στάσης της Τουρκικής

Πλευράς. Διαβεβαίωσε ότι κανένα άλλο οδό-

φραγμα δεν πρόκειται να ανοίξει αν δεν ανοί-

ξει το οδόφραγμα στο Πυρόι. 

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του

Αθλητικού Συλλόγου ‘’Ορφέας’’ ο Πρόεδρος

της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακηρύχτηκε

επίτιμος πρόεδρος του Αθλητικού Συλλό-

γου ‘’Ορφέας’’ . Επίσης τιμήθηκαν για την

πολύχρονη προσφορά τους στον Σύλλογο,

τιμής ένεκεν οι: Πέτρος Μαρκουλλής, Μά-

ριος Άσπρου και ο Μάριος Μαυροφτής. 

Ακολούθησαν κυπριακοί παραδοσιακοί

χοροί από τον Πολιτιστικό Όμιλο Μάλλου-

ρας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΗΛΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

M
ε τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το  Γυ-

μνάσιο μας τη χρονιά στα ομαδικά

αθλήματα θηλέων, καταλαμβάνοντας

την 1η θέση στους αγώνες χειροσφαίρισης. 

Συγκεκριμένα η ομάδα θηλέων του σχολείου

μας, την Τρίτη 15/05/2012 μετέβηκε  στην Λευ-

κωσία και αντιμετώπισε στα πλαίσια των αγώνων

χειροσφαίρισης θηλέων Γυμνασίου,  στον πρώ-

το αγώνα στον όμιλο, το Β` Περιφερειακό Γυ-

μνάσιο Κλήρου, όπου και νίκησε με σκορ 1-19.

Στον ημιτελικό τέθηκε αντιμέτωπο με το Γυ-

μνάσιο Σταυρού και ζευγάρωσε τις επιτυχίες, με

νίκη και σκορ 0-17.

Στον τελικό βρήκε απέναντι το Γυμνάσιο Λα-

τσιών, μία πολύ δυνατή ομάδα, την οποία και νί-

κησε μετά από μία δραματική αναμέτρηση με

σκορ 10-11 και πανηγυρίζοντας την νίκη στο τε-

λευταίο λεπτό της αναμέτρησης μέσα σε ξέ-

φρενους πανηγυρισμούς των μαθητριών μας.

Την ομάδα αποτέλεσαν οι μαθήτριες:

Ττόουλου Θεοδώρα (Γ1), Χρυστάλλα  Χ΄΄Ευγ-

γέλου (Γ2), Νικολάου Στέφανη (Γ2), Λαμπρίδη

Χρύσω (Γ1), Βασιλείου Εμανουέλλα (Γ1) , Σιδε-

ρά Ραφαήλια (Γ1), Χρυ-

στάλλα  Ιακώβου (Γ3), Ρο-

κόπου Σταυρίνα (Γ3), Κυ-

ριάκου Κυριακή (Β2), Ττό-

ουλου Αντωνία (Β2), Πί-

τσιλου Έλενα (Α3), Έλενα

Χρυσοστόμου (Α1), Χρι-

στιάνα Γαβριλά (Α2).

Συγχαρητήρια σε όλες

τις μαθήτριες και τους ευ-

χόμαστε καλή πρόοδο.

Οθέλλος Αθηαίνου

T
ην 1 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο οίκημα

του σωματείου η κλήρωση του λαχείου με μεγάλο

δώρο ένα Ford Fiesta 1.3 αξίας €13.500. Νικητής

ήταν ο κ. Άκης Μαλέκκος με τον τυχερό λαχνό να είναι το

νούμερο 665. Στα πλαίσια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο προ-

πονητής Γιώργος Κοσμάς, ο οποίος διετέλεσε προπονη-

τής της ομάδας για τέσσερις συνεχείς αγωνιστικές περιό-

δους από το 2008 μέχρι το 2012, καθώς επίσης και οι πο-

δοσφαιριστές Πέτρος Πέτρου και Ανδρέας Σάουρος.

