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Πανδημοτική εκστρατεία 
στήριξης δυσπραγούντων 

Ελλάδας
Με πανδημοτική εκστρατεία 

που πραγματοποιήθηκε 
αλλά και άλλες 

προσπάθειες που θα ακο-
λουθήσουν, οι Αθηενίτες 
στηρίζουν και θα συνεχί-

σουν να στηρίζουν τον δοκι-
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δυΤικοσ παρακαμπΤηριοσ αθηενου 
Ανάσα στο κυκλοφοριακό!
Ανάσα στο κυκλοφοριακό του Δήμου 
μας θα προσφέρει η ολοκλήρωση του 
δυτικού παρακαμπτηρίου Αθηένου και 
η ανακατασκευή του κυκλικού κόμβου 
παρά τη Βιομηχανική Περιοχή που βρί-
σκεται σε εξέλιξη.  
Ο δυτικός παρακαμπτήριος Αθηένου 
έχει συνολικό  μήκος 1,5 χλμ περίπου 
και περιλαμβάνει δύο κυκλικούς κόμ-
βους, ένα στην περιοχή της Βιομηχανι-
κής Περιοχής και ένα παρά το Γυμνάσιο 
Αθηένου. Θα κατασκευαστούν πεζοδρό-
μια και στις δύο πλευρές του δρόμου 
και σε μεγάλο τμήμα του θα υπάρχει 
επίσης ποδηλατόδρομος / πεζόδρομος. 
Οι εργασίες εκτελούνται από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων με την βοήθεια των Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
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«Θα εργαστούμε 
με σύνεση 

και συναίνεση»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Στις πρόσφατες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νέος Δήμαρχος 
Αθηένου εκλέγηκε ο κ. Δημήτυρης Παπαπέτρου. Για να ενημερωθούμε 
πως σκέφτεται να εργαστεί και ποιο το όραμα και οι στόχοι του  ζητή-
σαμε να μας παραχωρήσει την  πρώτη συνέντευξή του.
Σε αυτή αποκαλύπτει τον συλλογικό τρόπο σκέψης αλλά και δράσης 
του για να αναπτυχθεί ο Δήμος της Αθηένου, καθώς και τις προτεραιό-
τητές του ως νέος Δήμαρχος. 
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Θυρανοίξια της αναπαλαιωμένης 
εκκλησίας της Παναγίας Μέσα από τις 

σελίδες του 
Λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς 
της Καρπασίας 
α ν αδ ι π λώ ν ο -
νται οι μνήμες 
ενός ευλογημέ-
νου τόπου. Το 
λεύκωμα εκδό-
θηκε με  Υπεύθυνη – Ιδιοκτήτρια την κ. Λουκία 
Λυσάντρου, Διευθύντρια  Γυμνασίου Ριζοκαρ-
πάσου. Ο Δήμος Αθηένου εξασφάλισε αριθμό 
αντιτύπων ενισχύοντας την προσπάθεια μνήμης 
των κατεχομένων εδαφών μας.
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Στο Γυμνάσιο Αθηένου 
οι εγκλωβισμένοι μαθητές

Οι ιερείς και η εκκλη-
σιαστική επιτροπή 
οργάνωσαν εβδομάδα 
πανηγυρικών εορτα-
σμών με την ευκαιρία 
των τριακοσίων χρό-
νων από το κτίσιμο 
του παλαιού της Πα-
ναγίας μας και της συ-
μπλήρωσης των εργα-
σιών αποκατάστασής 
του. 
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Με την εκαιρία της γιορτής των Γραμμά-
των, το ανεξάρτητο Σωματείο Νέα Σπά-
θη για τέταρτη συνεχή χρονιά οργάνωσε 
παρουσίαση βιβλίου σχετιζόμενου με την 
Αθηαίνου. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την 
αιγίδα του Δημάρχου Αθηαίνου κυρίου 
Δημήτρη  Παπαπέτρου και έγινε στο Καλ-
λινίκειο Δημοτικό Μέγαρο στις 18.1. 2012. 
Ποίηση και  θεατρικά έχουν γραφτεί πολ-
λά στην κυπριακή τοπολαλιά. «Η τρισκα-
τάρατη» είναι το πρώτο μυθιστόρημα. 
Ως λόγο για την επιλογή της συγγραφέως 
να το γράψει στην γλώσσα της εποχής δι-
αδραμάτισής του (α΄ μισό του 20ού αιώ-
να) η ίδια ανάφερε πως ήθελε  χώροι και 
γλώσσα να συνυπάρχουν και η ατμόσφαι-
ρα της εποχής να είναι μέρος του δράμα-
τος.
Πρόκειται για την ιστορία της Δεσποινούς, 
μιας κορούς πεντάρφανης που τη μεγα-
λώνει η στετέ της Χαριτάτσα με πολλές κα-
τάρες και ξύλο.  Στερημένη της αγάπης, η 
Δεσποινού μεγαλώνει χωρίς να αναπτύσ-
σεται ομαλά ο ψυχικός της κόσμος. Ούτε 
γελά, ούτε κλαίει ούτε μιλά. Στα οκτώ της 
μπαίνει δουλικό στο σπίτι του Χουσεΐν 
εφέντη, ενός χήρου για να φροντίζει το 
σαλό παιδί του. Στα δεκατέσσερά της την 
παντρεύεται ο Χουσεΐν εφέντης ώστε να 

γλυτώσει το γιο του από τον εγκλεισμό στο 
άσυλο. Όταν η Δεσποινού γεννά το μωρό 
της, μέσα της ξυπνά η μάνα. Θα μπορέσει 
άραγε το μωρό της να ξορκίσει τις κατάρες 
για να χαρεί τον άντρα της και το μωρό της 
ή μήπως θα νικήσουν οι κατάρες;
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαπέτρου χαι-

ρέτησε την εκδήλωση και καλωσόρισε 
θερμά την κυρία Σταυρούλα Τσιπλάκου, 
προσκεκλημένη ομηλήτρια, αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια του Ανοικτού Πανεπι-
στημίου. Η κυρία Τσιπλάκου, μέσα από 
το γλαφυρό και χειμαρώδη της λόγο, μας 
μίλησε για τη δομή και τον πλούτο της 
γλώσσας των αμόρφωτων προγόνων. Η 
θέση της κυρίας Τσιπλάκου ήταν πως σω-
στά η συγγραφέας επέλεξε να συγγράψει  
το βιβλίο της στη γλώσσα του τόπου και 
της εποχής που διαδραματίζεται ο μύθος 
και πως η καταγραφή του λόγου της τότε 
εποχής θα είναι ένα βοήθημα προς τις 
μελλοντικές γενιές για να κατανοήσουν τη 
διαδρομή της γλώσσας μας.
Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε 
η γνωστή δημοσιογράφος και λογοτέχνις 
κυρία Αλέκα Γράβαρη-Πρέκα. 
Τέλος ο πρόεδρος του Σωματείου Νέα 
Σπάθη Χρίστος Ιωσηφίδης ευχαρίστη-
σε το Δήμαρχο Δημητράκη Παπαπέτρου 
που έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα 
του, τη συγγραφέα Μαρία Μαρμαρά και 
τη Σταυρούλα Τσιπλάκου καθηγήτρια του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου  για τη 
συνεισφορά τους στα γράμματα και στον 
πολιτισμό καθώς και τους Φούρνους Ζορ-
πά για τη χορηγία της εκδήλωσης.
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«η τρισκατάρατη» γραμμένο στην κυπριακή τοπολαλιά

εκθεση ΒιΒΛιου και ΛογοΤεχνικο συναπανΤημα σΤο γυμνασιο αθηενου

 Βιβλίο-σύντροφος 
«Η αξία του καλού βιβλίου - ανέφερε στην 
ομιλία του- υπήρξε πάντοτε στη ζωή μας, 
ο καλός φίλος, ο πιστός σύντροφος και το 
πλέον καταξιωμένο μέσο μόρφωσης και 
γνώσης».
«Παρόλο ότι σήμερα-πρόσθεσε ο Δήμαρ-
χος- βρισκόμαστε σε μια εποχή που το 
διαδίκτυο έχει κατακτήσει τον κόσμο, με 
τα καλά και τα κακά  του, η γενική εντύ-
πωση που πάντα θα επικρατεί είναι ότι το 
βιβλίο κανείς και καμιά εξέλιξη, θα μπορέ-

σει να το εκτοπίσει. Προτρέπουμε μικρούς 
και μεγάλους, να αγαπήσουν το βιβλίο. 
Το όφελος που θα αποκτήσουν μέσω του 
βιβλίου, κανένα άλλο μέσο δεν μπορεί να 
τους προσφέρει». 
Ο Δήμος Αθηένου, ενίσχυσε τη προσπά-
θεια αυτή με τη συμβολική εισφορά των 
300 ευρώ.  

 ο δήμος στηρίζει 
Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Αθηένου, 
έδωσε την υπόσχεση ότι σαν Δήμος θα 

παρέχει κάθε στήριξη στο εκπαιδευτικό 
έργο που επιτελείται στα σχολεία, συνερ-
γαζόμενοι απόλυτα με όλους τους φορείς. 
Σχολική Εφορεία, Συνδέσμους Γονέων και 
Διευθύνσεις των σχολείων.
Τη σημασία της λογοτεχνίας στη ζωή των 
νέων ανέπτυξε η λογοτέχνης κ. Μάρω Κου-
σιάππα. 
Φιλοξενούμενοι στην εκδήλωση ήταν οι 
καθηγητές και οι μαθητές του Γυμνασίου 
Ριζοκαρπάσου. Την εκδήλωση προσφώνη-
σε η Γυμνασιάρχης κ. Άντρη Χρίστου.

Διαχρονική αξία το καλό βιβλίο, τόνισε ο Δήμαρχος
Έκθεση Βιβλίου και Λογοτεχνικό Συναπάντημα στη 
μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του, διοργάνωσε το 
Γυμνάσιο Αθηένου, με την ευκαιρία της Γιορτής των 

Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων. 
Τα εγκαίνια της Έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος Αθηέ-
νου κ. Δημήτρης Παπαπέτρου. 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

δυΤικοσ παρακαμπΤηριοσ αθηενου

Ανάσα στο κυκλοφοριακό!
Ανάσα στο κυκλοφοριακό του Δήμου μας 
θα προσφέρει η ολοκλήρωση του δυτικού 
παρακαμπτηρίου Αθηένου και η ανακατα-
σκευή του κυκλικού κόμβου παρά τη Βιομη-
χανική Περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη.  
Ο δυτικός παρακαμπτήριος Αθηένου έχει 
συνολικό  μήκος 1,5 χλμ περίπου και περι-
λαμβάνει δύο κυκλικούς κόμβους, ένα στην 
περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής και ένα 
παρά το Γυμνάσιο Αθηένου. Θα κατασκευα-
στούν πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές του 
δρόμου και σε μεγάλο τμήμα του θα υπάρ-
χει επίσης ποδηλατόδρομος / πεζόδρομος. 
Οι εργασίες εκτελούνται από το Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων με την βοήθεια των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου. 
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα χω-
ματουργικά (εκσκαφές / επιχωματώσεις) 
σε όλο το μήκος του έργου και προχωρεί 
η εγκατάσταση των υποδομών για τις δι-

άφορες υπηρεσίες (όμβρια, αποχετευτικό 
λυμάτων, ηλεκτροδότηση, οδικός φωτι-
σμός, τηλεπικοινωνίες) στο τμήμα του έρ-
γου που περιλαμβάνει την ανακατασκευή 
του κυκλικού κόμβου παρά τη Βιομηχανική 
Περιοχή. 
Στόχος του Τ.Δ.Ε. είναι όπως ολοκληρώ-
σει το τμήμα αυτό μέχρι τον Απρίλιο του 
τρέχοντος έτους ώστε να σταματήσει η δι-
οχέτευση της κυκλοφορίας μέσω της Βιο-
μηχανικής Περιοχής και κατά συνέπεια να 
τερματιστεί η ταλαιπωρία των κατοίκων 
και άλλων διερχομένων οδηγών.

Απευθύνομαι σε όλους τους Αθηενίτες όπου και 
αν αυτοί βρίσκονται, για να τους μεταδώσω τον  
εγκάρδιο φιλικό μου χαιρετισμό και την αγάπη 
μου. Ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που 
επέδειξαν στο πρόσωπο μου, αναδεικνύοντας με 
Δήμαρχο για την νέα πενταετία. 

Ανέλαβα τα καθήκοντα μου την 1ην Ιανουαρίου 
2012, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που η 
θέση του Δημάρχου απαιτεί.  Ως αισιόδοξο άτομο, 
δηλώνω καθ’ όλα έτοιμος, να εργαστώ με ζήλο, 
συλλογικά και με σύνεση, για να φανώ αντάξιος 
των προσδοκιών όλων των δημοτών μας.

Η 37χρονη και πλέον ημικατοχή της ταλαιπωρη-
μένης μας μικρής πατρίδας υποχρεώνει την αγα-
πημένη μας Αθηένου, να ζει και αναπτύσσεται  στη 
νεκρή ζώνη, κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξοες 
συνθήκες, που όλοι μας καθημερινά βιώνουμε. 
Επιπρόσθετα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ 
δύσκολη και παγκόσμια  οικονομική κρίση, που 
ασφαλώς θα σηματοδοτήσει το βαθμό της ανάπτυ-
ξης και προόδου.

Με σύνεση, συναίνεση, προγραμματισμό και 
με όραμα που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα της 
εποχής, θα οδηγηθούμε στο μέλλον με αισιοδο-

ξία. Μικρές ή μεγάλες κοινωνίες δίχως όραμα και 
μελετημένο προγραμματισμό χρεοκόπησαν. Κοι-
νωνίες δίχως συνοχή, συνεννόηση και συνεργασία 
των κατοίκων τους, επιβράδυναν την κοινωνική 
τους ανάπτυξη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο της πολιτεί-
ας, παίζει σημαντικό ρόλο στους στόχους κάθε 
δημοκρατικού κράτους. Oι Αθηενίτες με την εργα-
τικότητα, την αγωνιστικότητα, το πάθος της δημι-
ουργίας και τη φιλοδοξία τους υπήρξαν πάντοτε 
πρωταγωνιστές στην οικονομική ζωή του τόπου. 
Τώρα που η οικονομική κρίση ταλανίζει το παγκό-
σμιο αλλά και επιπρόσθετα η δύσκολη κατάσταση 
που βίώνει ο τόπος μας, οφείλουμε να σχεδιάζου-
με το μέλλον με σοβαρότητα και κάτω από το φως 
των εξελίξεων.

Είναι  λοιπόν στο χέρι μας, αρκεί με πνεύμα συ-
ναίνεσης και ομογνωμίας, πάνω από μικρότητες 
οποιασδήποτε μορφής και πολιτικές σκοπιμότητες 
και πάνω από τις περιστάσεις, να διαμορφώσου-
με στρατηγικές, που τα σχέδια και τα όνειρα όλων 
μας να πάρουν σάρκα και οστά. Με συλλογική 
προσπάθεια και προοδευτικούς στόχους η Αθηέ-
νου μπορεί να βγει από τις δυσκολίες και να οδη-

γηθεί στο μέλλον της προόδου και της ανάπτυξης.
Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγάλες προσ-

δοκίες. Ιεραρχούμε τις ανάγκες και με σκληρή 
δουλειά όλων των μελών του Δημοτικού Συμβου-
λίου και του προσωπικού του Δήμου μας και τη 
συλλογική προσπάθεια όλων των οργανωμένων 
συνόλων και κομματικών παραγόντων, θα διεκ-
δικήσουμε με αποφασιστικότητα και δυναμισμό 
τα δικαιώματα του Αθηενίτη και να πετύχουμε το 
καλύτερο.

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την έκδοση αυτή της 
εφημερίδας μας που είναι και η πρώτη που εκδί-
δεται με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου. Αισθάνομαι την ανάγκη 
να συγχαρώ τον τέως Δήμαρχο κ. Σπύρο Παπουή 
και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την 
απόφαση τους να δημιουργήσουν και στηρίξουν 
αυτό το ενημερωτικό έντυπο, που έχει αποτελέσει 
ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης των δημοτών 
μας αλλά και έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην επικοινωνία Τοπική Αρχής και δημότη.

Συγχαίρω επίσης και ευχαριστώ τη συντακτική 
επιτροπή που ετοιμάζουν και συγκεντρώνουν την 
ύλη την εκδοτική ομάδα που επιμελείται την έκδο-

ση, το προσωπικό του Δήμου για τη βοήθεια που 
παρέχει και γενικά όλους τους συντελεστές που 
συμβάλλουν στην επιτυχή έκδοση της.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα και με 
πολλή χαρά όχι μόνο αποφάσισε να συνεχίσει και 
στηρίξει την έκδοση της εφημερίδας μας αλλά και 
να προσπαθήσει να την αναβαθμίσει όσο περισ-
σότερο μπορεί, ώστε να καταστεί έντυπο πραγμα-
τικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η καλόπιστη 
κριτική, οι εποικοδομητικές εισηγήσεις και από-
ψεις του κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη θα αντιμε-
τωπίζονται  με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύομε στο 
διάλογο και θα δώσουμε την δυνατότητα στο κάθε 
ελεύθερο πολίτη μέσα από το έντυπο αυτό να εκ-
φραστεί.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στη ΣΠΕ 
Αθηένου και τους υπόλοιπους χορηγούς  για τη 
οικονομική στήριξη που παρέχουν στην εφημερί-
δα μας. Εύχομαι τέλος σε όλους τους αναγνώστες 
της εφημερίδας μας είτε διαμένουν στην Αθηένου 
είτε διαμένουν εκτός Αθηένου κάθε καλό στη ζωή 
τους.  

Δημήτρης Παπαπέτρου
Δήμαρχος Αθηένου

Αποσυμφόρηση θα επι-
τευχθεί με την ανακα-
τασκευή του κυκλικού 
κόμβου παρά τη Βιομη-
χανική Περιοχή
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«Θα εργαστούμε συλλογικά 
με σύνεση και συναίνεση»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

συνενΤευΞη

Ποιο είναι το όραμά σας για την Αθηένου;

Το όραμα μου είναι να καταφέρουμε με 
νέες ιδέες,  προοδευτικούς στόχους και 
συλλογική προσπάθεια, να δώσουμε την 
δυνατότητα στην Αθηένου να βγει από το 
αδιέξοδο που η 37χρονη ημικατοχή της 
πατρίδας μας, την έχει υποχρεώσει να ζει 
και αναπτύσσεται στη νεκρή ζώνη με το 
80% της γης της κατεχόμενο.
Οι Αθηενίτες οι οποίοι έχουν γράψει ιστο-
ρία και στην οικονομική ζωή του τόπου, με 
την εργατικότητα, την αγωνιστικότητα, το 
πάθος της δημιουργίας και τη φιλοδοξία 
τους να είναι πάντοτε πρωταγωνιστές, δεν 
μπορούν να ακολουθούν τα γεγονότα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να σχεδι-
άσει το μέλλον με σοβαρότητα και κάτω 
από το φως των εξελίξεων.  Να διαμορφώ-
σει στρατηγικές και να ανοίξει νέες προο-
πτικές που να οδηγήσουν σε πρόοδο και 
ανάπτυξη.
Στοχεύουμε ακόμα στην προώθηση και 
εκτέλεση των ουσιαστικών έργων ανάπτυ-
ξης που θα αλλάξουν τη μορφή του Δήμου 
μας και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
των δημοτών μας και θα συμβάλ, των έρ-
γων που θα συμβάλουν στη βιομηχανική 
και βιοτεχνική ανάπτυξη.
Στους άμεσους στόχους μας είναι και η 
αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτη-
ση του δημότη.
Επιπλέον θα προωθήσουμε την ενίσχυση 
και ανάπτυξη προγραμμάτων που αφο-
ρούν την κοινωνική προσφορά και φρο-
ντίδα και βεβαίως την ουσιαστική στήριξη 
των νέων ανθρώπων και νέων πρωτοβου-
λιών.

Με ποιες ευθύνες σας «φορτώνει» η 
εκλογή σας;

Την  ανάδειξη μου στο αξίωμα του Δημάρ-
χου την εκλαμβάνω ως εμπιστοσύνη των 
συνδημοτών μου στο πρόσωπο μου και 
με τιμά ιδιαίτερα.  Παράλληλα όμως μου 
δίδει τη δύναμη και το σθένος να ανταπο-
κριθώ θετικά στις αυξημένες ευθύνες που 

η θέση του Δημάρχου απαιτεί.  Στο πρό-
σωπο κάθε δημότη βλέπω την ίδια αγωνία 
για τα προβλήματα του τόπου μας.  Ως Δή-
μαρχος όλων, μαζί με όλους θα πορευτού-
με μπροστά με αισιοδοξία.  Η νέα πεντα-
ετία ανοίγεται απέναντι μας με τα καλά 
και τα κακά της.   Δική μας ευθύνη είναι να 
πορευτούμε με σύνεση, συναίνεση και με 
αγωνιστική διάθεση, να παραμερίσουμε 
δυσκολίες και προβλήματα για να πετύ-
χουμε το καλύτερο.

Τι θα θέλατε να αφήσετε πίσω σας;

Αφήνω πίσω μου κάθε προεκλογική αντι-
παράθεση.  Θα εργαστώ ως Δήμαρχος 
όλων με όλες μου τις δυνάμεις.  Αποφα-
σιστική μου επιδίωξη είναι να πετύχω ει-
λικρινή συνεργασία με όλους τους φορείς 
και τα πολιτικά κόμματα για να διεκδικού-
με με επιτυχία τα δικαιώματα των δημο-
τών μας.
Δήμαρχος – Δημοτικό Συμβούλιο και προ-
σωπικό του Δήμου θα εργαστούμε συντο-
νισμένα με εντιμότητα, δικαιοσύνη και δι-
αφάνεια για το καλό της πόλης μας.       

Ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που 
καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος Δήμαρ-
χος και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο;

Τα πιο σημαντικά θέματα που θα αντιμε-
τωπίσουμε είναι:

1. Η ιεράρχηση των προγραμματισμένων 

αναπτυξιακών έργων σε συνάρτηση με 
την οικονομική κατάσταση του Δήμου και 
εγκριμένα κρατικά κονδύλια.
2. Προγραμματισμός νέων Αναπτυξιακών 
΄Εργων.
3. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών για κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
4. Καταρτισμός και επάνδρωση επιτροπών 
για αποτελεσματικότερη μελέτη και επίλυ-
ση προβλημάτων.
5. Νοικοκυρεμένη Οικονομική  Διαχείριση 
που να ανταποκρίνεται στους περιορισμέ-
νους προϋπολογισμούς που έχουμε μπρο-
στά μας.

Ποια νέα έργα θα προωθήσετε;

Πρωταρχική μας θέση είναι η αποπεράτω-
ση με επιτάχυνση των έργων που εκτελού-
νται, όπως:

Η Στέγη Ηλικιωμένων, το Αποχετευτικό, 
ο Δυτικός Περιμετρικός και οι αναπαλαι-
ώσεις σην κατοικία π. Καλλίνικου, στον 
Αλευρόμυλο, την οικία Γ. Πουγεράση και 
το Χάνι Μεστάνα.
 
Θα προωθήσουμε ουσιαστικά έργα ανά-
πτυξης που θα συμβάλουν στη βιομηχα-
νική και βιοτεχνική ανάπτυξη, μετά από 
μελετημένο προγραμματισμό που θα πε-
ριλαμβάνει:

α. Επανεκτίμηση του κόστους με βάση τις 
σημερινές συνθήκες

β. Αξιολόγηση των έργων κατά προτεραιό-
τητα ανάγκης
γ. Διεκδίκηση και εξασφάλιση των κρατι-
κών κονδυλίων
δ. Διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων για 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και κονδυλίων για χρηματοδότηση έργων.

