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Δεν επαιτούμε, αλλά
απαιτούμε
επηρεάσει δυσάρεστα όλα τα στρώματα του λαού μας.
Δοκιμάζονται ανησυχητικά οι αξίες
της ζωής, η συνοχή της οικογένειας, το
μέλλον της νεολαίας μας, η βιωσιμότητα του τόπου μας.
Οι δημότες της Αθηένου δέχονται καΔημήτρης Παπαπέτρου
θημερινά και νέα πλήγματα που αναΔήμαρχος
τρέπουν την ισορροπία της ζωής τους.
Διανύει η πατρίδα μας την πιο κρίσι- Με πολλούς αγώνες τα τελευταία 40
μη καμπή της ιστορίας της, αντιμετω- χρόνια μπόρεσαν με το πείσμα, την ερπίζοντας την οικονομική κρίση που έχει γατικότητα τους και την αγάπη τους για

τον τόπο τους, αλλά και την κρατική
στήριξη σε πλείστες περιπτώσεις να
σταθεροποιήσουν ένα τρόπο διαβίωσης, αναμένοντας την απελευθέρωση
των εδαφών μας και την επανένωση
της πατρίδας μας.
Οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για τη διάσωση της Κυπριακής Οικονομίας αναμφίβολα έχουν προκαλέσει σοβαρότατους τριγμούς στο μικρό
ημικατεχόμενο δήμο μας.
‰ σελ. 3

Διαβάστε

Συνέντευξη
Τατιάνα Ράφτης
‰ σελ. 8

Καλλινίκειο Δημοτικό Eγκαίνια διατηρητέων οικοδομών από τον
Μουσείο
Υπουργό Εσωτερικών
Συμμετέχοντας στους
εορτασμούς του Πολιούχου Αγίου της Αθηένου, Αγίου Φωκά, το
Καλλινίκειο Δημοτικό
Μουσείο Αθηένου φιλοξένησε την Έκθεση
Τέχνης των μαθητών
του Εργαστηρίου Τέχνης Ispirazione, της κ.
Έλενας Τσιγαρίδου. Τις
βραδιές 21 και 22 Σεπτεμβρίου το Μουσείο
ήταν ανοιχτό για το κοινό που επέλεξε να την
επισκεφτεί. ‰ σελ. 9

Η κρατική
χορηγία
συρρικνώνεται
Η επιπρόσθετη αποκοπή της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους
της τάξης του 12%, η οποία προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό
2014 αφήνει σοβαρά εκτεθειμένους
τους Δήμους, αφού δεν θα μπορούν
να φέρουν εις πέρας το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν με βάσει
το ισχύον νομικό πλαίσιο αλλά κυρίως με βάση τις εξελίξεις στον τόπο
μας. ‰ σελ. 4

Σε μια ακριτική περιοχή όπως η Αθηένου επιβάλλεται η αποκατάσταση, η συντήρηση και προώθηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς σε όλους τους τομείς και
αυτό γίνεται στόχος και σκοπός των εκάστοτε Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
Ημέρα γιορτής με διάχυτη από περηφάνια και αισιοδοξία ήταν η 29η Σεπτεμβρίου για το Δήμο και τους δημότες της
Αθηένου και για όσους παρευρέθηκαν
στις εκδηλώσεις «Ευρωπαϊκές Ημέρες
Κληρονομιάς 2013», ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ‰ σελ.14-15

Αθηαινίτες
& πολιτειακά αξιώματα
‰ σελ. 10

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Αγαπητές Συνδημότισσες, Αγαπητοί Συνδημότες
Οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων βρίσκουν ακόμα μια φορά την πατρίδα μας μοιρασμένη και το
λαό μας φτωχότερο λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Είμαι όμως σίγουρος ότι η ψυχή
μας έχει εκείνα τα πλούτη που θα γεμίσουν τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν με τα
συναισθήματα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Η γέννηση του Θεανθρώπου εύχομαι να φέρει την ελπίδα, την αγάπη,
την υγεία και τη ζεστασιά σε όλους μας.
Η νέα χρονιά 2014 να φέρει καλύτερες μέρες για όλο τον κόσμο
και την μαρτυρική μας πατρίδα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, το προσωπικό του Δήμου μας και εγώ προσωπικά
εύχομαι σε όλους «ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ»
Δημήτρης Παπαπέτρου
Δήμαρχος

Aπό τα
εκπαιδευτήριά μας
‰ σελ. 11-13

Αθλητικές
δραστηριότητες
‰ σελ. 26-27
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ΓΡΑΨΤΕ
ΜΑΣ!
Ο Δήμος δέχεται κείμενα δημοτών, σωματείων, οργανώσεων, επιστολές, άρθρα και εισηγήσεις τα οποία
αφού αξιολογηθούν θα τύχουν δημοσίευσης στην
εφημερίδα. Παρακαλούνται οι δημότες να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση του
Δήμου, Ε-mail: mail@athienou.org.cy ή να τα παραδίδουν σε φάκελο στο Δημαρχείο με την ένδειξη
«για δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΑΘΗΕΝΟΥ».
Επίσης καλούμε τον κόσμο της Αθηένου να αποστέλλει επιστημονικά άρθρα για δημοσίευση με θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος π.χ. ιατρικά, ενέργειας,
εκπαιδευτικά και άλλα ειδικού περιεχομένου.

Χρήσιμα 

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

H AΘΗΕΝΟΥ

Τριμηνιαία έκδοση του Δήμου Αθηένου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Δόξα Κωμοδρόμου - Συντονίστρια
Ρολάνδος Ιεροδιακόνου
Δέσποινα Ζαννετίδου-Πουγεράση
Χρυστάλλα Κίτα
Δέσποινα Μαγγανή
Κατερίνα Ηρακλέους

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Κυριάκος Χατζηγιαννακού
Χρυστάλλα Πατσαλή
Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντίνου
Γιώργος Χαραλάμπους
Αργύρης Αργυρού

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μαρία Καδή
Τυπογραφείο Κώνος
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

«ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ»
Του Χαράλαμπου Χαραλάμπους
Δημοτικού Μηχανικού
Η Βιομηχανική Ζώνη Αθηένου είναι
ένα σημαντικό έργο υποδομής, το
οποίο αναμένεται ότι θα βοηθήσει
στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Έχει χωροθετηθεί στα νότια του
Δήμου στo πλαίσιo δημοσίευσης του
πρώτου Τοπικού Σχεδίου Αθηένου το
2001. Έκτοτε προχώρησε ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου και η απαλλοτρίωσή του. Υπενθυμίζεται ότι το
2012 άρχισε η ετοιμασία της μελέτης
για την κατασκευή του οδικού δικτύου η οποία και έχει ολοκληρωθεί.
Λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών του κράτους γίνεται προσπάθεια
όπως οι κατασκευαστικές εργασίες
για το οδικό δίκτυο να αρχίσουν το
2014 και να ολοκληρωθούν το 2015.
Μετά την συμπλήρωση του οδικού

δικτύου θα αρχίσει να αναπτύσσεται
η περιοχή με βιομηχανικές μονάδες,
από συνδημότες μας ή και άλλους βιομήχανους δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας.
Για να αρχίσει η βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής απαιτείται η κατασκευή του οδικού δικτύου και η τοποθέτηση των βασικών υπηρεσιών
(Υδατοπρομήθεια, Τηλεπικοινωνίες
και Ηλεκτροδότηση).
Πρόσφατα, μετά από έντονες προσπάθειες και διεκδίκηση και με τη συνεργασία του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,
το Υπουργείο Οικονομικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του
Δήμου, άρχισαν οι εργασίες υδροδότησης. Οι εργασίες τοποθέτησης των
αγωγών και η κατασκευή του ντεποζίτου αποθήκευσης νερού, εκτελούνται από το συνεργείο του Τμήματος

Αναπτύξεως Υδάτων και θα συμπληρωθούν τους πρώτους μήνες του
2014. Ο κεντρικός αγωγός τοποθετείται κατά μήκος του δρόμου Αθηένου προς Λάρνακα μέσω Αβδελλερού.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
τοποθέτησης του αγωγού θα εξεταστεί από το Δήμο η δυνατότητα δενδροφύτευσης της δυτικής πλευράς
του δρόμου έτσι ώστε να βελτιωθεί η
εικόνα της περιοχής.
Παρόλες τις δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, προωθεί
βασικά έργα υποδομής και συμβάλλει
στην βελτίωση του περιβάλλοντος.

ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΔΩΝ
Ο Δήμος Αθηένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
άρχισε την διαδικασία για επικαιροποίηση του οδικού
χάρτη. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αφού κατέγραψε
όλους τους δρόμους στους οποίους δόθηκαν προσωρινά
ονόματα οδών, προχώρησε στην ονοματοθεσία τους.
Διευκρινίζεται ότι η όλη διαδικασία αφορά τον καθορισμό ονόματος και όχι μετονομασία. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις λόγω αλλαγής του οδικού δικτύου (συνέχιση
ή διακοπή δρόμων) χρειάστηκε και η αναρίθμηση των
οικοδομών έτσι ώστε οι αριθμοί τους να έχουν λογική
σειρά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνονται γραπτώς το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η Αρχή
Ηλεκτρισμού, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Κτη-

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει οδηγίες στους
Δήμους και τις άλλες Οικοδομικές Αρχές για δραστική
επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών σε σχέση
με την έκδοση Αδειών Οικοδομής, Πιστοποιητικών Έγκρισης, Πιστοποιητικών με Σημειώσεις και Πιστοποιητικών μη Εξουσιοδοτημένων Εργασιών, έτσι ώστε να
προχωρήσει η τιτλοποίηση των οικοδομών στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων του Μνημονίου. Με αυτή την προσπάθεια θα ανεξαρτητοποιηθούν οι ιδιοκτησίες και θα
διασφαλιστούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αρκετών
ιδιοκτητών.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε πρώτο στάδιο θα
προωθήσει τις υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί
αίτηση στο Δήμο και στη συνέχεια θα προχωρήσει με
τις υπόλοιπες συμπληρωμένες οικοδομές, δίνοντας
προτεραιότητα σε υποθέσεις συνιδιοκτησιών. Ιδιαίτερα
θα δοθεί προτεραιότητα σε περιπτώσεις διαχωρισμού
οικοπέδων και οικοδομών. Με την τιτλοποίηση των οικοπέδων και των οικοδομών θα διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες στην διαδικασία μεταβιβάσεων ή/και υποθηκεύσεων. Για τυχόν διευκρινίσεις προτρέπονται οι δημότες να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.

ματολογίου και Χωρομετρίας για ενημέρωση των μητρώων τους για σωστή επικοινωνία.
Από τώρα και στο εξής με την έκδοση της άδειας οικοδομής από τον Δήμο, ο δημότης θα ενημερώνεται
γραπτώς για την ταχυδρομική διεύθυνση της οικοδομής
του.
Με σχετικές επιστολές άρχισε η ενημέρωση των επηρεαζόμενων δημοτών για την ταχυδρομική διεύθυνση
της οικοδομής τους. Για τυχόν διευκρινίσεις οι δημότες
προτρέπονται να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου.
Με την ευκαιρία, ο Δήμος επιθυμεί να εκφράσει την
απολογία του στους δημότες για την τυχόν ταλαιπωρία
που ενδέχεται να προκύψει.
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Δεν επαιτούμε, αλλά απαιτούμε
(α) Να καταργήσει τa πιο ουσιώδη κίνητρα, που είναι η στεγαστική οικονομική βοήθεια και η παραχώρηση χαμηλότοκου δανείου. Ένα
σχέδιο που λειτούργησε άριστα
και υποβοήθησε εκατοντάδες αναπτύξεις, τόσο για τη στέγαση νεαρών ζευγαριών αλλά και τη συντήρηση εκατοντάδων υφιστάμενων
κατοικιών, με αποτέλεσμα η Αθηένου να κατορθώσει να διατηρεί
μέχρι σήμερα τουλάχιστο σταθερό
το μέγεθος του πληθυσμού της.

σε ολόκληρη την ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας κάθε ιδιοκτήτη που υπερβαίνει σε αξία το ποσό των €12.500
χωρίς να περιλαμβάνονται στις
εξαιρέσεις τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν
καταστεί δυσπραγούσες, λόγω της
συνορεύσεως ή της γειτνιάσεως
των κατεχόμενων υπό των Τούρκων περιοχές όπως είναι η πληγείσα Αθηένου, που βιώνει στην νεκρά ζώνη με το 65% των εδαφών
της κατεχόμενα.

χρόνια. Συνθήκες που δεν μπορούν να
συγκριθούν με καμιά άλλη περιοχή της
ελεύθερης Κύπρου.
Η Αθηένου βιώνει σε μικρογραφία
τα προβλήματα της ημικατοχής που
βιώνει από το 1974 ολόκληρη η Κύπρος.

Ζητήσαμε και θα συνεχίσουμε να
απαιτούμε από την Κυπριακή Κυβέρνηση να επανεξετάσει με σοβαρότητα
τα αιτήματα μας ως ειδική περίπτωση,
Δημήτρης Παπαπέτρου
γιατί οι Αθηενίτες επιβάλλεται και πρέΔήμαρχος
(β) Να τροποποιήσει τον υφιστάμενο
πει να στηριχθούν για να μπορέσουν
νόμο περί επιβολής φορολογίας
να κρατηθούν στο ιερό τόπο τους και
Ο Δήμος μας σήμερα οικονομικά
Η πιο πάνω πολιτική της κυβέρνησης να συνεχίσουν την ανεκτίμητη προβρίσκεται αντιμέτωπος μεταξύ άλλων
μας προκαλεί αισθήματα πίκρας και σφορά τους στην αγαπημένη μας παμε τις αναμενόμενες συρρικνώσεις σε
απογοήτευσης. Η εφαρμογή της πολι- τρίδα σε όλους τους τομείς.
θέματα εισπραξιμότητας, με την περαιτικής αυτής χωρίς να εξαιρεί την Αθητέρω μείωση της κρατικής χορηγίας
ένου,
αποτελεί ένα νέο επιπρόσθετο
Δεν επαιτούμε, αλλά απαιτούμε και
που θα φθάσει για το 2014 στο 45%, με
σοβαρότατο
πλήγμα
στους
κατοίκους
διεκδικούμε
τα δίκαιά μας, που είναι και
το πάγωμα των τροχιοδρομημένων εγτης. Αποτελεί μια νέα θηλιά στο λαιμό κατανοητά και αδιαμφισβήτητα.
κριμένων πολεοδομικών έργων, με την
τους που οδηγεί με μαθηματική ακρίΚαλούμε τους δημότες μας, ακόμα
έναρξη καταβολής της ετήσιας δόσης
βεια στην εξαθλίωση και την απόσυρ- μια φορά, τις δύσκολες αυτές μέρες, να
του δανεισμού του Δήμου, που ανέρση της κρατικής στήριξής τους στο υποστηρίξει ο ένας τον άλλο και όλοι
χεται στις €742.000, η οποία σε καμιά
εθνικό έργο που για 40 χρόνια με ευ- μαζί τη Δημοτική μας αρχή, ώστε να
περίπτωση δεν είναι εφικτή με τα σηλάβεια και πατριωτισμό επιτελούν.
βρούμε τη δύναμη να κρατηθούμε γεμερινά οικονομικά μας δεδομένα.
ρά στον τόπο μας, ευελπιστώντας σύνΕίναι
σε
όλους
τους
δημότες
μας
τομα να ανατείλουν καλύτερες μέρες.
Πέραν των πιο πάνω, οι δημότες μας
γνωστοί οι σοβαρότατοι λόγοι και οι
βρίσκονται αντιμέτωποι και με την ισοΔημήτρης Παπαπέτρου
συνθήκες που υποστηρίζουν τις θέσεις
πεδωτική πολιτική της κυβέρνησης
Δήμαρχος
μας γιατί καθημερινά τις ζούμε για 40
που αποφάσισε:

«Εφόδια στην Ελπίδα»

Της Νατάσας Γεωργίου Καρούσιου
Δημοτική Γραμματέας
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς «Εφόδια
στην Ελπίδα» με το οποίο η εταιρεία Exxon Mobil εμπλουτίζει τις ενέργειες. Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί μέσω διαφόρων πρωτοπόρων προγραμμάτων, προσφέρθηκαν για ενίσχυση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας και Φροντίδας δωροκουπόνια
για καύσιμα αξίας €1.000.
Τα δωροκουπόνια παραδόθηκαν στο Δήμαρχο από τον κ. Αντρέα
Αντρέου, Επιθεωρητή Πρατηρίου της Exxon Mobil, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία για την ευγενή παραχώρηση κουπονιών για
καύσιμα και έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα τύχουν εμπιστευτικής παραχώρησης και αξιοποίησης.
Το πρόγραμμα «Εφόδια στην Ελπίδα» βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια της Exxon Mobil, του προσωπικού της αλλά και των πρατηρίων
της και στη συμβολή των πελατών που βεβαίως επισκέπτονται το πρατήριο της Εταιρείας.

΄Εντονη δυσαρέσκεια
για την αναστολή
εκτέλεσης του
νέου δημοτικού
σχολείου
Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
με τη συμμετοχή του Προέδρου και
μελών της Σχολικής Εφορείας, του
Δημάρχου Αθηένου, του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου και του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης με σκοπό την
προώθηση της ανέγερσης του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αθηένου, η κατάληξη μας δυσαρεστεί αλλά επιδεικνύουμε κατανόηση αλλά και υπομονή με επιμονή και διεκδίκηση.
Το έργο συνολικού κόστους πέντε
εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσθετης δαπάνης για το θέατρο που πρόκειται να
χτιστεί αντί αίθουσας πολλαπλής
χρήσης, σχεδιάστηκε όταν τα οικονομικά του κράτους ήταν «ανθηρά».
Υπό το φως των νέων δυσάρεστων
εξελίξεων στην οικονομία, η ανέγερση του σχολείου αναστέλλεται τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια,

αφού ο κρατικός προϋπολογισμός
ανάπτυξης έχει συρρικνωθεί.
Παρολ’ αυτά ζητήθηκε εξαίρεση
από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά
φαίνεται ότι είναι αδύνατο να εγκριθεί το αίτημα αυτό.
Ο Δήμαρχος Αθηένου κατά την εν
λόγω συνάντηση, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Ζητούμε την υποστήριξη και
τη συμπαράσταση του Υπουργείου.
Εν καιρώ κρίσης, θα πρέπει να διακρίνουμε τις απαραίτητες ανάγκες
ώστε να μην καταργούνται θεσμοί
που επιτελούν εθνικό έργο».
Εν κατακλείδι, ο Πρόεδρος της
Σχολικής Εφορείας ζήτησε όπως το
θέμα τεθεί στον Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού για να λάβει πολιτική
απόφαση, ενώ πρόσθεσε ότι η Σχολική Εφορεία καλεί τον Υπουργό να
επισκεφθεί επί τόπου την Αθηένου,
να δει τα προβλήματα στέγασης που
υπάρχουν αλλά και λειτουργίας των
σχολείων (Κ.Α’ και Κ.Β’) και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
επίσπευση της ανέγερσης.