Ο προγραμματισμός για τη συμμετοχή της ομάδας στο

πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 2012-2013 συνεχίζεται με εντα-

τικούς ρυθμούς. Οι προπονήσεις της ομάδας ξεκίνησαν

στις 16 Ιουλίου και η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος

θα είναι το σαββατοκύριακο 15-16 Σεπτεμβρίου.  Έχει ξε-

κινήσει η προπώληση εισιτηρίων διαρκείας και αναμένε-

ται η έμπρακτη, ηθική αλλά και οικονομική στήριξη της ομά-

δας για αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας,

για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Επίσης έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στις ακαδημίες της

ομάδας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2012-2013 υπό την

καθοδήγηση των έμπειρων προπονητών Γιώργου Σιμιλλή,

Μηνά Μηνά και Κωνσταντίνου Δεσπότη. Στις ακαδημίες

δύνανται να εγγραφούν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Στόχος

είναι η εκπαίδευση και εκκόλαψη ανερχόμενων ταλέντων

οι οποίοι να μπορούν επάξια να αντιπροσωπεύσουν την

ομάδα αλλά και να αγωνιστούν σε μεγαλύτερα πρωταθλή-

ματα. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον κ.

Τάσο Κουφοπαύλου στο τηλέφωνο 99332466.

Τα  ανελισσόμενα ταλέντα των ακαδημιών μας συμμε-

τείχαν με ιδιαίτερη επιτυχία στο τουρνουά που διοργάνω-

σε η Ολυμπιάδα Λυμπιών όπου η ομάδα U13 κατάφερε να

φθάσει μέχρι τα ημιτελικά. Με τη συνεχή βελτίωση και την

επαγγελματική προπόνηση αναμένουμε στο μέλλον να συ-

νεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα.
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Επιλογή ταλέντων από την ακαδημία 
Ε.Ν. Αθηαίνου για δοκιμαστικά στην Αγγλία

Μ
ε επτά παίχτες, τους οποίους επέλε-

ξαν ως ταλέντα οι  Άγγλοι “σκάουτερ”

Τρέβορ και Ντάνι Μπέιλι, συμμετεί-

χε η ακαδημία Ε.Ν.Αθηαίνου στο διήμερο Cyprus

Elite Players Camp, το οποίο πραγματοποιήθηκε

στην Αγία Νάπα.

Από την ακαδημία είχαν επιλεγεί οι: Αντώνης

Κυριάκου, Γιώργος Μαυραγάνης, Κανάρης Παπ-

πάς, Φλώρος Φραντζέσκου, Χαράλαμπος Πυ-

ρογιάτης, Βασίλης Τζιακούρης και ο Δημήτρης

Τζιακούρης (παλιός αθλητής της ακαδημίας

μας).

Με την προοπτική συμβολαίου ακαδημίας επι-

λέγηκαν από τους επτά δοκιμαζόμενους, ο Δη-

μήτρης Τζιακούρης, στον οποίο, μάλιστα πρό-

τειναν και άμεσο συμβόλαιο και o Γιώργος Μαυ-

ραγάνης από την κατηγορία 2002, για να μετα-

βούν στο Λονδίνο για δοκιμαστικά. Οι «σκάου-

τερ» έμειναν ενθουσιασμένοι με το επίπεδο και

των υπόλοιπων αθλητών και θα τους ξαναδο-

θεί η ευκαιρία, να περάσουν ξανά τα δοκιμα-

στικά.

Mετά τη λήξη του διήμερου Cyprus Elite Players

Camp, οι Τρέβορ και Ντάνι Μπέιλι, περνώντας

από εξαντλητικά τεστ 132 επίλεκτους ποδο-

σφαιριστές 9-18 χρόνων, δήλωσαν: «Ήρθαμε

με πολύ λιγότερες προσδοκίες, αλλά μείναμε έκ-

πληκτοι με το ταλέντο που συναντήσαμε». 

Στο 11ο  Ayia Napa Youth Soccer Festival, το

οποίο διεξάχθηκε τον περασμένο μήνα με τη

συμμετοχή πέραν των 2500 επίδοξων ποδο-

σφαιριστών, ξεχώρισαν την πλειοψηφία των τα-

λαντούχων παιδιών.

Στη διάρκεια του «καμπ» κάθε ποδοσφαιρι-

στής ξόδεψε περίπου επτά ώρες στο γήπεδο,

μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που πριν από

μερικά χρόνια είχαν ανακαλύψει και πάρει στην

Αγγλία το Γιώργο Εφραίμ, Γιώργο και Βαλεντί-

νο Σιέλη. Οι δυο τελευταίοι ήταν στο γήπεδο

και τις δυο μέρες των δοκιμασιών.

