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Ό
πως περιγράφει ο

Δήμαρχος κ. Δη-

μήτρης Παπαπέ-

τρου σε άρθρο του (σελ. 3)

για πρώτη φορά ο Δήμος

Αθηένου βρίσκεται μπροστά

σε οικονομικό αδιέξοδο. 

Ο εγκεκριμένος Προϋπο-

λογισμός 2012 του Δήμου

μας προβλέπει έσοδα από

Κρατική Χορηγία €1.305.000

αφού λήφθηκε υπόψη μείω-

ση της τάξης του 15% σε

σχέση με την κρατική χορη-

γία του 2011

Σύμφωνα με την επίσημη

κατανομή της κρατικής χο-

ρηγίας για το Δήμο μας ανα-

λογεί το ποσό μόνο των

€1.080.000

Μέχρι σήμερα έχει ει-

σπραχθεί το ποσό των

€690.000 εκ των οποίων

€290.000 έχει κατακρατηθεί

από την Συνεργατική Κε-

ντρική Τράπεζα για τους τό-

κους που αναλογούν στο πο-

σό που έχει εκποιηθεί από το

εγκεκριμένο ενοποιημένο

δάνειο που ο Δήμος μας έχει

συνάψει συνολικού ύψους

€9.272.795  

Αποτέλεσμα τούτου, η

ρευστότητα του ταμείου

μας από την Κρατική Χορη-

γία, που είναι το βασικότε-

ρο μας έσοδο, δέχτηκε μό-

νο €400.000 χωρίς να γνω-

ρίζουμε  πότε θα δοθεί το

υπόλοιπο των €390.000 που

μας αναλογεί.

Διαβάστε όλες τι πληρο-
φορίες για την οικονομική
κατάσταση του Δήμου στο

άρθρο
Σελίδα 3

Λατομεία και λατόμοι
της Αθηαίνου

ΣΕΛ. 18-19

Το κουδούνι κτύπησε
και πάλι! Επιστροφή

στα σχολεία μας
ΣΕΛ. 10-11

Με λαμπρότητα εορτά-
στηκε ο Άγιος Φωκάς 

ΣΕΛ. 20

Mνήμη και Γνωστικές
Δεξιότητες

στην Ενήλικη Ζωή
ΣΕΛ. 5

Πώς θα μάθουμε τα
παιδιά μας να διαχειρί-
ζονται τον θυμό τους!

ΣΕΛ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Η Νοέλα Κουρσάρη Μουσούνκα είναι μοντέλο διε-

θνούς φήμης αλλά και απόγονος Αθηενιτών στο Κονγκό

Αφρικής. Στο εξωτερικό είναι γνωστή όχι μόνο για το

επάγγελμά της αλλά και

για το αξιοθαύμαστο φι-

λανθρωπικό της έργο.

Μετά από αρκετά χρό-

νια επανενώθηκε με την

οικογένεια Κουρσάρη

στην Αθηένου, οι οποίοι

την αγκάλιασαν με πολ-

λή αγάπη και ενθουσια-

σμό, όπως κι όσοι την

γνώρισαν κατά την επί-

σκεψή της στην Κύπρο,

με το σύζυγό της James και τον γιο της J.J. 

Διαβάστε την συνέντευξη που μας παραχώρησε και

μάθετε γιατί νιώθει περήφανη Αθηενίτισσα!
Σελίδα 8

Παγκόσμιο συνέδριο
και έκθεση ψηφιδωτού

NoelaNoelaNoelaNoelaNoela
Κουρσάρη Μουσούνκα
ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΓΟΝΟΣ ΑΘΗΕΝΙΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Είμαι περήφανη
που κατάγομαι

από την Αθηένου

Π
ραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επι-

τυχία το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο

Σύγχρονου Ψηφιδωτού στο Καλ-

λινίκειο Δημοτικό Μουσείο στις 28, 29 και

30 Σεπτεμβρίου. Το συνέδριο τελούσε υπό

την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ́ Ενωσης.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου χαι-

ρέτισαν ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπα-

πέτρου, ο Υφυπουργός Προεδρίας της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας για θέματα Ευρω-

παϊκής ΄Ενωσης κ. Αντρέας Μαυρογιάν-

νης, λόγο του οποίου ανέγνωσε ο Α’ Λει-

τουργός κ. Μάριος Κωνσταντίνου, ο Πρό-

εδρος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Οργα-

νισμού Σύγχρονου Ψηφιδωτού (AIMC) κ.

Manfred Hoehn και η εκπρόσωπος των ψη-

φιδογράφων της Κύπρου κα Σούλλα Χρί-

στου.

Σελίδα 14

Μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο

Σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας



2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Υπηρεσίες του Δήμου
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο  ........................24811370

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

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

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

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

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

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

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ! 
Η συντακτική επιτροπή δέχεται κείμενα δη-

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Ρολάνδος Ιεροδιακόνου

Δόξα Κωμοδρόμου

Δέσπω Πουγεράση

Χρυστάλλα Κίτα

Κατερίνα Ηρακλέους

Δέσποινα Μαγγανή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

ΙΔΕΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ.: 22780007

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

"Εμείς" 
Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες

Τηλ.: 22783232 

Διμηνιαία έκδοση του Δήμου Αθηένου

&

• Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ........................3

• Mνήμη και Γνωστικές Δεξιότητες

στην Ενήλικη Ζωή...................................5

• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ........................................6-7

• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Noela Κουρσάρη

Μουσούνκα..............................................8

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ....................................10-11

• ΣΠΕ ΑΘΗΕΝΟΥ.................................12-13

• 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου

Ψηφιδωτού.......................................14-15

• ΔΗΜΟΤΙΚΑ NEA ...............................16-17

• ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΟΙ ΤΗΣ

ΑΘΗΑΙΝΟΥ........................................18-19

• ΕΚΚΛΗΣΙΑ ..............................................20

• ΥΓΕΙΑ......................................................21

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ.........................................22-23

Σονέτο

Της Λεμεσού της Κύπρου εσύ το θρέμμα

Μάριε Τόκα, για όλους μας καμάρι

Του Ίβυκου οι νότες σε έχουν πάρει

Σ’ απόκοσμους σκοπούς, που μοιάζουν ψέμα.

Αγωνιστής στο σώμα και το πνεύμα

Του χρέους σου όλου, σήκωσες τα βάρη

Ήρωας γεμάτος, ομορφιά και χάρη

Και Κύπριο στις φλέβες σου το αίμα.

Μάριε Τόκα, μια ζωή τραγούδι

Και οι μελωδίες σου ελιάς κλωνάρι

Μύρισμα γιασεμιού, βουνού θυμάρι.

Στην μνήμη όλων, Άνοιξης λουλούδι

Θα είσαι για μας, αγνό μαργαριτάρι

Και η μουσική σου φάρος και Φεγγάρι.

Αντώνιος Λυτρίδης

Στον Μάριο Τόκα

Η πόλις που σε ανάγιωσεν

Σε ψάχνει, Μάριε Τόκα

Της Λεμεσού μια γειτονιά

Σε καρτερά, όπως πρώτα.

Οι νύχτες με το γιασεμί

Ρωτάνε το φεγγάρι

Πού πήγες χωρίς αφορμή

Που χάθηκες βλαστάρι;

Έφυγες ρόδο ορθάνοιχτο

Στης Άνοιξης την μπόρα

Αγιόκλημα του δειλινού

Κομμένο πριν την ώρα.

Μα η μουσική σου απαλά

Άκου πως μέσα μας μιλά

Αγγίζει το μεδούλι

Και λέει για κάποιον μας καημό

Για μιας πατρίδας τον χαμό

Που το έκαμες τραγούδι.

Αντώνιος Λυτρίδης

Οδηγίες για τη Βελτίωση των
Δεξιοτήτων Μάθησης και Μνήμης

Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα 24ο Συνέδριο των
Κεντρικών Συμβουλίων

Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων

Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ)
και της Παγκόσμιας

Συντονιστικής Επιτροπής
Κυπριακού Αγώνα

(ΠΣΕΚΑ)

Από τις 28 μέχρι και τις 31

Αυγούστου 2012 πραγματο-

ποιήθηκε στο ξενοδοχείο

«Χίλτον», στη Λευκωσία, το

24ο Συνέδριο των ΠΟΜΑΚ και

ΠΣΕΚΑ με συμμετοχή 120 πε-

ρίπου εκπροσώπων των Κυ-

πρίων αποδήμων από διάφο-

ρες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, συνεδρίασε η Νεολαία

ΠΟΜΑΚ (ΝΕΠΟΜΑΚ) η οποία

γιόρτασε τα 10 χρόνια της.

Στις εργασίες του Συνε-

δρίου συμμετείχε ο σταθερός

φίλος και συμπαραστάτης του

Δήμου μας, επίτιμος δημότης

και ευεργέτης κ. Νίκος Μου-

γιάρης.

Τα ποιήματα του Αντώνιου Λυτρίδη αναφέρο-

νται στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα

και περιλαμβάνονται στην «Ανθολογία Στί-

χων» εις μνήμη Μάριου Τόκα που εκδόθηκε

το 2011 από το Δήμο Λεμεσού

• Του Δρα Γρηγόρη Μεστάνα,
Ψυχολόγου - ΑπόδημουΑμερικής

Στο Σχολείο: 
• Μελετάτε συστηματικά τις δεξιό-

τητες σας, έως ότου γίνουν συνή-
θεια.

• Την πρώτη μέρα στην τάξη σας, κα-
θίστε άνετα, όσο το δυνατόν πιο
κοντά στο δάσκαλο.

• Κρατάτε σημειώσεις στην τάξη και
να τις επανεξετάζετε συχνά.

• Αντιγράψετε τα πάντα από τον πί-
νακα. 

• Να ακούτε προσεκτικά και να συμ-
μετέχετε. 

Στο Σπίτι:
• Κάνετε ένα χρονοδιάγραμμα, πό-

σες ώρες θα μελετάτε κάθε μέρα,
κάθε βδομάδα για κάθε μάθημα. 

• Βρείτε ένα μόνιμο μέρος, ένα γρα-
φείο, μόνο για να μελετάτε, με κα-
λό φωτισμό και άνετη θερμοκρα-
σία. 

• Μελετάτε το κάθε μάθημα ξεχω-
ριστά χωρίς να αποσπάτε την προ-
σοχή σας από αυτό σ’ άλλα πράγ-
ματα.

Μια μέθοδος μελέτης 
(για βιβλία, κεφάλαια, άρθρα):
1) Κάνετε γενική επιθεώρηση σ’ αυ-

τά που μελετάτε, όχι λέξη προς λέ-
ξη, αλλά για να πάρετε μια ιδέα για
τα κύρια θέματα του βιβλίου ή άρ-
θρου. 

2) Σκεφτείτε ερωτήσεις που έχετε
για τα θέματα ή τίτλους πριν δια-
βάσετε το εκχωρητέο υλικό. 

3) Διαβάστε ενεργά για να κατα-
νοήσετε και να βρείτε απαντή-
σεις στα ερωτήματα που θέσα-
τε, με σκοπό να θυμάστε αυτά
που μελετάτε. 

4)  Επαναλάβετε το υλικό που δια-
βάσατε νοερώς, ή γράψτε κάτω,
κυρίως, τις απαντήσεις στις ερω-
τήσεις σας.

5)  Επανεξετάστε κάθε κεφάλαιο ή
τμήμα που τελειώσατε.

Γενικές δεξιότητες μελέτης 
και άλλες καλές συνήθειες: 
• Μάθηση σε σύνολα είναι το καλύ-

τερο. Ποιες είναι οι κύριες ιδέες;
Πως συνδέονται; Μελετήστε στοι-
χεία που τις υποστηρίζουν αργό-
τερα.

• Ξεχωρίστε τα μαθήματα σας ανά-
λογα με το πώς μπορείτε να τα δια-
χειριστείτε. Να συγκεντρώνεστε
στο κάθε μάθημα ξεχωριστά. 

• Συσχετίστε και συνδυάστε νέες πλη-
ροφορίες που έχουν σχέση με αυτά
που ασχολείστε και προσπαθήστε
να τα εφαρμόσετε στη ζωή σας. 

• Ως ανταμοιβή για αυτά που έχετε

κατορθώσει, κάνετε κάτι που σας
αρέσει πολύ, για λίγα λεπτά. 

• Αναπτύξετε και ακολουθείστε κα-
θημερινό πρόγραμμα όσο αφορά
τις συνήθειές σας, δηλαδή, φαγη-
τό, ύπνο, διάβασμα. 

• Όταν έχετε κούραση ή πεινάτε, κά-
νετε διάλειμμα κάθε ώρα και να
τρώτε φρούτα ή κάτι υγιεινό. 

• Να κοιμάστε καλά το βράδυ, χωρίς
θόρυβο και φως.

Συμβουλές για τους γονείς: 
• Βοηθήστε τα παιδιά σας να χρησι-

μοποιούν όλους τους τρόπους μά-
θησης: όραση, ακοή, απαγγελία,
απεικόνιση, ομιλία, γραφή και ότι

άλλο τους κινεί το ενδιαφέρον ή
περιέργεια. 

• Να ανταμείβετε με κάτι που τους
αρέσει πολύ όταν επιτυγχάνουν
τους στόχους τους, στόχους που
απαιτούν δουλειά και δεξιότητα.

• Κάνετε μια συμφωνία με τα παιδιά
σας, υποσχεθείτε μια ορισμένη
ανταμοιβή, όταν ένα συγκεκριμέ-
νο έργο έχει ολοκληρωθεί. 

• Μην τιμωρείτε τα παιδιά σας όταν
δεν διαβάζουν, κάνετε διάλογο μα-
ζί τους και να τα επαινείτε όταν το
αξίζουν.

Όλα τα παιδιά είναι ικανά για επιτυ-
χία, χωρίς καμιά εξαίρεση.

Συμβουλές για Ακαδημαϊκή Επιτυχία

1Τελειώστε όλη τη σχολική σας εργασία και παρα-
δώστε την στην ώρα της. 

2 Επανεξετάστε τις σημειώσεις σας για κάθε μά-
θημα κάθε βράδυ, ακόμη και αν δεν έχετε σχο-
λική εργασία. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμάστε
τι έχετε μάθει κάθε μέρα.

3 Μελετήστε στον ίδιο χώρο, ένα μέρος που μπο-
ρείτε να αφοσιωθείτε και να τελειώσετε την ερ-
γασία σας, ένα ήσυχο μέρος με καλό φωτισμό.
Άλλοι προτιμούν το τραπέζι της κουζίνας. Αυτό
μπορεί να είναι χρήσιμο αν η μαμά ή ο μπαμπάς
ετοιμάζουν το δείπνο κατά την διάρκεια της με-
λέτης σας, επειδή μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια
αν έχετε δυσκολία. 

4 Κάνετε ένα διάλειμμα και ανταμείψετε τον εαυ-
τό σας όταν τελειώσετε την εργασία. Είναι ση-
μαντικό να έχετε χρόνο να παίξετε αλλά κάνετε
την εργασία σας πρώτα. Αυτό ονομάζεται τάξη
στις προτεραιότητες. 

5 Παρακολουθείτε προσεχτικά στην τάξη και να
συμμετέχετε τόσο, ώστε ο δάσκαλος να γνωρί-
ζει ότι δίνετε προσοχή. 

6 Μην φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις αν δεν κα-
ταλαβαίνετε. Κάποιος άλλος έχει πιθανώς το ίδιο

ερώτημα, αλλά δεν έχει τόσο θάρρος όπως
εσείς. 

7 Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ή σχεδιασμό
για να παρακολουθείτε την εργασία σας και
μακροπρόθεσμα σχέδια. 

8 Να κοιμάστε καλά το βράδυ. Εάν κάθεστε
αργά και παίζετε βίντεο παιχνίδια ή μιλά-
τε με φίλους στο τηλέφωνο, δεν θα είστε
ξεκούραστοι την επόμενη μέρα στο μά-
θημα. 

9 Να τρώγετε κανονικά. Είναι σημαντικό διότι ο
εγκέφαλος χρειάζεται όλα τα θρεπτικά συ-
στατικά για να λειτουργήσει σωστά. Αυτό πε-
ριλαμβάνει ένα υγιεινό πρωινό. 

10 Άσκηση. Ο καλύτερος τρόπος για να νική-
σετε το άγχος, την ανησυχία ακόμη και την
κατάθλιψη είναι η εξάσκηση του σώματος.
Χορέψτε στο δωμάτιό σας όταν δεν σας
βλέπει κανείς, παίξτε ποδόσφαιρο με τους
φίλους σας, παίξτε σχοινάκι ή ότι άλλο που
καταναλώνετε ενέργεια. Θα εκπλαγείτε
πόσο καλύτερα θα είστε σε θέση να προ-
σανατολιστείτε όταν έχετε εκτελέσει τις
παραπάνω συμβουλές. 
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3ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος αναλύει τους κύρι-

ους λόγους, που προκάλεσαν στο

Δήμο μας  προβλήματα ρευστότη-

τας.

Α. ΚΡΑΤΙΚΗ  ΧΟΡΗΓΙΑ 

• Ο εγκεκριμένος Προϋπολογι-

σμός 2012 του Δήμου μας προ-

βλέπει έσοδα από Κρατική Χο-

ρηγία €1.305.000  αφού λή-

φθηκε υπόψη μείωση της τά-

ξης του 15% σε σχέση με την

κρατική χορηγία του 2011

• Σύμφωνα με την επίσημη κα-

τανομή της κρατικής χορηγίας

για το Δήμο μας αναλογεί το

ποσό μόνο των €1.080.000

Μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί

το ποσό των €690.000 εκ των οποί-

ων €290.000 έχει κατακρατηθεί

από την Συνεργατική Κεντρική

Τράπεζα για τους τόκους που ανα-

λογούν στο ποσό που έχει εκποιη-

θεί από το εγκεκριμένο ενοποιη-

μένο δάνειο που ο Δήμος μας έχει

συνάψει συνολικού ύψους

€9.272.795  

Αποτέλεσμα τούτου, η ρευστό-

τητα του ταμείου μας από την Κρα-

τική Χορηγία, που είναι το βασικό-

τερο μας έσοδο, δέχτηκε μόνο

€400.000 χωρίς να γνωρίζουμε  πό-

τε θα δοθεί το υπόλοιπο των

€390.000 που μας αναλογεί.

Β. ΕΝΙΑΙΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ 

ΣΥΝΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

• Στις 31/3/2010 ο Δήμος Αθηέ-

νου συνήψε δάνειο ύψους

€9.272.795 από τη Συνεργατι-

κή Κεντρική Τράπεζα Λτδ με

σκοπό την κάλυψη των πιο κά-

τω:

Α. Αναχρηματοδότηση δανεί-

ων ΣΠΕ  Αθηένου €2.909.965

Β. Αποζημιώσεις απαλλοτριώ-

σεων  €452.779

Γ. Κόστος αποπεράτωσης Καλ-

λινίκειου Δημοτικού Μεγά-

ρου €683.440

Δ. Αναπτυξιακά έργα

€5.226.611 (Περιμετρικοί

Δρόμοι, Οικία Γ. Παναή Πού-

γεραση, Αλευρόμυλος, Πλα-

τεία Αγίου Φωκά, Πλατεία

Εκκλησιών) – Συνεισφορά

20% του Δήμου Αθηένου.

Μέχρι σήμερα  έχει κατανε-

μηθεί το ποσό των  €4.490.850 που

περιλαμβάνει:

(α) ποσό  €2.909.965 (Αναχρη-

ματοδότηση δανείων

Σ.Π.Ε. Αθηένου)

(β) ποσό  €414.440 (Απαλλο-

τρίωση γης για ανέγερση

Γηροκομείου)

(γ) ποσό  €683.440 (Εξόφληση

ανέγερσης Δημοτικού  Με-

γάρου)

(δ) ποσό  €483.000 (Αναπτυ-

ξιακά έργα)

• Το επιτόκιο του δανείου ήταν

σταθερό 5,5% για τα πρώτα 2

χρόνια και έπειτα  κυμαίνεται

ανάλογα με το EURIBOR 6 μη-

νών.

• Η πρώτη δόση του δανείου θα

πληρωθεί στις 30/6/2014 και το

δάνειο θα πρέπει να εξοφληθεί

μέχρι τις 30/6/2035 σε 22 ετή-

σιες δόσεις ύψους €742.000.  

• Μέχρι τις 30/6/2014 θα πληρώ-

νονται μόνο οι τόκοι του πο-

σού που εκποιείται από το δά-

νειο στις 30 Ιουνίου και 31 Δε-

κεμβρίου κάθε έτους.

Γ. ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

• Ο Εγκεκριμένος Προϋπολογι-

σμός 2012 του Δήμου μας προ-

βλέπει έσοδα από τη χορηγία

απώλειας Επαγγελματικού Φό-

ρου €75.000.

• Σύμφωνα με την επίσημη κρα-

τική κατανομή για το Δήμο μας

αναλογεί το ποσό των €69.000.

Μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί

μόνο το ποσό των €17.000 και ανα-

μένεται με αγωνία το υπόλοιπο των

€52.000 χωρίς να γνωρίζουμε  πό-

τε θα δοθεί.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ανέγερση του έργου άρχισε τον

Οκτώβριο 2010.

Το 2011 υποβλήθηκε αίτηση συγ-

χρηματοδότησης του έργου στο

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

2007 – 2013 Μέτρο 3.2 (Διατήρηση

Αποκατάστασης και Αναβάθμισης

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και

του φυσικού πλούτου) για τη δράση

«Κέντρα Κοινοτικών και Κοινωνικών

Παροχών».

Μέχρι την εξέταση και έγκριση

της αίτησης, το προηγούμενο Δη-

μοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δε-

σμεύσει το ταμείο του Δήμου για την

συνέχιση του έργου προς αποφυγή

διακοπής του Συμβολαίου και πλη-

ρωμής αποζημιώσεων.

Την 1η Φεβρουαρίου 2012 η αίτη-

ση αξιολογήθηκε θετικά, για χρημα-

τοδότηση 66% επιλέξιμων δαπανών

του έργου που αντιστοιχεί περίπου

στο ποσό των €1.300.000.

Το έργο έχει συμπληρωθεί και

αναμένεται η τακτοποίηση του  τε-

λικού λογαριασμού.

Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί:

(α) Για την αποζημίωση απαλλο-

τρίωσης και τα έξοδα εξασφά-

λισης της γης €414.440 Το πο-

σό αυτό έχει εκταμιευθεί από

το δάνειο που συνήψε ο Δή-

μος. 

(β) Για την ανέγερση  του κτιρίου

πληρώθηκε μέχρι σήμερα πο-

σό €2.140.000 περίπου που κα-

λύφθηκε από εθελοντικές ει-

σφορές και από το δημοτικό

ταμείο.

Αναμένεται η εκταμίευση του

ποσού της συγχρηματοδότησης

που ανέρχεται σε €1.300.000 πε-

ρίπου χωρίς να υπάρχει ένδειξη

πότε θα δοθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• Λόγω μείωσης και καθυστέρη-

σης της Κρατικής Χορηγίας, της

απώλειας Επαγγελματικού φό-

ρου και της καθυστέρησης της

χρηματοδότησης του έργου

ανέγερσης της Στέγης, από

πλευράς ρευστότητας ο Δήμος

μας βρίσκεται σε πολύ δύσκο-

λη κατάσταση.

• Συνολικό ποσό περίπου

€1.700.000 αναμένεται από κρα-

τικά ταμεία και αντιστοιχεί στο

63% περίπου των εσόδων του

προϋπολογισμού 2012 του Δή-

μου.  Δυστυχώς δεν έχει ακόμα

εισπραχθεί.

• Το αναπτυξιακό Πρόγραμμα του

Δήμου μας έχει ανασταλεί εκτός

από τα έργα που είναι σε εξέλι-

ξη.

• Ο τρεχούμενος λογαριασμός

του Δήμου μας έχει υπερκαλύ-

ψει το εγκεκριμένο όριο.  

• Παρουσιάζεται κάθε μήνα με-

γάλη δυσκολία να καλυφθούν

τα λειτουργικά έξοδα του Δή-

μου με κίνδυνο αναστολής πλη-

ρωμών.

• Προσπάθεια μείωσης των δα-

πανών του Δήμου

• Επαναδιαπραγμάτευση με την

Συνεργατική Κεντρική Τράπε-

ζα των όρων του Δανείου. 

• Στήριξη προσπαθειών της ́Ενω-

σης Δήμων για δράσεις οικονο-

μικής περισυλλογής:

• Εξοικονομήσεις σε λειτουργι-

κά έξοδα

• Περιορισμός προσλήψεων στον

απόλυτα ελάχιστο βαθμό και

εσωτερική μετακίνηση λει-

τουργών για κάλυψη κενών

• Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ

των Δήμων στον τομέα των υπη-

ρεσιών προς τους Δημότες, με

σκοπό την απρόσκοπτη παροχή

υπηρεσιών με ταυτόχρονη εξοι-

κονόμηση πόρων.  Ιδιαίτερα οι

νέοι Δήμοι να προχωρήσουν

άμεσα σε τέτοιες συνεργασίες

με υφιστάμενους Δήμους.

• Σοβαρή προσπάθεια για εξοικο-

νομήσεις από τη μείωση καλλι-

τεχνικών εκδηλώσεων

• Ενεργός προώθηση της σύνα-

ψης ενιαίας συλλογικής σύμ-

βασης όλων των Δήμων της Κύ-

πρου, με σκοπό την εξοικονό-

μηση από καταργήσεις ωφελη-

μάτων που κάποιοι μόνον Δήμοι

παρέχουν στους υπαλλήλους

τους, καθώς και από την αποτε-

λεσματική στελέχωσή τους.

• Αγορά υπηρεσιών, όπου αυτό

ενδείκνυται, μετά από συνεν-

νόηση με τις συντεχνίες, με σκο-

πό την αύξηση της απόδοσης με

χαμηλότερο κόστος

• Εφαρμογή των εισηγήσεων της

Γενικής Ελέγκτριας

• Αύξηση προσπαθειών για εί-

σπραξη οφειλόμενων ποσών

στους Δήμους (φορολογιών, τε-

λών και δικαιωμάτων)

• Βελτίωση του συστήματος εσω-

τερικού ελέγχου των Δήμων

• Σοβαρές αναπροσαρμογές

στους Προϋπολογισμούς Ανά-

πτυξης.

Επιπρόσθετα δραστικά μέτρα

έχουν συζητηθεί σε έκτακτη Γενική

Συνέλευση της ́Ενωσης Δήμων  που

έχει πραγματοποιηθεί στις 17/9/2012

και αναμένονται σχετικές αποφάσεις.