4

ΕΝ ΔΗΜΩ

H AΘΗΕΝΟΥ

Η κρατική χορηγία συρρικνώνεται
και ορθολογιστική ετοιμασία τόσο του Τακτικού όσο
και του Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού για το 2014,
εν μέσω αναδιάρθρωσης του τομέα της Τοπικής ΑυΗ ΄Ενωση Δήμων Κύπρου έχει διαφωνήσει έντονα τοδιοίκησης ο Προϋπολογισμός υποβλήθηκε «ισομε την εξαγγελθείσα απόφαση και σχετικά διαβή- σκελισμένος».
ματα έγιναν προς αναθεώρηση της απόφασης προς
Επισημαίνουμε την υπεύθυνη προσπάθεια συγτον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της κράτησης δαπανών και την αναστολή δευτερεύονΒουλής, τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονο- των έργων υποδομής σημαντικών και απαραίτητων
μικών, τους Αρχηγούς των κομμάτων, των Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
την Επίτροπο Μεταρρύθμισης.
Οι συνέπειες αναμένονται να είναι δυσβάστακτες
για όλους ανεξαίρετα τους δήμους αλλά κυρίως για
τους πολίτες, αφού ο τελικός αποδέκτης αυτών των
περικοπών είναι οι υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Τα τελευταία χρόνια η κρατική χορηγία στους Δήμους έχει υποστεί μειώσεις πέραν του 30% και η νέα
απόφαση για περαιτέρω αποκοπή της τάξης του
12% θα οδηγήσει σε υπολειτουργία και τεράστια
προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ιδιαίτερα, για τους μικρούς δήμους που παλεύουν
με περιορισμένες πηγές πρόσθετων εσόδων να κρα- για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών στον ακριτηθούν, όπως είναι και ο Δήμος Αθηένου, η κατά- τικό μας Δήμο.
σταση κρίνεται σοβαρά επικίνδυνη για τη βιωσιμόΕπιπρόσθετα, έγινε πρόνοια για σαφώς μειωμένη
τητα του Δήμου.
δόση δανείου, ευελπιστώντας ότι το αίτημά μας για
Με βάση τις δεσμεύσεις του Δήμου στο ενοποι- αναθεώρηση της δανειακής σύμβασης του 2010 θα
ημένο δάνειο ύψους €9,2 εκατομμυρίων ευρώ που τύχει θετικής έκβασης και αποδοχής.
έχει συναφθεί περί το 2010 η καταβολή της δόσης
Είναι αναγκαίο να αναπροσαρμοστούν οι κυριόαρχίζει τον 6/2014 και είναι καθορισμένη στα τεροι παράμετροι του δανείου όπως είναι η διάρκεια
€742.000. Το ποσό αυτό σε καμιά περίπτωση δεν εί- εξόφλησής του, το ύψος της δόσης, η αλλαγή της
ναι δυνατό να καταβάλλεται.
ιεράρχησης των έργων που περιλαμβάνει και ενδεχομένως η συμπερίληψη νέων που μέχρι τώρα προβλέπονταν ότι θα καλύπτονταν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό κ.ά.
Προτείνονται σοβαρές αποκοπές λειτουργικών
δαπανών, επιδομάτων, εισφορών προς διάφορους
φορείς (πολιτιστικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς κ.ά.)
και γενικά συρρίκνωση εξόδων με συνειδητή προΛαμβάνοντας υπόψη τις δυσάρεστες εξελίξεις στον σπάθεια συγκράτησης των εσόδων στα ίδια επίπεδα.
Αντιδρούμε στην ισοπεδωτική αντιμετώπιση. Αν
τομέα της οικονομίας και τη δεινή οικονομική κατάκαι κατανοούμε τις δυσκολίες, διεκδικούμε ιδιαίτερη
σταση που έχει περιέλθει το κράτος μας και κατ’ επέαντιμετώπιση.
κταση ο Δήμος μας μετά από σοβαρή μελέτη και
Αναμένουμε τη σύγκληση κατ’ ιδίαν συνάντησης
προβληματισμό ετοιμάσθηκε και υποβλήθηκε για με τον Υπουργό Εσωτερικών για να τεθούν δια ζώσης
έγκριση ο Προϋπολογισμός για το 2014.
τα θέματα που αφορούν το Δήμο μας και κρίνονται
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη σοβαρών περικοπών καθοριστικά για τη βιωσιμότητά του.
Tης Νατάσας Γεωργίου Καρούσιου
Δημοτική Γραμματέας

Προϋπολογισμός
2014

Η CYTA ενισχύει το Ταμείο
Κοινωνικής Πρόνοιας
Η CYTA στο πλαίσιο της προσφοράς της στην
κοινωνία με στόχο τη στήριξη των απόρων οικογενειών παρέδωσε επιταγή ύψους €3.000 για
την οικονομική ενίσχυση του έργου της Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας και
Φροντίδας.
Ο Δήμαρχος εκ μέρους της Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας
του Δήμου Αθηένου, παρέλαβε την επιταγή και
εξέφρασε βαθύτατη εκτίμηση και ευχαριστίες
προς τη CYTA για τη γενναιόδωρη φιλανθρωπική προσφορά με στόχο τη στήριξη του κοινωνικού έργου που επιτελείται από το Δήμο.
Η προσφορά αυτή εκδηλώνει την κοινωνική
ευαισθησία της Διεύθυνσης και του προσωπικού
της CYTA, που αναμφίβολα στις δύσκολες τούτες
μέρες συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε οικογένειες που η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει.

Εγκριμένα έργα στην
Πρωτοβουλία Leader
αναστέλλονται
Είναι με αισθήματα έντονης διαμαρτυρίας αλλά και θλίψης που αντιμετωπίζουμε καθημερινά,
τις αναπάντεχες αποφάσεις αναστολής έργων,
για το Δήμο μας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η προκήρυξη προσφοράς για την αποκατάσταση του παλαιού καφενείου Πουγεράση και
την μετατροπή του σε Πολυκέντρο Νεότητας
είχε προγραμματιστεί αρχές του 2013 να πάρει
την οδό της υλοποίησης.
Δυστυχώς, αναστάληκε λόγω της αδυναμίας
του κράτους να συμπεριληφθεί πρόνοια στον
κρατικό προϋπολογισμό!

Εν αναμονή των εξελίξεων της Τρόικας

Στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφτηκε
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόϊκας
υπάρχει δέσμευση μεταξύ άλλων για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων της National School of Government International του Ηνωμένου Βασιλείου (NSGI) ανέλαβαν
εκπόνηση σχετικής μελέτης, η οποία θα υποβοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στην αντιμετώπιση
της «πρόκλησης» της αναδιάρθρωσης, όπως προνοείται από την παράγραφο 3.11 του Μνημονίου.
Μέσα από την εν λόγω μελέτη βασική επιδίωξη εί-

ναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των
κρατικών πόρων, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
Εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης, το Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ανέλαβε συντονισμό συναντήσεων με φορείς που κρίθηκαν ότι
θα υποβοηθήσουν τους εμπειρογνώμονες στο έργο
τους. Κρίθηκε σκόπιμη η συνάντηση μεταξύ της
ομάδας των εμπειρογνωμόνων και αριθμού Δημοτικών Γραμματέων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα
οι τοπικές αρχές, τους πιθανούς τρόπους αναδιάρθρωσης του θεσμού, την ανάγκη αποκέντρωσης
εξουσιών, τυχόν επιπτώσεις από την ενδεχόμενη
αναδιάρθρωση στην εύρυθμη λειτουργία των τοπικών αρχών κ.α.
Η Δημοτική Γραμματέας, κ. Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου συμμετείχε στην ομάδα Δημοτικών Γραμματέων που συναντήθηκαν με τους εμπειρογνώμονες
της NSGI περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Είναι προφανές ότι στην μικρή Κύπρο εν καιρώ κρίσης και εν μέσω αξιολόγησης από την Τρόϊκα, η Το-

πική Αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο για την ισορροπία στην συνοχή
της κοινωνίας αλλά και στην αντιμετώπιση των πολλαπλών και πολύπλοκων πια αναγκών των πολιτών.
Η ανάγκη για μεταρρύθμιση του θεσμού κρίνεται
επιβεβλημένη εφόσον αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και θα πρέπει να στοχεύσει στην ενίσχυση
των δήμων, στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση, στην
αύξηση των παροχών, στην βελτίωση ελέγχου και
στον εκμηδενισμό τυχόν αλληλοεπικαλύψεων εξουσιών με άλλους φορείς και άρα την εξοικονόμηση
πόρων.
Εν αναμονή εξελίξεων οι οποίες αναμένονται το
πρώτο τρίμηνο του 2014 ο Δήμος Αθηένου συνεχίζει
το δύσκολό του έργο, με ελάχιστους πόρους πια στη
διάθεσή του, αφού η κρατική χορηγία έχει μειωθεί
για το έτος 2014, επιπρόσθετα κατά 12%, με τις συνολικές αποκοπές να ξεπερνούν το 40%.
Είναι σωστό και πρέπει οι δημότες μας να γίνουν
κοινωνοί της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διανύουμε και πως με όσους πόρους έχουμε
στη διάθεσή μας, οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε το κοινό καλό και να προσφέρουμε στην Αθηένου.
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Αίτημα προς το Προεδρικό για διάνοιξη της διόδου Πυροΐου

Το αίτημα της διάνοιξης της διόδου Πυροϊου για ελεύθερη διακίνηση στην οδική
αρτηρία Λάρνακα – Αθηένου – Πυρόι –
Αγλαντζιά, Λευκωσία, τέθηκε εκ νέου στο
πλαίσιο της έναρξης των συνομιλιών για
την επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος.

Ο Δήμαρχος Αθηένου
με επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Η διάνοιξη της διόδου θα δώσει ευοίωνες
προοπτικές ανάπτυξης
εκτός από την ημικατεχόμενη Αθηένου και
στις ελεύθερες περιοχές
που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του Πυροϊου (Αβδελλερό, Τρούλλοι, Αραδίππου,
Ποταμιά, Γέρι, Αγλαντζιά) που το κλείσιμο
της οδικής αυτής αρτηρίας από το 1974
έχει προκαλέσει μαρασμό και μονόπλευρη περιορισμένη ανάπτυξη, αλλά και στις
Τουρκοκυπριακές Κοινότητες της περιοχής. Παράλληλα δε θα εξυπηρετήσει και

τους Δήμους και Κοινότητες της Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου στη διακίνησή τους προς τη Λευκωσία. Παράκλησή μας όπως στο αίτημά μας δοθεί η
δέουσα προτεραιότητα. Ζητούμε την
αμέριστη συμπαράστασή σας για την επίλυση του δικαίου Ευρωπαϊκού μας δικαιώματος να διακινούμαστε ελεύθερα
σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι άδικο να
έχουν ανοίξει οδοφράγματα για διευκόλυνση και επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και να κρατείται κλειστή μια βασική αρτηρία γιατί ένα μικρό της τμήμα
κατακρατείται από τα τουρκικά στρατεύματα. Η επιτροπή μας που απαρτίζεται
από τους Δημάρχους Αθηένου, Αγλαντζιάς, Γερίου και τους κοινοτάρχες Πυροϊου και Αβδελλερού με τη συμπαράσταση
των Δημάρχων Επαρχίας Λάρνακας και
ελεύθερης Αμμοχώστου προγραμματί-

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Η φορολόγηση ακινήτων βασίζεται
στις πρόνοιες του Περί Φορολογίας της
Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου του 1980
(24/1980) όπως αυτός τροποποιήθηκε
το 2013.
Το ύψος του φόρου βασίζεται στο σύνολο της αξίας του ακινήτου κατά την
1.1.1980. Οι αξίες αυτές αναφέρονται
σε εκτιμήσεις που έχει προβεί κατά καιρούς το Κτηματολόγιο.
Σε περιουσίες απροσπέλαστες λόγω
της τουρκικής εισβολής ή που έχουν
χαρακτηριστεί δια νόμου ως δυσπραγούσες εξαιρούνται του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με το ΄Αρθρο 18 (δ) (viii)
του Νόμου, ως έχει τροποποιηθεί.
«Δεν επιβάλλεται ή δεν εισπράττεται
φόρος επί των ακόλουθων:
(…)(δ) ακίνητου ιδιοκτησίας
(…)(viii) κείμενης εντός δυσπραγούσης περιοχής ως αυτή ορίζεται εις το
άρθρον 2 των περί Ενοικιοστασίου Νόμων του 1975 έως 1980, νοουμένου ότι
το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται
εξουσίαν όπως προβαίνη εις τας αναγκαίας αναπροσαρμογάς ώστε να καλυφθώσι και περιοχαί αίτινες ως εκ της
συνορεύσεως ή της γειτνιάσεώς των

Εν αναμονή απόφασης
της Αναθεωρητικής
Αρχής Προσφορών η
πρόοδος του Έργου του
Σταθμού Επεξεργασίας
Λυμάτων Αθηένου
Στις 16 Απριλίου 2013 το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων είχε προβεί στην
προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό και την κατασκευή του Σταθ-

εις τας κατεχόμενας υπό των Τούρκων
περιοχάς έχουν καταστή δυσπραγούσαι περιοχαί.»
Γίνεται αντιληπτό ότι η ερμηνεία της
«δυσπραγούσας περιοχής» καθορίζεται
από άλλη νομοθεσία, Περί Ενοικιοστασίου Νόμου του 1975, έως του 1980.
Παρ’ όλα αυτά, στην ερμηνεία του
΄Αρθρου 2, του Περί Ενοικιοστασίου
Νόμου, δεν περιλαμβάνεται ο όρος «δυσπραγούσα περιοχή». Αντ’ αυτού ερμηνεύεται ο όρος «ελεγχόμενη περιοχή».
Οι ελεγχόμενες περιοχές καθορίζονται με σχετικά διατάγματα εκδιδόμενα
υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η πιο πρόσφατη Κανονιστική Διοικητική Πράξη ΚΔΠ 519/2007 με την οποία
καθορίζονται οι «ελεγχόμενες περιοχές» δεν περιλαμβάνει την Αθηένου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το
΄Αρθρο 18(2) του Περί Ενοικιοστασίου
Νόμου εξέδωσε την ΚΔΠ 200/2003 με
την οποία καθόρισε τις «δυσπραγούσες
περιοχές» που ουσιαστικά αποτελούν
τμήματα οδών που βρίσκονται παρά
την πράσινη γραμμή αποκλειστικά στα
όρια της ελεγχόμενης περιοχής του Δήμου Λευκωσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, δεν έχει θεωρήσει
την Αθηένου ως «τμήμα ελεγχόμενης

περιοχής που έχει χαρακτηριστεί από
το Υπουργικό ως δυσπραγούσα» για
την πρόσφατη έκδοση της Φορολογίας
της Ακίνητης Περιουσίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου έχει
ήδη προβεί σε σχετικά διαβήματα προς
αναθεώρηση των εν ισχύ νομοθετικών
ρυθμίσεων.
Είναι δε γεγονός ότι έχουν υποβληθεί
σωρεία ενστάσεων από δημότες μας
εν’ όψει της πεποίθησης ότι η ακίνητη
περιουσία στην περιοχή της ακριτικής
Αθηένου δεν μπορεί παρά να βρίσκεται
σε δυσπραγούσα περιοχή.
Χρειάζεται αναπροσαρμογή και επανακαθορισμός περιοχών ως δυσπραγούντων και στην Επαρχία Λάρνακας
(π.χ. Τρούλλοι, Πύλα, Αθηένου) οι οποίες
γειτνιάζουν με τη Νεκρή Ζώνη όπως
άλλωστε δίνει τη δυνατότητα το ΄Αρθρο 18, του Περί Φορολογίας Ακίνητης
Ιδιοκτησίας Νόμου του 80, ως έχει τροποποιηθεί.
Επιβεβαιώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο χειρίζεται το θέμα και ότι το κοινό θα τηρείται ενήμερο για τυχόν εξελίξεις.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η χρέωση
του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας που επιβάλλεται και εισπράττεται από το Δήμο είναι ξεχωριστό θέμα
το οποίο ρυθμίζεται από το ΄Αρθρο 74
του Περί Δήμων Νόμου.

μού Επεξεργασίας Λυμάτων, «Design,
Build and Operate of the Athienou Sewage Treatment Plant and Associated
Works», με τελευταία ημερομηνία
υποβολής προσφορών την 4η Ιουνίου
2013.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθέντων
προσφορών στις αρχές Σεπτεμβρίου
2013, έγινε η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ως προνοεί η εκ του Νόμου περί Δημοσίων
Συμβάσεων διαδικασία. Προγραμματιζόταν ότι το έργο θα άρχιζε μέσα

Οκτωβρίου 2013.
Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, έχει καταχωρηθεί Ιεραρχική Προσφυγή στην Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την έναρξη διαδικασίας εξέτασης της
προσφυγής.
Η προσφυγή εξετάζεται από την
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και
αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης εντός του 2013.
Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου
Δημοτική Γραμματέας

ζουν σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων
με στόχο την ανάδειξη του αιτήματός μας
τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και διεθνή βήματα. Είναι άδικο να προετοιμαζόμαστε
για συνομιλίες επίλυσης του Κυπριακού
προβλήματος και η άλλη πλευρά να αρνείται να ανταποκριθεί στο ελάχιστο αυτό
δείγμα κατανόησης. Είμαστε στη διαθεσή σας για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί
σας για ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος».
Από το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας λήφθηκε γραπτή διαβεβαίωση ότι το θέμα της διάνοιξης της διόδου
βρίσκεται στις προτεραιότητες του ίδιου
του Προέδρου.
Αναμένονται εξελίξεις.
Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου
Δημοτική Γραμματέας

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1.1.2013
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Μνημονίου
Συναντίληψης, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προχωρεί στην διενέργεια και συμπλήρωση της νέας
γενικής εκτίμησης ακινήτων σε τιμές 1.1.2013.
Λόγω των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που
έχουν τεθεί από την Τρόϊκα, ζητήθηκε η βοήθεια
των Δήμων στην συλλογή εκτιμητικών στοιχείων
των ακινήτων. Ο Δήμος μας από το 2008 μέχρι
σήμερα συνεργάζεται με το Κτηματολόγιο και αποστέλλει τα εκτιμητικά στοιχεία των νέων αναπτύξεων έτσι ώστε να υπάρχουν επικαιροποιημένα
στοιχεία σε σχέση με τις αξίες των ακινήτων. Τους
επόμενους δύο μήνες θα διενεργηθεί επιτόπου
έρευνα για να συλλεγούν ή επιβεβαιωθούν τα εκτιμητικά στοιχεία για αριθμό ακινήτων. Με την ολοκλήρωση της νέας γενικής εκτίμησης θα μετατραπούν οι καταχωρημένες τιμές από 1.1.1980 σε
τιμές 1.1.2013. Με την επιτόπου έρευνα θα γίνει
προσπάθεια να εντοπιστούν οι τυχόν προσθηκομετατροπές σε οικοδομές ούτως ώστε οι εκτιμήσεις
να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να
είναι δικαιότερες. Σε περιπτώσεις περίκλειστων
τεμαχίων, παράκλησή μας είναι να διευκολύνονται
οι Λειτουργοί του Κτηματολογίου και του Δήμου
στην συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών. Ιδιαίτερα για τον πυρήνα και την κεντρική περιοχή
του Δήμου, στόχος θα είναι να εντοπιστούν οι οικοδομές που έχουν κατεδαφιστεί για την αναγκαία
προσαρμογή στην αξία του ακινήτου. Ταυτόχρονα
θα καταγραφούν και αυθαίρετες οικοδομές οι οποίες δεν καλύπτονται με άδεια ακινήτου για να φορολογηθούν. Η φορολόγηση των αυθαίρετων οικοδομών θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για περιορισμό της ανεξέλεγκτης και παράνομης ανάπτυξης. Η έρευνα θα καλύψει όλες τις περιοχές
του Δήμου (οικιστική, γεωργική, αναδασμό, βιομηχανική και κτηνοτροφική). Τα αποτελέσματα
της έρευνας θα αξιοποιηθούν από τον Δήμο για
σκοπούς αδειοδότησης των αυθαίρετων οικοδομών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αδειοδοτηθούν. Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να
αδειοδοτηθούν θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να βελτιωθεί η εικόνα του Δήμου τα επόμενα
χρόνια.
Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Δημοτικός Μηχανικός

ΕΝ ΔΗΜΩ
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Λύγισε ο «ανίκητος»

Οδύνη, θλίψη και πόνος για το θάνατο
του Μιχάλη…
Του Μιχάλη, του πατέρα, του φίλου, του
αδελφού, του παππού, του επιχειρηματία,
του Δημοτικού Συμβούλου, του Προέδρου.
Ενός ανθρώπου που για πολλούς θεωρείτο ανίκητος. Ανίκητος στη δύναμη, ανίκητος στη ψυχή, ανίκητος σ’ όλα.
Ήταν περίπου πριν από 15 μήνες όταν
κτυπήθηκε από την επάρατη νόσο.
Ανίκητος ως ήταν… δεν τα έβαζε κάτω… Πάλεψε με δύναμη, σθένος αλλά και
πείσμα μέχρι την τελευταία του πνοή. Με
περισσό θάρρος και αποφασιστικότητα
ακολούθησε τις υποδείξεις των ιατρών
του με υπομονή και θέληση για ζωή. Πέρασε όλα τα στάδια της θεραπείας του με
ψυχραιμία, δύναμη και προσπάθεια… Μέχρι το τέλος ήταν ανίκητος…
Ο Μιχάλης Καϊλάς γεννήθηκε στη μάνα
γη της Αθηένου το 1956 και όντας παιδί
πολυμελούς οικογένειας μπήκε από νωρίς
στον αγώνα. Πρωτοπόρος πάντα, εφευρετικός και ακούραστος έβρισκε πάντα
τον τρόπο να αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις της ζωής.
Αποφοίτησε από την Εμπορική Σχολή