Οι 132 δοκιμαζόμενοι παίχτες αξιολογήθη-

καν σε θέματα τεχνικής κατάρτισης, φυσικής κα-

τάστασης, ψυχολογίας και επικοινωνίας, υπο-

βαλλόμενοι σε υψηλού επιπέδου και αρκετής δυ-

σκολίας δοκιμασίες.

Σημαντικός αριθμός παιδιών με υψηλό βαθ-

μό αξιολόγησης σε όλες τις πιο πάνω παραμέ-

τρους, θα έχουν την ευκαιρία από τον προσεχή

Αύγουστο έως τον επόμενο Μάιο, να περάσουν

από δοκιμαστικά στο Λονδίνο, διεκδικώντας το

όνειρο. Το πέρασμα και η δοκιμασία τους στα αγ-

γλικά γήπεδα θα τους δώσει αξέχαστες εμπει-

ρίες, που θα τους είναι χρήσιμες στη μετέπει-

τα τους πορεία.

Η Bailey Elite Football Academy είναι μια από τις

πιο αναγνωρισμένες ακαδημίες στη Μεγάλη

Βρετανία, η οποία λειτουργεί σαν θερμοκοιτί-

δα, που τροφοδοτεί τις επαγγελματικές ομά-

δες κυρίως του Λονδίνου σε όλες τις κατηγο-

ρίες. Με εξειδίκευση στην ανίχνευση και στην

υψηλού επιπέδου ποδοσφαιρική εκπαίδευση

επίδοξων ποδοσφαιριστών τόσο από Αγγλία όσο

και από εξωτερικό, η Bailey Elite Football Academy

αποτελεί εχέγγυο και δυνατό χαρτί για άμεση

η και σταδιακή ένταξη των παιδιών ως επαγ-

γελματίες στα αναπτυξιακά τμήματα αγγλικών

ομάδων.

Με βάση το επίπεδο των παιδιών που έχουν

επιλεγεί αλλά και την εμπειρία των Άγγλων

σκάουτερ, υπάρχει η πεποίθηση ότι αρκετά

από τα παιδιά μπορούν να πετύχουν στα επι-

κείμενα δοκιμαστικά παιχνίδια «showcase»,

δηλαδή φιλικά, μέσα από τα οποία «ψωνίζουν»

ταλέντα οι επαγγελματικές ομάδες, Επιπρό-

σθετα, οι Άγγλοι είναι πεπεισμένοι ότι όλα τα

παιδιά, που έχουν επιλεγεί, έχουν όλα τα προ-

σόντα, εφόσον δουλέψουν σύμφωνα με τα

πρότυπα και τις προδιαγραφές που τους έθε-

σαν, να αδράξουν όλες τις ευκαιρίες, που θα

τους δίνονται σταδιακά μέσω του προγράμ-

ματος και της συνεργασίας του Cyprus Elite

Players και της Bailey Elite Academy.

Οι «σκάουτερ» και ο Στιβ Μίτσελ, ο οποίος εί-

ναι ειδικός σε θέματα αθλητικής ψυχολογίας

και επικοινωνίας, έμειναν κατενθουσιασμένοι

από το επίπεδο των ποδοσφαιριστών στους το-

μείς αυτούς, λέγοντας πως στις ηλικίες κάτω

των 13-14 χρόνων δεν έχουν να ζηλέψουν τί-

ποτα από τους παίκτες των αγγλικών ομάδων.

Να σημειωθεί πως στην Αγγλία δίνουν ιδιαίτε-

ρη έμφαση στα θέματα αυτά.

Στη διάρκεια του «καμπ», οι επίλεκτοι παί-

χτες έφτασαν από όλη την Κύπρο στην Αγία Νά-

πα. Εκεί πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις προς

ποδοσφαιριστές και γονείς σε θέματα διατρο-

φής, επικοινωνίας και ψυχολογίας και κατέστη

ξεκάθαρο σε όλους πως δεν σημαίνει ότι τα παι-

διά, που δεν επιλέχθηκαν στο 1ο Cyprus Elite

Players Camp, δεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές.

Άλλωστε, εντός του 2012 πιθανότατα θα ακο-

λουθήσει και δεύτερο. 