Στον κατάλογο των έργων που θα τεθούν 
ενώπιον μας για μελέτη και αξιολόγηση 
είναι:

*  Πλατεία Αγίου Φωκά & Μετατροπή της 
Δημοτικής Αγοράς σε πολιτιστικό Κέντρο.
*  Πλατεία Εκκλησιών με τους περιβάλλο-
ντες δρόμους του κεντρικού πυρήνα.
*  Βιομηχανική Ζώνη – Βιοτεχνική Ζώνη
*  Αναπαλαιώσεις Οικίας Χατζηχάρου, Κα-
φενείο Πουγεράση, Πλατεία Βρύσης.
* Δημοτικό Στάδιο

Ακόμα θα προωθήσουμε: 

* Υδρολογική Μελέτη
* Ανέγερση Μνημείου Αγωνιστών
*  Εξασφάλιση Οικοπέδων για Αυτοστέγα-
ση
*΄Εργα συντήρησης, βελτίωσης και ανα-
βάθμισης υφισταμένων κατασκευών και 
υποδομής

Στις πρόσφατες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νέος Δή-
μαρχος Αθηένου εκλέγηκε ο κ. Δημήτυρης Παπαπέτρου. Για να 
ενημερωθούμε πως σκέφτεται να εργαστεί και ποιο το όραμα και 
οι στόχοι του  ζητήσαμε να μας παραχωρήσει την  πρώτη συνέ-
ντευξή του.
Σε αυτή αποκαλύπτει τον συλλογικό τρόπο σκέψης αλλά και 
δράσης του για να αναπτυχθεί ο Δήμος της Αθηένου, καθώς και 
τις προτεραιότητές του ως νέος Δήμαρχος.

ενα MHNYMA
Ποιό μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους 
δημότες Αθηένου ως νέος Δήμαρχος;
Ανέλαβα τα καθήκοντα του Δημάρχου έχο-
ντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που η 
θέση απαιτεί.  
Είμαι αισιόδοξος και δηλώνω καθ’όλα έτοι-
μος να εργαστώ με ζήλο, συλλογικά και με 
σύνεση για να φανώ αντάξιος των προσδο-
κιών όλων των συνδημοτών μου.
Θα βρίσκομαι πάντα κοντά στους συνδημό-
τες μου και με ανιδιοτέλεια, εντιμότητα και 
δικαιοσύνη θα προσπαθώ  πάντα να λύω 
κάθε τους δίκαιο πρόβλημα που εμπίπτει 
στις δυνατότητες μου.
Δέσμευση μου είναι να διεκδικώ πάντα με 
δυναμισμό τα δικαιώματα των συνδημοτών 
μου που λόγω της τουρκικής κατοχής της 
πατρίδας μας είναι υποχρεωμένοι να ζουν 
στη νεκρή ζώνη κάτω από δύσκολες συνθή-
κες.

«Θα διεκδικήσουμε τη διάνοιξη 
του οδοφράγματος Πυροϊου, 
ανεξάρτητα με την επίτευξη πο-
λιτικής λύσης στο Κυπριακό.»

«Θα προωθήσουμε την ουσια-
στική στήριξη των νέων ανθρώ-
πων και νέων πρωτοβουλιών.»
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Ποια πολιτική θα ακολουθήσετε για να 
αντιμετωπίσετε τον εγκλωβισμό του δή-
μου σας που ως γνωστό περικλείεται από 
τη νεκρή ζώνη;

Θα επιδιώξουμε καλή συνεργασία με τα 
Ηνωμένα ΄Εθνη και θα διεκδικήσουμε την 
ασφαλή καλλιέργεια της Γεωργικής γης 
που μας ανήκει και την εκταρική επιδότη-
ση της.

Θα διεκδικήσουμε τη διάνοιξη του οδο-
φράγματος Πυροϊου.  Ανεξάρτητα πότε θα 
επιτευχθεί πολιτική λύση στο Κυπριακό θα 
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
με σωστή στρατηγική και συντονισμένο 
αγώνα μέσω Κυβερνητικών, Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Καναλιών, να δημιουργηθούν 
τα πολιτικά δεδομένα για τη διάνοιξη του 
οδοφράγματος με ελεύθερη διακίνηση 
Ανθρώπων και Εμπορευμάτων.  Πιστεύου-
με ότι η διάνοιξη του οδοφράγματος Πυ-
ροϊου θα αποτελέσει καταλυτική εξέλιξη 
για τις αναπτυξιακές προοπτικές και δυνα-
τότητες της Αθηένου.

Επιπλέον ζητούμε την διάνοιξη νέων προ-
οπτικών ανάπτυξης για προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και αύξηση των εσόδων του 
Δήμου.  Σημαντικός παράγοντας για το 
σκοπό αυτό θα αποτελέσει ένα μελετημέ-
νο και καλά προετοιμασμένο Τοπικό Σχέ-
διο, για να υποβληθεί από το Δήμο στην 
επόμενη Αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδί-
ου, με Ευρωπαϊκό όραμα που να στοχεύει:

*  Σε στρατηγικό σχεδιασμό του Πολεοδο-
μικού συστήματος.
* Χωροταξικές ρυθμίσεις της οικιστικής 
και εμπορικής ανάπτυξης με πρακτική 
αξία και αποτέλεσμα.
* Αποφασιστική αντιμετώπιση με μακρο-
πρόθεσμη προοπτική της κτηνοτροφικής 
ζώνης και των διάσπαρτων κτηνοτροφικών 
μονάδων ώστε να δοθούν ουσιαστικά κί-
νητρα και ώθηση για βελτίωση και παρα-

γωγική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
* Καθορισμό εμπορικού άξονα κατηγορίας 
ΙΙ που με την παροχή εμπορικών διευκο-
λύνσεων να προσελκύσει ξένες επενδύ-
σεις.
*. Η προβολή με όλα τα μέσα ότι η Αθηέ-
νου είναι ο μοναδικός Δήμος που βρίσκε-
ται στη νεκρή ζώνη, το 80% της γης του 
είναι κατεχόμενο, ο κόσμος της Αθηένου 
στερείται της περιουσίας του και επί πλέ-
ον λόγω της απομόνωσης του πληρώνει 
καθημερινά σημαντικό κόστος.  Η Αθηέ-
νου πρέπει  ως ειδική περίπτωση να τυγ-
χάνει ειδικής μεταχείρισης.

Πώς βλέπετε τη συμμετοχή των δημοτών 
της Αθηένου στα δρώμενα του Δήμου;     

Προσβλέπω σε απόλυτη συνεργασία με 
όλα τα οργανωμένα σύνολα και ανοργά-
νωτους δημότες μας.  Δίδω ιδιαίτερη ση-
μασία στους νέους τους οποίους θα επιδι-
ώξω να ενταχθούν σε επιτροπές με σκοπό 
να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και το δυνα-
μισμό τους.

Σχεδιάζετε κάποιες αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας του Δήμου και των δημοτι-
κών υπηρεσιών;

Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε όσο 
μπορούμε καλύτερα τις υπηρεσίες του Δή-
μου για να αποδίδουν καλύτερα και εξυ-
πηρετούν τους δημότες μας.
Οι οικονομικές μας δυνατότητες δε μας 
επιτρέπουν να αυξήσουμε το δυναμικό 

μας προσωπικό.  Γι’  αυτό θα νοικοκυρευ-
τούμε όσο το δυνατό καλύτερα με καλύτε-
ρο καταμερισμό εργασίας ώστε να αποδώ-
σουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Ελπίζουμε ότι οι επιτροπές του Δήμου θα 
αποδώσουν με αποτέλεσμα να διευκολυν-
θεί ο Δήμος στην επίτευξη των στόχων του.

Υπάρχει ικανοποιητική συνεργασία με τις 
κρατικές υπηρεσίες;

Είναι πιστεύω νωρίς για να απαντήσω 
απόλυτα σ’  αυτή την ερώτηση λόγω του 
περιορισμένου χρόνου από την ημέρα που 
ανέλαβα το αξίωμα του Δημάρχου.
Είμαι όμως απόλυτα σίγουρος ότι θα κα-
ταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
πετύχω απόλυτη συνεργασία με τις κρατι-
κές υπηρεσίες  γιατί είναι και το κλειδί της 
επιτυχίας μας.

Τι σας κάνει περήφανο που είστε Αθηε-
νίτης;

Είμαι σίγουρα περήφανος γιατί είμαι Αθη-
ενίτης για τους πιο κάτω λόγους:

Για την εργατικότητα τους και το πάθος 
τους για δημιουργία, για τη φιλοδοξία 
τους να πρωταγωνιστούν σε ότι καταπιά-
νονται, για την προοδευτικότητα τους, για 
την θρησκευτική τους προσήλωση. 
Είμαι ακόμα περήφανος για την ανθρωπιά 
των Αθηενιτών και την εθελοντική τους δι-
άθεση για προσφορά και αλληλεγγύη και 
για την αγάπη τους για τον τόπο τους.    

Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στην Αθη-
ένου; 

Με ενοχλεί η αναγκαστική υποχρέωση του 
Αθηενίτη να ζει και αναπτύσσεται στη νε-
κρή ζώνη κάτω από αντίξοες συνθήκες  με 
το 80% της γης του να είναι κατεχόμενο, 
χωρίς την απαιτούμενη ασφάλεια και κρα-
τική προστασία.

Με ανάμεικτα αισθήματα βρέθηκαν το 
απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το νε-
οκλεγέν Δημοτικό Συμβούλιο και το προ-
σωπικό του Δήμου Αθηένου σε μια μικρή 
και λιτή τελετή εγκαθίδρυσης του Δή-
μαρχου κ. Δημήτρη Παπαπέτρου και των 
Μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 
Αθηένου στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγα-
ρο Αθηένου στις 02/12/2011.
Μια τέτοια μέρα σηματοδοτεί το τέλος 
μιας πενταετούς θητείας συνάμα και προ-
σφοράς προς την πόλη μας αλλά και την 
αρχή μιας νέας επίσης πενταετούς «υπο-
χρέωσης» για συνεχείς προσπάθειες ανά-
πτυξης του τόπου, βελτίωσης της ποιοτι-
κής προσφοράς προς τους δημότες μας 
και αναβάθμισης του ίδιου του θεσμού 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η πενταετία που πέρασε, υπήρξε περίο-
δος σκληρής δουλειάς και του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του προσωπικού με όλα 
τα μέσα και πόρους που είχε στη διάθεσή 
του ο δήμος. 
Αναμφίβολα, η προσπάθεια επίτευξης 
στόχων και προσφοράς προς την Αθηένου 
για ολοκλήρωση έργων και αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων δε στα-
ματά ποτέ.  

ΤΕλΕΤΗ ΕγκΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Νέα πενταετία με τον Δημήτρη Παπαπέτρου

ποιοσ ειναι 
ο νεοσ δημαρχοσ

Ο Δημήτρης Παπαπέτρου γεννήθηκε στην 
Αθηένου το 1947. Είναι παντρεμένος με 
τη Χρυστάλλα Φιλίππου Πούλλαου και 
έχουν 3 παιδιά και 2 εγγόνια. 

Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και το 
Γυμνάσιο Κύκκου. Συνέχισε τις σπουδές 
του σε Νυκτερινό Κολλέγιο και απόκτησε 
Δίπλωμα στο κλάδο των Δομικών Έργων. 
Μετά από ειδικές εξετάσεις απόκτησε 
Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος ως 
ανώτερος Τεχνικός Οικοδομών. Παρακο-
λούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετι-
κά με Διοίκηση επιχειρήσεων, κτιριακές 
κατασκευές, ενέργεια κ.α. Είναι μέλος 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Κύπρου. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία 
ως έφεδρος αξιωματικός και ως έφεδρος 
έφθασε το αξίωμα του έφεδρου λοχαγού. 
Υπηρέτησε στη CYTA στο τομέα Δομικών 
Έργων από όπου αφυπηρέτησε πρόωρα 
ως Προϊστάμενος Υπηρεσίας. 
Εδώ και 10 χρόνια διευθύνει δικό του 
Αρχιτεκτονικό Γραφείο στην Αθηένου σε 
συνεργασία με τον Υιό του Φίλιππο. Πα-
ράλληλα διευθύνει μικρή Αναπτυξιακή 
Εταιρεία. 

 κοινωνική δράση  
Η συμμετοχή του στα κοινά είναι συνεχής 
πολύχρονη και πολύπλευρη. 
Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος Συνδέ-
σμων Γονέων. 
Διετέλεσε Μέλος και Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλ-
λόγου ΟΘΕΛΛΟΣ. 
Διετέλεσε Μέλος των Συμβουλίων εφέ-
δρων αξιωματικών Λάρνακας και Παγκύ-
πριας Ομοσπονδίας. 
Διετέλεσε Γραμματέας του ΣΚΕ για 17 
χρόνια. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής Εφο-
ρείας για 12 χρόνια. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Κλεάνθειου Κοι-
νοτικής Στέγης για 2 χρόνια 
Διετέλεσε Συμβουλευτικό Μέλος της Τε-
χνικής Επιτροπής του Δήμου Αθηένου για 
15 χρόνια.

«Δήμαρχος – Δημοτικό Συμ-
βούλιο και προσωπικό του 
Δήμου θα εργαστούμε συντο-
νισμένα με εντιμότητα, δικαιο-
σύνη και διαφάνεια για το καλό 
της πόλης μας.»

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο νέος Δήμαρχος με το προσωπικό του Δήμου

Ο τέως και ο νύν Δήμαρχοι 
Σπύρος Παπουής και Δημήτρης Παπαπέτρου
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Πρόεδρος: 1.  Δημήτρης Παπαπέτρου – Δήμαρχος 

Μέλη:  2.  Μιχάλης Παπούτσας – Αντιδήμαρχος 
 3.  Αντρέας Βουρής – Δημοτικός Σύμβουλος 
 4.  Βίβιαν Καραγιάννη – Δημοτικός Σύμβουλος 
 5.  Θράσος Παπαζαχαρίου – Δημοτικός Σύμβουλος
 6.  Κυριάκος Παμπόρης – Δημοτικός Σύμβουλος 
 7.  Μιχάλης Καϊλάς – Δημοτικός Σύμβουλος
 8.  Σάββας Μαγκλής – Δημοτικός Σύμβουλος
 9.  Σωτήρης Καδής – Δημοτικός Σύμβουλος 

διαχειρισΤικη επιΤροπη

Πρόεδρος: 1.  Κυριάκος Παμπόρης – Δημοτικός Σύμβουλος
επιΤροπη κοινΩνικησ μεριμνασ

Πρόεδρος: 1.  Δημήτρης Παπαπέτρου – Δήμαρχος 

Μέλη:  2.  Μιχάλης Παπούτσας – Αντιδήμαρχος 
 3.  Αντρέας Βουρής – Δημοτικός Σύμβουλος 
 4.  Βίβιαν Καραγιάννη – Δημοτικός Σύμβουλος 
 5.  Θράσος Παπαζαχαρίου – Δημοτικός Σύμβουλος
 6.  Κυριάκος Παμπόρης – Δημοτικός Σύμβουλος 
 7.  Μιχάλης Καϊλάς – Δημοτικός Σύμβουλος
 8.  Σάββας Μαγκλής – Δημοτικός Σύμβουλος
 9.  Σωτήρης Καδής – Δημοτικός Σύμβουλος

Τεχνικη επιΤροπη αναπΤυΞησ

Πρόεδρος: 1.  Βίβιαν Καραγιάννη – Δημοτικός Σύμβουλος 

Μέλη:  2.  Κυριάκος Παμπόρης – Δημοτικός Σύμβουλος 

 3.  Φλώρα Καρούσιου
  4.  Ορθοδοξία Ζανέττου
  5.  Έλενα Τράχηλου
  6.  Βάσος Βοροκλινιώτης
  7.  Κυριάκος Ηρακλέους
  8.  Ειρήνη Κίτα

επιΤροπη ΒιΒΛιοθηκησ και εκδοσεΩν

 Όνομα Τηλέφωνο
Πρόεδρος:  1. Σάββας Μαγκλής 99570822

Μέλη: 2. Βίβιαν Καραγιάννη 99488443
 3 Κυριάκος Παμπόρης 99441198
 4 Θράσος Παπαζαχαρίου 99549425
 5 Νίκος Μηνάς 99461904
 6 Νίκος Δεσπότης 99482653
 7 Γιαννούλα Χαραλάμπους 24522276                                                         
 8 Νατάσα Κωνσταντίνου 99971358
 9 Γεωργία Χ’’Θεοχάρους 99324780
 10 Ανδρούλα Σάββα 99455955
 11 Βάσος Βοροκλινιώτης 99230374
 12 Τάκης Αντωνιάδης 99607900,99335890 
                            fax 24625829(να στέλνεται με email)
 13 Μαρία Παστού Καρακίτη 99488502

Γιάννης Καλαποδάς 99607696
Ανδρούλα Έλληνα  99458133

ποΛιΤισΤικη επιΤροπη

Πρόεδρος: 1.  Αντρέας Βουρής – Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη: 2.  Σωτήρης Καδής – Δημοτικός Σύμβουλος 
 3.  Κώστας Χειμώνας
 4.  Νίκος Σολωμονίδης
 5.  Γιάννης Καντηλάφτης
 6.  Μιχάλης Άνιφτος 
 7.  Νίκος Μηνάς

επιΤροπη δημοσιασ υγειασ και καθαριοΤηΤασ

Πρόεδρος: 1. Μιχάλης Παπούτσας – Αντιδήμαρχος 

Μέλη: 2. Βίβιαν Καραγιάννη – Δημοτικός Σύμβουλος 
 3.  Μιχάλης Χ’’ Πιερής
 4.  Γιώργος Κεπόλας 
 5.  Ελένη Καλαποδά 
 6.  Νίκη Αρτεμίου

επιΤροπη προΩθησησ και προΒοΛησ δημοΤικΩν μουσειΩν και διαΤηρηΤεΩν κΤισμαΤΩν

Πρόεδρος: 1.  Αντρέας Βουρής – Δημοτικός Σύμβουλος 

Μέλη:  2.  Μιχάλης Παπούτσας – Αντιδήμαρχος 
 3.  Σωτήρης Καδής – Δημοτικός Σύμβουλος 
 4.  Μιχάλης Καϊλάς – Δημοτικός Σύμβουλος
 5.  Γιώργος Κωμοδρόμου
 6.  Αχιλλέας Αχιλλέως
 7.  Βάσος Χειμώνας 
 8.  Κώστας Μαυραγάνης
 9.  Μιχάλης Χ’’ Πιερής
 10.  Πανίκκος Ματσούκας
 11.  Πέτρος Μαρκουλλής
 12.  Φίλιππος Ιωάννου

επιΤροπη αθΛηΤισμου

Πρόεδρος: 1.  Σωτήρης Καδής – Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη:  2.  Θράσος Παπαζαχαρίου – Δημοτικός Σύμβουλος
 3.  Μιχάλης Καϊλάς – Δημοτικός Σύμβουλος
 4.  Γεωργία Χ’’ Θεοχάρους
 5.  Ελένη Καλαποδά
 6.  Κούλλα Αριστείδου
 7.  Μαρούλλα Λύτρα
 8.  Κωνσταντίνος Δεσπότης

επιΤροπη αποδημΩν

Πρόεδρος: 1.  Βίβιαν Καραγιάννη – Δημοτικός Σύμβουλος 

Μέλη:  2.  Μιχάλης Παπούτσας – Αντιδήμαρχος 
 3.  Σάββας Μαγκλής – Δημοτικός Σύμβουλος
 4.  Μιχάλης Καϊλάς – Δημοτικός Σύμβουλος
 5.  Μαρία Φωτίου
 6.  Χριστιάνα Ροκόπου
 7.  Ελένη Παπαπέτρου
 8.  Αννίτα Παπουή
 9.  Γεωργία Χατζηθεοχάρους

επιΤροπη ευρΩπαΪκΩν και διεθνΩν θεμαΤΩν

Πρόεδρος: 1.  Σάββας Μαγκλής – Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη: 2.  Βίβιαν Καραγιάννη – Δημοτικός Σύμβουλος 
 3.  Θράσος Παπαζαχαρίου – Δημοτικός Σύμβουλος
 4.  Κυριάκος Παμπόρης – Δημοτικός Σύμβουλος

επιΤροπη νεοΛαιασ

συστάθηκαν οι επιτροπές του δήμου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση κάθε Επιτροπής στις επόμενες εκδόσεις της εφημερίδας μας.

Δουλειά έπιασαν οι δέκα Επιτροπές του Δήμου αμέσως μετά τον ορισμό 
τους. Το έργο τους έχει να κάνει με όλες τις πτυχές της ζωής στο Δήμο 
και όλες τις υποχρεώσεις του προς τους δημότες. Η βελτίωση της κοι-
νωνικής ζωής, η ανάπτυξη της πνευματικής κίνησης και η ενίσχυση του 
αθλητισμού, είναι μέρος των στόχων των Επιτροπών. Η σύσταση της κάθε 
Επιτροπής φαίνεται πιό κάτω.
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νεο δημοΤικο συμΒουΛιο 
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηένου που εξελέγει κατά τις πρόσφατες εκλογές είναι το ακόλουθο:

ΜΑΓΓΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Γεννήθηκε το 1983 στη Λάρνακα και μεγάλωσε 
στην Αθηαίνου. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αρχ. 
Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία και σπούδασε Μηχα-
νολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο στην Αθήνα. Εργάζεται στην εταιρεία ZEMCO 
LTD ως Μηχανικός Εργοταξίου για τη συντήρηση 
των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διεθνούς 
Αερολιμένα Λάρνακας και του Επαρχιακού Κτη-
ματολογίου Λάρνακας. Είναι μέλος της ΝΕΔΗΣΥ 
και του Αθλητικού Σωματίου Οθέλλος Αθηαίνου. 
Μέλος  του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων 
και του  Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου ΕΤΕΚ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΜΠΟΡΗΣ
Είναι 43 χρονών, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, 
είναι ιδιοκτήτης γραφείου τελετών. Είναι παντρε-
μένος με την Κυπρούλα και έχει τέσσερα παιδιά. 
Τελείωσε το Γυμνάσιο Αθηένου και τα προσωπικά 
του  ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ενασχόληση 
του με τα κοινά δρώμενα και στην προσφορά του 
προς το συνάνθρωπο. 
Είχε έντονη δραστηριότητα ως μέλος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου (2001-2006) και ως Αντιδήμαρχος 
(2007-2011).  Μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
για 2η θητεία. 
Πρόεδρος Επιτροπής Νεολαίας Δήμου Αθηένου. 
Μέλος Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου. Μέλος Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Σ.Κ.Ε. (Συμβούλιο Κοινωνικής 
Ευημερίας) Αθηένου. Μέλος Συνδέσμου Τυφλών. 
Μέλος Συμπλεγματικής Επιτροπής ΑΚΕΛ και τέλος 
Μέλος Επιτροπής ΑΚΕΛ Λάρνακας για Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

ΒΙΒΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
Η Βίβια Καραγιάννη γεννήθηκε το 1983. Είναι από-
φοιτος του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 
Δασούπολης.  Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και ακολούθως έκανε μεταπτυχι-
ακές σπουδές στο Brunel University στο Λονδίνο 
στον κλάδο των Διεθνών Επιχειρήσεων.  
Σήμερα, εργάζεται ως τραπεζική υπάλληλος στη 
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αθηαίνου. 
Από την 1/1/2012 ανέλαβε καθήκοντα Δημοτικού 
Συμβούλου στο Δήμο Αθηένου. Είναι πρόεδρος 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, 
πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και Εκδόσε-
ων, μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής, μέλος της 
Επιτροπής προώθησης και προβολής Δημοτικών 
Μουσείων και Διατηρητέων Κτισμάτων και μέλος 
της Επιτροπής Νεολαίας.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΔΗΣ (ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ) 
Ο Σωτήρης Καδής (Ξιούρουππας) γεννήθηκε στην 
Αθηένου στις 20 Απριλίου το 1973. 
Είναι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζά-
ρου Λάρνακας. 
Είναι εργολάβος οικοδομών. 
Είναι παντρεμένος με την Ελένη Παναγιώτου και 
απέκτησαν 4 παιδιά, την Ευγενία, την Αντωνία, την 
Κατερίνα και τον Κυριάκο. 

ΒΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεννήθηκε στην Αθηένου στις 10-11-1951. Είναι 
νυμφευμένος με την Ελένη και έχουν δύο παιδιά, 
τον Χρίστο 32 ετών και την Άννα 29 ετών. Είναι 
απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης και υπηρέτησε στην 
Εθνική Φρουρά ως Ανθυπολοχαγός. Είναι ελεύ-
θερος επαγγελματίας (διατηρεί κρεοπωλείο και 
φρουταρία στην Αθηένου). Διετέλεσε Πρόεδρος 
και Μέλος του Σωματείου ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ για 
30 χρόνια. Πρόεδρος και Μέλος της Συνεργατικής 
Πιστωτικής Εταιρείας Αθηαίνου για 15 χρόνια και 
Μέλος της Τοπικής Επιτροπής του Δημοκρατικού 
Συναγερμού για 25 χρόνια.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ
Ο Μιχάλης Παπούτσας γεννήθηκε στην Αθηένου 
στις 19 Μαΐου 1952. 
Είναι απόφοιτος Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
Είναι τραπεζικός υπάλληλος στην Ελληνική Τράπε-
ζα.  Είναι η 5η θητεία που διατελεί ως Δημοτικός 
Σύμβουλος Αθηένου, και η 2η από τις οποίες έχει 
εκλεγεί Αντιδήμαρχος Αθηένου.  Επίσης διετέλεσε 
2 θητείες στην Σχολική Εφορεία, 8 χρόνια Πρόε-
δρος της Ένωσης Νεολαίας Αθηένου και έχει ανα-
κηρυχθεί ως Επίτιμος Πρόεδρος από την Ε.Ν.Α. 
Είναι παντρεμένος με την Μαρία Ζαννεττή και απέ-
κτησαν 2 παιδιά, τον Κλεάνθη και τον Χρίστο. 

ΚΚΑΪΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθηένου το 1956. Φοίτησε στο ST’ 
JOHONS UNIVERSITY στην Νέα Υόρκη όπου έζη-
σε για 14 χρόνια. Είναι κάτοχος των πιο κάτω δι-
πλωμάτων: B.S. Accounting (Λογιστική) και M.B.A. 
Business Administration (Διεύθυνση Επιχειρήσεων) 
Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο ασχολείται με 
τις γεωργικές επιχειρήσεις της οικογένειας του. Δι-
ετέλεσε Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ΟΘΕΛ-
ΛΟΣ για οκτώ χρόνια. Είναι Μέλος της τοπικής Επι-
τροπής του Δημοκρατικού Συναγερμού Αθηένου.

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΡΑΣΟΣ
Γεννήθηκε στο Αβδελλερό. Τελείωσε το Παγκύπριο 
Λύκειο Λάρνακας και την Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρο-
νικών Αθηνών. 
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως Τεχνικός 
Ασυρμάτων Μέσων.  Εξασκεί το επάγγελμα του τε-
χνικού ηλεκτρονικών συσκευών. 
Υπηρέτησε σαν μέλος σε διάφορες Επιτροπές στην 
Αθηένου και Λάρνακα (Σχολεία, 68ον Προσκοπείο 
Αθηένου, Επαρχιακή Προσκοπική Επιτροπή και 
στον Σύνδεσμο Ηλεκτρονικών Κύπρου). 
Παντρεύτηκε με την μεταστάσα Ανδρούλλα Στ. Χ’’ 
Χριστόφη και έχει 6 παιδιά. 
Στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές επανεκλέγηκε 
για 2η θητεία ως Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος 
της Σχολικής Εφορείας. 

η νεα σχοΛικη εΦορεια
Τα μέλη της Σχολικής Εφορείας Αθηένου που 
έχουν εκλεγεί κατά τις πρόσφατες εκλογές είναι τα 
ακόλουθα:
Πρόεδρος: Βάσος Χατζηγιαννακού

Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Κοραή
Γραμματέας: Παναγιώτα Ροκόπου 
Πάντζιαρου
Ταμίας: Ιωάννης Παπουής 

Μέλη: Θεόκλητος Ζόρπα
Χρυστάλλα Κίτα Οσιοντίν
Δέσποινα Πουγεράση
Βίβιαν Καραγιάννη
Κυριάκος Παμπόρης
Μιχάλης Παπούτσας
Θράσος Παπαζαχαρίου
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Α) Κόψιμο Βασιλόπιτας: Στην παρουσία 
και του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Αθη-
αίνου κ. Δημήτρη Παπαπέτρου, έγινε το 
καθιερωμένο κόψιμο της Βασιλόπιτας της 
χορωδίας του Ομίλου την Τετάρτη 11 Ια-
νουαρίου 2012. Σε σύντομη ομιλία του ο 
Δήμαρχος ευχήθηκε στους χορωδούς προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία και τόνι-
σε ότι εκτιμά ιδιαίτερα το έργο που επιτε-
λείται στη χορωδία. Επιπρόσθετα, δήλωσε 
ότι ο Δήμος θα βρίσκεται δίπλα στη χο-
ρωδία και γενικότερα στον όμιλο σε κάθε 
δράση του στο μέτρο των δυνατοτήτων 
του. Στη συνέχεια έκοψε τη βασιλόπιτα. Το 
χρυσό φλουρί που αντιστοιχούσε σε μικρό 
χρηματικό ποσό βρήκε το  νεαρό μέλος της 
χορωδίας Ξένια Βουρή. Καλότυχη πάντοτε 
Ξένια.

Β) Φιλανθρωπική Θεατρική Παράσταση 
«Τα μάτια σου δεκατέσσερα»: Είναι γνω-
στή σε όλους η τιτάνια προσπάθεια που 
καταβάλλεται από διάφορους φορείς του 
δήμου μας (Εκκλησία, Δήμος, Πολιτιστι-
κοί Ομίλοι, Αθλητικά Σωματεία κ.ά.) για 
οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του 
συνδημότη μας Ραφαήλ Σκούρου ο οποίος 
έχει μεταβεί σε εξειδικευμένο ιατρικό κέ-
ντρο του εξωτερικού για θεραπεία. Η Θε-
ατρική Ομάδα του Ομίλου με τη σύμφωνο 
γνώμη και του Διοικητικού Συμβουλίου θα 
πραγματοποιήσει θεατρική παράσταση 
με το έργο «Τα μάτια σου δεκατέσσερα» 
την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 στην 
κλειστή αίθουσα του Γυμνασίου Αθηαί-
νου. Όλα τα έσοδα της παράστασης θα 
δοθούν για τη θεραπεία του Ραφαήλ. Ευ-

χαριστούμε τη Σχολική Εφορεία Αθηαίνου 
που παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα 
όσο και τον κ. Τοφαρίδη που εκτύπωσε 
δωρεάν τα εισιτήρια για την παράσταση. 
Ο αλτρουισμός και η ανθρωπιά όλων όσων 
με οποιοδήποτε τρόπο ενισχύουν οικονο-
μικά την οικογένεια του Ραφαήλ είμαστε 
σίγουροι ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα στην 
πλήρη ανάρρωσή του. Ήδη φτάνουν αρκε-
τά ενθαρρυντικά νέα για τη βελτίωση της 
κατάστασης της υγείας του. Εύγε σε όλους. 
Ταπεινή μας γνώμη είναι σε παρόμοιες πε-
ριστάσεις να υπάρχει ένας συντονιστικός 
φορέας όλων αυτών των προσπάθειων.

Γ) Θεατρική Παράσταση στη Λάρνακα: 
Η Θεατρική Ομάδα θα πραγματοποιήσει 
αφιλοκερδώς θεατρική παράσταση στη 
Λάρνακα την Παρασκευή 10 Φεβρουαρί-
ου 2012 με το έργο «Τα μάτια σου δεκα-
τέσσαρα». Στόχος η οικονομική ενίσχυση 
του Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού 
Σχολείου του Αγίου Γεωργίου. Η Θεατρική 
Ομάδα έχει δώσει πολλές τέτοιες παρα-
στάσεις τα τελευταία χρόνια με στόχο την 
οικονομική στήριξη κοινωνικών και άλλων 
φορέων τόσο στην Αθηαίνου όσο και εκτός 
Αθηαίνου. 

Δ) Δωρεάν εκμάθηση Κρητικών Χορών: 
Μέλη του χορευτικού συγκροτήματος του 
Ομίλου έχουν την ευκαιρία, πέρα από 
τα τακτικά μαθήματα χορού, να μάθουν  
Κρητικούς Χορούς από επαγγελματίες χο-
ρευτές. Τα μαθήματα δίδονται εντελώς 
δωρεάν για όσους λαμβάνουν μέρος στην 
προσπάθεια αυτή αφού το οικονομικό κό-

στος θα καλύψει εξ ολοκλήρου ο Όμιλος. 
Φιλοδοξούμε το ερχόμενο καλοκαίρι να 
είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τους 
χορούς αυτούς σε διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

Ε) Εκδρομή στα χιόνια: Θα πραγματοποιη-
θεί και φέτος εκδρομή στο χιονισμένο Τρό-
οδος το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012 για 
τα νεαρά μέλη του Ομίλου. Είμαστε βέβαι-
οι ότι όπως και πέρσι θα περάσουμε κατα-
πληκτικά στη λευκή μαγεία του χιονιού και 
θα έχουμε να θυμούμαστε τα καλύτερα 
για την ημέρα αυτή. Το μεγαλύτερο μέρος 
του κόστους της εκδρομής θα καλυφθεί 
από τον Όμιλο. Καλή διασκέδαση σε όσους 
θα λάβουν μέρος.

ΣΤ) Συνάντηση Χορωδιών στην Πάφο: 
Μετά από πρόσκληση της Χορωδίας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλ-
ληκαρίδης Πάφου προς την Χορωδία του 
Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου 
να λάβει μέρος στο Α΄ Χειμερινό Χορωδι-
ακό φεστιβάλ ¨Πάφος 2012 ¨, πραγματο-
ποιήθηκε  το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 
2012 στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου το 
χορωδιακό συναπάντημα.Η όλη εκδήλω-
ση απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια. Στην 
παράσταση παρευρέθηκε ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος , ο οποί-
ος και συνεχάρηκε τα μέλη του Ομίλου 
για το υψηλό επίπεδο παρουσίας .Ευχα-
ριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο  
Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου για την 
πρόσκληση και τη φιλοξενία και θα αντα-
ποδώσουμε σύντομα.

Ζ) Συμμετοχή στην εκδήλωση του Συνδέ-
σμου Ευημερίας Τυφλών: Μετά από πρό-
σκληση του τοπικού Συνδέσμου Ευημερίας 
Τυφλών Αθηαίνου, χορευτική ομάδα του 
Ομίλου θα λάβει μέρος στην ετήσια εκδή-
λωση που διοργανώνει ο σύνδεσμος που 
φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
1 Απριλίου 2012. Στόχος διαχρονικός του 
Ομίλου είναι να στηρίζει αφιλοκερδώς, 
όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κάθε 
προσπάθεια που γίνεται με έγνοια το συ-
νάνθρωπό μας.
Οι δράσεις του Δημοτικού Πολιτιστικού 
Ομίλου όπως φαίνεται και από το άρθρο 
είναι πάρα πολλές.  Ακρογωνιαίο λίθο για 
τη συνέχιση των δράσεων αυτών αποτε-
λεί η  αγαστή συνεργασία του με το Δήμο 
στον οποίο υπάγεται. Το πολυδιάστατο 
σημαντικό έργο που επιτελεί ο Όμιλος όσο 
αφορά την υγειή απασχόληση όλων των 
δημοτών, όλων των ηλικιών ανεβάζει το 
καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο  στον 
ημιπερικυκλωμένο από τα τουρκικά στρα-
τεύματα δήμο μας. 
Τελειώνοντας το  άρθρο τούτο, θα θέλαμε 
και δημόσια να συγχαρούμε όλες και όλους 
όσους  έχουν εκλεγεί στο αξίωμα του Σχο-
λικού Εφόρου Αθηαίνου ή του Δημοτικού 
Συμβούλου Αθηαίνου και  ιδιαίτερα τον 
εκλεγέντα Δήμαρχο Αθηαίνου κ. Δημήτρη 
Παπαπέτρου. Το έργο που έχουν να επιτε-
λέσουν είναι δύσκολο και οι ευθύνες κάθε 
απόφασής τους σημαντικές για όλους μας. 
Δική μας ευχή προς όλους όσους εκλέγη-
καν, η ευχή της Εκκλησίας μας στην έναρ-
ξη της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής. 
Καλό Στάδιο.

ενα Τριμηνο γεμαΤο δραση
δημοΤικοσ ποΛιΤισΤικοσ ομιΛοσ αθηαινου

ποΛιΤισΤικα

Πλήθος εκδηλώσεων πραγματοποίησε ή έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει ο Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αθηαίνου το τρίμηνο Ιανουαρίου 
- Μαρτίου. Σας ενημερώνουμε λοιπόν για τα παρακάτω:

Συνάντηση Χορωδιών στην Πάφο Εκδρομή στο χιονισμένο Τρόοδος

Δωρεάν εκμάθηση Κρητικών ΧορώνΦιλανθρωπική Θεατρική Παράσταση «Τα μάτια σου δεκατέσσερα»

Κόψιμο Βασιλόπιτας
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Τα νεα Τησ κΛεανθειου σΤεγησ
ευρωπαϊκό έτος  ενεργού γήρανσης

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το 
κατηχητικό Σχολείο Αθηένου

Γυμναστική μεταξύ δύο γενεών, ηλικι-
ωμένων και μαθητών του Δημοτικού 

Σχολείου Αθηένου 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια με  ηχηρά 
μηνύματα αγάπης και χαράς από την Α΄ 

Δημοτικού  Σχολείου Αθηένου

Ο αθλητικός σύλλογος Οθέλλος μας τίμησε με την παρουσία του

Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση εντός στην Στέγης, ομιλίες, τρα-
γούδια, ψαλμοί, κόψιμο της βασιλόπιτας αλλά και η ξαφνική 
εμφάνιση του  Άη  Βασίλη  με τα πλούσια δώρα προς τους 
ηλικιωμένους μας. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον 
χορηγό της εκδήλωσης μας κ. Νίκο Σολομωνίδη, το ζαχαρο-
πλαστείο Warrawong καθώς και όλους τους εθελοντές μας.

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου υλοποιεί το 
πρόγραμμα του Youth in action - Πρωτοβουλίες Νέων με τίτλο 
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ. Στη δράση λαμβάνουν μέρος νέοι του Γυμνασίου 
Αθηένου, καθώς και νέοι της ευρύτερης περιοχής, ηλικίας 13 έως 
30 ετών. Στόχος είναι οι νέοι να γνωρίσουν την αξία του εθελο-
ντισμού και να προτείνουν εθελοντικές δράσεις στις οποίες θα 
ήθελαν να εμπλακούν. Έμφαση δίνεται στην αβίαστη προσωπι-
κή επιλογή και στα προσωπικά αλλά και τα κοινωνικά οφέλη του 
εθελοντισμού.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
20 Ιανουαρίου - Υλοποίηση σεμιναρίου «Νέοι και εθελοντισμός»
24 Φεβρουαρίου – Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα 
«Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται τη συμπαράστα-
σή μας – Πώς μπορώ να βοηθήσω».
26 Μαρτίου – Βιωματικό εργαστήριο, με θέμα «Ανταποκρινόμα-
στε  μαζί στην πρόκληση».

Επίσκεψη από το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ Αθηένου. Θερμές 
ευχαριστίες για την αγάπη τους και  τα χρήσιμα πρωτοχρονιά-
τικα δώρα προς το προσωπικό αλλά και τους ηλικιωμένους 
μας.

• Έχουμε δημιουργήσει  λογαριασμό στο Facebook: 
kleanthiosstegi@yahoo.gr  για την επικοινωνία και προσέγγιση 
νεότερων ηλικιών επί τη ευκαιρία του σεμιναρίου Νέα Γενιά σε 
Δράση- Συνεισφέρω.

• Τελέστηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στην Εκκλησία Παναγί-
ας Χρυσελεούσης στην Αθηένου το ετήσιο μνημόσυνο του μο-
ναχού πατέρα Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη. Αιωνία η μνήμη του 
μεγάλου μας ευεργέτη.

Στις 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρω-
τοχρονιάτικη εκδήλωση των δύο προγραμμάτων 
του ΣΚΕ. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι ιατροί οι 
οποίοι εργάστηκαν κατά καιρούς στην κοινότητά 
μας. Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα  περιελάμβανε: 
• Καλωσόρισμα εκ μέρους των δύο προγραμμά-
των από την κα  Μαρία Δημητρίου, υπεύθυνη 
του Κωνσταντινελένειου Κέντρου,
• Ύμνους από την Ομάδα Αγάπης
• Χαιρετισμό από τον έντιμο Δήμαρχο κο Δημή-
τρη Παπαπέτρου 
• Απόδοση τιμών στους ιατρούς, οι οποίοι εργά-
στηκαν κατά καιρούς στην κοινότητά μας. Ομιλία 
από τη διευθύντρια της Κλεάνθειου κα Θεοδώρα 
Κουμίδου
• Τραγούδια από τη χορωδία του Γυμνασίου 
Αθηένου υπό τη διεύθυνση της κας  Χριστίνας 
Piper
• Κομμάτια από όπερες από την κα  Anoki Von 
Arx  και από τον τενόρο κ. Σωτήρη Χαραλάμπους
• Τσιαττιστό από τον κ. Κύρο Λυτρίδη 
• Κλήρωση λαχνών και κόψιμο της βασιλόπιττας.

Ευχαριστούμε  θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης:
Μιχάλη Τρακοσιή, Κώστα Χατζηβαγγέλη Cyworld Allance L.T.D. καθώς και 
τους Φούρνους Ζορπά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες  στους δωροθέτες της εκδή-
λωσής μας αλλά και ξεχωριστές ευχαριστίες σε όλους που συμμετείχαν στο 
εξαιρετικό καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα όπως επίσης και σε όλους τους εθε-
λοντές που μας βοήθησαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης. Εγκάρδιες ευχές 
για υγεία, χαρά, ευτυχία καθώς και ειρηνικό και δημιουργικό νέο έτος 2012. 
Με την ευκαιρία αυτή επιθυμούμε  να ευχαριστήσουμε και το κοινό της Αθη-
αίνου που αγκαλιάζει και στηρίζει την κάθε εκδήλωσή μας με την προσέλευ-
σή του και τη συνδρομή του. 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΛΕΝΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τιμή σε ιατρούς 
Με αισθήματα συγκίνησης αλλά και βα-
θειάς εκτίμησης προς τους τιμώμενους 
ιατρούς που προσέφεραν τις υπηρεσίες 
τους κατά καιρούς στην Αθηένου διακα-
τέχονταν όλοι όσοι έλαβαν μέρος στην 
εκδήλωση.Ευχαριστούμε για άλλη μια 
φορά τους: Κυριάκου Παναγιώτα - παθο-
λόγος,  Μιχάλης Καηλίδης – χειρουργός, 
Γιάννης Ευσταθιάδης – ορθοπεδικός, Αν-
δρέας Ζαχαρίας – παθολόγος, Νίκη Χαρή 
– παθολόγος, Γιαννάκης Ομήρου – ειδι-
κός παθολόγος, Θεοδώρου Κωνσταντί-
να – ψυχίατρος, Ελευθέριος Ελευθερίου 
– παθολόγος – καρδιολόγος, Μυρτώ Αζί-
να - παθολόγος, Αντώνης Χρονίδης - χει-
ρουργός, Θέμης Θεμιστοκλέους - παθο-
λόγος, Μαρία Μιχαηλίδου - παθολόγος, 
Κυριάκος Μάρας - παθολόγος, Ηρακλέ-
ους Χρίστος – ορθοπεδικός, Γλαύκος Χ» 
Θεοχάρους  -  γυναικολόγος, Αιμίλιος 
Χ Βαγγέλης – γυναικολόγος,  Σουμάκης 
Μάριος - παιδίατρος, Φίλιππος Πατσαλή 
– Γενικός εκτελεστικός ιατρικός διευθυ-
ντής Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενιε-
τικής Κύπρου, οι οποίοι παρευρέθηκαν 
και παρέλαβαν τιμητικές πλακέτες.



10 εκπαιδευση

Τα πάντα είναι έτοιμα για να υπο-
δεχτούν τους 13 μαθητές του Γυ-
μνασίου Ριζοκαρπάσου και τους 
καθηγητές τους.
10.30 π.μ.:οι καθηγητές, οι μα-
θητές του Γυμνασίου Αθηένου 
και αρκετοί γονείς υποδέχονται 
με πολλή αγάπη και  εγκαρδιό-
τητα τους ηρωικούς ελεύθερους 
εγκλωβισμένους που ήρθαν για 
να παραστούν στα εγκαίνια Έκθε-
σης Βιβλίου και στο Λογοτεχνικό 
Συναπάντημα που οργανώθηκαν 
στο Γυμνάσιο  της κοινότητας. 
Τα πρόσωπά τους χαρούμενα και 
ευτυχισμένα και στα χέρια τους 
ένας αόρατος, δείγμα της άγριας 
φυσικής βλάστησης που καλύπτει 
αρκετές ακαλλιέργητες εκτάσεις 
της Καρπασίας και συγκεκριμέ-
να του Ριζοκαρπάσου, για να φυ-
τευτεί στην αυλή του Γυμνασίου 
Αθηένου και να στέλνει το μήνυμα 
πως οι ρίζες μας είναι βαθιές στο 
χώμα τούτο της εσχατιάς του ελ-
ληνισμού και δεν μας τρομάζουν 
όπλα και βροντές.
Έτσι, οι εκδηλώσεις της μέρας τού-

της που ήταν γεμάτη συγκινήσεις 
και πρωτόγνωρες εμπειρίες, τελεί-
ωσε με συμβολική δενδροφύτευ-
ση από τις Διευθύντριες των δύο 
Γυμνασίων, της Αθηένου και του 
Ριζοκαρπάσου. 
Το δέντρο της κατεχόμενης πατρί-
δας μου 
δεν μπορεί εχθρός κανένας να το 

πάρει.
Δεν είναι για να το σηκώνει “ο ξέ-
νος” στην πλάτη
να το πηγαίνει κατά κει που θέλει.
Το δέντρο
δε μεταναστεύει μα κι ούτ’ αιχμα-
λωτίζεται.
Η ρίζα ταξιδεύει όλο και πιο βαθιά
στην απύθμενη γη του τόπου που 

το γέννησε.
Κρατάει γερά το χώμα.
Ο κορμός ορθώνεται ως τους θό-
λους του Θεού.
Το φύλλο αναπνέει λεύτερο αέρα.
Κι όταν ο άνεμος φυσά 
λυγίζει πέρα - δώθε τα κλαδιά.
Το δέντρο της πατρίδας μου 
από ψηλά, πολύ ψηλά, με χαιρετά.
Εγώ δε φεύγω - γνέφει -
Κρατάω γερά τη γη μας και τον ου-
ρανό
κι εσένα να ΄ρθεις πίσω καρτερώ. 
Κι έφυγαν οι μικροί μαθητές του 
Ριζοκαρπάσου με μια αμυγδαλιά, 
δώρο της Διεύθυνσης και της Μα-
θητικής Κοινότητας  του Γυμνασί-
ου Αθηένου,για να τη φυτέψουν 
στην αυλή του δικού τους σχολεί-
ου  και να τους μηνά κάθε άνοιξη 
πως η γη μας είναι όμορφη και μυ-
ρωμένη και 
“πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι 
δική μας θάναι”.  
 

Άρθρο της κ. Ροδούλας 
Ευθυμιάδου 

Β.Δ. Γυμνασίου Αθηαίνου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τετάρτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Αθηένου ΚΒ, με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Αθηένου ενημερώνουν 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να ανακυ-
κλώσουν υλικά. 

