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Μετά από αίτημα της επιτρο-
πής διεκδίκησης για διάνοιξη
της οδικής αρτηρίας Λάρνακας
– Λευκωσίας μέσω Πυροΐου που
απαρτίζεται από τους Δημάρ-
χους Αγλαντζιάς, Γερίου και
Αθηένου και τους Κοινοτάρχες
Πυροΐου και Αβδελλερού, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
στο Προεδρικό Μέγαρο στις 25
Ιουλίου 2016, στην παρουσία
και του επικεφαλής της Ελληνο-
κυπριακής Διαπραγματευτικής
ομάδας για τα Μέτρα Οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης, πρέσβη
κ. Σώτου Ζακχαίου.

Στη συνάντηση τα μέλη της
Επιτροπής ζήτησαν να ενημερω-
θούν επίσημα για την πορεία των
συνομιλιών για το συγκεκριμένο
θέμα και για τη θέση της κυβέρ-
νησης εκφράζοντας την απογοή-
τευση και διαμαρτυρία τους εάν
πράγματι αληθεύει ότι η Τουρκο-
κυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί
τη διάνοιξη άλλων οδοφραγμά-
των και διόδων μετά την συμφωνία

για διάνοιξη των οδοφραγμάτων
Δερύνειας και Απλικίου – Λεύκας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
με ειλικρίνεια μάς είπε ότι η τ/κ
πλευρά προβάλλοντας ως αιτιο-
λογία την ένσταση του στρατού
κατοχής δεν έχει τη δυνατότητα
να προχωρήσει τη διάνοιξη τό-
σο της διόδου Πυροΐου όσο και
της διόδου Κοκκίνων.  Κατά τον
Πρόεδρο η θέση της δικής μας
πλευράς παραμένει η ίδια ότι
κυρίως η διάνοιξη της διόδου

Πυροΐου παραμένει πρωταρχι-
κής σημασίας για τη δική μας
πλευρά, γιατί πραγματικά θα
εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό
δήμων και κοινοτήτων  αλλά και
τους σκοπούς της επαναπρο-
σέγγισης. Την ίδια άποψη, όπως
ανέφερε ο Πρόεδρος, φαίνεται
να συμμερίζεται και ο  Τουρκο-
κύπριος ηγέτης κ. Μουσταφά
Ακιντζί, αλλά δυστυχώς δεν μπο-
ρεί να ενεργήσει χωρίς την συγ-
κατάθεση του στρατού κατοχής,

καθότι κρίνονται οι συγκεκριμέ-
νες περιοχές ως στρατοκρατού-
μενες.

Η δική μας πλευρά κατά τον
Πρόεδρο, θα συνεχίσει να προ-
βάλλει την ανάγκη προώθησης
του αιτήματος.  Κύριο μέλημά
του όμως, παραμένει η προώθη-
ση το συντομότερο δυνατό της
επίλυσης του Κυπριακού προ-
βλήματος και επανένωσης της
πατρίδας, μετά από την οποία θα
φύγουν και οι διάφοροι φραγμοί
που διαχωρίζουν την πατρίδα
μας.  Προσμένουμε προς τούτο
και την επίσημη θέση της κυβέρ-
νησης της Τουρκίας  προσδο-
κώντας στην απρόσκοπτη συνέ-
χιση των συνομιλιών.

Η επιτροπή ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
την ενημέρωση και αναμένεται
να συνέλθει σε συνεδρία για επα-
νεξέταση του όλου θέματος.

Δήμαρχος     
Δημήτρης Παπαπέτρου

Πρόεδρος Επιτροπής 
Διεκδίκησης

Διάνοιξης της Διόδου Πυροΐου

Το αίτημα για διάνοιξη της διόδου Πυροΐου 
προσκρούει στην άρνηση του Κατοχικού Στρατού

«Το κράτος οφείλει να βοηθήσει την Αθηένου»
Επί τάπητος τα προβλήματα της περιοχής στον Υπουργό Εσωτερικών

Έντονα διαμαρτυρόμενος απευθύν-
θηκε ο Δήμαρχος Αθηένου, κ. Δημή-
τρης Παπαπέτρου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Σωκράτη Χάσικο σε
προγραμματισμένη συνάντησή τους,
η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιου-
λίου 2016.

Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον
Αντιδήμαρχο, τους δημοτικούς συμ-
βούλους, κ. Γεώργιο Παστού, κ. Αχιλλέα
Αχιλλέως, Δημοτικό Γραμματέα και Δη-
μοτικό Μηχανικό παρουσίασε ξεκάθα-
ρα τα προβλήματα του Δήμου και επα-
νέφερε για άλλη μια φορά την έντονη
διαμαρτυρία του για την ολιστική και
ισοπεδωτική πολιτική του κράτους,
έναντι σε μια ακριτική περιοχή με ιδι-
αιτερότητες και πολλά προβλήματα.

Ο κ. Παπαπέτρου ανέφερε πως το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Αθηένου επέδειξε κα-
τανόηση στο τέλμα που επέφερε η οικο-
νομική κρίση και αυτό είχε και έχει τερά-
στιο κόστος στους κατοίκους της περιο-
χής.  Το κράτος έχει υποχρέωση να δια-
φυλάξει την Αθηένου, να προστατεύσει
τις Θερμοπύλες και να υποστηρίξει με
κάθε τρόπο την ανάπτυξή της.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος ανέπτυξε σει-
ρά θεμάτων, τα οποία ζήτησε όπως εξε-
ταστούν με προσοχή και σοβαρότητα
από το  Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και
όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς
φορείς και ζήτησε την προώθησή τους.

Προώθηση Σχεδίου 
Ξηρικού Αναδασμού

Μετά από τέσσερα χρόνια τέλματος
στην πρόοδο του Έργου  επιβάλλεται
η ανάγκη προώθησης υλοποίησής του,
εστιάζοντας στα οφέλη που αναμένεται
να επιφέρει, όπως βελτίωση της ιδιο-
κτησιακής κατάστασης, αύξηση της πα-
ραγωγικότητας του γεωργικού εισοδή-
ματος και του αριθμού των οικονομικά
εκμεταλλεύσιμων κτημάτων. 

Περαιτέρω, με τις ιδιαιτερότητες της
ακριτικής μας περιοχής ο συντελεστής
δόμησης ύψους 10% που ισχύει για την
Γεωργική Περιοχή (Γα4) πρέπει να ισχύ-
σει και για την περιοχή του Ξηρικού
Αναδασμού με δυνατότητα ανέγερσης
μεμονωμένης κατοικίας. 

Ως αποτέλεσμα της ημικατοχής οι
αξίες της γης μας έχουν σχεδόν εκμη-

δενιστεί και οι προσπάθειες που γίνονται
για συγκράτηση της περιοχής μας είναι
τεράστιες. 

Καλούμε το Κράτος να διαφυλάξει το
δικαίωμα της ανάπτυξης με συντελεστή
δόμησης 10% στην περιοχή Ξηρικού
Αναδασμού. 

Μελέτη και κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων

Η περιοχή δέχεται πλήγματα ακραίων
καιρικών φαινομένων με ζημιές τόσο
σε καλλιέργειες όσο και σε ιδιωτικές
περιουσίες, δημόσια κτίρια και οδικό
δίκτυο.
Ο Δήμος Αθηένου έχει προβεί σε περιο-
ρισμένης έκτασης αντιπλημμυρικά έρ-
γα για απάμβλυνση των προβλημάτων
που υπάρχουν. 
Επιβάλλεται το συντομότερο δυνατό
να μελετηθεί σοβαρά το όλο θέμα και
να στηριχθεί οικονομικά ο Δήμος Αθη-
ένου, έτσι ώστε να προωθηθούν έργα
για αντιμετώπιση πλημμυρών ή  άλλων
ακραίων καιρικών φαινομένων.         
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Σ ίγουρα θα έχετε ακούσει πολλά για
το κολλαγόνο. Κρέμες, αμπούλες,
μάσκες, ενέσεις κολλαγόνου, όλα

αυτά μπορούν να θρέψουν  το δέρμα μας
και να το κάνουν λαμπερό εξαλείφοντας ακό-
μη και τις ρυτίδες.

Τι είναι όμως το κολλαγόνο;
Tο κολλαγόνο είναι μια φυσική πρωτεΐνη

η οποία είναι συστατικό του δέρματος αλ-
λά και άλλων ιστών, όπως των μυών, των
τενόντων των οστών και των εντέρων.

Οι ίνες του κολλαγόνου πλέκονται μετα-
ξύ τους και έτσι σχηματίζουν το στήριγμα
του δέρματος και υποβοηθούν των ανά-
πτυξη αιμοφόρων αγγείων και κυττάρων.

Η ελαστικότητα του δέρματος οφείλεται
στο κολλαγόνο, καθώς οι ίνες του μπορούν
και συγκρατούν νερό.

Με την πάροδο του χρόνου, το γήρας
του δέρματος συσχετίζεται με τις μεταλλά-
γες του διαλυτικού κολλαγόνου, με αποτέ-

λεσμα το σχηματισμό των πρώτων ρυτίδων.
Το κολλαγόνο που περιέχουν οι διάφορες

κρέμες, μάσκες, αμπούλες κλπ εξάγεται
απευθείας από τον ιστό νεαρών ζώων και
είναι παχύρευστο υγρό και όχι διάφανο.

Το δέρμα με την πάροδο του χρόνου υφίσταται
τις φυσικές φθορές  του γήρατος, που πολλές
φορές επιτείνονται από φυσικούς και άλλους πα-
ράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία.

Με την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, τις
μεταβολές της θερμοκρασίας, το κάπνι-
σμα, τη διατροφή κ.ά. το δέρμα αλλοιώνε-
ται, με αποτέλεσμα να χρειάζεται καθημε-
ρινή φροντίδα και περιποίηση, για να δια-
τηρείται νεανικό και φρέσκο.

Στην αγορά υπάρχουν αρκετά είδη καλ-
λυντικών, που περιέχουν κολλαγόνο είτε
σε μικρές ποσότητες είτε σε μεγάλες.

Οι κρέμες κολλαγόνου γενικά, πρωινές ή
βραδινές, συνίσταται να έχουν πάνω από
3% - 5% κολλαγόνο.  Αυτό μπορείτε να το

διαπιστώσετε διαβάζοντας στο κουτί της
κρέμας.  Μάσκες κολλαγόνου υπάρχουν αρ-
κετές.  Η πιο γνωστή είναι το λεγόμενο «φύλ-
λο κολλαγόνο» που είναι 100% κολλαγόνο.

Αφιερώνοντας 30 λεπτά, μπορείτε να
αποκτήσετε πιο απαλές ρυτίδες και λάμψη
στο δέρμα.

Ζαχαρούλλα Τράττου
Διπλωματούχος Αισθητικός
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H AΘΗΕΝΟΥ
Τριμηνιαία Έκδοση από το Δήμο Αθηένου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Δόξα Κωμοδρόμου - Συντονίστρια

Ρολάνδος Ιεροδιακόνου
Χρυστάλλα Κίτα

Δέσποινα Μαγγανή
Δέσποινα Ζαννεττίδου - Πουγεράση

Ορθοδοξία Ζαννέτου - Παπαϊακώβου 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Κυριάκος Χατζηγιαννακού

Χρυστάλλα Πατσαλή
Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντίνου

Γιώργος Χαραλάμπους
Αργύρης Αργυρού

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μαρία Καδή - Τυπογραφείο Κώνος

Χρήσιμα �
Υπηρεσίες του Δήμου

Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο/φαξ 24811370/24522333
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο 24524002
Γραμμή του Δημότη (δωρεάν κλήση) 24524004
Συμβούλιο Αποχετεύσεων/φαξ 24811370/24524042 
Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων 24522455
Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων 24522742
Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός Γ. & Ε. Τταντή 24523300
Δημοτική Βιβλιοθήκη 24811460
Αίθουσα Αθλοπαιδιών 24523520
Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο 24524045

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ!
Ο Δήμος δέχεται κείμενα δημοτών, σωματείων, οργα-
νώσεων, επιστολές, άρθρα και εισηγήσεις, τα οποία αφού
αξιολογηθούν θα τύχουν δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Παρακαλούνται οι δημότες να τα αποστέλλουν σε ηλε-
κτρονική μορφή στη διεύθυνση της Εφημερίδας του Δή-
μου Αθηένου, e-mail: efimerida.athienou@gmail.com
ή να τα παραδίδουν σε φάκελο στο Δημαρχείο με την έν-
δειξη «για δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΑΘΗΕΝΟΥ».
Επίσης καλούμε τον κόσμο της Αθηένου να αποστέλλει
επιστημονικά άρθρα για δημοσίευση σε θέματα ποικίλου
ενδιαφέροντος π.χ.υγείας, ενέργειας, εκπαίδευσης, και
άλλων ειδικού περιεχομένου.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΑΣ
Οι τιμές διαφημίσεων της εφημερίδας μας

• Ολοσέλιδη €250
• Μισή σελίδα €175
• Ένα τέταρτο της σελίδας € 80
Για  περισσότερες  πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
για κράτηση χώρου, παρακαλούμε όπως επικοι-
νωνείτε με το λογιστήριο του Δήμου Αθηένου στο 
τηλ.: 24 811370. Οι διαφημίσεις να αποστέλλονται
σχεδιασμένες σε ηλεκτρονική μορφή και οπωσδή-
ποτε έτοιμες, για απευθείας εκτύπωση. Οι ενδια-
φερόμενοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη της
ανάθεσης της διαφήμισής τους σε σχεδιαστή.  Οι
τιμές οι οποίες αναγράφονται πιο πάνω αφορούν
μόνο τη δημοσίευση και δεν περιλαμβάνουν τη δη-
μιουργία-σχεδιασμό της διαφήμισης.

Το Κολλαγόνο
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«Το κράτος οφείλει να βοηθήσει την Αθηένου»
Επί τάπητος τα προβλήματα του Δήμου στον Υπουργό Εσωτερικών

(Συνέχεια από τη σελ.1)

Μετεγκατάσταση κτηνοτροφι-
κών υποστατικών ποιμνιοτρό-
φων από το τουρκοκυπριακό
χωριό Πετροφάνι στην Κτηνο-
τροφική Περιοχή Αθηένου

Το θέμα έχει προωθηθεί από το Δήμο Αθη-
ένου εδώ και χρόνια και δυστυχώς δεν
έχει ακόμα ολοκληρωθεί, εξ’ αιτίας χρο-
νοβόρων διαδικασιών αρμοδίων και εμ-
πλεκόμενων τμημάτων. 
Εκκρεμεί η εγγραφή αγροτικού δρόμου εν-
τός της Κτηνοτροφικής Περιοχής Αθηένου,
για να καταστεί εφικτή η αδειοδότηση και
η μετεγκατάσταση των  κτηνοτροφικών
υποστατικών των ποιμνιοτρόφων Αθηένου
σε χαλίτικη γη, η οποία έχει εκμισθωθεί για
τον σκοπό αυτό (έχει ετοιμαστεί μετά από
σχετική μελέτη ολοκληρωμένο  Σχέδιο Με-
τεγκατάστασης).
Αύξηση της κρατικής 
χορηγίας
Η κρατική χορηγία πρέπει να επανέλθει
σε €1.700.000 τουλάχιστον και όχι σε
€903.000 όπως είναι σήμερα. 

Μελέτη για τη σταδιακή μετα-
κίνηση υφιστάμενων κτηνο-
τροφικών υποστατικών και
την επιλογή νέας κτηνοτροφι-
κής ζώνης
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προώθηση με-
λέτης για αξιολόγηση περιοχών και επιλογή
της καταλληλότερης, με στόχο να χαρακτη-
ριστεί νέα κτηνοτροφική ζώνη, σύμφωνα
και με τη σχετική πρόνοια στο Τοπικό Σχέδιο
Αθηένου 2012. Με τον τρόπο αυτό, μελλον-
τικά και σταδιακά θα καταργηθεί η υφιστά-
μενη-καθορισμένη από το 1987-κτηνοτρο-
φική ζώνη, που δημιουργεί σοβαρά προ-
βλήματα στον οικισμό.
Το αίτημα καθίσταται πιο επιτακτικό λόγω
του ανοίγματος Ευρωπαϊκών προγραμμά-
των για οικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών για

νέες φάρμες ή και μετακίνηση υφιστάμενων.
Κατά την εν λόγω σύσκεψη παρουσιάστη-
καν στον έντιμο Υπουργό Εσωτερικών επι-
πρόσθετα θέματα που αφορούν την πε-
ριοχή μας, όπως η επαναφορά του Στεγα-
στικού Σχεδίου και η οικονομική ενίσχυση
νεαρών ζευγαριών που επιθυμούν να κτί-
σουν στην περιοχή, η απαλλαγή των ιδιο-
κτητών της Αθηένου από την καταβολή
κτηματικής φορολογίας και άλλα.
Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε το
Δήμαρχο για την κατανόηση του κράτους
σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγ-
κες της περιοχής και ότι θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια, ώστε τα αιτήματα
να μελετηθούν σοβαρά και επισταμένα
και να προωθηθούν, αναλόγως των δυνα-
τοτήτων του κράτους.

Δημήτρης Παπαπέτρου
Δήμαρχος 

Στην Αθηένου του 2016, δυστυ-
χώς οι εικόνες μιλούν από μόνες
τους. Μας σοκάρουν με το πε-

ριεχόμενό τους και δεν τιμούν τον τόπο
μας. Αυτό είναι άραγε το επίπεδο ζωής,
που επιθυμούμε να έχουμε;

Σε μια περιοχή, η οποία είναι ήδη βε-
βαρημένη περιβαλλοντικά, οι κακές συ-
νήθειες και οι αλόγιστες ενέργειες και
συμπεριφορές πολλών συνδημοτών
μας, έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε,
λίγα μέτρα μακριά μας, λίγα μέτρα μα-
κριά από την κύρια υδατοδεξαμενή που
προμηθεύει πόσιμο νερό την περιοχή
μας, εικόνες σαν κι αυτές!!!

Χρειάζεται όλοι μαζί να προσπαθή-
σουμε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Οι απαιτήσεις μας για καθαριότητα επι-
βάλλεται να είναι υψηλές.

Οι εκκλήσεις και οι προσπάθειες της
Τοπικής Αρχής δεν φτάνουν.

Όλοι εμείς,  έχουμε υποχρέωση να δια-
φυλάξουμε αυτό τον τόπο, στον οποίο
ζούμε, αναπνέουμε, μεγαλώνουμε τα
παιδιά μας. 

Δεν επιτρέπεται να καταστρέφουμε
μόνοι μας τον δικό μας χώρο. Η καθα-
ριότητα στο σπίτι μας, στην αυλή μας
δεν γίνεται να δημιουργεί σκυβαλότοπο
λίγο παραπέρα...

Η προσπάθεια του Δήμου Αθηένου να
καλύψει το κενό που παρουσιάστηκε
από το οριστικό κλείσιμο του Σκυβαλό-
τοπου και τη μη ολοκλήρωση και λει-
τουργία του Πράσινου Σημείου, από
πλευράς του Κράτους, οδήγησε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο στη λειτουργία του
Προσωρινού Πράσινου Σημείου. 

Το Προσωρινό Πράσινο Σημείο, που
βρίσκεται στον δρόμο προς το Εκκλη-
σάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (δρόμος
εργοστασίων σκυροδέματος) είχε δια-
μορφωθεί από τον  Δήμο Αθηένου με
σκοπό τη συλλογή και τη διαχείριση
κλαδεμάτων και άλλων ειδικών απο-
βλήτων, που προέρχονται από τα νοι-
κοκυριά. 

Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις και τις
επανειλημμένες εκστρατείες καθαριότη-
τας του χώρου από τον Δήμο Αθηένου,
συνεχίζουμε να μην συνεργαζόμαστε, να

μην σεβόμαστε, στην ουσία τους ίδιους
τους εαυτούς μας, με αποτέλεσμα την κα-
τάσταση αυτή,  να αφήνουμε στο Προ-
σωρινό Πράσινο Σημείο παντώς είδους
αχρήστων!!!

Υπενθυμίζεται ότι ο Σκυβαλότοπος
Αβδελλερού έκλεισε οριστικά από το
Υπουργείο Εσωτερικών και ο χώρος
αποκαταστάθηκε πλήρως. 

Σε ότι αφορά το Πράσινο Σημείο, το
οποίο έχει ανεγερθεί σε χαλίτικη γη, έχει
συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συ-
νοχής της Ε.Ε.

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν
ολοκληρωθεί και η Κυπριακή Δημοκρα-
τία αναμένει από τα μέλη του Συμβουλίου
Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιο-
ποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχιών
Λάρνακας/Αμμοχώστου όπως αποδε-
χτούν και υπογράψουν Συμφωνία Εκχώ-
ρησης χρήσης και λειτουργίας των εγκα-
ταστάσεων του Πράσινου Σημείου. 

Το θέμα παραμένει στάσιμο εν όψει
δικαστικής διαδικασίας η οποία βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, ως αποτέλεσμα θεμάτων
που αφορούν το Εργοστάσιο Επεξεργα-
σίας Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Υ. Κόσιης, η ευθύ-
νη για το οποίο επίσης παραχωρήθηκε
από το Κράτος στο εν λόγω Συμβούλιο. 

Εν αναμονή εξελίξεων για το θέμα

της σωστής χρήσης και λειτουργίας του
μόνιμου Πράσινου Σημείου, ο Δήμος
Αθηένου αναγνωρίζοντας το κενό που
δημιουργείται, συνεχίζει τη διατήρηση
του Προσωρινού Πράσινου Σημείου. 

Με άμεση εφαρμογή, αποφασίστηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Προ-
σωρινό Πράσινο Σημείο θα δέχεται ΜΟ-
ΝΟ πράσινα απόβλητα (κλαδέματα) και
ογκώδη αντικείμενα. 

Προς αντιμετώπιση της παράνομης
απόρριψης αποβλήτων μη συμβατών
με το χώρο, αποφασίστηκε ότι ο χώρος
θα παρακολουθείται. Οι παραβάτες θα
αντιμετωπίζουν εξώδικο πρόστιμο. 

Περαιτέρω, για επιπρόσθετη βοήθεια
του κοινού, αποφασίστηκε όπως κάθε
Τετάρτη και Σάββατο από τις 7:00π.μ.
μέχρι τις 7:00μ.μ. υπεύθυνο άτομο θα
καθοδηγεί τους δημότες  για το τι και
πού θα πρέπει να αφήνουν τα σκύβαλα
στο Προσωρινό Πράσινο Σημείο. 

Καλούμε το κοινό για άλλη μια φορά
σε συνεργασία. 

Ας αναπτύξουμε περιβαλλοντική συνεί-
δηση. Ας σεβαστούμε τον χώρο μας, την
περιοχή μας, την ίδιά μας τη ζωή.

Επιμέλεια:
Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου

Δημοτική Γραμματέας

Απαξιωτικές εικόνες ή απαξιωτικές συμπεριφορές; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΈΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΗΒιομηχανική Ζώνη Αθηένου είναι ένα ση-
μαντικό έργο υποδομής το οποίο θα βοη-
θήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δή-

μου. Έχει χωροθετηθεί στα νότια του Δήμου, στo
πλαίσιo δημοσίευσης του πρώτου Τοπικού Σχεδί-
ου Αθηένου το 2001 και επιβεβαιώθηκε με την
οριστικοποίηση του Τοπικού Σχεδίου το 2012.
Έκτοτε διεκπεραιώθηκε ο σχεδιασμός του οδικού
δικτύου, η απαλλοτρίωση των δρόμων από το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού και η ετοιμασία των κατασκευαστικών
σχεδίων από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο. 

Τα τελευταία χρόνια αξιοποιήθηκαν οι περιορι-
σμένες διαθέσιμες πιστώσεις του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες δημιουργίας υπο-
δομής για μεταφορά νερού και η κατασκευή ντε-
ποζίτου. 

Η διαχείριση της κατασκευής των δρόμων ανα-
τέθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δη-
μοσίων Έργων, το οποίο προχώρησε στις
14/6/2016, στην προκήρυξη διαγωνισμού για τις
εργασίες της Α’ Φάσης και σύντομα αναμένεται η
κατακύρωση της προσφοράς και η έναρξη των
εργασιών. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το
προσεχές φθινόπωρο και θα ολοκληρωθούν σε
διάστημα 16 εβδομάδων. Οι εργασίες της Α΄ φά-
σης περιλαμβάνουν τα χωματουργικά και το υπο-
θεμέλιο σε όλους τους δρόμους. 

Ο Δήμος είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανία και Τουρισμού
για την εξασφάλιση και των υπόλοιπων πιστώσεων
για την ολοκλήρωση των εργασιών της Β’ φάσης.

Με την έναρξη των εργασιών θα αρχίσουν να
εξετάζονται αιτήσεις για τις πρώτες αναπτύξεις. 

Μετά τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου θα
αρχίσει να αναπτύσσεται η περιοχή με βιομηχα-
νικές αναπτύξεις, από συνδημότες μας ή και άλ-
λους βιομήχανους δημιουργώντας νέες θέσεις ερ-
γασίας.  

Χαράλαμπος Χαραλάμπους 
Δημοτικός Μηχανικός 



ΕΝ ΔΗΜΩ4 H AΘΗΕΝΟΥ

Γράφει η Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου 
Δημοτική Γραμματέας

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελε-
ούσης στην Αθηένου τελέστηκε την
Κυριακή 17 Ιουλίου πάνδημα, το επί-
σημο μνημόσυνο των πεσόντων κατά
τη βάρβαρη Τουρκική Εισβολή.

Βαρύ το τίμημα στο θυσιαστήριο της
ελευθερίας.  ́ Αξια τέκνα της Αθηένου
έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδας:

Παναγιώτης Ματσούκας, Κώστας
Τούμπας, Θεόδωρος Φώττηρος, Γεώρ-
γιος Πίκης, Βάσος Χειμώνας, Κώστας
Παπαπαύλου, Ευάγγελος Λύτρας.

Εκείνο το καλοκαίρι του 1974 η
τούρκικη θηριωδία έγραψε μαύρες
σελίδες για την κυπριακή ιστορία:
Θάνατος, ξεριζωμός, αγνοούμενοι,
κατοχή.

Σήμερα, 42 χρόνια μετά, το μνημό-
συνο των ηρώων μας, μας φέρνει μνή-
μες οδύνης πολέμου στα πλαίσια του
οποίου οι ήρωές μας έδωσαν τη ζωή
τους για ένα καλύτερο αύριο στις επό-
μενες γενιές.  

Στην ομιλία του ο Επίτροπος Εθελοντι-
σμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
κ. Γιάννης Γιαννάκη εξήρε τη θυσία των
ηρώων της Αθηένου και του αγώνα, που
όλοι έχουμε χρέος να συνεχίσουμε, για
διατήρηση άσβεστης της μνήμης της ιστο-
ρίας  μας αλλά και για διεκδίκηση μιας δί-
καιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Μεταξύ άλλων ανέφερε «Οι μαυ-
ροφορεμένες φάλαγγες των ταυτο-
ποιημένων λειψάνων των αγνοουμέ-
νων μας, αλλά και εκείνων που ακόμα
δεν έχει εξακριβωθεί η τύχη τους,
υπενθυμίζουν σε όλους ότι ο αγώνας,

δεν έχει ακόμα τελειώσει. Οι Ήρωες
των αγώνων της ελευθερίας, στοιχει-
ώνουν την πορεία μας και απευθύ-
νουν έκκληση για ενότητα.

Ως ελάχιστη οφειλή απέναντι στους
ήρωες της Αθηένου, στα θύματα της
τουρκικής εισβολής και σε όλα τα πα-
λικάρια μας που έδωσαν τη ζωή τους
στον αγώνα για τη διεκδίκηση της
ελευθερίας, πρέπει να συνεχίσουμε
ακούραστα τη δύσβατη πορεία για
απαλλαγή της πατρίδας μας από την
τουρκική κατοχή και για μια βιώσιμη
επανένωση του νησιού μας. 

Είμαστε χρεωμένοι από την ιστορία
μας, να παραδώσουμε στις επόμενες
γενιές μια ενωμένη, ελεύθερη Κύπρο.
Αυτό το χρέος προς την πατρίδα και
τους ήρωές μας δεν μπορούμε να το
αφήσουμε ανεκπλήρωτο».

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας και το μνημόσυνο  των ηρώων
μας, ακολούθησε  τρισάγιο και κατά-
θεση στεφάνων στους τάφους των
ηρώων στο κοιμητήριο Αθηένου.

Με περισσή συγκίνηση και σεβα-
σμό στη θυσία τους ο Επίτροπος
Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη,

ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Δημήτρης
Παπαπέτρου και πλήθος κόσμου
τίμησαν με την παρουσία τους τον
αγώνα των ηρώων της Αθηένου
αλλά και ολόκληρης της Κύπρου
υπέρ της δικαίωσης και της ελευ-
θερίας.
Αιωνία η μνήμη τους.

Ποδηλατική Πορεία ΟΠΑΠ
«Ποδηλατώ για ένα ευρώ, για ένα χαμόγελο»

Απόλυτα επιτυχές ήταν το πέρασμα
της Ποδηλατικής Πορείας  ΟΠΑΠ
«Ποδηλατώ για ένα ευρώ για ένα χα-
μόγελο» από τον Δήμο Αθηένου την
Κυριακή 5 Ιουνίου 2016.Τόσο ο Δήμος
ως εκπρόσωπος της Τοπικής Αρχής,
όσο και δημότες και οργανωμένα σύ-
νολα του Δήμου μας, έδειξαν ακόμη
μια φορά τα αλτρουιστικά τους αισθή-
ματα, συνεισφέροντας στην προσπά-
θεια των ποδηλατών που έκαναν
σταθμό στον Δήμο μας, στην πορεία
τους για την στήριξη του Παγκύπριου
Συνδέσμου «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ».

Η ποδηλατική πορεία ξεκίνησε από
το οίκημα του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού την Τετάρτη 1η Ιουνίου,
ημέρα της Παγκόσμιας Ημέρας  Παι-
διού και τελούσε υπό την αιγίδα του
ΚΟΑ σε συνεργασία με τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ  ΕΥΧΗ»
και την στήριξη της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ποδηλασίας ενώ μέγας χο-
ρηγός ήταν ο ΟΠΑΠ Κύπρου. Η ποδη-
λάτης Μαρίνα Θεοδώρου μαζί με άλ-
λους ποδηλάτες που συμμετείχαν
στην πορεία από διάφορα σημεία
σταθμούς κατά τη διάρκεια της πο-
ρείας από 1-5 Ιουνίου διένυσε  από-
σταση 700 χιλιομέτρων σε όλη την
ελεύθερη Κύπρο, έχοντας προκαθο-

ρισμένους σταθμούς μέχρι την επι-
στροφή της στη Λευκωσία και συγκε-
κριμένα το σημείο τερματισμού στη
Λακατάμια. Στα σημεία αυτά έτυχε
θερμότατης υποδοχής και παραλάμ-
βανε το ποσό που είχε μαζευτεί για
τον σκοπό για τον οποίο πραγματο-
ποιήθηκε η ποδηλατική πορεία, που
δεν ήταν άλλος από την οικονομική
στήριξη του Συνδέσμου «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ
ΜΙΑ  ΕΥΧΗ» για πραγματοποίηση των
ευχών των  παιδιών και νέων ατόμων
με καρκίνο και συναφείς παθήσεις αλ-
λά και των οικογενειών τους.

Η ποδηλάτης, Μαρίνα Θεοδώρου,
έφθασε κατά τις μεσημβρινές ώρες στην
Αθηένου, στον χώρο του Δημοτικού
Μεγάρου, όπου την ανέμεναν εκπρό-
σωποι του Δήμου και δημότες που επε-
φύλαξαν θερμότατη υποδοχή στους
ποδηλάτες και επέδωσαν το ποσό των
€605 που ήταν και η μέχρι τώρα μεγα-
λύτερη συνεισφορά στα ιστορικά του
Δήμου μας για τον σκοπό αυτό. Ακο-
λούθως, αφού ευχαρίστησαν τον κόσμο
για την υποδοχή  και το ποσό που τους
δόθηκε για επίτευξη του στόχου τους,
συνέχισαν την πορεία τους για να φτά-
σουν στον τελικό τους προορισμό.

Σταυρούλα Πεδουλίδου

Ρεμπέτικη Βραδιά
Την 1η Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη

επιτυχία η ρεμπέτικη βραδιά των Παλαίμαχων Ποδο-
σφαιριστών Αθηένου στο Κωνσταντινίδειο Δημοτικό
Πάρκο.  ́ Οσοι παρευρέθηκαν απόλαυσαν ωραίο φαγητό
και ποιοτική μουσική από το μουσικό σχήμα της Γεωργίας
Κόμπου, ταξιδεύοντας μας σε παλιές ωραίες μουσικές
εποχές.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν για
την πολυετή προσφορά τους στο Κυπριακό ποδόσφαιρο
ο Κούλλης Παντζιαράς, ο Μελής Άσπρου, ο Μιχάλης Χ'
Πιερής, ο Μιχάλης Παπούτσας, ο Πέτρος Σάββα και ο Μά-
ριος Άσπρου.  

΄Ολοι οι προαναφερθέντες τίμησαν τα Κυπριακά γή-
πεδα με ήθος και αξιοπρέπεια, αλλά και με απέραντη
αγάπη για αυτό που έκαναν.   Τιμητική πλακέτα δόθηκε
και στους Παλαίμαχους Ποδοσφαιριστές Λευκωσίας, για
την πολυετή κοινωνική και αθλητική προσφορά τους και
την άξια εκπροσώπηση όλων των σωματείων της Κυ-
πριακής πρωτεύουσας. Εκ μέρους των Παλαιμάχων Λευ-
κωσίας παρευρέθηκε ο Πρόεδρός τους κ. Πέπης Ιακώβου,
συνοδευόμενος και από άλλα μέλη της ομάδας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση της ομάδας μας
τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Αθηένου κ.
Δημήτρης Παπαπέτρου, καθώς και οι βουλευτές της επαρ-
χίας μας, κ. Γεώργιος Προκοπίου, κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου
και κ. Χρίστος Ορφανίδης. Ευχαριστούμε όλους για την
παρουσία τους.  Περισσότερο δε, ευχαριστούμε όλους

όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της ρεμπέτικης βρα-
διάς, τους χορηγούς μας καθώς επίσης και όλους όσοι
μας τίμησαν με την παρουσία τους.  Η επιτυχία της εκδή-
λωσής μας, μας οπλίζει με περισσότερη  δύναμη να συ-
νεχίσουμε να υπηρετούμε αυτό που εμείς οι ποδοσφαι-
ριστές αγαπήσαμε και αγαπούμε, το ποδόσφαιρο, μακριά
από άλλες σκοπιμότητες και ιδιομορφίες.

Εμάς τους Παλαιμάχους, το ποδόσφαιρο μας ενώνει,
δημιουργεί ευφάνταστες ισορροπίες στον συναισθημα-
τικό μας κόσμο, αφήνοντάς μας γλυκόπικρες γεύσεις
κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης, ενός αγώνα, ενός
αποτελέσματος, ενός φαγητού μετά από έναν αγώνα με
παλιούς γνώριμους, πρώην συμπαίκτες και αντιπάλους.
΄Ολα στο τέλος καταλήγουν στον αθλητισμό, ο οποίος
είναι πλέον απαραίτητος, ειδικά με τις σημερινές εργα-
σιακές μας συνθήκες.

΄Οσον αφορά το αθλητικό μέρος, η ομάδα μας θα ξε-
κουραστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει και
πάλι τη δράση της.

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνος Δεσπότης

Eτήσιο μνημόσυνο πεσόντων 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΕΜΑ:
Εν’  όψει της επικείμενης περιόδου χρήσης εδαφοβελτιω-
τικών σε υπό καλλιέργεια τεμάχια γης για σκοπούς λίπαν-
σης, αυτό επιτρέπεται υπό όρους ΜΟΝΟΝ κατά την περίοδο
μεταξύ 01 έως 30 Οκτωβρίου 2016.
1. Η χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων για σκο-

πούς λίπανσης τεμαχίων επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ σε γε-

ωργικά τεμάχια που βρίσκονται τουλάχιστον σε από-
σταση 500μ. από το όριο της οικιστικής περιοχής.