H Cyprus Elite Players φιλοδοξεί να δημι-

ουργήσει στην Κύπρο ένα πρόγραμμα επίλε-

κτων ποδοσφαιριστών, στο οποίο θα ενταχθεί

η αφρόκρεμα κάθε ηλικιακής κατηγορίας,

ώστε να προπονούνται μαζί τουλάχιστο μια

φορά το μήνα, υπό την καθοδήγηση κορυ-

φαίων προπονητών και συμβούλων, χωρίς να

φύγουν από τις ακαδημίες όπου τώρα προπο-

νούνται, δηλαδή θα δημιουργηθούν «μικρές»,

«εθνικές» ομάδες.

Οι Τρέβορ και Ντάνι Μπέιλι, έχοντας πείρα

από καμπ σε Ευρώπη και Καναδά, ξεχώρισαν το

καμπ της Αγίας Νάπας ως ένα από τα καλύτερα

σε οργάνωση.

Πηγή: Kerkida.net Team

Μ
ε την  αθλητική σημαία τιμήθηκε το Γυμνάσιο μας σε τελετή παράδοσης που διεξήχθη

στο Υπουργείο παιδείας την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 που τελεί υπό την αιγίδα του

Υπουργού Παιδείας και πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους, παρόντος του ιδίου,

του Γενικού Γραμματέα του Κ.Ο.Α.  κ. Κώστα Παπακώστα και της Διευθύντριας του Γυμνα-

σίου Αθηένου κ. Άντρης Χρήστου. 

Το σχολείο διακρίθηκε, ανάμεσα στα 8 σχολεία Παγκύ-

πρια με τις καλύτερες επιδόσεις των  μαθητών μαθητριών,

στο κοινό πρόγραμμα Υ.Π.Π.- Κ.Ο.Α. ́ ΄Μαθητικό Σήμα – Σχο-

λική Αθλητική Σημαία. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία

Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης, δύο φορές και είναι τεστ δοκιμασίας τρεξίματος μα-

θητριών/των κάλυψης όσο το δυνατό μεγαλύτερης απόστασης σε χρόνο 15` λεπτών. Οι Σχο-

λικές Αθλητικές Σημαίες θα επιδοθούν στα σχολεία τα οποία εξασφάλισαν το ψηλότερο πο-

σοστό Μαθητικών Αθλητικών Σημάτων επί του συνόλου των μαθητών τους, με χρονική διάρ-

κεια (αν δεν ανανεωθεί) για τρία χρόνια.

Το σχολείο μας παρέλαβε την αθλητική σημαία και τα αθλητικά μαθητικά σήματα της Γ`

τάξης ( 1 χρυσό Βασίλης Τζιακούρης 19 αργυρά και 24 χάλκινα τα οποία και παραδόθηκαν στους

αποφοίτους μας) από το Υπουργό, και τον Σεπτέμβριο θα παραδοθούν και τα αθλητικά σή-

ματα και στους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες της Α` και Β` Γυμνασίου. 

Αθλητική διάκριση για το Γυμνάσιο μας
κερδίζοντας την αθλητική σημαία
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Ο
Δήμος Αθηένου σε μια προσπάθεια αναβάθμισης

των χώρων διακίνησης και ψυχαγωγίας στο Δήμο

έχει συμπληρώσει ακόμη ένα έργο. Πρόσφατα έχει

ολοκληρωθεί η κατασκευή και τοποθέτηση 15 στεγάστρων

σε στάσεις αναμονής Λεωφορείων. 

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Υπουργείο

Συγκοινωνιών και Έργων και το υπόλοιπο ποσό από το δη-

μοτικό ταμείο. Τα στέγαστρα έχουν τοποθετηθεί σε επι-

λεγμένα σημεία, σε κεντρικούς δρόμους του δήμου, μετά

από συνεννόηση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Στα στέ-

γαστρα υπάρχει ειδική πρόνοια για να στερεώνονται πανό

ανακοινώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-

νούν με τις υπηρεσίες του Δήμου για εξασφάλιση σχετικής

άδειας τοποθέτησης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προώθηση και του Βόρειου
Περιμετρικού Δρόμου

Ετοιμάζεται το Ρυθμιστικό Σχέδιο

T ο Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως ετοιμάζει το Ρυθ-

μιστικό Σχέδιο του Βόρειου Περιμετρικού Δρόμου και

το προκαταρκτικό σχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί

εντός του τρέχοντος έτους.  Διευκρινίζεται δε, ότι η έναρ-

ξη κατασκευής του έργου θα πρέπει να εγκριθεί από το

Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών.   Εν’  όψει οικο-

νομικής ύφεσης και παγοποίησης ουσιαστικά της προώ-

θησης έργων υποδομής, το θέμα θα παρακολουθείται και

θα επανέλθουμε με σχετική ενημέρωση. 