Συγκεκριμένα τα παιδιά των τμημάτων Δ1, Δ2 και Δ3 με τις επιστολές τους 
που δημοσιεύουμε πιο κάτω ζητούν κάδους ανακύκλωσης και δίνουν μα-
θήματα σε μας τους μεγαλύτερους για την έγνοια που πρέπει να δείχνουμε 
στο περιβάλλον. Διαβάστε τις επστολές τους:

Το δενΤρο Τησ παΤριδασ
μέρα ξεχωριστή για το ακριτικό γυμνάσιο αθηένου

Τα παιδια μασ νοιαζονΤαι για Το περιΒαΛΛον

Ο δήμος ανταποκρίθηκε στο αίτημα των παιδιών και συζητείται τρόπος καλύτερης διαχείρισης του θέματος της ανακύκλωσης και 
τοποθέτησης των καλάθων.
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Οι ηρωικοί ελεύθεροι εγκλωβισμένοι φέρουν 
στους ώμους τους, ακόμα και σήμερα, βαρύ το 
φορτίο της διατήρησης του ελληνισμού και της 
ορθοδοξίας στην κατεχόμενη γη μας. Η συνεύ-
ρεση των δύο σχολείων πήρε το γενικότερο τίτλο 
«Λογοτεχνικό Συναπάντημα» και ξεκίνησε με  τα 
εγκαίνια έκθεσης βιβλίου, η οποία  φιλοξενείται 
στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. 
Τα εγκαίνια  της έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος Αθη-
ένου, κ. Δημήτρης Παπαπέτρου. 
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη 
συμμετοχή μαθητών και από τα δύο σχολεία. Η 
λογοτέχνιδα, Μάρω Κουσιάππα, τίμησε με την 
παρουσία της την εκδήλωση. Μέσα από  μία σύ-
ντομη εισήγησή της, παρουσίασε τη λογοτεχνία 
ως σύμμαχό μας.  
Η Φιλόλογος, Βοηθός Διευθύντρια  του σχολεί-
ου μας, κ. Ροδούλα Ευθυμιάδου μας ταξίδεψε 
με ένα σύντομο οδοιπορικό στην κατεχόμενη γη 
μας, ενώ οι μαθητές του Ριζοκαρπάσου μας σερ-
γιάνισαν στον τόπο τους με τη δική τους παρου-
σίαση. 
Η εικόνα του Αγίου Φωκά, πολιούχου της Αθηέ-
νου, ένα γλυπτό περιστέρι, σύμβολο ελευθερίας 
και μια αμυγδαλιά,σύμβολο ελπίδας, ήταν τα  
δώρα που πρόσφερε η Διευθύντρια, κ. Άντρη 
Χρίστου στη Διευθύντρια του Γυμνασίου Ριζοκαρ-
πάσου, κ. Λουκία Λυσσάνδρου. Ένα  χειροποίητο 
κέντημα από τα χέρια των εγκλωβισμένων και 
ένας «Αόρατος», θάμνος από την κατεχόμενη 
Καρπασία, ήταν τα συμβολικά δώρα του Γυμνα-
σίου Ριζοκαρπάσου.
Στη συνέχεια της ημέρας οι μαθητές του Γυμνα-
σίου Ριζοκαρπάσου  ξεναγήθηκαν στη μονάδα 
ανακύκλωσης του σχολείου μας,όπου τους προ-
σφέρθηκαν κατασκευές των μαθητών μας  από 
ανακυκλωμένο χαρτί και πλαστικό.
Γύρω στις 12 .30 οι μαθητές του σχολείου μας 
μπήκαν στις τάξεις τους μαζί με τους μαθητές του 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου για περαιτέρω σύσφιγ-
ξη των σχέσεων τους και επισφράγιση της φιλίας 
τους.
Πριν την αναχώρησή τους γευματίσαμε όλοι μαζί 
σε  παραδοσιακή ταβέρνα της Αθηένου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους το 
Ιερατείο της κοινότητας, ο Δήμαρχος Αθηένου, κ. 
Δημήτρης Παπαπέτρου, ο Επαρχιακός Επιθεωρη-
τής Λάρνακας και Αμμοχώστου,κ. Μιχάλης Λοϊζί-
δης, ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, κ. Βάσος 
Χατζηγιαννακού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Γονέων, κ. Νεόφυτος Περατικός, η πρώην Διευ-
θύντρια του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, κ. Ξένια 
Αρχοντίδου, ο γραμματέας της ΣΠΕ Αθηένου, κ. 
Μάριος Καρακόκκινος, μέλη της Σχολικής Εφορεί-
ας και του Συνδέσμου Γονέων, αφυπηρετήσαντες  
εκπαιδευτικοί της κοινότητας Αθηένου καθώς και 
Ριζοκαρπασίτες που διαμένουν προσωρινά στην 
Αθηένου. 
Κύριος χορηγός της εκδήλωσης ήταν η ΣΠΕ Αθη-
ένου, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για το 
έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τα 
εκπαιδευτικά δρώμενα της κοινότητας Αθηένου.

αποτελούν για τον καθένα μας φωτεινό φάρο 
και δέσμευση ότι δε θα ξεχάσουμε και θα συνε-
χίσουμε να στηρίζουμε τους ελεύθερους πολιορ-
κημένους του Ριζοκαρπάσου μέχρι να ανατείλει 
ο ήλιος της δικαιοσύνης στο πολύπαθο νησί μας. 
Δεσμευόμαστε να ανταποδώσουμε κι εμείς την 
επίσκεψη στο ηρωικό Γυμνάσιο της «Άκρας Γης».

Στις 7 Φεβρουαρίου, το σχολείο μας άνοιξε τις αγκάλες του και υπο-
δέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη και ζεστασιά  τους 13 μικρούς μαθητές του 
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου μαζί με τους καθηγητές τους. 

Στις 9 Ιανουαρίου 2012 οι καθηγητές και η 
μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου Αθηένου 
επέστρεψαν  στο γνωστό οικείο χώρο του 
σχολείου, με μεγάλη χαρά, μεράκι και όρεξη 
για μια νέα αποδοτική και παραγωγική χρο-
νιά. 
Στις 19 Ιανουαρίου τιμήσαμε με μια λιτή εκ-
δήλωση τη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου, 
Αρχιεπισκόπου της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Κύπρου από το 1950 μέχρι το 
θάνατό του  το 1977 και πρώτου προέδρου 
της Δημοκρατίας της Κύπρου από το 1960 
μέχρι το 1977. 
Παράλληλα, σε εκδήλωση που παρουσιά-
σαμε στις 27 του ίδιου μήνα, στην αίθουσα 
πολλαπλής χρήσης του σχολείου μας, τιμή-
σαμε τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών ως μέρα 
των Ελληνικών Γραμμάτων και της Παιδείας.  

Μέσα από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα τονίσαμε ότι κάθε εκπαιδευτική 
διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στην από-
κτηση γνώσεων, αλλά επεκτείνεται και σε 
ένα μεγαλύτερο φάσμα θεμελιωδών  κοινω-
νικών αξιών και αρετών: τον αυτοσεβασμό, 
τον αλληλοσεβασμό, τον αλτρουϊσμό, την 
κοινωνική ευαισθητοποίηση και την άδολη 
προσφορά προς  το συνάνθρωπο. 
Τιμώμενο πρόσωπο για την πολυετή και άο-
κνη προσφορά του στα γράμματα και τον 
πολιτισμό της κοινότητας ήταν ο κ. Αδάμος 
Αδάμου, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορίας Αθηένου από το 2005 μέ-
χρι το 2011. Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδή-
λωσης τελείωσε με το διαγωνισμό γνώσεων 
Euroquiz, που ανέδειξε τα πιο ευρωπαϊκά 
τμήματα του σχολείου.

Με τους ελεύθερους εγκλωβισμένους 
μαθητές της Καρπασίας

γυμνασιο αθηενου

Οι στίχοι του μεγάλου ποιητή της Ρωμιο-
σύνης, Γιάννη Ρίτσου:

«Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο 
Εσύ της Θάλασσας ρυθμός, ολάνθιστο κλωνάρι,
Κουράγιο, μικροκόρη μας που μας εγίνης 
μάνα...»

Τιμήθηκαν ο εθνάρχης μακάριος 
και οι Τρεις ιεράρχες

εκπαιδευση

Από τις δραστηριότητες του Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αθηένου

Λίγο πριν τα σχολεία κλείσουν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, τα παιδιά φιλοξένησαν τους γονείς τους στις τάξεις τους, για να παίξουν, να δημιουργήσουν, να τραγουδήσουν και 
να περάσουν ευχάριστα  το πρωινό τους. 

Ο ελλαδίτης μουσικοπαιδαγωγός Μανόλης Φιλιππάκης ήρθε στο σχολείο και μέσα από το 
μουσικοθεατρικό του παιχνίδι ένιωσαν και έμαθαν πολλά! 

Παιδιά της Στ’ τάξης του Δημοτικού, μαζί με τη δασκάλα τους κυρία Νίκη, παρουσίασαν χρι-
στουγεννιάτικες εργασίες τους.  
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2012 : διεθνεσ εΤοσ 
εκδηλώσεις στην κύπρο από το συνεργατισμό

Σε σχετική εγκύκλιο προς όλα τα ΣΠΙ 
αναφέρει χαρακτηριστικά:
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτρο-
πείας της Τράπεζας το Σχέδιο Αντα-
μοιβών τροποποιείται. Το υφιστάμενο 
σχέδιο θα τερματιστεί και θα υιοθετη-
θεί νέο σχέδιο το οποίο θα προσφέρει 
δώρα αξίας στους κατόχους καρτών 
μέσω κληρώσεων.
Η συγκομιδή των βαθμών του υφιστά-
μενου σχεδίου θα τερματιστεί την 31η 
Ιανουαρίου 2012 και οι κάτοχοι καρ-
τών θα έχουν το περιθώριο τριών μη-
νών να εξαργυρώσουν τους βαθμούς 
τους, δηλαδή μέχρι 30 Απριλίου 2012. 
Όσοι πελάτες δεν εξαργυρώσουν τους 
βαθμούς τους, θα λάβουν μέρος σε 
κληρώσεις. Νοείται ότι όσοι λογαρια-
σμοί πιστωτικών καρτών παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις πέρνα των τριών απλή-
ρωτων δόσεων ή κάρτες που είναι ακυ-
ρωμένες για περίοδο μεγαλύτερη του 
ενός έτους δεν θα μπορούν να εξαρ-

γυρώσουν τους βαθμούς τους ούτε να 
λάβουν μέρος στην κλήρωση για τα 
δώρα.
Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών θα 
ενημερωθούν γραπτώς από την Υπηρε-
σία Τραπεζικής Κάρτας σχετικά με τις 
πιο πάνω αποφάσεις καθώς και για την 
εφαρμογή του νέου σχεδίου το οποίο 
θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η Φε-
βρουαρίου 2012. Επισυνάπτεται δείγ-
μα επιστολής με την οποία θα πρέπει  
και εσείς να ενημερώσετε σχετικά τους 
πελάτες σας, κατόχους χρεωστικών 
καρτών.
Οι κάτοχοι καρτών, από 1η Φεβρου-
αρίου 2012, για κάθε ευρώ που ξο-
δεύουν θα δικαιούνται, μία συμμετοχή 

στη κλήρωση. Οι κληρώσεις θα γίνο-
νται σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. 
κάθε τρίμηνο. Από τις κληρώσεις θα 
εξαιρούνται  κα πάλι όσοι λογαρια-
σμοί παρουσιάζουν καθυστερήσεις 
πέραν των τριών απλήρωτων δόσεων. 

Σημειώνεται ότι από τις κληρώσεις θα 
εξαιρούνται οι κάρτες των ΣΠΙ οι οποί-
ες χρησιμοποιούνται για πληρωμές στο 
JCCSmart, δηλαδή για πληρωμή δια-
φόρων λογαριασμών, αδειών κυκλο-
φορίας κ.λ.π. 

προσφορά δώρων από τις κάρτες του συνεργατισμού
Νέο σχέδιο με την προσφορά δώρων αξίας προωθεί για τις κάρτες του Συνεργατικού Κινήματος η Σ. Κ. Τράπεζα

Το Συνεργατικό Κίνημα της Ευρώπης κήρυξε στις 
12 Ιανουαρίου,  την επίσημη έναρξη των εορτα-
σμών για το Διεθνές Έτος Συνεργατισμού των Ηνω-
μένων Εθνών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο 
αυτό  έχει ζητήσει από όλα τα συνεργατικά κινήματα 
-μέλη του να γνωστοποιήσουν στους ευρωπαϊκούς 
λαούς  την έναρξη των εορτασμών, οι οποίοι πε-
ριλαμβάνουν διάφορες εκδηλώσεις, που έχουν 
στόχο να αναδείξουν τη συμβολή του συνεργατικού 
θεσμού στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινω-
νική πρόοδο.
Ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού έχει κηρυχθεί το 
2012, με  ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του 
διεθνούς οργανισμού, που λήφθηκε στις 18 Δεκεμ-
βρίου του 2009. Η απόφαση λήφθηκε με σκοπό να 
αναγνωριστεί η συμβολή των συνεργατικών κινημά-
των  στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
λαών σε όλες τις χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον περιορισμό της φτώχειας, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή. 
Με το σύνθημα του Διεθνούς Έτους, «Οι συνεργα-
τικές επιχειρήσεις κτίζουν ένα καλύτερο κόσμο», 
υπογραμμίζεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρα 
των συνεργατικού μοντέλου και οι δυνατότητες που 
έχει να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων, που απορρέουν από τη διεθνή 
οικονομική κρίση η οποία  σήμερα επηρεάζει αρ-

νητικά  τις οικονομίες όλων των χωρών.  
Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού και του διε-
θνούς συνεργατικού κινήματος, θα διοργανώσει 

διάφορες εκδηλώσεις, ανταποκρινόμενο στη μεγά-
λη τιμή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στις 
προσδοκίες των Eυρωπαίων και Kυπρίων συνεργα-
τιστών.

To  κίνημα της ευρώπης σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών 
του διεθνούς Έτους συνεργατισμού των ην. εθνών

 Έρανος για βοήθεια 18χρονου
Η ΣΠΕ Αθηένου αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον ανθρωποκε-
ντρικό χαρακτήρα της και την προσήλωση της στα κοινωνικά θέματα της 
Αθηένου, ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία και απευθύνθηκε σε όλα τα 
συνεργατικά πιστωτικά  τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου , ζητώντας την 
οικονομική ενίσχυση των προσπαθειών για κάλυψη των εξόδων της πε-
ρίθαλψης του 18χρονου Ραφαήλ Σκούρου που τραυματίστηκε σε τρο-

χαίο δυστύχημα. Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηένου, το ΣΚΕ 
και την Εκκλησία   ανοίχθηκε ειδικός τραπεζικός λογαριασμός

Όνομα: ΣΚΟΥΡΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ή ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΟΥ Γ. ΡΟΔΟΥΛΛΑ
Αρ. Λογαριασμού: 04810 20 06057 0
ΙΒΑΝ: CY76  0070  4810  0000  0000  2006  0570

Οι κάτοχοι καρτών, από 1η 
Φεβρουαρίου 2012, για 
κάθε ευρώ που ξοδεύουν 
θα δικαιούνται, μία συμμετο-
χή στη κλήρωση.
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Το Συνεργατικό Κίνημα της Ευρώπης κήρυξε στις 12 Ιανουαρίου,  την επί-
σημη έναρξη των εορτασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Διεθνές Έτος 
Συνεργατισμού των Ηνωμένων Εθνών. 
Στο πλαίσιο αυτό  έχει ζητήσει από όλα τα συνεργατικά κινήματα-μέλη του 
να γνωστοποιήσουν στους ευρωπαϊκούς λαούς την έναρξη των εορτασμών, 
οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορες εκδηλώσεις, που έχουν στόχο να ανα-
δείξουν τη συμβολή του συνεργατικού θεσμού στην οικονομική ανάπτυξη 
και στην κοινωνική πρόοδο.

Ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού έχει κηρυχθεί το 2012, με  ψήφισμα της Γενι-
κής Συνέλευσης του διεθνούς οργανισμού, που λήφθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 
του 2009. 
Η απόφαση λήφθηκε με σκοπό να αναγνωριστεί η συμβολή των συνεργατικών 
κινημάτων  στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των λαών σε όλες τις χώ-
ρες του κόσμου, ιδιαίτερα όσον αφορά: 
τον περιορισμό της φτώχειας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
κοινωνική συνοχή. 

Με το σύνθημα του Διεθνούς Έτους, «Οι συνεργατικές επιχειρήσεις κτίζουν ένα 
καλύτερο κόσμο», υπογραμμίζεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του συ-
νεργατικού μοντέλου και οι δυνατότητες που έχει να συμβάλει ουσιαστικά στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, που απορρέουν από τη διεθνή οικονομική κρί-
ση, η οποία  σήμερα επηρεάζει αρνητικά  τις οικονομίες όλων των χωρών.  
Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
ευρωπαϊκού και του διεθνούς συνεργατικού κινήματος, θα διοργανώσει διάφο-
ρες εκδηλώσεις, ανταποκρινόμενο στη μεγάλη τιμή του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών και στις προσδοκίες των Ευρωπαίων και Κυπρίων συνεργατιστών.

συνεργαΤισμου

κοινΩνικη και οικονομικη αναπΤυΞη

διοργανΩση εκδηΛΩσεΩν

ο συνεργατισμός κτίζει 
ένα καλύτερο κόσμο

*Άρθρα από το Ενημερωτικό Δελτίο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
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Τα Χριστούγεννα έχουν πια περάσει. 
Μια γλυκιά ανάμνηση μένει από αυτή τη με-
γάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. 
Τα μηνύματα των Χριστουγέννων όμως βρί-
σκονται ριζωμένα στις ψυχές του κάθε ενός 
από εμάς. 
Μηνύματα τα οποία κάθε χρόνο μας θυμί-
ζουν τα παιδιά μας μέσα από τις χριστουγεν-
νιάτικες εκδηλώσεις τους. 
Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Γονέων διορ-
γάνωσε φέτος Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
στις 20 Δεκεμβρίου 2012 στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Γυμνασίου Αθηένου, η οποία 
ευγενώς παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό 
από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου και τη Σχο-
λική Εφορεία Αθηένου. 
Με ύμνους και χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
από την παιδική χορωδία της Σχολής Βυζα-
ντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως 
Τριμυθούντος, υπό τη διεύθυνση του καθη-
γητή τους, κ. Ευάγγελου Γεωργίου, γέμισε η 
αίθουσα. 
Το μήνυμα των Χριστουγέννων μετέφεραν  
με σύντομες ομιλίες τους ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Γονέων, κ. Κωνσταντίνος Παπα-

ϊακώβου και ο πρόεδρος του Μαθητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Σχολείου Αθηέ-
νου Κ.Β΄, Κυριάκος Πάρπας.  
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσία-
ση της θεατρικής παράστασης «Το Γαλάζιο 
Πουλί»  του Βέλγου συγγραφέα Μωρίς Μαί-
τερλινγκ από το Θέατρο Σκάλα σε σκηνοθε-
σία Μόνικας Μελέκη. 
Επειδή όμως Χριστούγεννα σημαίνει δώρα, 
ο Άγιος Βασίλης ολοκλήρωσε την Χριστου-
γεννιάτικη εκδήλωση προσφέροντας σε όλα 
τα παιδιά λιχουδιές. 
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η αίθουσα εκ-
δηλώσεων «Ανάμνησης», την οποία ευχαρι-
στούμε θερμά. 
Πέραν της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 
και στα πλαίσια της προσφοράς του, ο Σύν-
δεσμος Γονέων πρόσφερε χρηματικά ποσά 
σε άπορα παιδιά των Δημοτικών μας Σχολεί-
ων για την αγορά ειδών ένδυσης και υπόδη-
σης. 
Ο Σύνδεσμος Γονέων εύχεται στο νέο Δή-
μαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο και στη νέα 
επιτροπή της Σχολικής Εφορείας καλή επιτυ-
χία στο έργο τους.

με τραγούδια, θέατρο και δώρα
γιορτάστηκαν τα χριστούγεννα

συνδεσμοσ γονεΩν δημοΤικΩν 
σχοΛειΩν αθηενου

δημοΤικο σχοΛειο αθηενου κ.Β΄

Γράφει η Βοηθός Διευθύντρια 
κ. Παναγιώτα Παπαχρυσοστόμου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για τον 
Εθελοντισμό και στα πλαίσια του υπό έμφα-
ση στόχου του Υ.Π.Π για τη σχολική χρονιά 
2010-2011»Σεβασμός, Ευθύνη, Αλληλεγ-
γύη», το σχολείο μας έλαβε μέρος σε διαγω-
νισμό ο οποίος προκηρύχθηκε από το Παγκύ-
πριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) σε συνεργασία με το Υ.Π.Π και απέ-
σπασε το Γ΄ βραβείο παγκύπρια. Ο διαγωνι-
σμός με τίτλο «Νεολαία και Εθελοντισμός» 
διεξαγόταν ανάμεσα σε σχολεία Δημοτικής, 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης για τις εθε-
λοντικές τους δράσεις. Το Δημοτικό Σχολείο 
Αθηένου Κ.Β΄ ήταν το μοναδικό σχολείο Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης το οποίο διακρίθηκε 
στο διαγωνισμό ανάμεσα σε Γυμνάσια και 
Λύκεια καταφέρνοντας να αποσπάσει το Γ΄ 
βραβείο. Το βραβείο, το οποίο συνοδευό-
ταν με τιμητική πλακέτα και με το ποσό των 
€1700, το μοιράστηκε εξίσου το σχολείο μας 
με το Xenion High School με το οποίο ισοψή-
φησε. Το Α΄ και Β΄ βραβείο το πήραν 4 άλλα 
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.
Η βράβευση των σχολείων έγινε σε τρεις φά-
σεις: 
α)  Στις 5 Δεκεμβρίου 2011 σε δεξίωση στο 
Προεδρικό Μέγαρο. Η βράβευση των σχολεί-
ων έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Χριστόφια στην παρουσία υπουργών και 
άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Στην 
εκδήλωση ήταν προσκεκλημένα τα σχολεία 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με εκπρο-
σώπους τους ένα καθηγητή και ένα μαθητή 

από κάθε σχολείο και πολύς άλλος κόσμος.   
β) Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 στην Τράπεζα Κύ-
πρου στην Αγία Παρασκευή. Έγινε βράβευση 
και απόδοση εύφημης μνείας στα σχολεία 
Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Η 
βράβευση έγινε από τον πρόεδρο του ΠΣΣΕ 
κ Σταύρο Ολύμπιο και την πρώην Υπουργό 
Παιδείας κ. Κλαίρη Αγγελίδου.
γ) Στις 27 Ιανουαρίου 2012 στο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Αθηένου Κ.Β΄. Σε ειδική 
εκδήλωση στο σχολείο έγιναν τα αποκαλυ-
πτήρια πινακίδας, από τον αντιπρόεδρο του 
ΠΣΣΕ κ.Ηλία Δημητρίου,  στην οποία αναγρά-
φεται ότι το σχολείο μας πήρε το Γ΄ βραβείο 
στο διαγωνισμό.

Τιμητική 
διάκριση και 
βράβευση σε 
παγκύπριο 
διαγωνισμό Η πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμ-

βουλίου κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, 
Λουκία Περατικού, δέχεται τα συγχαρητήρια 
από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Χριστό-

φια για το έργο του σχολείου.

Βράβευση του σχολείου στην Τράπεζα Κύ-
πρου στην Αγία Παρασκευή

δημοΤικο σχοΛειο αθηενου (κ.α.)

Την  Παρασκευή 20 Ιανουαρίου τα παιδιά και 
των Δημοτικών Σχολείων Αθηένου Κ.Α. και Κ.Β. 
παρακολούθησαν την κινηματογραφική παρά-
σταση «Ο μικρός Οδυσσέας και ο κύκλωπας» 
σε σκηνοθεσία Μιχάλη Παπά. Η προβολή της 

ταινίας έγινε  στο θεατράκι του Δημοτικού Σχο-
λείου Κ.Α. Ήταν μια ιστορία που αφορούσε τα 
σύγχρονα παιδιά της Κύπρου σε σχέση με την 
ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα με το 
μύθο του Οδυσσέα και του Κύκλωπα.