2. Να δίνεται ιδιαίτερη σημασία κατά τις μετακινήσεις
των σωρών με τις καρότσες, έτσι ώστε να μην λερώ-
νονται δρόμοι ή περιοχές.

3. Η ενσωμάτωση των αποβλήτων στο έδαφος πρέπει να
γίνεται το αργότερο εντός 24 ωρών μετά τη
διάθεση/απόρριψή τους στο έδαφος.

4. Πρέπει να γίνεται με τρόπο και σε χρόνο που να μην
επηρεάζονται οι ανέσεις της οικιστικής περιοχής.  Να

λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνση του ανέμου.
5. Για τα τεμάχια που γειτνιάζουν με οικιστικές αναπτύξεις,

που βρίσκονται σε γεωργική ζώνη και χρειάζεται απα-
ραίτηταναγίνειλίπανση,θαπρέπειοιδιοκτήτηςτουτε-
μαχίου,ναέρχεταισεεπικοινωνίαμετον ΔήμοΑθηένου
καιναχρησιμοποιείταιειδικόμηχάνημα. ΕιδικήΕπιτροπή
έχει συσταθεί και θα επιλαμβάνεται τέτοιων περιπτώ-
σεων.

Τα πιο πάνω έχουν συμφωνηθεί με το Σύνδεσμο Αγελα-
δοτρόφων Αθηένου.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται παραβάσεις των
πιο πάνω όρων, θα επιδικάζεται εξώδικο πρόστιμο ή και
περαιτέρω δικαστική δίωξη.

Σημείωση: Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού. Οποιοσδήποτε
διαπιστώσει παράβαση των πιο πάνω συμφωνηθέντων
καλείται να ενημερώνει αμέσως τον Δήμο Αθηένου στα
τηλ.: 24524004 – 24811370, 99474188.

Από Δήμο Αθηένου

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΠΡΙΑΣ) ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ



5ΕΝ ΔΗΜΩH AΘΗΕΝΟΥ

Ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένας εξαίρετος πο-
λιτικός έχασε τη ζωή του πρόωρα σε ηλικία μόλις
49 ετών στις 22 Μαρτίου 2014.

Ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, Τάσος Μητσό-
πουλος, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλευόταν.

Δύσκολα τα λόγια, ανύπαρκτες οι λέξεις, βα-
θύς ο πόνος τεράστια η απώλεια για την οικο-
γένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, για
ολόκληρο τον ελληνισμό.

Φτωχότεροι  είμαστε χωρίς τον Τάσο Μητσό-
πουλο. ΄Ενα μεγάλο άνθρωπο, με ήθος, υψηλό
εθνικό φρόνημα, πολιτική αξιοπρέπεια και πάνω
απ’  όλα ανθρωπιά.  Ο Δήμος Αθηένου σε μια σε-
μνή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 30
Μαΐου 2015, απέδωσε φόρο τιμής και εκτίμησης
στο άξιο τέκνο ετούτου του τόπου.

Η εκδήλωση άρχισε με τελετή ονοματοδοσίας
του Δυτικού Περιμετρικού δρόμου σε λεωφόρο
«Τάσου Μητσόπουλου», η οποία πλαισιώθηκε
από Αγιασμό από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη
Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα και  αποκάλυψη της
πλάκας ονοματοδοσίας του δρόμου, από τον
Υπουργό ́ Αμυνας, κ. Χριστόφορο Φωκαϊδη.  Ακο-
λούθως, στην κλειστή Αίθουσα του  Γυμνασίου
Αθηένου πραγματοποιήθηκε φιλολογικό μνη-
μόσυνο σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης συγκίνησης.

Την εκδήλωση μνήμης και τιμής του Τάσου
Μητσόπουλου τίμησαν  πέραν του  Υπουργού
Άμυνας, κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη, ο Αρχηγός
της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Γεώργιος
Μπασιακούλης, ο πρώην Υπουργός Υγείας, Δρ
Φίλιππος Πατσαλής, Βουλευτές, Αξιωματικοί της
Εθνικής Φρουράς, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες, μέλη
της οικογένειας του αείμνηστου Τάσου Μητσό-
πουλου και πλήθος άλλων προσκεκλημένων.

Ο Δήμαρχος Αθηένου στο σύντομο του χαι-
ρετισμό ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Για τον αδικοχαμένο Τάσο λέχθηκαν άριστοι
χαρακτηρισμοί, εύηχα κοσμητικά επίθετα και
γενικά καλά λόγια, τόσο από το σύνολο του πο-
λιτικού κόσμου της Ελλάδας και της Κύπρου αλ-
λά και από εξέχουσες ξένες προσωπικότητες
που τον γνώρισαν.  Εκείνο όμως που συγκινεί
και μετρά περισσότερο είναι τα καλά λόγια με
τα οποία αυθόρμητα εκφράστηκε και συνεχίζει
να εκφράζει ο απλός λαός της Κύπρου μας ιδι-
αίτερα σε μια εποχή αποκαρδιωτικής απαξίωσης
της πολιτικής και των πολιτικών με όσα δυσοί-
ωνα συμβαίνουν γύρω μας, ο λαός μας είχε το
θάρρος να ξεχωρίσει το ανάστημα του ανεπί-
ληπτου και έντιμου πολιτικού ήθους που διέ-
κρινε τον αγαπημένο μας Τάσο, που ανέδειξε
τόσο ως πολιτικός, αλλά και ως άνθρωπος.

Η Δημοτική Αρχή Αθηένου αλλά και όλοι οι δη-
μότες αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί ο αγαπη-

μένος μας Τάσος ήταν πάντα δίπλα μας.  Στο σύν-
τομο πέρασμά του από τα πολιτικά δρώμενα της
πατρίδας μας, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουρ-
γός, αγαπήθηκε και αγάπησε την Αθηένου και
τον κόσμο της, χωρίς ποτέ να ξεχωρίζει κομμα-
τική ή οποιαδήποτε ιδεολογική διαφορά.

Η αρετή του πολιτικού του ήθους δεν του επέ-
τρεπε να θέτει φραγμούς στην αγάπη και την
προσφορά του στο σύνολο της κοινωνίας μας
αλλά και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Χαρακτηριστική ή συνήθης αναφορά του ότι
αισθάνεται και αγαπά την Αθηένου σαν το δικό
του χωριό.

Γνώστης των πολλών προβλημάτων που η
Αθηένου αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα της ημι-
κατοχής, βρισκόταν πάντα σε επικοινωνία με

τις Δημοτικές μας αρχές για να κρατείται ενή-
μερος και με δικές του παρεμβάσεις να βοηθά
στην επίλυση προβλημάτων.

Η απόφαση να τιμήσουμε με αυτό τον τρόπο
τον αείμνηστο Τάσο υπήρξε αυθόρμητη και
ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι
βέβαιο ότι ανταποκρίνεται και στη θέληση όλων
των δημοτών μας».

Κύριος ομιλητής ήταν ο τέως Υπουργός Υγείας
και προσωπικός φίλος και συνεργάτης του Τά-
σου Μητσόπουλου, Δρ Φίλιππος Πατσαλής.

Ο κ. Πατσαλής με περιεκτικό λόγο εκτίμησης
και σεβασμού στη μνήμη του Τάσου Μητσό-
πουλου ανέφερε μεταξύ άλλων «΄Εφυγε πριν
προλάβει καλά – καλά να γευτεί τις χαρές της
ζωής, των παιδιών του και πριν να προλάβει να

ζήσει, για να θερίσει τους καρπούς των όσων
πρόσφερε στον τόπο του.  Και είχε ακόμα πολλά
να δώσει.  Αυτό που εντυπωσίαζε ήταν η μαχη-
τικότητά του, το σθένος του, και η πίστη του σε
όσα πρέσβευε.  Η ευθύτητα, η αφοπλιστική ει-
λικρίνεια και το θάρρος του, κέρδιζαν τον σε-
βασμό φίλων και αντιπάλων.

΄Αφησε πίσω του πολύτιμη παρακαταθήκη
αγώνων, προσφοράς αλλά και θεωρητικής σκέ-
ψης, που θα μας συντροφεύουν στις καλές και
τις δύσκολες στιγμές.

Σε όλους μας λείπει η συνετή και διεκδικητική
του πολιτική, το αδιαπραγμάτευτο πολιτικό του
ήθος, ο αφοπλιστικά ήρεμος και ευγενής του λό-
γος και όσο περνά ο χρόνος όλο και περισσότερο,
το κενό που άφησε γίνεται πιο μεγάλο.

Θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες για την
καλοσύνη και τις αρετές του.  Η ζωή των χαρι-
σματικών ανθρώπων διαμορφώνεται έτσι ώστε
να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους και
σμιλεύεται με τρόπο, που να παραμένει πάντα
φάρος πορείας για αυτούς που μένουν πίσω.  Ο
χρόνος δεν μετράει το ίδιο στους μεγάλους
όπως για μας τους υπόλοιπους.  Και μόνο μια
στιγμή των πρώτων, μια σύλληψη, ή μια από-
φαση, μπορεί να έχει μέσα της τα στοιχεία της
μεγαλοσύνης και της αιωνιότητας.  Γι’  αυτό οι
μεγάλοι είναι υπεράνω τόπου και χρόνου.

Οι πρόγονοί μας πίστευαν ότι η αρετή, η τι-
μιότητα και η προσφορά, πρέπει να βραβεύον-
ται.  Γιατί όπου βραβεύεται η αρετή, εκεί ξεφυ-
τρώνουν άριστοι άνθρωποι.

Η ζωή, το έργο και μνήμη του Τάσου Μητσό-
πουλου θα αποτελούν για όλους μας, σταθερή
πηγή έμπνευσης για τη συνέχιση ενός αγώνα,
που δεν έχει ακόμα δικαιωθεί και ταυτόχρονα
ένα πρότυπο αγνού πατριώτη και οραματιστή.
Ενός ανθρώπου με αδιαπραγμάτευτο σθένος
και τεράστιο πολιτικό ήθος και ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια», κατέληξε ο κύριος ομιλητής της εκ-
δήλωσης, Δρ Φίλιππος Πατσαλής.

Η λιτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μελωδίες
πιάνου που συνόδευαν τα τραγούδια της Δη-
μοτικής Χορωδίας Αθηένου. Η εκδήλωση απέ-
δωσε τον ελάχιστο φόρο τιμής και εκτίμησης
προς τον αείμνηστο Τάσο Μητσόπουλο και το
σημαντικό έργο που επιτέλεσε στο σύντομο πέ-
ρασμα του από τα γήινα, αλλά και υπόσχεση ότι
όλοι εμείς εδώ στην ακριτική Αθηένου περή-
φανοι που πορευτήκαμε μαζί του, θα εκθειάζου-
με το ήθος του μεγάλου αυτού ανδρός και την
αγάπη  που έτρεφε για την Κύπρο και το λαό της.

Ας είναι αιωνία του η μνήμη. 
Επιμέλεια:

Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου
Δημοτική Γραμματέας 

Τάσος Μητσόπουλος
Μικρό αφιέρωμα σε μια μεγάλη προσωπικότητα 

Ηολοκλήρωση της
κατασκευής του
Δυτικού Περιμε-

τρικού Δρόμου σηματο-
δοτήθηκε με την τελετή
ονομασίας του δρόμου
σε Λεωφόρο Τάσου Μη-
τσόπουλου. Με εξ’ ολο-
κλήρου δαπάνη του Δή-
μου Αθηένου, ολοκλη-
ρώθηκε πρόσφατα και
το έργο της δεδροφύ-
τευσης των λωρίδων
πρασίνου και η τοπιοτέ-
χνηση του κυκλικού κόμ-
βου παρά το Γυμνάσιο
Αθηένου. 

Η λωρίδα πρασίνου
εφάπτεται του ασφαλ-
τικού οδοστρώματος
στην ανατολική πλευ-
ρά του δρόμου και
έχει μήκος 1 χιλιόμε-
τρο περίπου. Για τη
λωρίδα πρασίνου, η
οποία εφάπτεται του
δρόμου, έχουν φυτευ-
θεί διάφορα είδη θα-
μνοειδών, ενώ σ τα
τμήματα πίσω από
στάσεις λεωφορείου
έχουν φυτευθεί δέν-
δρα για δημιουργία
σκιάς. 

Το προσωπικό του
Δήμου έχει αναλάβει
την τοπιοτέχνηση του
κυκλικού κόμβου, το
φύτεμα και τη φροντί-
δα των φυτών. Τον
σχεδιασμό του κυκλι-
κού κόμβου ανάλαβε
ο συνεργάτης του Δή-
μου, Αρχιτέκτονας κ.
Χαράλαμπος Κυριά-
κου. 

Με την ολοκλήρωση
του περιμετρικού οδι-
κού δικτύου του Δήμου
τα επόμενα χρόνια η

λωρίδα πρασίνου και ο
ποδηλατοδρόμος θα  ‘’αγ-
καλιάσουν’’ περιμετρικά
τον Δήμο, δημιουργώντας
ένα πραγματικό στολίδι,
αφού θα αλλάξει την εικό-
να του Δήμου μας.

Παράκλησή μας είναι η
συνεργασία των δημοτών
έτσι ώστε να αποφεύγεται
η πρόκληση ζημιών στα
φυτά και να διατηρείται ο
δρόμος και η λωρίδα πρα-
σίνου καθαρή. 

Χαράλαμπος Χαραλάμπους 
Δημοτικός Μηχανικός 

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΑΣΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν το
μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής επιμόρ-
φωσης ενηλίκων και λειτουργούν υπό

την ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού. 
Με στόχο την προώθηση της δια βίου μάθησης
και ειδικότερα τη βελτίωση γνώσεων και ανά-
πτυξη δεξιοτήτων μέσα από κοινωνικοπολι-
τιστική δραστηριότητα, ο Δήμος Αθηένου σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού ευελπιστούν να παρέχουν στους δη-
μότες της Αθηένου αρκετά μαθήματα για τη
νέα σχολική χρονιά 2016-2017. 
Προγραμματίζεται η λειτουργία μαθημάτων
Διάταξης Λουλουδιών, Χειροτεχνίας, Κατα-
σκευής Χειροποίητων Κοσμημάτων, Μαγειρι-
κής και Ζαχαροπλαστικής, Σμίλες – Βελονάκι,
Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, Ψυχολογίας κ.ά. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων
όπως και άλλες σχετικές πληροφορίες που εκ-
δίδει το Υπουργείο Παιδείας για τα Επιμορφω-
τικά Κέντρα θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα www.moec.gov.cy/epi-
morfotika.
Δηλώσεις εγγραφής μπορούν να υποβληθούν
μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πιο πάνω ιστο-
σελίδας. 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Επαρχιακό Γραφείο Επιμορφωτικών Κέν-
τρων Λάρνακας – Αμμοχώστου στο τηλ.:
24813264 ή στο Δήμο Αθηένου, μέσω της Γραμ-
μής του Δημότη στο τηλ.: 24524004.

Καλείται το κοινό, να δηλώσει το ενδιαφέρον
του έγκαιρα για καλύτερο προγραμματισμό.
Ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφό-
σον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος ελάχιστος
αριθμός μελών ανά τάξη, ο οποίος είναι του-
λάχιστον 10 άτομα. 
Τα δίδακτρα καθορίζονται σε €45 ετησίως.
Άτομα άνω των 65 ετών είναι δωρεάν. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται πιο κάτω μαθήματα
που παρέχονται στα Επιμορφωτικά Κέντρα.
Ολοκληρωμένος όμως κατάλογος υπάρχει
στην ιστοσελίδα ως αναφέρεται πιο πάνω. 
Εκμάθηση ξένων γλωσσών (Ισπανικά, Ρωσικά,
Γερμανικά, κ.ά.) Ξυλογλυπτική, Οινολογία, Φω-
τογραφική Τέχνη, Χορός, Κοπτική – Ραπτική,
Κεραμική – Αγγειοπλαστική, Εκμάθηση μου-
σικών οργάνων, κ.ά. 

Η υγιής ενασχόληση του ανθρώ-
που και η πολύπλευρη ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητας συμβάλ-
λει στην ενδυνάμωση της ψυχι-
κής υγείας του ατόμου μέσα από
κοινωνικοπολιτιστική πρόοδο
και ανάπτυξη.

Επιμέλεια: 
Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου

Δημοτική Γραμματέας

Λειτουργία Επιμορφωτικών Κέντρων στην Αθηένου

Η «ΓΟΛΓΙΑ» 
στο φεστιβάλ παιδιού

Φεστιβάλ Παιδιού
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος επ’ ευκαιρία της

Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού που εορτάζεται την 1η
Ιουνίου, η Επιτροπή Πολιτισμού Δήμου Αθηένου διορ-
γάνωσε το Φεστιβάλ Παιδιού στον χώρο του Κωσταν-
τινίδειου Δημοτικού Πάρκου Αθηένου.

Το Φεστιβάλ  περιελάμβανε ποικίλες δραστηριότη-
τες,  που στόχο είχαν την ψυχαγωγία των παιδιών αλλά
και τη δημιουργική ενασχόλησή τους μέσα από τις
δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν. 

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν τα εκπαιδευτήρια του Δή-
μου μας, Παιδοκομικός – Βρεφοκομικός  Σταθμός Αθη-
ένου με ζωγραφική προσώπου (face painting), το Νη-
πιαγωγείο Παιδική Πολιτεία «ΝΑΓΙΑ» με κατασκευές
από ανακυκλώσιμα υλικά, το Δημοτικό Σχολείο Αθη-
ένου Κ.Α’ με ζωγραφική σε μικρούς καμβάδες και το
Δημοτικό Σχολείο Αθηένου Κ.Β’ με κατασκευές ονει-
ροπαγίδων  με διάφορα υλικά. Επίσης ο  νεοσύστατος
Σύλλογος Γυναικών Αθηένου «ΓΟΛΓΙΑ» συμμετείχε με
δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού, με ζωγρα-

φική σε πέτρες και με κέρασμα των παιδιών με εύγεστα
μπισκοτάκια δημιουργία μέλους του Συλλόγου. Επίσης,
συμμετείχαν  το ιδιωτικό φροντιστήριο CYBERNET με
επίδειξη και κατασκευές  Ρομποτικής και Πληροφορι-
κής και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου με δραστηριό-
τητες και παιχνίδια, που στόχο είχαν την ψυχαγωγία,
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε
θέματα ενέργειας  και περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Γο-
νέων Δημοτικών Σχολείων Αθηένου ποδηλατική δια-
δρομή εις μνήμη του Κυριάκου Πάρπα με συμμετοχή
παιδιών και γονέων. Αφετηρία ήταν το Καλλινίκειο Δη-
μοτικό Μέγαρο Αθηένου και ο τερματισμός στον χώρο
διεξαγωγής του Φεστιβάλ.

Ο Δήμος πρόσφερε παγωτό στα παιδιά, τα οποία πέ-
ρασαν ένα ευχάριστο και δημιουργικό απόγευμα μαζί
με τους γονείς και τους φίλους τους.

Σταυρούλα Πεδουλίδου 

Ο Σύλλογος Γυναικών Αθηαίνου «Γολγία» συνεχίζοντας
τις δράσεις του, συμμετείχε στη γιορτή του παιδιού που
διοργανώθηκε στο Κωνσταντινίδειο Πάρκο. Μέλη του
Συλλόγου Γυναικών απασχόλησαν τα παιδιά με ζωγραφική
σε πέτρες, επιτραπέζια παιχνίδια και θεατρικό παιχνίδι. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γευθούν σπι-
τικά μπισκότα, τα οποία είχε ετοιμάσει η Παρασκευή
Λουλλή. Εκδηλώσεις όπως και αυτή προάγουν τα αισθή-
ματα της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς αγάπης κα-
θώς τα παιδικά χαμόγελα και η αθωότητά τους σε γεμί-
ζουν με αισιοδοξία για το μέλλον.

Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Γυ-
ναικών τόσο για την ενεργό συμμετοχή όσο και για τη
στήριξη του συλλόγου.

Δέσποινα Παστού Μαγγανή

Από τη συμμετοχή της Ομάδας Χειροτεχνίας Αθηένου. Έκθεση Επιμορφωτικών
2015-2016 στις Αποθήκες Αγίου Λαζάρου. 
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Παιδοκομικός & Βρεφοκομικός Σταθμός
Γεωργίου και Ελένης Διγενή Τταντή

Τελική Γιορτή Παιδοκομικού και Βρεφοκομικού Σταθμού

Τους τελευταίους μήνες της φετινής σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκαν
τα «ταξίδια» μας, τόσο τα καλλιτεχνικά όσο και τα γνωστικά. Οι δρα-
στηριότητές μας περιορίστηκαν εντός του σχολείου μέσα από επισκέψεις
ατόμων και διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν. 
Συγκεκριμένα, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Ομαλής Μετά-
βασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, πέρα από τις κα-
θιερωμένες συμμετοχές του νηπιαγωγείου μας στις εκδηλώσεις για
τις επετείους των Εθνικών Εορτών, φέτος πραγματοποιήθηκαν και
ανταλλαγές επισκέψεων. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας συμμετείχαν
σε δειγματικό μάθημα που οργάνωσαν οι δασκάλες της Α΄ Τάξης
του Δημοτικού και αντίστοιχα τα παιδιά της Α΄ Τάξης συμμετείχαν
σε πρωινές  δραστηριότητες που οργανώθηκαν στον χώρο του Νη-
πιαγωγείου μας. Η ανταλλαγή αυτή βοήθησε πολύ στην εξοικείωση
των παιδιών του Νηπιαγωγείο με το μελλοντικό τους σχολείο, αλλά
και στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα
μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου και τα παιδιά της Α’ τάξης του Δη-
μοτικού Σχολείου, καθώς επίσης κι ανάμεσα στις εκπαιδευτικούς.
Ακόμα, πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά το Σεμινάριο
Βάσης για Γονείς που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε
συνεργασία με το σχολείο. Φέτος, όλοι οι γονείς του σχολείου μας
συμμετείχαν μαζί με τα παιδιά τους στο Βιωματικό Εργαστήρι με
θέμα «Υποστηρίζοντας τη νοητική ενδυνάμωση των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας μέσα από δραστηριότητες Μαθηματικών και Φυ-
σικών Επιστημών». Το σεμινάριο οργανώθηκε από τη Χρυσάνθη
Μελετίου Χαραλάμπους, νηπιαγωγό με απόσπαση στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς του σχολείου μας.
Γονείς και παιδιά έπαιξαν, διασκέδασαν και παράλληλα έμαθαν πώς
να παίζουν ακονίζοντας το μυαλό τους και αποκτώντας  νέες γνώσεις
και δεξιότητες στον τομέα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επι-
στημών στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου.
Κατακλείδα στο ολόχρονο ταξίδι μας αποτέλεσαν η Καλοκαιρινή
Γιορτή του σχολείου μας την 1η Ιουνίου, καθώς επίσης και η τελετή
αποφοίτησης των τελειόφοιτων παιδιών των δύο προδημοτικών τά-
ξεων στις 9 Ιουνίου. Στην Καλοκαιρινή Γιορτή γονείς και παιδιά πήραν
μια γεύση από καλοκαιρινές διακοπές σε διάφορες χώρες του κόσμου,
χώρες που γνωρίσαμε μέσα από τα καλλιτεχνικά μας ταξίδια με τη
βαλίτσα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η τελετή αποφοίτησης
πραγματοποιήθηκε γεμάτη με συγκίνηση και νοσταλγία για τα όσα
περάσαμε στο ταξίδι της γνώσης, της μάθησης, της εμπειρίας, των
συναισθημάτων για τη σχολική χρονιά που μας πέρασε.
Κλείνουμε τέλος, με τον πιο κάτω δεκάλογο πειθαρχίας που μπορεί
να φανεί χρήσιμος σε εμάς τους γονείς των μικρών παιδιών:  

Αποτελεσματικός δεκάλογος πειθαρχίας για τα παιδιά μας
του κλινικού ψυχολόγου Thomas W. Phelan και συγγραφέα 
του βιβλίου 1-2-3 Magic: Effective Discipline for Children
(2016)

1. Ψάχνουμε τις αιτίες της κακής συμπεριφοράς 
2. Ακολουθούμε και οι δύο γονείς την ίδια συμπεριφορά 
3. Ζητάμε από το παιδί να κάνει κάτι με σταθερό τόνο και σαφήνεια 
4. Αγνοούμε τα ξεσπάσματά του 
5. Δίνουμε έμφαση στο «όχι» που λέμε
6. Δεν χάνουμε την υπομονή μας 
7. Θυμόμαστε πάντα τον ρόλο μας ως γονείς 
8. Δεν ξεχνάμε πως εμείς είμαστε το πρότυπο συμπεριφοράς του

παιδιού μας
9. Επιβραβεύουμε την καλή συμπεριφορά

10. Αποδεχόμαστε τα συναισθήματα του παιδιού μας. 
Χρυστάλλα Λουλλή

Νηπιαγωγός

Δημόσιο & Κοινοτικό Νηπιαγωγείο

Αγώνας καλαθόσφαιρας σε τροχοκαθίσματα Αναμνηστική φωτογραφία με τους αθλητέςΤα παιδιά χαιρετούν τους αθλητές Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου

Μια δημιουργική σχολική χρονιά έφθασε στο τέλος της
και μια νέα αρχίζει...

Ακόμα μια σχολική χρονιά ολοκλη-
ρώθηκε δημιουργικά για το Νη-
πιαγωγείο «ΝΑΓΙΑ» μέσα από επι-
σκέψεις και δράσεις που στόχο εί-
χαν την ανάπτυξη της δημιουργι-
κότητας των παιδιών, αλλά και την
προσωπική και κοινωνική τους
εναρμόνιση στο περιβάλλον της
μικρής κοινωνίας που λέγεται σχο-
λείο.
Η καθημερινότητα των παιδιών
ήταν γεμάτη από νέες εμπειρίες

που τα βοηθούν στην κοινωνική και προσωπική τους ανάπτυξη, προετοιμάζοντάς τα ως πολίτες του
μέλλοντος όπως πρέπει να είναι, με σεβασμό στον συνάνθρωπο και αγάπη για το περιβάλλον όπου
αύριο θα ζουν και θα δημιουργούν.  Τα παιδάκια συμμετείχαν και φέτος με τις δασκάλες τους στο κα-
θιερωμένο Φεστιβάλ Παιδιού που διοργάνωσε ο Δήμος στον χώρο του Δημοτικού Πάρκου Αθηένου
στις 3 Ιουνίου, όπου μαζί με τους γονείς και τις δασκάλες τους έφτιαξαν δημιουργίες από ανακυκλώσιμα
υλικά και πέρασαν ένα ευχάριστο και δημιουργικό απόγευμα. 
Άλλη μια τελική γιορτή του νηπιαγωγείου στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 5 Ιουνίου 2016 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Αθηένου. Τα παιδάκια όλων των τμημάτων συμμετείχαν στην
παράσταση «ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ», εμπνευσμένη από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, απο-
σπώντας δικαίως το θερμότατο χειροκρότημα όσων την παρακολούθησαν.
Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 14 Ιουνίου 2016, το Νηπιαγωγείο «Παιδική
Πολιτεία ΝΑΓΙΑ» βραβεύτηκε με την πράσινη σημαία των οικολογικών σχολείων για την οικολογική
του δράση και τη συμμετοχή του ανελλιπώς στα οικολογικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας,
που διεξάγονται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση CYMEPA και την Ελληνική Τράπεζα.

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηένου,  τον oποίον ευχαριστούμε θερμά.
Στις 12 Ιουλίου 2016, σε μια ευχάριστη εκδήλωση στο Οικογενειακό Κέντρο «ΧΑΡΟΥΛΑ»,  το οποίο
ευχαριστούμε θερμά, καθώς και τον κ.  Χρήστο Φουρλή, όπως και όσους στηρίζουν με κάθε τρόπο
το σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των παιδιών της Προδημοτικής, που θα
μεταβούν στη Δημοτική εκπαίδευση κατά τη νέα σχολική χρονιά.
Η δράση μας για τη σχολική  χρονιά ολοκληρώθηκε με την κυπριακή παράδοση, μέσα από την πα-
ράσταση του Μουσείου- Εργαστηρίου θεάτρου Σκιών Χρίστος  Αχιλλέως Πάφιος με το έργο «Ο Κα-
ραγκιόζης πάει διακοπές», μια παράσταση που απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι, γιατί ο Καραγκιόζης
είναι για όλους και πάντα επίκαιρος και διαχρονικός. Καλή επάνοδο τον Σεπτέμβριο.

Σταυρούλα Πεδουλίδου
Συνεργάτης Νηπιαγωγείου «Παιδική Πολιτεία ΝΑΓΙΑ»

Νηπιαγωγείο «Παιδική Πολιτεία Νάγια»

∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡ Ì·˜!
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Η «Παιδική Πολιτεία Νάγια» γιορτάζει τα 24 χρόνια ζωής της

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Με την ευκαρία της λήξης του σχολικού έτους
2015-2016 πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιου-
νίου 2016 στην υπαίθρια σκηνή του σχολείου
η τελική γιορτή με θέμα το κυπριακό, χιου-
μοριστικό παραμύθι της Μόνικας Βασιλείου
«Ο Πιττόρτος» σε διασκευή, ώστε να αντα-
ποκρίνεται στα εκατό δώδεκα παιδιά της
Β΄και Γ΄τάξης που έλαβαν μέρος. Τα θεατρικά
δρώμενα διανθίστηκαν με παραδοσιακά, κυ-
πριακά τραγούδια και εντυπωσιακά χορευ-
τικά στιγμιότυπα. 
Όσον αφορά την ιστορία του έργου πρόκειται
για έναν βασιλιά και μια βασίλισσα, που επι-
θυμούν να παντρέψουν τη μοναχοκόρη τους
με το καλύτερο κοπέλλι της χώρας. Ανάμεσα
σε αυτούς που την διεκδικούν είναι και ο Πιτ-
τόρτος ένας φτωχός, θρασύς, έξυπνος νέος
που χρησιμοποιεί την εξυπνάδα του και το
χιούμορ του, για να κερδίσει τη συμπάθεια
της βασιλοπούλας και τη συγκατάθεση του
βασιλιά, ο οποίος συμφωνεί να δώσει το χέρι
της κόρης του αν και εφόσον βρει τη λύση σε
τρία αινίγματα, που θα του απευθύνει ο επί-
δοξος γαμπρός. Το τέλος είναι ευτυχισμένο με
το γάμο του Πιττόρτου και της βασιλοπούλας
και φυσικά με την αποτυχία του βασιλιά. Ευχα-
ριστίες στο ζαχαροπλαστείο WARRAWONG για
την προσφορά των λουκουμιών του γάμου.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Γονέων, κ. Χρίστος Ηρα-
κλέους ενώ η Διευθύντρια κα Δέσποινα Ζαν-
νεττίδου-Πουγεράση προέβηκε σε σύντομη
έκθεση πεπραγμένων και αποχαιρετισμό των
τελειοφοίτων. 

ΜΙΚΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μερικές από τις πετυχεμένες δράσεις του
προγράμματος «Μικροί Εκπαιδευτές για το
Διαδίκτυο» είναι:

1. Παιδιά της Β΄τάξης μετά την παρακολούθηση
μαθημάτων από Λειτουργούς του ΠΙΚ για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο ανέλαβαν τον ρόλο
των μικρών εκπαιδευτών όλων των υπόλοιπων
παιδιών του σχολείου. Με τη βοήθεια και κα-
θοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών, κ.
Ελένης Στυλιανίδου και κ. Τασούλας Νικοδή-
μου, οι μικροί εκπαιδευτές δόμησαν ερωτήσεις,
όπως για το ποια παιδιά χρησιμοποιούν το δια-
δίκτυο, για ποιο λόγο το χρησιμοποιούν, αν οι
γονείς ελέγχουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν
τα παιδιά το διαδίκτυο, πώς αντιδρούν σε δύ-
σκολες ή άβολες συνθήκες του διαδικτύου, αν
γνωρίζουν να  προφυλάγουν τα προσωπικά
τους στοιχεία από το διαδίκτυο κτλ. Οι ερωτή-
σεις αυτές υποβάλλονταν από τους μικρούς εκ-
παιδευτές σε όλα τα τμήματα και ακολουθούσε
ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2. Οι Μικροί Εκπαιδευτές δημιούργησαν ενη-
μερωτικό τρίπτυχο με θέμα την ασφάλεια
στο διαδίκτυο και το διένειμαν στους γονείς

του σχολείου, στο προσωπικό του Καλλινί-
κειου Δημοτικού Μεγάρου, στον Δήμαρχο,
στη Δημοτική Γραμματέα,  σε μαθητές του
Δημοτικού σχολείου Κ.Β΄, στους δημότες τους
οποίους συνάντησαν σε υπεραγορές, τραπε-
ζικά ιδρύματα, στο υγειονομικό κέντρο κ.ά.
3. Συνέγραψαν σχετικό τραγούδι για το
ασφαλές διαδίκτυο: «Σέρφαρε χαρούμενα,
μπορείς!» και το τραγουδούσαν με πολλή κέ-
φι. Ένα απόσπασμα: 
«Ξημέρωσε ξανά κι όλα φαίνονται απλά,
στο ίντερνετ τη μέρα σου περνάς.
Οι κίνδυνοι πολλοί παντού μάς κυνηγούν,
εμείς όμως ξέρουμε να λέμε:
«Σφύριξε χαρούμενα μπορείς!
Δες τη θετική πλευρά της ζωής»...
Ως επιστέγασμα των σχολικών δράσεων στο
πρόγραμμα αυτό, το σχολείο συμμετείχε με
ομάδα εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών
στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΙΚ στο
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, το

Σάββατο 21 Μαΐου 2016 με θέμα την Ενσω-
μάτωση των Πληροφοριών της Επικοινωνίας
και της Πληροφορίας στη μαθησιακή διαδι-
κασία. Εκεί, δόθηκαν πιστοποιήσεις επιτυ-
χούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης του προ-
γράμματος καθώς και βραβείο. 
Σε περίπτερο, όπου υπήρχαν δείγματα εργα-
σιών και η αφίσα του σχολείου, οι Μικροί Εκ-
παιδευτές- παιδιά  Β΄ τάξης εξηγούσαν στο
κοινό τον τρόπο που δούλεψαν, τούς έδειχναν
ψηφιακό υλικό μέσω Η/Υ και έδωσαν σχετική
συνέντευξη σε Λειτουργό του Υπουργείου
Παιδείας. Επιπρόσθετα, είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν καινοτόμες ιδέες στη διδασκα-
λία με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας
από άλλα εκπαιδευτήρια καθώς και καινοτό-
μα τεχνολογικά προϊόντα, όπως για τους τρισ-
διάστατους εκτυπωτές, τη ρομποτική κτλ.

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Διευθύντρια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ.A΄

Σεπτέμβριος 1992 και στην Αθηένου, ανοίγει
τις πύλες της η «Παιδική Πολιτεία Νάγια»,

μια κυψέλη μάθησης για τους λιλιπούτιους φί-
λους μας, πηγή γνώσης και απασχόλησης που
έμελλε να καθιερωθεί στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Η «Παιδική Πολιτεία Νάγια» έκανε τα
πρώτα της βήματα το 1992 και λειτούργησε
μόνο με ένα τμήμα. Πρωτεργάτες στην προ-
σπάθεια αυτή ήταν η κ. Δέσπω Γαβριηλίδου
στη θέση της Διευθύντριας, η κ. Αντρούλλα
Γαβριηλίδου και το υπόλοιπο προσωπικό. Ο
επαγγελματισμός και ο ζήλος της Διεύθυνσης
του νηπιαγωγείου, η θέληση και το θάρρος
του προσωπικού, κατάφεραν επάξια στο δεύ-
τερο χρόνο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου να
δημιουργήσουν δύο τμήματα για τα παιδιά.
Για να φτάσει η «Παιδική Πολιτεία Νάγια» στο
επιθυμητό αποτέλεσμα, κατά την πάροδο των
χρόνων πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν μεθο-
δικά και επίμονα. Οι δυσκολίες πολλές, αλλά
όχι ανυπέρβλητες. Η διεύθυνση και το προ-
σωπικό με συλλογική δουλειά κατάφεραν να
αναδείξουν και να καθιερώσουν το Νηπιαγω-
γείο στα εκπαιδευτικά δρώμενα. 