Λευκωσίας και υπηρέτησε τις τάξεις της
Εθνικής Φρουράς σε δύσκολους καιρούς
για τον τόπο. Ενάρετος και φιλόπατρις ως
ήταν υπερασπίστηκε τα χώματα της Αθηένου τις μέρες της Τουρκικής Εισβολής αν
και ήταν μόλις 18 ετών.
Τα 14 χρόνια που οικογενειακώς έζησε
στην Αμερική, τον όπλισαν με περισσή δύναμη αλλά και πόθο για να επαναπατριστεί
στην αγαπημένη του Αθηένου.
Οι σπουδές που επιτυχώς ολοκλήρωσε
στη Νέα Υόρκη στο St. Jones University
για B.S. Accounting και M.B.A.
in Taxation, του πρόσφεραν σημαντική
κατάρτιση για την επιτυχή μετέπειτα επιχειρηματική του πορεία.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ενεργή του
δράση σαν στέλεχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής
Εθνικής Παράταξης εν όσο ήταν φοιτητής
αλλά και στην κυπριακή παροικία της Αμερικής.
Το 1991 ο Μιχάλης επέστρεψε οικογενειακώς πια, με την αγαπημένη του σύζυγο
Βαρβάρα και τα τρία τους παιδιά, Δάφνη,
Αντρέα, Αθηνά στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε μόνιμα πια στην Αθηένου.
Ο Μιχάλης Καϊλάς, λάτρης της γης και
του φυσικού πλούτου, της φυσικής ομορφιάς επικεντρώθηκε στις οικογενειακές
επιχειρήσεις της γεωργοκτηνοτροφίας και
ενίσχυσε με τις γνώσεις του και τους κόπους του την επιτυχή παρουσία μιας από
τις μεγαλύτερες και σύγχρονες μονάδες
χοιροτροφίας στην Κύπρο.
Πρωτοστάτης και ανήσυχος, διορατικός
και εργατικός όπως ήταν πάσκιζε να διαφοροποιηθεί και να επιτύχει. Έτσι είχε καταστρώσει σχέδιο για ολοκληρωμένη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων και
εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέρ-

γειας. Ο πρώτος σταθμός επεξεργασίας
κτηνοτροφικών αποβλήτων στην Αθηένου ήταν γεγονός, χάριν στις επίπονες αλλά και συνεχείς του προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Η μεγάλη του αγάπη· το Αθλητικό Σωματείο Οθέλλος, το οποίο και υπηρέτησε
από τη θέση του Προέδρου για οκτώ συναπτά έτη (2000-2008), με πολυσήμαντη
προσφορά. Απόδειξη της αφοσίωσής του
στον Οθέλλο η ονομασία της επιχείρησής
του στην Αμερική «Othello Deli» που μέχρι
σήμερα υφίσταται.
Στο σύντομο πέρασμά του από αυτή τη
ζωή, ο Μιχάλης ήταν προσανατολισμένος
σε προοδευτικές αξίες τις οποίες και υπηρέτησε με σεμνότητα αλλά και συνέπεια.
Υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος
την Αθηένου για μια ολόκληρη θητεία 2001
– 2006 στη Δημαρχεία του κ. Γαβριήλ Καζάζη, με ήθος και αξιοπρέπεια.
Κατά τη διάρκεια της πενταετίας αυτής
ήταν σημαντική η συνεισφορά του στην
ολοκλήρωση του Καλλινίκειου Δημοτικού
Μεγάρου, στην τελική χωροθέτηση του
Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας των
λυμάτων, αλλά και στις διαδικασίες αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου.
Για τα μεγάλα, τα μικρά, τα ασήμαντα,
τα σημαντικά θέματα ο Μιχάλης ήταν πάντοτε παρόν. Το 2011, επανεξελέγη μέλος
του Δημοτικού Συμβουλίου με Δήμαρχο
το κ. Δημήτρη Παπαπέτρου.
Ο Μιχάλης Καϊλάς από την αρχή της νέας
θητείας είχε θέσει στόχους αλλά και το όραμα του για μια αναβαθμισμένη ποιότητα
ζωής στην Αθηένου. Οι τοποθετήσεις του
στο Δημοτικό Συμβούλιο πάντα συγκεκριμένες, σύντομες αλλά περιεκτικές. Χάρισμα να μπορείς να εκφραστείς, λακωνικά
αλλά με νόημα. Αποδείκνυε με κάθε του

Εις ανάμνηση ενός απόδημου Αθηενίτη
Ο Κώστας Χρυσοστόμου Κιρκίνης γεννήθηκε στην
Αθηένου στις 7 Νοεμβρίου 1941. Σε ηλικία 16 χρόνων, το Γενάρη του 1957, μετανάστευσε στην Αυστραλία, όπου είχαν μεταναστεύσει προηγουμένως τ’αδέλφια του Ιωάννης και Ανδρέας, οι οποίοι ζούσαν στο Wollongong, NSW. Παντρεύτηκε
με την Μαρούλλα από το Γέρι και απέκτησε δύο
κόρες: τη Σταυρούλλα και την Ελένη.
Ο Κώστας ήταν ένας περήφανος Αθηενίτης. Το
όνειρό του ήταν να αφυπηρετήσει και να περνά
το χρόνο του μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας.
Ήταν ενεργό μέλος της Κυπριακής Παροικίας και
έγνοια του να διατηρήσει το πνεύμα της κυπριακής
κουλτούρας στους Κύπριους της Αυστραλίας.
Ο Κώστας Χρυσοστόμου, ο οποίος απεβίωσε στις 29 Μαρτίου 2011 θα είναι πάντα
στις καρδιές όλων των Κυπρίων Αποδήμων της Αυστραλίας και ειδικότερα των Αθηενιτών που τον γνώρισαν, έζησαν μαζί του και μοιράστηκαν χαρές και λύπες της ξενιτιάς.
Εκ μέρους της Οικογένειας

απόφαση αλλά και κάθε άποψη ότι ένιωθε
έντονη την υποχρέωση να υπερασπιστεί
τα συμφέροντα των ανθρώπων που τον
εμπιστεύτηκαν με τη ψήφο τους και κατ’
επέκταση τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της γενέτειρας γης, Αθηένου.
Ο Δήμαρχος Αθηένου μεταξύ άλλων
στον επικήδειο του απευθυνόμενος στο
Φίλο Μιχάλη είπε:

«Αγάπησες την Αθηένου και αγαπήθηκες από τους συνδημότες σου γιατί
υπήρξες πάντοτε:
Ευθύς και Αληθινός, Ειλικρινής και
Καθαρός, Πιστός και αγνός αγωνιστής, Σταθερός δυναμικός και ίσιος!
Έτσι σε γνωρίσαμε! Έτσι σε αγαπήσαμε!»
Αγαπημένε μας Μιχάλη. Σ’ αυτό το σύντομο πέρασμα από τα επίγεια και παρόλα
τα βάσανα και τις δυσκολίες που σε κτύπησαν δεν επέτρεψες ούτε στιγμή να λυγίσεις. Ανίκητος. Δεν φοβήθηκες και δεν
άφησες ούτε για μια στιγμή να αλλοιωθεί
ο εξαίρετος σου χαρακτήρας.
Έφυγες με αξιοπρέπεια γιατί ήθελες να
φύγεις… ανίκητος και τα κατάφερες.
Η μνήμη σου θα μείνει πάντοτε ζωντανή
σε όλους όσοι σε γνώρισαν, σε όλους όσοι
σε αγάπησαν, σε όλους εμάς τους Αθηενίτες γιατί υπηρέτησες άξια με τιμιότητα,
ευθύτητα και συνέπεια από τα διάφορα
αξιώματα που κατέλαβες, προσφέροντας
γνώσεις και εμπειρίες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο πια, είναι φτωχότερο. Η καρέκλα σου κενή και στη θέση
της μια φωτογραφία, λίγα λουλούδια και
ένα κερί.
Αιωνία σου η μνήμη. Καλό ταξίδι.
Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου
Δημοτική Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΙΣ
31/12/2013
Πληροφορείστε ότι τα Ταμεία του Δήμου και του Συμβουλίου
Αποχετεύσεων Αθηένου θα είναι κλειστά στις 31/12/2013,
ημέρα Τρίτη, λόγω της αναγκαιότητας που υπάρχει για έγκαιρο
κλείσιμο των Ταμείων και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών.
Προτρέπεστε όπως προβείτε στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών σας μέχρι και τις 30/12/2013.
Υπενθυμίζουμε ότι από την 01/01/2014 θα επιβληθεί επιβάρυνση επί των καθυστερημένων οφειλών για τέλη και δικαιώματα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία που θα
επιδείξετε.
Εκ του Δήμου Αθηένου
Εκ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηένου
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Τατιάνα Ράφτης, η νεαρή που διαπρέπει στη Νέα Υόρκη
ξεκίνησα χορό όταν ήμουν πέντε ετών.
Στον Παγκυπριακό έκανα πολλές φιλίες
που διαρκούν ακόμη. Μάθαμε μαζί πολλούς παραδοσιακούς χορούς και τρα-

Νομίζω ότι κληρονόμησα το ταλέντο αυτό από την οικογένεια του πατέρα μου.
Ο παππούς μου Γιώργος Ράφτης ήταν
ένας ταλαντούχος κατασκευαστής πα-

Εξασφάλισα εξαιρετικά σχόλια. Τον περαμένο Σεπτέμβριο παρουσίασα τη δεύτερή μου συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι
2014 την οποία σχεδίασα και δημιούργησα στο δικό μου στούντιο στη Νέα
Υόρκη. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και
τα σχόλια εξαιρετικά τόσο από τα ελληνικά όσο και από τα αμερικάνικα περιοδικά και εφημερίδες. Έγινε παρουσίαση
επίσης στο πρωινό ελληνικό τηλεοπτικό
πρόγραμμα «Καλημέρα Ηνωμένες Πολιτείες». Η επιτυχία χρειάζεται σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Ο δρόμος είναι ακόμη
πολύ μακρύς, αλλά νοιώθω ευγνώμων
για όσα κατόρθωσα μέχρι σήμερα και εύχομαι να μου δοθούν και άλλες τέτοιες
ευκαιρίες.
Πότε θα μας επισκεφθείς ξανά;

γούδια. Τώρα είμαι βοηθός δασκάλα σε
μία από τις χορευτικές ομάδες. Παρουσιάζουμε τους χορούς μας σε διάφορες
Με αφορμή συνάντηση που είχα με εκδηλώσεις τόσο εδώ όσο και σε άλλες
τους γονείς της Τατιάνας Ράφτη στο πολιτείες. Παρελαύνουμε επίσης με τις
πανηγύρι του Αγίου Φωκά και αφού παραδοσιακές κυπριακές στολές στην
μου μίλησαν με πολλή περηφάνια για πέμπτη λεωφόρο στο Μανχάταν την 25η
την κόρη τους, αποφάσισα να επικοι- Μαρτίου. Έχουμε περίπου 60 μαθητές
νωνήσω ηλεκτρονικά μαζί της για μια από τεσσάρων ετών και άνω.
περαιτέρω συζήτηση. Η Τατιάνα γενΕπισκέφθηκες την Αθηένου όταν
νήθηκε στην Αμερική. Γονείς της είναι
ήσουν
μικρή; Έζησες με παππούδες,
ο Κρις Ράφτης από την Αθηένου και η
γιαγιάδες,
συγγενείς; Τί θυμάσαι , τι
Παρασκευή Ράφτη από τη Μοσφιλωαναπολείς
πιο πολύ;
τή. Πιο κάτω παρατίθεται η συνέντευξη που μας παραχωρεί:
Όλη η οικογένεια του πατέρα μου μετακόμισαν
στην Νέα Υόρκη περί τα τέλη
Τατιάνα, γεννήθηκες στην Αμερική
του
1970
και
η οικογένεια της μητέρας
από Κύπριους γονείς. Πώς νοιώθεις
γι αυτό; Πώς μετέδωσαν σε σας τον μου είναι ακόμη στην Κύπρο. Την πρώτη
πολιτισμό τους; Δύσκολος δρόμος φορά που πήγα στην Κύπρο ήταν όταν
ήμουν δύο ετών και μετά ερχόμασταν
όταν είσαι σε μια ξένη χώρα.
κάθε λίγα χρόνια. Πάντα ένοιωθα και νοιΓεννήθηκα στην Αστόρια, στη Νέα Υόρ- ώθω ένα δυνατό δεσμό με την Αθηένου.
κη το 1981 από Κύπριους γονείς, τον Κρίς Πάντα αναπολώ και θυμάμαι με νοσταλκαι Παρασκευή Ράφτη. Η καταγωγή του γία την πανοραμική θέα του χωριού από
πατέρα μου είναι από την Αθηένου και το ύψωμα, λίγο πριν μπεις στην Αθηένου
της μητέρας μου από τη Μοσφιλωτή. Οι και σκέφτομαι: «Εδώ είναι η καταγωγή
γονείς μου έκαναν εξαιρετική δουλειά μου». Ως σχεδιάστρια μόδας είμαι πολύ
στην ανατροφή της αδελφής μου Πανα- περήφανη και εκτιμώ τόσο την ιστορία
γιώτας, του αδελφού μου Σταύρου και όσο και την τέχνη που ανέδειξε η Αθηέεμένα διατηρώντας τις κυπριακές μας ρί- νου. Γνωρίζω ότι πολλοί Αθηενίτες είναι
ζες και πολιτισμό στις ζωές μας. Η ελλη- ταλαντούχοι και επιτυχημένοι σε πολλούς
νική κοινότητα είναι πολύ ενωμένη εδώ τομείς. Το Μητροπολιτικό μουσείο της
και τα πιο πολλά παιδιά ελληνοαμερικά- Νέας Υόρκης έχει μόνιμη έκθεση με κυνων και κυπροαμερικάνων πρώτης γενε- πριακά εκθέματα και πολλά από αυτά είάς μεγάλωσαν μαζί. Πηγαίναμε σε ελλη- ναι από τους Γόλγους. Επισκέπτομαι το
νικά σχολεία και κατηχητικό όπου μαθαί- μουσείο συχνά και καταθέτω το δικό μου
ναμε πώς να μιλούμε , να διαβάζουμε και φόρο τιμής θαυμάζοντας την τέχνη που
να γράφουμε την ελληνική γλώσσα, όπως έχει πλαστεί και σμιλιθεί από τους προεπίσης μαθαίναμε για την θρησκεία μας γόνους μου.
Tατιάνα Ράφτης

και την ιστορία της Κύπρου και Ελλάδας.
Όταν οι γονείς μου πρωτοήρθαν εδώ
στο τέλος της δεκαετίας του 70, αναμίχτηκαν με την κυπριακή κοινότητα, τον
Παγκυπριακό Σύλλογο. Πολλοί Κύπριοι
φοιτητές στην Νέα Υόρκη και Κύπριοι μετανάστες, όπως οι γονείς μου, συναντιόνταν εδώ και ήταν λες και ήταν στον τόπο
τους. Είχαν επίσης πολλούς ομίλους όπως
ποδοσφαιρικό, θεατρικό, χορευτικό, την
μπάντα για τις εθνικές μας επετείους. Εγώ

Μίλησε μας λίγο για τις σπουδές σου
και τη δουλειά σου. Πολλές κοπέλες
θα ήθελαν να είναι στο τομέα της μόδας, αλλά λίγες το πετυχαίνουν.
Μεγαλώνοντας σε μία μεγαλούπολη
γεμάτη από ζωντάνια και δημιουργία και
περνώντας τα καλοκαίρια μου στο νησί
της Αφροδίτης, είχα πολλά ερεθίσματα
για να με εμπνεύσουν. Από μικρή ανέπτυξα ένα είδος αγάπης με το σχέδιο μόδας και την περιέργεια γύρω από αυτό.

πουτσιών και η μητέρα του ταλαντούχα
ράπτρια. Η γιαγιά μου Παναγιώτα και η
πρόγιαγιά μου Σιακίνα ήταν επίσης ταλαντούχες ράπτριες όπως και η θεία Νεφέλη. Μετά από την αποφοίτησή μου στο
Λύκειο, φοίτησα στο Ινστιτούτο Μόδας
Τεχνολογίας (The Fashion Institute of Technology) με ειδίκευση στην παρουσίαση και σχεδιασμό μόδας για βραδινές δημιουργίες. Μετά από το κολέγιο δούλεψα
ως βοηθός για σχεδιαστές υψηλής ραπτικής. Έμαθα πολλά για τη βιομηχανία
αυτή. Στον ελεύθερο μου χρόνο έκανα

Έχει καιρό να έρθω και εύχομαι να τα
καταφέρω το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια
Τατιάνα;
Το μεγάλο μου πάθος και αγάπη είναι
το σχέδιο μόδας και η δημιουργία. Οι γονείς μου, η οικογένειά μου και οι φίλοι
μου πάντα με στηρίζουν και πιστεύουν
σε μένα και εγώ τους ευχαριστώ γιατί
παίρνω δύναμη μέσα από αυτή την αγάπη. Εύχομαι μια μέρα να έχω μια επιτυ-

κοστούμια για τον εαυτό μου, την οικο- χημένη καριέρα και οι γυναίκες να εκτιγένειά μου, για φίλους τόσο για γάμους, μήσουν και να φορούν τις δημιουργίες
αρραβώνες, δεξιώσεις κτλ. Μετά από μου.
κάποια χρόνια εργασίας στη βιομηχανία,
αποφάσισα να ξεκινήσω δική μου επιχείΤατιάνα μου, μας κάνεις περήφανους
ρηση με δική μου συλλογή και γραμμή
και εμείς σου ευχόμαστε κάθε επιτυμόδας. Το 2012 ταξίδεψα στην Ινδία. Πήχία και να σας ζήσει το νέο μέλος της
γα σε ένα εργοστάσιο ένδυσης ενός φίοικογένειας, ο γιος της αδελφής σου
λου όπου σχεδίασα και δημιούργησα την
της Παναγιώτας.
πρώτη συλλογή μου Άνοιξη/Καλοκαίρι
2013 και την παρουσίασα κατά την ελληνοαμερικάνικη εβδομάδα Μόδας το
Ελένη Καλαποδά
Σεπτέμβριο του 2012 στη Νέα Υόρκη.
Μέλος Επιτροπής Αποδήμων
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Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο
Τα έργα της έκθεσης αποτέλεσαν
πηγή έμπνευσης και δραστηριοποίησης και για τις σχολικές ομάδες που
επισκέφτηκαν το Μουσείο. Τα παιδιά
ασχολήθηκαν με τη θεματολογία και
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, για
να δημιουργηθούν τα έργα τέχνης.
Στη συνέχεια, διάλεξαν το έργο που
τους έκανε περισσότερη εντύπωση
και το αναπαρήγαγαν με το δικό τους
μοναδικό τρόπο.