δρασΤηριοΤηΤεσ  μηνα ιανουαριου

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 πραγ-
ματοποιήθηκε στο  θεατράκι του Δημοτικού 
Σχολείου (Κ.Α.) η γιορτή των γραμμάτων. Στη 
γιορτή  παιδιά της Α΄και Γ΄τάξης απάγγειλαν 
ποιήματα για τη σημασία των γραμμάτων, των 
βιβλίων  καθώς και για τη γιορτή των 3 Ιεραρ-
χών και την προσφορά τους στη γνώση και στη 
μάθηση. Χαρήκαμε ακόμα μια όμορφη θεατρι-

κή σκηνή από παιδιά της Γ΄τάξης και τραγούδια 
από τις φωνές των παιδιών της Β΄τάξης. Στα 
πλαίσια της στενής συνεργασίας του Δημοτι-
κού Κ.Α.  και του Νηπιαγωγείου με σκοπό την 
ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δη-
μοτικό Σχολείο, έλαβαν μέρος στη γιορτή και 
παιδάκια από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αθηέ-
νου με ένα όμορφο τραγουδάκι!

ανακυκΛΩση σΤην πραΞη
Η Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αθηέ-
νου Κ.Β΄,στα πλαίσια διαθεματικής ενό-
τητας για το περιβάλλον, ασχολήθηκε 
με την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, 
γυαλιού.  Τα παιδιά με επιστολή τους 
προς το Δήμαρχο της κοινότητας ζήτη-
σαν όπως τοποθετηθούν κάδοι ανακύ-
κλωσης κοντά στο σχολείο για να μπο-
ρούν να βάζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά 
που συλλέγουν. 

Ανακύκλωση χαρτιού στο Γυμνάσιο Αθηένου

Ετοιμασία ταινίας μικρού μήκους για τα είδη 
σακουλών
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περιοδικεσ εκθεσεισ ΒυζανΤινησ Τεχνησ

καΛΛινικειο δημοΤικο μουσειο

ποΛιΤισΤικα

Επιμέλεια:
Νόνη Παπουή, 
Έφορος Καλλινίκειου Δημοτικού Μουσεί-
ου Αθηένου 

Την 1η Δεκεμβρίου 2011 πραγ-
ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
Ομαδικής Έκθεσης Βυζαντινής Αγι-

ογραφίας και ψηφιδωτού εις μνή-
μην Καλλίνικου Μοναχού και Άλκη 
Κεπόλα. 
Έργα δεκαοχτώ αγιογράφων και 
ψηφιδογράφων, οι περισσότεροι 
των οποίων υπήρξαν μαθητές ή 
φίλοι των δύο αγιογράφων που 

υπηρέτησαν τη Βυζαντινή Τέχνη 
με αγάπη και αφοσίωση, προβλή-
θηκαν στο Μουσείο για περίοδο 
δύο μηνών, δίνοντας της ευκαιρία 
στους επισκέπτες να θαυμάσουν 
και να μελετήσουν βυζαντινά έργα 
του 21ου αιώνα. 

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν και οι δύο αγιογραφημένες εικόνες τέλη 
18ου – αρχές 19ου αιώνα, τις οποίες έκαναν δωρεά στο Μουσείο η Μη-
τρόπολη Πάφου και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.

23 Φεβρουαρίου – 27 Απριλίου 2012 
το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο 
Αθηένου σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
και το Βυζαντινό Μουσείο Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου ΙΙΙ φιλοξενεί την 
Έκθεση «Ταξίδι στη Βυζαντινή Τέ-
χνη». Στην Έκθεση παρουσιάζονται 
έργα μαθητών και μαθητριών που 
συμμετείχαν στο ομώνυμο πρόγραμ-
μα του Βυζαντινού Μουσείου και 
εμπνεύστηκαν από έφιππες μορφές 
Αγίων και την Υπεραγία Θεοτόκο, γλυ-
κιά προστάτιδα του μικρού Χριστού. 

Ο Δρ. Μιχάλης Τουμάζου, επι-
κεφαλής της αρχαιολογικής 
αποστολής στην Αθηένου, κα-
θηγητής Κλασσικών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Davidson 
της Βόρειας Καρολίνας, βρέθη-
κε στην Κύπρο με μικρή ομάδα 
φοιτητών του στα πλαίσια ενός 
τετράμηνου προγράμματος του 
Πανεπιστημίου με επισκέψεις 
σε διάφορους αρχαιολογικούς 
και ιστορικούς χώρους. 

Ο Δρ. Τουμάζου με περηφάνια 
παρουσίασε στους φοιτητές του 
την Αθηένου και τα αποτελέ-
σματα των ανασκαφών του τόσο 
στον αρχαιολογικό χώρο της 
Μάλλουρας, όσο και στο Μου-
σείο το οποίο στεγάζεται στο 
Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο. 
Η Εφορος του Μουσείου τους 
ξενάγησε στο Βυζαντινό και 
Εθνογραφικό. 

Ο Δήμος Αθηένου παρέθεσε 
στην ομάδα γεύμα. 

Κατά την επίσκεψη του Δρ. 
Τουμάζου στην Αθηένου συζη-
τήθηκαν διάφορα θέματα που 
αφορούσαν την αποστολή και 
αρχαιολογία του ευρύτερου χώ-
ρου Αθηένου, με τον Δήμαρχο κ. 
Δημήτρη Παπαπέτρου.

επισκεψη 
αρχαιοΛογικησ 

αποσΤοΛησ

η μάλλουρα 
παρουσιάστηκε 

σε φοιτητές

Σχετικά με το άρθρο που έχει δη-
μοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα 
της Αθηένου, Τεύχος 27, σελ.24, 
αναφορικά με το Αποχετευτικό Σύ-
στημα του Δήμου, δεν αναφέρθη-
κε η πηγή όπου λήφθηκε το άρθρο, 
το οποίο ανήκει στη Κυπριάνα 
Χριστοδούλου, Πολιτικό Μηχανι-
κό- Εξωτερικό Συνεργάτη της  Υπη-
ρεσίας Αποχετεύσεων και Ανακύ-
κλωσης του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων και απολογούμαι απέναντι 
στο πρόσωπο της.

Αναστασία Τσιαήλη, Τεχνικός ΤΑΥ

αναφορά πηγής 
άρθρου

απο Το υπουργειο 
εμποριου

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού μετά από μελέτη του κτι-
ρίου ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
απέδωσε έπαινο για την ενεργειακή 
απόδοση κτιρίου, η οποία επετεύχη με 
μέτρα που εφαρμόζει για εξοικονόμηση 
ενέργειας.
Η ένδειξη ενεργειακή αποδοσης περι-
λαμβάνει την κατανάλωση ενέργειας 
για σκοπους θέρμανσης και ψύξης του 
κτιρίου, για παραγωγή ζεστού νερού, 
για εξαερισμό και για φωτισμό του κτι-
ρίου.

Έπαινος στο Δήμο 
Αθηένου για 

μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Σύγ-
χρονου Ψηφιδωτού  (A.I.M.C) 
κάθε δύο χρόνια οργανώνει 
συνέδριο σε χώρα μέλους του 
οργανισμού. Τη φετινή χρονιά 
2012, το συνέδριο θα πραγμα-
τοποιηθεί για πρώτη φορά στην 
Κύπρο. Το Καλλινίκειο Δημοτικό 
Μουσείο Αθηένου επιλέγηκε ως 
ο χώρος φιλοξενίας του συνεδρί-
ου και της έκθεσης ψηφίδας με 
έργα Κύπριων καλλιτεχνών και 
αφίσας με έργα διεθνών καλλι-

τεχνών. 
Η έκθεση θα συμπίπτει χρονικά 
με το πανηγύρι του Πολιούχου 
Αγίου της Αθηένου, Άγιου Φωκά. 
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 
καλλιτέχνες από τριάντα χώρες. 
Οι παρουσιάσεις θα πραγματο-
ποιηθούν στην αγγλική γλώσσα 
και θα υπάρχει ταυτόχρονη με-
τάφραση στις γλώσσες ελληνική, 
ισπανική, ιταλική και ρωσική. 
Περαιτέρω πληροφορίες θα δο-
θούν σε επόμενη έκδοση.

παγκοσμιο συνεδριο συγχρονου ψηΦιδΩΤου 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

εκθεση σΤα πΛαισια Του συνεδριου
15-22 σεπΤεμΒριου 2012
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Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Πολι-
τιστικού Ομίλου «Μάλλουρα» πραγματο-
ποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2012 στην 
Κλειστή Αίθουσα του Γυμνασίου Αθηέ-
νου. 
Το πρόγραμμα παρουσίαζαν η Μαρία 
Δημητρίου και ο Πέτρος Κολιάς και περι-
λάμβανε χορούς από όλες τις ομάδες του 
Ομίλου, τραγούδια από μικρούς αλλά και 
από νέα ταλαντούχα παιδιά, καθώς επί-
σης και ποιήματα από φίλους του Ομί-

λου. Την γενική επιμέλεια του κειμένου 
είχε η Βερόνικα Γεωργίου. 
Να σημειωθεί ο καταπληκτικός φωτισμός 
και ήχος, που οφείλονται στον Παντελή 
Κοτσιρέα. 
Ο Αγιος Βασίλης κέρασε γλυκά σε όλους 
τους μικρούς συμμετέχοντες, προσφέρο-
ντάς τους ιδιαίτερη χαρά.
 Ακολούθησε κλήρωση με πλούσια δώρα. 
Ήταν αναμφίβολα μια εξαιρετική εκδή-
λωση, που διεξήχθη σε ευχάριστο κλίμα. 

Τραγούδι, χορός 
και δώρα στη γιορτή 
των χριστουγέννων

Την ημέρα των Φώτων, στις 6 Ιανουαρίου, ο Πολιτιστικός Όμιλος  «Μάλλουρα» στο οί-
κημά του με τη συμμετοχή μελών και φίλων έφτιαχνε και πωλούσε τους παραδοσιακούς 
λουκουμάδες από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Ο Ομιλος απέδειξε πολλές φορές ότι 
στηρίζει τα ήθη και τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, που αγγίζουν το βάθος του χρό-
νου, γι’ αυτό άλλωστε κάθε παρόμοιου τύπου εκδήλωσή του αγκαλιάζεται από τον κό-
σμο της Αθηένου και όχι μόνο.

Με χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις διασκέδασε τους δημότες ο Δήμος Αθηένου 
κατά την περίοδο των Γιορτών.
Ο Αγιος Βασίλης του Δήμου αναμενόταν με χαρά από τα παιδιά και όταν έφτασε 
έτρεξαν πάνω του και φωτογραφήθηκαν μαζί του. Το τρενάκι επίσης του Τίβολι Λού-
να Πάρκ, πήρε βόλτα μικρούς και μεγάλους.

ημέρα των Φώτων 
με λουκουμάδες

Ο Άγιος Βασίλης του 
Δήμου ψυχαγώγησε 

τα παιδιά
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Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΙΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
αφιερωμένο στα παιδιά της κένυας και της αθηένου

ο παΤερασ ΤιΤο
Ο πατέρας Τίτο γεννήθηκε από μια φτωχή γεωργική 

πολυμελή οικογένεια σε μια αφιλόξενη έρημο στην πε-
ριοχή των Μασάι. Λόγω έλλειψης υγιεινής φροντίδας 
είναι πολύ δύσκολο να επιζήσει κανείς στη βρεφική 
ηλικία. Ο πατέρας Τίτο ήταν δυνατός και πεισματάρης 
και τα κατάφερε. Μεγάλωσε και αυτός μέσα στη φτώ-
χεια και τις δύσκολες συνθήκες της περιοχής.

Μεγαλώνοντας ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά και 
πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτός από τους ιδρυτές της 
Ορθοδοξίας στην περιοχή. Στο πρόσωπο του μικρού 
Τίτο έβλεπαν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να 
συνεχίσει το έργο που αυτοί άρχισαν. Έτσι, του προ-
σέφεραν μία θέση στη Θεολογική Σχολή της Ναϊρόμπι 
για να γίνει ιερέας. Τελειώνοντας τη Θεολογική Σχολή, 
επέστρεψε στο χωριό του όπου εκεί τον περίμενε ένα 
πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσει. Η περιοχή του είναι 
ένας τόπος όπου πρέπει να έχεις τη σοφία και τη δύνα-
μη να μπορείς να συνυπάρχεις με τις διάφορες φυλές 
και ένα μωσαϊκό θρησκειών.

Ο πατέρας Τίτο με την εξυπνάδα και την αγάπη κα-
τάφερε να κερδίσει τον κόσμο που μένει στην περιοχή 
του και πολύ γρήγορα έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος 
όλοι τον εμπιστεύονται. Ξεκίνησε την πρώτη εκκλησία 
όπου την έχτισε με καλάμια και λάσπη και συνάμα φι-
λοξενούσε ορφανά παιδιά της περιοχής όπου με δυ-
σκολίες προσπαθούσε να τους βρει το φαγητό καθώς 
τους μάθαινε και τα πρώτα γράμματα. Το κράτος της 
Κένυας ακόμα δεν έχει την ικανότητα να προσφέρει σε 
όλα τα παιδιά τη στοιχειώδη μόρφωση.

Χάρη στη βοήθεια που παίρνει από την Αθηένου 
αξιοποιώντας την με ένα ωραίο και σωστό τρόπο, ο 
πατέρας Τίτο κατάφερε όχι μόνο να μπορεί να θρέψει 
αυτά τα παιδιά αλλά και να τους δίνει και μία μόρφω-
ση όπου με τις συνθήκες που το κάνει θα τη ζήλευαν 
πολλά σχολεία.

Ο πατέρας Τίτο δέχτηκε την πρόσκληση να επισκε-
φτεί την Αθηένου το καλοκαίρι του 2009, για να δει 
από κοντά τους ανθρώπους που τον βοηθούν και τον 
στηρίζουν και συνάμα να τους πει ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ για όσα κάνουν για αυτόν και τα παιδιά όπου 
ο ίδιος φροντίζει. Πολύ γρήγορα έγινε και αυτός ένα 
κομμάτι της Αθηένου. Ήταν ο πρώτος Αφρικανός ιερέ-
ας που συλλειτούργησε με τους ιερείς μας, όπου ακού-
στηκε η Θεία Λειτουργία στην παναφρικανική γλώσσα 
των Σουαχίλι.

Γυρνώντας στους δρόμους της Αθηένου όλος ο κό-
σμος τον αγκάλιαζε με αγάπη και τον ρωτούσε να τους 
πει πόσα παιδιά έχει στο σχολείο και κάτι για το έργο 
που έχει αναλάβει.

Φεύγοντας από την Αθηένου, πήρε τις καλύτερες 
αναμνήσεις. Όπου και αν πάει έχει κάτι καλό να πει για 
εμάς.

Αυτός είναι ο πατέρας Τίτο, όπως των γνωρίσαμε.

Κώστας Σταυρινός
Εκ μέρους της ομάδας που ταξίδεψε στην Αφρική το 
καλοκαίρι του 2011

γραμμα παΤροσ ΤιΤο 
προσ Την αθηενου

Αγαπητοί εν Χριστώ Πατέρες της Αθηένου και Επαρχίας Λάρνακας,
Σας χαιρετώ εν Θεώ αδελφοί. Εύχομαι ειλικρινά ότι εσείς και το 

ποίμνιό σας είστε καλά. Γράφω αυτό το γράμμα ως ένδειξη σεβα-
σμού για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε και εκτίμηση που δείξα-
τε στις σύντομες συναντήσεις που είχαμε στην Αθηένου, οι οποίες 
όμως βοήθησαν, έστω και από μακριά, για να αλλάξει η ζωή κάποιων 
ανθρώπων. Πράγματι η έγνοια σας είναι να μεταφέρετε το λόγο του 
Θεού, ενώ και οι άνθρωποί σας είναι σταλμένοι από Αυτόν.

Αυτό φανερώνει την αλληλεγγύη που έχετε μεταξύ σας, την έγνοια 
και την αγάπη για τους άλλους. Το παράδειγμα της ομάδας της Αθη-
ένου, του Ψευδά, της Πάφου και άλλων, θα πρέπει να το μιμηθούν 
και άλλοι από ολόκληρο τον κόσμο. Είστε στα αλήθεια πραγματικοί 
φίλοι, φίλοι αληθινοί.

Εντυπωσιάστηκα από την ομάδα που μας επισκέφτηκε. Θα ήθε-
λα να τους ευχαριστήσω και πάλι για το χρόνο που διέθεσαν, που 
άφησαν τις δουλειές και την οικογένειά τους για να επισκεφτούν 
την Κένυα και να δώσουν πολύτιμη βοήθεια στα παιδιά και στους 
ανθρώπους της. Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά των παιδιών και 
των ανθρώπων για την τιμή που μας κάνατε, να επισκεφτείτε και να 
δείτε από κοντά τη ζωή και την καθημερινότητά μας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας εδώ, προσπαθήσαμε 
να τους δείξουμε διάφορα μέρη, για να βιώσουν και να μεταφέρουν 
και σε άλλους την εμπειρία του να ζεις εδώ. Δεν μπορούσαμε να 
τους πάρουμε πολύ μακριά και αυτό για διάφορους λόγους, όπως 
δρόμοι μη προσβάσιμοι, εσωτερικοί χώροι και άλλα. Αλλά τουλάχι-
στο προσπαθήσαμε.

Επιτρέψτε τους να μοιραστούν μαζί σας αυτές τις εμπειρίες.
Μπορεί να τους απογοητεύσαμε σε ένα ή δύο σημεία. Θα εκτιμού-

σαμε οποιαδήποτε πρόκληση, σχόλια και εισηγήσεις για να βελτιω-
θούμε. Εγώ / εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε σχό-
λια και αναφορές για διόρθωση. Σε περίπτωση που εν αγνοία μας 
υποπέσαμε σε λάθος κάπου, δεχτείτε τη συγνώμη τη δική μου αλλά 
και της οικογένειάς μου, των γειτόνων, της εκκλησίας μου, των παι-
διών και όλων των ατόμων που συνάντησαν από τη μεγαλούπολη 
της Ναϊρόμπι, ως το μικρό χωριό στη γη των Μασάι, το Λοϊτόκιτοκ.

Παρακαλώ να μεταφέρετε τις ευχαριστίες και εκτίμησή μας σε 
όλους, από το μεγαλύτερο στον πιο νέο, στους αδελφούς μας στην 
Κύπρο, σε όλους που δίνουν ένα χέρι βοήθειας είτε προσφέροντας 
χρήματα, τρόφιμα ή φάρμακα και με όποιο άλλο τρόπο μπορούν, σε 
αυτά τα αθώα πλάσματα, σε αυτούς που μας σκέφτονται, σε αυτούς 
που προσεύχονται για εμάς, πραγματικά μας έχετε συγκινήσει και 
νιώθουμε ότι είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. 

Παρακαλώ δεχτείτε την ευγνωμοσύνη μου για όλες τις προσπά-
θειες που καταβάλετε για να βοηθάτε τα αθώα αυτά παιδιά στην 
Κένυα. Το πιο συγκινητικό είναι η συμπόνια που δείχνετε, που απο-
τελεί απόδειξη της καθοδήγησης που έχετε από το Άγιο Πνεύμα. Με 
την καθοδήγηση και την αγάπη σας βαφτίσαμε μαζί με την ομάδα 
από την Αθηένου μέσα σε λίγες ώρες 24 παιδιά και δύο ενήλικες, 
δίνοντάς τους το φως της Χριστιανοσύνης. Η μέρα αυτή θα μας μεί-
νει όλους αξέχαστη ως μία εμπειρία που λίγοι άνθρωποι έχουν την 
τύχη να βιώσουν.

Εκ μέρους όλων εδώ, ειλικρινά και ταπεινά ζητούμε να δεχτείτε την 
εκτίμησή μας. Και να μεταφέρετε τα αισθήματα αγάπης που έχω για 
τον καθένα από αυτούς.

Ο αδελφός σας εν Χριστώ
Πατέρας Τίτο 

Η βάφτιση των παιδιών συνοδεύτηκε με μια δεντροφύτευση 

επισφραγίζοντας τη φιλία μεταξύ Αθηένου – Λοϊτόκιτοκ  

Ένα ωραίο καλωσόρισμα από τα παιδιά του Δημοτικού 
Σχολείου Λοϊτόκιτοκ  

Η Χριστιανοσύνη προσπαθεί να σπάσει παλιές νοοτροπίες όπου οι κοπέλες στην Αφρική αγοράζονται από τους άντρες. Ο πατέρας Τίτο ματαίωσε ένα ανεπιθύμητο γάμο, προστατεύοντας έτσι μία δεκάχρονη κοπέλα 

Ο κ. Αντρέας Ζαννετίδης, ενεργός πολίτης του 
Δήμου Αθηένου γεννήθηκε στην Αθηένου 

στις 18/07/1937. 
Αποφοίτησε από την 
Εμπορική Σχολή Σαμου-
ήλ Λευκωσίας και εργά-
στηκε ως Λογιστής και 
Υπεύθυνος Πωλήσεων. 
Από το 1965 μέχρι το 
1996 ήταν ιδιοκτήτης 
γαλακτοκομείου στην 
Αθηένου και ήταν μέ-
λος του Συμβουλίου 

Συνδέσμου Τυροκόμων. 
Η προσφορά του στον αθλητισμό ήταν πολύ 
σημαντική. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματεί-

ου Απόλλων και του Αθλητικού Σωματείου 
Οθέλλος και το οποίο βοήθησε στην αναβάθ-
μισή του. 
Από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού το 1976 μέχρι το 1982 ήταν Πρόεδρος της 
Τοπικής Επιτροπής. 
Ήταν επίσης μέλος της επταμελούς Επαρχια-
κής Επιτροπής του Κόμματος, του 25μελούς 
και 100μελούς. 
Ο κ. Αντρέας Ζαννετίδης ήταν επίσης δραστή-
ριο μέλος του Ερυθρού Σταυρού και Πολιτι-
κής Άμυνας. 
Με την σύζυγο του Χρυσούλα Δεσπότη ανά-
θρεψαν τα τέσσερα παιδιά τους, Κούλλη, 
Έλενα, Μαρία και Αναστασία. 
Απεβίωσε στις 19/11/2011 σε ηλικία 74 χρο-
νών. 

Ένας ενεργός δημότης που «έφυγε»
ανΤρεασ ζαννεΤιδησ εγκληματολόγοι λοχίες της αστυνομίας

Δύο εγκληματολόγοι συνδημότες μας προή-
χθησαν σε λοχίες της Αστυνομίας Κύπρου
Τασούλα Πάρπα 
Η Τασούλα Πάρπα γεννήθηκε στην Αθηένου 
το 1974. 
Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Portsmouth Αγ-
γλίας και σπούδασε έγκλημα και εγκληματο-
λογία [Crime and Criminology (Bsc)].
Αποφοίτησε επίσης από την Αστυνομική Σχο-
λή Κύπρου και τα τελευταία 16 χρόνια εργά-
ζεται στο αστυνομικό σώμα. 
Υπηρέτησε στην Αγία Νάπα, Παραλίμνι, Τρο-
χαία Λάρνακας, ΤΑΕ Παραλιμνίου και Αρχηγεί-
ου, Σταθμό Αραδίππου και τώρα στο Σταθμό 
Κιτίου. 
Τον Ιανουάριο του 2012 τιμήθηκε για την πρό-
σφατη προαγωγή της σε λοχία σε συνεστίαση 
που έγινε σε Κέντρο της Αθηένου από τα μέλη 
του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου. 