Δείχνοντας  κατανόηση στα οι-

κονομικά προβλήματα που σήμερα

το κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζει,

κάνουμε έκκληση στους δημότες

μας να ανταποκρίνονται θετικά στις

οικονομικές υποχρεώσεις τους ένα-

ντι του Δήμου μας.

• Δημήτρης Παπαπέτρου
Δήμαρχος

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Φωτογραφία: Φ. Γεωργιάδης
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Ο Δήμος Αθηένου στεγάζεται από το 2006

στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο ως επί-

σης και το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο

που εγκαινιάστηκε και ξεκίνησε τη λει-

τουργία του το 2009.  Πρόσφατα έχουν αρ-

χίσει εργασίες συντήρησης κυρίως στις

εξωτερικές όψεις του κτιρίου.

Να σημειωθεί έχουν φιλοξενηθεί διά-

φορες εκθέσεις και έχουν διοργανωθεί σ’

αυτό διάφορες εκδηλώσεις. Σημαντικό-

τερη όμως παραμένει η φιλοξενία 100 και

πλέον συνέδρων για το 13ο Παγκόσμιο Συ-

νέδριο Σύγχρονου Ψηφιδωτού και των 300

και πλέον επισκεπτών τη βραδιά των επί-

σημων εγκαινίων της Παγκύπριας ΄Εκθε-

σης ́Εργων Ψηφιδωτού και της Πάγκοσμιας

΄Εκθεσης Αφίσας Ψηφιδωτού.

Το Καλλινίκειο είχε την τιμητική του.  Οι

προετοιμασίες άρχισαν πολύ νωρίς και με-

ταξύ πολλών άλλων έγινε και συντήρηση

της εξωτερικής ξυλείας του Δημοτικού

Μεγάρου.

Ασφαλτόστρωση δρόμου που οδηγεί
προς το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ασφαλτό-

στρωση του δρόμου προς το εκκλησάκι του

Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Οι εργασίες άρχισαν πέρυσι από τα συ-

νεργία της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνα-

κας με υποθεμελίωση και χωματουργικές

εργασίες και ολοκληρώθηκαν με ασφαλ-

τική επάλειψη φέτος.

Η δαπάνη του έργου που ανήλθε στις

€50.000 περίπου καλύφθηκε εξ’ ολοκλή-

ρου από τον προϋπολογισμό της Επαρχια-

κής Διοίκησης  τόσο του 2011 όσο και του

2012.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε τόσο

στον τέως ΄Επαρχο κ. Χαράλαμπο Ηλιάδη

όσο και στον νυν ́ Επαρχο κ. Γιώργο Αντω-

νιάδη για τη διαχρονική τους στήριξη στην

Αθηένου.

Γλέντι στην οδό Μπουμπουλίνας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 30 Σε-

πτεμβρίου 2012 με την ευκαιρία της εορτής

του Αγίου Κυριάκου πραγματοποιήθηκε το 7ο

πάρτυ από Αθηενίτες οι οποίοι κατοικούν ή κα-

τοικούσαν στην οδό Μπουμπουλίνας.  Από νω-

ρίς το απόγευμα άρχισαν οι προετοιμασίες για

το στήσιμο των τραπεζιών στο δρόμο και το

ψήσιμο του φαγητού.  Κατά τη διάρκεια της

βραδιάς τιμήθηκαν οι 10 πρώτες μητέρες της γειτονιάς με αναμνηστική πλακέτα.  Επίσης στή-

θηκε μικρή έκθεση με φωτογραφίες του παρελθόντος με ωραίες θύμισες και διασκεδαστικές

αναμνήσεις.  Στη συνεστίαση αυτή παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαπέτρου, ο

οποίος διασκέδασε με τους συνδημότες του και επαίνεσε την πρωτοβουλία τους.

Εργασίες συντήρησης
στο περιτοίχισμα του Ναού

της Παναγίας Χρυσελεούσης
Ο Δήμος Αθηένου σε συνεργασία με την

Εκκλησιαστική Επιτροπή Αθηένου αποφά-

σισαν άμεση συντήρηση του περιτοιχί-

σματος της Εκκλησίας της Παναγίας Χρυ-

σελεούσης.

Ως γνωστόν η προώθηση του πολεοδο-

μικού έργου της διαμόρφωσης της Κε-

ντρικής Πλατείας εκκλησιών, στο οποίο πε-

ριλαμβανόταν και η ανάπλαση της ευρύ-

τερης περιοχής της Εκκλησίας έχει παγο-

ποιηθεί. 

Η γενικότερη οικονομική κρίση έχει τελ-

ματώσει τα έργα ανάπτυξης και δυστυχώς

η μικρή Αθηένου δεν μπορεί να αποτελέσει

εξαίρεση.

Σε μια προσπάθεια άμεσης αποκατάστα-

σης της μέχρι σήμερα δυσάρεστης εικό-

νας του περιτοιχίσματος του πανέμορφου

και επιβλητικού κεντρικού ναού, το Δημο-

τικό Συμβούλιο και η Εκκλησιαστική Επι-

τροπή αποφάσισαν τη συντήρηση του πε-

ριτοιχίσματος σαν προσωρινή ρύθμιση μέ-

χρι την αποδέσμευση των κονδυλίων για

την προώθηση του πολεοδομικού έργου

που αναμένεται να δώσει νέα όψη και πνοή

στο Δήμο μας.

Το Καλλινίκειο Δημοτικό
Μέγαρο είχε την τιμητική του...
Το Καλλινίκειο Δημοτικό
Μέγαρο είχε την τιμητική του...
Το Καλλινίκειο Δημοτικό
Μέγαρο είχε την τιμητική του...
Το Καλλινίκειο Δημοτικό
Μέγαρο είχε την τιμητική του...
Το Καλλινίκειο Δημοτικό
Μέγαρο είχε την τιμητική του...
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“Mνήμη και Γνωστικές Δεξιότητες στην Ενήλικη Ζωή:
Παράγοντες Επίδρασης και Στρατηγικές για Βελτίωση της Μνήμης”

• Της Φώφης Κωνσταντινίδου,

Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου

O μέσος όρος ζωής σήμερα είναι ο

μεγαλύτερος στην ιστορία της αν-

θρωπότητας. Η Ευρώπη είναι η ήπει-

ρος με το μεγαλύτερο ποσοστό κα-

τοίκων άνω των 60. Συγκεκριμένα, το

2000, 14% των Ευρωπαίων ήταν 65

ετών και άνω, ενώ την ίδια χρονιά το

ποσοστό παγκόσμια ήταν 7%. Αναμέ-

νεται ότι ο μέσος όρος ζωής στην Ευ-

ρώπη (ο οποίος αυξάνεται εδώ και 40

χρόνια) θα συνεχίσει να αυξάνεται και

ανάλογα με το φύλο του ένα παιδάκι

που γεννιέται σήμερα αναμένεται να

ζήσει 76-80 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση έχει προκηρύξει το 2012 ως έτος

της Τρίτης Ηλικίας για να τονίσει την

σημαντικότητα της επιτυχημένης γή-

ρανσης και την εξεύρεση παραγόντων

που προωθούν την υγιή γήρανση και

την μείωση της παθολογίας στου πο-

λίτες άνω των 65.  

Βασικά συστατικά της υγιούς γή-

ρανσης είναι οι καλές γνωστικές δε-

ξιότητες σε αντίθεση με παθολογική

γήρανση όπως η άνοια που προκύπτει

από διαταραχές όπως η νόσος

Alzheimer,  η πολυεμφραγματική εγκαι-

φαλοπάθεια, η νόσος Parkisnon’s κ.α.

Οι γνωστικές δεξιότητες συμπερι-

λαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσο-

χή και συγκέντρωση, αντίληψη, επε-

ξεργασία πληροφοριών,  οργάνωση

και ταξινόμηση πληροφοριών, εκμά-

θηση και μνήμη, κρίση και συμπερα-

σματική σκέψη, επίλυση προβλημάτων

και γλώσσα (ανάγνωση, γραφή, ομι-

λία). Οι καλές γνωστικές δεξιότητες

σε συνδυασμό με την καλή ψυχική και

φυσική υγεία συντείνουν σημαντικά

στην καλή ποιότητα ζωής ποιότητα ζω-

ής. 

Έρευνες από το Κέντρο Εφαρμο-

σμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπι-

στημίου Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy)

καθώς και από έρευνες που διεξάγο-

νται σε άλλα διεθνή κέντρα έχουν ανα-

δείξει διάφορους παράγοντες που εί-

ναι σημαντικοί για επιτυχημένη ενή-

λική ζωή. Οι παράγοντες αυτοί είναι

μεταβλητοί και μη. Στους μη μετα-

βλητούς παράγοντες είναι το γενετι-

κό υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου το

οποίο καθορίζεται από την ώρα σύλ-

ληψης του. Τα γονίδια φαίνεται να αλ-

ληλεπιδρούν με μεταβλητούς παρά-

γοντες που  συμπεριλαμβάνουν την

εκπαίδευση, τις γνωστικές ενασχολή-

σεις κατά τη διάρκεια της μέσης ενή-

λικης ζωής (55-65) και στην Τρίτη ηλι-

κία (65+), τη φυσική άσκηση καθ’ όλη

τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, την κα-

λή διατροφή, τις κοινωνικές ενασχο-

λήσεις και την καλή ψυχική υγεία (όπως

διαχείριση του άγχους, μείωση της κα-

ταθλιπτικής συμπτωματολογίας). 

Λειτουργίες Μνήμης

Η μνήμη αποτελείται από πολύπλο-

κα συστήματα και είναι απαραίτητη για

την επιβίωση των ζωντανών οργανι-

σμών. Η ανθρώπινη μνήμη διαχωρίζε-

ται στην βραχύχρονη και στη μακρό-

χρονη μνήμη. 

Βραχύχρονη Μνήμη / 

Μνήμη Εργασίας

Συμπεριλαμβάνει την ικανότητα για

επεξεργασία πληροφοριών, τη χρήση

στρατηγικής και την κατεύθυνση της

πνευματικής ενέργειας για την ολο-

κλήρωση μίας δραστηριότητας. Ένα

καθημερινό παράδειγμα είναι η προ-

σωρινή αποστήθιση ενός αριθμού τη-

λεφώνου ή κατακράτηση του αριθμού

μέχρι να μας δοθεί η ευκαιρία να το

γράψουμε κάτω. Η μνήμη εργασίας (ή

εργαζόμενη μνήμη όπως αποκαλείται

συχνά) μπορεί να επεξεργαστεί ένα

περιορισμένο αριθμό πληροφοριών

(μεταξύ 5 και 9 πληροφορίες). Το σχο-

λείο βοηθά στην ανάπτυξη στρατηγι-

κών για την αποστήθιση πληροφοριών.

Οι μαθητές στις μεγαλύτερες τάξεις

του δημοτικού αρχίζουν να συνειδη-

τοποιούν τη χρήση στρατηγικών τις

οποίες χρησιμοποιούν και βελτιώνουν

σταδιακά. Η μνήμη εργασίας βελτιώ-

νεται και φτάνει στο αποκορύφωμα

της γύρω στα 45.

Η αποτελεσματική επεξεργασία νέ-

ων πληροφοριών από τη μνήμη εργα-

σίας βοηθά στη μεταφορά τους στη

μακρόχρονη μνήμη. 

Μακρόχρονη Μνήμη

Θεωρητικά, η μακρόχρονη μνήμη
έχει απεριόριστη αποθηκευτική ικα-
νότητα. Όμως δεν
σημαίνει ότι οτιδή-
ποτε έχει αποθη-
κευτεί μπορεί να
ανακληθεί με ακρί-
βεια. Οι μακρόχρο-
νες μνήμες φυλά-
γονται σε νευρωνι-
κά δίκτυα που είναι
σκορπισμένα σε διά-
φορα μέρη των
εγκεφαλικών ημι-
σφαιρίων και ενερ-
γοποιούνται ανάλο-
γα με τις απαιτήσεις
της συγκεκριμένης
περίπτωσης. Η μακρόχρονη μνήμη δια-
χωρίζεται ως ακολούθως:

Σημασιολογική Μνήμη –αναπτύσ-
σεται με απόκτηση γνώσεων όπως το
λεξιλόγιο, γεγονότα, πληροφορίες

Επεισοδιακή μνήμη-προσωπικές
εμπειρίες, γεγονότα της ζωής, κλπ. -
Εκείνα που έχουν συναισθηματική ση-
μασία ή διεγείρουν συναισθήματα τα
θυμόμαστε καλύτερα.

Διαδικαστική Μνήμη-εμπλέκει εκ-
μάθηση συμπεριφορών και δεξιοτή-
των όπως για παράδειγμα οδήγημα αυ-
τοκινήτου, σκάκι, τάβλι, ποδηλασία και
άλλες δεξιότητες.

Η τρίτη ηλικία και οι επιπτώσεις 
στις Νοητικές Λειτουργίες

Η τρίτη ηλικία συνήθως διαχωρίζε-
ται στη νεότερη περίοδο (65-79) και
στη μεγαλύτερη περίοδο (80+). Αξίζει
να σημειωθεί ότι η βιολογική και η νοη-
τική γήρανση δε συμβαδίζουν πάντο-
τε με τη χρονολογική ηλικία. Διάφο-
ροι παράγοντες όπως η γενετική, οι
χρόνιες παθήσεις, ο τρόπος ζωής, η
ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και η
προσαρμοστικότητα επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία. 

Η φυσική και ψυχική υγεία διαδρα-

ματίζουν σημαντικό ρόλο στη νοητι-

κή υγεία του ηλικιωμένου. Άνω του

80% των ατόμων που είναι μεγαλύτε-

ρα από 60 πάσχουν από χρόνιες παθή-

σεις όπως μεταβολικές διαταραχές

(διαβήτης) υπέρταση, υπερλιπιδημία,

ενδοκρινολογικά προβλήματα (υπο-

θυρεοειδισμός), αναπνευστικές δια-

ταραχές, καρδιααγγειακές παθήσεις,

προβλήματα όρασης και ακοής,  κ.α.

Συγκεκριμένες νευρολογικές διατα-

ραχές και παθήσεις του κεντρικού νευ-

ρικού συστήματος όπως τα εγκεφαλι-

κά επεισόδια επιδρούν δυσμενώς στη

μνήμη, γλώσσα και στις ψυχοδιανοη-

τικές ικανότητες γενικότερα. Ορι-

σμένες νόσοι όπως  η ασθένεια

Άλτσχαιμερ και Πάρκινσον, είναι εκ-

φυλιστικές και επηρεάζουν σταδιακά

την ικανότητα του ασθενούς να διεκ-

περαιώνει τις καθημερινές του δρα-

στηριότητες.

Αλλαγές στο Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα

Νευροβιολογικά, κατά την 7η δε-

καετία παρατηρούνται αλλοιώσεις

στη μάζα του εγκεφάλου με μείωση

του εγκεφαλικού βάρους γύρω στο 7-

8% . Αυτό υποδηλώνει ελάττωση στον

αριθμό νευρώνων ιδιαίτερα σε πε-

ριοχές που εξυπηρετούν τις διεργα-

σίες μνήμης. Επιπρόσθετα, λόγω ορ-

γανικών και ορμονολογικών αλλα-

γών υπάρχει ελάττωση των νευρο-

διαβιβαστών που βοηθούν στη μετα-

φορά μηνυμάτων ανάμεσα στα κύτ-

ταρα και στα νευρικά δίκτυα του εγκε-

φάλου με αποτέλεσμα τη μείωση της

ταχύτητας και της αποτελεσματικό-

τητας στη μεταφορά μηνυμάτων. Τέ-

λος, χαρακτηριστικό της τρίτης ηλι-

κίας είναι οι μικροσκοπικές αλλοιώ-

σεις όπως η εναπόθεση αμυλώδους

πλάκας σε περιοχές της κυτταρικής

μάζας.

Οι παραπάνω νευροβιολογικές αλ-

λαγές επιδρούν στις νοητικές διεργα-

σίες που αφορούν τη ρευστή ευφυΐα.

Αυτές συμπεριλαμβάνουν την ευελι-

ξία σκέψης για επίλυση νέων προβλη-

μάτων / καταστάσεων, τη συγχώνευση

και εκμάθηση νέων πληροφοριών που

απαιτούν και ταχύτητα (π.χ. εκμάθηση

και χρήση νέας τεχνολογίας),  την τα-

χύτητα διεργασίας πληροφοριών και

την χρήση στρατηγικής για την λει-

τουργία της μνήμης εργασίας. Σε σύ-

γκριση, η αποκρυσταλλωμένη ευφυία

όπως οι γενικές γνώσεις και η γλώσσα,

δεν επηρεάζονται δραστικά.

Συγκεκριμένες αλλοιώσεις
στη Μνήμη

Οι βασικές αλλοιώσεις στη μνήμη

έχουν σαν επίκεντρο τη μνήμη εργα-

σίας. Λόγω των αναφερόμενων νευ-

ροβιολογικών αλλαγών μπορεί να χρει-

αστεί περισσότερος χρόνος για την

εκμάθηση πληροφοριών. Όμως η εκ-

μάθηση μπορεί να γίνει αποτελεσμα-

τική με την κατάλληλη και συστηματι-

κή εξάσκηση. Αποτελέσματα ερευνών

μας έχουν δείξει ότι η αναγνώριση εί-

ναι πιό αποτελεσματική από την ανά-

κληση. Ταυτόχρονα τα οπτικά ερεθί-

σματα υποβοηθούν τη μνήμη εργα-

σίας.

Κοινά «παράπονα» ηλικιωμένων

Έρευνες με φυσιολογικούς ενήλι-

κες έχουν δείξει συστηματικά ότι οι

ηλικιωμένοι (στην καθημερινή τους

ζωή) δυσκολεύονται στα εξής: 

Στην εκμάθηση και ανάκληση ονο-

μάτων.

Στη μνήμη καινούργιων αριθμών τη-

λεφώνου.

Στην ανάκληση πληροφοριών που

αφορούν την φαρμακευτική τους αγω-

γή (ονόματα φαρμάκων, δοσολογίες

κ.α.)

Στην ορθή τοποθέτηση αντικειμέ-

νων με αποτέλεσμα τις απροσεξίες και

λάθος τοποθέτηση

«χάσιμο» αντικειμέ-

νων (κλειδιών, κινη-

τού, κ.α.)

Αλλαγή της μνή-

μης και άλλων νοη-

τικών δεξιοτήτων

όμως σε βαθμό που

να εμποδίζει το άτο-

μο να διεκπεραιώνει

τις καθημερινές του

δραστηριότητες

ανεξάρτητα από μό-

νο του δεν είναι φυ-

σιολογικό επακό-

λουθο της τρίτης

ηλικίας. Αντίθετα, είναι συμπτωματο-

λογία κάποιου άλλου οργανικού προ-

βλήματος και πρέπει να διερευνηθεί.

Τα παρακάτω συμπτώματα για παρά-

δειγμα χρειάζονται περαιτέρω διε-

ρεύνηση:

Όταν τα λάθη στη μνήμη, στη σκέ-

ψη και στην κρίση επηρεάζουν την

ασφάλεια του ατόμου π.χ. στο σπίτι,

όταν οδηγά, όταν κυκλοφορεί στο δρό-

μο.

Όταν οι αλλαγές εμποδίζουν από το

να λαμβάνει μέρος σε καθημερινές

δραστηριότητες που ήταν ευχάριστες,

π.χ. διάβασμα, χειροτεχνίες, κοινωνι-

κή συναναστροφή.

Όταν παρουσιάζεται παρακμή ξαφ-

νικά στη μνήμη, γλώσσα, ή σημαντική

αλλαγή προσωπικότητας

Όταν η παρακμή της μνήμης χειρο-

τερεύει και οι απροσεξίες γίνονται πε-

ρισσότερες με την πάροδο του χρό-

νου.

Όταν το άτομο δυσκολεύεται συ-

στηματικά να θυμάται καθημερινά γε-

γονότα π.χ. τι έκανε το περασμένο Σαβ-

βατοκύριακο, τι ήταν η ιστορία του έρ-

γου που είχε παρακολουθήσει το προη-

γούμενο βράδυ.

Όταν συστηματικά δυσκολεύεται

να διηγηθεί γνωστές ιστορίες ή περι-

στατικά με συνοχή ή όταν η διήγηση εί-

ναι φτωχική και ιδιαίτερα περιληπτική

σε σύγκριση με τις ικανότητες του στο

παρελθόν

Όταν παρουσιάζει επεισόδια σύγ-

χυσης και αποπροσανατολισμού σε

χώρους οικείους.

Η διερεύνηση αρχίζει με αξιολό-

γηση από τον παθολόγο που παρα-

κολουθεί τον ασθενή για εντόπιση

της αιτίας που προκαλεί την συ-

μπτωματολογία. Ο παθολόγος μπο-

ρεί να ζητήσει να γίνουν εργαστη-

ριακές εξετάσεις για να διερευνήσει

διάφορες πιθανές αιτίες που συσχε-

τίζονται με τη συμπτωματολογία. Στη

συνέχεια μπορεί να γίνει παραπομπή

σε άλλους ειδικούς για περαιτέρω

αξιολόγηση και παρέμβαση ανάλογα

με τις ανάγκες του ασθενούς όπως

νευρολόγο, λογοπαθολόγο και ψυ-

χολόγο.

Γενικά συμπεράσματα

Την τελευταία δεκαετία έχει απο-

δειχτεί ότι το νοητικό και γνωστικό σύ-

στημα συνεχίζει να αναπτύσσεται κα-

τά τη διάρκεια της ζωής. Οι αλλαγές

που παρατηρούνται κατά την ενήλικη

ζωή είναι σταδιακές και δίνουν ευκαι-

ρία στον άνθρωπο να προσαρμοστεί

ανάλογα. Ταυτόχρονα, η φυσική και η

πνευματική υγεία συσχετίζονται και η

πνευματική εργασία και προκλήσεις εί-

ναι βασικοί παράγοντες για τη διατή-

ρηση των νοητικών ικανοτήτων. Οι ενή-

λικες πρέπει να δώσουν σημασία στην

πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων ορ-

γανικών παθήσεων καθώς και στην

αντιμετώπιση προβλημάτων ακοής και

διαταραχών της ψυχικής υγείας.

Ορισμένα τρέχοντα ερωτήματα και

κατευθύνσεις ερευνών (Κέντρο Εφαρ-

μοσμένης Νευροεπιστήμης αλλά και

σε άλλα εργαστήρια) έχουν ως στόχο

να προσδιορίσουν τα εξής:

Το ρόλο των γονιδίων στη βιολογι-

κή γήρανση και στις γνωστικές ικανό-

τητες 

Την επίδραση του φύλου ως προς

την τρίτη ηλικία και το ρόλο των ορ-

μονών. 

Επιδράσεις της ορμονολογικής συ-

μπληρωματικής αγωγής στις γυναίκες

και στους άνδρες

Τη χρησιμότητα νευροσυμπεριφο-

ριστικών θεραπευτικών προγραμμά-

των που στοχεύουν στη βελτίωση της

μνήμης και άλλων γνωστικών ικανο-

τήτων στους φυσιολογικούς ενήλικες

και σε ενήλικες που βρίσκονται στα

αρχικά στάδια γνωστικής παλινδρό-

μησης. 

Την αποτελεσματικότητα προ-

γραμμάτων πρόληψης άνοιας σε άτο-

μα που είναι σε υψηλές ομάδες κινδύ-

νου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του μι-

κρού πληθυσμού της Κύπρου, τα πλη-

θυσμιακά ερευνητικά προγράμματα

πρόληψης και παρέμβασης είναι εφι-

κτά. Τέτοια προγράμματα θα έχουν

άμεσο όφελος όχι μόνο στον πληθυσμό

της Κύπρου αλλά και στην επιστημο-

νική κοινότητα γενικότερα.
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«Η Διαδρομή
του Ψωμιού»

«Η Αθηένου με
το πινέλο ενός
ζωγράφου και
την αγάπη ενός
ζευγαριού»

Η Κύπρος, από το 1995, συμμετέχει στη

διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις Ευ-

ρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς.  Πρόκειται

για ένα θεσμό, που καθιερώθηκε από το

Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υπο-

στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή ́ Ενωση και

έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στο

ευρύ κοινό να γνωρίσει και να εκτιμήσει

την αρχιτεκτονική και γενικά την πολιτι-

στική του κληρονομιά.  Αυτή την ημέρα,

ανοίγονται προς το κοινό ιστορικοί και πα-

ραδοσιακοί χώροι, ιδιαίτερα αυτοί που η

πρόσβαση δεν είναι πάντα κατορθωτή.

Παράλληλα, την ίδια μέρα, διοργανώνε-

ται και πληθώρα άλλων εκδηλώσεων, όπως

εκθέσεις, διαλέξεις, μουσικές και πολιτι-

στικές εκδηλώσεις κ.τ.λ. με στόχο την επα-

φή του κόσμου με την παράδοση του κάθε

τόπου.

Στην Κύπρο οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κλη-

ρονομιάς συντονίζονται από το Τμήμα Πο-

λεοδομίας και Οικήσεως.  Το Τμήμα προε-

δρεύει Ειδικής Επιτροπής (Εθνική Επιτρο-

πή Κύπρου) που απαρτίζεται από διάφο-

ρους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η

οποία το συμβουλεύει και παρέχει τις από-

ψεις της για τη διοργάνωση των Ημερών αυ-

τών.

Το 2012, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρο-

νομιάς διοργανώνονται, σύμφωνα με την

πρακτική των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χω-

ρών, από τις ίδιες τις Τοπικές Αρχές, με το

συντονισμό και την καθοδήγηση του Τμή-

ματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Για το

σκοπό αυτό, οι εμπλεκόμενες Τοπικές

Αρχές, έχουν επιλέξει την πολιτιστική δια-

δρομή που θέλουν να προβάλουν, εμπλου-

τισμένη και με άλλες εκδηλώσεις, ανα-

λαμβάνοντας πλήρως τη διοργάνωση κα-

θώς και τη χρηματοδότησή της.

Πολιτιστικές Διαδρομές

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές αποτελούν

πορείες που συγκεντρώνουν σημαντικά

στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και

της παράδοσης ή/και απεικονίζουν συγκε-

κριμένες περιόδους και γεγονότα της ιστο-

ρίας.  Συνήθως βασίζονται σε συγκεκρι-

μένες θεματικές ενότητες και αποτελούν

μέσο προβολής τους.