Τέρμα η ανεξέλεγκτη
πλανοδιοπώληση

T ο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου εξετάζοντας τα σο-

βαρά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη πλανοδιοπώ-

ληση διαφόρων ειδών και προϊόντων στην οικιστική πε-

ριοχή της Αθηένου, αποφάσισε την αυστηρή τήρηση των

προνοιών του ́ Αρθρου 111, του Περί Δήμων Νόμου.

Προϋπόθεση για νόμιμη πλανοδιοπώληση είναι η εξα-

σφάλιση άδειας από την Τοπική Αρχή με όρους έτσι ώστε

να είναι ελεγχόμενη η πλανοδιοπώληση αγαθών. Το Δη-

μοτικό Συμβούλιο ζήτησε τη συνεργασία της Αστυνομι-

κής Αρχής για αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης άνευ αδεί-

ας πλανοδιοπώλησης. Ιδιαίτερη σημασία και παρακολού-

θηση θα γίνεται στα σημεία εντός των καφενείων/συλλό-

γων όπου τα προϊόντα/είδη εναποθέτονται απρεπώς με κίν-

δυνο τη δημόσια υγεία.

Tοποθέτηση στεγάστρων στάσεων
αναμονής λεωφορείων στο Δήμο Αθηένου

Ο
Δήμαρχος Αθηένου κ. Δημήτρης

Παπαπέτρου και η Δημοτικός

Γραμματέας κ. Νατάσα Καρού-

σιου συμμετείχαν σε αντίστοιχα εκπαι-

δευτικά σεμινάρια που συγχρηματοδο-

τήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-

μείο και από εθνικούς πόρους με τίτλο

«Μαθησιακές δραστηριότητες σε θέματα

Διοίκησης και ηγεσίας για τους Οργανι-

σμούς Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας».

Τα σεμινάρια περιλάμβαναν  πολύωρη

εκπαίδευση στην Κύπρο με πολύ ενδια-

φέρουσες διαλέξεις και τριήμερη εντα-

τική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο

στο Winchester της Αγγλίας.

Τόσο οι Δήμαρχοι που συμμετείχαν

όσο και οι Δημοτικοί Γραμματείς άκου-

σαν σημαντικά σχετικά με ένα προηγ-

μένο και προοδευτικό σύστημα διοίκη-

σης και κατανόησαν με ποιο τρόπο η

εφαρμογή μεθόδων/εργαλείων/αρχών

που διδάχτηκαν στην Κύπρο έχει οδη-

γήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων κα-

λών πρακτικών σε επιλεγμένους οργα-

νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του

Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, συμπλεγματοποίηση

υπηρεσιών, μείωση γραφειοκρατικών δια-

δικασιών, αξιοποίηση τεχνολογίας, νέοι

μέθοδοι ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ήταν κάποια από τα θέματα που απασχό-

λησαν.

Γειτονικοί Δήμοι, οργανισμοί και πα-

ρεμφερείς υπηρεσίες να εργάζονται σε

μια έμπρακτη εφαρμογή της συμπλεγμα-

τοποίησης.

Αποτέλεσμα η μείωση του κόστους για

το δημότη και η προσφορά καλύτερων

υπηρεσιών.

Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε ήταν με-

γάλες και ωφέλιμες.

Είναι καιρός για το καλό της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης να ληφθούν πρωτοβου-

λίες για συνένωση υπηρεσιών μέσω συ-

μπλεγματοποίησης, αξιοποίηση νέων τε-

χνολογιών και  εφαρμογή ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης. 

Δημήτρης Παπαπέτρου

Δήμαρχος Αθηένου

Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους

οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στον αρχαιολογικό χώρο της Μάλ-

λουρας ανευρέθηκαν δεκάδες αγαλ-

ματίδια του θεού Πανός, τα περισσό-

τερα από όλα τα μέρη της Κύπρου στα

οποία έγιναν ανασκαφές.