Η λοχίας Τασούλα Πάρπα 1839 ομιλεί την Αγ-
γλική και Τουρκική γλώσσα. 
Κώστας Ψευδιώτης
Επίσης στις 05 Δεκεμβρίου 2011 στο βαθμό 
του Λοχία προήχθη και ο συγχωριανός μας 
Κώστας Ψευδιώτης. 
Γεννήθηκε στις 10 Σε-
πτεμβρίου 1974. 
Μετά την αποφοίτησή 
του από την Αμερικά-
νικη Ακαδημία συνέ-
χισε στην αστυνομική 
ακαδημία το 1996. 
Υπηρέτησε στο Τ.Α.Ε. 
Λάρνακας για 10 χρό-
νια και μετά στο ΥΚΑΝ Λάρνακας. Μετά την 
προαγωγή του επιστρέφει στο Τ.Α.Ε. Λάρνα-
κας. Από το 2009 είναι πτυχιούχος Εγκλημα-
τολογίας. 
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αθηαινιΤεσ εθεΛονΤεσ σε διαΦορουσ ποΛεμουσ
Γράφει: Γιάννης Κ. Λάμπρου

α) Αθηαινίτες εθελοντές μουλάρηδες στο 
Μακεδονικό μέτωπο κατά τον Α΄  Παγκόσμιο 
Πόλεμο 

Τον Ιούλιο του 1914 ξέσπασε ο Α΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος ύστερα από επίθεση της Αυ-
στροουγγαρίας εναντίον της Σερβίας. Στο 
πλευρό της Σερβίας τάχθηκε ο συνασπισμός 
της Αντάντ, στον οποίο μετείχαν η Γαλλία, η 
Αγγλία και η Ρωσία. Με την Αντάντ συντάχθη-
καν σταδιακά η Ιαπωνία (Αύγουστος 1914), 
η Ιταλία (Μάιος 1915), η Αμερική (Απρίλιος 
1917) και η Ελλάδα (Ιούνιος 1917). Αντίπαλος 
προς την Αντάντ συνασπισμός ήταν εκείνος 
των λεγόμενων Κεντρικών Δυνάμεων, δηλα-
δή της Γερμανίας και της Αυστροουγγαρίας. 
Με τις χώρες αυτές συντάχθηκαν αργότερα 
η Τουρκία (Οκτώβριος 1914) και η Βουλγαρία 
(Οκτώβριος 1915). Η είσοδος της Αμερικής 
στον πόλεμο ήταν καθοριστικής σημασίας για 
την έκβασή του. Την νίκη κέρδισαν τελικά οι 
Αγγλογάλλοι και οι σύμμαχοί τους και ο πόλε-
μος έληξε τον Νοέμβριο του 1918.

Στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια του πολέμου 
ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέμενε να κρατεί 
την χώρα σε ουδετερότητα, πράγμα που ανά-
γκασε δύο φορές τον πρωθυπουργό Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο να παραιτηθεί, επειδή έκρινε ότι 
το συμφέρον της Ελλάδας ήταν να ταχθεί με 
το μέρος της Αντάντ. Ωστόσο οι Αγγλογάλλοι 
παραβιάζοντας την ελληνική ουδετερότητα 
τον Οκτώβριο του 1915 αποβίβασαν στρα-
τεύματα στην Θεσσαλονίκη και επιτέθηκαν 
εναντίον της Βουλγαρίας. Έτσι στα υπάρχοντα 
ήδη πολεμικά μέτωπα στην Ευρώπη προστέ-
θηκε ακόμη ένα, το λεγόμενο Μακεδονικό 
μέτωπο.

Για τις ανάγκες εφοδιασμού των στρατιω-
τών τους σε τρόφιμα, όπλα και πολεμοφόδια 
σε περιοχές που δεν ήταν προσβάσιμες σε 
οχήματα οι Άγγλοι ζήτησαν από τους Κυπρί-
ους να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες 
ως ημιονοδηγοί1 (μουλάρηδες). Ανακοίνω-
ση σε εφημερίδες, η οποία κυκλοφόρησε 
και σε φυλλάδια τον Ιούνιο του 1916, έλεγε 
τα εξής: «Όλοι οι υγιείς άνδρες των ηλικιών 
18-35 ετών, όλοι οι θέλοντες να κερδίσουν 
μεγάλους μισθούς να διαβάσουν τα εξής: Θα 
λάβητε ενενήντα δραχμάς τον μήνα, δηλ. 3 λί-
ρας στερλίνας και δώδεκα σελίνια, επίσης το 
φαγητόν σας και τα ρούχα σας. Εάν θέλητε να 
ιδήτε τον κόσμον, πηγαίνετε εις το στρατόπε-
δον της στρατολογίας εις Αμμόχωστον, Λεμε-
σόν ή Πάφον. Εκεί δύνασθε να γίνητε ημιο-
νηλάται (αγιωγιάται) εις την υπηρεσίαν των 
αγγλικών στρατευμάτων. Δεν θα διατρέξητε 
κανένα κίνδυνον. Αυτή η υπηρεσία δεν είναι 
πολεμική και θα μείνητε μακράν από το μέτω-
πον. Όταν θα τελειώση η υπηρεσία αυτή, θα 
επιστρέψητε εις την Κύπρον δωρεάν και με 
πολλά χρήματα εις τα θυλάκιά σας. Ήρχισαν 
αι πληρωμαί των χορηγήσεων εις τας οικογε-
νείας και εάν θέλητε, δύνασθε να αφήσετε 50 
δραχμάς τον μήνα ή οσονδήποτε ποσόν θέλε-
τε εις τους συγγενείς σας.»2 

Στην έκκληση των Άγγλων ανταποκρίθηκαν 
και οι Αθηαινίτες Κώστας Φαλάς, σύζυγος 
της Ελένης Άντωνα,  Μιχάλης Χατζηβαγγέλης, 
σύζυγος της Βασιλούς Γεωργίου, Ανδρέας 
Καλαποδάς, σύζυγος της Αναστασίας Σατσιά, 
Ευέλθων Ν. Ιακωβίδης, σύζυγος της Χρυ-
στάλλας Λούκα Κουμή  και Φώτης Λοϊζίδης, 
σύζυγος της Ανδρονίκης Παναγιώτη Μηνά. 
Ο τελευταίος ήταν μόλις δεκαέξι ετών,όταν 
κατατάχτηκε στον στρατό, αλλά έγινε δεχτός,3 
επειδή δήλωσε ψευδώς μεγαλύτερη ηλικία. 
Όλοι υπηρέτησαν στο Μακεδονικό Μέτωπο 
εφοδιάζοντας με τα μουλάρια τους Άγγλους 
και Γάλλους στρατιώτες που μάχονταν στα 
μακεδονικά βουνά. Παραπλανητικά οι Άγγλοι 
στην ανακοίνωσή τους είχαν διαβεβαιώσει 
ότι η υπηρεσία αυτή ήταν ακίνδυνη. Στην 
πραγματικότητα πολλές φορές οι μουλάρη-
δες διέτρεξαν τον κίνδυνο να σκοτωθούν από 
εκρήξεις οβίδων του εχθρικού πυροβολικού, 
ορισμένοι μάλιστα έχασαν και την ζωή τους.4 

β) Αθηαινίτες εθελοντές σε αγώνες του ελ-
ληνικού έθνους 

Οι λόγοι που έσπρωξαν Κυπρίους να υπη-

ρετήσουν ως ημιονοδηγοί στις τάξεις του Αγ-
γλικού Στρατού κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο ήταν καθαρά βιοποριστικοί. Αντίθετα 
όσοι πολέμησαν εθελοντικά στις τάξεις του 
Ελληνικού Στρατού σε αγώνες του ελληνικού 
έθνους το έκαναν από καθαρά ιδεολογικούς 
λόγους. Εμφορούνταν από αγάπη προς την 
Ελλάδα και διακατέχονταν από τον πόθο της 
Ένωσης της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα. 
Ο Μελής Ζαχαριάδης, ο οποίος εγκατέλειψε 
τα μαθητικά θρανία και πολέμησε ως εθελο-
ντής κατά την μικρασιατική εκστρατεία  1919-
1922, μας δίνει τις εξής πληροφορίες για Αθη-
αινίτες που έπεσαν στα πεδία των μαχών:

Γεώργιος Π. Ζαχαριάδης (εξάδελφος του 
Μελή): Έπεσε στον Λαχανά της Μακεδονίας 
το 1913 κατά τον Ελληνοβουλγαρικό Πόλεμο.

Γιάννης Χριστοδούλου Πούρος: Έπεσε στο 
Κιλκίς της Μακεδονίας το 1913 κατά τον Ελ-
ληνοβουλγαρικό Πόλεμο.

Γεώργιος Παπασπύρου: Έπεσε στο Μονα-
στήρι της Μακεδονίας το 1917 κατά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Χριστοφής Χαρ. Ντίρρης: Έπεσε στο Εσκί 
Σεχίρ το 1921 κατά την μικρασιατική εκστρα-
τεία.

Αδελφοί Γιάννης και Πρόδρομος, παιδιά του 
Αγησίλαου Ζαχαριάδη, αδελφού του Μελή: 
Έπεσαν στην Πίνδο το 1940. Ο Μελής μας 
πληροφορεί ότι και ο ίδιος ο Αγησίλαος υπήρ-
ξε μακεδονομάχος.5 

γ)  Εθελοντές κατά τον Β΄  Παγκόσμιο Πό-
λεμο

Τον Σεπτέμβριο του 1939 ξέσπασε ο Β΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος. Η Βρετανία, που κατείχε 
τότε την Κύπρο, μετά την συνθηκολόγηση της 

συμμάχου της Γαλλίας (Ιούνιος 1940) εβάστα-
σε το κύριο βάρος του πολέμου εναντίον της 
ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιτα-
λίας ώς τον Ιούνιο του 1941, οπότε εναντίον 

των χωρών αυτών στράφηκε και η Σοβιετική 
Ένωση. Τον Δεκέμβριο του 1941 εισήλθε και η 
Αμερική στον πόλεμο, όταν δέχτηκε επίθεση 
στον Περλ Χάρπορ από την Ιαπωνία, την σύμ-
μαχο της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ο πόλεμος 
έληξε με την παράδοση της Γερμανίας τον Μάιο 
του 1945 και της Ιαπωνίας τον Αύγουστο του 
1945.

Από τις αρχές του πολέμου οι Άγγλοι κάλε-
σαν τους Κυπρίους να ενταχθούν σ’ ένα σώμα 
εθελοντών με τον όνομα Κυπριακό Σύνταγμα 
(Cyprus Regiment). Η ανταπόκριση των Ελληνο-
κυπρίων ήταν στην αρχή πενιχρή, κυρίως ένεκα 
της ψυχρότητας των σχέσεών τους με τους Άγ-
γλους κυριάρχους, οι οποίοι είχαν λάβει κατα-
πιεστικά μέτρα εναντίον τους μετά την εξέγερ-
ση του Οκτωβρίου 1931. Όταν όμως η Ελλάδα 
βρέθηκε να πολεμά στο πλευρό της Βρετανίας 
μετά την ιταλική επίθεση στις 28 Οκτωβρίου 
1940, η ψυχρότητα αυτή διαλύθηκε. Ύστερα 
από έκκληση του τοποτηρητή του αρχιεπισκο-
πικού θρόνου μητροπολίτη Πάφου Λεόντιου 
χιλιάδες Ελληνοκύπριοι γράφτηκαν σε καταλό-
γους εθελοντών, για να πολεμήσουν στις τάξεις 
του Ελληνικού Στρατού. Επειδή όμως οι Άγγλοι 
ήταν απρόθυμοι να τους στείλουν στην Ελλάδα, 
οι περισσότεροι από αυτούς κατατάχτηκαν στο 
Κυπριακό Σύνταγμα. Νέα μαζική κατάταξη στο 
σώμα αυτό έγινε τον Ιούνιο του 1943 ύστερα 
από σχετική έκκληση του ΑΚΕΛ προς τα μέλη 
του. (Κατατάχτηκαν 720 απλά μέλη και 11 από 
τα 17 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.) 
Η δύναμη του Κυπριακού Συντάγματος ανήλ-
θε τελικά σε 30.000 περίπου άνδρες, από τους 
οποίους 5.000 ήταν Κύπριοι που διέμεναν στην 
Αίγυπτο και στρατολογήθηκαν υποχρεωτικά. 
Το 21% ήταν Τουρκοκύπριοι και το 78,5% Ελλη-
νοκύπριοι. Οι εθελοντές αυτοί εντάχθηκαν σε 
λόχους ημιονοδηγών, σκαπανέων, μηχανικών 
και πεζικού και σε κάποια βοηθητικά σώματα. 
Στάλθηκαν σε πολεμικά μέτωπα στην Γαλλία, 
την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, την Βό-
ρεια Αφρική, την Αβησσυνία (Αιθιοπία), την 
Ερυθραία και την Ιταλία, ενώ άλλοι υπηρέτησαν 
στο Καστελλόριζο, την Συρία και την Παλαιστί-
νη. Κατά την διάρκεια του πολέμου σκοτώθηκαν 
650 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εθελο-
ντές, των οποίων οι τάφοι βρίσκονται σε 47 κοι-
μητήρια εγκατεσπαρμένα σε 12 χώρες. Υπήρξαν 
και αιχμάλωτοι, από τους οποίους 2.500 πιά-
στηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη 
κατά την υποχώρηση του βρετανικού εκστρα-
τευτικού σώματος.6   

Κατάλογος των εθελοντών Αθηαινιτών που 
κατατάχτηκαν στο Κυπριακό Σύνταγμα δόθηκε 
στον γράφοντα από τον καθηγητή της Ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρο Παπαπολυβί-
ου. Είναι ο εξής: 

Κώστας Φαλάς, μουλάρης στο μακεδονικό μέτωπο

 Αριθμός Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο 
 Μητρώου κατάταξης
1. 262 29.11.1939               Περού Δημήτρης του Μιχαήλ
2. 546 4.12.1939              Γιακούλα Ιάκωβος του Νικόλαου
3. 1443                20.2.1940               Τουλούπη  Αντώνης του Γεώργιου
4. 2947                26.6.1940               Καραγιώργη Κ. Γεώργιος
5. 4065                10.9.1940                Παμπόρη Κυριάκος του Σταύρου
6. 4356              28.10.1940                Πούρου Ανδρέας του Μιχαήλ
7. 15163            23.11.1940                Μηνά Μιχαήλ
8. 15205            25.11.1940                Θεοδούλου Κώστας του Παναγιώτη
9. 15206            25.11.1940                Κυθραιώτη Αντώνης του Νικόλαου
10. 15211            25.11.1940                Καζάζη Χρίστος του Αντώνη
11. 15970      3.1.1941               Κουρσάρης Κυριάκος του Ευθύμιου
12. 16200               13.1.1941               Διγενή Μελής του Ιάκωβου
13. 16302                25.1.1941              Ιεροδιακόνου Γεώργιος του Φίλιππου
14. 16604                13.2.1941               Κίζη Πέτρος του Χαρή
15. 16888                28.2.1941               Ζαννετή Ανδρέας του Μιχαήλ
16. 16894                28.2.1941               Φώκου Ζαχαρίας του Κώστα
17. 16925                  3.3.1941                Κουταλιανού Νικόλας του Βασίλη
18. 16934                  3.3.1941                Κυριάκου Ζαννέτος 
19. 17224                12.3.1941                Πολυδώρου Κώστας (Μουρνέχης;)
20. 17271                13.3.1941                Πολυδώρου Μιχαήλ (Μούιμος;)
21. 17476                24.3.1941                 Μουγιάρης Ανδρέας 
22. 18112                14.7.1941                 Λύτρας Βάσος του Ιωάννη
23. 19434                28.6.1943                 Σιακός Μιχαήλ 
24.  19489                 3.7.1943                   Σιακαλλής Κώστας
25. 19572               19.7.1943                   Κουμενής Πλουτής
26. 19583               20.7.1943                   Κυρίτσης Ανδρέας
27. 21974               22.1.1945                   Φιάκκου Δημήτρης
28. 23472                 6.9.1946                   Σιδερά Ευάγγελος του Γεώργιου
29. 23490                 6.9.1946                   Κυριάκου Γεώργιος

Τοπικα νεα
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 Στον πιο πάνω κατάλογο πρέπει να προστε-
θούν και οι εξής: Αριστείδου (Παφίτη) Γεώρ-
γιος, Παύλου (Καττή) Ευτύχιος, Χαραλάμπους 
Θεόφιλος (Φιλής). 

Τρεις από τους Αθηαινίτες εθελοντές, ο 
Χρίστος Καζάζης, ο Ιάκωβος Γιακούλας, και 
ο Κυριάκος Ευθυμίου (Κουρσάρης), σκοτώ-
θηκαν στον πόλεμο. Ο Καζάζης, σύζυγος της 
Χρυσταλλούς Χριστοδούλου, χάθηκε στις 
26.4.1941, όταν γερμανικό υποβρύχιο τορ-
πίλισε κοντά στην νήσο Μήλο το πλοίο, στο 
οποίο επέβαινε μαζί με άλλους στρατιώτες. 
Το όνομά του αναγράφεται στο Μνημείο Πε-
σόντων, στην Αθήνα. Ο Γιακούλας σκοτώθηκε 
στις 15.5.1944 στις μάχες του Μόντε Κασίνο 
στην Ιταλία και τάφηκε στο εκεί στρατιωτικό 
κοιμητήριο. Ο Ευθυμίου σκοτώθηκε μετα-
ξύ 12 και 20.4.1945 και είναι θαμμένος στο 
στρατιωτικό κοιμητήριο της ιταλικής πόλης 
Αγκόνα.

Ένας άλλος εθελοντής, ο Κυριάκος Σταύρου 
Παμπόρης ήταν για έξι μήνες αγνοούμενος 
και οι δικοί του είχαν φορέσει μαύρα. Μια 
νύχτα πριν από την εμφάνισή του η αδελφή 
του Παναγιώτα Παμπόρη-Δεσπότη είδε στον 
ύπνο της τον Άγιο Μηνά, ο οποίος την διαβε-
βαίωσε ότι ο αδελφός της θα επέστρεφε στο 
σπίτι του.7   

Ο Αντρέας Κυρίτσης αναφέρει τα εξής για 
την θητεία του στο Κυπριακό Σύνταγμα:  
«Ένιωσα ότι έπρεπε να πολεμήσω, για να 
τσακιστεί ο φασισμός και ο ναζισμός και να 
ελευθερωθεί η Ελλάδα και άλλες χώρες που 
είχαν σκλαβωθεί. Υπηρέτησα στην Συρία, την 
Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Προσωπικά δεν 
πήρα μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Το 
έργο μας ήταν να φορτώνουμε αυτοκίνητα 

και πλοία με προμήθειες για το μέτωπο. Μετά 
την λήξη του πολέμου οι Άγγλοι μας κράτησαν 
ακόμη έξι μήνες στην Αίγυπτο. Αντιδράσαμε 
και κάναμε ακόμη και απεργία πείνας, για να 
πιέσουμε τους Άγγλους να μας επαναπατρί-
σουν. Υπεύθυνος του στρατοπέδου μας ήταν 
ο Κύπριος Χρίστος Ηλιοφώτου, ο οποίος δεν 
πήρε πειθαρχικά μέτρα εναντίον μας. Είχαμε 
και πολλούς Τουρκοκύπριους συναδέλφους, 
οι οποίοι διατηρούσαν άριστες σχέσεις μαζί 
μας. Όταν όμως σε υπόμνημα που υποβάλα-
με στους Άγγλους περιλάβαμε και αίτημα για 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, οι Τούρκοι 
συνάδελφοί μας άρχισαν να αποτραβιούνται 
από μας και οι περισσότεροι δεν μας ακολού-
θησαν στην απεργία πείνας.»8

Η Αγγλία μετά την λήξη του Β΄ Παγκόσμιου 
Πολέμου αντιμετώπιζε μεγάλες δυσχέρειες 
στην Παλαιστίνη. Είχε βρεθεί να διοικεί την 
χώρα αυτή μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
με εντολή της Κοινωνίας των Εθνών. Με την 
ανοχή των Βρετανών χιλιάδες Εβραίων μετα-
νάστευσαν στην Παλαιστίνη εφαρμόζοντας 
σχέδιο του Σιωνιστικού κινήματος για δημι-
ουργία εβραϊκού κράτους. Το μεταναστευ-
τικό ρεύμα εντάθηκε μετά την λήξη του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου προκαλώντας την έντο-
νη αντίδραση των αυτοχθόνων Αράβων. Τα 
πράγματα οδηγούνταν σε ένοπλη σύγκρουση 
Εβραίων και Αράβων. Οι Άγγλοι για να κατα-
πραΰνουν τις αντιδράσεις των Αράβων απο-
φάσισαν να περιορίσουν την μετανάστευση 
Εβραίων στην Παλαιστίνη. Μεταξύ των ετών 
1946 και 1948 συνέλαβαν χιλιάδες παρά-
νομους μετανάστες και τους περιόρισαν σε 
κρατητήρια στην Κύπρο, μεγαλύτερο από τα 
οποία ήταν εκείνο του Καράολου κοντά στην 

Αμμόχωστο. Αντιδρώντας οι μυστικές στρατι-
ωτικές οργανώσεις των Εβραίων με επικεφα-
λής την Ιργκούν από το 1946 πολλαπλασία-
σαν τις επιθέσεις τους εναντίον άψυχων στην 
αρχή και στην συνέχεια και έμψυχων στόχων 
αποβλέποντας στην εκδίωξη των Άγγλων από 
την Παλαιστίνη. Στις  14.5.1948 ιδρύθηκε το 
Κράτος του Ισραήλ σύμφωνα με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που λήφθηκε 
στις 29.11.1947, και οι Άγγλοι αποχώρησαν 
από την Παλαιστίνη.

Αν και είχε λήξει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
οι αγγλικές Αρχές στην Κύπρο ένεκα των προ-
βλημάτων στην Παλαιστίνη εξακολούθησαν 
να δέχονται αιτήσεις για κατάταξη στο Κυπρι-
ακό Σύνταγμα (Cyprus Regiment). Έτσι ο Ευάγ-
γελος Γ. Σιδεράς, ο οποίος κατά την διάρκεια 
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ήταν ανήλικος, 
κατατάχτηκε στο σώμα αυτό το 1946 και 
στάλθηκε στην Παλαιστίνη. Εκεί εντάχθηκε 
σε σώμα Κυπρίων ημιονοδηγών (μουλάρη-
δων). Στα καθήκοντά τους, εκτός από την 
φροντίδα των μουλαριών, περιλαμβανόταν 
και η φρούρηση στρατοπέδων. Επέστρεψαν 
στην Κύπρο λίγο πριν από την ανακήρυξη του 
Κράτους του Ισραήλ και την έκρηξη του πρώ-
του Αραβοϊσραηλινού Πολέμου τον Μάιο του 
1948. Στην Κύπρο ο Ευάγγελος εκτελούσε κα-
θήκοντα φρουρού σε κρατητήριο Γερμανών 
αιχμαλώτων στην περιοχή Γκόλντεν Σαντ του 
Αγίου Μέμνονα Αμμοχώστου. Μετά τον επα-
ναπατρισμό των Γερμανών οι Άγγλοι περιόρι-
σαν για ένα διάστημα στο στρατόπεδο εκείνο 
Εβραίες παράνομες μετανάστριες.9 Στο τέλος 
του 1948 το Κυπριακό Σύνταγμα διαλύθηκε.