Ο Δήμος Αθηένου συμμετέχει για άλλη

μια χρονιά στο θεσμό των εκδηλώσεων για

τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς και

διοργανώνει δύο ιδιαίτερα υποσχόμενες

για επιτυχία εκδηλώσεις.

«Η διαδρομή του ψωμιού» θα χαρίσει

στους επισκέπτες την ευκαιρία να ενημε-

ρωθούν τόσο για το έργο της αποκατά-

στασης του παραδοσιακού Αλευρόμυλου

και για την μελλοντική του χρήση όσο και

για να βιώσουν τον παραδοσιακό τρόπο πα-

ρασκευής ψωμιού.

Κατά τη διάρκεια θα προσφέρονται δω-

ρεάν αρτοσκευάσματα.

«Η Αθηένου με το πινέλο ενός ζωγρά-

φου και την αγάπη ενός ζευγαριού» είναι

μια εκδήλωση λιτή πλαισιωμένη από το μου-

σικό σχήμα του καταξιωμένου καλλιτέχνη

Γιώργου Καλογήρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο

εσωτερικό της παραδοσιακής οικίας Γιωρ-

κή Παναή – Πούγεραση η οποία έχει απο-

κατασταθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας

και το Δήμο Αθηένου και θα περιλαμβά-

νει έκθεση έργων τέχνης του ζωγράφου

Κώστα Κωνσταντίνου Μαύρου, έργα του

οποίου δωρίθηκαν στο Δήμο Αθηένου από

το ζεύγος Αντρέα και Γεωργία Χριστο-

δούλου.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς
Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθηένου
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Η Θεατρική Ομάδα του Δημοτικού Πολιτιστικού
Ομίλου δημιουργήθηκε το 2003 και το φετινό είναι
το 10ο έργο που ανεβάζει.

Μολιέρου Γιατρός με το στανιό
Διασκευή στα κυπριακά: Κυριάκος Κυριάκου
ΔΙΑΝΟΜΗ:       
Κώστας Καντζηλιέρης: Σγαναρέλλος - Ξυλοκόπος  
Άντρια Αντρέου: Μαρτίνα- Γυναίκα του Σγανα-
ρέλλου
Αντρούλλα Έλληνα: Ρομπέρτα - Γειτόνισσα
Μάριος Πιερίδης: Λουκάς- Υπηρέτης του Γερόντι-
ου
Ρένα Νεοκλέους-Αρτεμίου: Βαλερία - Υπηρέτρια
του Γερόντιου
Λευτέρης Λάμπρου: Γερόντιος- Αφεντικό
Μαρία Κόλοκου: Ζακελίνα- Παραμάνα, γυναίκα του
Λουκά
Δανάη Ιεροδιακόνου: Λουκία- Κόρη του Γερόντι-
ου
Γιώργος Χαραλάμπους: Λέανδρος- Αγαπητικός της
Λουκίας
Κύρος Λυτρίδης: Τιμπώ- Xωρικός
Χρυστάλλα Ζόρπα: Περρίν- Εγγονή του Τιμπώ
Ελένη Καντηλάφτη: Μισιέλ- Χωρική
Σκηνοθεσία: Κυριάκος Κυριάκου
Επιμέλεια ήχου-φωτισμού:  Μιχάλης Μάγος
Διευθυντής σκηνής: Νίκος Καρούσιος
Σκηνικά: Τα μέλη της ομάδας
Στολές: Αντρούλα Έλληνα 
Το έργο έχει διάρκεια: 1:20 λεπτά περίπου και πα-
ρουσιάζεται χωρίς διάλειμμα
Το έργο προσφέρεται δωρεάν προς τους δημότες
Αθηένου 

Λίγα λόγια  για το έργο:   Ο "Γιατρός με το στανιό"
είναι η πιο ξεκαρδιστική κωμωδία του Μολιέρου
που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις
ηλικίες. Είναι μια αρκετά χαριτωμένη κωμωδία στην
οποία ένας ξυλοκόπος για να αποφύγει τον ξυλο-
δαρμό αναγκάζεται να προσποιηθεί το γιατρό, κά-
τι όμως που τελικά απολαμβάνει και εκμεταλλεύε-
ται όσο καλύτερα μπορεί. Ο "γιατρός" Σγαναρέλ-
λος, μπαίνει στην ιστορία ενός νεαρού ζευγαριού,
που μπορεί να κάνει τα πάντα για να σώσει τον έρω-
τά του.  

Η παράσταση θα δοθεί το βράδυ της Πέμπτης 18
Οκτωβρίου 2012, στις 8:00μ.μ. στην Κλειστή Αί-

θουσα του Νέου Γυμνασίου Αθηένου.
Η Θεατρική Ομάδα του Δημοτικού Πολιτιστικού

Ομίλου, λαμβάνει και φέτος μέρος στο Παγκύπριο
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώ-
νεται από το ΘΟΚ.

Ευχόμαστε  κάθε επιτυχία έχοντας την πεποίθη-
ση ότι και φέτος, η Θεατρική Ομάδα θα αποσπάσει
τις καλύτερες εντυπώσεις και σχόλια.

Η προσφορά της Ομάδας στο θέατρο στην Αθη-
ένου είναι μεγάλη.

Από το 2003 που ξεκίνησε έχει παρουσιάσει τα
πιο κάτω έργα:
•  2003  Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη (Τσιφόρου – Βα-

σιλειάδη)
•  2004  Το ξύλο Βγήκε απ’ τον Παράδεισο (Α. Σα-

κελλάριου)
•  2005  Ανώμαλη Προσγείωση (Κ. Κυριάκου)
•  2006  Υπάρχει και Φιλότιμο (Α. Σακελλάριου)

(ΕΠΑΙΝΟΣ ΘΟΚ)
•  2007  Ωσπολλάτε  Αρκοντήναμεν (Μ. Πιτσιλλίδη)
•  2008  Τα Δέντρα Πεθαίνουν Όρθια (Α. Κασόνα)

(ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ 5 ΚΑΛΥΤΕΡΑ)
•  2009 Οι Άλλοι Ήρωες (K. Κυριάκου)
•  2010 Η Μελωδία της Ευτυχίας (Rodgers &

Hammerstein)
•  2011 Τα μάτια σου δεκατέσσερα (K. Κυριάκου)
•  2012 Γιατρός με το στανιό (Μολιέρου) 

Στα 10 χρόνια θεατρικής δημιουργίας,  παρου-
σιάστηκαν έργα  Κυπρίων συγγραφέων (Μ. Πι-
τσιλλίδης -  Κ. Κυριάκου) έργα από το ελληνικό θέ-
ατρο (Σακελλάριος, Τσιφόρος- Βασιλειάδης), έρ-
γα από το διεθνές θεατρικό ρεπερτόριο (Α. Κασό-
να-Ισπανία, Μολιέρος-Γαλλία) αλλά και έργα από

αμερικάνικες κινηματογραφικές παραγωγές
(Rodgers & Hammerstein). Το ρεπερτόριο κάλυψε
όλα τα  θέματα και γούστα: Κωμωδίες, κοινωνικά
έργα, κλασικό θέατρο, κυπριακές ηθογραφίες,  μι-
ούζικαλ 

Όλα τα έργα παρουσιάστηκαν στο Παγκύπριο
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώ-
νει κάθε χρόνο ο ΘΟΚ. Επιπλέον με όλα τα έργα έγι-
ναν παραστάσεις για φιλανθρωπικούς και άλλους
σκοπούς  όπως: 
•  για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και διάφο-

ρες φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Αθηένου
•  για τους Συνδέσμους Γονέων των δημοτικών σχο-

λείων Αγιών Αναργύρων,  Τρούλλων και Αγίου Γε-
ωργίου Λάρνακας

•  για το Σύνδεσμο Ευημερίας Τυφλών  (Αμερικάνικη
Ακαδημία Λάρνακας)

•  για φιλανθρωπικό σκοπό στην Ορμήδεια
•  για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και

Φίλων (Δημ. Θέατρο Λατσιών)
•  για την Ιερή Μητρόπολη Κωνσταντίας (Ξένειον

Παραλίμνι)
Έγιναν, επίσης, παραστάσεις στο θέατρο Αντί-

δοτο και στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Τις χρο-
νιές 2010 και 2011 η ομάδα μας συμμετείχε στο Φε-
στιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που οργανώνεται
στα Λύμπια και συμμετέχουν αξιόλογα θεατρικά
σχήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Τρία  από τα θεατρικά έργα που ανέβασε η θεα-
τρικής μας  ομάδα παρουσιάστηκαν με μεγάλη επι-
τυχία και στην κυπριακή παροικία του Λονδίνου. Τα
έργα αυτά είναι:
•  «Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη»   (Απρίλης 2004)

•  «Ανώμαλη προσγείωση» (Απρίλης 2006)  
•  «Ωσπολλάτε  Αρκοντήναμεν» (Μάης 2008)

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στη Θεατρική Ομά-
δα, δύναμη για προσφορά και δημιουργία.  Στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε, στην ένταση της κα-
θημερινότητας και στα προβλήματα της εποχής μια
ξεκαρδιστική κωμωδία μας χρειάζεται.

Να είστε όλοι εκεί!
18 Οκτωβρίου, Πέμπτη, 8:00μ.μ.
Νέο Γυμνάσιο Αθηένου
Μολιέρου Γιατρός με το στανιό

΄Αλλα νέα του Δημοτικού 
Πολιτιστικού Ομίλου

Την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012, το Χορευ-
τικό Συγκρότημα του Ομίλου, και συγκεκριμένα οι
πρωτοετείς μαθητές του, έλαβε μέρος στην εκδή-
λωση που διοργάνωσε η «Ε.Ν.Α.» στο «Κωνσταντι-
νίδειο» Δημοτικό Πάρκο της Αθηένου, παρουσιά-
ζοντας τους χορούς ζεϊμπέκικο, ποδαράκι και μα-
κεδονικό.

Το Χορευτικό Συγκρότημα του Ομίλου στις 21
Σεπτεμβρίου 2012, παρουσίασε κρητικούς χορούς,
στo πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου μας για
το πανηγύρι του Αγίου Φωκά.

Επίσης, στις 4 Οκτωβρίου 2012, η Χορωδία του
Ομίλου, μετά από πρόσκληση του μουσικού σχή-
ματος «Ευαγόρας Αμμοχώστου», συμμετείχε στο
Φεστιβάλ «Μέρα μνήμης Αμμοχώστου». Η εκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών
του Πολιτιστικού Κέντρου Ιεράς Μονής Κύκκου
στη Λευκωσία.

Ο Όμιλος προγραμματίζει:
•  Στις 10 Νοεμβρίου 2012, τη διοργάνωση Φεστι-

βάλ Χορωδιών στην Αθηένου.  Θα λάβουν μέρος
η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πάφου
«Ευαγόρας Παλλικαρίδης», η Χορωδία του Δή-
μου Λευκάρων και η Χορωδία του Ομίλου μας.
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση αυτή, θα ανα-
κοινωθούν σύντομα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΡΗΣ ΖΑΝΝΕΤΤΗ

M
ε μεγάλη επιτυχία στεφθηκε στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου, η φιλανθρωπι-

κού χαρακτήρα, έκθεση ζωγραφικής Άντρης Ζαννεττή, παιδοκόμου στο Παιδοκομικό βρε-

φοκομικό σταθμό Αθηένου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο βουλευτής Γεώργιος Τάσου, ο οποίος συνεχάρη την εκλεκτή

ζωγράφο για το ποικιλόμορφο έργο της.  Αξιοσημείωτο χαρακτήρισε τόσο ο κος Τάσου όσο και ο

Δήμαρχος Αθηένου Δημήτρης Παπαπέτρου, το γεγονός ότι μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις

των πινάκων καθώς και όλα τα έσοδα από λαχνό που κυκλοφόρησε, θα διατεθούν για την ενίσχυση

του Παιδοκομικού Βρεφοκομικού Σταθμού Αθηένου.

Με τη σειρά της η κα Άντρη Ζαννεττή ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση

της έκθεσης. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως με την έκθεση αυτή κατάφερε να κάνει ένα όνειρο

πραγματικότητα και να «παντρέψει» με τον τρόπο αυτό δύο μεγάλες της αγάπες: τη Ζωγραφική και

τον Παιδοκομικό Βρεφοκομικό Σταθμό.

Μετά το τέλος της έκθεσης, που διήρκεσε από τις 3 έως τις 17 Αυγούστου, έγινε η κλήρωση του

λαχνού με δώρο πίνακα αξίας €500.  Τυχερή ήταν η κα Γιαννούλα Σατσιά.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΜΑΛΛΟΥΡΑ» ΑΘΗΕΝΟΥ
Ο Πολιτιστικός Όμιλος

«ΜΑΛΛΟΥΡΑ» Αθηένου έχει αρχίσει

τις εγγραφές του για τη νέα χρονιά

2012-2013. Σ’ έναν πλήρες ανακαινι-

σμένο χώρο οι χορευτές μας θα μπο-

ρούν να διδαχτούν Κυπριακούς Πα-

ραδοσιακούς χορούς, Ελληνικούς,

Μοντέρνους καθώς και Belly Dance.

Ο κύριος Μιχάλης Μιχαήλ και η κυρία

Αναστασία Ηροδότου θα είναι οι χο-

ροδιδάσκαλοι, που θα αναλάβουν την

εκμάθηση των παιδιών και θα τους

προετοιμάσουν για τις διάφορες εκ-

δηλώσεις του ομίλου μας. Επίσης η

Θεατρική Ομάδα του ομίλου έχει αρ-

χίσει τις προετοιμασίες για τη συμ-

μετοχή της στο 25ο Παγκύπριο Φε-

στιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του

ΘΟΚ. 

Τέλος, στις 28 Αυγούστου 2012

πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέ-

λευση του ομίλου και έχει καταρτιστεί

το νέο 14μελές Διοικητικό Συμβού-

λιο του Πολιτιστικού Ομίλου

«ΜΑΛΛΟΥΡΑ», το οποίο αποτελείται από τους:  Θεόκλητο Ζορπά, Μιχάλη Μιχαήλ, Αρτεμούλα Ανα-

στάση, Παναγιώτα Καδή, Νικολέττα Κουζαπά, Μαρία Καντηλάφτη, Χρυστάλλα Κεπόλα, Κούλλα Αρι-

στείδου, Μαρία Ζορπά, Χρυσόστομο Θεοδούλου, Μαρία Δημητρίου, Παντελή Μαυροφτή, Παντελή

Κοτσιρέα και Πέτρο Κολιά. 

Θεατρική Ομάδα Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου

10 χρόνια Θεατρικής δημιουργίας
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• Νοέλα, ο παππούς σου απόδημος Αθηέ-
νου στο Κονγκό φτιάχνει την δική του οι-
κογένεια εκεί. Ο πατέρας σου Γιώργος
Κουρσάρης πεθαίνει όταν ήσουν μόλις πέ-
ντε χρονών. Πώς επηρέασε το γεγονός αυ-
τό την ζωή σου;

Περίεργο... Σαν σήμερα είναι η μέρα που πέ-

θανε ο πατέρας μου, 18 Αυγούστου. Μου έλει-

ψε η φιγούρα ενός άντρα, του πατέρα, στη

ζωή μου, και ευχόμουν πολύ να ήταν στη ζωή

μας και να μπορούσε να γνωρίσει τον εγγονό

του J.J το νεώτερο. Υποθέτω ότι η απουσία

του πατέρα μου με κάνει δυνατότερη κάθε μέ-

ρα. Έπρεπε να αγωνίζομαι για κάτι καλύτερο.

• Το να’ σαι μοντέλο απαιτεί σκληρή δου-
λειά...

Ναι, πολύ. Εργάζομαι μεταξύ Λονδίνου και

Νέας Υόρκης, οπόταν απαιτούνταν πολλά τα-

ξίδια, αλλά από τότε που απέκτησα το γιο μου,

και είμαι τόσο περήφανη που είμαι μάνα, θέ-

λω να με έχει κοντά του, αφού εγώ δεν είχα τη

δική μου μητέρα, αφού στερήθηκα της πα-

ρουσίας της γιατί δεν είχε τους πόρους να με

μεγαλώσει. Μεγάλωσα με τις θείες μου στο

εξωτερικό και επέστρεψα στο Κονγκό όταν

ήμουν 18 ετών.

• Το όνειρο σου να βρεθείς στη γενέτειρα
του πατέρα σου γίνεται πραγματικότητα.
Πήγες στους τάφους των προγόνων σου,
στην Κλεάνθειο Δημοτική Στέγη Ενηλί-
κων, στο Δημαρχείο, ενώθηκες με την οι-
κογένειά σου. Εμπειρίες, αισθήματα. Πως
ήταν;

Ήταν μια πολύ ζεστή εμπειρία. Νοιώθω τό-

σο καλά με αυτή τη θερμή υποδοχή. Πολλοί

διάβασαν για μένα στην εφημερίδα «Πολίτης»

και είχαν και κάποια περιέργεια να με γνωρί-

σουν. Εκπλάγηκα πολύ όταν είδα ότι είχα μια

τόση μεγάλη οικογένεια 2-3 γενεές με τόσα

κοινά. Μακάρι να μπορούσα να έμενα περισ-

σότερο στην Κλεάνθειο Στέγη. Σπουδαία πρω-

τοβουλία και είναι εκπληκτικό πόσο μοντέρνο

είναι το κτήριο.  Όλοι φαίνεται να έχουν ξε-

χωριστή φροντίδα. Στο μουσείο θα ήθελα να

είχα περισσότερο χρόνο για να μάθω περισ-

σότερο την ιστορία μας. Στο κοιμητήριο ένιω-

σα συγκίνηση και γαλήνη βλέποντας όλη την

οικογένεια του μπαμπά μου.

• Είσαι η ιδρυτής της «The Georges Malaika
Foundation» στη γενέτειρά σου Λουμπου-
μπάσι. Χρειάζεται μεγάλη καρδιά. Πες μας λί-
γα λόγια για το ίδρυμα αυτό.

«George», στη μνήμη του πατέρα μου και

«malaika» θα πει «άγγελος» στα σουαχίλι. Χαί-

ρομαι να βλέπω τα κορίτσια μας όλο υγεία και

ζωντάνια και κάθε μέρα να μαθαίνουν και-

νούργια πράγματα.

Έχουμε πάνω από 150 κορίτσια, προσφέ-

ρουμε δωρεάν δίδακτρα, κοινοτικό κέντρο

εκπαίδευσης. Η κοινότητα βοηθά σε ό,τι χρει-

αστεί όπως συντήρηση, καθαριότητα κ.λ.  Το

Ίδρυμα δημιούργησε και δύο πηγάδια για νε-

ρό καθώς επίσης και ένα ειδικό πρόγραμμα με

την ΦΙΦΑ για αθλητισμό.

Φυσικά οι χορηγοί είναι πολλοί και τους ευ-

χαριστώ. Ανάμεσά τους ο συγχωριανός μας δω-

ρητής Νίκος Μουγιάρης (εταιρεία καλλυντικών

ΜΑΝΑ). http://www.noellacoursaris.com/ -

http://www.gmfafrica.org/

• Όπως έχεις δεί, η Αθηένου είναι στην
ουδέτερη ζωνη, δίπλα από τα τουρκικά
στρατεύματα. Το Κονγκό αντιμετωπίζει
και αυτό προβλήματα. Όπως επισήμανε
ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαπέτρου

μπορείς να’ σαι πρέσβειρά μας στο εξω-
τερικό.

Το όνομά μου παγκοσμίως είναι γνωστό ως

Νοέλα ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ και έτσι εδώ και καιρό εί-

μαι πρέσβειρα της Κύπρου.

• Είσαι μια ωραία, πολυτάλαντη νεαρή, επι-
τυχημένη επαγγελματίας, σύζυγος, μητέ-
ρα και έτοιμη πάντα να προσφέρεις στους
συνανθρώπους σου μέσα από την φιλαν-
θρωπική σου δραστηριότητα. Κάποιο μή-
νυμα που θα ήθελες να στείλεις;

Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να προσφέ-

ρουμε μια καλύτερη ζωή στους μη προνομι-

ούχους, η ενότητα και η αγάπη μπορούν να τα

καταφέρουν.

Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε με τό-

ση αγάπη. Μόλις μπορέσω θα ξανάρθω και εί-

μαι περήφανη που έχω μια τόσο όμορφη πα-

τρίδα - κληρονομιά από τον μπαμπά μου.

Ελένη Καλαποδά 
Μέλος Επιτροπής Αποδήμων

NoelaNoelaNoelaNoelaNoela Κουρσάρη
ΜουσούνκαΚουρσάρη
ΜουσούνκαΚουρσάρη
ΜουσούνκαΚουρσάρη
ΜουσούνκαΚουρσάρη
Μουσούνκα

Σ
υνέντευξη με απόγονο αποδήμων Αθηενιτών στο

Κονγκό Αφρικής, Νοέλα Κουρσάρη Μουσούνκα, η

οποία διαπρέπει στο εξωτερικό ως μοντέλο και είναι

αγαπητή αλλά και εξαιρετικά αξιοθαύμαστη για το φιλαν-

θρωπικό της έργο. Μετά από αρκετά χρόνια επανενώνεται

με την οικογένεια Κουρσάρη στην Αθηένου, οι οποίοι την

αγκάλιασαν με πολλή αγάπη και ενθουσιασμό, όπως κι

όσοι την γνώρισαν κατά την επίσκεψή της στην Κύπρο, με

το σύζυγό της James και τον γιο της J.J.

Συγγενείς τίμησαν τη Νοέλα σε συνεστίαση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόρειο της κωμόπολης

ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΓΟΝΟΣ ΑΘΗΕΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Είμαι περήφανη που 
κατάγομαι από την Αθηένου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Τ
ο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

αναφορικά με την Εκπαιδευτική Με-

ταρρύθμιση και έχοντας ως βασικό και

αδιαπραγμάτευτο στόχο τη διευκόλυνση της

εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμ-

μάτων εισηγείται τα πιο κάτω ως προς τη δια-

μόρφωση του νέου Ωρολογίου Προγράμμα-

τος της Δημοτικής Εκπαίδευσης:

Οι νέες ρυθμίσεις για τα νέα Ωρολόγια Προ-

γράμματα, που έχουν προκύψει συναινετικά

μέσα στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου για

την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, στοχεύουν

όχι μόνο στη διευκόλυνση της εφαρμογής των

Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, αλλά θα

αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω εκσυγ-

χρονισμό του κυπριακού σχολείου και βελ-

τίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαί-

δευσης.

Μειώνονται οι διδακτικές περίοδοι του Γλωσ-

σικού μαθήματος σε 10 στις τάξεις Α΄-Β΄, σε  8

στις τάξεις Γ΄-Δ΄ και  σε 7 στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ και

το μάθημα μετονομάζεται σε Γλώσσα και Πο-

λιτισμό, περιλαμβάνοντας Λογοτεχνία και Θε-

ατρική Αγωγή. Ο κριτικός γραμματισμός κυ-

ριαρχεί ως εργαλείο κριτικής σκέψης και επί-

γνωσης και  παρέχει τη δυνατότητα στους μα-

θητές ν΄ αποκτήσουν πρόσβαση στη διερεύ-

νηση του νοήματος του κειμένου, του σκοπού

και των κινήτρων του δημιουργού, να κατα-

νοήσουν ότι τα κείμενα αντιπροσωπεύουν ιδι-

αίτερες απόψεις και τα νοήματα μπορούν να γί-

νουν αντικείμενο αμφισβήτησης και ανακα-

τασκευής. Το Μάθημα των Μαθηματικών μει-

ώνεται σε πέντε διδακτικές περιόδους για όλες

τις τάξεις.

Εισάγεται ο θεσμός της εμπέδωσης με πέντε

[5]διδακτικές περιόδους  για τις τάξεις Α’-Β’

και τέσσερις [4] για τις τάξεις Γ΄- Στ΄ στα πολυ-

διδάσκαλα σχολεία. Ο χρόνος της Εμπέδωσης

προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη μείωση

του χρόνου διδασκαλίας των Ελληνικών και

των Μαθηματικών. Η εισαγωγή της ζώνης της

Εμπέδωσης στο αναμορφωμένο ωρολόγιο πρό-

γραμμα των Δημοτικών Σχολείων, συνιστά

ίσως την πλέον θεμελιώδη καινοτομία της

Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Η Εμπέδωση

δεν αποτελεί νέο γνωστικό αντικείμενο, αλλά

μια νέα ευέλικτη ζώνη, που βασικό σκοπό έχει

την επιτυχία όλων των στόχων του Αναλυτι-

κού Προγράμματος, με έμφαση στην ανάπτυ-

ξη της γλωσσικής και μαθηματικής ικανότη-

τας. Με άλλα λόγια, κατά το χρόνο της Εμπέ-

δωση, ο/η εκπαιδευτικός δεν καλύπτει νέα δι-

δακτέα ύλη, αλλά παρέχει στα παιδιά ευκαι-

ρίες ενίσχυσης και εμβάθυνσης.

Στόχοι της εμπέδωσης είναι ο πολλαπλα-

σιασμός των ευκαιριών για όλα τα παιδιά που

δυσκολεύονται και όλα τα παιδιά που προχω-

ρούν πιο γρήγορα,  ανεξαρτήτως οποιωνδή-

ποτε διαφορών (γλώσσας, θρησκείας, ικανο-

τήτων κτλ), καθιστά τον εκπαιδευτικό χωρίς

το άγχος της νέας ύλης, επιτυγχάνεται περαι-

τέρω εξατομίκευση–διαφοροποίηση της ερ-

γασίας, επαρκή καθοδήγηση των παιδιών στα

διάφορα γνωστικά αντικείμενα, κάλυψη οποι-

ωνδήποτε κενών - δυσκολιών εντοπίζουν, στή-

ριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκο-

λίες, υλοποιούνται δραστηριότητες εμπλου-

τισμού των μαθημάτων, επιτυγχάνεται η επι-

κέντρωση στην απόκτηση και εμπέδωση των

βασικών, πυρηνικών γνώσεων και επιδίωξης

απάλειψης της υποχρέωσης των γονέων να

αναλαμβάνουν ρόλο εκπαιδευτικού στο σπίτι,

για να καλύψουν ελλείψεις στις σχολικές γνώ-

σεις των παιδιών τους. 

Το μέρος εκείνο της κατ’ οίκον εργασίας που

απαιτούσε κατ’ οίκον διδασκαλία από τους γο-

νείς, μεταφέρεται και κατ’ επέκταση διεκπε-

ραιώνεται εντός του χρόνου της Εμπέδωσης.