Το Μουσείο συμμετείχε ενεργά στη
μελέτη, στο στήσιμο και στον εξοπλισμό στις δύο διατηρητέες οικοδομές,
πατρική οικία μοναχού Καλλίνικου
Σταυροβουνιώτη και παραδοσιακός
αλευρόμυλος Ανδρέα Χατζηθεοχάρους «Μύλος του Κάγιαφου». Πραγματοποιώντας συνεντεύξεις από τα
άτομα που σχετίζονται με αυτά και βρίσκονται εν ζωή, ήρθαν στο φως αφηγήσεις για τη ζωή των ανθρώπων που
τα έζησαν, κοπίασαν, συναναστράφηκαν με άλλους ανθρώπους κατά τον
20ό κυρίως αιώνα. Συνθήκες ζωής τόσο διαφορετικές από αυτές του 21ου
αιώνα, όπως για να υπάρχει νερό στο
σπίτι, έπρεπε να αντλείται με την «τουλούμπα» και αξίες τόσο όμοιες, όπως
η αγάπη και η φροντίδα της γιαγιάς
Φλουρεντζούς για τα εγγόνια της, φωτίζουν τις γνώσεις μας για τη ζωή της

Αθηένου στο παρελθόν. Στη φωτογραφία παρουσιάζονται ο Δήμαρχος
Αθηένου, η αρχιτέκτονας και μία εκ
των δύο μελετητών των έργων, κ. Καρίν Γεωργιάδου, ο Διευθυντής της Εταιρείας Α. Appios Communications Ltd,

κ. Αντρέας Άππιος και η Έφορος του
Μουσείου.
Οι δύο οικοδομές, όπως και το Μουσείο δέχονται σχολικές επισκέψεις για
το έτος 2013 – 2014. Στο Μουσείο
πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Δημιουργούμε το Αθηενίτικο Πλουμί με Ψηφίδες». Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σκοπό έχει
την ενασχόληση των μαθητών με την
τέχνη του ψηφιδωτού και την ομαδική
εργασία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές σε
μικρές ομάδες μελετούν φωτογραφικό
υλικό από τα ψηφιδωτά που έλαβαν
μέρος στην Παγκύπρια Έκθεση Ψηφιδωτού το 2012 στο Μουσείο, συζητούν
για τις τεχνικές του, τη σχέση της τέχνης του ψηφιδωτού με την ιστορία
και τον πολιτισμό της Κύπρου, τα υλικά
που χρησιμοποιούν οι ψηφοθέτες, τη
θεματολογία κ.ά. Στη συνέχεια, ακολουθώντας οδηγίες, δουλεύουν στο
μεγάλο, κοινό ψηφιδωτό, το οποίο
όταν τελειώσει, θα παρουσιάζει το
Αθηενίτικο Πλουμί, το οποίο βρίσκεται
στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου.
Το τελικό ψηφιδωτό θα δημοσιευθεί
ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Μουσείου και αλλού, το οποίο θα μπορούν
όλα τα σχολεία που συνέβαλαν στη δημιουργία του να το λάβουν ως ενθύμιο.
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα δηλώστε στο τηλέφωνο του Μουσείου:
24524002.
Η Αθηένου με τους παραπάνω προορισμούς εντάχθηκε στο χειμερινό,
εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Εταιρείας
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Λάρνακας, που διανέμεται δωρεάν σε

όλα τα ξενοδοχεία της Επαρχίας Λάρνακας. Συγκεκριμένα, κάθε Πέμπτη
πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στο
Μουσείο και τις δύο διατηρητέες οικοδομές. Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν
την ευκαιρία στο Μουσείο να κατασκευάσουν ψηφιδωτό με μικρό κόστος και να παρακολουθήσουν την παρασκευή του αθηενίτικου χαλλουμιού
και ψωμιού στις δύο οικοδομές (απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής). Ευχαριστούμε τις κ. Γεωργία Χατζηθεοχάρους, Γιαννούλα Χαραλάμπους, Ελένη Καλαποδά και τον κ. Γιάννη Αριστείδου και Στέλιο Γιωργαλλά
για την πολύτιμη εθελοντική τους βοήθεια, καθώς και τους φορείς που προσφέρουν δωρεάν τις πρώτες ύλες για
την παρασκευή των παραπάνω. Ευχόμαστε ότι και άλλοι γνώστες της παρασκευής των παραδοσιακών εδεσμάτων θα προσφερθούν εθελοντικά να
βοηθήσουν το έργο του Δήμου Αθηένου, για ανάδειξη της παράδοσης και
του πολιτισμού μας σε όλους τους επισκέπτες.
Nόνη Παπουή
Έφορος Μουσείου
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ΑΘΗΑΙΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
Γράφει: Γιάννης Κ. Λάμπρου
Η υπογραφή των Συμφωνιών της Ζυρίχης στις 11.2.1959 και η τελική διευθέτηση
του Κυπριακού με την υπογραφή των Συμφωνιών του Λονδίνου στις 19.2.1959 οδήγησαν στην ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο Κράτος στις 16.8.1960. Οι Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου προνοούσαν την δημιουργία τριών νομοθετικών σωμάτων:
α) της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία 70% των εδρών θα ανήκαν στους Έλληνες της Κύπρου και 30% στους Τούρκους.
Αφού συμφωνήθηκε να είναι 50 οι έδρες
στην Βουλή, οι 35 δόθηκαν σε Ελληνοκυπρίους και οι 15 σε Τουρκοκυπρίους. β) της
Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Κύπρου

Ο Χαρίδημος Ι. Χατζηχάρος γεννήθηκε στην Αθηαίνου στις 15.3.1890. Γονείς του ήταν ο Ιωάννης (Χατζηγιάννης)
Χατζηχάρος και η Ελένη Αντ. Κοιλιαρή.
Νυμφεύτηκε την Θεοδούλα (Φουλού)
Ιωσήφ Χατζηγιώρκη, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά: τον Γιάννη, σύζυγο
της Έλλης Λούκα Βαρνάβα, την Ελένη,
που έγινε μοναχή και ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Ηρακλειδίου με το
όνομα Χαριθέα, τον Πέτρο, σύζυγο της
Νίκης Μιχαήλ Ξενάκη, την Χρυστάλλα,
σύζυγο του Γιάννη Πέτρου Μαμμούς,
και τον Διομήδη, σύζυγο της Ερμιόνης
Χαρή Τουμάζου.
Ο Χαρίδημος Χατζηχάρος από μικρός
επιδόθηκε στην γεωργία. Με σκληρή
δουλειά και με επιτυχημένες αγορές χωραφιών, ιδιαίτερα μετά το ξεπούλημα
της περιουσίας του Αθανάση Μιχαηλίδη,
έγινε ένας από τους πιο εύρωστους γαιοκτήμονες της Αθηαίνου. Συνάμα είχε
ζωηρή ανάμειξη στα κοινά. Ήταν ένας
από τους ιδρυτές του αναγνωστηρίου
Αναγέννησις, του οποίου υπήρξε και
πρόεδρος. Για δεκαετίες υπήρξε πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
και θρονικός επίτροπος της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Διετέλεσε δεξιός
ψάλτης από το 1906 έως το 1956, χρονιά
κατά την οποία παραχώρησε την θέση
του στον καλλίφωνο γιο του Διομήδη.
Ήταν ο πρώτος Αθηαινίτης που πήρε
μαθήματα βυζαντινής μουσικής κοντά
σε προσοντούχο μουσικό, τον Κλεάνθη
Μεσολογγίτη, ιεροψάλτη του ναού του
Αγίου Λαζάρου της Λάρνακας. Με την
σειρά του δίδαξε βυζαντινή μουσική
στον αδελφό του Βασίλη (Βασιλούδι),
στον Παναγιώτη Χαηλή, στον γιο του
Διομήδη και σε άλλους. Πρωτοστάτησε
μαζί με τον Χατζηκωστάντινο Λύτρα στο
κτίσιμο της νέας εκκλησίας της Παναγίας
Χρυσελεούσης Αθηαίνου. Όσο λειτουργούσε το Εποπτικό Συμβούλιο της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αθηαίνου, ο Χατζηχάρος ήταν πρόεδρός του.
Μετείχε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο
1

Εφημερίδα Ελευθερία, 15.4.1964, σ. 4.

Αθηαίνου και στις 5.9.1930 διαδέχτηκε
τον Ιωάννη Λύτρα στο αξίωμα του δημάρχου, το οποίο κατείχε ώς τον Δεκέμβριο του 1932. Διετέλεσε επίσης κατά
περιόδους αζάς (κοινοτικός σύμβουλος).
Κατά την παγκύπρια συνέλευση των
αγροτών στην Αθηαίνου στις 31.5.1942,
κατά την οποία αποφασίστηκε η ίδρυση
της Παναγροτικής Ενώσεως Κύπρου
(Π.Ε.Κ.), ο Χατζηχάρος ανακηρύχτηκε
πρώτος Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης. Το αξίωμα αυτό κατείχε ώς το
1946. Εκλέχτηκε ξανά Γενικός Γραμματέας το 1952, αλλά το 1954 κατά το 12ο
Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΚ έχασε για
λίγες ψήφους από τον Ανδρέα Αζίνα.
Απειλήθηκε διάσπαση της ΠΕΚ, αλλά ο
αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ πέτυχε συμβιβασμό των αντιμαχομένων, αφού έγινε δεχτή πρότασή του να παραμείνει ο
Αζίνας Γενικός Γραμματέας και να πάρει
ο Χατζηχάρος τον τίτλο του Προέδρου
της ΠΕΚ, πράγμα που δεν προβλεπόταν
από το Καταστατικό. Μετά την σύλληψη
του πλοιαρίου Άγιος Γεώργιος και όσων
επέβαιναν σ’ αυτό αποκαλύφθηκε ότι ο
Ανδρέας Αζίνας είχε πρωταγωνιστικό
ρόλο στην μυστική αποστολή όπλων με
το πλοιάριο αυτό. Ο Αζίνας βρισκόταν
τότε στην Αθήνα και για να μη συλληφθεί από τους Άγγλους παρέμεινε εκεί
από τον Γενάρη του 1955 ώς την λήξη
του Αγώνα. Κατά το τετραετές αυτό διάστημα ο Χατζηχάρος διηύθυνε μόνος
του την ΠΕΚ.
Μετά την υπογραφή των Συμφωνιών
Ζυρίχης – Λονδίνου άρχισαν πολιτικές
ζυμώσεις στην Κύπρο. Με τις ευλογίες
των αρχηγών του Αγώνα αρχιεπισκόπου
Μακαρίου και Γεωργίου Γρίβα–Διγενή
ιδρύθηκε το Ενιαίο Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας (ΕΔΜΑ), στο οποίο
κυριαρχούσαν αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Μετά την διάσπασή του το διαδέχτηκε η
κίνηση Πατριωτικό Μέτωπο, που επίσης
υποστήριζε τον Μακάριο, και στο οποίο
κυρίαρχο ρόλο έπαιζαν και πάλι οι αγωνιστές. Η παράταξη αυτή, στην οποία είχε συσπειρωθεί η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της Δεξιάς, μαζί με το
ΑΚΕΛ, το κόμμα της Αριστεράς, ήταν οι
κύριοι διεκδικητές των 35 εδρών της
Βουλής των Αντιπροσώπων, που ανήκαν
στους Ελληνοκυπρίους. Αν και η δύναμη
του ΑΚΕΛ ήταν 30–33%, η συνασπισμένη στο Πατριωτικό Μέτωπο Δεξιά θα
μπορούσε να καταλάβει και τις 35 έδρες,
επειδή το εκλογικό σύστημα ήταν πλειοψηφικό. Για να μην αποκλειστεί από

και γ) της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Κύπρου. Οι δύο Κοινοτικές Συνελεύσεις
με 25 βουλευτές η καθεμιά είχαν αρμοδιότητα να νομοθετούν σε καθαρώς κοινοτικά
θέματα, που αφορούσαν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον συνεργατισμό, τον
αθλητισμό, τα δημαρχεία, θρησκευτικά θέματα κ.ά. Με τις Συμφωνίες καθιερώθηκε
επίσης πολίτευμα προεδρικής δημοκρατίας με Έλληνα πρόεδρο και Τούρκο αντιπρόεδρο και με δεκαμελές Υπουργικό Συμβούλιο με εφτά Έλληνες και τρεις Τούρκους
υπουργούς.
Τέσσερις Αθηαινίτες κατέλαβαν αξιώματα στην Κυπριακή Πολιτεία. Οι Χαρίδημος
Ι. Χατζηχάρος και Θάσος Στυλ. Μιχαηλίδης έγιναν βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Παναγιώτης Κ. Κουμενής διετέλεσε βουλευτής στην Ελληνική Κοινοτική
Συνέλευση και ο Αντώνιος Ι. Πιερίδης υπήρξε υπουργός σε κυβερνήσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Σπύρου Κυπριανού.
την Βουλή το ΑΚΕΛ, συμφωνήθηκε να
δοθούν σ’ αυτό πέντε έδρες και οι υπόλοιπες τριάντα να διεκδικηθούν από αντιπροσώπους του Πατριωτικού Μετώπου. Για να εκπροσωπηθεί και ο αγροτικός κόσμος στην Βουλή, στους υποψηφίους του Πατριωτικού Μετώπου περιλήφθηκαν και κάποια στελέχη της ΠΕΚ,
μεταξύ των οποίων και ο Χαρίδημος Χατζηχάρος. Η προτίμηση προς τον Χατζηχάρο προκάλεσε την αντίδραση πολλών
Αθηαινιτών αγροτών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο Μελής Ζαχαριάδης ήταν καταλληλότερος να προασπίζει τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου στην Βουλή. Διεκήρυξαν ότι η απόφαση του Πατριωτικού Μετώπου δεν τους δέσμευε
και ότι θα εργάζονταν για την εκλογή
του Μελή. Για να αποτρέψει διάσπαση
των αγροτών της ΠΕΚ έσπευσε στην
Αθηαίνου ο επικεφαλής του εκλογικού
επιτελείου του Πατριωτικού Μετώπου
Γλαύκος Κληρίδης, ο οποίος σε συγκέντρωση στο οίκημα του συλλόγου ΡΕΑ
κατόρθωσε να αποδυναμώσει την κίνηση υπέρ του Μελή. Στις βουλευτικές
εκλογές της 31ης Ιουλίου 1960 όλοι οι
υποψήφιοι του Πατριωτικού Μετώπου
και μεταξύ τους ο Χαρίδημος Χατζηχάρος, που διεκδίκησε έδρα στην επαρχία
Λευκωσίας, πέτυχαν άνετη νίκη. Το ίδιο
και οι πέντε βουλευτές του ΑΚΕΛ. Η θητεία των βουλευτών ήταν πενταετής,
όμως, λόγω της ανωμαλίας που προκλήθηκε από την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων τον Δεκέμβριο του 1963, νέες
βουλευτικές εκλογές έγιναν το 1970.
Έτσι ο Χατζηχάρος και όσοι άλλοι είχαν
εκλεγεί το 1960 παρέμειναν στην θέση
του βουλευτή για δέκα χρόνια.
Ως πρεσβύτερος μεταξύ όλων των μελών της πρώτης κυπριακής Βουλής ο
Χαρίδημος Χατζηχάρος, σύμφωνα με
τους σχετικούς κανονισμούς, αντικαθιστούσε τον Πρόεδρο της Βουλής κατά
την απουσία του. Με αυτή του την ιδιότητα ο Χατζηχάρος υπήρξε για λίγα λεπτά ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής κατά την πρώτη συνεδρία της. Σχετική είδηση, που δημοσιεύτηκε στις κυπριακές
εφημερίδες στις 17.8.1960, αναφέρει τα
εξής: Προσωρινός πρόεδρος της Βουλής
αναδείχτηκε ο Χαρίδημος Χατζηχάρος
και προσωρινός αντιπρόεδρος ο Νιαζί
Μανιέρα. Οι βουλευτές όρθιοι και με
ανατεταμένο το δεξί χέρι επανέλαβαν
ομαδικά την διαβεβαίωση που διάβαζε
ο Χατζηχάρος: «Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και
τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις

την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και
της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου.» Ως πρόεδρος της
Βουλής προτάθηκε ο Γλαύκος Κληρίδης,
ο οποίος έγινε δεχτός από όλους τους
Έλληνες βουλευτές. Ο Χαρίδημος Χατζηχάρος ανακοίνωσε ότι, αφού δεν
υπάρχει ανθυποψήφιος, ο Γλαύκος Κληρίδης ανακηρύσσεται πρόεδρος της
Βουλής. Ως αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο
εκ Λάρνακος βουλευτής γιατρός Ορχάν
Μουντερίσογλου. Ακολούθως εισήλθαν
στην Βουλή ο πρόεδρος αρχιεπίσκοπος
Μακάριος και ο αντιπρόεδρος Φαζίλ
Κουτσιούκ και διαβεβαίωσαν πίστη και
σεβασμό στο Σύνταγμα και στην διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και
της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της
Κύπρου.
Ο Χαρίδημος Χατζηχάρος ήταν άριστος μαθητής στο δημοτικό σχολείο. Αν
και δεν ευτύχησε να συνεχίσει τις σπουδές του σε σχολή μέσης εκπαίδευσης,
χειριζόταν πολύ ικανοποιητικά την Ελληνική Γλώσσα και μάλιστα την καθαρεύουσα της εποχής εκείνης. Αυτό φαίνεται και στην τακτική αρθρογραφία του
στην εβδομαδιαία εφημερίδα της ΠΕΚ
Φωνή των Αγροτών, που κυκλοφόρησε
από τις 6.3.1951 έως τις 5.4.1963, και της
οποίας υπήρξε διευθυντής. Στα άρθρα
του προέβαλλε τα δίκαια του αγροτικού
κόσμου και τα ίδια δίκαια υπερασπιζόταν και κατά τις αγορεύσεις του στην
Βουλή. Παράλληλα, μετά την αναστολή
της έκδοσης της εφημερίδας Φωνή των
Αγροτών, έστελλε άρθρα σε καθημερινές κυπριακές εφημερίδες, όμως, όπως
παραπονιέται, αυτές είτε δεν τα δημοσίευαν, είτε τα δημοσίευαν κουτσουρεμένα. Ας σημειωθεί και το εξής: Μετά την
εκδήλωση της τουρκοκυπριακής ανταρσίας ο Χατζηχάρος πρότεινε μέρος της
αντιμισθίας των βουλευτών να διατεθεί
«υπέρ του Αγώνος». 1
Ο Χαρίδημος Χατζηχάρος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Λευκωσία
και σκοτώθηκε στις 12.9.1974.
Η ηγεσία του Πατριωτικού Μετώπου,
που περιέλαβε τον Χαρίδημο Χατζηχάρο μεταξύ των υποψηφίων του για την
Βουλή των Αντιπροσώπων, επέλεξε και
δεύτερο Αθηαινίτη, τον Παναγιώτη Κουμενή, ως υποψήφιο στην επαρχία της
Λάρνακας για την Ελληνική Κοινοτική
Συνέλευση.
(Συνέχεια στο επόμενος τεύχος)
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ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ
Μέσα σε ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε η
τελετή Aγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, στις 13 Σεπτεμβρίου 2013.
Με το πρώτο κτύπημα του κουδουνιού μαθητές
και εκπαιδευτικοί μαζευτήκαμε στην κλειστή αίθουσα
πολλαπλής χρήσης του σχολείου μας για τον καθιερωμένο Aγιασμό. Στην τελετή του Aγιασμού παρευρέθηκε και μας τίμησε με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος και πρόεδρος Λευκάρων,
κ. κ. Βαρνάβας, ο οποίος μας ευχήθηκε το νέο σχολικό
έτος να αποτελέσει αφετηρία γόνιμης και παραγωγικής δραστηριότητας. Παρόντες ήταν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Αθηένου, οι ιερείς της κοινότητας, ο κοινοτάρχης, ο Πρόεδρος και μέλη της Σχολικής Εφορείας
καθώς και μέλη του Συνδέσμου Γονέων.