Όταν στα τέλη Μαΐου 1941 οι Γερμανοί κα-
τέλαβαν την Κρήτη, οι Άγγλοι φοβήθηκαν ότι 

θα επιχειρούσαν απόβαση και στην Κύπρο. 
Μεταξύ των μέτρων που πήραν για να απο-
σοβήσουν τον κίνδυνο ήταν και η ενίσχυση 
της λεγόμενης Κυπριακής Εθελοντικής Δύ-
ναμης (Cyprus Volunteer Force, περισσότερο 
γνωστής με τα αρχικά C.V.F, Σι Βι Εφ), που είχε 
ιδρυθεί το 1940. Σ’ αυτήν κατατάχτηκαν 5.000 
περίπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
εθελοντές, που υπηρέτησαν αποκλειστικά 
στην Κύπρο. Μεταξύ των καθηκόντων τους 
ήταν η κατασκευή οχυρώσεων, η φρούρηση 
αποθηκών και στρατοπέδων, η μεταφορά 
στρατιωτικού υλικού κ.ά. Η αμοιβή των εθε-
λοντών ήταν 2 σελίνια την ημέρα. Στο Σι Βι Εφ 
υπηρέτησε και ο Αθηαινίτης Κώστας Μ. Χα-
τζηβαγγέλης.10

Αρκετοί Κύπριοι εργοδοτήθηκαν και σε 
παρατηρητήρια, τα οποία εγκατέστησαν οι 
Άγγλοι σε διάφορα σημεία των κυπριακών 
ακτών αλλά και στο εσωτερικό της Κύπρου. Η 
λειτουργία τους κατέστη αναγκαία, επειδή η 
Κύπρος στην αρχή του πολέμου δεν διέθετε 
κανένα ραντάρ. Έργο των παρατηρητών ήταν 
να τηλεφωνούν σε κέντρο αξιολόγησης πλη-
ροφοριών, σε περίπτωση που παρατηρούσαν 
πτήσεις αεροπλάνων ή εμφάνιση υποβρυ-
χίων. Παρατηρητήριο της αεράμυνας εγκα-
ταστάθηκε και στο Όρος του Πυρογιού. Ως 
παρατηρητές προσλήφθηκαν και τρεις Αθη-
αινίτες, μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας Στυλ.  
Μιχαηλίδης, από τα ιδρυτικά στελέχη του 
Μορφωτικού Συλλόγου ΕΝΩΣΙΣ Αθηαίνου και 
μετέπειτα επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ 
στην Λάρνακα. Μαθήματα αεράμυνας παρέ-
διδε ο Άγγλος αξιωματικός Mace στο οίκημα 
του Μορφωτικού Συλλόγου.11    

Στο επόμενο: Αθηαινίτες στο Μαρκό.

Μελής Ζαχαριάδης, εθελοντής στη Μι-
κρασιατική Εκστρατεία

Χρίστος Καζάζης. Σκοτώθηκε στην Ελλά-
δα τον Απρίλιο του 1941

Αντρέας Κυρίτσης, εθελοντής στο Κυπρι-
ακό Σύνταγμα 

Ευάγγελος Σιδεράς, φρουρός Γερμανών αιχμαλώτων 
σε στρατόπεδο κοντά στον Αγ. Μέμνονα Αμμοχώστου

1. Ημιονοδηγός = οδηγός ημιόνου, δηλ. μουλαριού. Λέγεται και ημιονηλάτης (ημίονος+ελαύνω=κινώ, οδηγώ, κατευθύνω). Στην κυπριακή διάλεκτο αποδίδεται με την λέξη μουλάρης.
2. Βλέπε φωτοτυπία της ειδοποίησης στο βιβλίο του Χρίστου Ηλιοφώτου, Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Προσφορά της Κύπρου, Λευκωσία 1987, σ.42. 
3. Οι πληροφορίες δόθηκαν από οικείους των πιο πάνω εθελοντών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άγαμοι, όταν κατατάχτηκαν στο στρατό.
4. Κατάλογο νεκρών Κυπρίων ημιονοδηγών βλέπε στου Χρ. Ηλιοφώτου, σ.58.
5. Βλέπε σημείωμα του Μελή Ζαχαριάδη με τίτλο «Κλείσε το στόμα σου», εφημ. Αγροτική, τεύχος 36, σ.4.
6. α) Νίκος Παναγιώτου, Η Συμμετοχή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκδόσεις Λαϊκής Τράπεζας, αρ. 8, Λευκωσία 1985   β) Πέτρος Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και ο Πόλεμος του 40. Εφημ. Πολίτης, 29.10.2000, σ. 26-27   γ) Ρολάνδος Κατσιαούνης, Η Συμβολή 
της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εφημ. Ο Φιλελεύθερος, 28 και 29.11.1995  δ) Λήμμα: Κυπριακό Σύνταγμα. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαιδεία, τ.7.  σ. 371-373.
7. Βλέπε: «Παναγιώτα Δεσπότη: Η Γιαγιά της Αθηένου». Εφημερίδα Η Αθηένου, του Δήμου Αθηένου, τεύχος 11, σ. 20.
8. Σε συνομιλία με τον γράφοντα, 6.3.2000.
9. Για την υπηρεσία του στο Κυπριακό Σύνταγμα ο Ευάγγελος Σιδεράς μίλησε στον γράφοντα στις 17.3.2009.
10. Ο γράφων συνομίλησε μαζί του στις 9.3.2009.
11. Ανδρέας Στυλ. Μιχαηλίδης, Αυτοβιογραφία. Δακτυλογραφημένο κείμενο, Λάρνακα, σ.12-13.

προσΩπα

Johnnie Walker Man of the Year o επιστήμονας Φίλιππος πατσαλής
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22/2/2012 

στο Pavilion στη Λευκωσία, η 11η απονομή 
των βραβείων Johnnie Walker Man of the 
Year Awards του περιοδικού ΜΑΝ, όπου 
τιμήθηκαν οι άριστοι άντρες της χρονιάς, 
εκείνοι που με τη δράση τους ξεχώρισαν σε 
κάθε μια από τις κατηγορίες.

Άντρας της Χρονιάς ανακυρήχτηκε ο Αθη-
ενίτης επιστήμονας και διευθυντής του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Φί-
λιππος Πατσαλής, ο οποίος βραβεύτηκε για 
το έργο που παρουσίασε με την ομάδα του 
στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς και 
προκάλεσε το μεγαλύτερο χειροκρότημα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το βραβείο του το 
έδωσαν από κοινού ο πρόεδρος του Δημο-
κρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιά-
δης, και ο γγ του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού, 
οι οποίοι εμφανίστηκαν πολύ άνετοι πάνω 

στη σκηνή μαζί, προκάλεσαν μεγάλη εντύ-
πωση και έβγαλαν μια πολύ θετική εικόνα 
προς τα έξω.  

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι Τάσος 
Τρύφωνος και Ναταλία Γερανού, οι οποίοι 
πρόσφεραν μια βραδιά με χιούμορ και πει-
ράγματα. Παράλληλα, η βραδιά ντύθηκε 
μουσικά από την Έλλη Κοκκίνου, την Ελένη 
Φουρέϊρα και το μπαλέτο της αλλά και το 
ποπ ελληνικό συγκρότημα των Otherview. 

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν 
η Ελληνίδα ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου 
αλλά και ο συμπατριώτης μας μουσικοσυν-
θέτης Γιώργος Θεοφάνους με τη σύζυγό του 
ο οποίος παρέλαβε το Βραβείο Συνολικής 
Προσφοράς.  

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία 
του Έλληνα τραγουδιστή Σάκη Ρουβά ο 
οποίος παρέλαβε το Βραβείο του Έλληνα 

της Χρονιάς για την προσφορά του στον 
Σύλλογο «Ελπίδα» αλλά και στο πρώτο Παι-
δογκολογικό Νοσοκομείο της Ελλάδας από 
τις κυρίες Στέλλα Κυριακίδου και Φωτεινή 
Παπαδοπούλου. 

Συγκίνηση προκάλεσε και το Βραβείο Τι-
μής Ένεκεν, το οποίο δόθηκε στον αξέχαστο 
Κύπριο σκηνοθέτη, Μιχάλη Κακογιάννη. 

Οι νικητές της βραδιάς:

Άντρας της Χρονιάς ο επιστήμονας και δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και 
Γενετικής Φίλιππος Πατσαλής
New Comer Νίκος Γενάρης 
Επιχειρηματίας/manager Φοίβος Ερωτο-
κρίτου 
Επιστήμονας Φίλιππος Πατσαλής 
Δημοσιογράφος Μιχάλης Παυλίδης 

Α θ λ η τ ή ς 
Κωνσταντί-
νος Χαρα-
λαμπίδης 
Η θ ο π ο ι ό ς 
Λώρης Λοϊ-
ζίδης 
Τέχνη και 
Δημιουργία 
Χ α ρ ί λ α ο ς 
Κυθραιώτης 
Τιμής Ένε-
κεν  Μιχά-
λης Κακογιάννης 
Βραβείο Συνολικής Προσφοράς Γιώργος 
Θεοφάνους
Ελληνας της χρονιάς Σάκης Ρουβάς

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 Ο επιστήμονας Φίλιππος Πατσαλής 
παραλαμβάνει το βραβείο του από τον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ Νίκο Αναστασιάδη 
και τον γγ του ΑΚΕΛ Αντρο Κυπριανού.
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θυρανοίξια 
της αναπαλαιωμένης 
εκκλησίας της παναγίας
του Ευάγγελου Γεωργίου

Οι ιερείς και η εκκλησιαστική επιτροπή οργά-
νωσαν εβδομάδα πανηγυρικών εορτασμών 
με την ευκαιρία των τριακοσίων χρόνων από 
το κτίσιμο του παλαιού της Παναγίας μας και 
της συμπλήρωσης των εργασιών αποκατά-
στασής του. 
Η τελετή των θυρανοιξίων και ο πρώτος εσπε-
ρινός στον αποκατασταθέντα ναό, έγιναν την 
Παρασκευή 20ή Ιανουαρίου 2012, προϊσταμέ-
νου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου 
κ. Γεωργίου (φωτ. 1). Ακολούθησε ψαλτική εκ-
δήλωση από το χορό ψαλτών της Ι.Μ. Τριμυ-
θούντος στο νέο ναό, με επιλεγμένους ύμνους 
εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
Το πρωί της 21ης Ιανουαρίου 2012 συλλει-
τούργησαν οι Μητροπολίτες Πάφου και Τρι-
μυθούντος με τους κληρικούς που έλκουν την 
καταγωγή τους από την Αθηαίνου και εις τους 
οποίους δόθηκε ως ευλογία, αντίγραφο της 
αποκαλυφθείσης εικόνας της Παναγίας Χρυσε-
λεούσης (φωτ. 2 και 3). Η εικόνα αυτή διατίθε-
ται προς πώληση σε μέγεθος Α4 στο παγκάρι, 
για ενίσχυση της προσπάθειας αποπληρωμής 
του δανείου που συνάφθηκε για τις εργασίες 
αποκατάστασης.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε η υποδο-
χή της τιμίας χειρός του Οσίου Ξενοφώντος 
από τη Λαύρα του Οσίου Σάββα του Ηγιασμέ-
νου στην Παλαιστίνη, από τον Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη μας κ. Βαρνάβα, στην πλατεία 
των Δημοτικών. Την χαριτόβρυτη δεξιά προσε-
κόμισαν για πρώτη φορά στην Κύπρο από την 
Αγία Γη, οι οσιώτατοι πατέρες Ευφρόσυνος 

και Θεόκτιστος. Ακολούθησε πομπή με τιμές 
προς το νέο ναό της Παναγίας όπου τελέστηκε 
ο Αναστάσιμος εσπερινός του Σαββάτου προε-
ξάρχοντος του Πανιερωτάτου μας (φωτ. 4,5,6).
Την Κυριακή 22α Ιανουαρίου 2012,  πραγμα-
τοποιήθηκε αρχιερατικό συλλείτουργο με τους 
Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιο, Κυρηνείας 
κ. Χρυσόστομο και Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα 
(φωτ. 7).
Στη φωτ. 8, βλέπουμε την τίμια χείρα του Οσί-
ου Πατρός ημών Ξενοφώντος, η σωματική πα-
ρουσία του οποίου λάμπρυνε τις εκδηλώσεις 
και ευλόγησε τον πιστό λαό της Αθηαίνου.
Κάθε έργο, αγαπητοί αδελφοί, για να έλθει εις 
πέρας, απαιτεί δυνάμεις, κατανάλωση φαι-
άς ουσίας, θέληση, χρόνο, κόπο, έμπνευση, 
θυσίες παντοίες, υπομονή, επιμονή, συντονι-
σμό πολλών ειδικοτήτων, αντοχή στους πειρα-
σμούς(…). Πολλοί κοπίασαν για την επαναφο-
ρά του παλαιού ναού της Παναγίας μας εις την 
προτέρα του μορφή. Έγινε ένα κόσμημα για 
την Αθηαίνου, τόπος αγιασμού αλλά και καύ-
χημα για όλους. 
Θα ήθελα από αυτό το βήμα να εκφράσω τις 
βαθιές ευχαριστίες σε όλους όσοι καθ ΄οιον-
δήποτε τρόπο συνέβαλαν στην αποπεράτωση 
του έργου, εξαιρέτως δε εις τον εκκλησιαστικό 
επίτροπο κ. Ιωάννη Βάσου Χάμπου ο οποίος 
νυχθημερόν αφιέρωσε σεαυτόν εις την διακο-
νίαν του έργου τούτου. Είθε ο δωρεοδότης Κύ-
ριος να αντικαταπέμψη την χάριν Του εις τους 
κοπιάσαντας, εις τους δωρητάς, εις τους αγα-
πώντας την ευπρέπειαν του Οίκου Του, εις αυ-
τούς που ετάχθησαν να υπηρετούν τον αμπε-
λώνα Του με ταπείνωση και εκούσια αφάνεια…

1. Αγιασμός και Θυρανοίξια του παλαιού ναού.

2. Ο πρώτος Εσπερινός μετά την αποκατάσταση του ναού.

3. Αναμνηστική φωτογραφία αθηαινιτών κληρικών.

4. Υποδοχή του λειψάνου 
και πομπή προς το ναό.

5. Ο Αγιος Τριμυθούντος τοποθετών το τίμιον λεί-
ψανο εις το ευπρεπισμένο κουβούκλιο.

7. Αρχιερατικό Συλλείτουργο Κυριακής 22ας Ιανου-
αρίου 2012.

6. Εσπερινός Σαββάτου, 21ης  Ιανουαρίου 2012.

8. Κοντινό πλάνο της ασημένιας λειψανοθήκης με το 
τίμιο λείψανο.

ΤεΛεσΤηκαν απο Τον μηΤροποΛιΤη παΦου

Υποδοχή τιμίας χειρός 
του οσίου Ξενοφώντος
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η πΛαΤυποδια σΤα παιδια και επιπΤΩσεισ

Του Δρ. Χρήστου Ηρακλέους 
Ορθοπαιδικού Χειρούργου

Είναι πολύ λίγες οι φορές που ενήλικες 
χρειάζονται συντηρητική θεραπεία ή 
ακόμα σπανιότερα, χειρουργική όταν 
εξετάζονται για πλατυποδία. Αυτό ακρι-
βώς δείχνει ότι οι περιπτώσεις πλατυπο-
δίας στα παιδιά που έχουν ανάγκη θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης είναι λίγες. 
Θα΄λεγε κανείς ότι το πρόβλημα της 
πλατυποδίας ίσως παρουσιάζεται μεγα-
λύτερο απ΄ότι είναι στη πραγματικότη-
τα.

 Τι είναι η πλατυποδία; 

Πλατυποδία είναι η ελάττωση του 
ύψους ή και η εξάλειψη της ποδικής κα-
μάρας του ποδιού και κατά συνέπεια η 
αύξηση της επαφής του πέλματος με το 
έδαφος. Εάν συνοδεύεται με βλαισότη-
τα (παρεκτόπιση προς τα έξω) της πτέρ-
νας τότε έχουμε τη βλαισοπλατυποδία.

Σχεδόν όλα τα παιδιά γεννιούνται πλα-
τύποδα με την έννοια ότι τα οστά, οι 
σύνδεσμοι και οι τένοντες που στηρί-

ζουν την πο-
δική καμάρα, 
αναπτύσσο-
νται σταδια-
κά μέχρι την 
ηλικία των 
4-5 χρονών. 
Συνεπώς μέ-

χρι την ηλικία αυτή δεν χρειάζεται κανε-
νός είδους θεραπεία αφού η ποδική κα-
μάρα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, εκτός 
εάν η πλατυποδία οφείλεται σε κάθετο 
αστράγαλο που θα αναφέρουμε πιο 
κάτω ή η βλαισοπλατυποδία είναι εκδή-
λωση μιας γενικότερης πάθησης, όπως 
το σύνδρομο Marfan, Ehlers Danlos (γε-
νικευμένη χαλαρότητα των αρθρώσε-
ων).
Μελέτες παγκόσμια έδειξαν ότι περί-
που 40% των παιδιών κάτω των 5 ετών, 
22% μεταξύ 5 και 10 ετών και 15% άνω 
των 10 παρουσιάζουν αμφοτερόπλευρη 
πλατυποδία.
 
 η πλατυποδία διακρίνεται σε 
 α)χαλαρή και β)δύσκαμπτη. 

-H χαλαρή πλατυποδία που είναι η συ-
νηθέστερη είναι κατά κανόνα αμφοτε-
ρόπλευρη και οφείλεται στη χαλαρότη-
τα των συνδέσμων του άκρου ποδός. 
Ορίζεται σαν αντισταθμιστική όταν συ-
νυπάρχει εξωτερική στροφή των σκε-
λών, βλαισά γόνατα, ή βραχύς αχίλλειος 
τένοντας. Το παιδί με χαλαρή πλατυ-
ποδία δεν παραπονιέται συνήθως για 

οποιαδήποτε ενόχληματα. Εάν υπάρ-
χουν, αυτά είναι πόνος, εύκολη κόπωση 
και συχνές πτώσεις κατά τη βάδιση ή 
το τρέξιμο. Εμφανίζεται γρήγορη φθο-
ρά των παπουτσιών από την εσωτερική 
πλευρά των τακουνιών. 
Κατά την κλινική εξέταση με το παιδί 
όρθιο σε σκληρό δάπεδο, παρατηρεί-
ται πτώση της ποδικής 
καμάρας, βλαισότητα της 
πτέρνας και συχνά η κε-
φαλή του αστραγάλου 
και το σκαφοειδές ή το 
υπεράριθμο σκαφοειδές, 
προβάλλουν προς το έσω 
μέρος του ποδιού. 
Ο σχηματισμός ποδικής 
καμάρας όταν ζητήσου-
με από το παιδί να στηριχτεί στις μύτες 
των ποδιών του ή όταν ανασηκώσουμε 
τον μεγάλο δάκτυλο του ποδιού προς τα 
πάνω, μας επιβεβαιώνουν την παρου-
σία της χαλαρής ή έύκαμπτης πλατυπο-
δίας και όχι της δύσκαμπτης. 

Το πελματογράφημα μας δίνει πληρο-
φορίες για το βαθμό σοβαρότητας της 
πλατυποδίας. Στην εικόνα το αριστερό 
πόδι παρουσιάζει μέτρια πλατυποδία.
Για τις ελαφρού μέχρι μετρίου βαθμού 
πλατυποδίες, οι οποίες είναι ανώδυνες 
δεν χρειάζεται καμιά ειδική θεραπεία. 
Για τις μεγαλύτερου βαθμού επώδυνες 
πλατυποδίες  και ειδικότερα σε παχύ-
σαρκα παιδιά με έξω στροφή των ισχίων 

τους, τα υποδήματα που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο με ανύψωση του έσω χεί-
λους ή μποτάκι, καλύπτουν σε μεγάλο 
βαθμό την ανάγκη  υποστήριξης του πέλ-
ματος. Τα ειδικά κατασκευασμένα υπο-
δήματα ή πέλματα έχουν αμφισβητη-
θεί πλέον. Εξάλλου μεγάλη μελέτη που 
έγινε στις Ινδίες σε αντιπαράθεση με τις 

μέχρι σήμερα αντιλήψεις, 
απέδειξε ότι, παιδιά που 
συνήθιζαν να βαδίζουν 
ξυπόλητα ή φορούσαν 
πέδιλα αντί κλειστά πα-
πούτσια, ανέπτυσσαν πιο 
ισχυρή ποδική καμάρα και 
έτσι εκδήλωναν λιγότερα 
ποσοστά πλατυποδίας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 

δεν αποτελεί πλέον η ανώδυνη πλατυ-
ποδία κριτήριο απόρριψης από σχολές 
εθνικής ασφάλειας.

-Η δύσκαμπτη πλατυποδία αρχίζει να 
εμφανίζει συμπτώματα στην εφηβική 
ή σε μεγαλύτερη ηλικία. Ενοχοποιού-
νται ο κάθετος αστράγαλος, η οστική ή 
χόνδρινη γέφυρα μεταξύ πτέρνας και 
σκαφοειδούς ή αστραγάλου τα ενδαρ-
θρικά κατάγματα της πτέρνας η ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα και οι φλεγμονές της 
υπαστραγαλικής άρθρωσης. Κλινικά πα-
ρουσιάζουν επώδυνες κινήσεις του πο-
δός, σπασμό των περονιαίων μυών και 
εξέρυθρους τήλους στην έσω επιφάνεια 
του ποδιού από τη τριβή στο παπού-

τσι. Ειδικά στη περίπτωση του καθέτου 
αστραγάλου, η παραμόρφωση του πο-
διού από τη πλατυποδία είναι τόσο με-
γάλη, που οι γονείς φέρνουν το παιδί 
στο γιατρό μόλις βαδίσει. 
Για τη διερεύνηση της δύσκαμπτης 
πλατυποδίας χρειάζεται ακτινολογι-
κός έλεγχος με τον οποίο θα αποκλει-
σθούν άλλες παθολογικές οντότητες 
που προκαλούν πόνο και δυσκαμψία 
στο πόδι. Όπως είναι οι οστεοχονδρί-
τιδες του αστραγάλου, του σκαφοει-
δούς και του 2ου μεταταρσίου, το επι-
κουρικό σκαφοειδές, καλοήθεις όγκοι, 
κατάγματα εκ κοπώσεως, κύστεις και 
αρθρίτιδες.
Η συνήθης αντιμετώπιση της δύσκα-
μπτης επώδυνης πλατυποδίας εάν δεν 
υποχωρήσει με τη τοποθέτηση γύψου 
για 4-6 εβδομάδες, είναι η χειρουργική 
αντιμετώπιση χωρίς όμως με τόσο εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα. 
Η αφαίρεση της αναφερθείσας οστικής 
γέφυρας, η διόρθωση του άξονα του 
σκαφοειδους, οι διορθωτικές οστεοτο-
μιες ή οι αρθροδέσεις είναι οι προτεινό-
μενες επεμβάσεις.

Συμπερασματικά η πλατυποδία πρέπει 
να εξετάζεται και να αξιολογείται από 
ορθοπαιδικό για αποκλεισμό άλλων σο-
βαρότερων νοσημάτων που μπορεί να 
την προκαλούν. 
Η θεραπεία στις περιπτώσεις της χαλα-
ρής πλατυποδίας είναι να αφήσουμε το 
παιδί ελεύθερο να περπατά όπως και 
όπου θέλει και χωρίς απειλητικές πολ-
λές φορές από τους γονείς, διαθέσεις 
να φορέσει το συγκεκριμένο ειδικό πα-
πούτσι, γιατί έχει αποδειχθεί πλέον πως 
αυτό δεν πρόκειται να διορθώσει την 
πλατυποδία. 
Η πιθανή χρήση ή όχι της ειδικής υπόδη-
σης ή των πελμάτων, θα πρέπει να γίνε-
ται πλέον εφόσον αυτό ανακουφίζει το 
παιδί μετά από ιατρικές οδηγίες. Για την 
δύσκαμπτη πλατυποδία τα πράγματα εί-
ναι εντελώς διαφορετικά, διότι ο ασθε-
νής χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση 
και πιθανόν χειρουργική επέμβαση για 
το πρόβλημά του.

αφήστε το παιδί να περπατά και χωρίς παπούτσια
μονο ο ορθοπαιδικοσ δινει Τη σΩσΤη θεραπεια
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ετήσια διασκέδαση οθέλλου
αθΛηΤικα

Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ακα-
δημιών του Αθλητικού Συλλόγου Ορ-
φέα κάθε Τρίτη και Παρασκευή η ώρα 
4:30μ.μ. στο ιδιόκτητο και ανακαινι-
σμένο με πλαστικό χορτοτάπητα γήπε-
δο, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου 
και διπλωματούχου προπονητή Κώστα 
Χ’’ Κώστα και την επίβλεψη του κ. Κεν-
δέα Μαυροφτή. 

Με  απόφαση των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ορφέα και των 
υπεύθυνων ακαδημιών, οι προπονή-
σεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, 
τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, για να 
προετοιμαστούν οι νέοι ποδοσφαιρι-
στές, μιας και δεν θα απασχολούνται 
από άλλες δραστηριότητες, για να μπο-
ρούν να εγγραφούν στις ακαδημίες. 