Δικαιολογημένα λοιπόν, χαρακτηρίζεται η

Εμπέδωση ως η «καρδιά των νέων Ωρολόγιων

Προγραμμάτων». Ο χρόνος αυτός συνιστά ένα

νέο «πολυεργαλείο αποτελεσματικότητας»

στα χέρια των εκπαιδευτικών, μέγιστο παιδα-

γωγικό καθήκον των οποίων είναι η ουσιαστι-

κή αξιοποίηση της εν λόγω θεμελιώδους και-

νοτομίας.

Έχουμε εισαγωγή από την Α’ τάξη δύο δι-

δακτικών περιόδων την εβδομάδα ενός νέου

γνωστικού αντικειμένου με τίτλο «Γνωρίζω

τον Κόσμο Μου», το οποίο περιλαμβάνει τη Γε-

ωγραφία, τον Σχολικό Κήπο και την Πατριδο-

γνωσία (στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα

ακολουθείται το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα

της Γεωγραφίας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα

πιο πάνω θέματα). 

Εισαγωγή στις τάξεις Α’ έως Δ’ ενός νέου

γνωστικού αντικειμένου δύο διδακτικών πε-

ριόδων την εβδομάδα, με τίτλο «Φυσικές Επι-

στήμες και Τεχνολογία», το οποίο περιλαμβά-

νει την Επιστήμη και το Σχεδιασμό & Τεχνο-

λογία. Στο μάθημα αυτό θα ακολουθείται το

Αναλυτικό Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστη-

μών και θα μπαίνει εμβόλιμα το Αναλυτικό Πρό-

γραμμα του Σχεδιασμού & Τεχνολογίας με κα-

τασκευές, που θα αξιοποιούνται στην Επιστή-

μη, αλλά θα εξυπηρετούν και στόχους του συ-

γκεκριμένου μαθήματος.

Εισαγωγή του μαθήματος των Αγγλικών από

την Πρώτη τάξη με σκοπό: α] Την εναρμόνιση

του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τις πο-

λιτικές, που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για

εκμάθηση ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλι-

κία. Β] Την παροχή στα παιδιά της ευκαιρίας

να αποκτήσουν τις αναγκαίες επικοινωνιακές

δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν, να επι-

κοινωνούν αποτελεσματικά και σε άλλη γλώσ-

σα εκτός της μητρικής, διευρύνοντας έτσι τις

πολιτιστικές εμπειρίες τους και αναπτύσσο-

ντας θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέ-

ναντι στο φαινόμενο της ετερότητας. Παρέ-

χεται μια διδακτική περίοδος την εβδομάδα

για την Α΄και Β΄τάξη και δυο διδακτικές περίο-

δοι για τις τάξεις Γ΄-ΣΤ΄.

Εισαγωγή του μαθήματος Αγωγή Ζωής στις

τάξεις Α΄ - Δ΄ με στόχο, να δώσει ευκαιρίες για

εμπλοκή με βάση τις ανάγκες του σχολείου,

σε διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες

και εργασίες με γενικό θέμα την Αγωγή του

Καταναλωτή, την Κυκλοφοριακή Αγωγή, τη

Διαπολιτισμική Αγωγή, την Περιβαλλοντική

Αγωγή κτλ. Επιπρόσθετα να δώσει ευκαιρίες για

άντληση θεμάτων από τα νέα Α.Π. της Αγωγής

Υγείας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-

σης–Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

(Π.Ε. – Ε.Α.Α.).

Η Αγωγή Ζωής εντάσσεται στο αναλυτικό

πρόγραμμα με στόχο να αποτελέσει εφόδιο

ζωής. Δεν στοχεύει απλά στη δημιουργία πο-

λιτών με γνώσεις και δεξιότητες αλλά στην

καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής με τελικό στό-

χο την εφαρμογή τους στην πράξη. Αποσκο-

πεί στη δημιουργία των αυριανών πολιτών, έτσι

ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή

τους αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην

πολιτισμική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οι-

κονομική πτυχή της καθημερινότητάς τους. Η

Αγωγή Ζωής αποτελεί κυρίως παιδαγωγική

πράξη γι’ αυτό και στηρίζεται σε βιωµατικές

µεθόδους ενεργητικής µάθησης, όπως η

δραµατοποίηση, το θεατρικό παιγνίδι,  το γρά-

ψιµο ιστορίας, η διερεύνηση, η μελέτη περί-

πτωσης, ο κύκλος συζήτησης, τα παιχνίδια, η

δημιουργική έκφραση κτλ.. Κατά την υλοποί-

ηση των προγραμμάτων της  «Αγωγής Ζωής»

ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί με τους μα-

θητές τους να προχωρούν στη δημιουργία Σχε-

δίων Δράσης  με στόχο τη βελτίωση του περι-

βάλλοντος ή την αλλαγή του τρόπου ζωής τους. 

Εισαγωγή των δύο κύριων θεμάτων της Αγω-

γής Ζωής (Αγωγή Υγείας και Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης–Εκπαίδευσης για την Αειφόρο

Ανάπτυξη Π.Ε.– Ε.Α.Α.) στις τάξεις Ε’ και Στ’ ως

ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Σκοπός του

μαθήματος της Αγωγής Υγείας είναι η προα-

γωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής

ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός με την

ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών ικανο-

τήτων, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοι-

νωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Το

μάθημα της Αγωγής Υγείας διδάσκεται σε συν-

δυασμό με το μάθημα της Οικιακής Οικονο-

μίας στις τάξεις Ε’ και Στ’ σε δυο διδακτικές

περιόδους και το μάθημα της Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης–Εκπαίδευσης για την Αει-

φόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.–Ε.Α.Α.) διδάσκεται μια

διδακτική περίοδο εβδομαδιαίως.

Σκοπός του μαθήματος Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης–Εκπαίδευσης για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Π.Ε.–Ε.Α.Α.) είναι η μελέτη ζητημά-

των περιβαλλοντικής/αειφόρου ανάπτυξης,

που αφορά το ίδιο το σχολείο και την κοινότη-

τά του, με στόχο την προώθηση αλλαγών στο

παιδαγωγικό, κοινωνικό και τεχνητό οργανω-

σιακό πλαίσιο του σχολείου. Θεματικές ενό-

τητες του μαθήματος είναι τα Απορρίμματα, η

Αστική ανάπτυξη, το Δάσος, η Ενέργεια, η Ερη-

μοποίηση, η Φτώχεια, τα  Μέσα μεταφοράς, το

Νερό, η Παραγωγή και κατανάλωση, ο  Πολιτι-

σμός, ο Τουρισμός και η Βιοποικιλότητα.

Δίνεται σε όλα τα μαθήματα ιδιαίτερη έμ-

φαση στην καλλιέργεια της Νέας Ελληνικής

Γλώσσας, έτσι ώστε να απαλειφθούν τα φαι-

νόμενα μειωμένης ευχέρειας  χρήσης της  σε

πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής και των

επιστημών. Στα πλαίσια της αναβάθμισης της

Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο σχολείο είναι

και η προσαρμογή της διδασκαλίας και καλ-

λιέργειας της στα επιστημονικά δεδομένα της

εποχής μας και από απομονωμένο μάθημα πολ-

λών ωρών να μετατραπεί σε κεντρική διδα-

κτική και μαθησιακή δραστηριότητα του σχο-

λείου. 

Εισαγωγή του θεσμού του δασκάλου-υπεύ-

θυνου τμήματος, με ανάλογη μείωση του δι-

δακτικού του χρόνου[δυο διδακτικές περίο-

δοι για κάθε εκπαιδευτικό Α΄ Τάξης και μια δι-

δακτική περίοδος για κάθε εκπαιδευτικό των

υπόλοιπων τάξεων], για να είναι σε θέση να

ανταποκριθεί καλύτερα στις αλλαγές, που προ-

κύπτουν εξαιτίας της εφαρμογής των νέων

Α.Π. και της αναδιαμόρφωσης του Ωρολόγιου

Προγράμματος.

O εκσυγχρονισμός των Αναλυτικών και των

Ωρολογίων Προγραμμάτων οδηγεί σταδιακά

στον εκσυγχρονισμό όλων των δομών του εκ-

παιδευτικού συστήματος.

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Εκπαιδευτικός

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εορτασμοί για τον πολιούχο Άγιο

ΑΡΘΡΑ

Τ
ο παραδοσιακό πανηγύρι της Αθηέ-

νου είναι μια 3ήμερη, κατά βάση θρη-

σκευτική εορτή, αφιερωμένη στον

Προστάτη και Πολιούχο, Άγιο Ιερομάρτυρα

Φωκά, του οποίου η ορθόδοξη εκκλησία μας

τιμά την μνήμη Του στις 22 Σεπτεμβρίου.

Έτσι και φέτος, με λαμπρότητα η Αθηένου

τίμησε τον Άγιο Φωκά. Την Παρασκευή 21

Σεπτεμβρίου τελέστηκε αρχιερατικός πα-

νηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του

επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου στην

Εκκλησία του Αγίου Φωκά. Μετά τη λει-

τουργία, ο Δήμος Αθηένου πραγματοποίησε

εκδήλωση στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου ΙΙΙ όπου όπως κάθε χρόνο διοργανώ-

νεται εμποροπανήγυρη. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε χορούς, ελλη-

νικούς και κυπριακούς, λαïκούς αλλά και μο-

ντέρνους χορούς από τα χορευτικά συ-

γκροτήματα του Δημοτικού Πολιτιστικού

Ομίλου, του Πολιτιστικού Ομίλου Μάλλου-

ρα και του Πολιτιστικού Ομίλου ΡΕΑ. Στη

συνέχεια, ακολούθησε ζωντανή μουσική με

τον κ. Γιώργο Ζησίμου και το συγκρότημά

του οι οποίοι διασκέδαζαν τους παρεβρι-

σκομένους μέχρι το τέλος της βραδιάς. Το

πρωί του Σαββάτου 22 Σεπτεμβρίου έγινε

αρχιερατικό συλλείτουργο χοροστατούντων

του Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο και του

Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα,

πλαισιομένων από οκτώ Αθηενίτες ιερείς

και διακόνους. 
Η κορύφωση των εορτασμών έγινε το βρά-

δυ με την περιφορά της Αγίας Εικόνας και

του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Φωκά στους

δρόμους του Δήμου μας, προπορευομένων

του Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ. Βαρνά-

βα, του Δημάρχου, των μελών του Δημοτικού

Συμβουλίου και βουλευτών, υπό τους ήχους

της φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου,

με τη συνοδεία στρατιωτικού αποσπάσμα-

τος εφέδρων Αθηενιτών καταδρομέων κα-

θώς και του 68ου συστήματος προσκόπων. 

Πλήθος πιστών, Αθηενίτες αλλά και άν-

θρωποι από όλη την Κύπρο μετείχαν στις

ακολουθίες, προσκήνησαν την εικόνα του

Αγίου Φωκά και ασπάστηκαν τα Ιερά λείψα-

νά Του.
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M
έσα σε γιορτινό κλίμα πραγ-

ματοποιήθηκε η τελετή

Aγιασμού για την έναρξη

της νέας σχολικής χρονιάς, στις 12

Σεπτεμβρίου 2012.

Με το πρώτο κτύπημα του κου-

δουνιού  μαθητές και εκπαιδευτικοί

μαζευτήκαμε στον προαύλιο χώρο

του σχολείου μας για τον καθιερω-

μένο Aγιασμό.  Στην τελετή του

Aγιασμού παρευρέθηκε και μας τί-

μησε με την παρουσία του ο Μητρο-

πολίτης   Τριμυθούντος και  πρόεδρος

Λευκάρων, κ.κ. Βαρνάβας, ο οποίος

μας ευχήθηκε το νέο σχολικό έτος

να αποτελέσει αφετηρία γόνιμης και

παραγωγικής δραστηριότητας. Πα-

ρόντες ήταν επίσης, ο Δήμαρχος, οι

ιερείς και ο κοινοτάρχης Αθηένου, ο

αντιπρόεδρος  και μέλη της Σχολικής

Εφορείας και μέλη του Συνδέσμου

Γονέων.

Η Διευθύντρια του σχολείου μας,

κα Άντρη Χρίστου, απευθυνόμενη

προς τους μαθητές, τους καλωσόρι-

σε , τους ευχήθηκε  μία καλή χρονιά

γεμάτη υγεία, δύναμη και επιτυχία

και τους συνέστησε να  υπακούουν

στους κανονισμούς του Σχολείου,  να

μελετούν συστηματικά, να προσπα-

θούν με επιμονή, συνέπεια, σύνεση

και αγάπη για το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα τόσο σε προσωπικό όσο

και σε συλλογικό επίπεδο. Παράλλη-

λα, τόνισε ότι τόσο η ίδια όσο και το

υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου

μας είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε

άοκνα και να δώσουμε στους μαθη-

τές μας την κατάλληλη παιδεία και

να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν

δεξιότητες, αξίες και αρετές απα-

ραίτητες για τη σημερινή απαιτητική

εποχή που ζούμε.   

Το Γυμνάσιο Αθηένου άνοιξε και

φέτος τις πόρτες του σε 168 μαθη-

τές, οι οποίοι έχουν  κατανεμηθεί

σε τρία τμήματα της Α΄ τάξης, τρία

της Β΄ τάξης  και τρία της Γ΄ τάξης.

Κατά την παρούσα σχολική χρονιά

στο σχολείο μας θα εργαστούν συ-

νολικά 34 εκπαιδευτικοί, διαφόρων

ειδικοτήτων. Η κα Άντρη Χρίστου,

Μαθηματικός, είναι η Διευθύντρια

του σχολείου. Τη Διευθυντική Ομά-

δα απαρτίζουν: Κύπρος Παναγή

Β.Δ.Α΄ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας,

Δημήτρης Χαραλάμπους  Β.Δ. Συμ-

βουλευτικής–Επαγγελματικής Αγω-

γής, Ελένη Δημητρίου Β.Δ. των Γαλ-

λικών, Νίκος Χαρούς Β.Δ. Τέχνης,

Μιχάλης Τσαγγαρίδης  Β.Δ. Φυσι-

κής Αγωγής. 

Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό

έχει ως εξής: Θρησκευτικά : Άννα Χρι-

στοδούλου. Φιλολογικά μαθήματα:

Αναστασία Πιτσιλλίδου, Κυριακή Χα-

τζηγιαννακού, Χρυστάλλα Κίτα, Μα-

ρία Παπαϊωάννου, Χρυσταλλένη Μα-

τσικάρη, Αικατερίνη Μασούρεκκου,

Ανδρούλα Ζησίμου και Αθηνούλα Κα-

ζακαίου.  Μαθηματικά:  Ελένη Στα-

ματοπούλου, Ελένη Πέτρου, Σπυ-

ρούλα Πάτση.  Βιολογία:  Μαρία Αδά-

μου, Μαρία Παπαχριστοδούλου.  Φυ-

σική: Παναγιώτα Τοφαρίδου.  Χημεία:

Άντρη Πέτρου. Αγγλικά: Χριστίνα Μι-

χάλα, Σωτηρούλα Θεμιστοκλέους.

Γαλλικά: Παντελίτσα Barelier. Φυσική

Αγωγή:  Κωσταντίνος Μαυραγάνης,

Χριστόφορος Κόσσυφος. Μουσική:

Χριστίνα Πάϊπερ. Τέχνη: Μαρίνα Ζερ-

βού. Οικιακή Οικονομία: Νατάσα Χα-

τζηπέτρου, Κατερίνα Δημητρίου. Σχε-

διασμός και Τεχνολογία:  Γεώργιος

Γεωργίου.  Πληροφορική:  Κάκια Κα-

ραβία, Κυριάκος Ζαχαρίου. 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΜΑΤΣΙΚΑΡΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄

Επιστροφή
στα θρανία!

Στις 10 Σεπτεμβρίου χτύπησε το κουδούνι για τα Δημο-

τικά Σχολεία και σηματοδότησε τη λήξη των καλοκαιρινών

διακοπών. Πίσω στα θρανία για άλλη μια σχολική χρονιά

επέστρεψαν τα 157 παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου Αθη-

ένου (Κ.Α΄). Οι παιδικές φωνές, τα παιχνίδια και τα γέλια

τους  ζωντάνεψαν την αυλή και τις αίθουσες του σχολείου.

Καλωσορίσαμε τα 107 παιδιά της Β΄ και της Γ΄τάξης και ιδι-

αίτερα τα 50 παιδάκια της Α΄ τάξης που κατέφθασαν με εν-

θουσιασμό αλλά και την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρό-

σωπά τους. Οι δασκάλες της Α΄ τάξης τα υποδεχτήκαμε στις

τάξεις μας και τα εντάξαμε στη μεγάλη οικογένεια του Δη-

μοτικού. Σ’ αυτή την οικογένεια, που στοχεύει στην από-

κτηση γνώσεων, στάσεων και αξιών και στη δημιουργία  ολο-

κληρωμένων προσωπικοτήτων. Όλα αυτά χωρίς  να ξε-

χνούμε ότι τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για παιχνίδι και δη-

μιουργία, στοιχεία που διακρίνουν την ηλικία τους και τους

δίνουν ζωή.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά συνεχίζεται και διευρύ-

νεται η εισαγωγή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

στα σχολεία. Νέα μαθήματα παίρνουν την τελική τους μορ-

φή, καινούρια σχολικά εγχειρίδια φτάνουν στα χέρια μας και

νέες μέθοδοι διδασκαλίας πραγματοποιούνται στις τάξεις.

Στη δύσκολη αυτή περίοδο για τη χώρα μας και για όλο τον

κόσμο, προσπαθούμε όλοι ώστε το σχολείο να γίνει χώρος

δημιουργίας, προόδου και αισιοδοξίας επενδύοντας στους

αυριανούς πολίτες, το μέλλον του τόπου μας.

Με την ευκαιρία αυτή, η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό

προσωπικό του σχολείου μας, θα θέλαμε να ευχηθούμε σε

όλους μια ευχάριστη, αποδοτική και ευλογημένη από το

Θεό σχολική χρονιά! 

Γεωργία Παπουή
Εκπαιδευτικός

Δραστηριότητες Συνδέσμου
Γονέων Γυμνασίου Αθηένου

Η
σχολική χρονιά 2011–2012

υπήρξε μια δημιουργική χρονιά

τόσο για το Σύνδεσμο Γονέων

όσο και για το Γυμνάσιο Αθηένου. Τον

Οκτώβριο του 2011 η γενική συνέλευ-

ση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβού-

λιο με πρόεδρο τον  κ. Νεόφυτο Περα-

τικό. 

Η συνεργασία με όλους τους φορείς

ήταν άψογη. Ο Σύνδεσμος Γονέων  συ-

νεργάστηκε με το Δήμο Αθηένου, τη

Σχολική Εφορεία καθώς και με τη Δι-

εύθυνση του Γυμνασίου και το διδα-

κτικό προσωπικό. θέτοντας ως σκοπό

τη βελτίωση της εμφάνισης και της λει-

τουργικότητας του σχολικού χώρου.

Εισηγήθηκε έργα και δραστηριότητες,

που στόχευαν στην αύξηση της απο-

δοτικότητας και στην αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής των παιδιών και του

διδακτικού προσωπικού.  Επισήμανε

θέματα ασφάλειας του κτιρίου, τα

οποία η διεύθυνση του Σχολείου σε

συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία,

τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου Παιδείας και τον εργολάβο του

κτιρίου προσπάθησαν να διευθετή-

σουν. Στενή ήταν η συνεργασία του

Συνδέσμου και με το Κεντρικό Μαθη-

τικό Συμβούλιο. Συμμετείχε σε επι-

τροπές του  Γυμνασίου και βρισκόταν

κοντά στους μαθητές για ζητήματα,

που τους αφορούσαν. 

Ο Σύνδεσμος Γονέων οργάνωσε εκ-

δηλώσεις για σύσφιξη των σχέσεων

των μελών τόσο μεταξύ τους όσο και με

το προσωπικό του Σχολείου, με σκοπό

την ενίσχυση των πολιτιστικών, κοι-

νωνικών, εθνικών και ηθικών δραστη-

ριοτήτων του σχολείου.

Η επικοινωνία με τα μέλη του Συν-

δέσμου βελτιώθηκε σημαντικά μέσω

τηλεφωνικών μηνυμάτων, που απο-

στέλλονταν για τις διάφορες ανακοι-

νώσεις και εκδηλώσεις  του σχολείου

και του Συνδέσμου.

Οι κυριότερες δραστηριότητές μας:

• Στις 11 Νοεμβρίου 2011 οργανώ-

θηκε  διάλεξη με ομιλητή τον κ.

Γιώργο Τσάκαλο, Πρόεδρο της Επι-

τροπής για τη Διαμόρφωση των

Αναλυτικών Προγραμμάτων, με θέ-

μα: «Τα νέα αναλυτικά προγράμ-

ματα: Κατ’ οίκον εργασία–Μελέτη–

Μάθηση». Ακολούθησε συνάντη-

ση γνωριμίας Γονέων – Εκπαιδευ-

τικών και δεξίωση  του διδακτικού

προσωπικού  του Γυμνασίου.

• Στo πλαίσιο της Εβδομάδας Εθε-

λοντισμού, στις 2 Δεκεμβρίου 2011,

μαθητές, καθηγητές και γονείς κα-

θάρισαν το Κωνσταντίνειο Δημο-

τικό  Πάρκο  Αθηένου.

• Στις 5 Μαΐου 2012 οργανώθηκε μα-

ζί με το διδακτικό προσωπικό, τους

μαθητές και τη Σχολική Εφορεία

το Πανηγύρι Χαράς και Προσφο-

ράς. Η επιτυχία ήταν μεγάλη και τα

έσοδα διατέθηκαν για φιλανθρω-

πικούς σκοπούς. 

• Στις 26 Ιουνίου 2012 ο Σύνδεσμος

Γονέων δεξιώθηκε τους  τελειό-

φοιτους  και το προσωπικό. Τα παι-

διά χόρεψαν, διασκέδασαν και απο-

χαιρέτισαν το σχολείο τους με τις

καλύτερες αναμνήσεις.

Επίσης ο Σύνδεσμος Γονέων κέρασε

τα παιδιά, που συμμετείχαν στις παρε-

λάσεις των εθνικών επετείων και πρό-

σφερε σουβλάκια σε όλα τα παιδιά και

το προσωπικό του Σχολείου  την Τσι-

κνοπέμπτη. Κυκλοφόρησε χριστου-

γεννιάτικο λαχείο και πρόσφερε πολλά

δώρα. Προσφορά του ήταν και τα  δώ-

ρα, που κληρώθηκαν σε κάθε τμήμα

πριν από το  Πάσχα.

Ο Σύνδεσμος στήριξε οικονομικά το

Σχολείο για τη φιλοξενία των μαθητών

του Γυμνασίου Ριζοκάρπασου στις 7

Φεβρουαρίου 2011. Επίσης κάλυψε όλα

τα έξοδα της έκδοσης των εσωτερικών

κανονισμών και του περιοδικού του

Σχολείου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους, όσοι

βοήθησαν οικονομικά το Σύνδεσμο μας

ή πρόσφεραν δώρα. Ευχαριστούμε ακό-

μα όσους πρόσφεραν εθελοντικά από

το χρόνο τους,  για να υλοποιηθούν οι

στόχοι και οι σκοποί του Συνδέσμου. 

Ορθοδοξία Ζαννέτου 

Παπαϊακώβου,

Γραμματέας Δ.Σ. Συνδέσμου 

Γονέων Γυμνασίου Αθηένου 

Αγιασμός στο Γυμνάσιο Αθηένου
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10 Σεπτεμβρίου 2012. Η καινούρια σχολική χρονιά 2012

– 2013 έχει ήδη αρχίσει. Χαρούμενα κελαηδίσματα ακού-

γονται και πάλι σε όλους τους χώρους του σχολείου: αυ-

λή, γήπεδα, διαδρόμους.

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε με μια καινοτομία. Εφαρ-

μόστηκε για όλους τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής το

Διήμερο Επιμόρφωσης.  Το διήμερο περιλάμβανε επι-

μόρφωση στη σχολική μονάδα την πρώτη μέρα και κε-

ντρική επιμόρφωση σε διάφορα θέματα τη δεύτερη μέ-

ρα. Η κεντρική επιμόρφωση έγινε σε διάφορα σχολεία  που

διέθεταν αίθουσα εκδηλώσεων. Ως εκ τούτου τα παιδιά

φέτος παρουσιάστηκαν στο σχολείο στις 10 Σεπτεμβρί-

ου αντί στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.

Το προσωπικό που θα εργαστεί για φέτος στο σχολείο

μας είναι:

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ – Διευθυντής, Παναγιώτα

Παπαχρυσοστόμου – Β. Διευθύντρια, Ελπίδα Ηλία – Β. Δι-

ευθύντρια, Μαρία Κουμίδου – Β. Διευθύντρια.

Δασκάλες: Κούππα Ελένη, Νίκη Κίτα, Έλενα Χριστο-

φόρου, Στέλλα Λοϊζίδη, Άντρη Πάρπα, Σιούφτα Ελένη, Τα-

σούλα Νικοδήμου, Δέσποινα Σαββίδου, Χριστίνα Χρί-

στου Κωνσταντία Καρούσιου, Δασκάλα Ειδική Εκπαί-

δευσης. Στο σχολείο φοιτούν 160 παιδιά. 40 παιδιά, κα-

τανεμημένα σε 2 τμήματα στην Τετάρτη τάξη, 65 παιδιά

κατανεμημένα σε 3 τμήματα στην Πέμπτη τάξη  και 55 παι-

διά κατανεμημένα στην έκτη τάξη.

Την πρώτη βδομάδα εκτός από την κατανομή των παι-

διών σε τμήματα, την ετοιμασία προγράμματος και την

επίδοση γραφικής ύλης και βιβλίων τελέστηκε και ο κα-

θιερωμένος αγιασμός από τον Πανιερότατο Μητροπο-

λίτη Τριμυθούντος κ.κ. Βαρνάβα πλαισιούμενος από τους

ιερείς της κοινότητάς μας.   Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε

καλή σχολική χρονιά με υγεία, υπομονή, επιμονή και υπα-

κοή.

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
Διευθυντής

Δημοτικό Σχολείο Αθηένου Κ.Β΄:

Το κουδούνι χτύπησε και πάλι…

Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αθηένου

Μην ανησυχείς μαμά, στο σχολειό περνώ καλά!