Σεπτέμβριος 2011 και η «Παιδική Πολιτεία Νά-
για» κατάφερε να απαριθμεί τρία τμήματα τα
οποία διακρίνονται: α) Τμήμα Βρεφοκομικού,
β) Τμήμα Νηπιακής Ηλικίας, γ) Τμήμα Προδη-
μοτικής, τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα. 
Το όραμα έγινε πραγματικότητα, θέτοντας τον
πήχη ψηλά για τους μικρούς μας φίλους και
πάντα με γνώμονά μας αυτά που ο κάθε γο-
νέας θα ήθελε να έχει το παιδί του. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια, με την ίδρυση του
Βρεφοκομικού Τμήματος, δόθηκε στο Νηπια-
γωγείο μια αλλιώτικη πνοή. Με δασκάλα την
κ. Έλενα Καρούσιου, τα παιδάκια απολαμβά-

νουν στοργή και φροντίδα. Το Τμήμα απαριθ-
μεί έξι παιδάκια μεταξύ 6 μηνών – 24 μηνών,
των οποίων η ανατροφή και η εξέλιξη αποτελεί
πρώτιστο στόχο μας. Το Βρεφοκομικό Τμήμα
διατηρεί δωμάτιο απασχόλησης και δωμάτιο
ύπνου για τα παιδιά, στο οποίο υπάρχουν το-
ποθετημένα κρεβατάκια, ένα για κάθε παιδί. 
Οι χώροι λειτουργικοί, έχουν διαμορφωθεί κα-
τάλληλα ώστε τα παιδιά να νιώθουν οικεία σε
ένα περιβάλλον δικό τους, σ’  έναν χώρο που
τους ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα. Στόχος μας,
η υγιής ανάπτυξη των παιδιών στο νοητικό, κι-
νητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα,

αλλά και η καλλιέργεια της οικογενειακής αγάπης
και ασφάλειας. 
Εμείς, ως εκπαιδευτικοί καλούμαστε καθημερινά
να προσφέρουμε έργο και να ανταποκριθούμε
με επαγγελματισμό στο λειτούργημά μας. Γνω-
ρίζουμε πολύ καλά πως οι γονείς, μας εμπι-
στεύονται καθημερινά ό,τι πολυτιμότερο έχουν,
τα παιδιά τους! Μέσα από συνεργασία και επί-
γνωση επιδιώκουμε να διεκπεραιώσουμε στο
ακέραιο το καθήκον μας. Δύναμή μας η αγάπη
και η αφοσίωση για τα παιδιά. Τα αθώα ματάκια
της ψυχής τους, το χαμόγελο και η φρεσκάδα
των παιδιών, μας δίνουν το κίνητρο ώστε να ανα-
πτυσσόμαστε κι εμείς και να επινοούμε νέες με-
θόδους απασχόλησης με μεράκι και φαντασία.
Η γνώση και η δημιουργικότητα αποτελούν την
πεμπτουσία του έργου μας και μας ενθαρρύνουν,
ώστε να ενεργούμε πάντα για το καλό των παι-
διών και να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι απέ-
ναντι στη γενιά του αύριο και στην πατρίδα μας. 
Με ένθερμο ζήλο και μεγάλη αφοσίωση, συ-
νεχίζω το έργο μου. 

Έλενα Καρούσιου - Φιάκκου
Bρεφονηπιοκόμος 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ.B΄
Σκοπός του προγράμματος της Αειφόρου  Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου
(Κ.Β΄) κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 ήταν:  τα
παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό προ-
σωπικό και η ευρύτερη κοινότητα να αναγνωρίσουν την
αξία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την
ανάγκη για ενιαία διαχείρισή τους,  καλλιεργώντας  θετική
στάση για τη διατήρηση και την προστασία τους. Μέσα
στα πιο πάνω πλαίσια έγινε προσπάθεια, ανάμεσα σ’ άλλα,
ώστε τα παιδιά να επισκεφτούν, να γνωρίσουν και να με-
λετήσουν χώρους και κτίσματα με πολιτιστική αξία στην
κοινότητά μας όπως την οικία του μοναχού Καλλίνικου
Σταυροβουνιώτη, τον αλευρόμυλο, το κτήριο του σχολείου
κ.ά. Παράλληλα προσπάθησαν να συγκεντρώσουν διά-
φορα στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό της περιοχής
μας (αγγεία, εδέσματα, μύθους, λαϊκά παραμύθια, εργα-
λεία, μοτίβα, διατροφή κ.ά.) και να παρατηρήσουν την
επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος σε αυτά, καθώς
και να γνωρίσουν φορείς που ασχολούνται με τη διάσωση
και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
ή καλλιτέχνες/δημιουργούς που διασυνδέουν το έργο
τους με το περιβάλλον. Ως επιστέγασμα της όλης προ-
σπάθειας διοργανώθηκε ημερίδα με τίτλο «Η παράδοση
αγκαλιάζει το περιβάλλον».

Στην αρχή της ημερίδας τα παιδιά του Κεντρικού Μα-
θητικού Συμβουλίου υπενθύμισαν τη σχέση της παρά-
δοσης με το περιβάλλον.  Τόνισαν ιδιαίτερα πως ελληνική
κυπριακή παράδοση, είναι  συνυφασμένη είναι με το
φυσικό περιβάλλον. Αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό σε

κάθε της τομέα  ό,τι η φύση πλουσιοπάροχα προσφέρει,
αλλά παράλληλα την εξυμνεί και την προστατεύει. Κά-
λεσαν όλους τους παρευρισκομένους, μικρούς και με-
γάλους να αγαπήσουν την  παράδοσή μας, την πολιτιστική
μας κληρονομιά και να προσπαθήσουν να  ξαναγυρίσουν
στις ρίζες μας, διότι ξαναγυρνώντας σ’ αυτές, γυρνάμε
στη Φύση μας. Ακολούθως ακούστηκαν τσιαττιστά σχε-
τικά με το θέμα διαδοχικά  από κάθε τμήμα. Στο τέλος
της συγκέντρωσης παρουσιάστηκαν οι σταθμοί της ημε-
ρίδας, καθώς και οι εκπαιδευτές τους και προσφέρθηκε
στον/ην κάθε εθελοντή/ρια – εκπαιδευτή/τρια ένα ανα-
μνηστικό δωράκι.

Η κ. Παντελίτσα Τράχηλου παρουσίασε στα παιδιά
διάφορα σχέδια του αθηενίτικου κεντήματος, τα υλικά
και τα αντικείμενα που απαιτούνται για την κατασκευή
του και κάποια στοιχεία της ιστορίας του. Παράλληλα,

κεντήτριες από το Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων
κεντούσαν στο μαξιλάρι τα αριστουργήματά τους. 

Ο κ. Χρήστος Ιωσηφίδης μίλησε για τη βιοκλιματική
Αρχιτεκτονική δίνοντας έμφαση στην κατασκευή των
πλιθαριών.

Ο κ. Κώστας Κουλουμής  έδειξε διάφορα είδη πιθκια-
βλιών, εξήγησε τη διαδικασία κατασκευής τους κι έπαιξε
διάφορους σκοπούς.

Οι κ. Μαρούλλα Καδή και Ανδρούλα Ιεροδιακόνου και
κ. Κυριάκος Σεργίου  ζύμωσαν κι έπλασαν παραδοσιακά
κουλούρια, γλισταρκές και ψωμί με τα παιδιά. 

Οι κ. Γεωργία Χατζηθεοχάρους και Ελένη Χατζηβασίλη
δίδαξαν κάποια παραδοσιακά παιχνίδια: κατασκευή κού-
κλας, πέντε πέτρες, βασιλέα…

Η κ. Νικολίνα Χριστοδούλου παρουσίασε το μουσικό
όργανο «κανονάκι», έπαιξε μελωδικούς σκοπούς με τη

συνοδεία του μαντολίνου από την κ. Ευδοκία Χατζηχάρου
και ταμπουτσιάς από τον κ. Ευάγγελο Γεωργίου.

Οι κ. Λευτέρης Λάμπρου, Παντελής Φιάκκου και η κ.
Άντρη Βαρνάβα δίδαξαν κυπριακούς χορούς.

Τέλος, ομάδα γυναικών από το Κωνσταντινελένειο
έφτιαξε τα παραδοσιακά μακαρόνια και οι κ. Ελένη Κίτα
και Στέλλα Γεωργίου γέμισαν τα λουκάνικα, επεξηγώντας
παράλληλα την προετοιμασία που απαιτείται.

Παράλληλα, οι κ. Μαρία Γιωργαλλά και Ευανθία Κω-
μοδρόμου έφτιαξαν νόστιμους λουκουμάδες, οι οποίοι
προσφέρθηκαν σε μικρούς και μεγάλους που συμμετείχαν
στην εκδήλωση. 

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι την εκδήλωση παρακολού-
θησαν παιδιά από το γειτονικό σχολείο Τρούλλων με
τις δασκάλες τους κ.  Έλενα Χριστοφόρου και Άντρη
Πάρπα, καθώς και τμήματα του Δημοτικού Σχολείου
Αθηένου (Κ.Α΄).

Η κυπριακή παράδοση είχε ζωντανέψει εκείνες τις
ώρες μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων. Οι μικροί
την ενστερνίστηκαν με ενδιαφέρον κι αγάπη. Στους με-
γαλύτερους ξύπνησαν αγαπημένες στιγμές από τα παιδικά
χρόνια. Όλοι μικροί και μεγάλοι την αγκάλιασαν με εν-
θουσιασμό υποσχόμενοι να τη διατηρήσουν όσο περνά
από το χέρι τους ζωντανή, σεβόμενοι τους προγόνους
μας, αλλά και το περιβάλλον.

Μαρία Κουμίδου
(Βοηθός Διευθύντρια -

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Στ’ τάξης)
Δημοτικό Σχολείο Αθηένου Κ.Β’

Η παράδοση αγκαλιάζει το περιβάλλον

Τα παιδιά μας «Δεν ξεχνούν» και δημιουργούν
Ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού είναι και αυτός του «Δεν
ξεχνώ».  Τα παιδιά, λοιπόν, της Δ’3 τάξης μαζί
με τη δασκάλα τους κ. Γεωργία Αχιλλέως, σκέ-
φτηκαν φέτος έναν διαφορετικό τρόπο για να
τον υλοποιήσουν, αλλά και να τον «νιώσουν»
περισσότερο, καθότι και δεν έζησαν τα γεγονότα
του 1974.  
Το προσφυγικό πρόβλημα επίκαιρο όσο ποτέ.
Μελετήσαμε με τα παιδιά μέσα από ενότητες το
θέμα αυτό, όπως διαμορφώνεται τους τελευ-
ταίους μήνες με το μεταναστευτικό ρεύμα από
τη Συρία στην Κύπρο, την Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη γενικότερα. Μελετήσαμε φωτογραφίες,
ντοκιμαντέρ και άλλα πολυτροπικά κείμενα με
τη χρήση σύγχρονων οπττικοακουστικών μέσων
και αποφασίσαμε ότι αναπαριστώντας το μετα-
ναστευτικό πρόβλημα, θα το νιώθαμε και θα
ευαισθητοποιούμαστε με βιωματικό, ενεργητικό
και διαδραστικό τρόπο. Με πολύ ενθουσιασμό
συλλέξαμε παλιά μπαούλα, φτιάξαμε μπόγους,
βρήκαμε παλιές φωτογραφίες, καλοκαιρινά πα-
λιομοδίτικα ρούχα και παπούτσια, αντίσκηνο
και άλλα αντικείμενα που θα μας ήταν χρήσιμα
και θα παρέπεμπαν στην τραγική περίοδο του
1974. Ακολούθως, επιστρατεύσαμε λεωφορείο
και αυτοκίνητο και βγήκαμε στα χωράφια.
Πολύτιμος βοηθός και συμπαραστάτης μας ο
ακούραστος φωτογράφος μας, Παναγιώτης Πα-
πασπύρου, που εκτός από όλη του την τέχνη,
διέθεσε και πολλές ώρες, απαθανατίζοντας σκη-
νές προσφυγιάς και αιχμαλωσίας τόσο τέλεια
λες και ήταν αληθινές.  
Στη συνέχεια, γράψαμε ποιήματα με το ίδιο θέμα
και σκεφτήκαμε να εκδώσουμε φωτογραφίες
και ποιήματα σε ένα Λεύκωμα.  Προσκλήθηκαν
όλα τα τμήματα και οι συνάδελφοι των σχολείων
Κ.Α’ και Κ.Β’ για να βοηθήσουν στον εμπλουτισμό
του.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα τμήματα Β’1,
Β’2, Β’3, Γ’2 και σε δύο συναδέλφους, την κ. Δέ-
σποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση και την κ. Ελένη
Σιούφτα που ανταποκρίθηκαν θετικά.  Την κ.
Ελένη Σιούφτα ευχαριστούμε διπλά και για τη
βοήθειά της στην καλλιτεχνική επιμέλεια του
Λευκώματος.    

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και
συνάμα συγκινητικό, ειδικά γι’ αυτούς
που έζησαν τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής
και των συνεπειών της.  To Λεύκωμα με τίτλο:
«1974 γράμματα στην πατρίδα» εκδόθηκε με
την οικονομική βοήθεια αρκετών χορηγών, τους
οποίους και ευχαριστούμε.  Τυπώθηκαν 200 αν-
τίτυπα, αρκετά εκ των οποίων θα εμπλουτίσουν
τις βιβλιοθήκες των σχολείων μας.
Συγχαίρω ιδιαίτερα τα παιδιά και τα ευχαριστώ
γι’ αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία που ζήσαμε
μαζί.  Πιστεύω ότι, με αυτό τον τρόπο ευαισθη-
τοποιηθήκαμε περισσότερο και νιώσαμε πραγ-
ματικά το δράμα αυτών των ανθρώπων, συνει-
δητοποιώντας τις τρομακτικές εμπειρίες που
έζησαν στην προσφυγιά οι Κύπριοι κατά τον βίαιο
εκτοπισμό τους από τις πατρογονικές τους εστίες.
Τα παιδιά μας «Δεν ξεχνούν» και βραβεύονται.
Κάποιες από τις φωτογραφίες που αποτελούν

μέρος του Λευκώματος
«1974 γράμματα στην πατρίδα» βραβεύτηκαν
στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κύπρος 1974-
2015 41 χρόνια, Δεν ξεχνώ-Διεκδικώ-Δημιουρ-
γώ, που συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Σπίτι της Κύ-
πρου-Μορφωτικό γραφείο της Κυπριακής Πρε-
σβείας στην Ελλάδα (σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου) και το
τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
της Ελλάδας, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προ-
έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα, οι φωτογραφίες αυτές πήραν
τον 2ο βραβείο.  Η βράβευση πραγματοποιήθηκε
τον Μάιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας.  Συγχαρητήρια στα παιδιά μας! 

Γεωργία Αχιλλέως, Εκπαιδευτικός

Τα παιδιά μας «Δεν ξεχνούν» και δημιουργούν Τελική Γιορτή - Τελετή Αποφοίτησης 
και Θεατρική Παράσταση

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2016… Μια μέρα πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες για τους εκταίους του
σχολείου μας. Πρωί πρωί, όλοι καταπιαστήκαμε με μεράκι και καλή διάθεση με το στήσιμο των
σκηνικών και της μικροφωνικής. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες, έγινε με πολλή
σοβαρότητα και υπευθυνότητα η τελική πρόβα του θεατρικού έργου. Τέλος,  δόθηκαν οι τελευταίες
οδηγίες και τα παιδιά σχόλασαν με την υπόσχεση  το βράδυ να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Και πραγματικά, κράτησαν την υπόσχεσή τους! Με σοβαρότητα αλλά και συγκίνηση βημάτισαν
όλοι από τη σκηνή και παρέλαβαν την πλακέτα και το ενθύμιό τους από τον Σύνδεσμο Γονέων
του σχολείου μας.  Αμέσως μετά πήραν τις θέσεις τους και άρχισε η θεατρική τους  παράσταση,
μια διασκευή του έργου  «Πανωχωρίτες τζαι Κατωχωρίτες», της Νίκης  Πεττεμερίδου -
Παντελή. Η συμμετοχή του  κάθε παιδιού ξεχωριστά και όλων συνολικά ήταν σπουδαία και
μοναδική. Η ορθοφωνία τους,  η άνεσή τους πάνω στη σκηνή, οι υποκριτικές και οι χορευτικές
τους  ικανότητες  ενθουσίασαν τους γονείς τους και τους υπόλοιπους  παρευρισκόμενους,
οι οποίοι τους παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και συγκίνηση, μέχρι το τέλος. Τα μηνύματα
που έστειλαν μέσα από τους διαλόγους του έργου ήταν σημαντικά και διαχρονικά για όλους,
μικρούς και μεγάλους: Η σημασία της αληθινής φιλίας και η αδιαμφισβήτητη αξία της στα-
θερότητας και της επιβολής ορίων από τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους. 
Οι δασκάλες τους, Μαρία Κουμίδου, Χριστιάνα Ροκόπου – Φάνου και Φωτεινή Πετροπούλου,
οι οποίες ανέλαβαν τόσο τη διασκευή και τη διδασκαλία του έργου όσο και την επιμέλεια
των κουστουμιών, των σκηνικών και της μικροφωνικής, καμάρωσαν με συγκίνηση και πε-
ρηφάνια τους νεαρούς μαθητές τους να αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αξία και τις
ικανότητές τους, όχι μόνο σε επίπεδο τάξης και μαθημάτων αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας,
υπευθυνότητας, επιμονής και εργατικότητας.
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια και μακάρι όλα τα χρόνια της
ζωής τους να είναι γεμάτα συναρπαστικές εμπειρίες και πολλές επιτυχίες! Εμείς, οι δασκάλες
τους, θα είμαστε πάντα κοντά να παρακολουθούμε την πρόοδό τους και να τα καμαρώνουμε. 

Χριστιάνα Ροκόπου – Φάνου, Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Στ’ τάξης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10 H AΘΗΕΝΟΥ



Γράφει: Χρυσταλλένη Ματσικάρη
Φιλόλογος

Την Δευτέρα,  27  Ιουνίου 2016, πραγ-
ματοποιήθηκε στο σχολείο μας  η τε-
λική  γιορτή  αποφοίτησης,  σηματο-
δοτώντας  και τη λήξη της φετινής σχο-
λικής χρονιάς.  Με ιδιαίτερη χαρά  κα-
θηγητές, τελειόφοιτοι μαθητές,  αλλά
και μαθητές  της A΄ και B΄ Γυμνασίου
που ξεχώρισαν για τις μαθητικές  τους
επιδόσεις  και  την  συμμετοχή τους
στα σχολικά δρώμενα,  συγκεντρώ-
θηκαν στην κλειστή αίθουσα  του σχο-
λείου για την καθιερωμένη τελετή
αποφοίτησης. Το κλίμα ιδιαίτερα φορ-
τισμένο για τους 47 απόφοιτους της
φετινής χρονιάς  αλλά και για μας που
δουλέψαμε μαζί τους. Την  εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Δή-
μαρχος  Αθηένου κ. Δημήτρης  Παπα-
πέτρου, ο  αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης
Παπούτσας, ο κοινοτάρχης  κ. Γιώργος
Καραγιάννης, μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο  Πρόεδρος της Σχολι-

κής Εφορίας  κ.  Βάσος Χατζηγιαννα-
κού και μέλη της Εφορίας, η Πρόεδρος
του Συνδέσμου Γονέων κ. Δέσπω Που-
γεράση  και μέλη του Συνδέσμου, το
ιερατείο  της κοινότητας, αθλοθέτες
των βραβείων  καθώς και πολλοί  γο-
νείς και συγγενείς των μαθητών.
Ο  Διευθυντής  του σχολείου,  κ. Αλέ-
ξανδρος  Αλεξίου  στη λογοδοσία του
αναφέρθηκε στο πολύπλευρο  έργο
που επιτελέστηκε κατά τη σχολική
χρονιά καθώς  και στις διακρίσεις των
μαθητών του Γυμνασίου σε διάφο-
ρους αθλητικούς αγώνες, οργανώσεις,
φιλολογικούς διαγωνισμούς, διαγω-
νισμούς Φυσικής και Βιολογίας. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε τις σημαντικότερες
διακρίσεις των μαθητών μας:
• Γ΄ Παγκύπριο βραβείο στο Διαγωνι-
σμό Προγράμματος «Νεολαία και Εθε-
λοντισμός» για τη σχολική χρονιά
2014-2015.
• Γ΄ βραβείο στο Διαγωνισμό της Ιστο-
ρίας με την ευκαιρία της Επετείου των
60 χρόνων από την έναρξη του απε-
λευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.  Με-
λέτη – Έρευνα με θέμα: «Η συμμετοχή
της μαθητιώσας νεολαίας στον Απε-
λευθερωτικό Αγώνα». 
Τη μελέτη εκπόνησαν οι μαθήτριες:
Χατζηγιαννακού Σπυριδούλα, Χάβα
Παναγιώτα του Β3 και Μποϊτσίου
Ιωάννα, Σωτηρίου Ντιάνα του Β2.
• Β΄ βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο Δια-

γωνισμό «Κύπρος 1974-2015: Δεν ξε-
χνώ, διεκδικώ, δημιουργώ».  Αφίσα
από τις μαθήτριες: Καρούσιου Μαρία
Μόνικα, Νεοφύτου Ευανθία και Κων-
σταντίνου Αθηνούλα του Γ1.
• Α΄ βραβείο  στον Παγκύπριο Διαγω-
νισμό επικοινωνίας των Μαθηματικών
Mathfactor 2016 και Γ΄ βραβείο στον
Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Mathfac-
tor 2016 για την παρουσίαση «Η ακρω-
τηριασμένη σκακιέρα» στην Γαβριη-
λίδου Μαρίνα του Γ2.
• Β΄ βραβείο στον επαρχιακό διαγωνι-
σμό Μαθηματικών 2015-2016 στο
Γιάννο Παπαϊωάννου του Γ1.
• Α΄ βραβείο στους 27ους Παγκύπρι-
ους Αγώνες Θεάτρου στην Επαρχία
Λάρνακας με το έργο «Δύσκολα Χρό-
νια» του Κυριάκου Κυριάκου. Τη θεα-
τρική ομάδα αποτελούσαν οι ακόλου-
θοι: Κουφοπαύλου Μαρία Α2, Πατσαλής
Κυριάκος Α2, Περατικού Νιόβη Β1, Κα-
ραγιάννης Χρίστος Β2, Μανιάτης Αντρέας
Β2, Μαραγκού Ραφαήλ Β3, Παπουή Κων-
σταντίνος Β3, Καδής Κυριάκος Β3, Κων-

σταντίνου Αθηνούλα Γ1, Νεοφύτου
Ευανθία Γ1, Καρούσιου Αυξεντία Γ2.
• 6ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Πληρο-
φορικής Επαρχίας Λάρνακας
Στη β΄φάση προκρίθηκαν οι μαθητές:
Ζαννέττου Σταυριάνα, Α2, Μαυραγά-
νης Γεώργιος, Β1, Χριστοδούλου Στέ-
φανος, Γ2.
Ο Χριστοδούλου Στέφανος του Γ2, κα-
τέλαβε την 3η θέση.
• Διαγωνισμός Ποίησης και Ζωγραφι-
κής που διοργανώθηκε από το Δήμο
Μόρφου, την ΟΕΛΜΕΚ Μόρφου και το
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μόρφου.
3ο βραβείο στη Ζωγραφική, Σατσιά
Ξανθούλα του Β2.
• Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄
Γυμνασίου – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 2016
Αργυρό – Ζαννέτου Σταυριάνα Α2
Χάλικνο - Πατσαλής Κυριάκος Α2
Έπαινος – Κρασά Δημητρία Α2
• Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας Γυ-
μνασίων 2016
Χάλκινο – Λάμπρου Κωνσταντίνος , Γ2.
• O μαθητής του Γ2, Λάμπρου Κων-
σταντίνος συμμετείχε στο διαγωνισμό
μικρής ταινίας με θέμα: « Οικολογικεύ-
σου, δράσε Αειφορικά!» και διακρίθη-
κε με έπαινο.
• Ολυμπιάδα Φυσικής Γ΄ τάξης επαρ-
χίας Λάρνακας 
7η θέση: Λάμπρου Κωνσταντίνος, Γ2
14η θέση: Παπαϊωάννου Γιάννος, Γ1
• Παγκύπρια Ολυμπιάδα Γ΄ Γυμνασίου

στη Βιολογία
Έπαινος: Καρούσιου Αυξεντία, Λάμ-
πρου Κωνσταντίνος του Γ2 και Περού
Χρίστη του Γ1
• Παγκύπριοι αγώνες στίβου Γυμνασί-
ου Αρρένων
Χριστοδούλου Παναγιώτης του Γ2, 4η
θέση, επίδοση 11.92 στο άλμα εις τρι-
πλούν.
Χατζηπετρή Μιχάλης του Α1, 5η θέση,
επίδοση 45.20 στα 300μ. με εμπόδια.
Χατζηπετρή Παναγιώτης του Γ1, 8η
θέση, επίδοση 16.09 στα 100μ. με εμ-
πόδια.
Γεωργίου Κωνσταντίνος του Γ2, 9η θέ-
ση στη σφύρα
• Πανευρωπαϊκοί Αγώνες TAEKWON-DO
Γεωργίου Χριστίνα του Γ1, 2η θέση
• Παγκύπριο πρωτάθλημα πανπαίδων-
πανκορασίδων, παίδων-κορασίδων
και εφήβων – νεανίδων. SPARRING
ΠΑΙΔΕΣ +80 kg.
1η και 3η θέση Τσότρας Αντρέας του Β3
• Περιφερειακό Τουρνουά Χειροσφαί-
ρισης θηλέων Γυμνασίων3η θέση.

Την ομάδα αποτελούσαν:
-   Κρασά Δημητρία Α2  
-   Μαυροφτή Κυριακή Α2
-   Αντωνίου Μιχαέλλα Α2
-   Κακουλλή Μαρία Β1
-   Φραντζέσκου Ζωή Β1
-   Θεοδωρίδου Χριστίνα Β3
-   Σεμπαστιάν Καταλίνα Β3
-   ΠάντζιαρουΆντρια Γ1
-   Κωνσταντίνου Αθηνούλα Γ1
-   Γεωργίου Χριστίνα Γ1
-   Λαμπρίδη Μύρια Γ2
-   ΚαρούσιουΑυξεντία Γ2
-   Γαβριηλίδου Μαρίνα Γ2
-   Σκούρου Κατερίνα Γ2
-   Χαραλάμπους Αγαθοκλεία Γ2
-   Νικολάου Βαλέρια Γ2
-   Πουγεράση Ιφιγένεια Γ2
-   Καδή Αντωνία Γ2
• Ενδοσχολικός διαγωνισμός φιλανα-
γνωσίας
- Πουγεράση Ιφιγένεια, Γ2
- Αγαπίου Έλενα, Γ1
- Κουφοπαύλου Μαρία Α2 και Χατζη-
γιαννακού Σπυριδούλα Β3.
Παράλληλα  ο κ. Αλεξίου, ευχαρίστησε
όλους τους εμπλεκόμενους, καθηγη-
τές, γραμματειακό προσωπικό, καθα-
ρίστριες, υπεύθυνη κυλικείου για τη
συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία
του σχολείου. Ευχαρίστησε θερμά τη
Σχολική Εφορία και τον Σύνδεσμο Γο-
νέων για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Τέλος απευθυνόμενος προς  τους τε-

λειόφοιτους,  ανέφερε τα εξής: 
«Αγαπημένοι  μου τελειόφοιτοι, αγαπη-
μένες μου τελειόφοιτες, πόσο γρήγορα
πέρασαν τα τρία χρόνια!
Όμως ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, όχι
του αποχαιρετισμού. Η ώρα του στερνού
μου λόγου.  Σας περιέβαλλα πάντοτε με
στοργή και αγάπη, σας έδωσα πατρικές
νουθεσίες γιατί εκτίμησα και σεβάστηκα
τον καθ’ ένα σας ξεχωριστά.
Η μαθητική σας ιστορία, σ’ αυτό το Γυ-
μνάσιο, γραμμένη στα τετράδιά σας, τα
φύλλα εργασίας, τα πουκάμισά σας αλλά
και τους τοίχους του σχολείου (δυστυχώς)
κάπου εδώ τελειώνει.  Από τις αρχές του
Σεπτέμβρη διανοίγεται ένα  καινούριο
κεφάλαιο, μια νέα ενότητα στο Λύκειο ή
την Τεχνική Σχολή όπου εκεί θα συνεχί-
σετε τη συγγραφή της ιστορίας σας. Θ’
ακολουθήσει μεγαλύτερο κεφάλαιο που
ως υπεύθυνα και ώριμα άτομα θα ολο-
κληρώσετε τις ανώτερες σπουδές σας
και θα αποκατασταθείτε επαγγελματικά
και θα κάνετε την δική σας οικογένεια.
Μην ξεχνάτε πως πέρα από την προσω-
πική σας ιστορία όλοι μαζί θα γράψετε
τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, της
πατρίδας μας, η οποία αναμένει πολλά
από εσάς. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είπαμε
πολλά.  Τώρα είναι η ώρα να τα συνοψί-
σω και να τα συμπυκνώσω για να τα έχε-
τε φυλακτό. Κάντε όνειρα, κάντε σχέδια,
βάλτε στόχους και κατακτήστε τους  με
εργατικότητα, με πάθος, με πείσμα, με
αποφασιστικότητα, μ’ αγωνιστικότητα,
με ακλόνητη θέληση, αταλάντευτοι προ-
χωρήστε με αισιοδοξία στο δρόμο της
αρετής, της προόδου, της προκοπής. Κι
όλα αυτά μέσα από δράση, δημιουργι-
κότητα, επινοητικότητα, εγρήγορση και
επαγρύπνηση.
Προσηλωθείτε στα ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη, τ’ αληθινά, τα γνήσια, τα αιώνια.
Εχέγγυα εθνικής, φυσικής και προσω-
πικής επιβίωσης και προόδου. 
Πατριωτισμός αγνός και άδολος, εθε-
λοντισμός, φιλανθρωπία, αλληλεγγύη,
συνδρομή στον πάσχοντα συνάνθρωπό
μας, ενεργός συμμετοχή στα εθνικά και
κοινωνικά δρώμενα.  Αγάπη, πολλή αγά-
πη στους γονείς σας και ευγνωμοσύνη
σ’ αυτούς που σας ευεργέτησαν, τους
δασκάλους σας. 
Από την πλευρά μας, ταπεινά πιστεύω,
ότι βάλαμε τα θεμέλια:
-  Σας μεταδώσαμε γνώσεις
- Σας καλλιεργήσαμε την κριτική σκέψη,

την εργατικότητα
- Σας μυήσαμε στις βασικές αρχές της
δημοκρατίας
- Σας διδάξαμε την προσήλωση στις ηθι-
κές αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά της
φυλής μας.
Για να καταστήσουμε εσάς, αύριο, ελεύ-
θερα σκεπτόμενους ανθρώπους, διεκ-
δικητικούς, ενεργούς, παραγωγικούς,
ελεύθερες και ισχυρές  προσωπικότητες,
καλούς και αγαθούς πολίτες για να δια-
γράψετε ένα ευοίωνο  μέλλον της πατρί-
δας μας.  Κι όλα αυτά ως σκυτάλη να την
παραδώσετε και  εσείς κάποτε στα παι-
διά σας.  
Αυτά, δε θα πω περισσότερα γιατί θα
είναι πλεονασμός.  Κρατάτε ψηλά το
Λάβαρο του Σχολείου μας με τη μορφή
της Πτερωτής Νίκης με τ’ ανοικτά
φτερά της και πετάξτε μαζί της.  Οι αγώ-
νες σας είθε να είναι νικηφόροι και η
μια επιτυχία να την διαδέχεται μια άλλη.
Και τα στεφάνια της Νίκης, να τα
κρεμάσετε στο σχολείο. Αυτά είπε κά-
ποτε ο Βίσμαρκ για την υπεραξία του
σχολείου. 
Με τις ευχές λοιπόν των Αγίων της κοι-
νότητάς μας Φωκά, Γεωργίου, Επιφανίου
και Φωτίου και προπάντων της Πανα-
γίας μας να πάτε στο καλό. 
Ο Θεός μαζί σας.  Να σας ενισχύει, να
σας χαρίζει πάντοτε υγεία και πολλές,
πολλές χαρές».  
Χαιρετισμό απήυθυνε και ο πρώ-
τος τελειόφοιτος της  χρονιάς,
Κωνσταντίνος Λάμπρου του τμή-
ματος Γ2, αποχαιρετώντας τους
συμμαθητές του και ευχαριστών-
τας τους καθηγητές του για όσα
του πρόσφεραν τα τελευταία τρία
χρόνια.
Εμείς με τη σειρά μας δεν έχουμε πα-
ρά να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στους
τελειόφοιτούς μας και να τους απο-
χαιρετήσουμε με τα εξής λόγια:
«Κανένας δεν μπορεί να κτίσει για
λογαριασμό σας το γεφύρι απ΄
όπου χρωστάτε να περάσετε το
ρεύμα της ζωής. Κανένας εκτός
από εσάς τους ίδιους. Υπάρχουν
βέβαια μονοπάτια άπειρα και γε-
φύρια και ημίθεοι πρόθυμοι να σας
περάσουν, μα θα ζητήσουν πληρω-
μή τον ίδιο σας τον εαυτό. Στον κό-
σμο ένας δρόμος υπάρχει, κι αυτόν
κανένας άλλος δεν μπορεί να τον
βαδίσει παρά μόνο εσείς. Καλό
δρόμο λοιπόν»!