Προπονήσεις 
κάθε Τρίτη 

και Παρασκευή

ΑκΑΔΗΜΙΕΣ ΟΡΦΕΑ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Υγιεινή διατροφή και επιπτώσεις από το κάπνισμα

Μέσα στα πλαίσια, όχι μόνο της εκγύμνα-
σης, αλλά και της συνεχούς επιμόρφω-
σης των παιδιών που αθλούνται στο Σω-
ματείο του ΟΘΕΛΛΟΥ, στις 15 Ιανουαρίου 
2012 στο οίκημα, διοργανώθηκε διάλεξη 
με τα εξής θέματα:

1. Υγιεινή διατροφή για τα παιδιά, με ομι-
λήτρια την διαιτολόγο κα Μαρία Καντη-
λάφτη.
2. Επιπτώσεις στην υγεία από το κάπνι-
σμα, με ομιλητή τον καρδιολόγο Δρ. Γιά-
γκου Κυριάκο.

Την διάλεξη πέραν των παιδιών των Ακα-
δημιών, είχαν την ευκαιρία να την παρα-
κολουθήσουν και οι γονείς τους.
Και οι δυο ειδικοί ανέλυσαν τα θέματα 
τους πάρα πολύ απλά και κατανοητά, έτσι 
ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να αντιλη-
φθούν σωστά τα μηνύματα που ήθελαν 
οι δυο ειδικοί να τους μεταφέρουν και οι 
ίδιοι να τα εφαρμόσουν.
Μετά το πέρας της διάλεξης έγινε από 
τον πρόεδρο του Σωματείου και της επι-
τροπής Ακαδημιών, κοπή της Βασιλόπιτ-
τας για όλα τα παιδιά κάτω των 21 ετών.

χρισΤουγεννιαΤικη εκδηΛΩση

Τυχεροί λαχνοί
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη 
μας εκδήλωση στις 5 Ιανουα-
ρίου 2012. 
Στην εκδήλωση αυτή πραγμα-
τοποιήθηκε τόμπολα και έγινε 
η κλήρωση του Χριστουγεννιά-
τικου μας λαχνού. 

Οι κάτοχοι των λαχνών 001, 550, 710, 
923, 867, 787, 644, 135, 140, 615, 604, 
053, 044, 889, 800, 073, 064, 909, 111, 
768, 947, 157, 689, 705, 813, 015, 578 
παρακαλούνται όπως προσκομίζοντας το 
τυχερό δελτίο να ζητήσουν τα δώρα τους 
από το οίκημα του Σωματείου μας.

Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας 
σε όσους αποδέχτηκαν τους λαχνούς μας 
και πλήρωσαν το αντίτιμο.

Στις 13 Ιανουαρίου 2012 πραγμα-
τοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυ-
χία στο κέντρο Venus στη Λάρνα-
κα, η μεγάλη ετήσια χοροεσπερίδα 
μας. 
Εκατοντάδες φίλοι και μέλη του Σωματείου 
μας κατέκλυσαν την αίθουσα του Κέντρου 

και πέρασαν μια όμορφη βραδιά με πλού-
σιο φαγητό και χόρεψαν με την καρδιά 
τους συνοδευόμενοι από την μουσική της 
ορχήστρας του κέντρου. 
Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκαν για την δια-
χρονική τους προσφορά προς το Σωματείο 
μας οι Γιώργος Χαρή (μέλος Δ.Σ.της CYTA), 
Ανδρέας Αναστασίου (μέλος Δ.Σ.του Κ.Ο.Α) 

και Χρυσός Τουλούπης. 
Ο πρόεδρος μας Ευαγόρας Φιάκκου απηύ-
θυνε σύντομο χαιρετισμό ευχαριστώντας 
όλους όσους πρόσφεραν για την επιτυχία 
της εκδήλωσης και όλους τους φίλους του 
Σωματείου που αγόρασαν λαχνούς. 

Τέλος έγιναν οι κληρώσεις του λαχνού μας 

και οι τυχεροί είναι: Ο κάτοχος του αριθμού 
121 κέρδισε το μεγάλο μας δώρο ένα αυτο-
κίνητο Mercedes C-Class 180 αξίας €46.600. 
Οι άλλοι τυχεροί είναι οι κάτοχοι των λα-
χνών με αριθμούς 061 (μια μοτοσυκλέτα 
αξίας €2.000), ο αριθμός 002 (ένα κυνηγε-
τικό όπλο αξίας €1.300) και ο αριθμός 748 
(ένα i-phone G4 αξίας €650).

Τιμώντες και τιμώμενοι μαζί με την παρουσιάστρια της εκδήλωσης μας που έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2012 στο κέντρο Venus στη Λάρνακα.
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Το Σωματείο Ε.Ν.Αθηαίνου και στην νέα χρονιά είχε 
πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα και όσο πλησιά-

ζουμε στην λήξη της αγωνιστικής περιόδου η αγωνία και η 
προσπάθεια για διάκριση των ομάδων Futsal και Handball  
και των ακαδημιών ποδοσφαίρου  Ε.Ν.Α.-SELESAO, του Σω-
ματείου μας θα εντείνεται. Παραθέτουμε  την μέχρι στιγ-
μής αγωνιστική δράση των ομάδων μας.

 HANbAll
Παγκορασίδες:  Η ομάδα μας στην κατηγορία Παγκορασί-
δων βρίσκεται μέχρι στιγμής στην 1η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα σε σύνολο 7  ομάδων που αγωνίζονται στο Ανα-
πτυξιακό πρωτάθλημα στην κατηγορία των Παγκορασίδων.
Κορασίδες: Η ομάδα μας στην κατηγορία Κορασίδων βρί-
σκεται μέχρι στιγμής στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνα-
κα σε σύνολο 7  ομάδων που αγωνίζονται στο Αναπτυξιακό 
πρωτάθλημα στην κατηγορία των Κορασίδων.
Νεάνιδες: Στην Κατηγορία Νεανίδων η ομάδα μας βρίσκεται 
στην 3η θέση μαζί με την ομάδα του Α.Ο.Αραδίππου και της 
Κ.Α.Λατσιών που διατηρούν ομάδες Νεανίδων.
Γυναίκες: Η ομάδα των Γυναικών με την έναρξη του τρίτου 
γύρου του Πρωταθλήματος Handball Ο.Π.Α.Π. Γυναικών και 
ενώ απομένουν ακόμη 7 αναμετρήσεις βρίσκεται σταθερά 
στην 3η θέση και διατηρεί ελπίδες για διάκριση στο πρωτά-
θλημα αλλά και στο Κύπελλο με ορατό το ενδεχόμενο εξό-
δου στην Ευρώπη.

 FuTsAl
ΑΝΔΡΕΣ:  Η ομάδα Ανδρών έχει καταφέρει να παραμείνει 
στην Β’Κατηγορία του Πρωταθλήματος Σάλας της Κ.Ο.Π. 
αφού στους αγώνες κατάταξης έφερε τα αποτελέσματα που 
της επέτρεψαν να κλειδώσει την παραμονή της.
Πρωτάθλημα Νέων U21: Η ομάδα Νέων μετά και την νίκη 

της στην πρότελευταία αγωνιστική επί της ομάδας ΑΠΕΛΕΥ-
ΘΕΡΩΣΗΣ Ακακίου με 14-3 παραμένει στην 4η θέση και ανα-
μετράται στο τελευταίο αγώνα με την ομάδα ΑΕΤΟΙ Γαλάτας.
Πρωτάθλημα Παίδων U17: Η ομάδα παίδων U17 βρίσκεται 
στην 8η θέση σε σύνολο 14 αγώνων που έχει δώσει μέχρι 
στιγμής με 5 νίκες και 8 ήττες.

 ακαδημιεσ
Κατηγορία U15-97/98: Μετά και το πέρας της 8ης αγωνι-
στικής η ομάδα Ε.Ν.Α.-Selesao βρίσκεται στην 6η θέση του 
Πρωταθλήματος Ιδιωτικών Ακαδημιών της Κ.Ο.Π. με 13 βαθ-
μούς μετρώντας 4νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες.
Κατηγορία U12-99/00: Μετά και το πέρας της 8ης αγωνι-
στικής η ομάδα Ε.Ν.Α.-Selesao βρίσκεται στην 3η θέση του 
Πρωταθλήματος Ιδιωτικών Ακαδημιών της Κ.Ο.Π. με 18 βαθ-
μούς μετρώντας 6 νίκες και 2 ήττες.

Κατηγορία U8-01/02: Μετά και το πέρας της 8ης αγωνι-
στικής η ομάδα Ε.Ν.Α.-Selesao βρίσκεται στην 5η θέση του 
Πρωταθλήματος Ιδιωτικών Ακαδημιών της Κ.Ο.Π.  μετρώ-
ντας 4νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες.

 χρισΤουγεννιαΤικη 
 εκδηΛΩση

Πραγματοποήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2011 η καθιερωμέ-
νη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Σωματείου Ε.Ν.Α. στο 
χώρο της Αίθουσας Αθλοπαιδιών του Δήμου Αθηαίνου.Το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε το Μουσικό Σχήμα 
«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ» με ελληνικό ροκ και έντεχνο ρε-
περτότιο.
Σταυρούλα Πεδουλίδου
Γραμματέας- Έφορος Επικοινωνίας

ενΩση νεΩν αθηαινου
 αγωνιστική  δράση και εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 
2012 Τόμπολα την οποία διοργάνωσαν από 
κοινού όλα τα αθλητικά Σωματεία του Δή-
μου Αθηένου για οικονομική ενίσχυση του 
νεαρού συνδημότη μας Ραφαήλ Σκούρου,ο 
οποίος ακολουθεί θεραπευτική αγωγή στο 
εξωτερικό μετά από τροχαίο ατύχημα.Η 

πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δεξιώσε-
ων «ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ».Προσφέρθηκαν πλούσια 
δώρα από τους δωροθέτες τους οποίους 
και ευχαριστούμε θερμά που συνέβαλαν με 
την προσφορά τους στην προσπάθεια συ-
γκέντρωσης ενός αξιοσέβαστου ποσού για 
οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του 
αγαπητού μας Ραφαήλ.Τα δώρα προσέφε-
ραν οι ακόλουθοι:African Safari Gifts L.T.D, 
Ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ»-Αγρός,Ψαροταβέρνα 
«ΧΡΙΣΤΟΣ»-Αγία Νάπα,Ταβέρνα «Παπαϊωάν-
νου»,Ταβέρνα «ΧΑΡΟΥΛΑ», Ταβέρνα «ΧΡΙΣ-
ΤΟΦΗΣ»-ΕΔΕΚ, «DEL MAR» CAFE, Χρυσοχο-
είο «Μάριος & Αντρούλα Τουλούπη», «XXXM 
SPORTS»,τα δύο μεγάλα δώρα που ήταν 
μια κρουαζιέρα προσφορά του «SALAMIS 
TOURS» κέρδισε ο κος Πέτρος Πέτρου και 
ένα αεροπορικό εισητήριο για Ρουμανία 
προσφορά της εταιρείας ORTHODOXOU 
TRAVEL κέρδισε ο κος Γιάννης Αβραάμ.

Την 2η θέση κατέλαβαν  οι μαθήτριες που   
εκπροσώπησαν το σχολείο μας την Πέ-
μπτη 26/01/12   στον επαρχιακό, παρου-
σιάζοντας ένα πολύ ωραίο και δυναμικό 
πρόγραμμα. 
Την ομάδα αποτελούσαν οι μαθήτριες: 
Σταυριάνα Ροκόπου, Μαριλένα Ζαχα-
ρίου, Ελίνα Παμπόρη, Έλια Πίτσιλου, 
Χρυστάλλα Χαραλάμπους, Στέφανη Πα-
μπόρη, Χριστίνα Μαυρή, και Θέκλα Αρι-
στείδου. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα 
και καλή πρόοδο. 

ενισχυση ραΦαηΛ σκουρου

ανΩμαΛοσ δρομοσ γυμνασιου 
αθηενου 2011-21012

Επιτυχίες μαθητών 
στους Πακύπριους και 
Επαρχιακούς αγώνες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ HIP-HOP
στη 2η θέση οι μαθήτριες μας

Οι αθλητές μαθητές/τριες,   του Γυμνασίου  
έλαβαν μέρος στους επαρχιακούς αγώνες 
ανωμάλου δρόμου που διεξήχθησαν στις 
20/12/2011 στο νέο Γ.Σ.Ζ. στη Λάρνακα, 
και κατέλαβαν τις εξής θέσης: 
Τζιακούρης Βασίλης 5ος, Κεπόλας Ανδρέ-
ας 21ος, Μαυραγάνης Βασίλειος 46ος, 
Καλαποδάς Ανδρέας 47ος, Λαδάς Κων-
σταντίνος 49ος , Σωτηρίου Αντώνης 50ος 
και στις μαθήτριες, Θεοδώρα Ττόουλου 

22η, Ελένη Παπαϊακώβου 23η, Στέφανη 
Νικολάου 25η, Έλενα Σταύρου 27η, Εμα-
νουέλλα Βασιλείου 30η, και Άννα – Μαρία  
Σκράμπεκ 45η.
 Από την κατάταξη στους αγώνες ο Τζια-
κούρης Βασίλης εξασφάλισε την συμμε-
τοχή του στους Παγκύπριους Αγώνες Ανω-
μάλου δρόμου που διεξήχθη στην Πάφο, 
στις 17/01/2012, και κατέλαβε την 14η 
θέση. 

ΤομποΛα σΩμαΤειΩν αθηενου
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Γνωρίζατε ότι...
• Μια περιοχή στα ανατολικά της 
Αθηένου λέγεται Δρακοντιά,, διότι σε 
αυτή την περιοχή τα πετρώματα είναι 
πολύ ευδιάλυτα στο νερό και έχουν 
σχηματιστεί υπόγειες σπηλιές, που 
ρουφούν κυριολεκτικά το νερό. Λόγω 
αυτού του φυσικού φαινόμενου η πε-
ριοχή ονομάστηκε Δρακοντιά.
• Μια πρόληψη της περιοχής αναφέ-
ρει πως το παιδί που θα χτυπήσει τους 
γονιούς του, το χέρι του με το οποίο 
τους χτύπησε, θα τρέμει ή θα ξηραθεί.
• Μεταξύ του 1890 – 1895 κλέφτες εί-
χαν κλέψει τα εξαπτέρυγα, τα χρυσο-
πότηρα και την εικόνα της Θεοτόκου 
από την παλιά εκκλησία της Παναγίας, 
αλλά δεν κατάφεραν να τα πουλή-
σουν, γιατί η Παναγία δεν τους επέ-
τρεψε.
• Ο  αστυνομικός Αντρέας Λουκά στις 
6 Φεβρουαρίου 1964 πήγε να ξεκι-
νήσει τη μηχανή, που έφερνε πόσιμο 
νερό στην Αθηένου και βρισκόταν κο-
ντά στο τούρκικο χωριά Άγιος Σωζό-
μενος μαζί με τους Ι. Σκούρο, Μ. Χα-
τζηθεοχάρους, Β. Θ. Χατζηγιαννακού, 
Μ. Δράκο, Ν. Παπαπαύλου και Τάκη 
Μιχαήλ από το Πυρόι. Οι Τούρκοι τους 
είχαν στήσει ενέδρα, στην οποία σκο-
τώθηκαν ο Λουκά και ο Μιχαήλ και 
τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι.
• Ο Αθανάσης Μιχαηλίδης έφερε 
πρώτος στην Αθηένου τις ακακίες και 
τις φύτεψε σε δυο μεγάλες εκτάσεις, 
ώστε να έχει ξύλα για τις ανάγκες του 
τυροκομείου του. 
• Η εικόνα του Αγίου Νικολάου που 
ζωγράφισε ο καλύτερος αγιογράφος 
του Αγίου Όρους, Ιωαννίκιος Μαυ-
ρόπουλος, για λογαριασμό Ρώσων 
μοναχών το 1915 και την αγόρασε ο 
αείμνηστος Πατέρας Καλλίνικος, προ-
οριζόταν για τον Τσάρο της Ρωσίας. 
Νικόλαο Β΄.
• Ο Χαρίδημος Χατζηχάρος ήταν βου-
λευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από το 1960-1970. Το επίθετο του το 
κληρονόμησε από τον παππού του, ο 
οποίος λεγόταν Χαρής και επειδή ήταν 
εύσωμος τον φώναζαν Χάρο και όταν 
επισκέφτηκε τους Αγίους Τόπους τον 
ονόμασαν Χατζηχάρο. 
• Τέλη του 19 ου αιώνα το δημοτικό 
σχολείο, που ήταν στην αυλή της πα-
λιάς εκκλησίας, ήταν διδιδάσκαλο με 
δασκάλους τον Κυριάκο Μουρνέχη κα-
ταγόμενο από Αθηένου και τον Ιορδά-
νη Χατζηιωσήφ από το Στρόβολο και η 
φοίτηση δεν ήταν υποχρεωτική. Πολ-
λά παιδιά  δεν πήγαιναν καθόλου και 
άλλα τον καιρό του θερισμού οι γονείς 
τους δεν τα έστελναν, για να τους βοη-
θούν στις εργασίες τους.
• Την ίδια εποχή οι απολυτήριες εξε-
τάσεις του δημοτικού γίνονταν δημό-
σια και τις παρακολουθούσαν όλοι οι 
χωριανοί, ώστε να εξάγουν συμπέρα-
σμα από τις απαντήσεις των μαθητών 
αν θα επαινέσουν και θα επαναδιορί-
σουν τους δασκάλους.

Δέσποινα Ζαννεττίδου Πουγεράση

ΤεΛευΤαια σεΛιδα

Η  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ  ΕΡΑΣΙ-
ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΘΗΑΙΝΟΥ  πα-
ρούσα στο κάλεσμα για οικονομική 
ενίσχυση της αποθεραπείας του Ρα-
φαήλ Σκούρου που έχει μεταβεί στην 
Γερμανία, παρουσίασε την κωμική 
θεατρική παράσταση ‘37 ΧΡΟΝΙΑ 
AFTER’. Οι παρευρισκόμενοι   από-
λαυσαν το  σατυρικό  αλλά με μη-
νύματα έργο. Επίσης  ο πολιτιστικός  
όμιλος Μάλλουρα ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα και συμμετείχε στην εκ-
δήλωση με τρία χορευτικά. Το τέλος 
έκλεισε η ‘Oρχήστρα της Μόσχας’ με 
τους ταλαντούχους οργανοπαίκτες 
με το ορχηστρικό κομμάτι (ΖΟΡΠΑΣ) 
αφήνοντας  για ακόμα μια φορά 
τους Αθηαινίτες παρευρισκόμενους  
με το χαμόγελο στα χείλη. 

Ο κΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ

εκδηΛΩσεισ μαρΤιου - απριΛιου 2012

*Σημείωση: Επιπρόσθετες πληροφορίες για την κάθε εκδήλωση, σε ανακοινώσεις που θα δοθούν στο Δήμο Αθηένου.

7 Μαρτίου 2012, ώρα 19:30, Τετάρτη, 
Αίθουσα Νέου Γυμνασίου Αθηένου 

Σύνδεσμο Γονέων Γυμνασίου Αθηένου Διάλεξη

8 Μαρτίου 2012, ώρα 19:00, Πέμπτη, 
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο

Πολιτιστική Επιτροπή & Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών  Θεμάτων Δήμου 
Αθηένου

Ημέρα της Γυναίκας. Διάλεξη με θέμα: 
1. Καρκίνος του μαστού, 2. Καρκίνος του 
τραχήλου και 3. Πλαστική Χειρουργική 
στις γυναίκες.

25 Μαρτίου 2012, Κυριακή Δήμος Αθηένου 
Πανδημοτικός εορτασμός Επετείου 25ης 
Μαρτίου

7 Μαρτίου 2012, ώρα 19:30, Τετάρτη, 
Αίθουσα Νέου Γυμνασίου Αθηένου

Σύνδεσμο Γονέων Γυμνασίου Αθηένου Διάλεξη

25 Μαρτίου 2012, Κυριακή Δήμος Αθηένου Πανδημοτικός εορτασμός Επετείου

30 Μαρτίου 2012, Παρασκευή, ώρα 19:00
Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων 
Καταδρομέων

Εκδήλωση

1 Απριλίου 2012, Κυριακή Δήμος Αθηένου
Πανδημοτικός εορτασμός Επετείου 1ης 
Απριλίου 

1 Απριλίου 2012, Κυριακή, ώρα 16:00-17:00 Τοπικός Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών Εκδήλωση

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΕΡΑΝΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΡΟΥ
Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού με 
την συνεργασία της Εκκλησίας και της ΣΠΕ 
Αθηένου πραγματοποίησαν πανδημοτικό 
έρανο από σπίτι σε σπίτι την Κυριακή 29 
Ιανουαρίου 2012 για κάλυψη των εξόδων 
ιατρικής περίθαλψης του δεκαοκτάχρο-
νου συνδημότη μας Ραφαήλ Γεωργίου 
Σκούρου που τραυματίστηκε σοβαρά σε 

τροχαίο δυστύχημα.
Η στήριξη αυτή ενίσχυσε τις προσπάθει-
ες εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης 
του κυρίως σε κέντρα αποκατάστασης του 
εξωτερικού.
Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ανοιχτεί οι ακό-
λουθοι τραπεζικοί λογαριασμοί για ενί-
σχυση της προσπάθειας αυτής.

Αρ. Λογαριασμού
ΣΠΕ Αθηένου 04820060570
Τράπεζα Κύπρου 357003584351
Marfin Laiki Bank 35000254974
Ελληνική Τράπεζα 105-10-584004-00

Ο πανδημοτικός έρανος είχε τεθεί κάτω 
από την αιγίδα του Δήμου Αθηένου.

ευχαρισΤιεσ απο 
Την οικογενεια σκουρου

Η οικογένεια του Ραφαήλ Σκού-
ρου, ευχαρίστησε την ΣΠΕ Αθη-
αίνου για την πρωτοβουλία της με 
επιστολή με την οποία αναφέρει:
‘’Ευχαριστούμε θερμά για την 
πρωτοβουλία που αναλάβετε με 
σκοπό την διεξαγωγή πανδημοτι-
κού εράνου στις 29/01/2012 για 
οικονομική ενίσχυση του Ραφαήλ 
Σκούρου, ο οποίος έχει μεταβεί 
σε κέντρο αποκατάστασης στη 
Γερμανία».

“Η μετακόμιση ήδη έχει αρχίσει και 
οι ρυθμοί εντατικοποιούνται για να 
καταστεί πραγματικότητα ο στόχος 
που έχει τεθεί. Η λειτουργία ενός 
σύγχρονού κτιριακού συγκροτήματος 
με παροχή υπηρεσιών υψηλού επι-
πέδου.Χαιρετίζουμε όλε τις προσπά-
θειες όλων όσων εργάζονται προς 
την κατεύθυνση αυτή και αναμένου-
με την επίσημη λειτουργία της Νέας 
Δημοτικής Στέγης Ενηλίκων περί τα 
τέλη του Μάρτη.»

μεΤακομιση κΛεανθειου σΤεγησ

Ο Δήμος Αθηένου σε συνεργασία με 
την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος και 
την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αθηένου, 
πραγματοποίησαν πανδημοτική εκστρα-
τεία για τη στήριξη του δοκιμαζόμενου 
ελληνικού λαού.
Για το σκοπό αυτό, έχει συλλεχθεί με-
γάλη ποσότητα ειδών τροφίμων και ει-
δών καθαρισμού που θα σταλούν. 
Για την οικονομική ενίσχυση των δυ-
σπραγούντων και απόρων αδελφών 
μας έχει ανοιχτεί ειδικός τραπεζικός 
λογαριασμός: ΣΠΕ Αθηένου αρ. λογα-
ριασμού 2006099-7 
Επίσης θα αποσταλούν γαλακτοκομικά 
προϊόντα.  Ο ΠΟΑ προσέφερε ποσότη-
τα γάλακτος για την παρασκευή κυρίως 
χαλουμιών.  O Σύνδεσμος Αγελαδο-
τρόφων Αθηένου θα παραχωρήσει πο-
σότητα κρέατος. 

Εκστρατεία στήριξης 
δυσπραγούντων Ελλάδας