Καταγραμμένοι Διευθυντές Δημοτι-
κών σχολείων Αθηένου  το 1970 ήταν
: Σιλβέστρος, Βράχα, Σαράντης, Ιω-
αννίδης, Καζαμία, Τριανταφυλλίδης,
Πέτσας,    Πλατίδης, Ζαννεττίδης, Καλ-
λισθένη, Μαρκίδου, Καλομοίρα, Ελέ-
γκω, Πολύβιος, Κουρσουμπάς.
Στη δυτική περιοχή της Αθηένου

υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Μαν-

νουδερά, διότι βλαστά ένα είδος χόρ-

του, το οποίο ονομάζεται «μαννούδ-

κια»

Δύο προλήψεις της περιοχής αναφέ-
ρουν πως αν σπάσεις κατά λάθος το
πιάτο, θα έχεις ευτυχία και πως είναι
αμαρτία να πατάς τα σκουλήκια, που
εμφανίζονται το Μάρτη, δηλαδή τα
«μαρτούδκια».
Στα απομνημονεύματά του ο Χαρί-

δημος Χατζηχάρος, για να τονίσει τη

φτώχεια της τότε εποχής, αναφέρει

πως γύρω στα 1900, όταν επισκέφτη-

κε το Δημοτικό ένας Άγγλος διοικη-

τής, διέταξε τους δασκάλους να οδη-

γήσουν τα παιδιά σε παράταξη στην

αυλή της εκκλησίας. Εκεί αντίκρισε

πολλά παιδιά ξυπόλητα και άλλα με

τόσο τρύπια υποδήματά, ώστε τους

είπε με σπασμένα ελληνικά να τα βγά-

λουν και να μείνουν ανυπόδητοι, για

να μη στραβώσουν τα πόδια τους.

Ο Πατέρας Καλλίνικος όταν ήταν μι-
κρός τον είχε βάλει ο πατέρας του να
προσέχει το μαγαζί που είχαν τότε
στην οδό Μελή Ζαχαριάδη, αλλά δεν
ήθελε να  απουσιάζει από την εκκλη-
σία κυρίως όταν είχε μεγάλες γιορ-
τές και έφευγε κρυφά, αφήνοντας
έναν μικρό που είχαν για βοηθό με
την «παραγελλιά» αν έρθει ο πατέρας
του, να πει πως μόλις βγήκε.

Στα απομνημονεύματά του ο Λουίτζι

Πάλμα ντι Τσεσνόλα αναφέρει πως οι

αρχαιότητες μόλις έβγαιναν από τη γη

έμπαιναν σε κιβώτια και μεταφέρονταν

με κάρα και καμήλες στην οικεία του

στη Λάρνακα. Πολλοί τουρίστες που έρ-

χονταν με πλοία από τη Συρία,  επισκέ-

πτονταν το προξενείο του, που έμοιαζε

με μουσείο και αντικρίζοντας τα αγάλ-

ματα των Γόλγων, του έκαναν ερωτή-

σεις για τα μυστήρια γύρω από τη λα-

τρεία της Αφροδίτης. Πολλές φορές οι

τουρίστες έκλεβαν μικρά αγαλματίδια

ή τα έσπαζαν, για να πάρουν ενθύμιο.

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση

Γνωρίζατε ότι…Γνωρίζατε ότι…Γνωρίζατε ότι…Γνωρίζατε ότι…Γνωρίζατε ότι…

Η Αθηένου τιμά
τους Ήρωες της

T ην Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012, τελέστηκε στον Ιε-

ρό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας Αθηένου το

ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

των Ηρώων του Δήμου μας Παναγιώτη Ματσούκα,

Κώστα Τούμπα και Θεόδωρου Φώττηρου που έπε-

σαν υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρί-

δας κατά τη διάρκεια της βάρβαρης τουρκικής ει-

σβολής του 1974.  Ψάλθηκε επίσης παράκληση για τη

διακρίβωση της ζωής των αγνοουμένων μας: Γεώρ-

γιου Πίκη, Βάσου Χειμώνα, Κωνσταντίνου Παπα-

παύλου, Ευάγγελου Λύτρα. 

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Γενικός Διευ-

θυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας

Τάξης, κ. Στέλιος Χειμώνα. 

Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στο Κοιμητήριο

Αθηένου, όπου βρίσκονται οι τάφοι των πεσόντων

συνδημοτών μας, και κατάθεση στεφάνων από την

Εκκλησία, το Δήμο, τις οικογένειες των πεσόντων,

τα οργανωμένα σύνολα και άλλους φορείς.