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11H AΘΗΕΝΟΥ



12 H AΘΗΕΝΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το ΔΣ με τις αρμοδιότητες που του παρέχει το κα-
ταστατικό και με γνώμονα πάντα το καλώς νοού-
μενο συμφέρον των μαθητών και μαθητριών, συ-
νεργάστηκε με το Σχολείο σε πολλούς και ποικίλους
τομείς: Προέβηκε σε διάθεση οικονομικών πόρων
για υποβοήθηση και προαγωγή του σχολικού ερ-
γου, σε οικονομική στήριξη του σχολείου με στοχο
την ευημερία και ψυχαγωγία των μαθητών και σε
ενίσχυση του ταμείου μαθητικής φροντίδας και
πρόνοιας μετά την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση
και ανεργία που μαστίζει τον τόπο μας κ.ά.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ο Σύνδεσμος Γονέων χαιρετίζει με ικανοποίηση
και χαρά την αναβάθμιση του γηπέδου Γυμνασίου
Αθηένου με την τοποθέτηση συνθετικού χλοο-
τάπητα. 
Μετά τη γραπτή ενημέρωση του καθηγητή Φυ-
σικής Αγωγής αλλά και μετά από προβληματι-
σμούς  γονέων  σχετικά με τη διαχείριση, τη συμ-
φωνία χρήσης, τις διαστάσεις σχετικά με τις προ-
διαγραφές γηπέδου, τα ερωτήματα για τα αθλή-
ματα ρίψεων, δηλαδή σφυροβολίας, ακοντισμού,
δισκοβολίας και σφαιροβολίας, που προέκυπταν
από την αναβάθμιση του γηπέδου, το ΔΣ προ-
χώρησε τον Φεβρουάριο 2016 σε επιστολή του
προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με
κοινοποίηση σε τοπικούς αρμόδιους φορείς, ζη-
τώντας απαντήσεις. Μέχρι στιγμής το ΔΣ δεν έχει
πάρει γραπτή απάντηση από τον Υπουργό, πα-
ρόλο που προέβηκε γραπτώς αρχές Ιουλίου σε
επανυποβολή του αιτήματος για επίσημη ενη-
μέρωση.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Με τη συμβολή του ΔΣ και σε συνεργασία με το
σχολείο στάληκε από τον Υγειονομικό Επιθεωρητή
έκθεση στο Υπουργείο, στην οποία υπήρχε αίτημα
για αναβάθμιση της υποδομής του κυλικείου,
κάτι που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Η Σχολική

Εφορεία Αθηένου υλοποίησε το αίτημα και την
ευχαριστούμε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Μετά από γραπτό αίτημα του ΔΣ στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την παροχή υπηρεσιών τροχονόμου,
ο Δήμος Αθηένου προχώρησε σε υλοποίηση του
αιτήματος και τον ευχαριστούμε θερμά.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΚΜΣ)
Μετά από γραπτό αίτημα προς το σχολείο για
κοινή συνεδρία με ΚΜΣ, η Διεύθυνση του σχολείου,
την οποία ευχαριστούμε θερμά, την οργάνωσε
και την υλοποίησε. Έτσι, οι εκπρόσωποι των γο-
νέων, είχαν την ευκαιρία υπό την προεδρία του
ΒΔ  κ. Χαρούς, ομάδας καθηγητών και ομάδας
μαθητων και μαθητριών να ανταλλάξουν απόψεις
για διάφορα θέματα. 
Οι μαθητές επικεντρώθηκαν στις αλλαγές της με-
τάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο, όπως τα
διαγωνίσματα και τα πολλά γνωστικά αντικείμε-
να-μαθήματα, στον χρόνο του διαλείμματος που
αναγκαστικά αφιερώνεται για πρόβες λόγω της
συμμετοχής τους σε σχολικές δράσεις. 
Ο Σύνδεσμος Γονέων εστίασε στην ανάγκη για πα-
ροχή κινήτρων και διαμόρφωση κριτηρίων για
τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε σχολικές δρά-
σεις και στην ενημέρωση των γονέων και κηδε-
μόνων τους. 
Το σχολείο διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ισότιμη
αντιμετώπιση κάθε παιδιού ξεχωριστά ως μονα-
δική προσωπικότητα με ιδιαίτερες  ικανότητες
και ανάγκες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙ-
ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Οικονομική και πολύτιμη ήταν η στήριξη του ΔΣ
για την έκδοση της μαθητικής εφημερίδας  “Γόλγοι

news” και του περιοδικού του σχολείου  “Μαθητικοί
Ορίζοντες” με την εξεύρεση χορηγών. Ευχαρι-
στούμε θερμά την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος,
την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, την Εκκλησιαστική
Επιτροπή,  τη Σχολική Εφορεία Αθηένου, τον Δήμο
Αθηένου, την Γεωργοκτηνοτροφική Εταιρεία
αδελφοί Γ.Χ.Γ. Λύτρα λτδ, την Τράπεζα Κύπρου,
το Μηχανουργείο «Ήφαιστος», το κατάστημα
«A.P.S. Αθηενίτες», τους αδελφούς Παστού, τους
Φούρνους Α. Ζορπά και Υιοί λτδ, τον Σύνδεσμο
Αγελαδοτρόφων Αθηένου, την Costala farm Αθη-
ένου, τον κο Αντώνη Σιαμαήλα με την εταιρεία
Α.S. Safe Partners LTD,  τον κ. Ραφαήλ Σκούρου,
τα τυπογραφεία Star Press LTD και δύο ανώνυμους
για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή
έντυπη έκδοση του τεύχους του περιοδικού και
της εφημερίδας για τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Με την οικονομική συνδρομή των χορηγών έγινε
κατορθωτή η χρηματοδότηση των εκδόσεων, με
την οποία προβάλλεται το σημαντικό, πολύπλευρο,
πολυποίκιλο, πολυδιάστατο έργο που επιτελείται
στο Γυμνάσιο Αθηένου. 
Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας
περιλαμβάνεται σε ειδική σελίδα με τον κατάλογο
όλων των χορηγών στο έντυπο τεύχος του περιο-
δικού. Ως ελάχιστο δείγμα εκτίμησης και ευγνω-
μοσύνης, τους αποστάληκε αντίτυπο.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά, που ερ-

γάστηκαν με πολλή προθυμία και συγκέντρωσαν
το υλικό στις εκδόσεις, αναδεικνύοντας το έργο
του σχολείου τους. Συγχαρητήρια, επίσης, στον
Διευθυντή, κ. Αλεξίου, στον υπεύθυνο της έκδοσης
και δημιουργό του εξώφυλλου, ΒΔ κ. Χαρούς,
στην κ. Ματσικάρη που είχε την επιμέλεια της έκ-
δοσης, στην κα Πάτση που είχε την επιμέλεια του
φωτογραφικού υλικού και στη φιλολογική ομάδα
για τη διόρθωση των κειμένων. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΑΚΕΤΩΝ-ΔΩ-
ΡΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευχαριστούμε την οικογένεια Παπαϊωάννου για
την προσφορά των πλακετών των τελειοφοίτων
εις μνήμη των γονιών τους, Έλλης και Γιαννακού
Παπαϊωάννου και τον κο Κώστα και κα Βαλεντίνα
Χειμώνα για την προσφορά των πλακετών  στους
άριστους μαθητές της Α’,  Β’ και Γ ‘ τάξης εις μνήμη
του γιού τους, Κυριάκου Χειμώνα. 
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλα τα άτομα και τις
εταιρείες, που παραχώρησαν δώρα, προϊόντα και
υπηρεσίες κυρίως κατά τις περιόδους των Χρι-
στουγέννων, της Τυρινή και της Τσικνοπέμπτης
και ανταποκρίθηκαν με προθυμία και εθελοντική
διάθεση για προσφορά στα αιτήματα του Συνδέ-
σμου Γονέων.

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Πρόεδρος ΔΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ     
Άλλη μια σχολική χρονιά πέρασε, αφή-
νοντας πίσω της αναμνήσεις και εμείς
κρατούμε αυτά που μας έκαναν περή-
φανους. Ολόψυχα ευχόμαστε στα παι-
διά αυτά, αλλά και σε όλα τα παιδιά που
καταβάλλουν προσπάθειες στον στίβο
της μάθησης, συγχαρητήρια, διότι τι-
μούν τον εαυτό τους, την οικογένειά
τους και τον Δήμο μας. Να συνεχίσουν
να οδεύουν εις ανώτερες ακαδημαϊκές
επιτυχίες, γεμάτοι ψυχικό σθένος, πίστη
στον Θεό και στις δυνάμεις τους με τα-
πεινοφροσύνη, ανθρωπιά και σταθε-
ρότητα.

Αντώνιος Αδόλφος Λαπόρνικ

Ο Αντώνιος Αδόλφος Λαπόρνικ, γιος της
Δώρας Κρασά-Λαπόρνικ και του Peter
Lapornik από την Αυστραλία,  αποφοι-
τώντας από την έκτη τάξη του Δημοτι-

κού Σχολείου φοίτησε κατά τη σχολική
χρονιά 2015-2016 απευθείας στη Β’  τάξη
της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας,
αποκομίζοντας γενικό βαθμό 99,74%,
με αποτέλεσμα να κερδίσει υποτροφία
χιλίων  ευρώ. Επιπρόσθετα, έχει διακριθεί
στους πιο κάτω διαγωνισμούς:

1. Χρυσό Μετάλλιο στη 17η Κυπριακή
Μαθηματική Ολυμπιάδα 

2. 3ο Βραβείο στον Επαρχιακό Διαγωνι-
σμό Μαθηματικών

3. Χρυσό Μετάλλιο στο Διαγωνισμό Μα-
θηματικών Kangourou

4. Αργυρό Μετάλλιο στο Διαγωνισμό Ελ-
ληνικών Kangourou

5. Βραβείο στο Διαγωνισμό Υπολογι-
στών Bebras Challenge στην επαρχία
Λάρνακας 

6. 1η Θέση στο διαγωνισμό Code Cyprus
2016

7. ‘Εχει επιλεγεί στα χαρισματικά παιδιά
της Κύπρου και εξασφάλισε υποτρο-
φία, για να παρακολουθήσει μαθήμα-
τα στο Πανεπιστήμιο CTY Anatolia
στην Ελλάδα για έναν μήνα.

Γιώργος Αρτεμίου
Ο Γιώργος Αρτεμίου είναι γιος της Χαρούλας
Ζένιου-Αρτεμίου και του Γιάννη Αρτεμίου
και τη σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούσε

στην Ε΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Έχει
διακριθεί στους πιο κάτω διαγωνισμούς:

1. Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθηματι-
κών Κangourou- Χρυσό Βραβείο 

2. Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθηματι-
κής Ολυμπιάδας -Χρυσό Βραβείο

3. Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματι-
κών -Αργυρό Βραβείο

4. Επαρχιακός Διαγωνισμός Σκακιού -
Χάλκινο Βραβείο

5. Παγκύπριος Διαγωνισμός Σκακιού Νέ-
ων- Αργυρό Βραβείο

6. Παγκύπριος Διαγωνισμός Σκακιού
Rapid -Χάλκινο Βραβείο

Μαρίνα Γαβριηλίδου 
Η Μαρίνα Γαβριηλίδου είναι κόρη της
Λένιας Αρτεμίου και του αποβιώσαντος
Χαράλαμπου Γαβριηλίδη από το Αργάκι
Μόρφου και τη σχολική χρονιά 2015-
2016 φοιτούσε στην Γ΄Γυμνασίου Αθηέ-
νου. Εξασφάλισε τα πιο κάτω βραβεία:

1. Παγκύπριος Διαγωνισμός MATHFactor
Cyprus 2016 -Χρυσό Βραβείο

2. Η Μαρίνα μετέβηκε με την καθηγή-
τρια Μαθηματικών, κα Σπυρούλα Πά-
τση, στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί
πραγματοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός
Διαγωνισμός MATHFactor 2016 και
εξασφάλισε Χάλκινο Βραβείο.

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Εκπαιδευτικός
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Γενική Επιμέλεια:
Νόνη Παπουή Παπασιάντη

Ι
στορίες στα στενά και στις αυλές της

Αθηένου και τα βράδια γύρω από τις
λάμπες πετρελαίου ζωντανεύουν στο
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθη-
ένου, δίνοντας μορφή στις ακούρα-
στες γυναίκες, που με το βελόνι και
την κλωστή κεντούσαν τις ολόπλου-
μες δαντέλες, τραπεζομάντιλα, σιε-

μέν, πετσετάκια και τόσα άλλα. Το ταξίδι τους
στις βαλίτσες των κεντηματεμπόρων ξεκι-
νούσε, με προορισμό χώρες μακρινές, για
να στολίσουν σπίτια άλλων πολιτισμών.
Στις 23 Ιουνίου 2016 ο Δήμος Αθηένου και
το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο εγκαινία-
σαν την έκθεση ‘Εφτά Ιστορίες. Δαντέλες
και Σύγχρονη Τέχνη’. Η έκθεση δημιουργή-
θηκε στα πλαίσια της εγγραφής των Δαντε-
λών «βενίς» ή «πιττωτών» και της αθηενίτι-
κης ολόπλουμης δαντέλας στον Εθνικό Κα-
τάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρoνο-
μιάς της Κύπρου. (φωτο egkainia ektheshs)
Η αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία μιας έκ-
θεσης, η οποία να ζωντανεύει την εποχή
από τις αρχές του 20ού αιώνα, όπου η πα-
ραγωγή δαντελών είχε την άνθησή της, με
σκοπό πρώτο να γεμίσει το κενό της απου-
σίας των γραπτών πηγών, δεύτερο να αφυ-
πνίσει τις μνήμες όσων έζησαν την εποχή
και τρίτο να δώσει την ευκαιρία στη νέα γε-

νιά να μάθει για αυτό το κομμάτι της ιστο-
ρίας και της παράδοσης της Αθηένου, το
οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό.
Έτσι η έκθεση είναι αποτέλεσμα της δυνα-
μικής που δίνουν στα Μουσεία οι προφο-
ρικές μαρτυρίες και του ελκυστικού στοι-
χείου της σύγχρονης τέχνης.
Η έρευνα συλλογής και καταγραφής προ-
φορικών μαρτυριών, η οποία είχε διάρκεια
τεσσάρων μηνών, πραγματοποιήθηκε το
2015, στα πλαίσια της έγγραφης των δαν-
τελών στον Εθνικό Κατάλογο. Ένας από
τους στόχους της έκθεσης είναι η συνέχιση
της έρευνας, συλλογής και καταγραφής των
προφορικών μαρτυριών.
Το υλικό που βγαίνει από τις προφορικές
μαρτυρίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Συχνά
οι πληροφορητές νομίζουν ότι δεν έχουν
κάτι σπουδαίο να πουν, ενώ τα λόγια τους
ζωντανεύουν τη μαγεία μιας νοσταλγικής
εποχής που δεν υπάρχει πια στην Κύπρο.
Τα χρόνια στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα
ήταν δύσκολα, καθώς υπήρχε φτώχεια. Πα-
ρόλα αυτά, τα λόγια τους πλημμυρίζουν με
αγάπη και θαλπωρή.
Μετά την έρευνα, ακολούθησε η επιλογή
των εφτά αφηγήσεων, οι οποίες θα έδιναν
το αίσθημα ενός ταξιδιού στον χρόνο και
στον τόπο, με πληροφορητές τους: Αναστα-
σία Σέα, Δώρα Κίτα, Νίτσα Ζορπά Βανέζη,
Ορθοδοξία Ζαννεττή, Παντελίτσα Τράχηλου
και Φειδία Μεστάνα. Σειρά συναντήσεων

με ειδήμονες, συνεργάτες του Δήμου και
του Μουσείου έδωσαν την τελική μορφή
της έκθεσης. Οχτώ ταλαντούχοι δημιουργοί
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για συμμε-
τοχή στην έκθεση. Ο κάθε δημιουργός με
την καλλιτεχνική και επαγγελματική ταυ-
τότητα που κουβαλά, δημιούργησε ένα
πρωτότυπο, σύγχρονο έργο τέχνης, συμ-
μετέχοντας έτσι στο αφήγημα της έκθεσης.
Συγκεκριμένα στην έκθεση συμμετέχουν οι: 
Ναταλία Πεχλιβάνη - σχεδιάστρια κοσμή-
ματος
Χριστιάνα Πουγεράση - εικαστικός
Ειρήνη Κλοκκαρή – σχεδιάστρια εσωτερι-
κού χώρου 
Χρυσόστομος Κίτας - γραφίστας
Χρυσόστομος Ιωσηφίδης - γραφίστας 
Αναστασία Λαμπασκή Ονησιφόρου - κε-
ραμίστρια 
Έλενα Τσιγαρίδου - εικαστικός και Σάντη
Αντωνίου - σχεδιάστρια μόδας 
Οι διοργανωτές ανέθεσαν το σχεδιαστικό
κομμάτι της έκθεσης στο γραφείο Appios
Communications. Τα μέλη του γραφείου,
με την πολύχρονη πείρα τους στο στήσιμο
Μουσείων και μουσειακών συλλογών, έδω-
σαν μορφή στις ιδέες με μια σωστή και ελ-
κυστική προβολή των αφηγήσεων και των
έργων.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε η Πρόεδρος
της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

και Διευθύντρια της Λεβέντειου Πινακοθή-
κης, κ. Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ.
Η κ. Χατζηγαβριήλ, η οποία με την πλούσια
δράση της στον κόσμο των Μουσείων στη-
ρίζει συμβουλευτικά το Καλλινίκειο Μου-
σείο από τον καιρό της δημιουργίας του,
ανέφερε:
Το γεγονός ότι η Κύπρος ξεκίνησε ενεργά
να συντάσσει τον δικό της Κατάλογο με στοι-
χεία του Άυλου Πολιτισμού της αποτελεί για
την Εθνική Επιτροπή ΟΥΝΕΣΚΟ ένα σημαν-
τικό σταθμό. Το γεγονός ότι κοινότητες
όπως ο Δήμος Αθηένου και Μουσεία σαν
το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο προβάλ-
λουν αυτές τις παραδόσεις και τον άυλο πο-
λιτισμό μας είναι άξιο συγχαρητηρίων. Είναι
μια κίνηση μεγάλης εθνικής σημασίας - και
σε πρακτικό, και σε συμβολικό επίπεδο. Εκ-
δηλώσεις σαν αυτή συνεχίζουν να προβάλ-
λουν την άυλη παράδοση αλλά και να δια-
φυλάσσουν, να εξασφαλίζουν θα έλεγα
την συνέχειά της με τον καλύτερο δυνατό
τρόποσήμερα εγκαινιάζουμε τις επτά ιστο-
ρίες με ενθουσιασμό, αλλά και με αγάπη
στην παράδοση, με σεβασμό και με το χρέος
να διατηρήσουμε τις παρακαταθήκες των
προγόνων  της Αθηένου  ζωντανές  -
γιατί συμβάλλουν στην προώθηση, ανανέ-
ωση και κυρίως στη μετάδοση των παρα-
δόσεων αυτών στις νεότερες γενιές. 
Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτρης Παπαπέτρου ανέ-
φερε στον χαιρετισμό του: «Είμαι ιδιαίτερα

Έκθεση στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου
Εφτά Ιστορίες. Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη

Από αριστερά, Δήμαρχος Αθηένου, Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής
Επιτροπής UNESCO και Διευθύντρια Πινακοθήκης Λεβέντη, κ. Λουκία Λοΐζου

Χατζηγαβριήλ,  Έφορος  Μουσείου, Δήμαρχος Λευκάρων, κ. Σάββας Ξενοφώντος

«Πασσιύς νοσσιός’», 
Χρυσόστομος Κίτας

Δημιουργοί έκθεσης

Οι πλάτες,
Ναταλία Πεχλιβάνη



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 15H AΘΗΕΝΟΥ H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ικανοποιημένος για την προσπάθεια που
έχει γίνει και τη συνεργασία μας με τις Αθη-
ενίτισσες και τους Αθηενίτες που έδωσαν
πληροφορίες για την παραγωγή των δαν-
τελών, τους οχτώ καλλιτέχνες, την ειδική
επιτροπή και τους συνεργάτες μας. Μετά
από αυτή την έκθεση, προσδοκούμε στη
συνέχεια της συλλογής των πληροφοριών
για την ιστορία της παραγωγής των δαντε-
λών, καθώς επίσης τη στροφή του ενδια-
φέροντος της νέας γενιάς προς αυτές είτε
ως είδος κεντητικής είτε ως στοιχείο της
σύγχρονης τέχνης». 
Τη βραδιά των εγκαινίων έγινε και η πρώτη
προβολή της ερασιτεχνικής ταινίας με θέμα
την ιστορία της Αθηένου στην παραγωγή των
δαντελών, με πρωταγωνιστές τους πλη-
ροφορητές της έκθεσης, τις κεντήτριες
της Αθηένου και άλλους. Η ταινία είναι δια-
θέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.youtu-
be.com/watch?v=6jkvdUxr_ZY
Οι διοργανωτές της έκθεσης ευχαριστούν
θερμά τους πληροφορητές και δημιουρ-
γούς για τη συμβολή τους, την κ. Χατζηγα-
βριήλ για την τέλεση των εγκαινίων και για
τη διαρκή συμβουλευτική της στήριξη προς
το Μουσείο, το προσωπικό της εταιρείας
Appios Communications, τις συμβούλους
κ. Δήμητρα Θεοδότου Αναγνωστοπούλου

και Δρ Μάρλεν Μούλιου, την Κυπριακή
Εθνική Επιτροπή UNESCO για τη στήριξη
και όσους άλλους συνέβαλαν στη δημιουρ-
γία της.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς
τους χορηγούς, χωρίς την οικονομική στή-
ριξη των οποίων δεν θα μπορούσε να υλο-
ποιηθεί η έκθεση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ΟΠΑΠ
Κύπρου Λτδ, Υπεραγορά Αθηενίτης, Παγ-
κύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ)
Δημόσια Λτδ, ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ, APS
Athienites Ltd, G.H. My Gas Ltd, Φούρνους
Ζορπά, οι οποίοι προσέφεραν τη δεξίω-
ση, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 
«Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ».
Από το Πωλητήριο του Μουσείου διατίθεν-
ται ο κατάλογος της έκθεσης με όλες τις
αφηγήσεις και τα έργα, καθώς και αντικεί-
μενα, τα οποία κατασκευάστηκαν αποκλει-
στικά από τους δημιουργούς, εμπνευσμένα
από τα έργα τέχνης.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουνίου
2017, στο πλαίσιο της οποίας προγραμμα-
τίζονται εργαστήρια, όπως κεραμικής, ει-
κονογράφησης, γραφιστικής και άλλα, από
τους δημιουργούς της έκθεσης και άλλους
καλλιτέχνες, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για τη νέα σχολική χρονιά, δια-
γωνισμοί, συμμετοχή στις εκδηλώσεις του
Πανηγυριού του Αγίου Φωκά και των Ευ-
ρωπαίκών Ημερών Κληρονομιάς τον Οκτώ-
βριο. Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν ει-
δικές ξεναγήσεις προς ομάδες ενηλίκων
και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παι-
διά. Όλες οι εκδηλώσεις θα δημοσιεύονται
στις ιστοσελίδες Δήμου και Μουσείου, στο
facebook, καθώς και θα αποστέλλονται μη-
νύματα στα κινητά.
Μερικά από τα εργαστήρια είναι τα εξής:
Οκτώβριος 2016: Εικαστικό εργαστήρι
με θέμα  ‘Πλουμί-Γέφυρα του χθες και του
σήμερα’, Χριστιάνα Πουγεράση
Νοέμβριος 2016: Εργαστήρι χειροποί-

ητων κοσμημάτων με τη χρήση λινού
υφάσματος, Ναταλία Πεχλιβάνη
Δεκέμβριος 2016: Γραφιστικό εργαστή-
ρι με θέμα «Ολόπλουμη γραφιστική»
Χρυσόστομος Ιωσηφίδης και Χρυσόστο-
μος Κίτας
Ιανουάριος 2017: Εικονογράφηση χα-
ρακτήρων με θέμα ‘Αθηενίτικα Αδρω-
πούθκια’, Ειρήνη Κλοκκαρή
Μάρτιος 2017: Εικαστικό εργαστήρι με
θέμα  ‘Λευκά περιστέρια’, Έλενα Τσιγαρί-
δου Σάντη Αντωνίου
Απρίλιος 2017: Εργαστήρι κεραμικής
με θέμα  «Πλάθοντας τον πηλό», Αναστα-
σία Λαμπασκή Ονησιφόρου.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινω-
θούν αργότερα.

Η έρευνα και η συλλογή πληροφοριών
σχετικά με την παραγωγή των δαντελών
συνεχίζεται. Καλείται ο κόσμος που επιθυ-
μεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια,
όπως επικοινωνήσει με το Μουσείο.  
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Λευκά Περιστέρια, Έλενα
Τσιγαρίδου και Σάντη Αντωνίου

Γέφυρα του χθες και του σήμερα,
Χριστιάνα Πουγεράση
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Λες και ήταν χθες... μα έχουν περάσει 14 ολό-
κληρα χρόνια από την τελευταία μας συνάντηση,
τον τελευταίο μας σταθμό το 2002. Μα έτσι
είναι ο κύκλος, κυλάει μέχρι να ξανανταμώσει
την αρχή του και μαζί του κυλάμε κι εμείς και
χανόμαστε στην καθημερινότητα. 

Πίσω μας αφήσαμε μια ολόκληρη ζωή από
τότε που απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου
Αθηένου το 1985, κατηφορίζαμε για το Γυμνά-
σιο Αθηένου με τις βαλίτσες μας φορτωμένες
όνειρα, να χαράξουμε τη δική μας πορεία στη
ζωή. Το πάθος στην ψυχή μας πρωτεργάτης
στο όνειρο, η αισιοδοξία να καίει τα σωθικά
μας και όλοι μας συνεπαρμένοι από το ταξίδι
που ο καθένας ονειρευόταν βγαίνοντας στη
ζωή, μακριά από τις γκρίζες αίθουσες, τα κα-
χύποπτα βλέμματα των δασκάλων και τη γλυκιά
προσμονή των καλοκαιρινών διακοπών. 

Τα χρόνια πέρασαν χαθήκαμε αλλά δεν ξε-
χαστήκαμε. Γι’ αυτό το κουδούνι ξαναχτύπησε
31 χρόνια μετά. Βάλαμε όλοι τα χέρια στο σχοινί
και κτυπήσαμε δυνατά το σήμαντρο του κου-
δουνιού. Ήταν η στιγμή για το πιο ευχάριστο
και ανέμελο διάλειμμα. 

Συναντηθήκαμε στις «Μούσες» στη Λάρ-
νακα στις 3 Ιουνίου 2016 και τα γέλια και οι
φωνές μας ακούστηκαν ξανά. Θυμηθήκαμε
τα παλιά, ξαναγνωριστήκαμε, ξαναγίναμε
παιδιά. Απουσίες βάλαμε, αλλά κοπάνα δεν
έκανε κανένας!

Η κιμωλία στο αρχείο του μυαλού ξεθώριασε
με την πάροδο των χρόνων, μα ήταν σχεδόν
όλοι εκεί να μας θυμίσουν πως υπάρχουν και
πως μαζί μοιραστήκαμε ένα κομμάτι της ζωής
μας, μαζί ζήσαμε στιγμές ανεξίτηλες! Τα μάτια,
τα βλέμματα, δεν αλλάζουνε, απλά γίνονται

πιο ισχυρά και ηχηρά στο χρόνο, πιο σίγουρα,
πιο δυναμικά. 

Αυτά τα βλέμματα ανταμώσανε τόσα χρόνια
μετά, άτομα, άνθρωποι, προσωπικότητες, οι
απόφοιτοι συμμαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Αθηένου 1985. 

Εύχομαι ο Θεός να μας έχει όλους καλά, τον
καθένα ξεχωριστά ώστε να μπορούμε αυτή την
άχρωμη και αόριστη φράση «θα τα ξαναπούμε»
να την κάνουμε πράξη και να ανταμώνουμε και
πάλι στα χρόνια που έρχονται. 

Έλενα Καρούσιου - Φιάκκου

Συνεστίαση Απoφοίτων Συμμαθητών
Δημοτικού Σχολείου Αθηένου - Σχολική Χρονιά 1985

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πωλείται  Διαμέρισμα τριών Υπνοδωματίων
με Ιδιωτικό χώρο Στάθμευσης και Αποθήκη
σε  μικρή Πολυκατοικία  κοντά  στην Περιοχή
LIDL στα Λατσιά.

Εύκολη πρόσβαση  στον Αυτοκινητόδρομο.
Τιμή Πώλησης: €139,000.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

99 30 35 07

Δραστηριότητες 68ου Συστήματος Προσκόπων Αθηένου

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016:
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
Ακόμη μια προσκοπική χρονιά έφθασε

στο τέλος της. Όπως κάθε χρόνο το 68ον
Σύστημά Προσκόπων Αθηένου διοργάνωσε
το θερινό προσκοπικό πανηγύρι το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου με πλή-
ρη επιτυχία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι, γονείς και παιδιά
απόλαυσαν ένα όμορφο και καλοκαιρινό
πρόγραμμα που επιμελήθηκαν τα μέλη του
68ου Συστήματος.  

Λυκόπουλα, πρόσκοποι, ανιχνευτές, βαθ-
μοφόροι και αρχηγοί την 24η Ιουνίου αρ-
χίσαμε από νωρίς να προετοιμαζόμαστε
για το προσκοπικό πανηγύρι. Καθώς άρχισε
να βραδιάζει γονείς και φίλοι του προσκο-
πισμού «γέμισαν» τον χώρο. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με χαιρετισμό
από τον αρχηγό του Συστήματος κ. Παύλου
Μελά και τον Επίτροπο Εθελοντισμού κ.
Γιαννάκη Γιαννάκη.

Ακολούθησε φαγοπότι με συνοδεία καλλι-
τεχνικού προγράμματος που οργανώθηκε από
λυκόπουλα και προσκόπους, προσφέροντας
διασκέδαση  στους παρευρισκόμενους.

Η βραδιά πλαισιώθηκε με κλήρωση πλού-
σιων δώρων από χορηγούς του συστήματος
και με την απονομή βραβείων σε λυκόπου-
λα και προσκόπους για την απόκτηση προ-
σκοπικών γνώσεων. Ακολούθησε η απονο-
μή τιμητικών δώρων στον Επίτροπο Εθε-
λοντισμού κ. Γιαννάκη Γιαννάκη για την πο-
λύτιμη προσφορά του στον προσκοπισμό
και ειδικότερα στο 68ον Σύστημα Προσκό-
πων Αθηένου και τιμητικό δώρο ως ενθύμιο
στον ανιχνευτή του συστήματός μας Μιχάλη
Τσιάνου για την πιστή, προσκοπική του πο-
ρεία στο 68ον που διακόπτετε λόγω των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Εμείς όλοι

ευχόμαστε στο Μιχάλη καλή θητεία.
Τέλος, τα μέλη του 68ου Συστήματος

Προσκόπων Αθηένου, θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε τους χορηγούς των δώ-
ρων, όλους τους γονείς που στάθηκαν
δίπλα στον προσκοπισμό, τον Σύνδεσμο
Γονέων του 68ου Σ.Π.Α., τους βαθμοφό-
ρους και αρχηγούς για την πολύτιμη βοή-
θεια τους και ειδικότερα τα παιδιά του συ-
στήματος μας που με την αφοσίωση και
την αγάπη τους, μας πρόσφεραν ευχάρι-
στες στιγμές για ακόμη μια χρονιά.

Άντρια Σακαλλή
Υπαρχηγός Κλάδου Προσκόπων

Γράφει η Αιμιλία Σάββα
Υπαρχηγός  Αγέλης  Λυκοπούλων

Κατασκήνωση στη Βαβατσινιά 2016
Ακόμη μια προσκοπική χρονιά έφθασε στο τέλος της.

Όπως κάθε χρόνο το 68ον Σύστημα Προσκόπων Αθηένου
διοργάνωσε το θερινό προσκοπικό πανηγύρι το οποίο πραγ-
ματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου με πλήρη επιτυχία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι, γονείς και παιδιά απόλαυσαν
ένα όμορφο και καλοκαιρινό πρόγραμμα που επιμελήθηκαν
τα μέλη του 68ου Συστήματος.  

Λυκόπουλα, πρόσκοποι, ανιχνευτές, βαθμοφόροι και αρ-
χηγοί την 24η Ιουνίου αρχίσαμε από νωρίς να προετοιμαζό-
μαστε για το προσκοπικό πανηγύρι. Καθώς άρχισε να βραδιάζει
γονείς και φίλοι του προσκοπισμού «γέμισαν» τον χώρο. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον αρχηγό
του Συστήματος κ. Παύλο Μελά και τον Επίτροπο Εθελοντι-
σμού κ. Γιαννάκη Γιαννάκη.

Ακολούθησε φαγοπότι με συνοδεία καλλιτεχνικού προ-
γράμματος που οργανώθηκε από λυκόπουλα και προσκόπους,
προσφέροντας διασκέδαση  στους παρευρισκομένους.

Η βραδιά πλαισιώθηκε με κλήρωση πλούσιων δώρων
από χορηγούς του συστήματος και με την απονομή βρα-
βείων σε λυκόπουλα και προσκόπους για την απόκτηση
προσκοπικών γνώσεων. Ακολούθησε η απονομή τιμητικών
δώρων στον Επίτροπο Εθελοντισμού κ. Γιαννάκη Γιαννάκη
για την πολύτιμη προσφορά του στον προσκοπισμό και ει-
δικότερα στο 68ον Σύστημα Προσκόπων Αθηένου και τι-
μητικό δώρο ως ενθύμιο στον ανιχνευτή του συστήματός
μας Μιχάλη Τσιάνου για την πιστή, προσκοπική του πορεία
στο 68ον που διακόπτεται λόγω των στρατιωτικών του υπο-

χρεώσεων. Εμείς όλοι ευχόμαστε στον Μιχάλη καλή θητεία.
Τέλος, τα μέλη του 68ου Συστήματος Προσκόπων Αθη-

ένου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς των
δώρων, όλους τους γονείς που στάθηκαν δίπλα στον προ-
σκοπισμό, τον Σύνδεσμο Γονέων του 68ου Σ.Π.Α., τους
βαθμοφόρους και αρχηγούς για την πολύτιμη βοήθεια τους
και ειδικότερα τα παιδιά του συστήματός μας που με την

αφοσίωση και την αγάπη τους, μας πρόσφεραν ευχάριστες
στιγμές για ακόμη μια χρονιά.
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Ο Πολιτιστικός Όμιλος Μάλλουρα πραγματοποίησε με επιτυχία την καλοκαιρινή του εκδήλωση
με τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΤΙΖΟΥΜΕ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ» στο Κωνσταντινίδειο Δημοτικό
Πάρκο  Αθηένου, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016. Ο ενθουσιασμός, η λάμψη, το χαμόγελο, οι κυπριακοί
παραδοσιακοί χοροί, λαϊκοί ελληνικοί χοροί, Hip Hop,  Latin, Belly Dance κυριάρχησαν για
ακόμη μια φορά στη εκδήλωση λήξης  μαθημάτων  των χορευτικών τμημάτων του ομίλου μας.

Οι εκδηλώσεις αυτές, πέραν του ότι σηματοδοτούν τη  λήξη της τρέχουσας χορευτικής
περιόδου, δίνουν τη δυνατότητα στους χορευτές με την καθοδήγηση πάντα των χοροδιδα-
σκάλων τους να παρουσιάσουν δείγματα των δραστηριοτήτων τους και να αναδείξουν το
πλούσιο έργο που παράγεται στα τμήματα του ομίλου μας.

Ευχαριστoύμε όλους τους  χορευτές και τις οικογένειές τους για την υπομονή και θέληση
που έδειξαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους χοροδιδάσκαλους
Μιχάλη Μιχαήλ, Στέφανη Χριστοδούλου και Αντρέα Χατζηκυπριανού για την πολύπλευρη
παρουσία τους στην εκδήλωση, αλλά και την επιμονή τους να ανεβάσουν το επίπεδο του
χορού όσο πιο ψηλά μπορούσαν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ 

Τις τελευταίες βδομάδες δώσαμε όλο μας τον εαυτό και κάτι παραπάνω. 
Παράληψή μας θα ήταν αν δεν ευχαριστούσαμε προσωπικά  τον  Αντρέα Καδή 

για τον σχεδιασμό και  διαμόρφωση των σκηνικών. 
Η αγάπη του κόσμου γίνεται όλο και  μεγαλύτερη για τον όμιλό μας!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ
Aναβίωση του εθίμου τηςΓιορτής των Υδάτων που προϋπήρχε στα αρχαία ελληνιστικά

χρόνια στην πόλη του Ζήνωνα.
Από το 1915 και μέχρι πριν μερικά χρόνια o "Κατακλυσμός της Σκάλας" αποτελούσε τη

μεγαλύτερη γιορτή της Κύπρου, με χώρο διεξαγωγής το παραλιακό μέτωπο των γνωστών
σήμερα «Φοινικούδων». 

Τα τελευταία χρόνια η γιορτή μετεξελίχθηκε σε φεστιβάλ, με μια πλειάδα εκδηλώσεων
που συνήθως διαρκούν από 15-20 μέρες.

Ο όμιλός μας παρευρέθηκε στον κατακλυσμό, στη Λάρνακα την Κυριακή, 19 Ιουνίου. Πα-
ρουσιάσαμε λατινικούς και ανατολίτικους χορούς χοροδιδασκαλίας , Στέφανης Χριστοδούλου.

Σας ευχαριστούμε όλους.
Αντώνης Αντωνίου

Πρόεδρος Πολιτιστικού Ομίλου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΛΛΟΥΡΑ
«ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΤΙΖΟΥΜΕ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ»

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΡΕΑ ΑΘΗΕΝΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Ιου-
νίου, με μεγάλη επιτυχία, η τελική γιορτή
του Πολιτιστικού Ομίλου ΡΕΑ Αθηένου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μοτικό Πάρκο Αθηένου με τη συμμετοχή
του Χορευτικού Εργαστηρίου «Χορόκρα-
μα», με χοροδιδάσκαλο τον Μάριο Λαό.