δύο τμήματα της Α΄ τάξης, τρία της Β΄ τάξης και τρία
της Γ΄ τάξης. Κατά την παρούσα σχολική χρονιά στο
σχολείο μας θα εργαστούν συνολικά 30 εκπαιδευτικοί,
διαφόρων ειδικοτήτων. Ο κ. Αλέξανδρος Αλεξίου,
Φιλόλογος, είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Τη Διευθυντική Ομάδα απαρτίζουν: Φίλιππος Κουμίδης
Β.Δ.Α΄ Θρησκευτικών, Ελένη Δημητρίου Β.Δ. των
Γαλλικών, Νίκος Χαρούς Β.Δ. Τέχνης, Δημήτρης Χαραλάμπους Β.Δ. Συμβουλευτικής –Επαγγελματικής
Αγωγής. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό έχει ως
εξής: Θρησκευτικά: Άννα Χριστοδούλου. Φιλολογικά
μαθήματα: Αναστασία Πιτσιλλίδου-Περού, Κυριακή
Χατζηγιαννακού, Χρυστάλλα Κίτα, Μαρία Παπαϊωάννου, Χρυσταλλένη Ματσικάρη, Ανδρούλα Ζησίμου.
Μαθηματικά: Ελένη Σταματοπούλου, Σπυρούλα Πάτση

O Διευθυντής του σχολείου μας, κ. Αλέξανδρος
Αλεξίου, απευθυνόμενος προς τους μαθητές, τους
καλωσόρισε, τους ευχήθηκε μία καλή χρονιά γόνιμη,
δημιουργική και παραγωγική και τους συνέστησε να
υπακούουν στους κανονισμούς του Σχολείου, να μελετούν συστηματικά, να προσπαθούν με επιμονή,
συνέπεια, σύνεση και αγάπη για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό
επίπεδο. Παράλληλα, τόνισε ότι «τόσο ο ίδιος όσο
και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου μας είμαστε
έτοιμοι να εργαστούμε άοκνα, να δώσουμε στους
μαθητές μας την κατάλληλη παιδεία και να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν δεξιότητες, αξίες και αρετές
απαραίτητες για τη σημερινή απαιτητική εποχή που
ζούμε». Τέλος διαβεβαίωσε όλους, μαθητές και καθηγητές ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους
αρωγός και εμψυχωτής σε κάθε προσπάθεια.
Το Γυμνάσιο Αθηένου άνοιξε και φέτος τις πόρτες
του σε 160 μαθητές, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί σε

και Στέφανος Παναγίδης. Βιολογία: Μαρία Αδάμου.
Φυσική: Παναγιώτα Τοφαρίδου. Χημεία: Κωνσταντίνα
Λάμνησου Μορφίτου. Αγγλικά: Χριστίνα Μιχάλα,
Μίνα Κλεάνθους. Γαλλικά: Μαρία Παντελή. Φυσική
Αγωγή: Κωσταντίνος Μαυραγάνης, ΄Αντρη Αχερίωτη.
Μουσική: Λάρκος Λάρκου, Κοιλιαρής Νίκος. Τέχνη:
Πέτρος Μάκη. Οικιακή Οικονομία: Νατάσα Χατζηπέτρου. Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Γεώργιος Γεωργίου.
Πληροφορική: Κάκια Καραβία, Χριστούλα Νεάρχου.
Το σχολείο μας για τη φετινή χρονιά έχει προγραμματίσει πληθώρα εκδηλώσεων. Στις 16 Σεπτεμβρίου σε μια άκρως λιτή και συγκινητική εκδήλωση
τιμήσαμε την μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής.
Οι εκδηλώσεις του σχολείου μας συνεχίστηκαν
στις 30 Σεπτεμβρίου τιμώντας την επέτειο της 1ης
Οκτωβρίου. Δεν είχαμε τίποτα να πανηγυρίσουμε
εκείνη τη μέρα. Τα κατεχόμενα εδάφη, οι νεκροί, οι
αγνοούμενοι και οι πρόσφυγες δεν το επιτρέπουν.
Ήταν μέρα μνήμης. Ήταν η ευκαιρία να ξεφυλλίσουμε

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Comenius
Ταξίδι στη Φινλανδία

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς
στο Γυμνάσιο Αθηένου, βρήκε την ομάδα
Comenius του σχολείου μας σε αναβρασμό.
Είχαμε ελάχιστο χρόνο για να προετοιμαστούμε για το τρίτο ταξίδι στη Φινλανδία στις 22 Σεπτεμβρίου. Καταφέραμε
να ετοιμάσουμε τις παρουσιάσεις μας και ξεκινήσαμε για το μεγάλο
ταξίδι: δύο μαθητές και δύο καθηγητές γεμάτοι χαρά και ενθουσιασμό,
έτοιμοι να ζήσουμε τη μεγάλη περιπέτεια.
Φθάσαμε αργά στο ξενοδοχείο μετά από ένα κουραστικό ταξίδι. Οι
γονείς των Φινλανδών μαθητών παρέλαβαν όλους τους Ευρωπαίους μαθητές που θα φιλοξενούσαν. Στα μάτια των παιδιών μπορούσε να διακρίνει
κάποιος την αγωνία τους: οι ξένοι γονείς θα ήταν φιλόξενοι; Οι Φινλανδοί
μαθητές θα ήταν φιλικοί; Για τα περισσότερα παιδιά, αυτή ήταν η πρώτη
φορά που ταξίδευαν μόνα τους, και η πρώτη φορά που θα έμεναν στο
σπίτι μιας άγνωστης οικογένειας.
Η επόμενη μέρα μας βρήκε όλους στο σχολείο, με τους μαθητές μας
να είναι χαρούμενοι μετά το πρώτο τους βράδυ με την οικογένεια που
τους φιλοξενούσε. Οι παρουσιάσεις που ακολούθησαν από κάθε χώρα,
καθώς και τα παιγνίδια, έσπασαν τον πάγο για τα καλά. Ακολούθησε ξενάγηση του σχολείου και εργαστήρι χειροτεχνίας.

για λίγο τις σελίδες της Κυπριακής Ιστορίας. Η βαριά
τραυματισμένη Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στα φρικτά πάθη της, με τα στρατεύματα κατοχής να ρημάζουν τα βόρεια εδάφη της, τίμησε την ημέρα της ανεξαρτησίας της.
Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν όλοι, μαθητές και καθηγητές για να τονίσουμε την αμετάθετη απόφασή
μας να κρατηθούμε στη γη μας και να αγωνιστούμε
για την επιστροφή στις εστίες μας. Ακρογωνιαίος
λίθος σ’ αυτό τον αγώνα είναι η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ενίσχυση
της κρατικής μας οντότητας, όντας μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχει
ιδιαίτερη σημασία για μας η μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
Κύπρος, πανέμορφο νησί και τυραννισμένο, με
πόση αγάπη σε τύλιξαν τα μάτια του ποιητή! Με πόσο
πόνο φόρτωσες την καρδιά του, την καρδιά μας. Γεμάτος βεβαιότητα μα και αγάπη για το νησί μας, λέει
ο Νικηφόρος Βρεττάκος στο ποίημα του «Κύπρος»,
πως δεν είναι για όπλα ο τόπος αυτός, δεν είναι για
βόμβους, δεν είναι για ουρλιάγματα τσακαλιών, για
κραυγές μαρτύρων, αλλά για φως, λεμονανθούς κι
ειρήνη.
Στις 11 Οκτωβρίου μιλήσαμε αγγλικά, γαλλικά τιμώντας την ημέρα Γλωσσών.
Παράλληλα στις 25 Οκτωβρίου, οι μαθητές είτε ως
απλοί θεατές είτε ως δρώντα πρόσωπα, οργάνωσαν
με τη βοήθεια των καθηγητών τους μια εκδήλωση
άρτια και λιτά παρουσιασμένη και γεμάτη μηνύματα
για να τιμήσουν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Το φθινόπωρο του 1940, όλες σχεδόν οι χώρες
της ηπειρωτικής Ευρώπης, μετά από αντίσταση μερικές, κι άλλες χωρίς αντίσταση, βρίσκονταν κάτω
από τη χιτλερική μπότα. Δύο μεγάλες αυτοκρατορίες,
η Ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ και η Φασιστική
Ιταλία του Μουσολίνι βάλθηκαν να επικρατήσουν
στην Ευρώπη καταλύοντας την εθνική ελευθερία των
λαών. Οι λαοί της Ευρώπης τρομοκρατημένοι πρόσφεραν «γην και ύδωρ» στον Άξονα, ενώ όσοι δοκίμασαν να αντισταθούν τσακίστηκαν κάτω από το πέλμα του. Το έπος του ΄40 ήταν η προσπάθεια των Ελλήνων να αντιταχθούν και να αντισταθούν στις σιδηρόφρακτες και πολύ καλά εξοπλισμένες στρατιές

Οι επόμενες μέρες
ήταν γεμάτες με πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, κάποιες από
τις οποίες ήταν πρωτόγνωρες για μας. Γευτήκαμε τοπικά εδέσματα
που φτιάξαμε οι ίδιοι,
προσπαθήσαμε να παίξουμε το παραδοσιακό τους μουσικό όργανο και
επισκεφτήκαμε το Δασικό Κολλέγιο στο Valtimo. Τα απέραντα και πλούσια
δάση είναι ο φυσικός πλούτος της Φινλανδίας. Το κολλέγιο, που είναι
εξοπλισμένο με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα, εκπαιδεύει προσωπικό
για την αγορά εργασίας. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το
κόψιμο των δέντρων με το υπερσύγχρονο μηχάνημα που έπαιρνε όλες
τις πληροφορίες από τον υπολογιστή του.
Η δραστηριότητα όμως που ενθουσίασε την κυπριακή ομάδα, ήταν
το ταξίδι μας σε ένα ποτάμι για rafting. Εκείνη τη μέρα έκανε παγωνιά
και χιόνιζε ελαφρά, αλλά εμείς ήμασταν πανευτυχείς μέσα στη βάρκα
που πάλευε με το ορμητικό ποτάμι! Το γεύμα που
ακολούθησε σ’ένα ξύλινο
σπιτάκι στο δάσος και τα
λουκάνικα που ψήσαμε
στη φωτιά ήταν πεντανόστιμα!
Το τελευταίο βράδυ
στο Valtimo, οι οικοδεσπότες μας οργάνωσαν
το αποχαιρετιστήριο

του φασισμού. Οι Έλληνες υπερασπίστηκαν τις προγονικές αξίες της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας
για να μη σιγήσει το ελληνικό πνεύμα. Έτσι κατάφεραν
να δείξουν στην ανθρωπότητα ότι η υπεροχή δεν
ανήκει στο πλήθος αλλά στους λίγους. Ανήκει σε εκείνους που αψηφούν κάθε απειλή και κίνδυνο για να
υπερασπιστούν ιδανικά και αξίες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Δήμαρχος Αθηένου, κ. Δημήτρης Παπαπέτρου, ο
πρώην Δήμαρχος κ. Σπύρος Παπούης, ο Πρόεδρος
της Σχολικής Εφορείας κ. Βάσος Χατζηγιαννακού,
και μέλη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, κ. Νεόφυτος Περατικός, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
το ιερατείο της κοινότητας, αφυπηρετήσαντα και εν

ενεργεία μέλη της Σχολικής Εφορείας, αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικοί και ομάδα γερόντων της Κλεάνθειου Δημοτικής Στέγης Αθηένου, μέλη του Συνδέσμου Γονέων, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες.
Παράλληλα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 πραγματοποιήθηκε παρέλαση των μαθητών και μαθητριών του
σχολείου στην κοινότητα Αθηένου. Λαβαροφόρος
του σχολείου μας ήταν η μαθήτρια Ευανθία Λύτρα
του τμήματος Γ1. Σημαιοφόροι οι: Λουκία Περατικού
Γ2, Ροδαυγή Κοραή Γ3, και παραστάτες οι Έλενα Πίτσιλλου Γ3, Αννίτα Παπαθεοδώρου Γ2, Μαρία Φραντζέσκου Γ1, Μάριος Κουφοπαύλου Γ2, Χριστίνα Παπουή Γ3, Κωνσταντίνος Προεστός Γ3, Μαρίνα Αρτεμίου
Γ3, Μαρία Χατζηχάρου Γ1.
Χρυσταλλένη Ματσικάρη
Φιλόλογος

πάρτι με φαγητό, χορό, τραγούδι και διασκέδαση από μικρούς και μεγάλους. Φυσικά, όταν την επόμενη μέρα έπρεπε να αποχαιρετήσουμε
τους Ευρωπαίους φίλους μας, παλιούς και νέους, ζήσαμε όλοι έντονα
συναισθήματα. Η λύπη ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων μας,
αφού δεν θέλαμε αυτό το ταξίδι να τελειώσει.
Το ταξίδι μας στη Φινλανδία θα μας μείνει αξέχαστο για πολλούς
λόγους: το πανέμορφο τοπίο με τα ατέλειωτα δάση, η καθαριότητα που
υπήρχε παντού, η ευγένεια των κατοίκων, αλλά πάνω από όλα η ηρεμία
μαθητών και καθηγητών. Κανείς δεν αγχώνεται και όλα γίνονται με τάξη.
Η εμπειρία που είχαμε με το Φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης που θεωρείται το καλύτερο στο κόσμο, ήταν μοναδική. Το πολύ καλά εξοπλισμένο
σχολείο λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης.
Όλες οι αποφάσεις παίρνονται από το σχολείο με την συνεργασία των
γονιών. Σε θέματα τάξης εμπλέκονται και οι ίδιοι οι μαθητές. Στο σχολείο
δεν λειτουργούν τάξεις Στήριξης και Αλφαβητισμού, και ο ψυχολόγος
καλείται μόνο για πολύ σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς.
Φύγαμε από τη Φινλανδία γεμάτοι με καινούργιες εμπειρίες και γνώσεις
για ένα πολιτισμό τόσο άγνωστο σε μας. Πόσο τυχεροί ήμασταν αλήθεια!

Σπυρούλα Πάτση, Κυριάκος Ζαχαρίου
Αρτέμος Χατζηπιερή, Φανούριος Καντζηλιέρης
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΙΩN

Στο Δημοτικό σχολείο Αθηένου Κ.Α΄ φοιτούν 144
παιδιά που απαρτίζουν τη μαθητική κοινότητα και 13
εκπαιδευτικοί, που συνθέτουν το προσωπικό. Διευθύντρια είναι η κ. Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
και Βοηθοί Διευθυντές/Διευθύντριες είναι η κ. Μαριάννα Παπαμιχαήλ που έχει την ευθύνη του Γ1΄, ο κ.
Γιάννης Κεπόλας που είναι ο υπεύθυνος του Β1΄και η
κ. Ελένη Ιεροδιακόνου, που έχει την ευθύνη του Γ2΄.
Ακολουθούν η κ. Ορθοδοξία Ζανέττου ως υπεύθυνη
του Β2΄, η κ. Ελένη Στυλιανίδου ως υπεύθυνη του Α1΄,
η κ. Χριστιάνα Κανίκλη ως υπεύθυνη του Α2΄, η κ.
Φλωρεντία Πάρπα ως υπεύθυνη του Α3΄, ο κ. Λευτέρης
Λάμπρου ως μουσικός του σχολείου, η κ. Γεωργία
Αχιλλέως, την οποία αντικαθιστά η κ. Μαριλένα Αρ-

γυρού και η κ. Γεωργία Παπουή, την οποία αντικαθιστά
η κα Ευσταθία Καραμάνου, οι οποίες διδάσκουν διάφορα μαθήματα. Ειδική Παιδαγωγός είναι η κ. Κωνσταντία Καρούσιου και Λογοθεραπεύτρια η κ. Χριστιάνα Βασιλείου. Βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό
είναι η κ. Νάσια Χατζηχριστοφή και
επιστάτριες η κ. Καίτη Κουτσουλλή και
η κ. Ειρήνη Ανδρονίκου.
Η αρμονική συνεργασία σχολείου
και οικογένειας, αδιαμφισβήτητα, αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για ένα
αποτελεσματικό σχολείο και στα πλαίσια
αυτά πραγματοποιήθηκε συνάντηση
γονέων-εκπαιδευτικών, στις 18 Οκτωβρίου στο χώρο του σχολείου, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.
Σχολείο και Οικογένεια αποτελούν
δύο διαφορετικά συστήματα, τα οποία
συναντιούνται έχοντας ως κοινό σημείο
το παιδί και ως στόχο τη διαπαιδαγώγηση, την κοινωνικοποίηση, την αυτοπειθαρχία του.
Ο ρόλος τους είναι διαφορετικός, αλλά εξίσου σημαντικός, λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλοεξαρτώνται. Η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ
τους αποτελεί μια αναγκαιότητα και έχει σημαντικά
οφέλη. Μεταξύ των ωφελειών που αφορούν στα
παιδιά είναι η καλύτερη σχολική επίδοση και μεγαλύτερη γνωστική ανάπτυξη, θετικότερη στάση απέναντι στο σχολείο, μεγαλύτερες φιλοδοξίες, θετικές
συμπεριφορές, μεγαλύτερη επιμονή στην ολοκλήρωση
εργασιών και μια ενισχυμένη αίσθηση ευθύνης για τη
μάθηση, θετική εικόνα εαυτού, αυτοεκτίμηση, και
αίσθηση ασφάλειας και αυτοπεποίθησης, που ενισχύει
τη μάθηση.

1η Οκτωβρίου

28η Οκτωβρίου

Το Σχολείο μας τίμησε τα 53α γενέθλια της Κυπριακής Δημοκρατίας με μια λιτή και συνάμα περιεκτική εκδήλωση τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2013.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε σκετσάκι, τραγούδια,
απαγγελία και κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς,
τα οποία ετοίμασαν και παρουσίασαν όλα τα παιδιά
της Γ΄ τάξης. Τα παιδιά έμαθαν για τα γεγονότα που
οδήγησαν στην Ανεξαρτησία της Κύπρου και γνώρισαν τα σύμβολα του κράτους μας, τη σημαία της
Κύπρου και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το αφιέρωμα στα γενέθλια της Κυπριακής Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.

Την ένδοξη επέτειο της «28ης Οκτωβρίου 1940»
τίμησε το Σχολείο μας με πλούσια καλλιτεχνική εκδήλωση. Πρωταγωνιστές του προγράμματος ήταν τα
παιδιά του Β΄2 που ζωντάνεψαν με μεγάλη επιτυχία
τους Νικητές του Σαράντα: τους τσολιάδες, τα φανταράκια, τους ναύτες, τους αεροπόρους, τις νοσοκόμες,
τις Ηπειρώτισσες γυναίκες, τη μητέρα Ελλάδα. Αξιοπρόσεκτη ήταν και η συμμετοχή των παιδιών του Α΄1
και του Α΄3 που αφιέρωσαν τις απαγγελίες τους στη γαλανόλευκη σημαία. Ένα πανέμορφο κλείσιμο στη
γιορτή έδωσαν τα παιδιά της Γ΄ τάξης, χορεύοντας δύο ελληνικούς χορούς, το Ποδαράκι και τον Κοφτό.
Η Διευθύντρια έδωσε τα θερμά της συγχαρητήρια στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς που οργάνωσαν και
καθοδήγησαν τους μικρούς συμμετέχοντες και γενικά σ’ όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.
Οι θεατές, εκπρόσωποι φορέων του Δήμου μας, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας,
Κοινοτάρχης, Πρόεδρος και Μέλη Συνδέσμου Γονέων, π. Πέτρος, ομάδα Δημόσιου Νηπιαγωγείου, ομάδα
Παιδικής Πολιτείας ΝΑΓΙΑ, γονείς, κηδεμόνες κ.ά καταχειροκρότησαν τα παιδιά.
Οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου του «40» κορυφώθηκαν στο Δήμο μας τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου
2013 με πανηγυρική δοξολογία, στην οποία πανηγυρικό λόγο εκφώνησε η οικεία επιθεωρήτρια κ. Πόπη
Ιακώβου. Ακολούθησε παρέλαση με επίκεντρο την Πλατεία Ηρώων όπου στήθηκε η εξέδρα των επισήμων.
Το σχολείο μας εκπροσώπησαν επάξια στην παρέλαση τα παιδιά της Γ΄ τάξης, που άφησαν άριστη εντύπωση
με την πειθαρχημένη παρουσίασή τους.
Μαριάννα Παπαμιχαήλ
Βοηθός Διευθύντρια
Ορθοδοξία Ζαννέττου
Eκπαιδευτικός

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλία από τη Διευθύντρια με θέμα τους στόχους της σχολικής μονάδας,
τις μεθόδους διδασκαλίας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Υ.Π.&Π. και τα Προγράμματα-Δράσεις που θα συμμετέχει το σχολείο. Στην ομιλία
δόθηκε έμφαση στο θέμα της ασφάλειας και υγείας
και της ποιότητας ζωής στο σχολικό χώρο, στην πειθαρχία, στη μαθητική στολή, στην κατ΄οίκον εργασία,
στους στόχους υπό έμφαση του Υ.Π.&Π. για τη φετινή
σχολική χρονιά, που είναι η γνωριμία και η διατήρηση
άσβεστης της μνήμης των κατεχομένων μας και η καλλιέργεια της ενεργούς πολιτότητας, με εστίαση στην
κοινωνική αλληλεγγύη, ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν, να ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν
στην απάμβλυνση του κοινωνικού προβλήματος της
οικονομικής κρίσης.
Σύντομη αναφορά έγινε και στο Νέο Αναλυτικό
Πρόγραμμα, στο νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τα νέα
γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι η εκμάθηση Αγγλικών από την πρώτη τάξη, η Εμπέδωση, η Αγωγή Υγείας,
Γνωρίζω τον Κόσμο μου, Γλώσσα και Πολιτισμός κτλ.
στην εκμάθηση της πρώτης Ανάγνωσης στα παιδιά
της πρώτης τάξης κ.ά.
Η ενημέρωση των γονιών ολοκληρώθηκε για τα
Προγράμματα-Δράσεις του σχολείου, με αναφορά
στο Οικολογικό Σχολείο και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
LITTER LESS, στην Τηγανοκίνηση με τη συλλογή χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού, στα Προγράμματα
για τα Αρωματικά Φυτά και το Δάσος στο Εκπαιδευτικό
Περιβαλλοντικό Κέντρο της Αθαλάσσας, στο Μουσειακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου Πιερίδη
και του Καλλινίκειου Δημοτικού Μουσείου, στη συμμετοχή σε δύο Προγράμματα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας του Υ.Π.&Π.