Στις 3 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά
2012–2013 ξεκίνησε για τον Παιδοβρεφοκομικό
Σταθμό Αθηένου, βρίσκοντας τις δασκάλες πανέ-
τοιμες να υποδεχτούν με χαμόγελο και αγάπη, τα
πιο σημαντικά πλάσματα πάνω στη γη, που δεν εί-
ναι άλλα από τα μικρά μας παιδιά.

Στο  Σταθμό φιλοξενούνται βρέφη (0 - 2 χρόνων)
και παιδιά ηλικίας 2 – 3 ½ χρόνων. Για να ικανοποι-
ήσει τις ανάγκες του χωριού και όχι μόνο, λειτουργεί
καθημερινά από τις 6:45π.μ. έως τις 5:30μ.μ., (εκτός
Σαββάτου που λειτουργεί από τις 7:30π.μ. έως τις
12:15μ.μ.). Από τη 1:00μ.μ. έως τις 5:30μ.μ. φιλοξε-
νεί και παιδιά ηλικίας 3 ½ – 5 χρόνων, τα οποία έρ-
χονται από το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο
που στεγάζεται δίπλα από το Σταθμό.

Ο Σταθμός λειτουργεί με τρία τμήματα παιδο-
κομικού και ένα βρεφοκομικό τμήμα. Γενικά ο σταθ-
μός είναι πλήρες εξοπλισμένος. Διαθέτει άνετους
χώρους, μεγάλη αυλή με πολλά παιχνίδια. Έχει κλι-
ματισμό για το καλοκαίρι καθώς επίσης θέρμανση
για το χειμώνα. Ο Σταθμός στελεχώνεται με το πιο
κάτω προσωπικό:

Λένια Καρούσιου Βαρνάβα-Διευθύντρια,Τα-
σούλα Καϊλά Φραντζέσκου, Άντρη Ζαννεττή, Νίκη
Φωτίου-Σατσιά, Μαρία Τούμπα, Αγγέλα Φαλά-Ια-
κώβου, Ειρήνη Κίτα-Πιερίδη, Αγγέλα Ιωάννου-
Ανδρέου και Νίκη Σιμιλλή-Βασιλείου.

Η περσινή σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε με την
έκθεση ζωγραφικής της κας Άντρης Ζαννεττή και
σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η έκθεση ήταν φιλαν-
θρωπικού χαρακτήρα, δηλαδή  μέρος των εσόδων
από τις πωλήσεις καθώς και όλων των εσόδων των
λαχνών προσφέρθηκαν στο Σταθμό.  Η κλήρωση
του λαχνού (με δώρο ένα πίνακα αξίας €500) ανέ-

δειξε τυχερή την κα Γιαννούλα Σατσιά.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε:
* Στη διαχειριστική επιτροπή και το σύνδεσμο γο-

νέων του σταθμού για την αφιλοκερδή προσφορά
τους

* στον χορηγό μας κ. Νίκο Μουγιάρη ο οποίος
μας επιχορήγησε με ένα μεγάλο ποσό για την κα-
τασκευή του μεγάλου στεγάστρου της αυλής του
Σταθμού 

* στους κ. Αντώνη και κα Χρυστάλλα Χ” Θεοχά-
ρους που κάθε χρόνο μάς προσφέρουν δωρεάν τις
πλακέτες των παιδιών που αποφοιτούν από τον
σταθμό

* στην κα Μαίρη Χαραλάμπους, η οποία μας
πρόσφερε €1000 για την κατασκευή αντηλιακών

κουρτινών 
*  στην κα Αντρούλλα Νεοφύτου που μας πρό-

σφερε δωρεάν ένα air condition
* στο κ. Φώτο Κούλουρο που επανειλημμένα βοή-

θησε το Σταθμό εις μνήμη της βρεφονηπιοκόμου
συζύγου του, Ελένης Πάρπα-Κούλουρου

* στις οικογένειες των εκλιπόντων Στέλιου Σκού-
ρου, Ανδρέα Ζαννεττίδη, Πέτρου Καρούσιου,  Μη-
λίτσας Τουλούπη που πρόσφεραν μέρος των εσό-
δων από τις κηδείες στο Σταθμό, και

* σε όλους τους συγχωριανούς μας, οι οποίοι βοη-
θούν κάθε χρόνο με τον δικό τους τρόπο στις διά-
φορες εκδηλώσεις του Σταθμού.

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή σχολική
χρονιά!

Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός Αθηένου

Με χαμόγελο και αγάπη!



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Συνεργατικό Συνέδριο στις 28 και 29 Σεπτεμ-
βρίου, στο χώρο του Διεθνούς Συνεδριακού
Κέντρου,  στη Λευκωσία, στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων που διοργανώνονται με την ευκαι-
ρία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από την Κύπρο και του Διεθνούς Έτους Συ-
νεργατισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Συ-

νεργατικό Κίνημα της Κύπρου και το Συνερ-

γατικό Κίνημα της Ευρώπης(Cooperatives

Europe), με γενικό θέμα «Η Συμβολή των Συ-
νεργατικών εταιρειών για ένα καλύτερο κό-
σμο».

Το Συνέδριο, το οποίο  πραγματοποιήθηκε

στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο και είχε διε-

θνή χαρακτήρα, στηρίζεται από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση  και την Κυπριακή Δημοκρατία. Προ-

σκλήθηκαν και συμμετείχαν τα εθνικά συ-

νεργατικά κινήματα όλων των χωρών μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αντιπρό-

σωποι των κυβερνήσεων τους, η Διεθνής Συ-

νεταιριστική Ένωση, τα εθνικά συνεργατικά

κινήματα των υπό ένταξη χωρών, τα εθνικά

συνεργατικά κινήματα γειτονικών προς την

Κύπρο κρατών, κ.α.

Τα επί μέρους θέματα του Συνεδρίου που

αναπτύχθηκαν και θα συζητήθηκαν  σε τέσ-

σερις συνόδους  ως ακολούθως:

1Η ΣΥΝΟΔΟΣ: Αντιμετώπιση της οικονομι-

κής κρίσης από τις Συν. Εταιρείες.

2Η ΣΥΝΟΔΟΣ: Ανάπτυξη Συν. Εταιρειών-

Διάλογος μεταξύ ευρωπαίων εμπειρογνωμό-

νων από το Συνεργατικό Κίνημα και φορέων

χάραξης πολιτικής της Ε.Ε.

3Η ΣΥΝΟΔΟΣ: Το Συνεργατικό Κίνημα της

Κύπρου- Ο ρόλος των Συν. Εταιρειών στην Κύ-

προ το 2012.

4Η ΣΥΝΟΔΟΣ: Προώθηση της Ευρωπαϊκής

Συνεργατικής Εταιρείας (SCE)και ενδεχόμε-

νη αναθεώρηση του κανονισμού 1435/2003.

Το λεπτομερές πρόγραμμα ήτο  υπό δια-

μόρφωση και μόλις οριστικοποιήθηκε απε-

στάλη  σε όλες τις συνεργατικές εταιρείες. Η

επιτυχής διοργάνωση του Συνεδρίου έδωσε

την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλ-

λάξουν απόψεις και εμπειρίες γύρω από τα ση-

μαντικότερα θέματα που απασχολούν  τα συ-

νεργατικά κινήματα, να αναδείξουν τις επερ-

χόμενες διαφοροποιήσεις του κοινωνικού και

οικονομικού περιβάλλοντος και να εκφρά-

σουν ουσιαστικές απόψεις για θέσπιση κα-

τάλληλων πολιτικών με στόχο την δημιουρ-

γία επιτυχημένων συνεργατικών εταιριών.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟY
ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το λογότυπο του Συνεδρίου αποτελείται από
επτά ανθρώπινες φιγούρες ενωμένες χέρι-χέ-
ρι και τοποθετημένες σε διάταξη τόξου κα-
θώς επίσης και από το βασικό μήνυμα του Διε-
θνούς Έτους Συνεργατισμού των Ηνωμένων
Εθνών, «Οι Συνεργατικές Κτίζουν Ένα Καλύ-
τερο Κόσμο».

Οι επτά ανθρώπινες φιγούρες συμβολίζουν

τις επτά Συνεργατικές Αρχές οι οποίες συνα-

ποτελούν ένα αρμονικό σύνολο στο πλαίσιο

του οποίου δραστηριοποιούνται οι συνεργα-

τικές εταιρείες. Η κάθε φιγούρα προσομοιά-

ζει με το σταυρόσχημο ειδώλιο του Πωμού,

για να συμβολίζει τις βαθιές ιστορικές ρίζες της

συνεργασίας των ανθρώπων στον κυπριακό

χώρο.  Ο χρωματισμός των φιγούρων είναι

εναρμονισμένος με τα επτά χρώματα του ου-

ράνιου τόξου-κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο,

πράσινο, πράσινο, γαλάζιο, σκούρο μπλε και

βιολετί- το οποίο χρησιμοποιείται από το διε-

θνές συνεργατικό κίνημα ως σύμβολο συ-

νεργασίας και ενότητας. Το κάθε χρώμα ξε-

χωριστά έχει το δικό του συμβολισμό. Το κόκ-
κινο χρώμα εκφράζει το θάρρος το οποίο χα-

ρακτηρίζει τις συνεργατικές εταιρείες κατά

την επιτέλεση  του έργου τους. Το πορτοκα-
λί συμβολίζει το όραμα και τις δυνατότητες

του συνεργατισμού. Το κίτρινοσυμβολίζει την

ετοιμότητα των συνεργατικών εταιρειών να

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών

τους. Το πράσινο εκφράζει την συνεργατική

ανάπτυξη που είναι συνυφασμένη με την προ-

σπάθεια για αύξηση των μελών και την προώ-

θηση της κατανόησης των σκοπών και των

αξιών του συνεργατισμού στο ευρύτερο κοι-

νό. Το γαλάζιο συμβολίζει τους μακρινούς ορί-

ζοντες των συνεργατικών κινημάτων, την ανά-

γκη για παροχή εκπαίδευσης και βοήθειας

στους λιγότερο τυχερούς ανθρώπους και τον

αγώνα για διεθνή ενότητα. Το σκούρο μπλε
υπενθυμίζει στους συνεργατιστές  όλους εκεί-

νους που έχουν ανάγκη τα ωφελήματα που

παρέχονται από την συνεργασία. Τέλος το βιο-
λετί εκφράζει τη ζεστασιά, την ομορφιά και

την φιλία.

Το σταυρόσχημο ειδώλιο του Πωμού παρι-

στάνει μια ανθρώπινη φιγούρα με τα χέρια

ανοιχτά σε σχήμα σταυρού. Είναι προϊστορι-

κό γλυπτό κατασκευασμένο από πικρόλιθο.

Βρέθηκε κοντα στον Πωμό στην επαρχία Πά-

φου. Η κατασκευή του ανάγεται στο 3.000 π.χ.

περίπου στην περίοδο της χαλκολιθικής επο-

χής. Το ειδώλιο του Πωμού αποτελεί ένα χα-

ρακτηριστικό είδος προϊστορικής τέχνης της

Κύπρου, η οποία είναι συγγενής με την κυ-

κλαδίτικη τέχνη της ίδιας περιόδου. Σήμερα

βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκω-

σία και απεικονίζεται στην εθνική όψη των νο-

μισμάτων του ενός και των δύο ευρώ.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΤΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Συνεργατικό Συνέδριο επ’ ευκαιρία της Προεδρίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο



Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012,

στο Κέντρο Σταυμάνι,  εκ μέρους της Εταιρείας Εμπο-

ρίας Σπόρων και Λιπασμάτων της ΣΠΕ Αθηαίνου, η κα-

θιερωμένη εκδήλωση ενημέρωσης των γεωργών.

Θέμα της εκδήλωσης ήταν ο προγραμματισμός των

αναγκών των γεωργών σε σπόρους, τύπους  λιπα-

σμάτων και ζιζανιοκτόνων για την νέα καλλιεργητι-

κή χρονιά. Επίσης, η αποτίμηση αποτελεσμάτων και

ανάδειξη προβλημάτων στα σιτηρά και κτηνοτροφι-

κά φυτά, στην καλλιεργητική χρονιά 2011-2012. Ει-

σηγητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος

Ιωσηφίδης, Βελτιωτής και Τεχνολόγος Σιτηρών. Με-

τά το τέλος της ενημερωτικής διάλεξης ακολούθη-

σε δεξίωση προς τους παρευρισκομένους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ESSO ΚΑΙ
ΤΗΝ ΣΠΕ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Η ΣΠΕ Αθηένου φιλοξένησε την κινητή μονάδα «Φροντίδα Υγείας
ESSO» στo πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία και Πρόληψη. Έργο Ευ-
θύνης». Η κινητή μονάδα επισκέφθηκε το πρατήριο Πετρελαιοειδών το
Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου 2012. Θέλοντας  να τονίσουμε και να υπο-
γραμμίσουμε την τεράστια σημασία της πρόληψης στον τομέα της Υγεί-
ας, επιχορηγήθηκαν δωρεάν εξετάσεις πίεσης, χοληστερόλης και σακ-
χάρου προς το κοινό.
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Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προ-

εδρίας του Συμβουλίου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης τελέστηκε το 13ο Πα-

γκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου Ψηφι-

δωτού, το οποίο έλαβε χώρα στο Καλ-

λινίκειο Δημοτικό Μουσείο στις 28, 29

και 30 Σεπτεμβρίου.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρί-

ου, η οποία σημείωσε ιδιαίτερη επιτυ-

χία, χαιρέτισαν  ο Δήμαρχος κ. Δημή-

τρης Παπαπέτρου, ο Υφυπουργός

Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας για θέματα Ευρωπαϊκής ́Ενωσης

κ. Αντρέας Μαυρογιάννης, λόγο του

οποίου ανέγνωσε ο Α’ Λειτουργός κ.

Μάριος Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος

του Παγκόσμιου Συνδέσμου Οργανι-

σμού Σύγχρονου Ψηφιδωτού (AIMC)

κ. Manfred Hoehn και η εκπρόσωπος

των ψηφιδογράφων της Κύπρου κα

Σούλλα Χρίστου.

Το συνέδριο τίμησαν με την πα-

ρουσία τους επίσημοι προσκεκλημέ-

νοι από το Υπουργείο Παιδείας και Πο-

λιτισμού, το Υπουργείο Συγκοινωνιών

& ́ Εργων, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το

Πολιτιστικό Τμήμα της Ιεράς Μονής

Κύκκου και άλλοι.

Στο συνέδριο συμμετείχαν πέραν

των 100 συνέδρων από διάφορες χώ-

ρες ανά το παγκόσμιο όπως, η Αίγυ-

πτος, η Ρωσία, ο  Καναδάς, η Ιαπω-

νία, η Ελλάδα και άλλες χώρες της

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  Παρουσιά-

στηκαν συνολικά 36 ομιλητές με 36

ξεχωριστά – ειδικά θέματα, γεγονός

που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο

και το πλούσιο θεματολόγιο που κα-

λύφθηκε.

Οι σύνεδροι παρακολούθησαν με

ενδιαφέρον τα ποικίλα θέματα που

καλύφθηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο

και σε πρακτικό επίπεδο τις 3 συνε-

χόμενες ημέρες που διήρκησε το συ-

νέδριο.

Ο κάθε ένας δίδαξε και διδάχθηκε

από τους υπόλοιπους για τις τεχνικές,

το παραδοσιακό και το σύγχρονο ψη-

φιδωτό και για τα  ξακουστά ψηφιδω-

τά που κοσμούν πόλεις στην Κύπρο,

την Αίγυπτο, την Βραζιλία, την Ιταλία

και αλλού. Ο πλούτος που υπάρχει ανά

το παγκόσμιο στην τέχνη του ψηφι-

δωτού είναι εκπληκτικά μεγάλος και

αξιόλογος.

Η κάθε χώρα παρουσιάζει το δι-

κό της χαρακτήρα αλλά και την δι-

κή της ιστορία και ταυτότητα, αγγί-

ζοντας τη καλλιτεχνική φλέβα του

κάθε απλού πολίτη μόνο με μια μα-

τιά.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε

πολλούς που δούλεψαν για την επι-

τυχία του συνεδρίου.

• Τον Υπουργό Παιδείας και Πολι-

τισμού της Κυπριακής Δημο-

κρατίας κ. Γιώργο Δημοσθένους,

υπό την αιγίδα, του οποίου τέ-

θηκε η έκθεση που λειτούργησε

με την ευκαιρία του Συνεδρίου

καθώς και τον εκπρόσωπό του κ.

Μιχάλη Λοϊζίδη, Επαρχιακό Επι-

θεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης

Λάρνακας – Αμμοχώστου ο οποί-

ος έχει παραστεί στα εγκαίνια

της έκθεσης.

• Τον Υφυπουργό Προεδρίας της

Κυπριακής Δημοκρατίας  για θέ-

ματα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης κ.

Ανδρέα Μαυρογιάννη που έχει θέ-

σει υπό την αιγίδα του το Συνέδριο

και τον εκπρόσωπο του κ. Μάριο

Κωνσταντίνου, που έχει παραστεί

στην επίσημη έναρξη του συνε-

δρίου.

• Την κ. Σούλα Χρίστου ως εκπρό-

σωπος των Κυπριακών Καλλιτε-

χνών Ψηφιδωτού

• Τον συνδημότη μας καλλιτέχνη

Γιώργο Κεπόλα που ήταν η ψυχή

της όλης οργάνωσης του Συνε-

δρίου

• Την εταιρεία MOSAIC COLLECTIVE

για την υποστήριξή της

• Την κ. Φλωρεντία Παναγή, Διευ-

θύντρια της εταιρείας Brill Events,

που ανέλαβε τη διοργάνωση και

συντονισμό του συνεδρίου

• Σε όλο το υπαλληλικό και εργατι-

κό προσωπικό του Δήμου που με

ζήλο εργάστηκε για την επιτυχία

του συνεδρίου και ιδιαίτερα τη Δη-

μοτικό Γραμματέα κα Νατάσα Γε-

ωργίου Καρούσιου και την ́Εφορο

του Καλλινίκειου Μουσείου κ. Νό-

νη Παπουή - Παπασιάντη.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται

και στους χορηγούς για την οικονο-

μική τους στήριξη που είναι:

• Η Συνεργατική Αθηένου ως ο με-

γάλος Χορηγός

• Οι φούρνοι Ζορπάς

• Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Αγελα-

δοτρόφων

• Οι χορηγοί επικοινωνίας που ήταν

το ΡΙΚ και η εφημερίδα «Ο

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ».

Ο Δήμος μας γίνεται
Γέφυρα Πολιτισμού 

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά τη διεξαγωγή του 13ου Πα-

γκοσμίου Συνεδρίου Σύγχρονου Ψηφιδωτού στο χώρο του Καλλινίκει-

ου Δημοτικού Μουσείου Αθηένου και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η διοργάνωση του 13ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σύγχρονου Ψηφι-

δωτού αποτελεί για την Κύπρο μας σημαντικό γεγονός, μέσω του οποί-

ου καθίσταται γέφυρα πολιτισμού.

Η επιλογή της  Αθηένου για τη διεξαγωγή αυτού του Συνεδρίου απο-

τελεί για το Δήμο μας Ιστορικό Σταθμό και ιδιαίτερη τιμή.  Η Αθηένου

διαθέτει το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο με κατάλληλους χώρους για

τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.  Το Εκκλησιαστικό Τμήμα του Μουσείου

διαθέτει εργαστήρι το οποίο προβάλλει την τέχνη του ψηφιδωτού. 

Με την ευκαιρία του Συνεδρίου θα δοθεί η ευκαιρία στους συνέδρους

να γνωρίσουν το πλούσιο πολιτισμό της Αθηένου που πηγάζει από την

μακρόχρονη ιστορία της και έχει την ίδια διάρκεια που έχει ο Ελληνισμός

στην Κύπρο μας.

Ο Δήμος μας στηρίζει την πλούσια Αρχαιολογική του κληρονομιά και

την Εκκλησιαστική θρησκευτικότητα και παράδοση των κατοίκων του.

Δείγμα αυτής της προσπάθειας η συντήρηση των ελεύθερων Αρχαι-

ολογικών μας χώρων, η συντήρηση και αναπαλαίωση σημαντικών ιστο-

ρικών κτισμάτων που οι Σύνεδροι ντόπιοι και ξένοι θα γνωρίσουν μέσα

από το πρόγραμμα επισκέψεων που η συντονιστική επιτροπή του Συνε-

δρίου έχει διευθετήσει».

13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σύγχρονου Ψηφιδωτού
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Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει και για την εξαιρετική Πα-

γκύπρια Έκθεση Ψηφιδωτού και Παγκύπριας Έκθεσης Αφί-

σας Έργων Ψηφιδωτού, που φιλοξενήθηκε στο Καλλινί-

κειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου στις 18 Σεπτεμβρίου 2012,

τα εγκαίνια της οποίας τελούσαν υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Δημοσθένους, χαιρε-

τισμό του οποίου ανέγνωσε ο Επαρχιακός Λειτουργός Μέ-

σης Εκπαίδευσης κ. Μιχάλης Λοϊζίδης, τόνισε ότι «η Έκθε-

ση και το Συνέδριο οργανώνονται από την Αθηένου ως πο-

λιτιστικό διάδοχο πόλη των αρχαίων Γόλγων. Και προ-

σφέρεται ως πυρήνας ελεύθερης διακίνησης καλλιτεχνι-

κών ιδεών και χώρος ζυμώσεων και διαλόγου πάνω σε θέ-

ματα που αφορούν τις νέες κατευθύνσεις στα καλλιτε-

χνικά ρεύματα.

Με εκδηλώσεις αυτού του είδους ευελπιστούμε σε ποι-

οτική αλλά και ποσοτική  αναβάθμιση του καλλιτεχνικού

μας στερεώματος. Μέσα από τέτοιες διοργανώσεις προ-

άγεται η καλλιτεχνική παιδεία, ενθαρρύνεται η δημιουρ-

γικότητα και πυροδοτείται η έμπνευση. Με αυτές τις αμ-

φίδρομες δράσεις προάγεται το πολιτιστικό πνεύμα και

ανθεί η προσπάθεια για αποκέντρωση του πολιτισμού».

Στην έκθεση παρουσιάζονται 70 έργα ψηφιδωτού από 70

Κύπριους καλλιτέχνες και 80 αφίσες έργων από ξένους

ψηφοθέτες, καλλιτέχνες  που προέρχονται από όλες σχε-

δόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης  και

από την Ρωσία, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία, Αίγυπτο, Βρα-

ζιλία και άλλες. Ανάμεσά τους ο συνδημότης Γιώργος Κε-

πόλας, ένας από τους πιο αξιόλογους αριστοτέχνες ψηφι-

δωτού ανά το Παγκόσμιο.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με

τους καλλιτέχνες των έργων που παρουσιάζονται στην έκ-

θεση, ανταλλάζοντας ιδέες και απόψεις περί του ψηφιδω-

τού και να θαυμάσουν τις δημιουργίες.  

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012 και

παραμένει ανοικτή καθημερινά από τις 8:00π.μ. μέχρι τις

14:00, κάθε Τετάρτη από τις 15:00 μέχρι τις 18:00 και κάθε

Κυριακή από τις 18:00 μέχρι τις 20:00.

Καλλιτεχνικό
σημείο αναφοράς

η Αθηένου
Παγκύπρια ΄Εκθεση Ψηφιδωτού 
και Παγκόσμια ΄Εκθεση Αφίσας

΄Εργων Ψηφιδωτού

13th INTERNATIONAL AIMC CONGRESS OF CONTEMPORARY MOSAIC-CYPRUS 2012

Αντιπροσωπευτικές
παρουσιάσεις – εισηγήσεις του συνεδρίου

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Αθηένου αποχαιρετώντας τους 100 και πλέον συνέδρους παρέθεσε δείπνο με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από το χορευτικό τμήμα του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου. Οι σύνεδροι διασκέδασαν χορεύοντας κυπριακούς

χορούς με το συγκρότημα
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Τ
ο καλοκαίρι έχει πλέον τελειώσει. Είναι
καιρός να μπούμε και πάλιν στην όμορ-
φη και αναγκαία ρουτίνα μας. Η επαφή με

τον όμορφο κόσμο του Δήμου μας, κυριολε-
κτικά, μας δίνει ζωή. Με μεγάλη μας χαρά λοι-
πόν, ανακοινώνουμε την έναρξη των Προ-
γραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης Ενη-
λίκων! 

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα επαναρχίσει τη λει-

τουργία της η ομάδα εκπαίδευσης αθηαινίτι-

κου κεντήματος με εκπαιδεύτρια την Παντελί-

τσα Τράχηλου, η οποία με μεγάλη προθυμία απο-

δέχτηκε να παραδίδει τα μαθήματα εθελοντικά.

Η κυρία Παντελίτσα παίρνει τη σκυτάλη από την

πολυαγαπημένη μας Αναστασία Σέα, που για εν-

νέα περίπου χρόνια εκπαίδευε εθελοντικά με

μεγάλη υπομονή όποιον ενδιαφερόταν να μά-

θει το αθηαινίτικο κέντημα. Η Διαχειριστική Επι-

τροπή, το Προσωπικό του Κωνσταντινελένει-

ου και οι μαθήτριές της την ευχαριστούν από

καρδιάς για όλα όσα πρόσφερε τόσα χρόνια.

Προσκαλούμε εσάς που θα θέλατε να μάθετε το

αθηαινίτικο κέντημα και να κρατήσετε την πα-

ράδοσή μας ζωντανή, να μας επισκεφτείτε στις

25 Σεπτεμβρίου στις 9:30π.μ.. Είναι ευπρόσδε-

κτες και όσες γνωρίζουν να κεντούν και απλά

ψάχνουν μια καλή παρέα για να περάσουν ευ-

χάριστα τον χρόνο τους. Τα μαθήματα παραδί-

δονται δωρεάν!

Στις 26 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 9:30π.μ., θα

ξεκινήσει και η παρασκευή χωριάτικων μακα-

ρονιών (φιδέ και τρυπητών) από τις ακούρα-

στες εθελόντριες μας. Περιμένουμε με ανυ-

πομονησία καινούριες εθελόντριες για να ενι-

σχύσουν την ομάδα. Τα μακαρόνια θα είναι προς

πώληση από την 1η Οκτωβρίου γι’ αυτό αναμέ-

νουμε και τις παραγγελίες σας.

Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα στις 4 Οκτω-

βρίου 2012, θα λειτουργήσει το καινοτόμο και

επιτυχημένο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Γυναικών. Οι εκπαιδευτικές διαλέ-

ξεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 9:30π.μ. Ανά-

μεσα στα θέματα που θα παρουσιαστούν θα εί-

ναι και «Ο ρόλος των παππούδων στη σύγχρο-

νη οικογένεια» με ομιλήτρια την κυρία Ορθο-

δοξία Καλογήρου, «Οστεοπόρωση» με ομιλη-

τή το γιατρό Ελευθέριο Ελευθερίου και «Τα

οφέλη της Φυσιοθεραπείας στον ανθρώπινο

οργανισμό» με ομιλητή τον φυσιοθεραπευτή

Κώστα Ζορπά. Επίσης θα γίνει σειρά διαλέξεων

για τα δέκα σημεία  του ευρωπαϊκού κώδικα, για

την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκί-

νου, με ομιλητές εκπροσώπους και συνεργά-

τες του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών

και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ). Το πρόγραμμα θα περι-

λαμβάνει επίσης βιωματικά εργαστήρια, μου-

σικά πρωινά, επιτραπέζια παιχνίδια, τόμπολα,

ενημέρωση για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα

και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχε-

τικά με τις διαλέξεις μπορείτε να επικοινωνεί-

τε μαζί μας στο τηλ.: 24522742. Θα αναμένου-

με τηλεφωνήματα και από όσους θέλουν να

προτείνουν ή και να παρουσιάσουν κάποιο θέ-

μα.

Εν τω μεταξύ, γίνονται προσπάθειες και φέ-

τος για συνεργασία με τα επιμορφωτικά του

Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία ομάδων με

θέματα: 1. μαγειρική/ζαχαροπλαστική, 2. κινη-

σιοθεραπεία/γυμναστική, 3. πρώτες βοήθειες,

4. ζωγραφική και χειροτεχνία, 5. υγιεινή δια-

τροφή.

Δηλώστε συμμετοχή σε όποιες από τις πιο

πάνω ομάδες σάς ενδιαφέρουν, στο τηλέφω-

νο που προαναφέραμε. Για τους συνταξιούχους

είναι δωρεάν όλα τα μαθήματα, ενώ για τους

υπόλοιπους το κόστος είναι €41 για όλο το χρό-

νο (24 εβδομαδιαίες διδακτικές συναντήσεις

των 90 λεπτών). Τα επιμορφωτικά μαθήματα,

εφόσον δημιουργηθούν ομάδες, θα αρχίσουν

τη λειτουργία τους αρχές Νοεμβρίου.

Μια άλλη ομάδα που έχει δημιουργηθεί και

χρειάζεται να ενισχυθεί, είναι οι εθελοντές οι

οποίοι κάποιες μέρες τις εβδομάδας επισκέ-

πτονται υπερήλικες στα σπίτια τους για να τους

κρατήσουν λίγη συντροφιά, και να «ζωγραφί-

σουν» λίγο με χαρούμενα χρώματα τη μέρα

τους. 

Η στρατολόγηση των εθελοντών μας έχει

ήδη αρχίσει! Παιδιά, νέοι, ενήλικες, υπερήλι-

κες χαίρονται μαζί τη ζωή. Σε περιμένουμε κι

εσένα για να μπεις σε μία από τις ομάδες των

εθελοντών μας αναλόγως των ενδιαφερόντων

σου και να ζωγραφίσεις με τα δικά σου πινέλα

υπέροχα χαμογελαστά πορτρέτα.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι

η αίθουσα του Κωνσταντινελένειου προσφέ-

ρεται για όλων των ειδών εκδηλώσεις με χρε-

ώσεις, αναλόγως της μέρας, της ώρας και της

προσέλευσης.

Σταυρούλα Τσιμούρη Ίλιτς
Διευθύντρια

Κωνσταντινελένειου Κέντρου Ενηλίκων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΛΕΝΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟN ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Έναρξη Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης

Καλοκαιρινή εκδρομή μελών στις Φοινικούδες

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012



Κ
άποτε υπήρξαν, όπως εσείς
τώρα, νέοι και γεμάτοι όνει-
ρα, δούλεψαν, μεγάλωσαν τα

παιδιά τους, προσέφεραν αγάπη.
Ήρθε η στιγμή κάποιος να προσφέ-
ρει και σε αυτούς αγάπη.  

Καθημερινά στην Κλεάνθειο Κοι-

νοτική Στέγη οι άνθρωποι αυτοί απα-

σχολούνται με διάφορες δραστη-

ριότητες. Μια από αυτές είναι οι χει-

ροτεχνίες. Με τη βοήθεια των εθε-

λοντών φτιάχνουν μικρά θαύματα.

Οι φτιαγμένες με αγάπη χειροτεχνίες

τους διατίθενται προς πώληση, όπως

και κοσμήματα και κατασκευές που

εθελοντές έχουν φτιάξει. 

Τα έσοδα θα διατεθούν για να κα-

λύψουν τα λειτουργικά έξοδα της

ομάδας χειροτεχνίας. Είναι και αυ-

τή μια όμορφη οικογένεια, διαφο-

ρετική μεν, μα σίγουρα οικογένεια,

σε αυτήν το κάθε μέλος βάζει το λι-

θαράκι του. Άνθρωποι που δεν

έχουν παρατήσει τη ζωή, συνεχίζουν

να προσπαθούν. Η δουλειά είναι πά-

ντα καλό να αναγνωρίζεται. Δείξτε

τους ότι αξίζουν.

Σας περιμένουμε! Να μας ενι-

σχύετε με τις επισκέψεις και τις αγο-

ρές σας.

• Έχουμε δημιουργήσει ομάδα

μαγειρικής με υλικό τις συντα-

γές παραδοσιακών φαγητών και

γλυκών τα οποία έφτιαχναν οι

ηλικιωμένοι μας στα σπίτια τους.

Με αυτό τον τρόπο τους απα-

σχολούμε ευχάριστα με το να

θυμούνται τα παλιά. Χρειαζόμα-

στε εθελοντές για αυτή τη δρα-

στηριότητα γι’ αυτό και απευ-

θυνόμαστε στα φιλάνθρωπα συ-

ναισθήματά σας. 

• Eπίσκεψη της κα Νοέλας Κουρ-

σάρη, κυπριακής καταγωγής και

σούπερ μόντελ, από το Κονγκό.

Η κα Κουρσάρη επισκέφτηκε την

Αθηένου για να γνωρίσει τους

συγγενείς της. 

• Έχουμε αναβαθμίσει την ιστο-

σελίδα της Στέγης μας με τη

βοήθεια ενός πολύτιμού μας

εθελοντή. Επισκεφτείτε την

ιστοσελίδα της Στέγη μας όπου

θα ξεναγηθείτε στους χώρους

του νέου μας κτιρίου καθώς και

στο πανόραμα των εκδηλώσεων

και των εκδρομών τις οποίες

διοργανώνουμε.

• Θερμές ευχαριστίες απευθύ-

νουμε στους κύριους Γιώργο

Κουφοπαύλου και Γιώργο Πα-

παδόπουλο για τη δημιουργία

και συντήρηση του λαχανόκη-

πού μας καθώς και στον κύριο

Μάριο Άσπρου και κυρία Έλλη

Χριστοδούλου για τις ξεχωρι-

στές χειροτεχνίες που προσέ-

φεραν των οποίων τα έσοδα θα

διατεθούν προς πώληση. 

• Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλου-

με να δώσουμε στους χορηγούς

προϊόντων διότι με την προ-

σφορά τους αυτή μας δίνουν

ανάσα ζωής για να αντιμετωπί-

σουμε τα πολλαπλά έξοδα τα

οποία έχει συνεχώς η Στέγης.

• Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος

Ενεργών Γηρατειών και Αλλη-

λεγγύης μεταξύ των Γενεών μας

επισκέφθηκε η κα Εvα Sladkova,

δημοσιογράφος η οποία εργά-

ζεται στο δημόσιο ραδιοφωνικό

σταθμό της Σλοβακίας. Η κα

Sladkova είχε βρει πληροφορίες

για την Στέγη μας από την Ευ-

ρωπαϊκή ιστοσελίδα για Οίκους

Ευγηρίας, στην οποίαν η Στέγη

μας είχε επιλεγεί για να αντι-

προσωπεύσει την Κύπρο. 

• Η Διαχειριστική Επιτροπή της

Κλεάνθειου Κοινοτικής Στέγης

Ηλικιωμένων σας προσκαλεί να

παραστείτε στο καθιερωμένο

ετήσιο μνημόσυνο Ευεργετών

και Δωρητών της Κλεάνθειου Στέ-

γης, τιμώντας έτσι τους στυλο-

βάτες της προσπάθειάς μας. Το

μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

στην Εκκλησία Παναγίας Χρυσε-

λεούσης Αθηένου. Θα ακολου-

θήσει πρόγευμα στο Κωνσταντι-

νελένειον Κέντρον Ενηλίκων. 

• Εκδρομή στην παραλία ΚΟΤ της

Λάρνακας όπου οι ηλικιωμένοι

μας πέρασαν μια διαφορετική

ημέρα. Απόλαυσαν  το  θαλασ-

σινό αεράκι, χόρεψαν, τραγού-

δησαν, ξέφυγαν από την καθη-

μερινότητα της Στέγης.

• Και πάλι ο μεγάλος μας ευεργέ-

της Απόστολος Μουγιάρης μας

ενίσχυσε οικονομικά και ηθικά με

τη μεγάλη του δωρεάν των 25.000

δολαρίων. Χρόνια πολλά με υγεία

να του χαρίσει ο Κύριος. 

• Τους καλοκαιρινούς μήνες "Η

παρέα της Ευδοκίας" καθώς και

η μουσική ομάδα της Λένιας

Αρτεμίου  έδωσαν με τα τρα-

γούδια τους  χαρά και ζωντάνια

στην μεγάλη οικογένεια της

Κλεάνθειου Στέγης.  

Επιμέλεια: 
Βάσος Χ”Γιαννακού 
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Από την επίσκεψη της Νοέλας Κουρσάρη

Εκδρομή στην παραλία ΚΟΤ της Λάρνακας

"Η παρέα της Ευδοκίας"

H ομάδα μαγειρικής

Κλεάνθειος
Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου

Ο Νίκος Μουγιάρης πλαισιωμένος από το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο 
της Διαχειριστικής Επιτροπής της Κλεάνθειου Στέγης
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• Γράφει Γιάννης Κ. Λάμπρου

Μ έ ρ ο ς  Α΄

α) Η πέτρα του Αΐλικου και η εκμετάλλευ-
σή της1

Πέντε περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της Αθη-

αίνου είναι μια περιοχή που ονομάζεται Αΐλικος.

Στην δυτική του πλευρά ο Αΐλικος ορίζεται από τον

χείμαρρο του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος κάποτε

έρρεε ακόμη και τα καλοκαίρια, επειδή τα κοντι-

νά υψώματα «άβκαζαν»2 ,  ανέβλυζαν δηλαδή

νερά, που κατέληγαν στον ποταμό. Προς την

πλευρά του χειμάρρου  υπήρχαν λατομεία, που

λειτουργούσαν ώς τον Αύγουστο του 1974, οπό-

τε η περιοχή βρέθηκε υπό τουρκική κατοχή. Από

την πλευρά του χειμάρρου ο Αΐλικος εμφανίζεται

ως μια εκτεταμένη «καυκάλλα»3 ,  που παρου-

σιάζει μια ανεπαίσθητη ανωφέρεια όσο προχωρεί

προς τα ανατολικά. Αντίθετα, η ανατολική πλευ-

ρά του Αΐλικου, που βλέπει προς το χωριό Τρούλ-

λοι, έχει απότομες πλαγιές και δυσκολεύει την

πρόσβαση προς τα λατομεία. Αυτός πιθανότατα

είναι ο λόγος για τον οποίο, ενώ οι Τρούλλοι εί-

ναι πιο κοντά απ’ ό,τι η Αθηαίνου στην περιοχή

των λατομείων, οι Τρουλλιώτες δεν επιδίδονταν

στην εκμετάλλευση της πέτρας του Αΐλικου, η

οποία παρέμεινε αποκλειστικά στα χέρια των Αθη-

αινιτών. Εκτός από τους Τρούλλους ο Αΐλικος συ-

νορεύει και με τα χωριά Αβδελλερό, Μελούσεια

και Τρεμετουσιά και φτάνει ώς το Άρσος.

Από τον Αΐλικο εξαγόταν από τα πανάρχαια

χρόνια ένα είδος μαλακής και ευκολολάξευτης

πέτρας ασπροκίτρινου χρώματος. Η «ήμερη» αυ-

τή πέτρα με την έκθεσή της στον αέρα και τον

ήλιο γίνεται με τον καιρό σκληρότερη. Το πέ-

τρωμα του Αΐλικου σχηματίστηκε πριν από 15 ή 5

εκατομμύρια χρόνια, όταν η Κύπρος βρισκόταν

κάτω από την θάλασσα. Είναι ημιπελαγικό, σχη-

ματίστηκε δηλαδή σε βάθος 1500 μέτρων. Σε με-

γαλύτερο βάθος, που φτάνει ώς τα 3.000 μέτρα,

ανήκουν τα λεγόμενα πελαγικά πετρώματα. Κα-

τατάσσεται στα ιζηματογενή ασβεστούχα πε-

τρώματα, στην κατηγορία των κρητίδων, είναι

δηλαδή είδος κιμωλίας. Σχηματίστηκε από ιζή-

ματα (κατακάθια) νεκρών μικροσκοπικών οργα-

νισμών, που κατακάθονταν για εκατομμύρια χρό-

νια στον βυθό. Τέτοια ιζήματα κάθονταν και πά-

νω σε πρανείς υποθαλάσσιες επιφάνειες, δηλ. σε

υποθαλάσσιες πλαγιές. Αυτά με την πάροδο πο-

λύ μεγάλων χρονικών διαστημάτων γλιστρού-

σαν και κατακάθονταν και αυτά σε επίπεδη πε-

ριοχή του βυθού. Κάθε φορά που συνέβαινε αυ-

τό, το καινούργιο στρώμα καθόταν σε παλαιότε-

ρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πέτρω-

μα του Αΐλικου παρουσιάζει πλάκες, που μπορούν

να ξεχωρίσουν μεταξύ τους4 .   

Κατά την αρχαιότητα, επειδή στην Κύπρο δεν

υπάρχει κατάλληλο μάρμαρο, πολλοί γλύπτες αυ-

τή την πέτρα χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή

αγαλμάτων και κάθε άλλου είδους γλυπτών. Στα

νεότερα χρόνια κατασκευάζονταν απ’ αυτή, αντι-

κείμενα πρακτικής χρήσεως ανάλογα με το πάχος

κάθε πλάκας.

Από τις πλάκες με το μεγαλύτερο πάχος κατα-

σκευάζονταν οι λεγόμενες «βούρνες του πλυμ-

μάτου», στις οποίες έπλεναν τα ρούχα οι γυναί-

κες. Εκεί πλένονταν και τα διάφορα «αντζειά»

(αγγεία), δηλαδή μαγειρικά σκεύη, πιάτα, ποτήρια,

μαχαιροπίρουνα κ.ά. Οι βούρνες  ήταν στρογγυ-

λές με διάμετρο 70 εκατοστών και βάθος 30 του-

λάχιστον εκατοστών. Τις γούρνες αυτές τις το-

ποθετούσαν σε μια γωνιά του πλυσταριού πάνω

σε κτιστό βάθρο στο ύψος της μέσης μιας γυ-

ναίκας. Ψηλότερα στον τοίχο μπηγόταν ένα πα-

λούκι, από την μια και από την άλλη πλευρά του

οποίου κρέμαζαν τα βρεγμένα σεντόνια και άλ-

λα μεγάλα ρούχα και στρίβοντάς τα τα απο-

στράγγιζαν, προτού τα απλώσουν στο σχοινί για

να στεγνώσουν. Με το νερό και το σαπούνι η πέ-

τρα «ελιακούνιζε», γινόταν δηλαδή λεία και γλι-

στερή όπως το λαδάκονο. Δεν γρατσούνιζε τα

χέρια ούτε τα ρούχα. Στην γούρνα αυτή οι μανά-

δες έλουζαν τα παιδιά τους. Αλλά και οι μεγάλοι

σ’ αυτήν έκαναν τα παλιά χρόνια το μπάνιο τους. 

Κομμάτια από την ίδια πέτρα χρησιμοποιούσαν

και για τους παραστατούς και για τα ανώφλια των

εξώπορτων και των παραθύρων. Στους παρα-

στατούς και στα ανώφλια ειδικοί μαστόροι έκα-

ναν «πλουμιά», δηλαδή καλλιτεχνικά σκαλίσμα-

τα.

Από πλάκες μέτριου πάχους κατασκευάζονταν

πιο ξέβαθες γούρνες ορθογώνιου σχήματος, που

χρησίμευαν για πότισμα ζώων. Σε τέτοιες γούρ-

νες ποτίζονταν και κοπάδια που έβγαιναν στην

βοσκή. Ήταν τοποθετημένες δίπλα σε «κουπαό-

λακκους» και ο βοσκός τις γέμιζε με νερό που

αντλούσε με ένα δερμάτινο κάδο. Από πλάκες

του ίδιου πάχους κατασκευάζονταν και τα βουρ-

νιά, μικρότερων διαστάσεων γούρνες, μέσα στις

οποίες έτρωγαν οι χοίροι. Σ’ αυτά τα βουρνιά έχυ-

ναν τον νορό, το υγρό δηλαδή που απομένει με-

τά την τυροκομία, και ζύμωναν σ’ αυτόν πίτουρα.

Ήταν από τις πιο παχυντικές τροφές για τους χοί-

ρους. 

Από τις λεπτότερες πλάκες, πάχους 10 περί-

που εκατοστών, κατασκευάζονταν πλάκες για

τους φούρνους. Η πέτρα του Αΐλικου ήταν ιδεώ-

δης γι’ αυτή την χρήση. Ήταν πυρίμαχη, άντεχε

δηλαδή στην φωτιά και δεν έσπαζε, ούτε αποσα-

θρωνόταν. Πάνω σ’ αυτές τις πλάκες τοποθε-

τούσαν οι νοικοκυρές τα ψωμιά μετά το πύρωμα

του φούρνου. Φούρνους είχαν σε παλαιότερες

εποχές όλα σχεδόν τα σπίτια. 

Τεμάχια από τις λεπτές αυτές πλάκες χρησι-

μοποιούνταν και για κάλυψη των κροδωμάτων,

της άκρας δηλαδή των δωμάτων, για προφύλα-

ξη του χώματος από την διάβρωση που προκα-

λούσαν τα νερά της βροχής, και για να στάζουν

τα νερά μακριά από τους τοίχους.

Μια εποχή, που έγινε της μόδας τα πλουσιό-

σπιτα να έχουν κολωνάκια αντί κάγκελα στα μπαλ-

κόνια και στις βεράντες, η πέτρα του Αΐλικου αξιο-

ποιήθηκε και γι’ αυτόν τον σκοπό. Ο Γεώργιος

Γιωργαλλάς εγκατέστησε στον Αΐλικο ένα μηχά-

νημα, που τόρνευε τα κολωνάκια με το γύρισμα

ενός τροχού.

Η ήμερη πέτρα δεν ήταν επιφανειακή. Ο λατό-

μος την συναντούσε σε βάθος ενός έως ενάμισι

μέτρου, καμιά φορά και δύο μέτρων. Για να φτά-

σει ώς εκεί έπρεπε να σπάσει την κρούστα της

καυκάλλας και να αφαιρέσει και την χαβάρα που

βρισκόταν κάτω από αυτήν. Ήταν φορές όμως

που αντί του λεπτού σχετικά στρώματος της καυ-

κάλλας συναντούσε καμιά μεγάλη και σκληρή

πέτρα, που δεν μπορούσε εύκολα να σπάσει με τον

κούσπο. Άνοιγε τότε μια τρύπα στην ρίζα της πέ-

τρας και την γέμιζε με  «τοπ-παρούτι», με μαύρο

δηλαδή μπαρούτι (όχι δυναμίτιδα), το οποίο πυ-

ροδοτούσε με την χρήση βραδύκαυστης θρυαλ-

λίδας. Η έκρηξη θρυμμάτιζε την ανεπιθύμητη πέ-

τρα και καθιστούσε εύκολη την απομάκρυνση

των άχρηστων υλικών από τον χώρο, όπου θα

εδημιουργείτο το όρυγμα. Αυτό το όρυγμα οι λα-

τόμοι το έλεγαν «λούκκο» και στην επιφάνειά

του είχε διαστάσει 5Χ5 έως 6Χ6 μέτρα. 

Κάθε λούκκο τον εκμεταλλευόταν συνήθως

ένας βουρνάς ή βουρνάρης (έτσι λέγονταν οι λα-

τόμοι), καμιά φορά όμως τον εκμεταλλεύονταν

συνεταιρικά δύο. Άδεια από την Κυβέρνηση δεν

χρειαζόταν, ούτε πληρωνόταν σ’ αυτήν οποιοσ-

δήποτε φόρος. Η έκταση του Αΐλικου ήταν πολύ

μεγάλη και δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση λατό-

μων για τον χώρο, όπου θα δημιουργούσαν το

λατομείο τους. Έρχονταν στον τόπο της εργασίας

τους με τα πόδια ή καβάλα στο γαϊδούρι τους,

καμιά φορά και με το ποδήλατο. Οι λατόμοι ήταν

ακτήμονες ή μικρογεωργοί, που δεν είχαν ικα-

νοποιητικά εισοδήματα από την γεωργία. Τις δε-

καετίες 1930, 1940 και 1950 από την εκμετάλ-

λευση της πέτρας του Αΐλικου ζούσαν  καμιά τρια-

νταριά οικογένειες.

Μετά τον καθαρισμό του επιφανειακού υλικού

εμφανιζόταν το πρώτο «πάτωμα» της ήμερης πέ-

Η οικογένεια του Γεώργιου Ιεροδιακόνου (Γάλλου), την εποχή που ο ίδιος ήταν εθελοντής στο Κυπριακό Σύνταγμα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από αριστερά: Χρίστος, Αντρέας, η μητέρα Φωτεινή και στα γόνατά της ο Γιάννης, Αναστασία, Φίλιππος και Μιχάλης.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Ο Γεώργιος Ιεροδιακόνου, στρατιώτης στο
Κυπριακό Σύνταγμα κατά τον Β΄  Παγκόσμιο

Πόλεμο. Τέσσερα από τα παιδιά του, οι
Χρίστος, Γιάννης, Φίλιππος και Μιχάλης,

υπήρξαν λατόμοι στον Αΐλικο.

Ο Φίλιππος Γ. Ιεροδιακόνου, ένας
από τους λατόμους στον Αΐλικο. 
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τρας. Έπρεπε τώρα να διαπιστωθεί το πάχος της

πλάκας. Για να γίνει αυτό, ανοιγόταν στο πλάι

ένας μικρός λάκκος, που επέτρεπε στο έμπειρο

μάτι του λατόμου να διακρίνει πού ήταν η «άνοι-

ξη», δηλαδή το σημείο στο οποίο τέλειωνε η μια

πλάκα και άρχιζε η άλλη. Αν η πλάκα ήταν κατάλ-

ληλη για «βούρνες του πλυμμάτου», ο βουρνά-

ρης χάραζε στο πάτωμα την περιφέρεια της γούρ-

νας έχοντας ως κέντρο ένα καρφί, που έμπηγε

στην πλάκα, και ως ακτίνα ένα διπλό σπάγγο, που

στερέωνε στο καρφί. Στην συνέχεια έβγαζε γύ-

ρω από την χαραγμένη περιφέρεια ένα πλατύ αυ-

λάκι, που του επέτρεπε να κινείται και να εργάζεται

άνετα, και τοποθετούσε σε διάφορα σημεία της

«άνοιξης» σφήνες του κωμοδρόμου. Κτυπούσε

τις σφήνες με την μάτσα (βαριά) και αποκολλού-

σε το κομμάτι της γούρνας από την πιο κάτω πλά-

κα. Αναποδογύριζε αυτό το κομμάτι και άρχιζε

την κατεργασία του. Πρώτα εξομάλυνε την εξω-

τερική επιφάνεια. Ύστερα, με τον κούσπο (κα-

σμά) αφαιρούσε από το εσωτερικό το άχρηστο

υλικό και σχημάτιζε την κοιλότητα της γούρνας.

Καθόταν τότε σ’ ένα σκαμνί και με το ξινάρι και

άλλα εργαλεία μορφοποιούσε τα χείλη και τα

εσωτερικά τοιχώματα της γούρνας φροντίζο-

ντας να γίνουν όσο το δυνατό πιο λείες και χωρίς

ανωμαλίες οι επιφάνειες. Επίσης άνοιγε στον πά-

το της γούρνας κοντά σε τοίχωμα μια τρύπα για

να φεύγει το νερό. Από ένα πάτωμα ο βουρνά-

ρης μπορούσε να βγάλει μέχρι και τριάντα στρογ-

γυλές γούρνες. Ανάλογα με την σκληρότητα της

πέτρας μπορούσε να κατασκευάσει σε μια μέρα

μία έως τρεις γούρνες. Ο Φίλιππος Γ. Ιεροδιακό-

νου (Γάλλος) έτυχε, όπως λέει, να κατασκευάσει

και εφτά γούρνες δουλεύοντας δώδεκα ώρες

συνέχεια.

Ο λατόμος είχε πολλές φορές βοηθό ένα από

τα παιδιά του ηλικίας έντεκα έως δεκατριών χρο-

νών. Το παιδί καθάριζε τον λούκκο από τα χαλί-

κια και τα χώματα και τα ανέβαζε στην επιφάνεια

του ορύγματος μέσα σε ένα τενεκέ ή κοφίνι, που

φορτωνόταν στην τρυφερή του πλάτη. Η ανά-

βαση και κατάβαση γινόταν από σκάλα, που λα-

ξευόταν σε μια πλευρά του λούκκου. Όσο βά-

θαινε ο λούκκος, τόσο πλήθαιναν τα σκαλοπάτια

και μεγάλωνε η λαξευτή σκάλα.

Το όρυγμα μπορούσε να φτάσει έως δέκα μέ-

τρα βάθος. Η εκμετάλλευσή του σταματούσε,

όταν ο λατόμος συναντούσε υγρές πλάκες ή κόν-

νο (άργιλο). Όσο πιο βαθιά ήταν το πάτωμα, τό-

σο πιο σκληρή γινόταν η δουλειά του λατόμου. Το

μεγαλύτερο βάσανο ήταν το ανέβασμα στην επι-

φάνεια των αντικειμένων που κατασκεύαζε αλ-

λά και των άχρηστων υλικών. Ήταν υποχρεωμέ-

νος να κουβαλά δυσβάσταχτα φορτία στην πλά-

τη του πατώντας σε σκαλοπάτια που μόλις χω-

ρούσαν το πόδι του. 