Η χορευτική παράσταση είχε τίτλο
«Απόδραση από τη φυλακή του νου» και
έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στα

ναρκωτικά. Οι χορευτές με τον δικό τους
μοναδικό τρόπο απέδειξαν στο κοινό ότι
η ζωή είναι ωραία και πρέπει να αντιστε-
κόμαστε στις ουσίες εξάρτησης, οι οποίες
μας εγκλωβίζουν σε έναν κόσμο που οδη-
γεί στην καταστροφή και στον θάνατο.

Μέσα από τον  χορό οι θεατές είχαν την
ευκαιρία να ζήσουν και να γνωρίσουν
όλες τις φάσεις του προβλήματος: Τους
διάφορους λόγους που μπορεί να οδη-

γήσουν κάποιον στα ναρκωτικά, τι γίνεται
όταν αυτό το άτομο μπλέξει με τις ουσίες
και ποια είναι η τραγική του κατάληξη.

Σε σύντομη ομιλία του ο χοροδιδάσκα-
λος, Μάριος Λαός ευχήθηκε, το μήνυμα
της εκδήλωσης ενάντια στα ναρκωτικά
να στάληκε σε όλους τους νέους, έτσι ώστε
στο μέλλον να έχουμε ένα κόσμο καλύ-
τερο, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.

Λουκία Πασαδώρου

Τι κι  αν πέρασαν 41 ολόκληρα
χρόνια από τότε που αποφοιτήσαμε
από το Δημοτικό Σχολείο Αθηαίνου;
Στις 10/6/2016 καταφέραμε να πε-
ράσουμε υπέροχες ώρες μαζί αρκε-
τοί από τους παλιούς συμμαθητές
και συμμαθήτριές μας της χρονιάς
αποφοίτησης 1975!!! 

Οι  θύμησες πολλές για να μας
κρατήσουν για αρκετές ώρες και να
μας κάνουν να θέλουμε να ζήσουμε
ξανά αυτές τις όμορφες στιγμές! Τι
κι αν δεν είμαστε κάτοικοι Αθηαίνου
τώρα πια αρκετοί από εμάς!!!  Οι
αποστάσεις είχαν μηδενιστεί... τόσο
πολύ που μέχρι και μέσω skype μι-

λήσαμε με συμμαθητές μας στην Αυ-
στραλία!

Οι θύμησες πήγαν και στους πολυα-
γαπημένους μας Δήμητρα Κιρκιλλάρη
και Τάσο Ιωάννου που έφυγαν νωρίς. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διορ-
γανωτές αυτής της υπέροχης βραδιάς!!! 

Μαρία Παπαπέτρου

Οι απόφοιτοι του 1975… ξανά μαζί



....ΟΥΠΣ!!! Ξεχάσαμε να πούμε λίγα λόγια για τις
προσεχείς δράσεις του ομίλου:

Η χορωδία θα  ταξιδέψει στην Πάφο για να λάβει μέρος σε μια πολύ
μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί εκεί  στις 8 Σεπτεμβρίου 2016.
Στο μεγάλο αυτό μουσικό γεγονός συμμετέχουν η Κρατική Ορχήστρα
Νέων της Κύπρου, ακόμη τέσσερις χορωδίες από όλη την Κύπρο και επαγ-
γελματίες ερμηνευτές κλασικής μουσικής. 

Το χορευτικό τμήμα θα λάβει μέρος στις καθιερωμένες εκδηλώσεις που
οργανώνει ο Δήμος Αθηαίνου στα πλαίσια της πανήγυρις  του Αγίου Φωκά. 

Η θεατρική ομάδα θα λάβει μέρος στις αρχές Σεπτεμβρίου στο πολύ
αξιόλογο φεστιβάλ θεάτρου που διοργανώνει και φέτος η θεατρική ομάδα
«Παράβαση Λυμπιών» με το έργο «Κορίτσια στον Ήλιο».
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Ο Δημοτικός Πολιτιστικός  Όμιλος ενισχύει το όραμα για εξαιρετικές διοργανώσεις
Ο τίτλος του παρόντος δημοσιεύματος δεν αποτελεί

σχήμα λόγου, αλλά μια ευχάριστη πραγματικότητα στον
Δήμο μας. Ο Πολιτιστικός Όμιλος του Δήμου Αθηαίνου, ο
δικός σας όμιλος, όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια,  πραγ-
ματοποίησε στο άμεσο χρονικό διάστημα που μας πέρασε,
εκδηλώσεις, και είχε συμμετοχές που όλοι θα θυμόμαστε.

Αρχή κάνουμε με δυο παιδικές ομάδες του χορευτικού
τμήματος που συμμετείχαν στις πασχαλινές εκδηλώσεις
που διοργάνωσε και φέτος η Πολιτιστική Επιτροπή του
Δήμου μας στο Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο τη Δευτέρα
του Πάσχα. Οι λιλλιπούτιοι χορευτές μας, παρά το νεαρό
της ηλικίας τους, παρουσίασαν πειθαρχημένα και άψογα
κυπριακούς και λαϊκούς ελληνικούς χορούς, και χειροκρο-
τήθηκαν θερμά από τους παρευρισκόμενους. 

Ακόμη, την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 στον χώρο της Πλατείας
Συνεργατισμού, τα ίδια αυτά παιδιά, μαζί με ακόμα μια παιδική
χορευτική ομάδα  και την παιδική χορωδία του ομίλου, έλαβαν
μέρος σε μια πολύ αξιόλογη καλλιτεχνική βραδιά που πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ωδείο «Μουσικοί Ορί-
ζοντες», επ’ ευκαιρίας της επιτυχούς ολοκλήρωσης των μα-
θημάτων της φετινής σχολικής χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί
ότι κάθε χορευτική ομάδα παρουσίασε ένα εντελώς διαφο-
ρετικό πρόγραμμα χορών από αυτό που παρουσίασε σε άλλες
εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εύγε σε όλα τα παι-
διά για τις πραγματικά πολύ αξιόλογες παρουσιάσεις τους. 

Εξάλλου, η  χορωδία του ομίλου απέδειξε για μια ακόμη
φορά το πολύ ψηλό επίπεδό της, με τη συμμετοχή της στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμή του αείμνη-
στου Τάσου Μητσόπουλου στο Γυμνάσιο Αθηαίνου στις
30 Μαΐου 2016. Τόσο οι δημότες, όσο και οι υψηλοί προ-
σκεκλημένοι οι οποίοι παρακολούθησαν την εκδήλωση,
σχολίασαν πολύ θετικά την παρουσίαση της χορωδίας.
Κάποιοι προσκεκλημένοι ανέφεραν χαρακτηριστικά με-
ταξύ άλλων, ότι δεν ανέμεναν στην Αθηαίνου να λειτουργεί
ένα τόσο αξιόλογο φωνητικό σύνολο.  

Κορωνίδα όμως των εκδηλώσεων του ομίλου κατά το τρί-
μηνο που μας πέρασε απετέλεσε, βέβαια, η μεγάλη εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Ιουνίου
2016 στο Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο με τίτλο «Όταν
τα βήματα γίνονται... χοροί και οι σκοποί... τραγούδια». Σ’
αυτή, έλαβαν μέρος με τη σειρά παρουσίασής τους, η Δη-
μοτική Χορωδία Ξάνθης, το συγκρότημα του χορευτικού
τμήματος, η χορωδία και το θεατρικό τμήμα του ομίλου μας
και το χορευτικό συγκρότημα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας
Ελλήνων Διδασκάλων Λάρνακας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε
με χαιρετισμό από τον έντιμο Δήμαρχο Αθηαίνου, Δημήτρη
Παπαπέτρου, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους συμμετέ-
χοντες στην εκδήλωση, με ιδιαίτερη αναφορά στους Ελλα-
δίτες χορωδούς από την Ξάνθη με τους οποίους, όπως τό-
νισε, μας ενώνουν, ως Αθηαινίτες, άρρηκτοι δεσμοί, παρά
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χώρες μας.
Στη συνέχεια, στον δικό της χαιρετισμό η πρόεδρος του ομί-
λου, Ευαγγελία Χατζηγιαννακού καλωσόρισε με τη σειρά
της όλους τους φιλοξενούμενους κι ευχαρίστησε όλους
όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και
ιδιαίτερα το Δήμο Αθηαίνου που ακόμα μια φορά στήριξε
οικονομικά και άλλωσπως την προσπάθεια αυτή στο μέτρο
των δυνατοτήτων του. Τέλος, πριν αποχωρήσει από το βήμα,
κάλεσε όλους τους παρευρισκομένους όπως τηρήσουν μο-
νόλεπτη σιγή στη μνήμη της εκλιπούσας χορωδού του ομί-
λου μας Στέλλας Ζορπά, στην οποία η εκδήλωση ήταν αφιε-
ρωμένη. Ακολούθησε, το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς
με τη Δημοτική Χορωδία Ξάνθης να ερμηνεύει διάφορα πα-
ραδοσιακά τραγούδια από όλο τον ελληνικό χώρο, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Κύπρου, και το συγκρότημα του
ομίλου μας να πλαισιώνει χορευτικά κάποια από αυτά. Μετά
την αποχώρηση της Δημοτικής Χορωδίας της Ξάνθης από
τη σκηνή, μια δεύτερη χορευτική ομάδα του ομίλου μας,
παρουσίασε με  άψογο και υποδειγματικό τρόπο, κρητικούς
χορούς γεμάτους με δύναμη της νιότης, λεβεντιά και χάρη.
Στη συνέχεια, την καλλιτεχνική σκυτάλη πήρε η χορωδία
του ομίλου μας, η οποία ερμήνευσε πολύ γνωστά σε όλους
μας κυπριακά τραγούδια με το δικό της μοναδικό τρόπο
ενώ το χορευτικό τμήμα της ΠΟΕΔ Λάρνακας συμμετείχε
σε κάποια από αυτά με τον καθαρά παραδοσιακό τρόπο
που επιβάλλει άντρες και γυναίκες να χορεύουν πάντα ξε-
χωριστά και ποτέ μεικτά, χωρίς κάποια συγκεκριμένη χο-
ρογραφία και με μόνο ένα ζευγάρι στην πίστα. Μεγάλη αί-

σθηση και το θερμό χειροκρότημα του κόσμου έλαβαν οι
αντρικοί ατομικοί κυπριακοί χοροί,  «Το δρεπάνι» και ιδιαί-
τερα  «Η τατσιά», με την εξαιρετική σβελτάδα και επιδεξιο-
σύνη του χορευτή που τα εκτέλεσε. Ευχάριστη  και ανάλαφρη
νότα που είχε όμως  τη δική της ξεχωριστή βαρύτητα, απε-
τέλεσαν  τα μικρά θεατρικά δρώμενα από την θεατρική ομά-
δα του ομίλου μας, που διάνθιζαν χιουμορίστικα την όλη
προσπάθεια των δυο συνόλων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με εθιμοτυπικές ανταλλαγές αναμνηστικών δώρων κι ένα
χορό καλαματιανό στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι συμμε-
τέχοντες και όσοι από τους θεατές το επιθυμούσαν. Μετά
την εκδήλωση που άφησε σε όσους την παρακολούθησαν
άριστες εντυπώσεις, ο Δήμος δεξιώθηκε όλους τους συμ-
μετέχοντες σε ταβέρνα στην Αθηαίνου.

Ο Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος νιώθει την ανάγκη με
το πέρας και αυτής της χρονιάς, για ακόμα μια φορά, να
ευχαριστήσει όλες και όλους εσάς, που στηρίζετε τις προ-
σπάθειες και τις δράσεις του που έχουν μοναδικό στόχο
την καλλιτεχνική και πολιτιστική καλλιέργεια όλων. Ανα-
νεώνουμε λοιπόν το ραντεβού για τον προσεχή Σεπτέμβριο
και σας καλούμε να συνεχίσετε να ενισχύετε τα διάφορα
τμήματά του ομίλου, ώστε να έχουμε μια καλύτερη Αθη-
αίνου για εμάς και τα παιδιά μας.

Λευτέρης Λάμπρου 
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Τι είναι τα συναισθήματα και
πώς ο τρόπος ρύθμισής τους επη-
ρεάζει τον βαθμό στον οποίο αι-
σθανόμαστε ευτυχισμένοι; Αρχι-
κά, με τον όρο «συναισθήματα»
αναφερόμαστε σε σύνθετες υπο-
κειμενικές συνειδητές εμπειρίες,
οι οποίες αποτελούνται από διά-
φορες σκέψεις,  ψυχοσωματικές
εκφράσεις και βιολογικές αντιδρά-
σεις του σώματος. Για παράδειγ-
μα,όταν αισθανόμαστε φόβο,
μπορεί να κάνουμε διάφορες αρ-
νητικές σκέψεις, να αλλάζει η έκ-
φραση του προσώπου μας και να
αυξάνεται ο καρδιακός μας παλ-
μός. Με αλλά λόγια είναι αυτό που
ένας άνθρωπος «αισθάνεται» ως
κάτι βαθύ, εσωτερικό.  

Σκεφτείτε μια ζωή χωρίς συναι-
σθήματα, χωρίς το συναίσθημα
της χαράς όταν πετυχαίνουμε κά-
ποιο στόχο ή της λύπης όταν χά-
νουμε κάποιο προσωπικό αντικεί-
μενο.  Γίνεται αντιληπτό ότι τα συ-
ναισθήματα υπάρχουν για να εμ-
πλουτίζουν και να δίνουν νόημα
στην καθημερινή μας ζωή. Τόσο

τα θετικά, όσο και τα αρνητικά συ-
ναισθήματα συμβάλλουν στην κα-
τανόηση του τι έχει πραγματική
αξία στη ζωή μας και αποτελούν
κίνητρο για να ικανοποιήσουμε τις
σωματικές και ψυχικές μας ανάγ-
κες, ωθώντας μας στην «ευτυχία».
Λόγου χάρη το συναίσθημα της μο-
ναξιάς μάς δείχνει ότι η ανάγκη για
κοινωνική επαφή δεν πληρείται και
μας παρακινεί να κινητοποιηθούμε.
Ως εκ τούτου τα συναισθήματα μάς
βοηθούν στο να ανταποκρινόμα-
στε στις απαιτήσεις του περιβάλ-
λοντος και έχουν καθοριστικό ρόλο
στην επιβίωσή μας. 

Οι άνθρωποι έχουμε αναπτύξει
διάφορες στρατηγικές με τις οποί-
ες ρυθμίζουμε τα συναισθήματά
μας. Η αποφυγή συγκεκριμένων
τόπων, ανθρώπων ή αντικειμένων,
η καταστολή των  συναισθηματι-
κών αντιδράσεων (μη έκφραση
συναισθημάτων)και  η τάση για
επαναλαμβανόμενες σκέψεις σχε-
τικά με τις αιτίες, καταστάσεις και
επιπτώσεις μιας αρνητικής συναι-
σθηματικής εμπειρίας αποτελούν

λιγότερο λειτουργικές στρατηγι-
κές ρύθμισης των συναισθημά-
των. Από την άλλη πλευρά, η αλ-
λαγή στον τρόπο με τον οποίο
σκεφτόμαστε μια κατάσταση και
η ικανότητα να αποδεχθούμε και
να βιώσουμε τα αρνητικά συναι-
σθήματα αποτελούν παραδείγμα-
τα πιο λειτουργικών στρατηγικών.

Η αποτελεσματική ρύθμιση  των
συναισθημάτων ενισχύει την ευη-
μερία και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ευ-
τυχία είναι μια ψυχική ή συναισθη-
ματική κατάσταση ευημερίας που
χαρακτηρίζεται από ευχάριστα
συναισθήματα, τα οποία κυμαί-
νονται από την πληρότητα μέχρι
την έντονη χαρά. Διάφοροι παρά-
γοντες έχουν συνδεθεί θετικά με
τον βαθμό ευτυχίας που νιώθου-
με. Μεταξύ αυτών είναι η κοινω-
νική υποστήριξη και η συναισθη-
ματική ασφάλεια που αισθανόμα-
στε μέσα από τις κοινωνικές μας
σχέσεις, η αντίληψη του άγχους
σαν πρόκληση, η θετική αυτό-εκτί-
μηση και η αίσθηση ότι η ζωή μας
έχει νόημα. Ταυτόχρονα, οι έρευ-
νες υποστηρίζουν ότι όσο περισ-
σότερο ασχολούμαστε με τα κοινά
τόσο πιο πιθανό είναι να αισθανό-
μαστε ευτυχισμένοι. 

Αν και το αίσθημα της «ευτυ-
χίας» είναι υποκειμενικό, υπάρ-
χουν διάφοροι τρόποι μέσα από
τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί.

Είναι σημαντικό να αποδεχόμαστε
τα συναισθήματά μας, διότι απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος της
ανθρώπινης ζωής. Καλό θα ήταν
λοιπόν να χρησιμοποιούμε πιο
προσαρμοστικές στρατηγικές
ρύθμισης των συναισθημάτων και
να προσπαθήσουμε να εκφράζου-
με τα συναισθήματά μας, καθώς
με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκο-
λο να τα διαχειριστούμε. Επιπλέον,
η ανάπτυξη υγιών κοινωνικών
σχέσεων αυξάνει το υποκειμενικό
αίσθημα της ευτυχίας. Κλείνοντας,
αξίζει να σημειωθεί πως η εμπλο-
κή σε δραστηριότητες που μας
παρέχουν μια αίσθηση επιτεύγ-
ματος και η προσφορά στον συ-
νάνθρωπο δίνουν νόημα στη ζωή
μας, οδηγώντας μας στη βίωση
μεγαλύτερης ευτυχίας.  

Μαρία Παντελή
Πτυχίο Ψυχολογίας 

Μεταπτυχιακό στις Ερευνητικές
Μεθόδους στην Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στη Γνωστική και
Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Θετικά και Αρνητικά Συναισθήματα: Η μυστική συνταγή για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι

Σημαντική διεθνή διά-
κριση πέτυχε η Επίκου-
ρη Καθηγήτρια του

Τμήματος Ψυχολογίας και
υπεύθυνη του Eργαστηρίου
Κλινικής Ψυχολογίας και Συμ-
περιφορικής Ιατρικής -
ACThealthy του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, Μαρία Καρεκλά.
Εξελέγη μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Παγκόσμιου
Οργανισμού Πλαισιακών Επι-
στημών της Συμπεριφοράς
(Association for Contextual Be-
havioral Science, ACBS), μετα-
ξύ αξιόλογων συναδέλφων της
από ολόκληρο τον κόσμο. Το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού ανέ-
λαβε καθήκοντα στις 20 Ιουνί-
ου 2016 με την ολοκλήρωση
του ετήσιου συνεδρίου στο
Σιάτλ των ΗΠΑ. 

To ACBS ιδρύθηκε το 2005
με στόχο την ενίσχυση και διά-
χυση της έρευνας σε παγκό-
σμιο επίπεδο στον τομέα της
λειτουργικής γνωστικό-συμ-
περιφορικής θεραπείας και
επιστήμης, και τη βελτιστοποί-
ηση παροχής υπηρεσιών βάσει
τεκμηριωμένων κλινικών με-
λετών που σκοπεύουν στην
αύξηση της ποιοτικής ζωής
των ανθρώπων. Σήμερα ο ορ-
γανισμός αριθμεί περισσότερα
από 8.000 μέλη. 

Η Δρ Μαρία Καρεκλά είναι
μέλος του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Πλαισιακών Επιστη-
μών της Συμπεριφοράς από
την ίδρυσή του και υπηρέτησε
προηγουμένως ως μέλος της
διοικητικής υπό-επιτροπής
του οργανισμού σχετικά με

την Πλαισιακή Συμπεριφορική
Ιατρική από το 2012-2015. Στη
Δρα Καρεκλά έχει απονεμηθεί,
επίσης, από τον ίδιο οργανι-
σμό ο τίτλος της Εκπαιδεύ-
τριας Θεραπείας Αποδοχής και
Δέσμευσης (Acceptance and
Commitment Therapy), τον
οποίο κατέχουν μόνο περίπου
40 άτομα ανά το παγκόσμιο. Η
Δρ Καρεκλά  είναι η μοναδική
επιστήμονας στη νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο που έχει αξιο-
λογηθεί και μπορεί να εκπαι-
δεύει καθώς και να εποπτεύει
νέους θεραπευτές στη συγκε-
κριμένη ψυχολογική θεραπευ-
τική προσέγγιση. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, Καθηγητής Κων-
σταντίνος Χριστοφίδης, αφού
συνεχάρη την Επίκουρη Κα-
θηγήτρια, Μαρία Καρεκλά για
την τιμητική αυτή διάκριση,
τόνισε ότι η εν λόγω εκλογή

της αναδεικνύει για ακόμη μια
φορά το πόσο μπορεί να προ-
σφέρει στην τοπική, ευρωπαϊ-
κή και διεθνή κοινωνία η εμ-
πειρογνωμοσύνη του ακαδη-
μαϊκού προσωπικού του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου. «Η εκλο-
γή της, εκτός από την ίδια την
καθηγήτρια, τιμά και βοηθά
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μέσω της συγκεκριμένης
εκλογής, το Ίδρυμα εδραιώνει
μια ακόμη συνεργασία με
παγκόσμιο οργανισμό και ενι-
σχύει τη διεθνή παρουσία του
Πανεπιστημίου σε έναν ακό-
μη τομέα δραστηριοποίησης
της παγκόσμιας επιστημονι-
κής κοινότητας», κατέληξε ο
Πρύτανης.

Σημείωση: Η Μαρία Καρε-
κλά κατάγεται από την Αθηέ-
νου.  Είναι κόρη του Ανδρέα
και της Ρέας και εγγονή του
Κώστα Καρεκλά.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
H Επίκουρη Καθηγήτρια, Μαρία Καρεκλά, εξελέγη μέλος του

ΔΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς Παύση ενός λεπτού σε έναν ταχύρ-
ρυθμο κόσμο μαζικής παραγωγής…
Αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι για
να συνειδητοποιήσουμε ή και να επα-
νεξετάσουμε την ατομικότητά μας, τη
δική μας ταυτότητα, όπως και την ταυ-
τότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
που καταναλώνουμε. Εξάλλου αυτό
κάνουν και οι επιτυχημένοι δημιουργοί
προϊόντων, προκειμένου τα προϊόντα
τους να ανταγωνιστούν αποτελεσμα-
τικά στην αγορά. Αναπτύσσουν και αν-
τιλαμβάνονται τη μοναδική πρόταση
πώλησης των προϊόντων τους και κτί-
ζουν έτσι την εμπορικότητά τους με
βάση αυτή τη μοναδικότητα.  Επιπρό-
σθετα, ο ανταγωνισμός είναι έντονος
σε όλες τις βιομηχανίες με τεράστια
γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αμέτρη-
τες γεύσεις αναψυκτικών, στιλ ειδών
ένδυσης, σχέδια γυαλιών ηλίου, ποικι-
λία παιδικών παιχνιδιών. Η διαφορο-
ποίηση είναι το κλειδί της επιτυχημένης
στρατηγικής που κάνει τις μάρκες να
ξεχωρίζουν και να λειτουργούν σε παγ-
κόσμιο επίπεδο με έναν ανταγωνιστικό
και κερδοφόρο τρόπο. Γνωστά παρα-
δείγματα της εφαρμοσμένης αυτής
στρατηγικής είναι: η εμπορική επωνυ-
μία (μάρκα) Coca-Cola που είναι το #
1ο cola αναψυκτικό, η Levis η πρώτη,
πασίγνωστη μάρκα ρούχων τζην, η
Ray-Ban,η ευδιάκριτη μάρκα γυαλιών
ηλίου με τα χαρακτηριστικά σχέδια, η
Fisher-Price,η έμπιστη μάρκα ποιοτικών
παιδικών παιχνιδιών.

Επίσης, η στρατηγική της διαφορο-
ποίησης θα μπορούσε κάλλιστα να
εφαρμοστεί στην κοινωνία με τις επω-
νυμίες, «μάρκες» ανθρώπων. Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι κάθε ένας από εμάς
είναι μια ξεχωριστή οντότητα, με ένα
μοναδικό σκοπό στη ζωή. Πρέπει να
ανακαλύψουμε λοιπόν τη μοναδικό-
τητά μας και να την τονίσουμε. Οι άν-
θρωποι έχουν χαράξει τα ονόματά

τους στην ιστορία και τα ονόματά τους
έχουν γίνει πλέον γνωστές μάρκες. Επι-
πλέον, οι μάρκες τους έγιναν συνώνυ-
μες με τις εφευρέσεις τους, τις αθλητι-
κές τους επιδόσεις, τη μουσική τους,
την κοινωνική συνεισφορά τους, την
ομορφιά τους. Αβραάμ Λίνκολν, Μάικλ
Τζόρνταν, Elvis Presley, Μητέρα Τερέζα,
Αντζελίνα Τζολί και ο κατάλογος αν-
θρώπινων μαρκών συνεχίζεται... Πρέ-
πει να αναπτύξουμε την ολοκληρωμέ-
νη ταυτότητά μας για να ξεχωρίσουμε
από το πλήθος.  Έτσι, το πλήθος θα
μπορεί πιο εύκολα να μας αναγνωρίσει
και να μας εκτιμήσει.  Αυτό θα μπορεί
να εφαρμοστεί στην καθημερινότητά
μας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευ-
ξης, μιας κοινωνικής εκδήλωσης, στην
τάξη, στον χώρο εργασίας. Μέσα από
αυτή την προσπάθεια  θα πρέπει να
κρατήσουμε τη δική μας ταυτότητα,
την προσωπικότητά μας, το χαρακτη-
ριστικό μας γέλιο, το ξεχωριστό μας
ντύσιμο ή χτένισμα, τον δικό μας τρό-
πο περπατήματος, τη γλώσσα του σώ-
ματος, τη συμπεριφορά μας. Τα προ-
αναφερθέντα αποτελούν την προσω-
πική μάρκα του καθενός.

Κάθε ένας από εμάς μπορεί να χαρά-
ξει το δικό του brand στον σημερινό
ανταγωνιστικό κόσμο. Η διαφοροποι-
ημένη μάρκα «εσύ» είναι μοναδική και
μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και όπως
υποστηρίζει ο Αμερικανός εκπαιδευτι-
κός και συγγραφέας, Stephen R. Covey,
"Η δύναμη έγκειται στις διαφορές, όχι
στις ομοιότητες."

Μαρία Κωνσταντίνου
Λέκτορας Μάρκετινγκ PA College

Ένας κόσμος από μάρκες: 
μάρκα «εσύ» (brand “you”) 
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Γράφει: Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους-Κουλουρίδου
Φιλόλογος -  Διδάκτωρ Λαογραφίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Α’ ΜΕΡΟΣ

Ο Αντρέας Χατζηθεοχάρους έχει μείνει στη συνείδηση
και στη μνήμη των κατοίκων της Αθηαίνου ως ο δή-
μαρχος με την πιο μακρόχρονη θητεία στο αξίωμα αυτό,
ως ο άνθρωπος που υπηρέτησε με όλες τις δυνάμεις
του τον τόπο του, με γνώμονα πάντα το συμφέρον της
κοινότητας, ως ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά
του με μια σειρά από έργα που βελτίωσαν τη ζωή των
κατοίκων της. Τέλος, ως ο άνθρωπος που συνέβαλε,
στο μέτρο και τον βαθμό που του αναλογούσε, στη διά-
σωση της Αθηαίνου τον Αύγουστο του 1974.
Το πιστοποιητικό γέννησής του αναγράφει: Ημερομηνία
γέννησης: 17 Ιανουαρίου του 1918. Όνομα: Αντρέας.
Όνομα πατέρα: Μιχαήλ Χατζηθεοχάρης, όλα με λατι-
νικούς χαρακτήρες για να μπορούν να τα διαβάζουν οι
Εγγλέζοι που κάνανε τότε κουμάντο στον τόπο. Όνομα
μητέρας, επώνυμο και παρθενικό όνομα: μια μεγάλη
παύλα. Μητέρα φυσικά υπήρχε, τον γέννησε, και τον
ίδιο και τ’ αδέλφια του, άσχετο αν οι αρχές δεν αναγνώ-
ριζαν την κοινωνική υπόστασή της. Ήταν η Παναγιώτα
Αντ. Λύτρα, η «Καγιαφού», γυναίκα δηλαδή του «Κά-
γιαφου», σύμφωνα με το παρανόμι του παππού. 
Ο ίδιος βέβαια πάντα μας έλεγε πως η πιο πάνω ημε-
ρομηνία ήταν λάθος, πως είχε γεννηθεί δυο μήνες πιο
πριν, στις 23 Οκτώβρη του 1917, αυτή ήταν η σωστή
ημερομηνία, σύμφωνα με την καταγραφή στην πόρτα
του «αρμαρκού» της μάνας του. Εξάλλου, ποτέ δεν πα-
ρέλειπε να μας τονίζει πως ήταν έξι μήνες πιο μεγάλος
από τη γυναίκα του, που είχε γεννηθεί στις 21 Απριλίου
του 1918. Το πιστοποιητικό θανάτου φέρει ημερομηνία
7 Αυγούστου 2006, και σίγουρα δεν έχει κάποιο λάθος.
Παιδί λοιπόν μιας πολυμελούς οικογένειας, όπως ήταν
οι περισσότερες τα χρόνια εκείνα, γεννημένος στην
Αθηαίνου, μεγάλωνε με τα υπόλοιπα αδέλφια του: τον
Χαρή, τη Χρυσταλλού, τον Νίκο, τον Αντώνη, τη Μαρία,
τον Βασίλη, την Αθηνούλα. Τελείωσε το Δημοτικό του
χωριού και φυσικά ούτε λόγος να γίνει για να συνεχίσει
τη φοίτηση στο Γυμνάσιο. Δίπλα στον πατέρα του, έμαθε
από νωρίς τη δουλειά στη «μηχανή», τον αλευρόμυλο
της Αθηαίνου, που εξυπηρετούσε και τα γύρω χωριά:
Μελούσεια, Τρεμετουσιά, Πετροφάνι, Αγιά, Βατυλή,
Λουρουτζίνα, με πελάτες Έλληνες και Τούρκους τα ει-
ρηνικά εκείνα χρόνια. 
Δούλευε και ανδρωνόταν, με αρχές και αξίες που εκπο-
ρεύονταν και συμπορεύονταν με τις κοινωνικά αποδεκτές
ηθικές επιταγές μιας κοινωνίας παραδοσιακής, αγροτικής,
βαθιά θρησκευόμενης, με αυστηρά ήθη και έθιμα κλη-
ροδοτημένα και διαμορφωμένα μέσα στους αιώνες.
Στα είκοσι δύο του, Δεκέμβρη του 1939, νέος μεστω-
μένος, σοβαρός, με κύρος στην οικογένεια και ανάμεσα
στους χωριανούς του, αρραβωνιάζεται με τη Χρυσταλ-
λού, την κόρη του Μιχαήλη Βαρνάβα, και παίρνει για
προίκα από τον πατέρα του τον αλευρόμυλο, τον μισό
αρχικά και ολόκληρο στη συνέχεια, μετά τον γάμο. Η
αρραβωνιαστικιά του, η Χρυσταλλού Βαρνάβα, είκοσι
ενός χρονών, προερχόταν από πλούσια και επιφανή οι-
κογένεια. Μολονότι ήθελε πάρα πολύ να συνεχίσει το
σχολείο μετά το Δημοτικό και να γίνει δασκάλα, δεν
μπόρεσε να κάμψει την άρνηση του πατέρα της και τις
κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής. Ο γάμος τους
έγινε δυο χρόνια αργότερα, όταν τέλειωσε το σπίτι που
έχτισε ο πατέρας της για το νέο ζευγάρι.
Κι έτσι άρχισε για τους δυο τους μια ανέφελη οικογε-
νειακή ζωή. Ευτύχησαν να μακροημερεύσουν και να
δημιουργήσουν μια ευτυχισμένη οικογένεια που συμ-
πληρώθηκε από τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια και δύο
κορίτσια, γεννημένα από το 1942 έως το 1953: τον Μι-
χάλη, κτηνοτρόφο, σύζυγο της Γεωργίας Κ. Ηρακλέους,
την Παναγιώτα (Πανίτσα), φιλόλογο, χήρα του Δημήτρη
Στ. Κουλουρίδη, τη Βάσω, γυμνάστρια, σύζυγο του Αν-
τρέα Κ. Ξιούρου, και τον Γλαύκο, γιατρό, σύζυγο της
Μαρίας Χρ. Χατζηνικόλα. 