με θέματα την Αναβάθμιση και Βελτίωση του Σχολικού
Περιβάλλοντος και την Ανάπτυξη της συνεργασίας
και των αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών,
εφαρμόζοντας δημοκρατικές αρχές καθώς και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, σε ένα πρόγραμμα
Πρώιμης Παρέμβασης της Ειδικής Παιδαγωγού σε
συνεργασία με το Σύμβουλο Ειδικής Εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, έγινε ενημέρωση για το παρεμβατικό
πρόγραμμα του Κέντρου Πρόληψης «Μικρή Άρκτος»
του Τομέα Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με το θέμα: Νιώθω-Αναγνωρίζω-Επεξεργάζομαι-Εκφράζω τα συναισθήματά μου» προς τα παιδιά της Γ΄τάξης υπό τη μορφή σειράς βιωματικών εργαστηρίων αλλά και σε εκπαιδευτικούς και γονείς για πρόληψη της παιδικής
επιθετικότητας, για τη δράση του σχολείου με το Δημόσιο Νηπιαγωγείο, το Νηπιαγωγείο Νάγια και την
Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων για τη δράση
«Άθληση και Υγιεινή Διατροφή πάνε μαζί», για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενδοσχολικής αυτομόρφωσης
εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το Π.Ι.Κ. και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο κ.ά.
Ακολούθησε δεξίωση, την οποία προσέφερε ο Σύνδεσμος Γονέων και Συνάντηση των γονιών και των εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας, σε προσωπικό
επίπεδο, ώστε να ενημερωθούν για τη σχολική επίδοση
και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Συγκεκριμένα,
οι γονείς μπορούσαν να έχουν σχετική ενημέρωση
για τα δοκίμια αρχικής αξιολόγησης στα ελληνικά και
στα μαθηματικά και για τα ειδικά δοκίμια του Υ.Π.Π.,
που αφορούσαν τους αλλόγλωσσους μαθητές.
Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Διευθύντρια

Παιδικός & Βρεφοκομικός Σταθμός Αθηένου
Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

Στις 2 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά 20132014 ξεκίνησε για το Παιδοκομικό & Βρεφοκομικό
Σταθμό Αθηένου. Το σχολείο μας γέμισε και πάλι με
χαρούμενες παιδικές φωνούλες. Τα παιδάκια έχουν
προσαρμοστεί στο νέο τους περιβάλλον στο οποίο
απασχολούνται δημιουργικά και περνούν ευτυχισμένα. Το σχολείο παρέχει στα παιδάκια φροντίδα,
ασφάλεια και διαπαιδαγώγηση. Στις 17 Σεπτεμβρίου
έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός και ο π. Δημήτριος
ευχήθηκε στις δασκάλες υπομονή και στα παιδάκια
υπακοή. Τα παιδιά πέρασαν ευχάριστα στο παιχνιδότοπο Boboland που πήγαμε στις 10 Οκτωβρίου.

Ευχόμαστε σ’ όλα τα παιδάκια καλή
σχολική χρονιά με υγεία!
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε:
στον Κώστα Μαμμούς για δωρεάν καλοκαιρινά ρούχα
προς πώληση των οποίων τα έσοδα δόθηκαν στο
σταθμό.
Στο Σταύρο Μεστάνα για δωρεάν σφουγγαράκια
με αστείες φατσούλες ζώων και διάφορα φρούτα.
Στους Μιχάλη, Λένια και Νίκο Καρούσιου που προσέφεραν μέρος των εσόδων από την κηδεία εις μνήμη
της μητέρας τους.
Στους Χριστιάνα και Πανίκο Ματσούκα που επίσης
προσέφεραν μέρος των εσόδων από τη κηδεία εις
μνήμη του πατέρα τους.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από δραστηριότητες
με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2013-2014.
Λένια Καρούσιου
Διευθύντρια
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Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο Αθηένου Κ.Α΄- Κ.Β΄

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.B΄
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ»

Παιδιά τρώνε το φαγητό τους

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν
κατά την περσινή σχολική χρονιά πετύχαμε ώστε να
εφαρμοστεί από φέτος και στα σχολεία μας ο Θεσμός
του Ολοήμερου Σχολείου (Ο.Σ.). Στο Ο.Σ. Αθηένου φοιτούν 74 παιδιά, 34 του Κ.Α΄ και 40 του Κ.Β΄. Τα παιδιά
παραμένουν στο σχολείο, τρώνε και στη συνέχεια κάνουν
τα μαθήματά τους, μαθαίνουν Αγγλικά, Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές, ασχολούνται με θέματα ενδιαφέροντος
όπως το Θέατρο, η Τέχνη, η Μουσική και ο Σχεδιασμός
- Τεχνολογία.
Στο Ο.Σ. Αθηένου εργάζονται συνολικά δεκαέξι εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι τρεις ανήκουν και στο μόνιμο

Κάποια παιδιά κάνουν τα μαθήματά τους

προσωπικό των σχολείων μας ενώ οι υπόλοιποι δεκατρείς είναι αδιόριστοι δασκάλες και δάσκαλοι.
Αρχικά αρκετά παιδιά δήλωσαν ότι θα παραμένουν
στο Ο.Σ. έως τις 15:05 ενώ λίγο αργότερα αναθεώρησαν
την αρχική τους απόφαση και ζήτησαν να παραμένουν
στο πρόγραμμα ως τις 16:00. Το γεγονός αυτό αλλά
και το ότι συνεχώς ζητούν να εγγραφούν στο Ο.Σ. και
άλλα παιδιά, καταδεικνύουν πως ο θεσμός ενθουσίασε
τα παιδιά και ικανοποίησε και τους γονείς.
Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
Διευθυντής Ολοήμερου Σχολείου
Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε ο ενδοσχολικός
εορτασμός για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 στο Δημοτικό
Σχολείο Κ.Β’. Στον εορτασμό
έλαβαν μέρος τα παιδιά των Δ’
τάξεων, τα οποία παρουσίασαν
θεατράκια, ποιήματα, χορούς και
τραγούδια εμπνευσμένα από το
ηρωικό έπος του 40!

Το Σχολείο μας για δεύτερη σχολική χρονιά ανήκει
στη μεγάλη οικογένεια των Οικολογικών Σχολείων με
γενικό θέμα «Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων
μέσα από την ανάπτυξη καταναλωτικών συνηθειών
– συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον».
Πολλά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η υπερθέρμανση του
πλανήτη, η ρύπανση, η εξάντληση των φυσικών πόρων
και η απώλεια της βιοποικιλότητας οφείλονται στον
τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε.
Η ποιότητα της ζωής μας, η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη εξαρτώνται από την ανάγκη προσαρμογής στους περιορισμούς του περιβάλλοντος.
Πρέπει επομένως, να αλλάξουμε τον τρόπο σχεδιασμού,
παραγωγής, χρήσης και διάθεσης των προϊόντων. Για
να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή χρειάζεται η συμμετοχή
όλων μας, παιδιών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων, τοπικών αρχών, εθνικών και παγκόσμιων κυβερνήσεων.
Με σύνθημα «Τα τηγανέλαια είναι καταστροφή για
το περιβάλλον. Μπορούμε να τα κάνουμε καύσιμο!»
το σχολείο μας συμμετέχει εθελοντικά στο Πρόγραμμα
Τηγανοκίνηση που οργανώθηκε από την ΑΚΤΗ Κέντρο
Μελετών και Έρευνας .
Συγκεκριμένα μέσα από την συνεργασία των παιδιών
με φίλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, συγγενείς και μέλη
της ευρύτερης οικογένειας αναγνωρίζουν το πρόβλημα
της σημαντικής ρύπανσης που προκαλεί η απόρριψη
των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και αναλαμβάνουν δράση. Καλούνται λοιπόν οι μαθητές να
εμπλακούν στην επίλυση αυτού του προβλήματος
αναλαμβάνοντας το διαχωρισμό, τη συλλογή και την
ασφαλή μεταφορά τους στο σχολείο.
Η ρύπανση των υδροφορέων από τα τηγανέλαια

Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αθηένου
1

Στην πρώτη και στη δεύτερη φωτογραφία: Με
τον αγιασμό των παιδιών ξεκίνησε η νέα σχολική
χρονιά. Ο αγαπητός παππούλης των παιδιών, κ. Χαμπής Ζορπάς είναι στην παρέα μας.

Τα παιδιά του Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αθηένου, μαζί με τις δασκάλες τους, γιόρτασαν την επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, με μια μεγάλη τούρτα που απεικόνιζε
το χάρτη της Κύπρου.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση γνωριμίας εκπαιδευτικών
και γονιών του σχολείου μας, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013. Η συνάντηση περιελάμβανε παρουσίαση του προγράμματος του νηπιαγωγείου από
την υπεύθυνη νηπιαγωγό κα Στάλω Σκούρου και
γνωριμία-συνομιλία με τις νηπιαγωγούς του σχολείου. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους και να λύσουν αρκετές
απορίες τους. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση.

Έλενα Χατζηδημητρίου Χάβα
Νηπιαγωγός

Η εκστρατεία «Τηγανοκίνηση» άρχισε με
συγκέντρωση των παιδιών και επίδειξη του τρόπου
συλλογής των τηγανελαίων από τα παιδιά.

Νηπιαγωγείο Παιδική Πολιτεία Νάγια

Από τις δραστηριότητές μας...

Μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνικά
Θέματα», τα παιδιά διδάχθηκαν για την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Παρακολούθησαν σχετικά φιλμάκια και παρουσιάσεις. Επίσης
τραγούδησαν και πραγματοποίησαν την καθιερωμένη παρέλαση. Στον μικρό ενδοσχολικό εορτασμό που έγινε με την ευκαιρία της εθνικής επετείου, όλα τα παιδιά του σχολείου παρακολούθησαν
με μεγάλη προσοχή σχετική παρουσίαση που ετοίμασαν οι δασκάλες τους.

βλάπτει σοβαρά και ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.
Ένα λίτρο λαδιού μπορεί να ρυπάνει ένα εκατομμύριο
λίτρα νερού, ποσότητα η οποία μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες του ατόμου για περίπου 14 χρόνια. Επίσης
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα αποχετευτικά
συστήματα και υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης από
την απόρριψή τους στις χωματερές.
Τα τηγανέλαια μέσω μιας απλής επεξεργασίας εστερεοποιούνται και θα παράγουν το βιοντίζελ και τη
γλυκερίνη.Το βιοντίζελ το οποίο είναι φιλικό στο περιβάλλον, ανανεώσιμο μη τοξικό και βιοδιασπώμενο
χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητά μας ως καύσιμο θέρμανσης και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η γλυκερίνη
χρησιμοποιείται για την παραγωγή στερεού και υγρού
σαπουνιού, κολλητικών, φαρμάκων κ.τ.λ.

2
Στην τρίτη φωτογραφία: Τα παιδιά συμμετείχαν
στους εορτασμούς με την ευκαιρία της επετείου της
28ης Οκτωβρίου.
Στην τέταρτη και πέμπτη φωτογραφία: Παγκόσμια
ημέρα τροφίμων. Τα παιδιά γευμάτισαν στο σχολείο
με όσπριο φαγητό. Αργότερα παρακολούθησαν θεατράκι με θέμα τη διατροφή και υγεία στο Δημοτικό
σχολείο.

3

4

5
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Το νησί μας, μια ευρωπαϊκή χώρα με
όραμα ξεκινά να συμμετέχει στην οργάνωση των εκδηλώσεων αυτών από το
1995, με συντονιστή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που παρέχει στις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές, συμβουλές
και εισηγήσεις και δεν είναι η πρώτη φορά
που ο Δήμος Αθηένου παίρνει μέρος σε
τέτοιες εκδηλώσεις.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Βίβια Καραγιάννη ήταν επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης σε συνεργασία με τη Δημοτική Γραμματέα κα
Νατάσα Γεωργίου Καρούσιου και λειτουργών του Δήμου.
Αναλαμβάνουν την αποστολή να φέρουν εις πέραν με επιτυχία την αναμενόμενη μέρα που ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών και εργασιών. Οργανώνεται και συντονίζεται η συμμετοχή

ιδιαίτερη χαρά τους εκπροσώπους της
Εκκλησίας, της Πολιτείας, τους προσκεκλημένους και δημότες στην τελετή εγκαινίων και το άνοιγμα τριών κτισμάτων
ιστορικής σημασίας για την Αθηένου, που
ο Δήμος Αθηένου σε συνεργασία με το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και
την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας έχουν
αποπερατώσει και τα διαθέτουν για τη
διάδοση της ιστορίας και παράδοσης του
πολιτισμού του Δήμου μας.

της παράδοσης αλλά και της βυζαντινής
τέχνης του Μακαριστού Πατέρα Καλλίνικου.
Το έργο έχει εγκριθεί Συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Μέτρο 3.1:
Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το κόστος αποκατάστασης ανήλθε στο
ποσό των €540,000. Το 80% του κόστους
έχει καλυφτεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το 20%
από το Δήμο. Ο Δήμος κάλυψε και ολόκληρο το Φ.Π.Α. Υπολείπεται μέρος του
εξοπλισμού που θα ολοκληρωθεί αργότερα.
Τη διεύθυνση του Έργου ανέλαβε η
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας με υπεύθυνο συντονιστή τον κ. Μιχάλη Ανδρο-

νας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και
Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας. Μέτρο 3.2: Διατήρηση, Αποκατάσταση και Αναβάθμιση και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Φυσικού Πλούτου.
Το κόστος του Έργου ανήλθε στις
€262,850 με ποσοστό συνεισφοράς 80%
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και 20%
από το Δήμο με επιπρόσθετη καταβολή
από το Δήμο του Φ.Π.Α.
Τη διεύθυνση του Έργου ανέλαβε το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υπό
την διεύθυνση του κ. Χρίστου Κτωρίδη
και της νυν αναπληρώτριας Διευθύντριας
κας Αθηνάς Κληρίδου.
Μελετητές του έργου: Τα συνεργαζόμενα γραφεία Κάριν Γεωργιάδου και Νέαρχου Κληρίδη.
Η ετοιμασία μελέτης για τη διαμόρφω-

πληθώρας εθελοντών που προσφέρουν
τον καλύτερό τους εαυτό με αγάπη και
ενθουσιασμό για τα εγκαίνια των τόσο
σημαντικών κτιρίων από απόψεως αρχιτεκτονικής, ιστορίας και πολιτισμού.
Η έναρξη των εκδηλώσεων γίνεται
μπροστά από το Καλλινίκειο Δημοτικό
Μέγαρο όπου στεγάζεται το Καλλινίκειο
Δημοτικό Μουσείο όπου μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα Γόλγων και Μάλλουρας, την πολύτιμη έκθεση, βυζαντινών
εικόνων του Πάτερ Καλλίνικου, μεγάλου
δωρητή της Αθηένου και εκθεμάτων
εθνογραφικού χαρακτήρα ξεδιπλώνεται
η ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά της
Αθηένου.
Αμέσως μετά τον χαιρετισμό της Δημοτικού Συμβούλου κας Βίβιας Καραγιάννη ακολουθεί όπως αρμόζει στη ντόπια
μας παράδοση και θρησκεία αγιασμός
από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα.
Δύο τραγούδια παρουσιάστηκαν από
την χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου
Αθηένου πριν από την περιεκτική ομιλία
του Δήμαρχου κ. Δημήτρη Παπαπέτρου,
ο οποίος χαιρετίζει και καλωσορίζει με

ιστορικής αναφοράς, κτισμάτων με σκοπό νίκου.
Μελετητές του Έργου, τα συνεργαζότη μετατροπή τους σε διατηρητέα.
Ετοιμάζουμε σήμερα 3 σημαντικά έργα μενα γραφεία Κάριν Γεωργιάδου και Νέτα οποία αποτελούν τα πρώτα έργα με αρχου Κληρίδη.
καθαρά πολιτιστική υποδομή που ο Δήμος μας ολοκληρώνει την αποκατάστασή
Συντήρηση – Αποκατάσταση
τους. Τα έργα αυτά με τη σειρά που θα
του Παραδοσιακού Αλευρόεγκαινιαστούν είναι:

ση, αξιοποίηση και προβολή ανατέθηκε
στην αρχιτέκτονα κ. Κάριν Γεωργιάδου
με τη συνεργασία της εταιρείας Ανδρέας
Άππιος Communication Ltd. Εργολάβοι
του έργου: Κοινοπραξία FAKAS Con. &
Developments Ltd και Α. Αντωνίου & Υιοί
Οικοδομικές Εργασίες Λτδ.

Αναφέρει ο Δήμαρχος:
«Ο Δήμος μας κατά την περίοδο 20012010 θέτοντας ως βασική επιδίωξη να
εφαρμόσει πολιτική διατήρησης και αναβίωσης του παραδοσιακού κέντρου αλλά
και της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε
σε αγορά αξιόλογων και σοβαρής αρχιτεκτονικής αξίας αλλά και σημαντικής

Συντήρηση και αποκατάσταση
του πατρικού σπιτιού του
π. Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη και του παλιού τυροκομείου
που στεγάζεται στον ίδιο χώρο.

μυλου.

Ο Μύλος αγοράστηκε από το Δήμο
Αθηένου το 2004 επί Δημαρχίας Γαβριήλ
Καζάζη για το ποσό των 28.000 από τον
Άλκη Κεπόλα, ο οποίος τον αγόρασε από
τον ιδιοκτήτη του Ανδρέα Χατζηθεοχάρους με σκοπό να τον αξιοποιήσει για τουΤο κτίριο ανήκει στο Ίδρυμα Καλλίνι- ριστικούς σκοπούς.
Η οικοδομή έχει συντηρηθεί και αποκου Μοναχού και με εκμίσθωση παραχωκατασταθεί
ως Παραδοσιακός Αλευρόρήθηκε στο Δήμο, πρώτιστα για αποκαμυλος
με
μουσειακό
χαρακτήρα. Το έργο
τάσταση αλλά και μέσα από σχετική σύμθα
έχει
εκπαιδευτικό
και διδακτικό χαραβαση στην οποία μεταξύ άλλων προνοκτήρα
αφού
θα
παρουσιάζεται
η διαδρομή
είται η μετατροπή του σε μουσειακό χώρο,
ως χώρου εκθέσεων, διαλέξεων, σεμινα- παραδοσιακού τρόπου κατασκευής ψωρίων, μορφωτικών, καλλιτεχνικών και μιού.
Το έργο έχει εγκριθεί ως Συγχρηματοθρησκευτικών δραστηριοτήτων με κενδοτούμενο
Έργο από το Πρόγραμμα
τρικό στόχο τη διατήρηση της μνήμης και
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Άξο-

Συντήρηση - Αποκατάσταση
Παραδοσιακής οικοδομής Γεωργίου και Φωτεινής Πουγεράση και Διαμόρφωση της σε Τουριστικό Κατάλυμα.
Η οικία έχει αγοραστεί από το Δήμο
Αθηένου το 2003 επί Δημαρχίας Γαβριήλ
Καζάζη για το ποσό των 36,000Λ.Κ. από
τις αδελφές Πουγεράση.
Το έργο εγκρίθηκε ως Πολεοδομικό και
τη διεύθυνση ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υπό τη διεύθυνση
του Διευθυντή κ. Χρίστου Κτωρίδη και
της νυν Αν. Διευθύντριας κ. Αθηνάς Κληρίδου. Μελετητές του έργου το Μελετητικό Γραφείο Έλλης Κωνσταντινίδου. Ερ-
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γολάβοι του έργου Κοινοπραξία FAKAS
Con & Developments Ltd. και Α. Αντωνίου
& Υιοί Οικοδομικές Εργασίες Λτδ.
Η οικοδομή έχει αποκατασταθεί στην
αρχική της μορφή και έχει μετατραπεί σε
αγροτουριστικό συγκρότημα αποτελούμενο από 5 δωμάτια (στούντιο) με ενσωματωμένους χώρους υγιεινής. Το καφενείο
θα χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος χώρος και μαζί με την εσωτερική αυλή θα
υποστηρίζουν το συγκρότημα. Στόχος να
χρησιμοποιηθεί ως αγροτουριστικό κατάλυμα.
Το κόστος του έργου ανήλθε στις
362,970 ευρώ συν Φ.Π.Α. και καλύφθηκε
με 80% εισφορά από το κράτος και 20%
από το Δήμο.
Τα εγκαινιαζόμενα τρία έργα μαζί με το
υπό εκτέλεση έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση του παραδοσιακού Χανιού του Μεστάνα» που εκτελείται σε συνεργασία με το
Τμήμα Αρχαιοτήτων και μια σειρά από έργα
που έχουν εγκριθεί αλλά αναμένεται η αποδέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων για
την εκτέλεσή τους αποτελούν ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα που ο Δήμος Αθηένου στοχεύει
στην ανάδειξη της πολιτιστικής του υποδομής.