Καμιά φορά σε σημείο κάποιας πλευράς του

ορύγματος παρουσιαζόταν υγρασία. 

Σ’ εκείνο το σημείο αν ανοιγόταν τρύπα, έτρε-

χε πόσιμο νερό. Αυτό μπορεί να έφτανε ώς εκεί

μέσω ρωγμών του εδάφους από κάποια, ίσως και

πολύ μακρινή, υπόγεια δεξαμενή νερών της βρο-

χής. Στο άκουσμα της εμφάνισης πόσιμου νερού

σε κάποιο λούκκο έρχονταν εκεί και άλλοι λατό-

μοι να γεμίσουν τα δοχεία τους.

Ανώτερη ποιοτικά πέτρα έβγαινε από την πε-

ριοχή με το τυπωνύμιο Συτζιά. Πολύ καλής ποιό-

τητας ήταν και η πέτρα στην περιοχή Μάντρα Κα-

μένη, ένα χιλιόμετρο μακριά από την Μελούσεια.

Από την περιοχή αυτή ο Πρόδρομος Τούμπας

έβγαλε πέτρες για το Δημοτικό Θέατρο Λευκω-

σίας.

Καμιά φορά οι λατόμοι συναντούσαν στρώμα-

τα που είχαν προσμείξεις αργίλου (κόννου). Γούρ-

νες κατασκευασμένες από τέτοια πέτρα φθεί-

ρονταν εύκολα και γρήγορα καταστρέφονταν.

Από την περιοχή Μαρμαρικά, ενάμισι περίπου

χιλιόμετρο ανατολικά της Αθηαίνου, έβγαιναν

πλάκες μαρμάρου. Αυτές κόβονταν σε τετρά-

γωνα τεμάχια 40Χ40 εκατοστών και τοποθετού-

νταν σε δάπεδα σπιτιών. Το μειονέκτημά τους

ήταν ότι απορροφούσαν από το έδαφος πολλή

υγρασία. Η χρήση τους καταργήθηκε μετά την

εμφάνιση των λεγομένων μωσαϊκών μαρμάρων.

Από τα Μαρμαρικά κόβονταν και μεγάλων δια-

στάσεων πλάκες που τοποθετούνταν στα σέντε.

Γνωστός μαρμαράς ήταν ο Αναστάσης Χάβα, που

έβγαζε και γούρνες από τον Αΐλικο.

Κάποιοι από τους γνωστούς βουρνάδες των

δεκαετιών 1920 έως 1950 ήταν οι εξής: Στυλιανός

(Στυλλής) Χατζημιχαήλ, Χρίστος Τόλογγος, Ευάγ-

γελος Δράκος, Κυριάκος Κυριάκου, Βασίλης Πε-

τρασίτης, Κυριάκος Πετρασίτης (Σαΐττης), Θεό-

δωρος Χαλουβάς (Κλάκκας), Παναγιώτης Τού-

μπας, Γιώργος Τούμπας, Πρόδρομος Τούμπας,

Κώστας Προδρόμου Τούμπας (Μωσαϊκός), Νι-

κόλας Χάβα, Παναγιώτης Χάβα (Πατέκκος),

Αντρέας Χάβα, Κώστας Χάβα, Αντώνης Χατζη-

μαρτής, Νίκος Αντώνη Χατζημαρτής, Αντρέας

Μαραγκού (Πάμιας), Χρίστος Μοδινός (Λόντος),

Χρίστος Γ. Ιεροδιακόνου, Φίλιππος Γ. Ιεροδιακό-

νου, Μιχάλης Γ. Ιεροδιακόνου, Γιάννης Γ. Ιερο-

διακόνου. Κάποιοι από τους πιο πάνω ύστερα από

σύντομη ή πολυετή άσκηση του επαγγέλματος αυ-

τού το άλλαξαν με κάποιο άλλο.

Συνήθως οι πετροκόποι δεν εμπορεύονταν οι

ίδιοι τα προϊόντα του μόχθου τους. Αθηαινίτες

έμποροι της πέτρας έρχονταν με τα αμάξια τους

στον Αΐλικο και τα φόρτωναν με γούρνες και πλά-

κες. Την δεκαετία του 1930 αγόραζαν την στρογ-

γυλή γούρνα δύο σελίνια και την πουλούσαν τρία

σε καταστηματάρχες στην Λάρνακα και την Λευ-

κωσία. Γνωστοί έμποροι της πέτρας ήταν οι Κώ-

στας Μπακκάς και Γιώργος Παπουής.  Ένας άλ-

λος, ο Αντώνης Πίτζιης, εκτός από γούρνες και

πλάκες του Αΐλικου φόρτωνε το αμάξι του και με

πουργούρι και τυροκομικά προϊόντα της Αθηαί-

νου και τα πουλούσε σε διάφορα χωριά της Κύ-

πρου. Ο Γεώργιος Κεπόλας εμπορευόταν κυρίως

το πουργούρι, αλλά κοντά σ’ αυτό πουλούσε και

προϊόντα του Αΐλικου. Οι περισσότεροι λατόμοι

δεν είχαν κάρα και αν καμιά φορά αποφάσιζαν να

πουλήσουν οι ίδιοι τις γούρνες τους, φόρτωναν

το γαϊδούρι τους με δύο γούρνες, που έδεναν με

σχοινιά στην μια και στην άλλη πλευρά του ζώου.

Με δικό του κάρο εμπορευόταν την πέτρα ο λα-

τόμος Θεόδωρος Χαλουβάς. Τις γούρνες και τις

πλάκες που έβγαζαν τα παιδιά του από τον Αΐλι-

κο εμπορευόταν και ο Γεώργιος Ιεροδιακόνου

(Γάλλος). Τις μετέφερε με το «χερουβικό» του

στην Αθηαίνου ο Κώστας Καδής και απ’ εκεί φορ-

τώνονταν στην «καμπίνα» (οροφή) λεωφορείου

και μεταφέρονταν στην Λευκωσία, την Λάρνακα

και το Βαρώσι. Χρειαζόταν η συνεργασία πέντε

ανθρώπων για να ανυψωθούν ώς την οροφή του

λεωφορείου.

Από το 1960 υπήρξε εντατικότερη εκμετάλ-

λευση της πέτρας με την χρήση μηχανημάτων,

που εγκατέστησαν στον Αΐλικο τα παιδιά του Γάλ-

λου Χριστάκης, Φίλιππος, Μιχάλης και Γιάννης.

Έκοβαν και έσχιζαν την πέτρα και ακολούθως

την τεμάχιζαν σε μικρές πλάκες 50Χ50 εκατο-

στών. Αυτές είχαν μεγάλη ζήτηση στην Λεμεσό,

όπου χρησιμοποιούνταν για μόνωση ταρατσών.

Προτού αποκτήσουν δικό τους φορτηγό οι αδελ-

φοί Ιεροδιακόνου, τις πλάκες μετέφερε καθη-

μερινά στην Λεμεσό με το φορτηγό του ο Του-

μαζής Σουμάκης. Τα μηχανήματα βοηθούσαν

τους αδελφούς Ιεροδιακόνου να εισχωρήσουν

βαθύτερα, όπου βρισκόταν πέτρα κοκκινωπού

χρώματος εξαιρετικής ποιότητας. Μετά την τουρ-

κική εισβολή ο Γιάννης Ιεροδιακόνου μετανά-

στευσε στην Αυστραλία, ενώ τα αδέλφια του συ-

νέχισαν την εξόρυξη και εκμετάλλευση πέτρας

από την περιοχή Κατάλακκος των Λυμπιών. Αφυ-

πηρέτησαν το 2000. Ήταν οι τελευταίοι από τους

λατόμους της Αθηαίνου.

1.  Πληροφορίες έδωσαν στον γράφοντα οι: α) Λάμπρος Αντ. Χατζημαρτής, 8.7.1996  β) Γεώργιος Πετρασίτης, 1.3.2010  γ) Φί-
λιππος Γ. Ιεροδιακόνου, 14.3.2010.

2.  Αβκάζω και βκάζω: από το αρχαίο βρύω =  αναβλύζω, και βρυάζω = φουσκώνω, αναβλύζω, είμαι άφθονος.  Βρυάζω > βυά-

ζω> βκάζω, και με το προσθετικό α αβκάζω.

3.  Καυκάλλα = Επίπεδη γη που επιφανειακά καλύπτεται από μια βραχώδη κρούστα.

4.  Εκλαΐκευση επιστημονικών πληροφοριών, που δόθηκαν από τον γεωλόγο Ιωάννη Παναγίδη.

Ο λατόμος φορτωμένος την βούρνα έχει  φτάσει στην επιφάνεια του λατομείου.
Παιδιά του Οκτατάξιου Δημοτικού Σχολείου Αθηαίνου

παρακολουθούν λατόμο να ανεβάζει βούρνα

Τμήμα της ανατολικής μη προσβάσιμης πλευράς του Αΐλικου, όπως φαίνεται από δρόμο που διανοίχτηκε από την UNFICYP 
για επιτήρηση της γραμμής αντιπαράταξης.

Στο επόμενο:
Λατομεία και λατόμοι
της Αθηαίνου, μέρος β΄
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Ο
Άγιος Φωκάς είναι το καύχημα των Αθηενιτών. Τιμάται κά-

θε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου με ιδιαίτερη λαμπρότητα και

ευλάβεια. Ο εκκλησιαστικός εορτασμός άρχισε από το βρά-

δυ της 21ης Σεπτεμβρίου όπου τελέστηκε αρχιερατικός πανηγυρι-

κός εσπερινός χοροστατούντος του επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρη-

γορίου.

Το πρωί έγινε αρχιερατικό συλλείτουργο χοροστατούντων του

Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιου και του Μητροπολίτη Τριμυθού-

ντος κ. Βαρνάβα, πλαισιομένων από οκτώ Αθηενίτες ιερείς και δια-

κόνους.

Το βράδυ, όπως κάθε χρόνο, έγινε η περιφορά της Αγίας Εικόνας

και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Φωκά στους δρόμους του Δήμου

μας, προπορευομένων του Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα,

του Δημάρχου και βουλευτών, υπό τους ήχους της φιλαρμονικής της

Αστυνομίας, με τη συνοδεία στρατιωτικού αποσπάσματος εφέδρων

Αθηενιτών καταδρομέων καθώς και του 68ου συστήματος προσκό-

πων. 

Στις εκδηλώσεις η παρουσία των πιστών, όχι μόνο των Αθηενιτών

αλλά και από όλη την Κύπρο, κατά κοινήν ομολογία, ήταν άνευ προη-

γουμένου. 

Κλείνοντας, ας σημειώσουμε ότι με την ευκαιρία της εορτής του

Αγίου Φωκά εκδόθηκε και κυκλοφόρησε βιβλίο με το βίο και θαύματα

του επισκόπου Σινώπης. 

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαϊωάννου

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ
Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΚΟΠΟΥ

Ανήμερα τηε εορτής του γενεθλίου

της Παναγίας, η Εκκλησία μας είχε ακό-

μα ένα λόγο να εορτάζει, αφού ο Πανιε-

ρώτατος Μητροπολίτης Τριμυθούντος

και Λευκάρων κ. Βαρνάβας, πλαισιωμένος

από ιερείς, ιερομονάχους και διακόνους

χειροτόνησε το συγχωριανό μας κ. Θεό-

δουλο Γ. Ροκόπου, διάκονο.

Ο Θεόδουλος Ροκόπος, υιός του Γε-

ώργιου και της Παναγιώτας, αποφοίτη-

σε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκω-

σίας το 1984. Μετά τη στρατιωτική του

θητεία σπούδασε λογιστική για δύο χρό-

νια και έγινε μέλος του Συνδέσμου Τε-

χνικών Λογιστικής Αγγλίας (Association

of Accounting Technicians). 

Συνέχισε τις σπουδές στη λογιστική

και παράλληλα εργαζόταν αρχικά σε ελε-

γκτικό/λογιστικό γραφείο, ένα χρόνο στο

Φόρο Εισοδήματος και από το Δεκέμβριο

του 1992 μέχρι τον Αύγουστο του 2012

στην ελεγκτική υπηρεσία της Δημοκρα-

τίας απ’ όπου αφυπηρέτησε πρόωρα, από

τη θέση Λειτουργού Ελέγχου Α’ για να

χειροτονηθεί. Το 1995 έγινε μέλος του

Επαγγελματικού Συνδέσμου Λογιστών

Αγγλίας (Chartered Association of Certified

Accountants). To 1998 εγγράφηκε ως μέ-

λος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λο-

γιστών Κύπρου. Το 2003 εγγράφηκε στο

τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεο-

λογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης και το 2008 πήρε πτύχιο.

Είναι νυμφευμένος με την Παναγιώτα

Παπαϊωάννου και απέκτησαν μία κόρη,

τη Μαρία Ροκόπου.

Ο Πανιερώτατος νουθετώντας το νε-

ωχειροτονηθέντα, σημείωσε μεταξύ άλ-

λων τα εξής: 

«Μεγάλο το χάρισμα που λαμβάνεις

σήμερα αδελφέ... Δέχτηκες τον πρώτο

βαθμό της ιερωσύνης. Συγκαταλέγεσαι

πλέον στον ιερό κλήρο. Είσαι πλέον υπη-

ρέτης, όχι φθαρτού βασιλέως, αλλά του

μόνου αληθινού Βασιλέως και Θεού. Πρό-

σεξε να διατηρήσεις το χάρισμα».

Ο π. Θεόδουλος στην αντιφώνησή του

ευχαρίστησε την οικογένειά του για την

αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση, τον

Μητροπολίτη κ.κ. Βαρνάβα και εξέφρα-

σε την ευγνωμοσύνη του στον πνευμα-

τικό του πατέρα π. Αντώνη.

Είθε ο Μεγαλοδύναμος Θεός να του δί-

νει δύναμη και υπομονή να υπηρετεί τον

κλήρο και την Εκκλησία της Ενορίας μας,

με ταπείνωση και αγάπη.

Δέσποινα Μαγγανή

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων της ενορίας μας

Διανύουμε ήδη τις πρώτες μέ-

ρες στα σχολεία και το μεταβατι-

κό στάδιο της επανόδου από την

καλοκαιρινή σιέστα έχει ολοκλη-

ρωθεί. Αυτή η περίοδος συνοδεύ-

εται συνήθως από αλλαγές τόσο

σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε

σωματικό. Κυρίως όμως είναι μια

περίοδος ανασυγκρότησης, ανα-

σύνταξης δυνάμεων, θέτουμε νέ-

ους στόχους και παράλληλα ονει-

ρευόμαστε την επόμενη ανάπαυ-

λα.

Ωστόσο, γονείς και παιδιά βρί-

σκονται σε ένα κομβικό σημείο.

Ξεκινούν οι πολλές σχολικές αλλά

και εξωσχολικές υποχρεώσεις,

όπου καλούνται να ανταπεξέλ-

θουν και πολλές φορές να δοκι-

μάσουν τα όρια, τις αντοχές και

την υπομονή τους. Φροντιστήρια,

χορός, ωδείο, γυμναστική, μελέτη,

παιχνίδι όλα πρέπει να χωρέσουν

στις έξι μέρες της βδομάδας. Έτσι

οι γονείς γίνονται για λίγο ταξι-

τζήδες και τα παιδιά μηχανοκίνη-

τα ρομπότ.

Αναντίλεκτα, ο καθένας θέλει

να προσφέρει στο παιδί του όσες

ευκαιρίες δεν είχε τη δυνατότητα

να γευτεί ο ίδιος, επιθυμεί την πρό-

οδό του, μοχθεί για να καταφέρει

να το καμαρώσει μια μέρα να στέ-

κεται στα δικά του πόδια χαρίζο-

ντάς του βάσεις γερές και σίγου-

ρες. Στην προσπάθειά μας αυτή

όμως δεν πρέπει να λησμονούμε

την ψυχούλα τους την αθώα και

την τόσο εύθραυστη. Με το να πιέ-

ζουμε τα παιδιά να πρωτεύουν σε

όλα, καταλήγουν να απηυδήσουν

και συνεπώς χάνουν την όρεξή

τους για μάθηση. Άλλωστε η ζωή

μοιράζεται στη δράση και την ανά-

παυση, οπότε ας δίνουμε χρόνο και

χώρο στα παιδιά μας να αναπαύο-

νται από την αδιάκοπη μάθηση. 

Στην πραγματικότητα είναι υπο-

χρέωση μας ως χριστιανοί γονείς

να έχουμε πάντα κατά νουν ότι ο

κύριος σκοπός μας είναι να

εμπνεύσουμε στα παιδιά προσω-

πική αγάπη για το Χριστό και την

Εκκλησία. Όπως εύστοχα σημει-

ώνει η αδελφή Μαγδαληνή: "Η

θρησκευτική μόρφωση των παι-

διών επιτυγχάνεται κυρίως με το

παράδειγμα και με την ατμόσφαι-

ρα αγάπης και προσευχής μέσα

στο σπίτι".

Προτρέψτε λοιπόν τα παιδιά σας

να συμμετέχουν συστηματικά στις

κατηχητικές συνάξεις της ενορίας

μας και δώστε τους πρώτοι το πα-

ράδειγμα συμμετέχοντας και

εσείς στις ωφέλιμες ομιλίες της

Δευτέρας και στον εκκλησιασμό

της Κυριακής.

Δέσποινα Μαγγανή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Κορίτσια: Σάββατο 12:00μ.μ.

Αγόρια: Τετάρτη 2μ.μ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Κορίτσια: Σάββατο 3μ.μ. (Α’ – Γ’ Γυμνασίου)

Αγόρια: Πέμπτη 7μ.μ. (Α’ – Β’ Γυμνασίου)

ΛΥΚΕΙΟ

Κορίτσια: Σάββατο 3μ.μ. (Α’ – Γ’ Λυκείου)

Αγόρια: Παρασκευή 8μ.μ. (Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’

Λυκείου)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

Δευτέρα 6μ.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ – ΟΜΙΛΙΑ: 

Τρίτη 7μ.μ.

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 

Τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον

Πρωτοψάλτη κ. Ευάγγελο Γεωργίου θα συνεχι-

στούν και φέτος. Για περισσότερες πληροφορίες

αποτείνεστε στο τηλ.: 99095047.

Σημείωση: Για πρώτη χρονιά θα λειτουργήσουν

συναντήσεις φοιτητριών. Περισσότερες λεπτο-

μέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ
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Εγγεγραμμένη 

Σχολική Ψυχολόγος 

(αριθμός μητρώου 196)

K
άποια παιδιά μαθαίνουν

έναν αναποτελεσματικό

τρόπο διαχείρισης του θυ-

μού ενώ άλλα έχουν πιο αξιόπιστα

μοντέλα μίμησης. Τα παιδιά που δεν

αναπτύσσουν το αξιόπιστο μοντέ-

λο διαχείρισης του θυμού, είναι πε-

ρισσότερο πιθανόν να εμπλέκονται

σε αρνητικές αλληλεπιδράσεις με

συνομήλικους και να ανταποκρί-

νονται στο θυμό με ακατάλληλες

αντιδράσεις όπως ξεσπάσματα, εκ-

δίκηση και φυγή. Εδώ είναι σημα-

ντικό να αναφερθεί ότι η επιθετική

συμπεριφορά δεν είναι ταυτόσημη

με το θυμό αλλά ότι μπορεί να πα-

ρουσιαστεί λόγω αναποτελεσματι-

κής μάθησης διαχείρισης του συ-

ναισθήματος.

Η χρόνια αναποτελεσματική δια-

χείριση θυμού και εχθρότητας μπο-

ρεί να παρεμποδίζει τη λειτουργι-

κότητα του ατόμου στο σχολείο και

μετέπειτα στην εργασία. 

Αντίθετα, η ενθάρρυνση μιας θε-

τικής μεθόδου αντιμετώπισης του

θυμού μπορεί να έχει ευεργετικές

μακροχρόνιες επιδράσεις. 

Τέτοιες είναι η μάθηση συμπερι-

φορών που οδηγούν στην επίλυση

προβλημάτων με αποτέλεσμα την πρό-

ληψη διαπροσωπικών διενέξεων (με

γονείς, δασκάλους, συντρόφους κλπ.).

Τι είναι ο Θυμός;

Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα ή διά-
θεση που βιώνεται όταν οι ανάγκες
του ατόμου ματαιώνονται ή όταν
υπάρχει κάποια απειλή για την ευημε-
ρία του. Ειδικότερα, παρουσιάζεται
θυμός όταν κρίνεται από το άτομο ότι
τα γεγονότα περιλαμβάνουν καταπά-
τηση του προσωπικού του χώρου, επί-
θεση στην ταυτότητα του, προσβολή
των αξιών και προσδοκιών του και/ή
ανεπιθύμητη παρέμβαση στη συμπε-
ριφορά του. 

Αιτίες του θυμού

Ο θυμός και η επιθετική συμπερι-

φορά μπορεί να προκληθεί από εξω-

τερικά γεγονότα (π.χ χαμηλός βαθ-

μός σε διαγώνισμα) σε συνδυασμό με

εσωτερικά ερεθίσματα (π.χ. σκέψεις,

αναμνήσεις, επιτάχυνση καρδιακού

παλμού κ.λπ.). 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν

ακατάλληλες σκέψεις και σενάρια

ζωής που επαναλαμβάνονται και

αφορούν τα πιστεύω του ατόμου για

τον εαυτό και το περιβάλλον του με

αποτέλεσμα την πρόκληση ανεπι-

θύμητων συναισθημάτων και συ-

μπεριφορών. Κάποια από αυτά είναι

πολύ καταστροφικά π.χ. φανταστεί-

τε κάποιον με την εξής σκέψη «μην

αφήνεις κανένα να σε υποτιμά» στο

πλαίσιο μιας διαμάχης μεταξύ ενός

δάσκαλου και ενός μαθητή στο σχο-

λείο. 

Ένας άλλος παράγοντας που φαί-

νεται να σχετίζεται με το θυμό είναι οι

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα παι-

διά μαθαίνουν να αντιδρούν στο συ-

ναίσθημα του θυμού με δύο τρόπους,

καλύπτοντας το θυμό ή εκφράζοντας

το θυμό. Η κάλυψη του θυμού περι-

λαμβάνει απουσία έκφρασης συναι-

σθήματος ή έκφραση ενός διαφορε-

τικού συναισθήματος το οποίο γίνε-

ται αντιληπτό ως περισσότερο απο-

δεκτό. Τα παιδιά φαίνεται να αντι-

λαμβάνονται την έγκριση των ενηλί-

κων για κάλυψη του συναισθήματος,

νωρίτερα από ότι καταλαβαίνουν τους

κανόνες των ενηλίκων για το πώς να

εκφράζουν το συναίσθημα.

Παιδιά 8 με 12 ετών καλύπτουν το

συναίσθημα του θυμού πιο συχνά όταν

βρίσκονται με ενήλικες παρά όταν βρί-

σκονται με συνομηλίκους, δείχνοντας

ότι γνωρίζουν τη διαφορά δύναμης

μεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Επίσης,

παιδιά 3 με 8 ετών φαίνεται να μην κα-

τανοούν τους κανόνες έκφρασης ή

απόκρυψης του συναισθήματος όσο

παιδιά 8 με 12 ετών.

Αναπτυξιακά κατάλληλες στρατη-
γικές για ενθάρρυνση κατάλληλης δια-
χείρισης του θυμού στα παιδιά.

Οι ενήλικες μπορούν να κάνουν

πολλά πράγματα για να υποστηρί-

ξουν τα παιδιά στη κατάλληλη δια-

χείριση του θυμού. Οι παρακάτω

στρατηγικές έχουν χρησιμοποιηθεί

με επιτυχία από ειδικούς σε διάφο-

ρες δομές. Για καλύτερα αποτελέ-

σματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν

σε συνδυασμό.

1. Να είστε πρότυπα κατάλληλης
διαχείρισης θυμού

• Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε τα

δικά σας συναισθήματα θυμού

• Επιτρέψετε στον εαυτό σας να

νιώσει θυμό

• Πάρτε την ευθύνη των δικών σας

συναισθημάτων

• Αποφύγετε να επιρρίπτετε την ευ-

θύνη σε άλλους για πρόκληση των

δικών σας συναισθημάτων

• Πάρτε αποφάσεις για το πώς θα

αντιμετωπίζετε το θυμό

• Αποφύγετε να ξεσπάτε

2. Αποφεύγετε να ενοχοποιείτε το

θυμό των παιδιών σας

• Προκαλεί την καταπίεση του θυ-

μού ενώ το συναίσθημα συνεχίζει

να μεγαλώνει

• Όταν το άτομο δεν επιτρέπεται να

βιώνει όλα τα συναισθήματα πι-

θανόν να μην αναπτύξει συμπερι-

φορές που να επιδεικνύουν κατα-

νόηση προς τους άλλους και προ-

σπάθεια ανακούφισης των άλλων

ατόμων

• Τα παιδιά καλύπτουν το θυμό τους

μπροστά στους ενήλικες οι οποί-

οι κατέχουν δύναμη και γίνονται

επιθετικοί με συνομήλικους τους

3. Βοηθήστε τα παιδιά να αναπτύ-
ξουν σενάρια συναισθημάτων

• Σενάρια συναισθημάτων είναι η

γνώση που αποκτούν τα παιδιά για

το πώς νιώθουν οι άνθρωποι και

τα ζώα σε διαφορετικές καταστά-

σεις

• Μπορεί να αναπτυχθούν μέσα από

διηγήσεις και παραμύθια που να

περιλαμβάνουν το συναίσθημα

του θυμού

4. Αυξήστε τη κατανόηση του θυ-
μού και την αίσθηση του ελέγχου στις
αντιδράσεις του παιδιού σε καταστά-
σεις που προκαλούν θυμό.

• Ζητήστε από το παιδί να σκεφτεί

για το θυμό του και ενθαρρύνετε

το να αναγνωρίσει τις καταστά-

σεις που προκαλούν το θυμό του.