Η ζωή κυλούσε ήρεμα, με τις μικροδυσκολίες της και
τις μικροχαρές της… Ο Αντρέας Χατζηθεοχάρους έπεσε
στη δουλειά με τη θαυμαστή εργατικότητα που τον χα-
ρακτήριζε. Παράλληλα με την αλευρομηχανή, που
φρόντισε ο ίδιος να την τελειοποιήσει φέρνοντας και
εγκαθιστώντας μεγαλύτερη πετρελαιομηχανή 46 αλό-
γων, αντί της μηχανής των 16 αλόγων που χρησιμοποι-
ούσε αρκετά χρόνια ο πατέρας του, ασχολήθηκε και με
τη γεωργία. Αρχικά καλλιεργούσε τις σαράντα σκάλες
χωράφια που δόθηκαν σαν προίκα στη γυναίκα του από
τον πεθερό του, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να απο-
κτήσει μια αξιόλογη κτηματική περιουσία, καθώς και
γεωργικά μηχανήματα, όπως τράκτορ και κομπάιν.
Φύση ανήσυχη και δοτική, αποφάσισε από νωρίς να
ασχοληθεί με τους ανθρώπους του χωριού του θέτοντας
τον εαυτό του στην υπηρεσία του τόπου. Έτσι, χάρη στη
σοβαρότητά του, τη μετριοπάθειά του, τον ήρεμο και
μειλίχιο χαρακτήρα του, αλλά και την αποφασιστικότητά
του, τη δίκαιη κρίση του και το κύρος του ανάμεσα
στους συγχωριανούς του, διορίστηκε το1948, χρονιά
επανίδρυσης του Δημαρχείου Αθηαίνου, από τον τότε
Διοικητή Λάρνακας, προσωρινός δήμαρχος «για τον
καταρτισμό των εκλογικών καταλόγων, την εκδίκαση
ενστάσεων και την επόπτευση των εκλογών. (…) Δι-
καιολογώντας την επιλογή του Ανδρέα Χατζηθεοχάρους
ο Διοικητής Λάρνακας έγραψε στον Αποικιακό Γραμ-
ματέα (28.2.1948):  ‘‘Αν και είναι πεκκιστής [υποστη-
ρικτής του συνδυασμού της ΠΕΚ] δεν είναι πολύ ανα-
μειγμένος στα πολιτικά και τυγχάνει σεβασμού στην
κοινότητα ως άνθρωπος ήσυχος και διακρινόμενος για
υπευθυνότητα’’». (Γιάννης Κ. Λάμπρου, Κεφάλαια από
την Ιστορία και την Κοινωνία της Αθηαίνου, σ. 259). 
Το Δημοτικό Συμβούλιο που αναδείχτηκε από τις εκλογές
όρισε ως δήμαρχο τον Παναγιώτη Κουμενή (παρέμεινε
στη θέση αυτή έως το 1960, οπότε παραιτήθηκε για να
λάβει μέρος στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση Κύ-
πρου) και αντιδήμαρχο τον Αντρέα Χατζηθεοχάρους,
αξίωμα που διατήρησε μέχρι το 1960. Ακολούθως ανα-

δείχτηκε δήμαρχος και αποδείχτηκε ο μακροβιότερος
στο αξίωμα αυτό, αφού διατήρησε τη θέση του μέχρι
το 1986, με μια μικρή διακοπή στην περίοδο 1963-64,
οπότε είχαν καθιερωθεί τα συμβούλια βελτιώσεως.
Υπηρέτησε με άλλα λόγια τον Δήμο Αθηαίνου επί τριάντα
έξι χρόνια, προσπαθώντας να λαμβάνει και να εκτελεί
αποφάσεις με τρόπο κατά το δυνατόν ακριβοδίκαιο,
με γνώμονα πάντα το καλό της κοινότητας. 
Την έλλειψη ανώτερης μόρφωσης αντιστάθμιζαν η διο-
ρατικότητα και η ευθυκρισία που τον διέκριναν, σε συν-
δυασμό με το πολιτικό του κριτήριο και την ικανότητά
του να εμβαθύνει στη μελέτη των ποικίλων προβλη-
μάτων που ανέκυπταν και να προτείνει πρακτικές και
εφαρμόσιμες λύσεις. Στα χρόνια της θητείας του, είτε
ως αντιδημάρχου είτε ως δημάρχου, έγιναν μια σειρά
έργα στην κωμόπολη που άλλαξαν και διαμόρφωσαν
σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της, αλλά και βελτίωσαν
τη ζωή των κατοίκων της.
Πρώτα πρώτα, κατά την πρώτη θητεία του ως αντιδη-
μάρχου (1948-1953), έγινε προσπάθεια να διοργανωθεί
το Δημαρχείο. Βρέθηκε κατάλληλο οίκημα, συντάχθηκαν
οι απαραίτητοι Κανονισμοί Λειτουργίας και διορίστηκε
πρώτος δημοτικός γραμματέας ο Παναγιώτης Παυλίδης,
που παρέμεινε στη θέση του επί τριάντα χρόνια, προ-
σφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινότητα, έως
το 1979 που αρρώστησε. 
Αμέσως μετά η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε την ασφαλτό-
στρωση των δρόμων της κοινότητας, αφού δεν υπήρχε
ούτε ένα πόδι ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Ακόμα και
ο δρόμος που συνέδεε την Αθηαίνου με το Πυρόι ήταν
χωματόδρομος. Στο έργο αυτό συμμετείχαν με μεγάλη
προθυμία οι δημότες, προσφέροντας δωρεάν εργασία
και κουβαλώντας υλικά με τα αμάξια τους. Παράλληλα,
κατασκευάστηκαν οι πρώτοι κεντρικοί οχετοί για την
αποχέτευση των όμβριων υδάτων.
Κατά τη δεύτερη θητεία του ως αντιδημάρχου (1953-
1960), συνεχίστηκε το έργο της ασφαλτόστρωσης, ενώ
παράλληλα εξασφαλίστηκε η ηλεκτροδότηση των δρό-

μων και η διακλάδωση του νερού στα σπίτια, έργα που
συνέβαλαν στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και
στον εξωραϊσμό της Κοινότητας. Επίσης, σχεδιάστηκε
και κατασκευάστηκε η Δημοτική Αγορά, που επί μία
εικοσαετία λειτούργησε ως εμπορικό κέντρο όχι μόνο
της Αθηαίνου αλλά και των γύρω χωριών. Στο πεδίο
της υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης, η Δη-
μοτική Αρχή ανέλαβε την ανέγερση νέου σχολικού κτι-
ρίου κοντά στο παλιό Αρρεναγωγείο, έργο που ολο-
κληρώθηκε το 1958. 
Από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το
1960 και μετά, χρονιά που ο Αντρέας Χατζηθεοχάρους
διορίστηκε δήμαρχος και ανέλαβε το τιμόνι του Δήμου,
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μια σειρά από έργα,
ορισμένα μάλιστα απολύτως αναγκαία για τη ζωή των
κατοίκων και κάποια άλλα ιδιαίτερα πρωτοποριακά για
τα δεδομένα της Κύπρου. Ανάμεσα σ’ αυτά περιλαμβά-
νονται η δημιουργία της Κτηνοτροφικής Περιοχής της
Αθηαίνου και η ίδρυση του Δημοτικού Γηροκομείου της. 
Ένα σημαντικό έργο ήταν η ασφαλτόστρωση όλων των
δρόμων της Κοινότητας, από τους οποίους πάνω από
τους μισούς διαπλατύνθηκαν και στρώθηκαν με «πρέ-
μιξ». Επίσης, δημιουργήθηκε η λεωφόρος Μακαρίου
στην είσοδο της κοινότητας.
Ένα άλλο σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε
ήταν αυτό της λειψυδρίας και της υδατοπρομήθειας
της κωμόπολης, ένα πρόβλημα αρκετά οξυμμένο εξαι-
τίας της αποξήρανσης του ποταμού Γιαλιά και της δρα-
ματικής μείωσης του νερού του Αθανάση. Γι’ αυτό η Δη-
μοτική Αρχή προχώρησε σε γεωτρήσεις στον Γιαλιά
(κοντά στην Ποταμιά) και στη θέση Καττούδκια (κοντά
στον Άγιο Σωζόμενο και στο Δάλι), καθώς και στην κα-
τασκευή νέου μεγάλου ντεπόζιτου σε ύψωμα στα Κα-
μίνια, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή νερού σε όλα
τα νοικοκυριά. 
Η αποκομιδή των σκουπιδιών, που με την αύξηση του
αριθμού των κατοίκων έγινε πρόβλημα αρκετά έντονο,
αντιμετωπίστηκε με την αγορά ενός φορτηγού αυτο-
κινήτου και με τη δημιουργία χώρου απόρριψης σε χα-
λίτικη γη έξω από την κωμόπολη. Παράλληλα, πέντε
χρόνια πριν (1966) χτίστηκε νέο σφαγείο. Όλα αυτά
συνέτειναν με αποφασιστικό τρόπο στη διαμόρφωση
συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής προς όφελος της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων.
Προς την κατεύθυνση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο,
με εμπνευστή και μπροστάρη τον δήμαρχο, προχώρησε
στη γενναία απόφαση να απομακρύνει από την κατοι-
κημένη περιοχή όλες τις κοπριές (1969) και αργότερα
όλα τα ζώα (1973), απόφαση που συνάντησε αρκετές
αντιδράσεις και προκάλεσε την κατακραυγή ορισμένων
κτηνοτρόφων. Παράλληλα, προώθησε και πέτυχε τη
δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής έξω από την Αθη-
αίνου, προς το χωριό Μελούσεια, την πρώτη στο είδος
της στην Κύπρο, έργο που οφείλεται κυρίως στις επίμονες
προσπάθειες του Δημάρχου. 
Ένα από τα έργα εξωραϊσμού της κοινότητας και συνάμα
αναγνώρισης της προσφοράς και της θυσίας των ηρωι-
κών παιδιών της στον αγώνα για ανεξαρτησία ήταν η
διαμόρφωση της πλατείας Ηρώων, όπως ονομάστηκε
η πλατεία των εκκλησιών της Παναγίας, και η κατασκευή
μνημείου Ηρώων του Απελευθερωτικού Αγώνα της Κύ-
πρου. Η αρχική απόφαση για την κατασκευή του ηρώου
είχε ληφθεί το 1960 από εθνικόφρονα σωματεία, αλλά
το έργο ανέλαβε η Δημοτική Αρχή το 1971 και το ολο-
κλήρωσε το 1973. Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε
και το έργο εξωραϊσμού και επέκτασης του Κοιμητηρίου
της Αθηαίνου, όταν ανέλαβε ο Δήμος τη διαχείρισή του.
Στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής των εκπαι-
δευτηρίων της κοινότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο
ανέλαβε την ανέγερση νέας πτέρυγας του Δημοτικού
Σχολείου (1964). Παράλληλα, με πρόταση του δημάρχου,
διατυπώθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας, ήδη από το
1973, το αίτημα ίδρυσης Γυμνασίου στην κωμόπολη,
αίτημα που ικανοποιήθηκε το 1977, όταν πλέον είχαν
διαμορφωθεί καινούριες, διαφορετικές συνθήκες μετά
την εισβολή και τον πόλεμο.

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
Ο Δήμαρχος με την πιο μακρόχρονη θητεία
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Ο Νίκος Μουγιάρης είναι o άνθρω-
πος που φέρει τη δική του ιστορία
με τεράστιες επιτυχίες αλλά και
τραγικές απώλειες δικών του αν-
θρώπων και ωστόσο, συνεχίζει να
οραματίζεται έναν καλύτερο κό-
σμο μέσα από ενότητα, πρόοδο
και ευημερία.
Στο Νίκο Μουγιάρη απονεμήθηκε
στις 27 Ιουνίου σε ειδική τελετή
το βραβείο Capital Link CSR Lea-
dership Award στο πλαίσιο του
6ου Ετήσιου Συνεδρίου Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, υπό την αι-
γίδα του Δήμου Αμαρουσίου και
του Εμπορικού  & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς και με
την υποστήριξη της ελληνικής αν-
τιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ελληνικής Συ-
νομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας. 
Η αναγνώριση αυτή είναι το επι-
στέγασμα μιας δεκαετούς εντατι-
κής προσπάθειας του Νίκου Μου-
γιάρη να πείσει την ομογένεια να
συστρατευθεί μαζί του, ώστε να
δημιουργηθεί μια οργάνωση , η

οποία θα είναι αποκλειστικά αφιε-
ρωμένη στην προώθηση της ενό-
τητας του Ελληνισμού και των ελ-
ληνικών θεμάτων.  Έτσι, το 2011
ίδρυσε το Hellenic American Lea-
dership Council, έναν επαγγελμα-
τικό οργανισμό με στόχο να ανα-
δειχθεί σταδιακά σε  Ινστιτούτο
για  τη δημιουργία νέων ηγετών οι
οποίοι θα αναδιοργανώσουν και
θα ενδυναμώσουν την ελληνική
ομογένεια στην Αμερική.
Η Ελληνική Διασπορά χρειάζεται
μια ενιαία δυνατή φωνή ικανή να
προωθεί έργα και ποικιλοτρόπως
να ενισχύει και να βοηθά αποτε-
λεσματικά τις κοινωνίες της Ελλά-
δας και της Κύπρου.
To HALC, το οργανωμένο πια δί-
κτυο της Διασποράς έχει σημει-
ώσει ήδη σημαντικές επιτυχίες.
Ενδεικτικά καταγράφονται η μα-
ζική μεταφορά μηνυμάτων στο
Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
το Κογκρέσο και τα Ηνωμένα Έθνη
για απόρριψη και τροποποίηση
νομοθεσιών. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα το “πάγωμα”  μεταφοράς

φρεγάτων στην Τουρκία από την
Αμερική.  Το HALC  έχει συνεργα-
στεί με την Αρμενική Εθνική Επι-
τροπή της Αμερικής και μαζί να
σταματήσουν νομοσχέδιο για τη
χορήγηση σε τουρκικές εταιρείες

αμοιβαίων δικαιωμάτων σε εδάφη
Ιθαγενών Αμερικανών και πέρα-
σαν ένα ψήφισμα στη Γερουσία
για την αναγνώριση της Γενοκτο-
νίας των Αρμενίων κ.ά.
Πέρα από τις πολιτικές ενέργειες
όμως, οι υποστηρικτές του HALC
έχουν επηρεάσει με τη δράση τους
αριθμό εφημερίδων και περιοδι-
κών, για να διαρθρώσουν δημοσι-
εύματα σε σχέση με ελληνικά ζητή-
ματα και έχουν συλλέξει μέσω εκ-
στρατειών οικονομική βοήθεια για
διάφορα  ανθρωπιστικά θέματα.
Χρωστάμε πολλά στον Νίκο
Μουγιάρη, στον πρωτοπόρο και
οραματιστή ηγέτη που ταρακου-
νεί ξανά τη νέα γενιά και τους Έλ-
ληνες της Διασποράς και για άλ-
λη μια φορά μας καλεί σε αφύ-
πνιση.
Μέσα από τις πράξεις, μέσα από τη
διαρκή του πορεία αποδεικνύει πε-
ρίτρανα τη δύναμη της θέλησης αλ-
λά και της αναγκαίας  διαρκούς προ-
σπάθειας για πρόοδο και ανάπτυξη.
Συγχαρητήρια  στο άξιο τέκνο της
Αθηένου.

Επάξια αναγνωρίζεται διεθνώς με
την πρόσφατη απονομή του Βρα-
βείου αυτού.
Ας αγκαλιάσουμε όλοι την έκκλη-
ση του Νίκου Μουγιάρη προς όλο
τον κόσμο και ιδιαίτερα προς τους
νέους, για ενότητα και σύμπνοια
και ας συστρατευθούμε όλοι με
κοινωνική υπευθυνότητα σε ενερ-
γή δράση για ανάκαμψη της οικο-
νομίας μας και νέα πορεία ανάπτυ-
ξης του τόπου. 
Η Εφημερίδα «Καθημερινή» στις
10 Ιουλίου 2016 έκανε ένα εξαιρε-
τικό αφιέρωμα στο δικό μας άν-
θρωπο κάτω από τον τίτλο: «Ν.
Μούγιαρης: Οι ομογενείς να στη-
ρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις».
Παραθέτουμε τον πιο κάτω σύν-
δεσμο για όσους επιθυμούν να το
μελετήσουν διαδικτυακά.
http://www.kathimerini.gr/866952/
article/proswpa/geyma-me-thn-
k/n-moygiarhs-oi-omogeneis-na-
sthri3oyn-tis-ellhnikes-epixeirhseis

Επιμέλεια: 
Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου

Δημοτική Γραμματέας 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΓΙΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ TO ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Άρχισε η Ανέγερση του Νέου
Δημοτικού Σχολείου Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου στo πλαίσιo της
κοινωνικής του προσφοράς, λαμ-
βανομένων υπόψη και των δύσκο-
λων οικονομικών συνθηκών εξα-
σφάλισε σε συνεργασία με τα ακό-
λουθα ιδιωτικά Πανεπιστήμια υπο-
τροφίες για το Ακαδημαϊκό Έτος
2016-2017. 

FREDERICK UNIVERSITY
- Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει

το 100% των διδάκτρων για από-
φοιτους με γενικό βαθμό απολυ-
τηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης 19/20 και άνω

- Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύ-
ψουν το 50% των διδάκτρων για
απόφοιτους γμεγενικό βαθμό απο-
λυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης μεταξύ 18 και 18.99/20

- Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύ-
ψουν το 25% των διδάκτρων για
απόφοιτους με γενικό βαθμό απο-
λυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης μεταξύ 16 και 17.99/20

- Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει
το 35% των διδάκτρων για από-
φοιτους με πολύ σοβαρά κοινω-
νικά και οικονομικά προβλήματα

- Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει
το 35% των διδάκτρων για Μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

KES COLLEGE 
- Τρεις (3)  υποτροφίες με τη μορφή

έκπτωσης 20% στα δίδακτρα, για
όλα τα έτη σπουδών

KES COLLEGE
- 20% έκπτωση στα δίδακτρα  για

προγράμματα σπουδών:

- «Κηποτεχνία» και «Κηποτεχνία και
Σχεδιασμός Κήπου»

- «Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών
Προϊόντων»

- «Σύμβουλος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης»

P.A. COLLEGE
 - Μία πλήρη υποτροφία στον κλάδο

Business Computing
- Μία πλήρη υποτροφία στον κλάδο

Business Administration
- Δύο μερικές υποτροφίες στον κλά-

δο Business Computing
- Δύο μερικές υποτροφίες στον κλάδο
Business Administration

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
- Δύο (2) μερικές υποτροφίες 50%
- Τρεις (3) μερικές υποτροφίες 30%

AMERICAN COLLEGE
- Δύο (2) μερικές υποτροφίες με

τη μορφή έκπτωσης 50% στα
δίδακτρα, για όλα τα έτη σπου-
δών. 

UCLAN CYPRUS
- Μερικές υποτροφίες 50% για τον

πρώτο χρόνο σπουδών με απολυ-
τήριο 18.5/20

- (3)  υποτροφίες (50% μείωση στα
αρχικά δίδακτρα με απολυτήριο
17,5/20)

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται πα-
ρακαλούνται να αποταθούν στο
Δήμο Αθηένου μέχρι τις 9 Σεπτεμ-
βρίου 2016.

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Μετά από καθυστέρηση 5 χρόνων, που ως
γνωστό οφείλεται στην οικονομική κρίση,
το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

ανταποκρινόμενο στο πιεστικό αίτημα της Αθη-
ένου προχωρεί στην έναρξη εργασιών ανέγερσης
του Νέου Δημοτικού Σχολείου Αθηένου, το οποίο
θα αντικαταστήσει τις παλιές εγκαταστάσεις που
στεγάζουν σήμερα τους δύο κύκλους της Δημο-
τικής μας Εκπαίδευσης.

Η προσφορά κατακυρώθηκε στην Εργοληπτική
Εταιρεία Aristotelous Construction Ltd η οποία
την 25η Ιουλίου 2016 άρχισε τις εργασίες της 1ης
φάσης ανέγερσης.

Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Η 1η φάση που θα διαρκέσει 15 μήνες (25/7/2016
– 25/10/2017) και περιλαμβάνει την ανέγερση 12
αιθουσών διδασκαλίας, γραφεία Διοίκησης, ερ-
γαστήρια, αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης και λο-
γοθεραπείας και αποθηκευτικούς χώρους, θα ανε-
γερθεί στο χώρο όπου κατεδαφίστηκε μέρος του
πρώην δημοτικού Κ.Β’ και στο μισό περίπου υφι-
στάμενο κοινό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Στη 2η φάση η οποία θα διαρκέσει 3 μήνες
(26/10/2017 – 26/1/2018) θα διαμορφωθούν τα
γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαι-
ρας και η κατεδάφιση όλων των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του Δημοτικού Κ.Α’.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει και την ανέ-
γερση επιπρόσθετων 6 αιθουσών διδασκαλίας με
ανάθεση στον ίδιο Εργολάβο, ώστε να μπορεί να
καλύψει το Νέο Σχολείο όλες τις σημερινές και με-
σοπρόθεσμες ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης Αθηένου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο τριετές
προγραμματισμό του 2017 – 2019 με σχετικό κον-
δύλι στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2018,

θα προχωρήσει και σε ανέγερση της Κλειστής Αμ-
φιθεατρικής Αίθουσας Εκδηλώσεων που είναι
προγραμματισμένη στα αρχικά σχέδια.

Τα κατασκευαστικά σχέδια της αίθουσας είναι
ολοκληρωμένα και θα ζητηθούν νέες προ-
σφορές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένει την τελική εκτί-
μηση του κόστους ανέγερσης της αίθουσας για
να συμμετάσχει με το ήδη συμφωνηθέν 1/3 του
κόστους με ειδική πρόβλεψη στο αντίστοιχο προ-
ϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018.

Τα Δημοτικά μας Σχολεία όπως μέχρι σήμερα θα
συνεχίσουν και τη φετινή σχολική χρονιά 2016 –
2017 κανονικά τη λειτουργία τους, κάνοντας χρή-
ση όλων των υφιστάμενων κτηριακών εγκατα-
στάσεων.  Η ύπαρξη του εργοταξίου μεγιστοποιεί
την ευθύνη ασφάλειας των παιδιών και στο σο-
βαρό αυτό θέμα το Υπουργείο Παιδείας και Πολι-
τισμού έχει λάβει όλα τα δέοντα μέτρα. 

Ο Δήμος και η Σχολική Εφορεία Αθηένου σε
συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πο-
λιτισμού, κ. Κώστα Καδή που πραγματοποι-
ήθηκε στο γραφείο του Υπουργού στις 3 Αυ-
γούστου 2016 και κατά την οποία συζητή-
θηκαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέρον-
τος, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την
ικανοποίηση τους για την θετική εξέλιξη του
αιτήματος της Αθηένου για την ανέγερση
του Νέου Δημοτικού Σχολείου και για το εν-
διαφέρον που συνεχίζει να επιδεικνύει και
να τον ευχαριστήσουν για τα εκπαιδευτικά
θέματα της Αθηένου.

Δημήτρης Παπαπέτρου 
Δήμαρχος Αθηένου

Βάσος Χατζηγιαννακού    
Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας  Αθηένου 

Παραχώρηση Υποτροφιών 
από ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου

«Πίστη στη Δύναμη 
της Ελληνικής Ψυχής»  

Νίκος Μουγιάρης
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Τον Οκτώβριο 2015 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων
των Δημοτικών Σχολείων Αθηένου κατά την οποία εκλέγηκε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016.
Με την εκλογή του Νέου Συμβουλίου άρχισαν οι διαδικασίες για τις διάφορες εκ-
δηλώσεις με τη συνεργασία των Διευθύνσεων των Σχολείων μας.
Τον Νοέμβριο διοργανώθηκε η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση από τα σχολεία μας
«Περπατώ για την Υγεία μου» του Β’ κύκλου και «Άσκηση και Υγιεινή Διατροφή πάνε
μαζί» του Α’ κύκλου. Μετά  το πέρας της εκδήλωσης ο Σύνδεσμος Γονέων πρόσφερε
πρόγευμα σε όλους τους συμμετέχοντες με φρέσκα φρούτα, τυροκομικά προϊόντα,
γάλα και ψωμί ολικής αλέσεως.
Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ο Σύνδεσμος Γονέων κυκλοφόρησε λαχνό και πολλά
από τα παιδιά του σχολείου κέρδισαν δώρα, προσφορά δωροθετών από την κωμόπολή
μας και όχι μόνο.
Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και έκθεση βιβλίου. Με την ευκαιρία της γιορτής
των Τριών Ιεραρχών – γιορτής των Ελληνικών Γραμμάτων - πραγματοποιήθηκε
διάλεξη με κύριο ομιλητή τον κ. Γιώργο Κωμοδρόμο, Διευθυντή του  Τμήματος
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
με θέμα «Η έκθεση του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία».  

Πριν από το Πάσχα τα σχολεία μας ζωντανεύουν μέσα από δραστηριότητες, εκδη-
λώσεις και γιορτές την παράδοση και τα πασχαλινά έθιμα.
Ξεκινώντας από την Τσικνοπέμπτη και την εβδομάδα της Τυρινής ο Σύνδεσμος
Γονέων πρόσφερε σουβλάκια, πουρέκκια και άλλα παραδοσιακά εδέσματα στα
παιδιά των Δημοτικών Σχολείων.
Πολλά από τα μέλη του Συνδέσμου συμμετείχαν στις εργασίες του Δήμου για δεν-
τροφύτευση του Δυτικού περιφερειακού δρόμου κοντά στο Γυμνάσιο.
Τον Μάιο τα παιδιά των σχολείων μας συμμετείχαν σε τουρνουά ποδοσφαίρου, το
οποίο διοργανώθηκει από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων, όπου διακριθήκαμε
στην 1η και 2η θέση.
Στις 3 Ιουνίου ο Σύνδεσμος Γονέων διοργάνωσε ποδηλατική διαδρομή, όπου έλαβαν
μέρος μαθητές και γονείς του Σχολείου μας. Η ποδηλατική διαδρομή  καθιερώθηκε
εις μνήμη του Κυριάκου Πάρπα. 

Η σχολική χρονιά  ολοκληρώθηκε με τις τελικές γιορτές των σχολείων μας.  Οι
γονείς είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τους τελειόφοιτους μαθητές μας να πα-
ρουσιάζουν τους ρόλους τους με κέφι και δεξιοτεχνία.  Μας μετέφεραν μηνύματα
φορτισμένα με χαρά, αισιοδοξία, ερεθίσματα για αυτοκριτική, αλλά και πολύ γέλιο
και συγκίνηση.
Παιδιά που συμμετείχαν σε επαρχιακούς, παγκύπριους ή διεθνείς διαγωνισμούς
και έτυχαν διάκρισης, κατά την τελική γιορτή των σχολείων μας ο σύνδεσμος
Γονέων τα τίμησε με απονομή τιμητικών πλακετών και διπλωμάτων.
Πλακέτες και αγγλοελληνικά λεξικά απονεμήθηκαν επίσης σε όλους τους τελει-
όφοιτους μαθητές των τριών τμημάτων της Στ΄ Τάξης. 
Στο καθιερωμένο πάρτι των τελειοφοίτων, που κάθε χρόνο διοργανώνει ο Σύνδεσμος
Γονέων, τα παιδιά μας χόρεψαν και διασκέδασαν με μουσική και χορό.
Μαθητές που έτυχαν διάκρισης σε Παγκύπριους 
Διαγωνισμούς
Μαρίνα Νικολάου Γ'1
Έπαινος στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Όλα τα Επαγγέλματα
είναι για όλες και για όλους»
Τμήματα Γ'1, Γ'2 και Γ'3
Υπεύθυνες Τμημάτων: Παναγιώτα Παπαχρυσοστόμου, Μαριάνα Παπαμιχαήλ
και Ελένη Ιεροδιακόνου αντίστοιχα.
Διευθύντρια: Δέσποινα Ζαννετίδου-Πουγιεράση.
1ο Βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό: Κύπρος 1974 – 2015 Δεν ξεχνώ,
Διεκδικώ, Δημιουργώ στην κατηγορία Εφημερίδα.
Μύρια Κρακίτη Γ' (Σχολική χρονιά 2014-2015)
Χάλκινο Μετάλλιο στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής 2015
Γεωργία Χ’’ Χριστόφη Δ ΄2
Έπαινοςστο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ζωγραφικής «Όλα τα Επαγγέλματα
είναι για όλες και για όλους»
Ειρήνη Παπαιωάννου Δ΄3
Χάλκινο Μετάλλιο στο Παγκύπριο Διαγωνισμό Kangourou Ελληνικών
Γιώργος Αρτεμίου Ε ΄2
Χρυσά Μετάλλια στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών Kangourou
και στον Παγκύπριο διαγωνισμό Μαθηματικής Ολυμπιάδας 2016
Αργυρά Μετάλλια στο  Παγκύπριο τουρνουά Τέννις, στον Παγκύπριο Τουρ-
νουά  Νέων Σκακιού και στον Επαρχιακό Διαγωνισμό Μαθηματικών (Κυ-
πριακής Μαθηματικής Εταιρείας)
Χάλκινα Μετάλλια στο Επαρχιακό Τουρνουά Σκακιού και στο Παγκύπριο
τουρνουά Σκακιού Rapid
Δημήτρης Σπυριδάκης Στ΄2
Πρώτος Σκόρερ στο Παγκύπριο τουρνουά Ποδοσφαίρου στην ηλικία 2004
Σταυριάνα Ηρακλέους Στ΄1
Αργυρά Μετάλλια στον 1ο Παγκύπριο διαγωνισμό Δεξιοτήτων Σκέψης
2016 «Ερατοσθένης – Ανάπτυξη Χαρισματικότητας»  και στον Παγκύπριο
Διαγωνισμό Μαθηματικής Ολυμπιάδας 2016

Στο Τμήμα Δ΄3
Υπεύθυνη Τμήματος: κ. Γεωργία Αχιλλέως
Διευθυντής: κ. Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
2ο Βραβείο στο Πανελλήνιο διαγωνισμό: Κύπρος 1974 – 2015 Δεν ξεχνώ,
Διεκδικώ, Δημιουργώ στην κατηγορία Φωτογραφία.

Διπλώματα για την κατάκτηση του περιφερειακού Πρωταθλήματος
Λάρνακας Grassroots ΠΟΑ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου από μαθητές της Στ’  Τάξης΄

1η Θέση
Γιώργος Παμπόρης Στ΄3, Λάμπρος Ιωάννου Στ΄2, Δημήτρης Σπυριδάκης
Στ΄2, Ανδρέας Μαλλουρής Στ΄2, Χρίστος Μαλλουρής Στ΄2, Ανδρέας Χα-
τζηδημητρίου Στ΄3, Μιχάλης Δράκος Στ΄2, Μαρίνος Τζιακούρης Ε΄1

Διακρίσεις σε άλλους επαρχιακούς Διαγωνισμούς:
Ανδρέας Παπακώστας Στ’ 1

1ο  Βραβείο στο τουρνουά τένις Λάρνακας/Αμμοχώστου Ηλικίας 11-12
Πάμφιλος Κουμίδης Στ’ 1
2ο  Βραβείο στο τουρνουά τένις Λάρνακας/Αμμοχώστου Ηλικίας 11-12
Μαρίνος Τζιακούρη Ε΄1

1η Θέση Επαρχιακοί Αγώνες ΕΣΥΑΑ Στίβου Λάρνακας – αγώνισμα – Μπαλάκι
Αγοριών 2005
Χάρις Ντουμίτρου Στ΄3
Έπαινος Διαγωνισμόύ Τέχνης «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος»

Διπλώματα για την κατάκτηση κυπέλλου 1ης και 2ης θέσης στο
τουρνουά ποδόσφαιρου της ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων
επαρχίας Λάρνακας:

1η Θέση / Κύπελλο
Μάριος Βασιλείου Γ'3, Πέτρος Ιωάννου Γ'3, Δημήτρης Ιωάννου Γ'2, Αντρέας
Ποιάνα Γ'1, 'Ανθιμος Θεοδωρίδης Γ'1, Θάνος Παναγιώτου Γ'3, Χρυσόστομος
Φιάκκου Γ'3, Γεώργιος Φιάκκου Γ'3, Χριστόδουλος Καδή, Παντελής Ανδρέου
Δ΄2, Γιώργος Χαράκτα Δ΄2, Χρυσοβαλάντης Κωνσταντινίδης  Δ΄2, Ανδρέας
Κλατσιάς Δ΄1.

2η Θέση / Κύπελλο
Μαρίνος Τζιακούρη Ε΄1, Μιχάλης Αντωνίου Ε΄1, Ανδρέας Φιάκκου Ε΄2,
Βασίλειος Κεπόλα Ε΄2, Ανδρέας Παπακώστας Στ ́ 1, Πέτρος Μιχαήλ  Στ΄1,
Γιώργος Ανδρέου Στ΄2, Φώτης Νικολαΐδης Στ΄2, Παναγιώτης Λάμπρου
Στ΄2,  Ανδρέας Πνευματίκας Στ΄3, Ιάκωβος Φλουρέντζου Στ΄3, Ντενίς
Μπάτσιου Στ΄3, Πέτρος Καρακίτης Στ΄2, Κωνσταντίνος Ζαννέττου  Στ΄2,
Ιωάννης Κεπόλα Στ΄3, Χριστόδουλος Καδή Δ΄2.

1η θέση σε Παγκύπρια Τουρνουά Ακαδημιών Χειροσφαίρισης
Κ.Ο.Χ. 2015-2016 Κατηγορία U10:
Κωνσταντίνα Αντωνίου Ε΄1, Καλομοίρα Καδή Ε΄1, Αντιγόνη Πεδουλίδου
Ε΄2, Ειρήνη Μουζούρη Ε΄2,  Άννα Καρακίτη Δ΄1, Κατερίνα Καδή Δ΄1, Νι-
κολέτα Πάντζιαρου Δ΄1, Γεωργία Χατζηχριστοφή Δ΄2, Κατερίνα Μίχου
Δ΄2, Μαρία Κρασά Δ΄2, Κυριακή Πίτσιλου Δ΄2, Έλια Καρακίτη Γ΄3, Χρίστια
Τσιγαρίδου Γ΄3, Αιμιλία Θρασυβούλου Γ΄1, Έμιλυ Γαβριλά Ε΄1, Δήμητρα
Ζαννεττή Στ΄1, Καλόμοιρα Αντωνίου Στ΄1.

Χρήστος Ηρακλέους, Πρόεδρος                              
Κατερίνα Ιωάννου, Γραμματέας

Δραστηριότητες Συνδέσμου Γονέων Δημοτικών Σχολείων Αθηένου 2015-2016

 

Δήμος Αθηένου & Επιτροπή Πολιτισμού Δήμου Αθηένου Διήμερο Πανηγυριού: 
Παραδοσιακοί χοροί από τους Πολιτιστικούς Ομίλους Αθηένου και τσιαττιστά

Δήμος Αθηένου & Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου
Διήμερο Πανηγυριού:

Έκθεση «Εφτά Ιστορίες. Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη»

Δήμος Αθηένου, Επιτροπή Πολιτισμού & Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς και Φεστιβάλ Ψωμιού και Τυριού 

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016,  Ώρα: 9:00 μ.μ. Χώρος: Εξέδρα παρά το οίκημα της ΕΔΕΚ 

Πέμπτη,  22 Σεπτεμβρίου 2016,  Ώρα: 9:00 μ.μ. – 10:30 μ.μ. Χώρος: Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

Οκτώβρης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2016 

Σημείωση: Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες διοργανώσεις που θα προγραμματιστούν ή και λεπτομέρειες επί των πιο πάνω, θα ανακοινωθούν έγκαιρα

Ένωση Νεολαίας Αθηένου Φιέστα Σωματείου Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου, Ώρα: 8:00μ.μ., Χώρος: Κωνσταντινήδειο Δημοτικό Πάρκο

ΦορείςΗμερομηνία, ώρα, χώρος Περιγραφή

 



23H AΘΗΕΝΟΥ 23H AΘΗΕΝΟΥ

Όπου κι αν λάχω κατοικία 
δεν μου απολείπουν οι καρποί 

Μ΄ έχει ο Θεός ευλογημένη 
κι είμαι γεμάτη προκοπή
Είμαι η ελιά η τιμημένη

Κωστής Παλαμάς, Ποίημα «Η Ελιά»

Ξεκινούμε με μερικούς στίχους από ποίημα
του Κωστή Παλαμά, θέλοντας να τονίσουμε την
ευφορία του δέντρου της ελιάς και τη σημασία
που έχει για ένα Μεσογειακό λαό όπως εμείς.
Το ιερό δέντρο της ελιάς το βρίσκει κανείς στην
Κύπρο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Το λάδι και
οι ελιές δεν λείπουν από κανένα τραπέζι, από
κανένα σπίτι. Η μεσογειακή δίαιτα που τόσο εκ-
θειάζεται από ειδικούς, για τις ευεργετικές επι-
δράσεις της στην υγεία του ανθρώπου, έχει σαν
βάση της τα προϊόντα της ελιάς.

Εδώ θα ασχοληθούμε με τους κυριότερους
εντομολογικούς εχθρούς και ασθένειες της ελιάς
που προκαλούν οικονομικές ζημιές. 
Οι σπουδαιότεροι εντομολογικοί εχθροί της
ελιάς είναι: 

1. Ο μεγαλύτερης οικονομικής σημασίας εχ-
θρός της ελιάς είναι ο Δάκος (Bactrocera oleae)
ο οποίος προσβάλλει μόνο τον καρπό, προκα-
λώντας μείωση της παραγωγής και ποιοτική
υποβάθμιση του λαδιού. Ευνοϊκές θερμοκρασίες
για τον πολλαπλασιασμό του δάκου είναι 20οC
– 28οC. Άνω των 35οC διακόπτεται η δραστη-
ριότητά του η οποία αρχίζει Ιούνιο – Ιούλιο ανά-
λογα με την περιοχή. Τυπικό πρόγραμμα ψεκα-
σμών για το δάκο είναι: 1ος ψεκασμός στις αρχές
Ιουνίου, 2ος ψεκασμός στις αρχές Ιουλίου, αν οι

θερμοκρασίες το επιτρέπουν, και 3ος ψεκασμός
και πιο σημαντικός στα τέλη Αυγούστου με αρχές
Σεπτεμβρίου αναλόγως των θερμοκρασιών. Η
καταπολέμηση μπορεί να γίνει με δολωματικούς
ψεκασμούς στη βορεινή πλευρά του δέντρου, ή
καθολικά όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του δάκου.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε την παγίδευση
του δάκου της ελιάς είτε 1) με αραιή εναπόθεση
παγίδων στον ελαιώνα για επισήμανση της έναρ-
ξης της δραστηριότητας του δάκου πριν από την
διενέργεια των ψεκασμών, είτε 2) με πυκνή ενα-
πόθεση παγίδων στον ελαιώνα για μαζική παγί-
δευση ως τρόπο καταπολέμησης σε καλλιέργειες
όπου ακολουθείται ολοκληρωμένο σύστημα αν-
τιμετώπισης εχθρών και ασθενειών. Ο πιο δια-

δεδομένος τρόπος παγίδευσης σήμερα είναι με
φιάλες (τύπου McPhail) με έγχυση εντομοελκυ-
στικών σκευασμάτων στις φιάλες.