τικά Γραφεία, Εργολάβους, τις υπηρεσίες
του Δήμου, κ.λπ. για τη συμβολή τους στην
ολοκλήρωση των έργων και όλους τους
δημότες που πρόσφεραν και εργάστηκαν
αφιλοκερδώς για την επιτυχία της μέρας
αυτής.
Απευθυνόμενος στον Έντιμο Υπουργό
Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο αναφέρει
την ιστορική πορεία και ανάπτυξη της
Αθηένου πριν και μετά το 1974 και τονίζει
ότι η Αθηένου αξίζει ιδιαίτερης προσοχής
γιατί ζει και αναπτύσσεται κάτω από ιδιαιτερότητές που πρέπει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη.
Με τη σειρά του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος, στο χαιρετισμό
του εκφράζει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή
που αισθάνεται για την πρόσκληση του
Δήμου για να τελέσει τα εγκαίνια των
τριών έργων που συμβάλουν στον εξωραϊσμό του ιστορικού πυρήνα της Αθηένου.
Θέλω να διαβεβαιώσω, ανέφερε ο έντιμος Υπουργός, ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει σθεναρά παρόμοιες πρωτοβουλίες παρά τη δύσκολη οικονομική
περίοδο που διανύει ο τόπος μας. Κορυφαία προτεραιότητά μας και στόχος είναι

τα έζησε η οικογένεια ως δύο υπνοδωμάτια
και η σάλα. Στο πίσω μέρος του συμπλέγματος βρισκόταν το παραδοσιακό τυροκομείο όπου οι επισκέπτες κεράστηκαν το
γνωστό παραδοσιακό αθηενίτικο χαλλούμι. Στο χώρο υπήρχε έκθεση τέχνης από
το κ. Κώστα Κωνσταντίνου Μαύρο, ο
οποίος ανέλαβε αφιλοκερδώς την εσωτερική διαμόρφωση της οικίας Καλλίνικου
Μοναχού.
Η πομπή συνεχίζεται προς την πλατεία
Βρύσης και Χάνι Μεστάνα – παραδοσιακή
μουσική ακούγεται από μακριά και φθάνοντας στη Βρύση οι παρευρισκόμενοι
απολαμβάνουν κυπριακούς χορούς από
τον Πολιτιστικό Όμιλο Μάλλουρας με
κρασί. Γίνεται σύντομη περιήγηση και
αναφορά για την ύδρευση της Αθηένου
από το νερό Καφούντας από την ξεναγό
Ελένη Καλαποδά. Για τη μεταφορά νερού
αναρρύχθηκαν καμιά εκατοστή λάκκοι
των οποίων οι πυθμένες ενώθηκαν με λαγούμια και το νερό εισερχόταν σε πετρόκτιστο ντεπόζιτο και από κει διοχετευόταν
σε επτά πετρόκτιστες φουντάνες και η μοναδική που σώθηκε είναι στην πλατεία Γάστρας. Η φουντάνα είναι μια τετράγωνη
δεξαμενή με ελαφρώς θολωτή σκέπη. Στη

Χαρίτο Θεοχάρους και ακολουθούν ο γιος
του Μιχαήλης, γνωστός ως Κάγιαφος για
την ευθυκρισία του και αργότερα ο Αντρέας Χατζηθεοχάρους, ο οποίος διετέλεσε
Δήμαρχος από το 1960-1986. Ο μύλος είχε
τη δυνατότητα να αλέθει βίκο, ρόδι, φαβέττα, αλάτι και πουργούρι και εξυπηρετούσε εκτός από την Αθηένου και όλα τα
γειτονικά χωριά. Μετά την αποκατάσταση ο χώρος παρουσιάζει τους τρεις μύλους
που δούλευαν αρχικά με ατμομηχανή και
στη συνέχεια με πετρελαιομηχανή.
Στο χώρο γινόταν: α) κατασκευή χειροποίητων κεραμικών ειδών από παιδιά με
τη βοήθεια της Αναστασίας Λαμπασκή
Ονησιφόρου, β) αναπαράσταση παρασκευής και προσφοράς Αθηενίτικου ψωμιού και λικέρ.
Ευχαριστίες στην οικογένεια Αντρέα
Χατζηθεοχάρους.
Φτάνουμε τέλος στην παραδοσιακή οικία, ένα αρχοντικό της οικογένειας Γεώργιου και Φωτεινής Πούγεραση όπου γίνονται τα εγκαίνια και σύντομη παρουσίαση. Ανάμεσα στο πλήθος οι αδελφές
Πουγεράση που δέχτηκαν να πουληθεί το
σπίτι σε μια πολύ συγκαταβατική τιμή, θέλοντας να προβάλουν το πατρικό τους και

Τρία από τα έργα αυτά:
α) Το παραδοσιακό καφενείο Γιάννη
Πούγεραση που θα μετατραπεί σε Πολυκέντρο Νεότητας. β) Η πλατεία της Βρύσης που θα προβάλει την παλιά φουντάνα
της Γάστρας και γ) το Μεσαορίτικο Αγροτόσπιτο Χαρίδημου Χατζηχάρου, έχουν
προταθεί και εγκριθεί για χρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Επίσης αναμένουν σειρά και δύο Πολεοδομικά έργα που είναι:
α) Αναμόρφωση της Πλατείας Αγίου
Φωκά και παλαιάς Δημοτικής Αγοράς που
θα μετατραπεί σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο και β) Αναμόρφωση
Πλατείας Εκκλησιών της Παναγίας και η
Ανακατασκευή και Διαμόρφωση των Κεντρικών Δρόμων του Πυρήνα.
Τα έργα αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους και στοχεύουν να επιφέρουν κοινωνικά οφέλη
στο Δήμο με τη δημιουργία προϋποθέσεων
ανάπτυξης αγροτουρισμού».
Ευχαρίστησε στη συνέχεια όλους τους
κρατικούς φορείς, τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, πρώην Δημάρχους, Μελετη-

η ευημερία των πολιτών. Γι αυτό και δεν
θα σταματήσουν οι σχεδιασμοί και ο προγραμματισμός νέων έργων σε Δήμους και
κοινότητες ούτως ώστε να μπορέσουμε
να προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους
όταν η οικονομική κατάσταση το επιτρέψει.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Αθηένου υποδέχεται με χορό τους παρευρισκόμενους
στο πρώτο εγκαινιαζόμενο κτίριο, στην
οικία Μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη. Γίνεται σύντομη παρουσίαση της
οικοδομής από την Έφορο Μουσείου Νόνη Παπουή, όπου κατά τον 20ο αιώνα έζησε η οικογένεια Πέτρου και Φλουρεντζούς
Μαμμούς με τα πέντε τους παιδιά. Ο Πέτρος Μαμμούς ήταν έμπορος και τυροκόμος και στην οικία λειτουργούσε μπακάλικο και τυροκομείο.
Στο κατώι του σπιτιού ήταν ο ηλιακός,
το γραφείο, η τραπεζαρία και η κουζίνα.
Με την αποκατάσταση τα δύο δωμάτια
δεξιά και αριστερά του ηλιακού διαμορφώθηκαν ως το εργαστήρι του αγιογράφου, πρεσβευτή της βυζαντινής αγιογραφίας στην Κύπρο, Πάτερ Καλλίνικο.
Στο ανώι διαμορφώθηκαν οι χώροι όπως

βόρεια πλευρά φαίνεται χαραγμένη η χρονολογία 1909. Από αυτές τις φουντάνες
ξεδιψούσαν οικογένειες και ζώα. Μεταξύ
τους καμήλες, μουλάρια και άλογα που
σταβλίζονταν στο κοντινό Χάνι Μεστάνα,
που κτίστηκε γύρω στο 1900 από τους γονείς της Ελένης Μεστάνα. Το πανδοχείο
μέχρι το 1950 φιλοξένησε εκατοντάδες
εμπόρους και πολλούς περιηγητές. Εσωτερικά αποτελείται από δύο ηλιακούς ένα
στο ισόγειο και ένα στο ανώγειο. Υπήρχαν
ένα υπνοδωμάτιο στο ισόγειο και πέντε
στο ανώγειο, τραπεζαρία, αποθήκη για
κάρβουνα, εσωτερική αυλή και στεγασμένοι στάβλοι που μπορούσαν να χωρέσουν
μέχρι 18 καμήλες. Είναι μια οικοδομή κτισμένη από πλίνθους και είναι καλυμμένη
από γύψο. Οι καμάρες της οικοδομής είναι
κτισμένες από πέτρα από το όρος και αποτελούν όχι μόνο στοιχείο ομορφιάς αλλά
και μέσο στήριξης.
Επόμενος σταθμός είναι τα εγκαίνια του
Παραδοσιακού Αλευρόμυλου «Μύλος
Κάγιαφος».
Σύντομη αναφορά από την Έφορο του
Μουσείου κα Νόνη Παπουή. Ιδρύθηκε τη
δεκαετία του 1910 με πρώτο ιδιοκτήτη το

να τιμήσουν τους γονείς τους. Εκτός από
το αρχοντικό δίπλα ήταν το παραδοσιακό
καφενείο, το συνοικιακό μπακάλικο και η
κάβα. Η οικοδομή μετατράπηκε σε αγροτουριστικό συγκρότημα αποτελούμενο
από πέντε υπνοδωμάτια με ενσωματωμένους χώρους υγιεινής. Ωραιότατη είναι
η εσωτερική αυλή του με την πετρόκτιστη
του σκάλα. Στους κοινόχρηστους χώρους
του ισογείου φιλοξενείται η συλλογή από
ζωγραφικούς πίνακες και φωτογραφίες
τοπίων της Αθηένου, του ζεύγους Ανδρέα
και Γεωργία Χριστοδούλου που παραχωρήθηκαν δωρεά στο Δήμο Αθηένου, ένα
έργο του καλλιτέχνη συνδημότη μας Κωνσταντίνου Μαύρου.
Μετά τα εγκαίνια έχουμε παράσταση
από το ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες Αθηένου, προσφέρεται σπιτίσιο γλυκό αμυγδάλου και τέλος ένα αναμνηστικό δώρο για
τους επισκέπτες.
Η εκδήλωση συμπληρώνεται με δεξίωση
που προσφέρεται σ’ όλους τους επισκέπτες.
Επιμέλεια
Ελένη Καλαποδά
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Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
γή λίπους, καθώς και μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού με το γεύμα. Επιπλέον, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά
είναι πλούσια σε βιολογικά ενεργά μικροστοιχεία, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.
Ο λόγος για τον οποίο εκδηλώθηκε
τόσο ενδιαφέρον για τη Μεσογειακή
Διατροφή είναι κυρίως εξαιτίας της προστασίας που προσφέρει από καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο. Έρευνες
έχουν δείξει ότι άτομα που ακολούθηΟι λαοί της Μεσογείου εδώ και αιώνες
σαν τη μεσογειακού τύπου διατροφή,
ακολουθούσαν μια διατροφή που βασιζόταν κυρίως στα αγαθά που τους έδι- 1) Υψηλή αναλογία σε μονοακόρε- παρουσίασαν πολύ χαμηλότερη επίστα προς κορεσμένα λιπαρά οξέα πτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων,
νε η φύση. Τις τελευταίες δεκαετίες απο2)
Μέτρια κατανάλωση αιθυλικής αλ- καθώς και καρκίνου σε σύγκριση με άλδείχτηκε ότι όσοι ακολουθούν τη με(κόκκινου κρασιού)
κοόλης
λα άτομα που ακολούθησαν μια κλασσογειακή αυτή διατροφή είναι πιο υγιείς
σική διατροφή (όπου καταναλώνανε
και ζουν περισσότερα χρόνια. Η Δια- 3) Μεγάλη κατανάλωση οσπρίων
τροφή αυτή ονομάστηκε λοιπόν Με- 4) Μεγάλη κατανάλωση δημητρια- μοσχάρι, χοιρινό, βούτυρο, διάφορες
κών (και ψωμιού)
κρέμες και μαργαρίνη).
σογειακή γιατί χρησιμοποιείται από

κινσον) και θεωρείται ως ο πλέον υγιεινός τρόπος διατροφής αφού προστατεύει από καρδιακές προσβολές, καρκίνο (π.χ. παχέος εντέρου), παχυσαρκία,
κ.ά.
Τα τελευταία χρόνια είδαν το φως της
δημοσιότητας πολυετείς έρευνες για τη
Μεσογειακή Διατροφή οι οποίες επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω.
Δυστυχώς οι μοντέρνες διατροφικές
συνήθειες που ακολουθεί ο πληθυσμός
των ανεπτυγμένων χωρών απέχουν πολύ από το πρότυπο της Μεσογειακής
Διατροφής, μιας και χαρακτηρίζονται
από κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων
λιπαρών από επεξεργασμένες τροφές
και απουσία φυτικών ινών.
Για μας που ζούμε στη περιοχή της
Μεσογείου είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουμε αυτή τη διατροφή, διότι η γη

Αυτό αποδόθηκε στο ότι με τη Μεσοτους Ευρωπαϊκούς λαούς της Μεσογεί- 5) Μεγάλη κατανάλωση φρούτων
ου. Καθιερώθηκε και έγινε πλέον διά- 6) Μεγάλη κατανάλωση λαχανικών γειακή Διατροφή είχαν αυξημένη κασημη σε όλους μας ως Πυραμίδα Με- 7) Χαμηλή κατανάλωση κρέατος και τανάλωση σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C,
προϊόντων κρέατος
ολεϊκό οξύ, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα με τη
σογειακής Διατροφής, η οποία ορίστηκε το 1995 από το διάσημο φυσιολόγο 8) Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και κατανάλωση ψαριών και μειωμένη
γαλακτοκομικών
πρόσληψη κακής χοληστερίνης (LDLΆνσελ Κις.
Ως «Μεσογειακή Διατροφή» αναφέ- 9) Κατανάλωση ψαριών (σολομού, χοληστερίνη) και κορεσμένων λιπαρών
σαρδέλας κλπ)
οξέων. Ως συνέπεια, οι ασθενείς με μερεται η διατροφή η οποία χαρακτηρίΗ
κύρια
διαφορά
μεταξύ
της
Μεσοσογειακή διατροφή είχαν χαμηλό κίνζεται από χαμηλή κατανάλωση λίπους
και ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών οξέ- γειακού τύπου Δίαιτας και συνηθισμέ- δυνο για εμφάνιση καρκίνου, εμφράγων (ζωϊκά), και από υψηλή κατανάλωση νων διατροφών άλλων χωρών είναι ότι ματος, διαβήτη, δυσλιπιδαιμίας, ρευυδατανθράκων, που βρίσκονται κυρίως η Μεσογειακή Διατροφή βασίζεται κυ- ματοειδούς αρθρίτιδας και άλλων νοστα σιτηρά και τα προϊόντα τους (δη- ρίως στην κατανάλωση μη ζωϊκών τρο- σημάτων.
Πολυετείς έρευνες έχουν αποδείξει
μητριακά, ψωμί, ρύζι και μακαρόνια), φών συμπεριλαμβανομένων ζυμαριστα φρούτα, στα λαχανικά, στο γάλα κών, ρυζιού, οσπρίων, φρέσκων λαχα- επίσης ότι η Μεσογειακή Διατροφή
και τα γαλακτοκομικά. Η μεσογειακή νικών, φρέσκων φρούτων και εκτετα- οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά εκφυλιστιδιατροφή είναι επίσης πλούσια σε βι- μένη χρήση ελαιολάδου ως βασική πη- κών ασθενειών (π.χ. Αλτσχάιμερ, Πάρ-

μας δίδει πλουσιοπάροχα όλα τα χρειαζούμενα. Για τους μεγαλύτερους αρκεί
να θυμηθούν τι έτρωγαν όταν ήταν παιδιά, δηλαδή πριν τριάντα ή πενήντα
χρόνια και να το διηγηθούν και στους
νεότερους.
Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί
ένα άριστο πρότυπο δίαιτας για μακροζωία, υγιή εμφάνιση και ευεξία. Συνιστάται ο συνδυασμός της με τακτική
σωματική άσκηση για άριστα αποτελέσματα.

ταμίνες, ενώ η κύρια μορφή λίπους που
χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο.

Τα βασικά
χαρακτηριστικά
της Μεσογειακής
Διατροφής είναι
τα εξής:

Πολιτιστικός Όμιλος Μάλλουρα
Νέα πολιτιστική χρονιά

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Μάλλουρα κήρυξε την έναρξη της
νέας του πολιτιστικής χρονιάς 2013-2014 με τον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του
Ομίλου, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, παρουσία αρκετών χορευτών και φίλων.
Πολλά μέλη καθώς και φίλοι του Ομίλου έχουν πλαισιώσει
για ακόμη μια χρονιά τον Όμιλο και με πολύ ζήλο, ενθουσιασμό και συνέπεια, υπόσχονται μια όμορφη και δημιουργική χρονιά.
Στον Όμιλο φέτος έχουν δημιουργηθεί έξι τμήματα Κυπριακών – Λαϊκών χορών με χοροδιδάσκαλο τον κ. Μιχάλη
Μιχαήλ, τρία τμήματα Belly Dance με χοροδιδάσκαλο την
κα Βαρβάρα Γεωργίου και δύο τμήματα Latin με χοροδιδάσκαλο τον κ. Παναγιώτη Χαραλάμπους.
Για την ομαλή λειτουργία των πολιτιστικών εργασιών
απαραίτητη είναι η βοήθεια όλων των φίλων του Ομίλου,
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεχή βοήθεια
και συνεισφορά τους.

Δρ Χρήστος Ηρακλέους
Ορθοπεδικός Χειρουργός
Β’ Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
«’Εναρξη Υπηρεσίας Νομικών Συμβούλων σε Νέους, στα
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου»
Παρέχονται Νομικές Συμβουλές και ενημέρωση για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των νέων από
συνεργαζόμενους Δικηγόρους.
Καλύπτονται Νομικές Συμβουλές και ενημέρωση για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των νέων από
συνεργαζόμενους Δικηγόρους.
Καλύπτεται όλο το φάσμα του Ευρωπαϊκού και Κυπριακού Δικαίου όπως:
•Οικογενειακό Δίκαιο (διαδικασία διαζυγίου, επιμέλεια ανηλίκων, διατροφή)
•Ποινικό Δίκαιο (τροχαίες παραβάσεις, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, οικογενειακή βία)
•Εργατικό δίκαιο (αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, δικαιώματα νέων εργαζόμενων μητέρων)
•Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο (διαδικασία εγγραφής εταιρείας στον ΄Εφορο Εταιρειών ευρεσιτεχνία)
Ο Οργανισμός δεν θα αναλαμβάνει τη δικαστική εκπροσώπηση ή την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Η υπηρεσία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, ως παροχή πρώτης νομικής συμβουλής σε νέους μέχρι 35 ετών,
στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αγρού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συναντηθούν με το Δικηγόρο μέχρι 2 φορές για το ίδιο θέμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνούν προηγουμένως με τον παγκύπριο αριθμό
77772757 για δήλωση συμμετοχής στις ενημερωτικές συναντήσεις ή και για διευθέτηση ραντεβού.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
λος Αθηένου συμμετείχε με δύο χορευτικά τμήματα παιδιών στην εκδήλωση
«Κυπριακή Βραδιά», που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του Συλλόγου. Η παρουσία των παιδιών που χόρεψαν παραδοσιακούς Κυπριακούς χορούς απέσπασε το θερμότατο χειροκρότημα
όλων των παρευρισκομένων και εγκωμιαστικά
σχόλια για το έργο που επιτεΠλούσια καταγράφεται από κάθε
λείται.
άποψη η δράση και συμμετοχή του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου
συμβάλλοντας ποικιλοτρόπως στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις του Δήμου αλλά και άλλων φορέων εκτός Αθηένου,
όπου καλείται να παρουσιάσει το πλούσιο έργο του σε όλα τα τμήματα, χορευτικό, θεατρικό και χορωδία. Εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε αλλά και
θα συμμετέχει μέχρι τα Χριστούγεννα
αλλά και η εκλογή νέου Συμβουλίου
καταγράφονται στο ημερολόγιο δρα29 Σεπτεμβρίου 2013: Το συγκρόστηριοτήτων του Δημοτικού Πολιτιστιτημα
του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίκού Ομίλου Αθηένου και είναι οι ακόλου
Αθηένου
παρουσίασε Γυναικείους
λουθες:
Κυπριακούς Αντικριστούς στην πρόσο30 Αυγούστου 2013: Στo πλαίσιο ψη της πατρικής οικίας του μακαριστού
σειράς εκδηλώσεων που πραγματο- Πατρός Καλλινίκου, ενώ η χορωδία του
ποίησε ο Αθλητικός Σύλλογος «ΟΘΕΛ- Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου παΛΟΣ» Αθηένου επ’ ευκαιρία των 80χρό- ρουσίασε Κυπριακά Παραδοσιακά τρανων του, ο Δημοτικός Πολιτιστικός Όμι- γούδια στο χώρο εισόδου του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου Αθηένου,

- 30% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΚΙΑ !!!
- 50% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ !!!