5. Επικοινωνήστε με ξεκάθαρο τρό-
πο τι αναμένετε από το παιδί για κα-
τάλληλη διαχείριση του θυμού

• Γνωρίζοντας το δικαίωμα του παι-

διού να νιώθει θυμό, θέστε όρια

για το πως το παιδί μπορεί να δεί-

χνει το θυμό του απαγορεύοντας

του να τον δείχνει με καταστρε-

πτικούς τρόπους

• Καλείστε να χρησιμοποιήσετε κα-

τάλληλες στρατηγικές πειθαρχίας

για να επιτύχετε τη συμμόρφωση

σε όρια/κανόνες 

6. Μάθετε το παιδί σας να αναγνω-

ρίζει τα συναισθήματα του και να τα

ονομάζει

7. Μάθετε το παιδί σας για τα επί-

πεδα του θυμού και λέξεις για περι-

γραφή των επιπέδων π.χ. ενοχλημέ-

νος, εξοργισμένος κλπ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
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Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έχουν

διοργανωθεί δύο εκδηλώσεις. Η πρωτοπορια-

κή επίδειξη μόδας στο Κτήμα Μακένζυ, η οποία

συνδυάστηκε με συναυλία της ανερχόμενης

ελληνίδας τραγουδίστριας Κατερίνας Στι-

κούδη. 

Επίσης έχει διεξαχθεί, στις 29 Αυγούστου το

καθιερωμένο πλέον δείπνο Gala στην πισίνα

Chrysis Fitness Center, όπου και έγινε η επίση-

μη παρουσίαση του ρόστερ και προπονητών

της ομάδας στους φίλους και συμπαραστάτες

της ομάδας. Στο δείπνο τέθηκαν με τον πλέ-

ον επίσημο τρόπο και οι διαχρονικά πρωτα-

γωνιστικοί στόχοι της ομάδας. Για τους πα-

ρευρισκομένους χόρεψε η Σχολή Χορού

Passion Dance.

Στις 18 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε o καθιε-

ρωμένος αγιασμός της Α’ Ομάδας.  Κατά την

διάρκεια της προετοιμασίας έχουν διεξαχθεί

δέκα φιλικά παιχνίδια, τα αποτελέσματα των

οποίων ήταν:

Οθέλλος – Α.Ο Ορμήδειας .................................2-1

Οθέλλος – Ε.Ν. Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων....1-0

Οθέλλος – Ασίλ Λύσης........................................1-0

Οθέλλος – Ονήσιλος Σωτήρας..........................1-0

Οθέλλος – Σπάρτακος Κιτίου.............................0-0

ΕΝΠ – Οθέλλος ....................................................1-1

Ομόνοια Αρ. – Οθέλλος ......................................0-2

Αναγέννηση Δερύνειας – Οθέλλος..................4-0

Ανόρθωση Αμμοχώστου – Οθέλλος.................2-0

Οθέλλος – Αχυρώνας Λιοπετρίου.....................4-1

Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανο-

ποιητικά και είναι πρωταρχική ένδειξη της κα-

λής και επαγγελματικής δουλειάς που επιτε-

λείται.

Συνεχίζεται η πώληση εισιτηρίων διαρκείας.

Τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν όλους

τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας και όλοι

οι κάτοχοι διαρκείας υπόκεινται σε μελλοντι-

κές εκπλήξεις. Υπάρχει προς διάθεση λαχείο το

οποίο θα κληρωθεί στις 19 Οκτωβρίου. Τα με-

γάλα δώρα της κλήρωσης είναι ένα όπλο

Winchester Select Platinum Field και ένα Samsung

Galaxy Tab 2. 

Ακαδημίες

Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγια-

σμός των ακαδημιών στις 10 Σεπτεμβρίου, όπου

έγινε και η ανακοίνωση της πρόσληψης της Χρυ-

στάλλας Τζιωνή ως προπονήτριας ακαδημιών,

η οποία με περισσό ζήλο και θέληση θα προ-

σπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

εκπαίδευσης και άθλησης των μικρών μας τα-

λέντων. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου τα νεαρά μας ταλέντα εί-

χαν την ευκαιρία να αθληθούν και να αγωνι-

στούν με την πρώτη ομάδα, μια κίνηση η οποία

αγκαλιάστηκε από τους ποδοσφαιριστές της

πρώτης ομάδας και ενθουσίασε τους νεαρούς

ποδοσφαιριστές του αύριο. Οι εγγραφές συνε-

χίζονται και για πληροφορίες μπορείτε να απο-

τείνεστε στον κ. Τάσο Κουφοπαύλου στο τηλέ-

φωνο 99332466.

ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηένου

Εορταστικό
τριήμερο

στο Σωματείο
«Οθέλλος»
Αθηένου

Κατά τη διάρκεια του εορταστικού

τριημέρου του πολιούχου μας Άγιου

Φωκά, διοργανώθηκαν τρεις εκδη-

λώσεις στο οίκημα του Σωματείου. Οι

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν ήταν

τόμπολα, μπουφέ δημιουργία του

Catering Ζορπάς και σουβλάκια από

φίλους του Σωματείου. 

Το τριήμερο στέφθηκε με επιτυχία

και πλήθος κόσμου διασκέδασε στο

προαύλιο του Σωματείου.  

Το Σωματείο ευχαριστεί όλους όσοι

απλόχερα και ακούραστα βοήθησαν

στην επιτυχία των πανηγυρικών εκ-

δηλώσεων. 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH HANDBALL

Παρόλο που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση

εντούτοις η ομάδα γυναικών του Σωματείου

μας συμμετείχε στο καθιερωμένο τουρνουά

beach handball που διοργανώνει η Κ.Ο.Χ. και διε-

ξήχθη στις 14-15 στην παραλία Κ.Ο.Τ. στη Λάρ-

νακα. Η ομάδα μας έδωσε 2 αγώνες το Σάββα-

το όπου και κέρδισε ως επίσης και την Κυριακή

στους 4 αγώνες ενώ έχασε στον τελικό στην

διαδικασία των πέναλτυ από την ομάδα

O.R.G.A.(SPE STROVOLOU) καταλαμβάνοντας

έτσι την 2η θέση.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση

που πραγματοποίησε το Σωματείο Ε.Ν.Α. την Πα-

ρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 στο Κωνσταντινί-

δειο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου. Το κοινό που πα-

ρευρέθηκε παρακολούθησε χορούς από τα παι-

διά του Πολιτιστικού Ομίλου Δήμου Αθηένου

που απέσπασαν το θερμό μας χειροκρότημα για

το πρόγραμμα που μας παρουσίασαν. Επίσης, ο

νεαρός τραγουδιστής Παναγιώτης Αλεξάνδρου,

που μας χάρισε υπέροχες, διαχρονικές μελω-

δίες συνοδευόμενος από δύο εκλεκτούς συν-

δημότες μας, στο πιάνο η κ. Ελένη Αρτεμίου και

στο μπουζούκι ο κ. Κύρος Λυτρίδης. Η εκδήλω-

ση έκλεισε με διαγωνισμό τόμπολας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η ομάδα Γυναικών Handball του Σωματείου

μας  μαζί με αθλήτριες από την κατηγορία Νε-

ανίδων, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό τουρνουά

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρι-

σης(EHF) για το Κύπελλο Δευτεραθλητριών

Ομάδων, θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ανα-

γέννησης ΑΡΤΑΣ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξα-

χθεί στις 14 Οκτωβρίου  στην Αθηένου και ο

επαναληπτικός στις 21 Οκτωβρίου στην ΆΡΤΑ.

Στην αποστολή την οποία θα συνοδεύουν και

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωμα-

τείου θα συμμετέχουν οι αθλήτριες: Τζιακούρη

Ιωάννα, Rancic Katarina, Πυρογιάτη Μαρία, Φιάκ-

κου Παναγιώτα(Πάνη), Τούμπα Μαρία, Χ’’Ευαγ-

γέλου Χρυστάλλα, Τρύφωνος Χρύσια και Γε-

ωργία, Ιωάννου Μισέλ, Γαστρινάκη Ελένη, Ια-

κώβου Χρυστάλλα, Κλοκκαρή Στυλιανή, Λύτρα

Περσεφόνη, Νικολάου Μαριάννα και Στέφανι

και Ματσούκα Χρυστάλλα. Ευχόμαστε κάθε επι-

τυχία στην ομάδα μας για επάξια εκπροσώπηση

της ακριτικής μας κωμόπολης.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ HANDBALL 2012-13
Με μια μικρή εκδήλωση που περιελάμβανε

διάφορα παιχνίδια συναφή με το άθλημα του

Handball το Σωματείο μας ξεκίνησε το Σάββα-

το τις εγγραφές των κοριτσιών ηλικίας 7 μέχρι

15 ετών στις ακαδημίες του Σωματείου Ε.Ν.Α.

για το άθλημα του Handball.Μετά την εγγραφή

τους τα κορίτσια έκαναν διάφορες ασκήσεις με

την καθοδήγηση αθλητριών της γυναικείας ομά-

δας και της προπονήτριας για να γνωρίσουν το

άθλημα του Handball.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ:

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
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Ο
Αθλητικός Σύλλογος

«Ορφέας» Αθηένου

βρίσκεται στην ευχά-

ριστη θέση να ενημερώσει

τους συνδημότες μας την

έναρξη συνεργασίας με την

Chelsea F.C. για τη δημιουργία

ακαδημίας. Στο πλαίσιο της συ-

νεργασίας των δύο ομάδων, οι

προπονήσεις των ποδοσφαιρι-

στών της ακαδημίας θα γίνο-

νται κάτω από την ευθύνη προ-

πονητών που θα προέρχονται

από την ομάδα της Chelsea F.C.

Επίσης, θα υπάρχει επίβλεψη

των προπονήσεων από προπο-

νητές ακαδημιών που θα προ-

έρχονται από την Αγγλία. Οι

προπονήσεις θα πραγματοποι-

ούνται τρεις φορές την εβδο-

μάδα στο γήπεδο του Αθλητι-

κού Συλλόγου «Ορφέας» Αθη-

ένου «Ηλίας Παστού».

Θα θέλαμε να ενημερώσου-

με ότι τα δίδακτρα είναι €35

μηνιαίως. Η αγορά αθλητικού

υλικού, η οποία πρέπει να ση-

μειώσουμε είναι υποχρεωτική,

θα κοστίσει €185 για δύο χρό-

νια. Το αθλητικό υλικό που θα

δοθεί στα παιδιά περιλαμβάνει

δύο επίσημες ποδοσφαιρικές

εμφανίσεις της Chelsea F.C.,

δύο ποδοσφαιρικές εμφανί-

σεις προπονήσεως, μία επίση-

μη αθλητική φόρμα της

Chelsea F.C. και μια αθλητική

τσάντα. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες στα τηλέφωνα

99630769 και 99533745.  

Γενική Συνέλευση 
Αθλητικού Συλλόγου 

«Ορφέα» Αθηένου

Πραγματοποιήθηκε στις 25

Ιουλίου 2012 η ετήσια Γενική Συ-

νέλευση του Αθλητικού Συλλό-

γου «Ορφέας» Αθηένου. Κατά

τη διάρκεια της γενικής συνέ-

λευσης τα μέλη ενημερώθηκαν

για την οικονομική κατάσταση

του Συλλόγου, την περσινή πο-

ρεία, αλλά και για τους φετινούς

στόχους της ποδοσφαιρικής

ομάδας. Πραγματοποιήθηκε

εποικοδομητικός διάλογος με-

ταξύ των μελών και κατατέθη-

καν εισηγήσεις για την καλύτε-

ρη λειτουργία, οι οποίες θα λη-

φθούν σοβαρά υπόψην. Η γενι-

κή συνέλευση μέσα από δημο-

κρατικές διαδικασίες εξέλεξε

το νέο διοικητικό συμβούλιο του

Συλλόγου το οποίο αποτελείται

από τους:

Πρόεδρος: Μιχάλης Μιχαήλ,

Αντιπρόεδρος: Στέλιος Παπα-

δόπουλος, Γενικός Γραμματέ-

ας: Πέτρος Μαρκουλλής, Γενι-

κός Αρχηγός Ποδοσφαίρου: Μά-

ριος Άσπρου, Υπεύθυνος Ακα-

δημιών: Βάσος Καδής, Υπεύθυ-

νος Ηλεκτρονικών Μέσων:

Αντώνης Αντωνίου και Μέλος:

Μάριος Μαυροφτής.

Έναρξη Προετοιμασίας

Η ομάδα του Αθλητικού Συλ-

λόγου «Ορφέας» Αθηένου έχει

ξεκινήσει την προετοιμασία ενό-

ψει της νέας ποδοσφαιρικής πε-

ριόδου. Η ομάδα μας φέτος θα

στηριχθεί, κυρίως, σε ποδο-

σφαιριστές που θα προέρχονται

από την κωμόπολή μας. 

Στόχος της ομάδας δεν είναι

άλλος από τον πρωταθλητισμό,

το οποίο συνεπάγεται με την κα-

τάκτηση του πρωταθλήματος

και του κυπέλλου της ΕΠΕΛ, κα-

θώς και την συμμετοχή μας

στους αγώνες ένταξης στην

ΚΟΠ.

Κυκλοφορία Εισιτηρίων Διαρ-

κείας και Λαχνού για οικονομική

εισφορά στο Σύλλογο

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε

ότι έχουν κυκλοφορήσει τα ει-

σιτήρια διαρκείας για τη φετινή

σεζόν τα οποία περιλαμβάνουν

την παρακολούθηση όλων των

εντός έδρας αγώνων της ποδο-

σφαιρικής μας ομάδας, τόσο στο

πρωτάθλημα όσο και στο κύ-

πελλο της ΕΠΕΛ. Το κόστος της

τιμής του εισιτηρίου διαρκείας

ανέρχεται στα €50. 

Επίσης, έχει κυκλοφορήσει

λαχνός για οικονομική ενίσχυ-

ση του συλλόγου που κοστίζει

€20. Οι κάτοχοι του λαχνού θα

μπορούν να συμμετάσχουν σε

κλήρωση για τα εξής δώρα: μια

μοτοσυκλέτα Scooter αξίας

€1700, ένα αεροβόλο όπλο

αξίας €1300 και ένα i-pad αξίας

€500. 

Καλούμε όλα τα μέλη και φί-

λους του Συλλόγου «Ορφέας»

Αθηένου να συμβάλουν στην

προσπάθειά μας για την επίτευ-

ξη των φετινών στόχων, καθώς

και την βελτίωση των οικονομι-

κών του Συλλόγου μας, τόσο με

την αγορά εισιτηρίων διαρκεί-

ας όσο και με την αγορά του  λα-

χνού. 

Έναρξη συνεργασίας Αθλητικού Συλλόγου
«Ορφέας» Αθηένου και Chelsea F.C.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

«ΟΡΦΕΑΣ»



24 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΛΑΝΟΔΙΟΠΩΛΗΣΗ
Σε συνέχεια προηγούμενου δημοσιεύματος σε σχέση

με το πιο πάνω θέμα και δια αποφυγή παρεξηγήσεων , 

το Δημοτικό Συμβουλίο διευκρινίζει δια του παρόντος ότι,

έχει αποφασιστεί ομόφωνα  η αυστηρή τήρηση των προ-

νοιών του Άρθρου 111 του περί Δήμων Νόμου και ως εκ

τούτου η έκδοση αδειών πλανοδιοπώλησης σύμφωνα με

τους πιο κάτω όρους και δικαιώματα: 

• Απαγορεύεται η πλανοδιοπώληση την Κυριακή.

• Επιτρέπεται η πλανοδιοπώληση καθημερινά, σύμφωνα

με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. 

• Απαγορεύεται άνευ άδειας η χρήση μεγαφώνων. 

• Απαγορεύεται η πλανοδιοπώληση στις Πλατείες και

στα καφενεία. Να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό οι

δημοτικοί χώροι στάθμευσης και άλλοι ανοικτοί χώροι

έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία και ασφά-

λεια διερχομένων οχημάτων και πεζών. 

• Απαγορεύεται η εναπόθεση ειδών προϊόντων στο οδό-

στρωμα ή εισόδους καφενείων/ συλλόγων ή άλλων

πως. 

Άδειες πλανοδιοπώλησης διάρκειας 1 μηνός ............€30

Άδειες πλανοδιοπώλησης διάρκειας 3 μηνών.............€60

Άδειες πλανοδιοπώλησης διάρκειας 6 μηνών ............€90

Άδειες πλανοδιοπώλησης διάρκειας 9 μηνών ..........€125

Άδειες πλανοδιοπώλησης διάρκειας 12 μηνών ........€150

Τονίζεται ότι στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου παρα-

μένει η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προ-

καλεί η ανεξέλεγκτη πλανοδιοπώληση και η προστασία των

καταναλωτών αφού σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα

εναποθέτονται απρεπώς σε χώρους με κίνδυνο τη δημό-

σια υγεία. 

Επίσης, τα μέλη αποφάσισαν όπως ζητηθεί η συνεργασία

της Αστυνομίας για ρύθμιση του θέματος. 

Ε
πιθυμούμε να ενημερώσουμε τους δημότες της Αθη-

ένου, ότι προωθείται προσπάθεια συλλογής στοι-

χείων για καταγραφή των σκύλων που διαμένουν σε

υποστατικά και την έκδοση σχετικής άδειας κατοχής τους. 

Η συλλογή στοιχείων κρίνεται σκόπιμη για ολοκλήρωση

των διαδικασιών της σχετικής άδειας κατοχής σκύλου, ως

επίσης και για τη δημιουργία σχετικού μητρώου.

Επί τούτου, ενημερώνεστε ότι από τις αρχές Οκτωβρίου

θα αρχίσει κατ’ οίκον επίσκεψη  εξουσιοδοτημένου ατό-

μου/ συνεργάτη του Δήμου, την κ. Κατερίνα Κωλέττη, με

σκοπό τη  διεκπεραίωση της συλλογής στοιχείων ως ανα-

φέρονται στις πιο πάνω παραγράφους. 

Καλείστε σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή σε ένα θέ-

μα ιδιαίτερα σημαντικό για τη δημόσια υγεία αλλά και τη δη-

μόσια ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι δημότες της Αθηένου που

κατέχουν σκύλο: 

• Να ανανεώσουν την υφιστάμενη άδεια κατοχής σκύ-

λου για το έτος 2012 (η άδεια θα πρέπει να ανανεώνε-

ται κάθε έτος πριν τη λήξη της ημερομηνίας που ανα-

γράφεται σ’ αυτήν).

• Σε περίπτωση που ο δημότης δεν έχει εκδόσει άδεια κα-

τοχής ή/και εγγραφής σκύλου, να προβεί στα πιο κάτω

βήματα:

• Να εκδόσει Πιστοποιητικό ή Βιβλιάριο Υγείας από εγ-

γεγραμμένο κτηνίατρο.

• Να εκδόσει Πιστοποιητικό Εγγραφής και μόνιμης σή-

μανσης από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

• Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά/ στοιχεία να υποβλη-

θούν στα γραφεία του Δήμου για έκδοση σχετικής άδει-

ας με την καταβολή του ποσού ανάλογα ως αναγράφε-

ται πιο κάτω: 

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ

Κατηγορία Σκύλων    .............................................................Ποσό

Σκύλος Αρσενικός στειρωμένος ή μη...............................€20,50

Σκύλος Θηλυκός στειρωμένος ή μη .................................€20,50

Επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωμένων......................€171,00

Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει σκύλο, εκτός εάν έχει

σχετική άδεια κατοχής, η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή

δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε

με τα γραφεία του Δήμου στο τηλέφωνο 24811370 ή στην γραμ-

μή του Δημότη 24524004. 

Εκ της Επιτροπής Υγείας και Καθαριότητας 
Δήμου Αθηένου

Υπάρχει μια οδός [σε μια πάροδο της

οδού Ευαγόρου], που είναι αφιερω-

μένη στον Ιάκωβο Γιακούλα του Νι-

κόλα, ο οποίος ήταν εθελοντής στο

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  και σκοτώθη-

κε στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι σύντρο-

φοί του οδηγήθηκαν στην Κρήτη και

αργότερα επέστρεψαν στην Κύπρο.

Το 1995 όταν πραγματοποιήθηκε

Εκδήλωση στο Αμφιθέατρο της

ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία για τα 50 χρό-

νια από την έναρξη του πολέμου, τι-

μήθηκαν οι συγγενείς του ήρωα. 

Μια περιοχή βόρεια της Αθηένου λέ-

γεται Καφκάλλα με σκληρή ασβεστο-

λιθική κρούστα στο έδαφος, όπου εκεί

υπάρχουν «φτανοχώραφα» σε λόφο.

Με λίγο σκάψιμο υπάρχει χαβάρα, ένα

μαλακό και εύθρυπτο πέτρωμα.

Δυο προλήψεις της περιοχής μας ανα-

φέρουν, πως αν θέλετε να φύγει ο ξένος

σας, θα πρέπει να βάλετε αλάτι κάτω από

την καρέκλα του και αν θέλετε να ανα-

καλύψετε τον άτυχο της παρέας σας, θα

πρέπει να σταθείτε σε κύκλο. Στη μέση να

στερεώσετε ένα αναμμένο σπίρτο. Μό-

λις καεί, θα καμπουριάσει και όποιον δεί-

χνει η άκρη του σπίρτου, είναι ο άτυχος. 

Για να αλωνισθούν 100 κιλά σιτάρι,

χρειαζόταν περισσότερες από 6 ημέ-

ρες, να δουλεύει η δουκάνη [εργα-

λείο με δυο κομμάτια σανίδες, που εί-

χαν από τη μια τους πλευρά στερεω-

μένα πολλά κοφτερά κομμάτια πέ-

τρας] με ένα ζευγάρι ζώα και έναν άν-

θρωπο σε κάθισμα πάνω στη δουκάνη,

να εργάζεται στο λιοπύρι.

Όπως γράφει στα χειρόγραφα απο-

μνημονεύματά του, ο Χαρίδημος Χα-

τζηχάρος διετέλεσε Δημοτικός Σύμ-

βουλος, όταν ιδρύθηκε το Δημαρχείο

και Δήμαρχος για ένα χρόνο, όταν πα-

ραιτήθηκε οικιοθελώς ο Ιωάννης Λύ-

τρας.

Το 1918 όταν τέλειωσε ο Α΄ Παγκό-

σμιος Πόλεμος, επήλθε μεγάλη οικο-

νομική κρίση και απότομη πτώση των

γεωργικών προϊόντων, με αποτέλε-

σμα να πουληθούν τα κτήματα των

γεωργών στην Αθηένου, που χρω-

στούσαν περισσότερες από 60 λίρες.

Ο καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Μαύ-

ρος διδάχτηκε για πρώτη φορά ψηφι-

δωτό στην Επαγγελματική Σχολή Λάρ-

νακας [σημερινή Διανέλλειος Τεχνι-

κή Σχολή], όταν τέλειωσε το οκτατά-

ξιο Δημοτικό Σχολείο στην Αθηένου

και βελτίωσε την τεχνική του με τη

βοήθεια του Γεώργιου Κεπόλα.

Ένα παραδοσιακό παιχνίδι, περισσό-

τερο αγαπητό στα μικρά κορίτσια, ήθε-

λε ένα παιδί να ρίχνει την μπάλα στον

τοίχο, εκτελώντας διάφορες οδηγίες

που έλεγε την ώρα που έπαιζε, όπως:

Απλό, αμίλητο, ακίνητο, αγέλαστο, με

το ένα πόδι, με το άλλο πόδι, με το ένα

χέρι, με το άλλο χέρι, παλαμάκια κτλ.

Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθού-

σαν, για να πάρουν σειρά. 

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Εκπαιδευτικός

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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Πληροφορούμε τους δημότες της Αθηένου ότι η

απαράδεκτη και βάρβαρη συμπεριφορά στα ζώα και

συγκεκριμένα σε γάτους και σε σκύλους, οι οποίοι

εξοντώνονται συστηματικά με δηλητήρια ή άλλους

τρόπους, είναι παράνομη και καταδικαστέα, σύμ-

φωνα με το Νόμο Περί Προστασίας και Ευημερίας των

Ζώων. 

Ο θάνατος με δηλητήριο ή άλλους τρόπους είναι

οικτρός και βασανιστικός, γεγονός απαράδεκτο σε

μία πολιτισμένη κοινότητα. 

Εκ της Επιτροπής Υγείας και Καθαριότητας

Δήμου Αθηένου

Ο ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 184(1)/2002

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΚΥΛΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ «ΤΑΣΣΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» KAI ΚΑΝΤΙΝΑΣ 

Από το Δήμο Αθηένου, ζητούνται προ-

σφορές για την παροχή υπηρεσιών για την

συντήρηση της Κλειστής Αίθουσας

Αθλοπαιδιών «Τάσσος Παπαδόπουλος»

του Δήμου Αθηένου και την άδεια χρή-

σης – εκμετάλλευσης της καντίνας σ’ αυ-

τήν για την περίοδο μεταξύ 01/11/2012-

31/10/2013 (με δικαίωμα ανανέωσης ενός

έτους), σύμφωνα με τους όρους και προ-

διαγραφές της Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-

θευτούν τους σχετικούς όρους από τα

γραφεία του Δήμου Αθηένου σε εργάσι-

μες μέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρα-

σκευή 7:30-14:30 και Τετάρτη 15:00-18:00),

τηλ. 24811370, οδός Λεωφόρος Αρχιεπι-

σκόπου Μακαρίου Γ’, αρ. 2, 7600 Αθηένου.

Άτομο επικοινωνίας: Μαρία Μαυροφτή.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των

προσφορών στο Δήμο Αθηένου είναι η

25η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη στις

12:00 το μεσημέρι.

ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ 

Από το Δήμο Αθηένου, ζητούνται προ-

σφορές για την παροχή υπηρεσιών για την

συντήρηση των μίνι γηπέδων αθλοπαι-

διών του Δήμου Αθηένου και την άδεια

χρήσης – εκμετάλλευσης της καντίνας

αυτών για την περίοδο μεταξύ 01/11/2012-

31/10/2013 (με δικαίωμα ανανέωσης ενός

έτους), σύμφωνα με τους όρους και προ-

διαγραφές της Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-

θευτούν τους σχετικούς όρους από τα

γραφεία του Δήμου Αθηένου σε εργάσι-

μες μέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρα-

σκευή 7:30-14:30 και Τετάρτη 15:00-18:00),

τηλ. 24811370, οδός Λεωφόρος Αρχιεπι-

σκόπου Μακαρίου Γ’, αρ. 2, 7600 Αθηένου.

Άτομο επικοινωνίας: Μαρία Μαυροφτή.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των

προσφορών στο Δήμο Αθηένου είναι η

25η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη στις

12:00 το μεσημέρι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