2. Ο Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) της ελιάς εί-
ναι ο δεύτερος οικονομικής σημασίας εχθρός
της ελιάς μετά το δάκο. Ο πυρηνοτρήτης έχει
κατά κύριο λόγο τρεις γενιές το χρόνο: την αν-
θόβια (προσβάλλει τους ανθούς), καρπόβια και
φυλλόβια γενιά. Η ωοτοκία αρχίζει όταν είναι
κλειστά ακόμη τα άνθη – συνήθως τέλη Μαρ-
τίου με αρχές Απριλίου, αναλόγως της περιοχής.
Ο ψεκασμός όταν έχει ανοίξει το 3-4% των αν-
θέων δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Εάν χρει-
αστεί μπορεί να γίνει ψεκασμός και στο στάδιο
μετά την καρπόδεση.

3. Ο Ρυγχίτης (Rhynchites sp.) της ελιάς, ο οποί-
ος τα τελευταία χρόνια αποτελεί επίσης έναν
από τους σημαντικούς εχθρούς με οικονομική
σημασία, εμφανίζεται Απρίλιο – Μάϊο. Προσβάλ-
λει νεαρή βλάστηση, άνθη και καρπούς. Παρα-
τηρείται παραμόρφωση φύλλων, βοθρία (τρύ-
πες) πέραν των 10 σε κάθε καρπό και τελικά καρ-
πόπτωση. Καταπολέμησή του γίνεται τον Απρί-
λιο-Μάιο ανάλογα με την περιοχή με καλά απο-
τελέσματα. Σημείωση: Σκευάσματα που χρησι-
μοποιούνται για την καταπολέμηση του πυρη-
νοτρήτη έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και
στην καταπολέμηση του ρυγχίτη.
Οι κυριότερες ασθένειες της ελιάς είναι:

1. Το κυκλοκώνιο, το οποίο εμφανίζεται κυρίως
στα φύλλα σε στρογγυλές κηλίδες με συγκεντρω-
τικούς κύκλους μαύρου χρώματος. Προσβολή
στους μίσχους προκαλεί φυλλόπτωση και πολύ
σπάνια εμφανίζεται πτώση των καρπών. Καταπο-
λέμηση γίνεται το φθινόπωρο, κυρίως με χαλκούχα
σκευάσματα. Όταν έχουμε σοβαρή προσβολή
διενεργείται και δεύτερος ψεκασμός την άνοιξη
πριν από την άνθηση.

2. Το βακτήριο Pseudomonas savastanoi sub-
sp. savastanoi που προκαλεί εξογκώματα και
φυμάτια κατά κύριο λόγο στους τρυφερούς βλα-
στούς. Μεταδίδεται συνήθως με τα εργαλεία
κλαδέματος και κατά τον εμβολιασμό. Επίσης,
συχνά προκαλούνται μετά από δημιουργία πλη-
γών από χαλαζόπτωση ή παγετό, οπότε το βα-
κτήριο εισέρχεται ευχερώς. Για πρόληψη της
ασθένειας απαραίτητη είναι η απολύμανση όλων
των εργαλείων κλαδέματος και ο εμβολιασμός.

Κωνσταντίνα Χριστοδούλου 
Γεωπόνος

Η Γωνιά της φύσης
Αφιέρωμα: Εχθροί και ασθένειες της Ελιάς

Δάκος Πυρηνοτρήτης

Το βακτήριο Pseudomonas
savastanoi subsp

Καταστροφές καρπών από τη δράση του ΔάκουΤο κυκλοκώνιο

Κοινωνική Μέριμνα
και Φροντίδα του
Δήμου Αθηένου

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής
Επιτροπής της Κοινωνικής Μέριμνας με αγάπη
και εμπιστευτικότητα εξετάζουν τις περιπτώσεις
των ατόμων που χρειάζονται στήριξη τόσο οι-
κονομική όσο υλική. Οι ομάδες που έχουν ανάγ-
κη για στήριξη αφορούν την οικογένεια, το
παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες
και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες κ.ά.

Η επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας προσπα-
θεί να αντιμετωπίσει άμεσα οποιανδήποτε
προβλήματα προκύψουν. Γι’ αυτό και εσείς
αν διαπιστώσετε κάποιο θέμα που χρήζει άμε-
σης παρέμβασης, μη διστάσετε να ενημερώ-
σετε την Επιτροπή Πρόνοιας και Φροντίδας,
για να επιληφθεί του θέματος  καθώς και την
υπεύθυνη λειτουργό του μηχανογραφημένου

συστήματος για την Αθηένου, Δήμητρα Κου-
μίδου (Κοινωνική Λειτουργό) η οποία διαθέτει
αιτήσεις για παροχή υποστήριξης τροφίμων
και οποιαδήποτε άλλη στήριξη χρειαστείτε
(τηλέφωνο επικοινωνίας 24522450). 

Τα άτομα τις Επιτροπής Πρόνοιας απαρτί-
ζεται από τον  Πρόεδρο της Επιτροπής τον Δή-
μαρχο κ. Δημήτρη Παπαπέτρου και τα μέλη,
τον εκπρόσωπο της εκκλησίας Πρωτοπρε-
σβύτερο Πατέρα Δημήτριο, τους εκπρόσωπους
του ΣΚΕ Αθηένου κ. Βάσο Χ" Γιαννακού και  κ.
Κώστα  Χ"  Πιερή, τον εκπρόσωπο του Δημο-
τικού Συμβουλίου κ. Κυριάκο Παμπόρη και
την ταμία κ.  Μάρω Παπουή. Τα μέλη της Επι-
τροπής Πρόνοιας υποβοηθούνται στην εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους από τον αντιδή-
μαρχο, κ. Μιχάλη Παπούτσα και κοινοτάρχη,
κ. Γιώργο Καραγιάννη.

Ευχαριστούμε τον  πρόεδρο και τα μέλη
της Επιτροπής Πρόνοιας, γιατί αγωνίζονται
για το κοινό καλό. Είναι εθελοντές που εργά-

ζονται με μόνη ανταμοιβή την ικανοποίηση
της ανιδιοτελούς προσφοράς στους συναν-
θρώπους μας, με μοναδικό σκοπό την κοινω-
νική και την οικονομική στήριξη ευπαθών
ομάδων της κοινότητας. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο πρόεδρος
και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του
ΣΚΕ Αθηένου με την στήριξη του Δήμου Αθη-
ένου θέλοντας  να μελετήσουν τις ανάγκες
των δημοτών έχουν συνεργαστεί με το Πα-
νεπιστήμιο Frederick για τη διεξαγωγή έρευ-
νας,  η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός
του 2017.  Γι’ αυτό τον σκοπό αναζητούμε εθε-
λοντές οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στη διε-
ξαγωγή της έρευνας στους οποίους θα δοθεί
πιστοποιητικό συμμετοχής. Όσοι ενδιαφέ-
ρονται και χρειάζονται περισσότερες πληρο-
φορίες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας
στα τηλέφωνα  24522742, 24522455. 

Δεν ξεχνούμε ποτέ την πολύτιμη και ανεκτί-
μητη προσφορά των χορηγών, προσφοροδότων

και εθελοντών, γιατί χωρίς αυτούς θα ήταν αδύ-
νατο να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των οι-
κονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. 

Συγκεκριμένα, ευχαριστούμε τον αγαπητό
μας απόδημο κ.  Νίκο Μουγιάρη, ο οποίος είναι
μεγάλος ευεργέτης και σταθερός χορηγός. 

Επίσης, ευχαριστούμε το Γραφείο Επίτροπου
Εθελοντισμού για τη συνεχιζόμενη στήριξή του. 

Επιπλέον, ευχαριστούμε θερμά τους προσφο-
ροδότες μας: Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων, Α/φούς
Πάντζιαρου καθώς και την κ Γεωργία Χ" Θεοχά-
ρους για την κατασκευή των χαλουμιών. 

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στον Πα-
νιερώτατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ.κ.
Βαρνάβα καθώς και τον κ. Κόκο Γερασίμου
και τους εθελοντές του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου Λάρνακας για την προσφορά τους.
Επίσης, ευχαριστούμε τις εταιρείες
CYPROFRESH CITRUS SEDIGEP (P.O.) LTD και
PrimoFruit για την προσφορά αρκετής ποσό-
τητας μανταρινιών και πορτοκαλιών. Επιπλέον,

ευχαριστούμε το Τμήμα Αγορών του Lidl και
το Διοικητή Δ.Α.Σ.Α  Αεροδρομίου Λάρνακας,
Ανώτερο Υπαστυνόμο κ. Χαράλαμπο Τσάππα
για την προσφορά διάφορων προϊόντων.          

Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς τον πο-
λύτιμο αλλά ανώνυμο εθελοντή ο οποίος μας
προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του για
τη  μεταφορά προϊόντων από τις γύρω πε-
ριοχές για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου. 

Ευχόμαστε το παράδειγμα των πιο πάνω
χορηγών,  προσφοροδοτών και εθελοντών
να αποτελέσει έναυσμα για όλους μας και να
σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας,
οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη  οικονομική
κατάσταση και αντιμετωπίζουν προβλήματα
επιβίωσης.  Ακόμα και η ελάχιστη προσφορά
είναι πολύ σημαντική και καλοδεχούμενη.

Επιμέλεια:   Δήμητρα Κουμίδου 
Κοινωνική Λειτουργός 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Η Εταιρεία Κυριάκος Ζησίμου & Υιοί ΛΤΔ
ενημερώνει τους δημότες της Αθηένου ότι
αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής και
σύνδεσης του αποχετευτικού συστήματος
σε οικίες.

Η Εταιρεία  διαθέτει: 
• Σύγχρονα Μηχανήματα
• Άριστη  Εξυπηρέτηση 
• Προσιτές  Τιμές

Για περισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 99665402

Άμεση Εξυπηρέτηση!!!
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Με ενθουσιασμό και αγάπη, ανοίγουμε την αγκαλιά μας και σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή ζωή της Στέγης μας

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ:
Με έναν μικρό περίπατο, στα μονοπάτια της φύσης και

τη μαγεία του πρασίνου, οι τιμημένοι μας εθελοντές μαζί
με τους ηλικιωμένους οδηγήθηκαν στο εκκλησάκι του Αγίου
Επιφανίου στις 12 Μαΐου 2016, για να εκκλησιαστούν και
να προσκυνήσουν ανήμερα της εορτής του Αγ. Επιφανίου.
Πήραν δύναμη και ταυτόχρονα θυμήθηκαν τα προπολεμικά
χρόνια όταν με δέος ανηφόριζαν το βουνό όπου βρισκόταν
το όμορφο εξωκλήσι. Δυστυχώς το εξωκλήσι του Αγ. Επι-
φανίου βρίσκεται στην τουρκοκρατούμενη περιοχή.

Στις 13 Μαΐου 2016 η μουσική και ο χορός χρωμάτισαν
την ημέρα των ηλικιωμένων μας με τα πιο ζωντανά χρώ-
ματα. Η Μαίρη Αντωνίου με τη μελωδική της φωνή μας
χάρισε ένα ευχάριστο διάλειμμα. Συντονίστρια της όλης
εκδήλωσης ήταν η κ. Παναγιώτα Αντωνίου. 

Στις 11 Μαΐου 2016 είχαμε την χαρά να έχουμε μαζί μας
το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ Αθηένου οι οποίες μας πρό-
σφεραν την έμπρακτη αγάπη και με τα πλούσια δώρα τους.
Τους ευχόμαστε θερμές ευχές για συνεχή ανέλιξη του γυ-
ναικείου κινήματος τους.

Για έκτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου
2016 η εκδήλωση με σύνθημα «Περπατώ με τους Ηλικιω-
μένους». Hλικιωμένοι, παιδιά και νέοι, πορεύτηκαν σε μια
διαδρομή αγάπης. Έγιναν ένα σώμα, μεταδίδοντας το μή-
νυμα της θετικής συνεισφοράς της άσκησης, ανεξαρτήτως
ηλικίας.  Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο επί-
τροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη.  Να ευχαριστή-
σουμε  την Αστυνομία Αθηένου που μας συνόδευε σε όλη
την διαδρομή, τον Δήμο Αθηένου την κ. Χριστιάνα Γιωρ-
γαλλά που μας υποδέχτηκε στο πάρκο. Τα εδέσματα προ-
σφέρθηκαν εις μνήμη του Κυριάκου Πάρπα, Αιωνία του η
μνήμη του.  Νιώθουμε βαθιά υποχρέωση να ευχαριστή-
σουμε ακόμη τους πιο κάτω προσφοροδότες οι οποίοι συ-
νέβαλαν και αυτοί στην επιτυχία της όλης εκδήλωσης.  Αυτές
είναι οι εταιρείες Λαχαναγορά Στέλιου & Κώστα Διομήδους,
ξηροί καρποί Ηρακλέους και Ζορπά Θεόκλειτο, Σάββας και
Λένια Κουρσάρη, Βιβλιοπωλείο «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ»,  ανθοπωλείο
ARICA, Εύοσμο, NA&BS IMPORT,  υπεραγορά Αθηενίτης,
την μουσική παρέα του Κύρου Λυτρίδη η οποία μας ψυχα-
γώγησε με τη παρουσία ζωντανής ορχήστρας ομορφαί-
νοντας την εκδήλωση μας με τα ωραία τους τραγούδια τον
κύριο Αντωνιάδη,  τους ακούραστους εθελοντές μας και
τέλος όλους εσάς που πορεύτηκαν μαζί μας. Τέλος, ευχα-
ριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης μας S. Stylianou
Medisupplies Ltd και Κώστας και Χάρης Ιωσηφίδης.

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια τελέστηκε στις 29 Ιουνίου 2016
ο Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής των Αγίων Αποστόλων
στο όμορφο εκκλησάκι της Στέγης μας. Με την ευκαιρία αυτή

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους πνευματικούς μας πα-
τέρες για τον κατανυκτικό εσπερινό καθώς και τη στήριξη
τους με τη Θεία Λειτουργία, Θεία Κοινωνία, Εξομολόγηση,
Άγιο Ευχέλαιο και τις προσευχές τους.  Είναι συγκινητική
και η συνεχιζόμενη προσφορά της ευεργέτιδας Μαργαρί-
τας Στυλιανίδου, η οποία μας χάρισε εις μνήμη των γονέων
της αυτό το κόσμημα στη Στέγη μας.  Νιώθουμε ότι οι Άγιοι
Απόστολοι μας ενισχύουν στο φιλάνθρωπο έργο μας.  Όταν
τελείωσε ο κατανυκτικός εσπερινός η Ευεργέτιδα πρόσφε-
ρε εδέσματα στους προσκυνητές. Αιωνία η μνήμη των ευσε-
βών γονέων της.

Αξέχαστη ήταν η εκδρομή μας στη Λάρνακα στις 4 Ιου-
λίου 2016.  Μας έδωσε την ευκαιρία για στιγμές ηρεμίας
και γαλήνης.  Βρισκόμασταν σε ένα δροσερό περιβάλλον
πλάι στη θάλασσα. Και πάλι οι πολύτιμοί μας εθελοντές
μας τραγούδησαν και μας ταξίδεψαν σε μέρη μαγικά. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό του εξωτερικού

χώρου μας υπεύθυνοι είναι οι κ. Γιώργος Κουφοπαύλου
και Γιώργος Καραγιάννης.  Παρόλο των πολλών τους  υπο-
χρεώσεων και αψηφώντας την ζέστη σκορπούν έμπρακτα
την αγάπη τους.  Τους ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη
συμβολή τους. Ο Θεός να τους χαρίσει υγεία και πνευματική
χαρά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμούμε να εκφράσουμε
στους διαχρονικούς χορηγούς, χορηγούς προϊόντων καθώς
και όλη την κοινότητα , γιατί με την προσφορά τους μας
δίνουν μια ανάσα ζωής, για να αντιμετωπίζουμε τα πολ-
λαπλά έξοδα της Στέγη. 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να απευθύνουμε θερμές
ευχαριστίες προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα παιδιά
του Γυμνασίου και των Δημοτικών Σχολείων Αθηένου, για
τη συνεχή πρωτοβουλία συνεργασίας και την αμέριστη
συμπαράστασή τους σε όλες τις δράσεις μας για το έτος
2015 - 2016.

Η εκστρατεία συλλογής ρουχισμού, τενεκεδένιων αλουμι-
νίων, καθώς και πλαστικών πωμάτων συνεχίζονται στην Στέγη
μας.  Οι κάδοι μας  βρίσκονται εντός της Στέγης.  Με τη βοήθεια
σας στηρίζετε τις ανάγκες του ιατρικού μας εξοπλισμού.  

Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε, ο κάθε ένας με τον
δικό του ξεχωριστό τρόπο υλοποιώντας τους στόχους μας.

Το όραμα μας, οι προοπτικές και οι δυνατότητες μας:
Η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη  είναι  Κέντρο αποθερα-

πείας και αποκατάστασης για άτομα ηλικίας 18 ετών και
άνω, τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα αυ-
τοεξυπηρέτησης.  Προσφέρουμε τη  δυνατότητα των εξής
επιλογών: α) διαμονή επί 24ώρου βάσεως, β) ημερήσια
φροντίδα  γ) δυνατότητα προσωρινής διαμονής δ) κατ’ οί-
κον νοσηλεία.

Έμπειροι και ειδικά εκπαιδευμένοι νοσηλευτές/νοση-
λεύτριες και φροντίστριες διασφαλίζουν από κοινού υψη-
λού επιπέδου νοσηλεία και φροντίδα όλο το 24ωρο με τη
συνεργασία Παθολόγου, Νευρολόγου καθώς και άλλων
ειδικοτήτων. Οι επιστημονικοί μας συνεργάτες Ψυχολόγοι,
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές και Φυσιοθερα-
πευτές φροντίζουν παράλληλα για την ψυχοκοινωνική
στήριξη των ενοίκων. 
Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε ένα ευρέως φάσμα
ιατρικών και γηριατρικών προβλημάτων όπως:

Νόσος Αλτσχάιμερ 
Νόσος Πάρκινσον 
Εγκεφαλικά Επεισόδια 
Ζαχαρώδης Διαβήτης 
Προβλήματα Αναπνευστικού Συστήματος 
Μετεγχειρητική Ανάρρωση
Γαστροστομίες, καθετήρες σίτισης 
Νόσος Τελικού Σταδίου  
Βασικός στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ζωής των

ενοίκων, ώστε να μην νιώθουν κοινωνικά απομονωμένοι,
αλλά να αποτελούν μέρος του κοινωνικού συνόλου. Δί-
νουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοσωματική ισορροπία
και τη χαλάρωση των μελών της Στέγης, φροντίζοντας
ώστε η κάθε μέρα να εμπλουτίζεται με δραστηριότητες
και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο
της Στέγης, κ. Βάσο Χατζηγιαννακού για την συνεχιζόμενη
προσφορά αγάπης προς το πολύπλευρο κοινωνικό μας
έργο. Η εμπειρία και οι γνώσεις του, το ευρύ μυαλό και ο
πολυτάλαντος χαρακτήρας του μας καθοδηγά καθημερινά
και μας προστατεύει θα έλεγα στις δύσκολες περιστάσεις.
Η ανεξάντλητη αγάπη και το ενδιαφέρον του για προσφορά
είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όσα ευχαριστώ και να εκ-
φράσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούν να ξεπλη-
ρώσουν τα όσα προσφέρει εδώ και 30 χρόνια, που εργά-
ζεται άμισθεί την εντολή του Κυρίου, την αγάπη.

Θα ήταν μεγάλη παράληψη εκ μέρους της Στέγης μας
να μην λέγαμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην άξια γυναίκα
που βρίσκεται δίπλα στον πρόεδρό μας, την κ. Βάσω Χα-
τζηγιαννακού  γιατί η δράση της και η συμβολή της στη
καθημερινότητα μάς είναι πολύτιμη.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες
μου στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τη συμπα-
ράσταση, κατανόηση και πάντα εποικοδομητική συνερ-
γασία τους. Χωρίς τη δική τους παρουσία καθώς και την
μαχητικότητα τους στα διάφορα προβλήματα της Στέγης
δεν θα μπορούσαμε να λειτουργούμε ομαλά.   

Ευχόμαστε σε όλους καλό φθινόπωρο με υγεία και ότι
καλό επιθυμείτε.

Θεοδώρα Κουμίδου, Διευθύντρια Κλεάνθειου      Κοινοτικής
Στέγης Ηλικιωμένων Αθηένου
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΛΕΝΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Όραμα μας είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών φαγητού, φροντίδας, στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης των συνταξιούχων του Δήμου μας,
αλλά και των γύρω περιοχών. Στόχος είναι η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν φτάσει αισίως στο τέλος
τους. Τώρα με γεμάτες μπαταρίες και όρεξη για δουλειά,
ο κόσμος επιστρέφει στη ρουτίνα. Πριν σας ανακοινώ-
σουμε το νέο πρόγραμμα απασχόλησης θα θέλαμε να
αναφερθούμε εν συντομία σε κάποιες από τις τελικές
δράσεις του Κωνσταντινελένειου πριν από τις διακοπές.
Από τις 13 μέχρι τις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η
εβδομαδιαία εκμάθηση κροσιέ σε συνεργασία με το

Υπουργείο Γεωργίας στο οποίο εκφράζουμε ευχαριστίες
για την εξαιρετική συνεργασία. Στις 17 Ιουνίου πραγμα-
τοποιήθηκε εκπαίδευση για την ετοιμασία αναρής και
χαλλουμιού, και στις 17 Ιουνίου και 15 Ιουλίου φιλοξε-
νήσαμε λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίοι
κατάρτισαν επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων τόσο από την Αθηαίνου όσο και από γύ-
ρω περιοχές. 

Φέτος  λοιπόν,  η δημιουργική απασχόληση θα επαναρχίσει στις 26
Σεπτεμβρίου 2016. Πιο κάτω παρουσιάζουμε το πρόγραμμα 2016-
2017 και παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στις
ομάδες των επιμορφωτικών του Υπουργείου Παιδείας, να το πρά-
ξουν άμεσα (και σίγουρα πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου) γιατί
φέτος τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ αυστηρά. Μπορείτε να εγ-
γραφείτε επικοινωνώντας μαζί μας στο 24522742, είτε μέσω δια-
δικτύου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΛΕΝΕΙΟΥ
1. Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας.  Φροντίστριες
με πολύχρονη πείρα επισκέπτονται τους ενδιαφερομένους και φροντίζουν για την ατο-
μική υγιεινή, τη διατροφή τους, την καθαριότητα του σπιτιού τους, αλλά και τη μεταφορά
τους στο νοσοκομείο Αθηαίνου ή την υπεραγορά κ.ά.
2. Υπηρεσία παροχής φαγητού. Αν δεν έχετε χρόνο ή για κάποιο άλλο λόγο δεν μπορείτε
να φτιάξετε φαγητό, πάρτε μας ένα τηλέφωνο από το πρωί της προηγούμενης μέρας,
κάντε την παραγγελία σας και απολαύστε τα εύγεστα φαγητά μας. (Οι κανόνες υγιεινής
ακολουθούνται πολύ αυστηρά).
3. Ετοιμασία και πώληση εδεσμάτων (γλυκών και αλμυρών νοστιμιών).
4. Καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στον χώρο μας. 
5. Η αίθουσα του Κωνσταντινελένειου διατίθεται, έναντι αμοιβής, για τον «καφέ της παρη-
γοριάς». Επίσης, η αίθουσα ενοικιάζεται οποιαδήποτε μέρα και ώρα για σεμινάρια, διαλέξεις
ή άλλες εκδηλώσεις.
Για καθημερινή ενημέρωση όσον αφορά τη δράση μας, μπορείτε να μας επισκεφθείτε
στο facebook «Κωνσταντινελένειον Κέντρον Ενηλίκων».
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Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου (Σ.Α.Α.) θα
ήθελε να ενημερώσει τους Δημότες της Αθηένου
ότι το έργο για την κατασκευή του Βιολογικού Σταθ-
μού Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Αθηένου συνεχί-
ζεται με σταθερούς ρυθμούς και σύμφωνα με τον
Εργολάβο η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας
του Σταθμού θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2016. Το
Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του Ια-
νουαρίου 2017.
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου ενημερώνει
τους Δημότες ότι με την ολοκλήρωση του Έργου θα
εκδώσει γνωστοποίηση, στην επίσημη εφημερίδα
της Κυβερνήσεως,  για σύνδεση με το δημόσιο απο-
χετευτικό σύστημα. 
Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησι-
μοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγ-
γέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση
για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται
στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε Γνωστο-
ποίηση Σύνδεσης  που θα δημοσιευτούν  στην Επίσημη
Εφημερίδα  και άλλες εφημερίδες,  με βάση  την  προ-
θεσμία που θα αναγράφεται θα πρέπει:
• Να υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια για

την κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής,
• Να κατασκευάσει με δικά του έξοδα την ιδιωτική υπό-

νομο με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και όρους της
άδειας, 

• Να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του Συμ-
βουλίου και 

• Να συνδέσει την ιδιωτική υπόνομο της οικοδομής
του με τη δημόσια υπόνομο. 

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού οφείλει να
διοχετεύει όλα τα λύματα του υποστατικού του
μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και για την
δική του ασφάλεια καλείται να γεμίσει με κατάλληλα
υλικά και κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο
οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφη-
τικούς λάκκους ή και παρόμοιες ιδιωτικές εγκατα-
στάσεις διάθεσης λυμάτων. 
Τα απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια για έκδοση
της άδειας είναι:
• Έντυπο αίτησης, το οποίο θα προμηθεύει το Σ.Α.Α.,

συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον ιδιο-
κτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του υποστατικού, ή
τον κάτοχο του, ή από τον δεόντως εξουσιοδοτη-
μένο αντιπρόσωπό του.

• Πιστοποιητικό εγγραφής (επίσημος τίτλος ιδιο-
κτησίας) του υποστατικού, σε περίπτωση που ο
αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, ή αν
ο αιτητής είναι ο κάτοχος αυτού, η σύμβαση στην

οποία να φαίνεται ότι είναι ο κάτοχος του υποστα-
τικού. 

Τοπογραφικό σχέδιο εις διπλούν πιστοποιημένα
από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας και να
δείχνουν:
• Τα όρια του οικοδομικού τεμαχίου και του υφι-

στάμενου υποστατικού ή του υποστατικού που
θα κτιστεί.

• Τη θέση του οχετού οικοδομής, τα φρεάτια επί-
σκεψης ή επιθεώρησης και η ιδιωτική υπόνομος
της οικοδομής. 

•Τη θέση του ιδιωτικού συστήματος διάθεσης
λυμάτων.

Η υπόδειξη των πιο πάνω στοιχείων μπορεί να γίνει
σε μεγενθυμένο σχέδιο όταν η κλίμακα του τοπο-
γραφικού είναι 1:5000. 
Δύο σειρές σχεδίων, υπογραμμένα από πρόσωπο
εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ Αρχιτέκτονα ή Πο-
λιτικό Μηχανικό, όλων των απαραίτητων κατόψεων
του υποστατικού, με κλίμακα τουλάχιστο 1:100 και
να δείχνουν:
• Τη θέση, το βάθος, την κλίση, τη μορφή, τη διάταξη,

τις διαστάσεις, τον τύπο, το μέγεθος και τα υλικά
κατασκευής των υγειονομικών εγκαταστάσεων
και ειδών υγιεινής της ιδιωτικής υπονόμου οικο-

δομής, πιθανού αντλιοστασίου, του φρεατίου επί-
σκεψης ή επιθεώρησης ή του ιδιωτικού συστή-
ματος διάθεσης λυμάτων και τη θέση μονάδας
προεπεξεργασίας αν υπάρχει. 

• Άδεια οικοδομής που εκδόθηκε από την αρμόδια
αρχή αναφορικά με την οικοδομή που υφίσταται ή
την οικοδομή που πρόκειται να κτιστεί στο τεμάχιο.
• Αντίγραφο λογαριασμού υδατοπρομήθειας της
οικοδομής. Σε περίπτωση πολυκατοικίας να υπο-
βάλλεται κατάλογος λογαριασμών από υδατοπρο-
μήθεια.
•Με κάθε σύνδεση με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής
ή τη δημόσια υπόνομο, ο δημότης θα πρέπει να κα-
ταβάλλει το ποσό των €30,00 με το έντυπο σύνδεσης. 
Σημείωση:
Σε περίπτωση που το υποστατικό για το οποίο υπο-
βάλλεται η αίτηση για κατασκευή ιδιωτικής υπο-
νόμου χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ή ταβέρνα,
ή ταχυφαγείο, ή ψησταριά, ή αρτοποιείο, ή ζαχα-
ροπλαστείο, ή πρατήριο πώλησης φαγητού, είναι
απαραίτητη η υπόδειξη λιποπαγίδας στα υποβλη-
θέντα σχέδια. 
Προτρέπεστε όπως προμηθευτείτε από τα Γραφεία
μας το φυλλάδιο των τεχνικών προδιαγραφών που
αφορά την κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οι-

κοδομής. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση
αντλιοστασίου ή και λιποπαγίδας προτρέπεστε
όπως επιπρόσθετα προμηθευτείτε τα ειδικά φυλ-
λάδια που αφορούν τις απαιτήσεις του Συμβουλίου
για την κατασκευή αντλιοστασίου ή και λιποπαγίδας. 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου με νέα του
ανακοίνωση θα ενημερώσει τους δημότες για τις
ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, σε εύλογο
χρονικό διάστημα. Προτρέπονται οι δημότες που
έχουν κατασκευάσει την ιδιωτική τους οικιακή πα-
ροχή, να ετοιμάσουν τα απαιτούμενα στοιχεία που
χρειάζονται όταν θα υποβάλουν την αίτηση για κα-
τασκευή της οικιακής παροχής.   
Μετά την υποβολή της αίτησης στα γραφεία του
Σ.Α.Α., οι τεχνικές υπηρεσίες του Σ.Α.Α. θα πραγ-
ματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στον χώρο και
θα επιβλέψουν την ιδιωτική παροχή. Αν δεν υπάρχει
οποιοδήποτε πρόβλημα στην κατασκευή της ιδιω-
τικής παροχής, τότε το Σ.Α.Α. παραχωρεί άδεια
στον δημότη να ενωθεί με το Αποχετευτικό Σύστημα.
Οποιοσδήποτε δημότης ενωθεί με το Αποχετευτικό
Σύστημα χωρίς την άδεια του Σ.Α.Α. θα διώκεται
ποινικά βάση της νομοθεσίας.  

Αγγελική Παπαπαύλου
Λειτουργός Σ.Α.Α. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος

τον Μάιο ο Χριστιανικός Σύνδεσμος
Γυναικών «Άγιος Φωκάς» οργανώσα-
με προσκυνηματική εκδρομή, με το
ταξιδιωτικό γραφείο «Ναζωραίος»
που πάντα μας εξυπηρετεί άψογα.
Αυτή τη χρονιά πήγαμε στην ορθό-
δοξη καταπράσινη Σερβία από τις 23
μέχρι τις 29 Μαΐου.

Η Σερβία είναι χώρα των Βαλκανίων
και συνορεύει με τη Ρουμανία, Βουλ-
γαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Μαυρο-
βούνιο κ.ά. Είναι μια χώρα που έζησε,
όπως και ο τόπος μας, πολλούς πολέ-
μους και καταστροφές. Τελευταία φο-
ρά το 1999 όταν το ΝΑΤΟ με πρόφαση
την προστασία των αμάχων, βομβάρ-
δισε ανηλεώς τις πόλεις της Σερβίας
προκαλώντας τεράστιες καταστρο-
φές που μέχρι σήμερα είναι φανερά
και έντονα τα σημάδια. Παρόλα αυτά
όμως ο Σερβικός λαός με τη δύναμη
και τη βαθειά πίστη που τον διακρίνει
σιγά σιγά επουλώνει τις πληγές του
και γρήγορα αναπτύσσεται.

Στη Σερβία το 90% του πληθυσμού
της είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Για
αυτό και είναι γεμάτα τα βουνά της
με μοναστήρια και οι πόλεις και τα
χωριά της με ναούς αφιερωμένους
στην Παναγία μας και σε τοπικούς
Αγίους.

Ξημερώματα της 23ης Μαΐου ανα-
χωρήσαμε από το αεροδρόμιο της
Λάρνακας με τις σερβικές αερογραμ-

μές και συνοδούς την κ. Ελένη Φελού-
κα και τον κ. Χρίστο Κογιόνη για το
αεροδρόμιο του Βελιγραδίου πρω-
τεύουσας της Σερβίας. Φτάνοντας
επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο
έχοντας μαζί μας και Σέρβο ξεναγό
και περιδιαβάσαμε το παλαιό Βελι-
γράδι. Ανεβήκαμε στο παλαιό φρού-
ριο Καλεμεγκτάν και από την ακρό-
πολη του φρουρίου είδαμε πανορα-
μικά την πόλη κάτω, θαυμάσαμε τους
ποταμούς Σάβα και Δούναβη εκεί που
ενώνονται και είδαμε το χώρο όπου
οι Αυστριακοί έπνιξαν τον Ρήγα Φε-
ραίο. Στη συνέχεια πήραμε το καρα-
βάκι και κάναμε μια μίνι κρουαζιέρα
στους ποταμούς Σάβα και Δούναβη,
ανάμεσα σε κύκνους, πάπιες και άλλα
υδρόβια.

Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε
τα αξιοθέατα του Βελιγραδίου. Είναι
η μέρα στενοχώριας αλλά και χαράς.
Στενοχώριας γιατί είδαμε τα βομβαρ-
δισμένα κτίρια και σπίτια, αλλά και
χαράς διότι είδαμε ότι σε αυτή τη χώ-
ρα ανθίζει η Ορθοδοξία αφού σε κά-
θε γωνιά της πόλης βλέπαμε περικαλ-
λείς ναούς με αποκορύφωμα τον με-
γαλοπρεπή ναό του Αγίου Σάββα, ο
οποίος είναι τεράστιος αφού συγκα-
ταλέγεται στους τέσσερις μεγαλύτε-
ρους ναούς της Ορθοδοξίας. Για να
καταλάβουμε δε την πίστη αυτού του
λαού ένα θα σας πω: όταν κτίστηκε ο
ναός, ο οποίος ακόμα δεν έχει τελει-

ώσει επειδή υπήρχε φτώχεια, θέλησαν
πάνω στους τρούλους να βάλουν σι-
δερένιους σταυρούς. Μόλις το έμαθε
ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε και άρχι-
σαν έρανο. Καθένας ό,τι χρυσαφικό
είχε, γιατί τα χρήματα ήταν λιγοστά,
τα πρόσφερε με αποτέλεσμα οι δέκα
μεγάλοι σταυροί που υπάρχουν στους
τρούλους να γίνουν από χρυσάφι.

Την τρίτη μέρα φεύγουμε από το
Βελιγράδι περνώντας μέσα από τα
καταπράσινα δάση αλλά και εύφορες
πεδιάδες φτάνουμε στο μοναστήρι
Κρούσεντας που είναι κτισμένο από
τον 16ο αιώνα. Στη συνέχεια, στη δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας
το Νοβι-Σαντ, που την ονομάζουν
Σερβική Αθήνα, η οποία έχει σημάδια
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ποι-
κιλίας λόγω της πολυτάραχης ιστο-
ρίας της. Επισκεφθήκαμε το μονα-
στήρι Κόβιλ.

Την τέταρτη μέρα επισκεφθήκαμε
το μοναστήρι Τσέλιε όπου προσκυ-
νήσαμε στον τάφο του Αγίου Ιουστί-
νου Πόποβιτς, το μοναστήρι Λέλιτς
όπου βρίσκονται τα λείψανα του Αγί-
ου Νικολάου Βελιμίροβιτς, πνευμα-
τικό πατέρα του Αγίου Ιουστίνου. Στη
συνέχεια φτάνουμε στην πόλη του
Καρλίεβο, μια μικρή πόλη που τη δια-
σχίζει ο ποταμός Ίβαρ και διανυκτε-
ρεύουμε εκεί.

Το πρωί αναχωρούμε για το μονα-
στήρι της Στονένιτσας περνώντας

από πρόποδες οροσειρών και κλει-
σούρες. Το μοναστήρι αυτό μαζί με
το μοναστήρι της Ζίτσας είναι από τα
πιο γνωστά και ιστορικά της Σερβίας.
Στο Κάρλιεβο προσκυνήσαμε στον
Μητροπολιτικό Ναό και στη συνέχεια
μας δέχτηκε ο Μητροπολίτης Κρου-
γιέβου και Ζίτσας Ιουστίνος, ο οποίος
μας προσέφερε καφέ και σύμφωνα
με τις συνήθειες των μοναστηριών
όλης της ορθοδοξίας τσίπουρο και
λουκούμι. Μας μίλησε, κουβεντιάσα-
με για λίγο και αφού μας έδωσε τις
ευχές του, φύγαμε για την επόμενη
επίσκεψή μας. Θα ήθελα να σημει-
ώσω ότι οι περισσότεροι κληρικοί στη
Σερβία μιλούν την ελληνική γλώσσα.

Την έκτη μέρα επισκεφτήκαμε το
μοναστήρι Ραβάνιτσα που κτίστηκε
από τον πρίγκιπα Λάζαρο τον 14ο αι-
ώνα. Στη συνέχεια πήγαμε στην πόλη
Νις (Νίσση) γενέτειρα του Μεγάλου
Κωνσταντίνου, προσκυνήσαμε στον
καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος
όπου βρίσκεται μέρος των λειψάνων
του Αγίου Αρτεμίου.

Τελευταία μέρα στην πανέμορφη
Σερβία. Αναχωρούμε από το Κάρλιε-
βο για το Βελιγράδι. Στο δρόμο στα-
ματούμε σε μια μικρή πόλη, την Τό-
πολα, η οποία είναι λίκνο πολιτισμού
της δυναστείας Καρατζιώρτζιεβιτς.
Στο πιο ψηλό σημείο της πόλης, το
γνωστό Όπλενατς, είναι μια εξαιρετι-
κή εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο

Γεώργιο. Είναι όλη η εκκλησία καλυμ-
μένη με ψηφιδωτά που συνθέτουν
τις εικόνες. Στο σύνολό τους είναι σα-
ράντα εκατομμύρια ψηφίδες σε πε-
ρισσότερα από δέκα χιλιάδες χρώ-
ματα. Η Τόπολα είναι θρησκευτικό
και ιστορικό κέντρο των Σέρβων, διό-
τι από το σημείο αυτό είχε ξεκινήσει
η επανάσταση κατά των Τούρκων.

Βραδιάζει και μπαίνουμε στο ιστο-
ρικό Βελιγράδι. Τελείωσε και φέτος
αυτή η προσκυνηματική μας εκδρο-
μή στην οποία είδαμε τα θαυμάσια
του Θεού στη φύση αλλά και στην πί-
στη. Οι περισσότεροι έχουμε την εν-
τύπωση ότι εκτός από την Ελλάδα και
την Κύπρο δεν υπάρχουν τόσοι πολ-
λοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Υπάρχουν
οι Σέρβοι, οι Ρώσοι, οι Ρουμάνοι που
είναι λαοί όπου ανθίζει η Ορθοδοξία.
Αυτά που είδαμε και ζήσαμε στη Σερ-
βία μάς τόνωσαν την πίστη και την
αγάπη προς το Θεό. Διότι αυτοί οι άν-
θρωποι είναι οι περισσότεροι μερο-
καματιάρηδες, όμως επειδή αγαπούν
τον Θεό τούς είδαμε να κτίζουν ναούς
και μοναστήρια, που μπροστά τους
τα δικά μας είναι μικρογραφίες.

Η Ορθοδοξία ανθίζει σε χώρες που
καταπιέζεται, που δυσκολεύεται. Γιατί
όχι και στη δική μας πατρίδα που δόξα
τω Θεώ υλιστικά υπάρχει αφθονία.

Πρωτοπρεσβύτερος 
Δημήτριος Παπαϊώαννου

Η άλωση της Πόλης - Τελετή λήξης κατηχητικών συνάξεων
Γράφει η Χρυστάλλα Ολυμπίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για ακόμη μια χρονιά η
εκδρομή – προσκύνημα που διοργανώθηκε από τον
χριστιανικό σύλλογο Αθηένου σε συνεργασία με το NA-
ZOREOS travel. 

Προορισμός της φετινής εκδρομής ήταν η Σερβία
και πραγματοποιήθηκε από 23/5 - 29/5. Έλαβαν μέ-
ρος συνολικά τριάντα δύο άτομα και διοργανωτές
της εκδρομής ήταν ο πατέρας  Δημήτριος και η πρε-
σβυτέρα κ. Πανίτσα. 

Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στα πολύ όμορφα μοναστήρια της Σερβίας, να μάθουν
πολλά πράγματα όσον αφορά την ορθόδοξη εκκλησία
της Σερβίας και τους αγίους της, να γνωρίσουν την
ιστορική πλευρά της χώρας, ενώ από το πρόγραμμα
δεν έλειψε η ψυχαγωγική υφή.

Oι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στην πρωτεύουσα της Σερβίας και να θαυμάσουν
από ψηλά τον ποταμό Δούναβη. Παράλληλα, επι-
σκεφτήκαν τη Μητρόπολη του Βελιγραδίου καθώς
και άλλα πολλά μοναστήρια και εκκλησίες. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

Οι εκδρομείς έξω από την Μητρόπολη του Βελιγραδίου

Κρουαζιέρα στα νερά 
του Δούναβη

Η εκκλησία του Αγίου Σάββα   

Οι Κατηχητικές Συνάξεις Αθηένου και η Σχο-
λή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Τριμυθούντος, τίμησαν την επέτειο της
Άλωσης της Κωνσταντινούπολης με εκδήλωση
– αφιέρωμα, την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Αθηένου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθούντος κ.κ.
Βαρνάβας, Βουλευτές, ο έντιμος Δήμαρχος Αθη-
ένου, προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι κομμάτων
και φορέων και πλήθος κόσμου.

Συμμετείχαν παιδιά όλων των βαθμίδων των
κατηχητικών συνάξεων, αποδίδοντας το νόημα
της επετείου μέσα από παρουσίαση κειμένων, δια-
φανειών, βιντεοπροβολών και χορών.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η οποία έκλεισε
την παρούσα διδακτική χρονιά με αυτή την εκδή-

λωση, συμμετείχε: (α) με χορωδία μαθητών της,
η οποία απέδωσε αναστάσιμους ύμνους και (β)
με μικτή χορωδία – παιδική και ενηλίκων, η οποία
απέδωσε θρήνους της Άλωσης και τραγούδια της
Πόλης, με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.

Η βραδιά, που στόχο είχε, την ενημέρωση και
παράλληλα την αναβίωση των γεγονότων της
Άλωσης της Πόλης, έληξε με δεξίωση παραδοσια-
κών εδεσμάτων. Ευχαριστούμε τον κάθε ένα ξε-
χωριστά που με τη δική του μικρή ή μεγάλη συμ-
βολή συνετέλεσε στην επιτυχία της εκδήλωσής
μας, καθώς και σε όλους εσάς – το φιλόμουσο κοι-
νό, που μας τιμάτε πάντοτε με την παρουσία σας
και μας ανανεώνετε την έμπνευση για τη συνεχή
πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου. 

Ευάγγελος Γεωργίου - Παναγιώτα Διγενή
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Συνεχίζοντας τη δράση μας
ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ-ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Η αγωνιστική περίοδος 2015-2016 έχει
στεφθεί  με επιτυχίες από την ομάδα
Χειροσφαίρισης Γυναικών με την 3η συ-
νεχή κατάκτηση του Κυπέλλου και την
κατάκτηση της 2ης θέσης στο Πρωτά-
θλημα και στην κατηγορία Κορασίδων
με την κατάκτηση της 3ης θέσης στο
Αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Κ.Ο.Χ.,
και τέλος μετά και το τελευταίο Τουρ-
νουά στην κατηγορία Σούπερ Μίνι Κο-
ριτσιών η ομάδα U10 κατέκτησε την 1η
θέση  και η κατηγορία U12 την 4η θέση. 
Στις 28 Μαϊου 2016, τα κορίτσια των
Ακαδημιών μας συμμετείχαν στο 5ο
και τελευταίο τουρνουά της Κ.Ο.Χ.
όπου στο τέλος έγιναν και οι απονομές
κυπέλλων και μεταλλίων σε όλα τα παι-
διά. Στην κατηγορία U10 η ομάδα μας
κατέλαβε την 1η θέση  ενώ στην κατη-
γορία U12 την 4η θέση. Στις 11 Ιουνίου
2016, τα τμήματα των Ακαδημιών μας
των ηλικιών U10 και U12 συμμετείχαν
στο 1ο Τουρνουά Beach Handball της
Κ.Ο.Χ. για τις εν λόγω κατηγορίες με πο-
λύ καλή παρουσία υπό την προπονή-
τρια τους Χρυστάλλα Τζιωνή. Ήταν μια
πολύ ωραία εμπειρία για τα κορίτσια
των Ακαδημιών μας που για πρώτη φο-

ρά έδειξαν το ταλέντο τους και στην
άμμο. Ευελπιστούμε σε ανάλογη συ-
νέχεια και σε ανοδική βελτίωση. Τα κο-
ρίτσια που αποτελούν τις πιο πάνω κα-
τηγορίες U12 & U10 είναι: Παρασκευή
Παπαντωνίου, Δημητρία Κρασά, Ειρή-
νη Κακουλλή, Καρολίνα Μαυροφτή,
Έμιλυ Γαβριλά, Δήμητρα Ζαννεττή, Αν-
τιγόνη Πεδουλίδου, Κωσταντίνα Αν-
τωνίου, Μύρια Καδή, Ειρήνη Μουζού-
ρη, Νικολέττα Πάντζιαρου, Κατερίνα
Καδή,  Άννα Καρακίτη, Κατερίνα Μίχου,
Γεωργία Χ’’ Χριστοφή, Χρίστια Τσιγα-
ρίδου, Αιμιλία Θρασυβούλου, Μαρία
Κρασά, Έλια Καρακίτη.
Στις 2 Ιουλίου 2016, διεξήχθη το 1ο
Τουρνουά Beach Handball για την κα-
τηγορία Κορασίδων και Νεανίδων. Οι
αθλήτριες  μας πέτυχαν στην 1η τους
εμφάνιση να κατακτήσουν στην κατη-
γορία Νεανίδων και Κορασίδων την 2η
θέση αντίστοιχα.  Συγχαίρουμε θερμά
τα κορίτσια μας και τις προπονήτριές
τους κ.  Χρυστάλλα Τζιωνή και Γαβριέλ-
λα Κασσιανίδου και ευχόμαστε κάθε επι-
τυχία στο μέλλον. Τα κορίτσια που απο-
τελούν την ομάδα Κορασίδων και Νε-
ανίδων είναι: Ιφιγένεια Πούγεραση, Χρι-

στίνα Θεοδωρίδου, Άντρη Αλκιβιάδη,
Άντρια Πάντζιαρου, Βαλέρια Νικολάου,
Γεωργία Κκαϊλά, Ζωή Φραντζέσκου, Στυ-
λιανή Καρούσιου, Μαρία Κακουλλή,
Αγαθοκλέια Χαραλάμπους, Στάλω Ια-
κώβου, Στέφανη Νικολάου, Χρυστάλλα
Χ’’ Ευαγγέλου, Χριστιάνα Γαβριλά. 
Στις  6 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθη-
κε στο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου  η Κα-
λοκαιρινή Τόμπολα του Σωματείου μας
καθώς και η  κλήρωση του Λαχείου του
Σωματείου μας με πλούσια δώρα που
μας πρόσφεραν επιχειρήσεις  του Δή-
μου μας και άλλοι δωροθέτες, τους
οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη
στήριξή τους.
Το Σωματείο μας διοργάνωσε αποχαιρε-
τιστήριο δείπνο προς τιμή της προπονή-
τριας μας Katarina Rancic εκφράζοντας
τις ευχαριστίες του για την προσφορά της
προς την ομάδα Χειροσφαίρισης του Σω-
ματείου μας, παρουσία όλων των τμημά-
των του Σωματείου και του κ. Δημήτρη
Παπαπέτρου που απένειμε αναμνηστικό
δώρο προς την κ. Rancic ως εκπρόσωπος
της Τοπικής Αρχής του Δήμου μας.

Σταυρούλα Πεδουλίδου
Γραμματέας Ε.Ν.ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Επιδόσεις στην Κολύμβηση
Γράφει η Ορθοδοξία Σταυρινού Τζιρτζιπή 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η φετινή αγωνι-
στική περίοδος για τους αθλητές της κολύμβησης,
Σταύρο Τζιρτζιπή και Ελένη Στεφανίδου. Μια πε-
ρίοδος που σημαδεύτηκε τόσο από προσωπικές
όσο και παγκύπριες επιδόσεις.
Η 2η Διεθνής Εαρινή Συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού από
τις 18/03 ως 20/03 αποτέλεσε την αφετηρία μιας
πολύ υποσχόμενης πορείας. Στη συνάντηση αυτή
ο Σταύρος κέρδισε τρεις πρώτες θέσεις (400μ., 800μ.,
και 1500μ. ελεύθερο) και μια δεύτερη θέση(200μ.
ελεύθερο), ενώ η Ελένη κέρδισε δύο δεύτερες θέσεις
(200μ. μικτή ατομική και 50μ. ελεύθερο).
Στις 14 και 15/05 διεξήχθη στη Λάρνακα Παγ-
κύπρια Ημερίδα Πρόκρισης, κατά τη διάρκεια
της οποίας είχαμε δύο νέες παγκύπριες επιδόσεις
από το Σταύρο (400μ. και 1500μ. ελεύθερο), ενώ
άλλη μια επίδοση πέτυχε ο αθλητής μας στο 41ο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών. Σε
αυτή τη διοργάνωση που έλαβε χώρο το τριήμερο
30/06-02/07 στη Λεμεσό, η Ελένη Στεφανίδου
άφησε το δικό της στίγμα καταρρίπτοντας τόσο
την ατομική όσο και την παγκύπρια επίδοση στα
200μ. μικτή ατομική.
Τελευταίος εγχώριος σταθμός της πορείας τους
το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κατηγοριών που

διοργάνωσε η ΚΟΕΚ από 14/07 έως 17/07 στη
Λάρνακα.  Άλλες δύο νέες παγκύπριες επιδό-
σεις(200μ. και 1500μ. ελεύθερο) και τέσσερα
χρυσά μετάλλια ο απολογισμός για το Σταύρο,
μια νέα παγκύπρια επίδοση(200μ. μικτή ατομική)
ένα χρυσό, δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο
για την Ελένη.
Μετά το πέρας και του παγκύπριου πρωταθλήματος
κατηγοριών η όμορφη πόλη του Θερμαϊκού, Θεσ-
σαλονίκη υποδέχτηκε τους αθλητές μας. Ως μέλη
αποστολών Ελλαδικών συλλόγων έλαβαν μέρος στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων-Νε-
ανίδων, Παίδων-Κορασίδων. Δύο νέες παγκύπριες
επιδόσεις (800μ. και 1500μ. ελεύθερο) και ένα χρυσό
μετάλλιο στη σκυταλοδρομία (4Χ100 μικτή) αποτέ-
λεσαν τη συγκομιδή του Σταύρου. Στα προκριματικά
του αγωνίσματος 200μ. μικτή ατομική, η Ελένη τερ-
μάτισε δεύτερη κερδίζοντας  το εισιτήριο για τον τε-
λικό. Η συλλογή της εμπλουτίστηκε  με ακόμα ένα
χάλκινο μετάλλιο αφού τερμάτισε στην τρίτη θέση.
Η σκληρή δουλειά, η επιμονή και το πείσμα για
επίτευξη των στόχων έφεραν τα επιθυμητά απο-
τελέσματα.
Το ντεμπούτο της στις αθλητικές πισίνες έκανε
φέτος και η εντεκάχρονη Μαρίνα Τζιρτζιπή αγω-
νιζόμενη στην προαγωνιστική κατηγορία.   Ευ-
χόμαστε σε όλους καλή συνέχεια και δύναμη για
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ
Το Σωματείο ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ (Ε.Ν.Α.) σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πάλης
(Κ.Ο.ΠΑΛ.) ανακοινώνει τη δραστηριοποίησή του στο άθλημα της πάλης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Τα μαθήματα και οι προπονήσεις θα γίνονται στην Κλειστή Αίθουσα «Τάσσος Παπαδόπουλος» στην
Αθηένου. Υπεύθυνος προπονητής θα είναι ο κ. Ανδρέας Πιερή, γυμναστής και προπονητής πάλης, εγκε-
κριμένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης και πρώην αθλητής της Εθνικής Ομάδας Πάλης. 
Το άθλημα της πάλης είναι ένα ολυμπιακό άθλημα που έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα. Στην
Ελλάδα η πάλη θεωρείται το άθλημα των Ολυμπιονικών, καθώς ήταν από τα πρώτα αθλήματα στα
οποία Έλληνες κατέκτησαν ολυμπιακά μετάλλια. 
Η πάλη είναι ένα από τα αθλήματα που συνδυάζει όλα
όσα ο αθλητισμός πρέπει να εισάγει σε έναν αθλητή.
Απαιτεί έναν συνδυασμό καλής φυσικής κατάστασης και
πνευματικής ευστροφίας. Οι αθλητές που ασχολούνται
με το άθλημα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σε μεγάλο
βαθμό όλους τους παράγοντες φυσικής κατάστασης (δύ-
ναμη, αντοχή, ταχύτητα, ευκινησία, ευλυγισία). Παράλληλα,
ενεργοποιούν τα γρανάζια του μυαλού, συνδυάζοντας
την τεχνική, με τις επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να
διατελέσουν για να νικήσουν τον αντίπαλο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αθλήματος είναι ότι, ενώ οι
αθλητές έχουν συνεχή επαφή μεταξύ τους, απαγορεύονται όλων των ειδών τα χτυπήματα. 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πάλης προωθεί την ευγενή άμιλλα (fair play) στον αθλητισμό και ως εκ τούτου
απαιτεί από όλους τους εμπλεκόμενους το ανάλογο ήθος και πειθαρχία. Φιλοσοφία της Ομοσπονδίας
είναι, ο κόσμος να γνωρίσει αυτό το ωραίο άθλημα, γι’ αυτό και επιχορηγεί τους εγγεγραμμένους συλλόγους
της και δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές να παρακολουθούν τα μαθήματα της πάλης δωρεάν. 
Στην Αθηένου τα μαθήματα θα διεξάγονται:
Δευτέρα και Πέμπτη   14:30 – 15:30 • Τρίτη και Παρασκευή  16:00 – 17:00
Τετάρτη 15:30 – 17:00 και Σάββατο  17:30 – 19:00.
Μπορούν να λάβουν μέρος στις προπονήσεις παιδιά ηλικίας 6  έως 12 ετών, έφηβοι 13 εώς 18 ετών
καθώς και ενήλικες. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 99892768, Ανδρέας Πιερή.

Επιμέλεια: Ανδρέας Πιερής, Γυμναστής - Προπονητής Πάλης

Ολοκληρώθηκε και η φετινή ποδοσφαιρική περίοδος
2015-2016. Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΟΡΦΕΑ αγω-
νίστηκε και στη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της
ΕΠΕΛ. Προπονητής της ομάδας ήταν ο Φίλιππος Χα-
τζηπετρής με βοηθό τον Μίνο Μηνά. Το έμψυχο υλικό
της ομάδας στηρίχτηκε κυρίως σε άτομα συγχωρια-
νούς μας, τα οποία πάλεψαν μέχρι το τέλος, για να τερ-
ματίσει η ομάδα όσο πιο ψηλά μπορούσε.
Έχει ξεκινήσει  ο φετινός προγραμματισμός της ομάδας,
κατά τον οποίο θα γίνει  προσπάθεια η ομάδα να στηριχτεί
εκ νέου  σε συγχωριανούς μας  ποδοσφαιριστές.
Αιμοδοσίες: Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες
αιμοδοσίες τις οποίες διοργανώνει ο Σύλλογος του
ΟΡΦΕΑ εις μνήμη του ποδοσφαιριστή μας Ηλία Παστού
και των μελών Κύπρου Ζορπά και Χάρη Παμπόρη. Στη
φετινή μας καλοκαιρινή αιμοδοσία εις μνήμη του Χάρη
Παμπόρη προσθέσαμε ακόμα ένα μέλος του Συλλόγου
μας, το Νίκο Χατζηπετρή που έφυγε από κοντά μας
αναπάντεχα τη Μεγάλη Παρασκευή.
Τον αείμνηστο Νίκο Χατζηπετρή αποχαιρέτισε εκ μέ-
ρους του ΟΡΦΕΑ, ο Πρόεδρος Μιχάλης Μιχαήλ. Πιο
κάτω παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον επικήδειο.
«Ο Νίκος Χατζηπετρής γεννήθηκε στην  Αθηένου το
1940 και ήταν ο 2ος στη σειρά από τα αδέρφια του το
μακαριστό Ανδρέα και το Μιχάλη. Όσα λόγια να γράψει
κάποιος θα είναι λίγα για έναν άνθρωπο φιλοπρόοδο,
εργατικό, φιλήσυχο μα πάνω απ’ όλα πιστό οικογενει-
άρχη. Πάντα ήταν πρόθυμος να βοηθήσει και να πει
ένα καλό λόγο. Ο Νίκος εργαζόταν στη CYTA στις δύ-
σκολες εποχές που ο οργανισμός ξεκίνησε τη δραστη-
ριότητα του μέχρι την συνταξιοδότησή του. Νυμφεύ-
τηκε  τη Μαρούλλα Χαλουβά και απέκτησαν τρεις κό-
ρες, οι οποίες του χάρισαν 10 εγγόνια.  Ο αείμνηστος
Νίκος ήταν πάντα κοντά στο Σύλλογο τον οποίο υπη-

ρέτησε ως μέλος του Δ.Σ. κα-
τέχοντας την θέση του εφό-
ρου. Ήταν επίσης παρόν στις
εκδηλώσεις και τις δραστη-
ριότητές του και τιμήθηκε με
πλακέτα για την εθελοντική
προσφορά του στην ανέγερ-
ση του γηπέδου του ΟΡΦΕΑ
«ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΤΟΥ». 
Ο καλός λόγος και η καθημε-
ρινή του παρουσία στο Σύλ-
λογο θα μας στοιχίσουν. Στην σύζυγο, τα παιδιά, τα εγ-
γόνια και τα δισέγγονα του, εκ μέρους της οικογένειας
του ΟΡΦΕΑ, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπη-
τήρια και ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του». 

Καθαρισμός πάρκου ΟΡΦΕΑ: Μέλη και φίλοι του
Συλλόγου διοργάνωσαν εκστρατεία καθαρισμού του
χώρου που παραχωρήθηκε δίπλα από το γήπεδο και
στο οποίο φυτεύτηκαν δέντρα προς τιμή των 67χρο-
νών του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. καταβάλλει προσπάθειες για τη διοργάνωση
και άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέχρι το
τέλος του έτους. 

Μιχάλης Μιχαήλ
Πρόεδρος

Δραστηριότητες Α.Σ. ΟΡΦΕΑ ΑΘΗΕΝΟΥ
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Γράφει η Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Εκπαιδευτικός 

Το άρθρο, όπως θεωρείται πλέον θε-
σμός, είναι αφιερωμένο στους αρι-
στεύσαντες απόφοιτους μαθητές

και μαθήτριες των Ιδιωτικών και Δημόσιων
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Λυκείων
και Τεχνικών Σχολών, για το σχολικό έτος
2015-2016. Τα στοιχεία έχουν δοθεί από
τις Γραμματείες των Εκπαιδευτηρίων στον
Δήμο Αθηένου. 

Δεν υπεισέρχεται σε καμιά περίπτωση θέμα
υποβάθμισης ή υποτίμησης των υπόλοιπων
μαθητών και μαθητριών, που δεν έχουν αρι-
στεύσει. Όλα οι νέοι, αριστεύσαντες και μη,
με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη σύγχρονη
εποχή που διαβιούμε, έχουν όλες τις δυνα-
τότητες να υλοποιήσουν τα όνειρα, τους στό-
χους και τις προσδοκίες τους. Εφόδια τους
πρώτιστα, η ανθρωπιά και η φιλαλήθεια, η
αξιοπρέπεια, η σταθερότητα και η προσήλω-
ση στις πανανθρώπινες αξίες του αλληλοσε-
βασμού, της  αλληλεγγύης, της συμπόνοιας
και δεύτερο, της αγάπης για εξέλιξη και πρό-
οδο, χωρίς εγωισμούς και μισαλλοδοξίες.

Ο δρόμος της Ανώτερης και Ανώτατης Εκ-
παίδευσης και της επιστημονικής κατάρτισης
ανοίγεται μπροστά τους αισιόδοξος αλλά και
κουραστικός, γιατί προϋποθέτει προσωπικό
αγώνα, μελέτη, θέληση, επιμονή, εσωτερική
δύναμη, μαχητικότητα και υπομονή. Εκπαί-
δευση δεν είναι μόνο η εξωτερική συσσώ-
ρευση νέων ακαδημαϊκών γνώσεων, είναι
ταυτόχρονα και η εσωτερική καλλιέργεια αν-
θρωπίνων αξιών και αρετών και η σμίλευση
ορθών συμπεριφορών. Οι αξίες, η απόκτηση
συνειδητότητας και η σφυρηλάτηση αυτό-
νομων και πραγματικά ελεύθερων και υπεύ-
θυνων προσωπικοτήτων είναι το πραγματικό
νόημα της εκπαίδευσης. 

Βεβαίως, κάποιοι με τα εφόδια της λυκεια-
κής εκπαίδευσης θα επιλέξουν τον δρόμο της
εργασίας και της επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας και ανέλιξης σε μια κοινωνία που ταλα-
νίζεται με τα σοβαρά προβλήματα της οικο-
νομικής κρίσης και της ανεργίας. Ευχή μας, η
εξεύρεση εργασίας, που να ταιριάζει με τα
ενδιαφέροντά τους και να προσφέρει εκτός
από οικονομική άνεση, προσωπική ικανοποί-
ηση και προσφορά.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Έλλη Παπαϊωάννου
Είναι κόρη του Αναστάσιου Παπαϊωάννου

και της Ελένης Κουμή-Παπαϊωάννου. Αρί-
στευσε με γενικό βαθμό 19.666 και εξασφά-
λισε θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο

Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών. Στόχος της είναι
να σπουδάσει Οδοντιατρική στη Σχολή Ια-
τρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και αναμένει τα αποτελέσματα των
ελληνικών Πανεπιστημίων. Ήταν μια από
τους παραστάτες του σχολείου της.

Αδαμαντία Παπαμιχαήλ
Είναι κόρη του Παναγιώτη Παπαμιχαήλ

από τη Βιτσάδα και της Μαριάννας Μιχαήλ-
Παπαμιχαήλ. Αρίστευσε με γενικό βαθμό
19.5 και εξασφάλισε θέση στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επι-
στημών. Ήταν μια από τους παραστάτες του
σχολείου της.

Βασίλειος Μαυραγάνης
Είναι γιος του Κωνσταντίνου Μαυραγάνη

από την Ελλάδα και της Μαρίας Μέσσιου-
Μαυραγάνη. Αρίστευσε με γενικό βαθμό
19.416 και εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. Στόχος του είναι να
σπουδάσει Ιατρική στην Ελλάδα. 

Συμμετείχε μέσω του σχολείου του στους
ομαδικούς διαγωνισμούς, Formula 1 και
Ολυμπιάδα Ρομποτικής και αφού εξασφάλι-
σαν την 1η θέση παγκυπρίως και στους δύο
διαγωνισμούς, συμμετείχαν και στους αντί-
στοιχους παγκόσμιους διαγωνισμούς, εξα-
σφαλίζοντας τη 19η θέση από 94 συμμετοχές
στη Formula 1 και την 42η από 126 συμμε-
τοχές στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής.
Προσωπικά, συμμετείχε και διακρίθηκε σε
πολλόυς παγκύπριους διαγωνισμούς Μαθη-
ματικών.

Αντωνία Ττόουλου
Είναι κόρη του Βασίλειου Ττόουλου και

της Δήμητρας Αντωνίου-Ττόουλου από τους
Τρούλλους. Αρίστευσε με γενικό βαθμό
19.25 και εξασφάλισε θέση στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας Μη-
χανολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής. Στόχος
της να εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα των Βιο-
λογικών Επιστημών της Σχολής Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Κύπρο ή
την Ελλάδα. Ήταν μέλος της ομάδας Χειρο-
σφαίρισης του σχολείου της και εξασφάλισε
πολλές διακρίσεις. Εξασφάλισε την 1η θέση
στο άθλημα της δισκοβολίας στους Επαρ-
χιακούς Αγώνες Στίβου.

Στέφανος Γαβριηλίδης
Είναι γιος του αποβιώσαντος Χαράλαμπου

Γαβριηλίδη από το Αργάκι Μόρφου και της

Ελένης Αρτεμίου-Γαβριηλίδη. Αρίστευσε με
γενικό βαθμό 19.166 και εξασφάλισε θέση
στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Εξασφάλισε το βραβείο Τεχνολογίας
του σχολείου του.

Κυριακή Αδάμου
Είναι κόρη του Ζαχαρία Αδάμου και της Δή-

μητρας Χριστοδούλου-Αδάμου από την Αμ-
μόχωστο. Αρίστευσε με γενικό βαθμό 19.083
και εξασφάλισε θέση στην Πολυτεχνική Σχο-
λή στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και
Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Της αρέσει να παίζει και να παρακο-
λουθεί θέατρο στον ελεύθερό της χρόνο.

Μάριος Τζιηρτζιπής
Είναι γιος του Παναγιώτη Τζιηρτζιπή και

της Ελένης Κιρκιλλάρη-Τζιηρτζιπή. Αρίστευ-
σε με γενικό βαθμό 18.833 και εξασφάλισε
θέση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου.

Έλενα Σταύρου
Είναι κόρη του Νίκου Σταύρου και της Μάρ-

θας Βαρνάβα-Σταύρου. Αρίστευσε με γενικό
βαθμό 18.75 και εξασφάλισε θέση στο Τμήμα
Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Εξασφάλισε κατά
την προηγούμενη σχολική χρονιά το 1ο ομα-
δικό βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό
«Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον».

Βασιλεία Χριστοδούλου
Είναι κόρη του πατέρα Σωτήρη Χριστο-

δούλου από τον Γερόλακκο και της Άννας
Ζαννέττου-Χριστοδούλου. Αρίστευσε με γε-
νικό βαθμό 18.75 και εξασφάλισε θέση στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν μέλος
της ομάδας Χειροσφαίρισης του σχολείου
της και εξασφάλισε πολλές διακρίσεις.

Παναγιώτης Συμεού
Είναι γιος του Συμεού Συμεού και της Αν-

τρούλλας Κάσπη-Συμεού από το Ριζοκάρ-
πασο. Αρίστευσε με γενικό βαθμό 18.666
και εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Φυσικής
στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έλενα Καδή
Είναι κόρη του Νικόλαου Καδή και της Μα-

ρίας Χριστοδούλου-Καδή. Αρίστευσε με γε-
νικό βαθμό 18.727 και εξασφάλισε θέση στο

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών και Επιστημών της Αγωγής στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν μέλος της ομάδας
Καλαθόσφαιρας του σχολείου της και εξα-
σφάλισε πολλές διακρίσεις.

Ευαγγελία Κουφοπαύλου
Είναι κόρη του Μιχάλη Κουφοπαύλου και

της Μαρίας Τουμάζου-Κουφοπαύλου. Αρί-
στευσε με γενικό βαθμό 18.583 και εξασφά-
λισε θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο Τμήμα Εμπορίου Χρη-
ματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας. Εξασφάλισε κατά
την προηγούμενη σχολική χρονιά το 1ο ομα-
δικό βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό
«Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον».

Λόρια Μανιάτη
Είναι κόρη του Κώστα Μανιάτη και της Μα-

ρίας Γεωργίου-Μανιάτη από τη Μηλιά. Αρί-
στευσε με γενικό βαθμό 18.583 και εξασφάλισε
θέση στο Τμήμα Οικονομικών Μαθηματικών
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Λευκοθέα Βασιλείου
Είναι κόρη του Μαρίνου Βασιλείου και της

Χρυστάλλας Ζαχαρίου-Βασιλείου. Αρίστευσε
με γενικό βαθμό 18.5 και εξασφάλισε θέση
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Αναμένει τα αποτελέσματα για τα ελ-
ληνικά Πανεπιστήμια στα Τμήματα των Βιο-
λογικών Επιστημών και της Χημείας.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αικατερίνη Έλληνα
Είναι κόρη του Γιώργου Έλληνα και της Δή-

μητρας Αντζουλή-Έλληνα και αποφοίτησε
από το Μουσικό Λύκειο με γενικό βαθμό 18
και 7/12. Στόχος της είναι να σπουδάσει Μου-
σικές Σπουδές στην Κύπρο.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Άντρια Καδή
Είναι κόρη του Κώστα Καδή και της Μαρίας

Καντζηλιέρη-Καδή. Αρίστευσε με γενικό
βαθμό 94,3 και στόχος της είναι να  σπου-
δάσει Ψυχολογία σε Πανεπιστήμιο της Αγ-
γλίας και στη συνέχεια να εξειδικευτεί στην
Κλινική Παιδοψυχολογία. Συμμετείχε ως εθε-
λόντρια στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώ-
νες Κύπρου, που διεξήχθηκαν τον Μάιο στη
Λευκωσία.

Γνωρίζατε ότι...
Σύμφωνα με ένα προικοσύμφωνο της δεκαετίας
του1970 σε μια συγκεκριμένη περίπτωση: 

• Στην παρουσία δύο ιερέων της κοινότητάς μας, που
το υπέγραψαν ως μάρτυρες, έγινε γραπτή συμφωνία
μεταξύ των δύο γονέων της νύφης, που καλούνταν
ως προικοδότες και των δύο γονέων του γαμπρού,
που ονομάζονταν προικολήπτες. Η συμφωνία ανα-
φερόταν στην προίκα, που θα παρέδιδαν οι γονείς
της νύφης προκειμένου η κόρη τους να έλθει εις νο-
μίμου γάμου κοινωνίαν κατά τους θείους και ιερούς

κανόνας της Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού
Εκκλησίας. 

• Οι γονείς της νύφης, σύμφωνα με το προικοσύμφωνο,
θα έδιναν ένα οικόπεδο και χίλιες λίρες, με τις οποίες θα
κτίζονταν τα τούβλα του σπιτιού, ενώ τα υπόλοιπα υλικά
θα τα έφερνε ο γαμπρός. Επιπρόσθετα, θα έδιναν τα συ-
νηθισμένα είδη προικός και μια ραπτομηχανή. Από την
άλλη, οι γονείς του γαμπρού δέχονταν να μνηστεύσουν
και να νυμφεύσουν τον γιο τους και υπόσχονταν να του
δώσουν από τα υπάρχοντά τους ως προίκα μερικές σκά-
λες χωράφια. 

• Στο προικοσύμφωνο έγραψαν και την ημερομηνία, που
το αργότερο θα μπορούσε να τελεστεί ο γάμος, την οποία

συμφώνησαν ολοι μαζί, και ότι τόσο η νύφη όσο και ο
γαμπρός δέχονταν να τελεστεί ο γάμος τους, σύμφωνα
με τους όρους του προικοσύμφωνου. Το προικοσύμφω-
νο αφού αναγνώστηκε, οι συμβαλλόμενοι (νύφη, γαμ-
πρός, γονείς της νύφης και γονείς του γαμπρού) το απο-
δέχτηκαν και το υπέγραψαν στην παρουσία των μαρ-
τύρων. 

• Το πρωτότυπο παρέμεινε στον ιερέα, που θα τελούσε
τους αρραβώνες και δόθηκε αντίγραφο στα συμβαλ-
λόμενα μέρη. Από την ημέρα που υπογράφτηκε το προ-
ικοσύμφωνο μέχρι την ημέρα του γάμου μεσολάβησαν
δυόμισι περίπου χρόνια, ώστε να δοθεί χρόνος να ολο-
κληρωθεί το σπίτι.