στo πλαίσιο των εκδηλώσεων των εγκαινίων των έργων Αναπαλαίωσης και
Αποκατάστασης Διατηρητέων οικιών
του Πατρός Καλλινίκου, Αντρέα Χατζηθεοχάρους και οικία Πούγεραση.
23 Οκτωβρίου 2013: Πραγματοποιήθηκε στο χώρο της πατρικής οικίας
του μ. Πατρός Καλλινίκου η Γενική Συνέλευση του Δημοτικού Πολιτιστικού
Ομίλου Αθηένου, στην παρουσία του
Δημάρχου, Δημοτικού Γραμματέα και
Προέδρου της Πολιτιστικής Επιτροπής
του Δήμου. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης έγινε παρουσίαση των πεπραγμένων του απερχόμενου Συμβουλίου και ανάδειξη νέου Συμβουλίου με
2ετή θητεία. Το νέο Συμβούλιο συστάθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Πρόεδρος: Ευαγγελία Χ” Γιαννακού, Αντιπρόεδρος: Λευτέρης Σίμου, Γραμματέας: Μάριος Πιερίδης, Ταμίας: Μαρία
Βουρή, Μέλη: Μιχάλης Μάγος, Λευτέρης Λάμπρου, Άντρη Βαρνάβα, Σταυρούλα Πεδουλίδου, Αιμιλία Σάββα, Ελένη Κουμίδου, Μαρία Κόλοκου-Φαλά.

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου ανεβλήθη ως
επίσης και όλες οι εκδηλώσεις, λόγω
του θανάτου του Μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην Προέδρου
του Αθλητικού Συλλόγου «ΟΘΕΛΛΟΣ»,
Μιχάλη Καϊλά. Η παράσταση στην Αθηένου θα οριστεί εν ευθέτω χρόνο. Η παράσταση έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου
στο Κινηματοθέατρο «Καλλιθέα» στην
Αραδίππου στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ
Θεάτρου», που διοργανώνει η Θεατρική Ομάδα ΣΠΕ Κοντέας.

25 Δεκεμβρίου 2013: Η χορωδία
του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου
25 Νοεμβρίου 2013: Η θεατρική πα- Αθηένου θα παρουσιάσει, όπως κάθε
ράσταση «Συμπέθεροι από τα Τίρανα», χρόνο, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
η οποία ήταν προγραμματισμένη να αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στον
παρουσιαστεί στην αίθουσα εκδηλώ- προαύλιο χώρο της Εκκλησίας.
σεων του Νέου Γυμνασίου Αθηένου τη
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H AΘΗΕΝΟΥ

Μαρτυρία Α. Καρακίτη για τις κρίσιμες ώρες της Αθηένου το 1974
Τον Αύγουστο του 1974, κατά τη διάρκεια
της 2ης εισβολής τωνΤούρκων, το χωριό μας
πέρασε δύσκολες ώρες. Ο κ. Ανδρέας Καρακίτης, έφεδρος λοχίας τότε, μας αφηγήθηκε
τις συγκλονιστικές προσωπικές εμπειρίες
του ιδίου και των συντρόφων του κατά τις
κρίσιμες αυτές ώρες της Αθηένου. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ιστορικά χρήσιμη
για την κωμόπολή μας μαρτυρία παρατίθεται
πιο κάτω.
Ερχόμενος κάποιος στην Αθηένου διερωτάται πώς κρατήθηκε, γιατί δεν τη κατέλαβαν
οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια της τουρκικής
εισβολής του 1974, αφού η κοινότητα είναι
περικυκλωμένη, όπως το πέταλο. Επιθυμώ
να συμβάλω στο μέτρο του δυνατού στην
ιστορική καταγραφή των γεγονότων που
αφορούν την Αθηένου εκείνη την θλιβερή
περίοδο για την Κύπρο ολόκληρη.
Μετά από αρκετές συναντήσεις με συναγωνιστές μου, έλαβα την εξουσιοδότηση
να αφηγηθώ τα ιστορικά γεγονότα για τις
πέντε κρίσιμες μέρες που πέρασε η Αθηένου. δηλαδή από τις 14 μέχρι τις 19 Αυγούστου του 1974. Στο σημείο αυτό θα ήθελα
να αναφερθώ ονομαστικά στους ανθρώπους αυτούς που ήταν από τις 14 μέχρι και
τις 19 Αυγούστου στην Αθηένου και όλοι
μαζί έδωσαν τον όρκο ότι δεν θα εγκαταλείψουν την Αθηαίνου και ενθουσιασμένοι
είπαν το ιστορικό «Ή ταν ή επί τας». Οι συναγωνιστές μου αυτοί ήταν οι ακόλουθοι: Νίκος Καϊλάς, Γιακουμής Σάκκαλλος, Κώστας Φιάκκος, Χρίστος Φιάκκος,
Κώστας Κουτσουλλής, Μίκης Σιακαλλής, Στέλιος Χριστοφή Ζευς, Γιακουμής
Σκούρου, Κυριάκος Μάριου, Γιώργος
Παπακωνσταντίνου, Κώστας Τούμπας,
Μιχάλης Καρακίτης, Μιχάλης Περός, Νίκος Κολές, Μιχάλης Χ” Πετρής, Κώστας
Βουρής, Κόκος Σουμάκης και ο υποφαινόμενος Αντρέας Καρακίτης. Πέραν αυτών, κατά τις πιο πάνω αναφερόμενες ημερομηνίες, πέρασαν από την Αθηένου, για
μια με δύο μέρες, κι άλλα άτομα, τα οποία
βοήθησαν να παραμείνει η κωμόπολή μας
ελεύθερη. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι
μεγάλη ήταν η συμβολή και του Πυροβολικού.
Θα αρχίσω την αναφορά μου από την
πρώτη ημέρα της 2ης εισβολής στις 14 Αυγούστου. Γύρω στις 10 το πρωί ήρθε κόσμος από την Τύμπου στην Αθηένου. Μετά
ήρθε η μονάδα που υπερασπιζόταν το αεροδρόμιο της Τύμπου. Ρωτήσαμε τον αξιωματικό, εάν άφησαν οπλισμό στο αεροδρόμιο και μας πληροφόρησε ότι είχαν αφήσει
32 δίδυμα πενηντάρια. Σκεφτήκαμε να πάμε να δούμε, και μας είπε «Πού θα πάτε ρε
παιδιά; Περάσανε τα άρματα, χτυπήθηκε
ο υποδιοικητής δεν έμεινε τίποτε.» Απομακρυνθήκαμε από τον διοικητή, βρεθήκαμε τέσσερα άτομα και είπαμε να πάμε
στο αεροδρόμιο να δούμε. Τα τέσσερα άτομα ήταν: οι Αντρέας Καρακίτης, Κώστας
Φιάκκος, Ζένιος Λοΐζου και Βάσος Θ. Χ”Γιαννακός. Πήραμε το Land Rover και πήγαμε
κατά την Τύμπου. Όταν φτάσαμε στην Τύμπου, δεν είδαμε κάποιο. Προχωρήσαμε
προς το αεροδρόμιο με προφυλάξεις και
είδαμε ότι ούτε εκεί υπήρχε οποιοσδήποτε.
Είδαμε τα πενηντάρια τα δίδυμα στις θέσεις
τους που ήταν μέσα στα στρογγυλά ορύγματα. Τα περιεργαστήκαμε και στη συνέχεια πήγαμε στην αποθήκη, όπου είδαμε
πάρα πολλά πυρομαχικά. Στο πάτωμα
υπήρχαν ξηλωμένα πενηντάρια μονόκαννα
και ξαφνικά ακούσαμε αυτοκίνητο να έρχεται προς το αεροδρόμιο. Βγήκαμε αμέ-

τους και τράπηκαν σε φυγή. Περνώντας
από το γυψάδικο του Γιάκουμου, πέρασαν
από του Παυλή και παίρνοντας το δρόμο
για το Αβδελλερό, κοντά στο νοσοκομείο
μας, προσπάθησαν να τους σταματήσουν
ο Γιακουμής Σκούρος, ο Μίκης Σιακαλλής
και ο Κυριάκος Μάριου. Το Land Rover με
το ΠΑΟ σταμάτησε, αλλά το τεθωρακισμένο συνέχισε το δρόμο του εγκαταλείποντας
την Αθηένου. Ο Μίκης Σιακαλλής οδήγησε
το Land Rover με το ΠΑΟ στην περιοχή του
Παυλή κοντά στη μάντρα του Ματσούκα.
Είδαμε τούρκικα οχήματα μεταφοράς προσωπικού να κινούνται από τη Μελούσια
προς τους Τρούλλους. Ρίξαμε τρεις βολές
με το ΠΑΟ και χτυπήσαμε ένα τεθωρακι-

Aπό αριστερά πάνω: Γεώργιος Σουμάκης, Κώστας Βουρής, Μιχάλης Περός, Νίκος Κολές,
Κώστας Φιάκου, Στέλιος Χριστοφή (Ζεύς)
Aπό δεξιά κάτω: Γιακουμής Σάκκαλος, Ανδρέας Καρακίτης, Μίκης Σιακαλής, Νίκος Καϊλάς,
Κώστας Κουτσουλή

σως έξω από την αποθήκη, πήραμε θέσεις
μάχης και είδαμε ένα αυτοκίνητο πολιτικό
μάρκας Peugeot να σταματά σε μια θέση
πενηνταριού. Πήγαμε κοντά και είδαμε ένα
άτομο μέσα στο όρυγμα να μαζεύει κάλυκες του πενηνταριού. Όταν τον ρωτήσαμε
τι έκανε εκεί, μας είπε ότι μάζευε κάλυκες
για να τους λιώσει και να πάρει τον χαλκό.
Τον βγάλαμε από το όρυγμα, του φορτώσαμε ένα πενηντάρι δίδυμο, λίγα πυρομαχικά και μαζί με δύο συναγωνιστές μου ξεκίνησαν για την Αθηένου με σκοπό να ξεφορτώσουν και να βρουν ένα φορτηγό να
το φέρουν για να φορτώσουν τα υπόλοιπα
πενηντάρια. Εν τω μεταξύ δύο ανθυπολοχαγοί της μονάδας που υπερασπιζόταν το
αεροδρόμιο της Τύμπου είχαν έρθει στην
Αθηένου. Όταν άκουσαν ότι θα πηγαίναμε
στο αεροδρόμιο, μας ακολούθησαν εκεί.
Ο Κώστας Φιάκκος και ο Βάσος Θ. Χ” Γιαννακός έφτασαν στη Αθηένου, ξεφόρτωσαν
και έψαξαν για φορτηγό, για να το φέρουν
στην Τύμπου. Περιμέναμε αρκετή ώρα και
αφού δεν επέστρεφαν, αποφασίσαμε να
βάλουμε ένα πενηντάρι πάνω στο Land
Rover και να ξεκινήσουμε να πάμε στη Αθηένου. Στο μεταξύ είπαμε στους δύο ανθυπολοχαγούς να μείνουν εκεί και αν δουν
πεζικό να έρχεται από τη Μια Μηλιά, να πορευθούν προς την Αθηένου. Όταν φτάσαμε
στην Αθηένου, είδαμε ότι ο κόσμος έφυγε.
Πήγαμε στον Αστυνομικό σταθμό και είδαμε τον Βάσο Θ. Χ”Γιαννακό να κρατεί το
φορτηγό του Χρίστια. Εκεί στην αστυνομία
μας είπαν να πάμε να βοηθήσουμε τη διμοιρία που ήταν μεταξύ Μελούσιας και
Αγιάς σε κάτι χαρακώματα. Βάλαμε στο
Land Rover μια βάση του πενηνταριού και
ένα πενηντάρι μονόκαννο. Εκείνη τη στιγμή
έφθασαν από την Τύμπου και οι δύο ανθυπολοχαγοί, οι οποίοι μας πληροφόρησαν
ότι το πεζικό των Τούρκων έφτασε στο αεροδρόμιο. Ξεκινήσαμε για τα ορύγματα και
σε κάποιο σημείο αρχίσαμε να «βάλλουμε»
προς ένα ύψωμα προς την κατεύθυνση της
Αγιάς.
Σε πολύ λίγο καταφέραμε να εντοπίσουμε τη θυρίδα του τουρκικού πολυβολείου
που έβαζε προς τα ορύγματά μας. Πιο
μπροστά από εμάς ήταν ο Νίκος Καϊλάς μαζί με δύο στρατιώτες που ήρθαν από το αεροδρόμιο της Τύμπου. Οι δυο αυτοί στρατιώτες ήταν οι μόνοι που έφεραν τα όπλα
μαζί τους (δυο πενηντάρια μονόκαννα) και
χτυπούσαν προς τα υψώματα της Αγιάς.

Κάποια στιγμή το τουρκικό πολυβολείο σίγησε. Όταν νύχτωσε, επιστρέψαμε στην
Αθηένου. Την επόμενη μέρα, στις 15 Αυγούστου, οι Τούρκοι μάς χτυπούσαν με πυροβολικό. Εμείς ανεβήκαμε σε ένα ύψωμα,
για να βλέπουμε τι γίνεται. Σε μια φάση έπεσαν κάποιες οβίδες κοντά στην εκκλησία
της Παναγίας και ο καπνός την σκέπασε
ολόκληρη. Προς στιγμή θεωρήσαμε ότι η
εκκλησία γκρεμίστηκε, αλλά όταν έφυγε η
σκόνη ήταν στη θέση της. Οι οβίδες χτύπησαν κάποιο σπίτι πλιθαρένιο, το οποίο
δημιούργησε τον κουρνιαχτό. Πολλά σπίτια
χτυπήθηκαν, πάσσαλοι της ηλεκτρικής κόπηκαν, καλώδια ήταν στους δρόμους και
γενικά έγινε μεγάλη αναστάτωση. Γύρω
στις 12 ήρθε ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης
Μαλλουρής με κάποιους Αθηενίτες και λειτούργησαν τον Άγιο Φωκά, γιατί ήταν η
ημέρα της Παναγίας. Αξίζει να αναφέρω
ότι ο Χρίστος Ζαννεττή και ο Πέτρος Ματσούκας οι οποίοι βρίσκονταν στην αυλή
της εκκλησίας και έβλεπαν τις ζημιές, άκουσαν ψαλμωδίες. Πλησιάζοντας προς την
πόρτα την βρήκαν κλειδωμένη. Μας ανάφεραν το περιστατικό και εμείς το είπαμε
στον Παπάγιαννη (πατέρα του Πάτερ Δημήτρη), ο οποίος μας είπε ότι και άλλες φορές ακούστηκαν ψαλμωδίες στην εκκλησία
χωρίς να υπάρχει κανείς μέσα.
Το απόγευμα το τουρκικό πυροβολικό
άρχισε να κτυπά και πάλι. Όταν βράδιασε,
πήγαμε στις σκοπιές μας προσέχοντας για
πιθανή κίνηση του εχθρού. Ξημέρωσε η
επόμενη μέρα που ήταν η Παρασκευή 16
Αυγούστου. Η διοίκηση μας έστειλε ένα
ΠΑΟ των 106 χιλιοστών και ένα τεθωρακισμένο λαστιχοφόρο με πυροβόλο των 60
χιλιοστών. Τα τοποθετήσαμε στα ανατολικά
της Αθηένου προς τη Μελούσια. Το τούρκικο πυροβολικό άρχισε να κτυπά ξανά.
Ανέβηκα σε ένα ύψωμα με τον Στέλιο Ζεύς
και παρακολουθούσαμε που έπεφταν οι
οβίδες. Ξεκινήσαμε και πήγαμε στο σημείο
που τοποθετήσαμε το ΠΑΟ. Ο χειριστής
του ΠΑΟ έφευγε και τον σταματήσαμε. Τον
ρωτήσαμε για ποιο σκοπό πήγε εκεί και γιατί φεύγει και μας απάντησε ότι έρχονται
άρματα για να μας χτυπήσουν. Τον ρωτήσαμε αν είδε άρματα και μας απάντησε «Όχι
μα πυροβολούν μας». Του είπαμε να πάει
πίσω στη θέση του και πήγε. Το τούρκικο
πυροβολικό συνέχιζε να κτυπά. Κάποια
στιγμή ο χειριστής του ΠΑΟ και ο οδηγός
του τεθωρακισμένου μπήκαν στα οχήματά

Mάντρα Ματσούκα
σμένο. Οι Τούρκοι κατέβηκαν από τα οχήματα και ανέβηκαν πεζοί στα υψώματα του
Αγίου Φώτη και προχωρούσαν προς τους
Τρούλλους. Μαζί μου ήταν ο Στέλιος Ζευς,
ο Κωστής Κουτσουλλής και ο Αντρέας Ταππής, ο οποίος ήταν πολύ καλός χειριστής
του πενηνταριού. Μας έριξαν αρκετές οβίδες. Σε κάποια στιγμή εντοπίσαμε το στοιχείο του όλμου που μας έβαζε. Καταφέραμε
και το χτυπήσαμε με το πενηντάρι και έτσι
σταμάτησε τις βολές του εναντίον μας. Στη
συνέχεια κάναμε θεριστικές βολές προς τα
υψώματα που ήταν οι Τούρκοι και πήγαιναν
προς τους Τρούλλους ανενόχλητοι. Αμέσως
οι Τούρκοι έπεσαν χάμω και πήγαιναν έρποντας χωρίς να ξανασηκωθούν.
Σε πολύ λίγο έφτασε ένα τούρκικο αεροπλάνο και μας χτυπούσε. Όπως φαίνεται
έδινε πληροφορίες για τη θέση μας στο πυροβολικό αφού σε περίπου 15 λεπτά άρχισε
να μας βάλλει. Σκεπάσαμε το Land Rover
με κάτι πάλες. Σε πολύ λίγο η περιοχή του
Παυλή πήρε φωτιά. Φύγαμε από εκεί και
ήρθαμε στα πρώτα σπίτια της Αθηένου.
Κάποια στιγμή βλέποντας ότι το Land Rover
με το πενηντάρι κινδύνευε να καεί, πήγα
και το ξεσκέπασα από τις πάλες και το έφερα στα πρώτα σπίτια της Αθηένου. Παρατήρησα ότι η βάση του πενηνταριού ήταν
κομμένη και το πενηντάρι έγερνε προς τη
μια μεριά. Εν τω μεταξύ η περιοχή από του
Παυλή μέχρι το νοσοκομείο καιγόταν. Μετά
από αρκετή ώρα το πυροβολικό έπαυσε
το πυρ και οι Τούρκοι πήγαν στα υψώματα
του Αηλίκου. Κατά τις έξι το απόγευμα
ακούσαμε από το ραδιόφωνο ότι τέθηκε
σε ισχύ εκεχειρία. Όταν νύχτωσε, μια ομάδα
στρατιωτών που έφυγε από τον Πενταδάκτυλο, ήρθε στην Αθηένου. Αργότερα ήρθε
αγγελιαφόρος από την Ανωτέρα Διοίκηση
Λάρνακας και μας είπε να φύγουμε από την
Αθηένου, διότι η Αθηένου πιάστηκε από
τους Τούρκους. Είπαμε «Κύριε ελέησον,
πως είναι δυνατόν να πιάστηκε η Αθηένου,
αφού εμείς είμαστε μέσα στην Αθηένου».
Η ομάδα των ξένων στρατιωτών μάς πίεζε
να φύγουμε. Γύρω στις 11:30 το βράδυ της
Παρασκευής αποφασίσαμε να πάμε στη
Ανωτέρα Διοίκηση Λάρνακας να δούμε τι
γίνεται. Πήγαμε όλοι στην Ανωτέρα και εγώ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

H AΘΗΕΝΟΥ
μαζί με τον Νίκο Καϊλά μπήκαμε στο γραφείο του διοικητή που ήταν ο Ταξίαρχος
Ζούπος. Αμέσως αρχίσαμε να διαμαρτυρόμαστε, γιατί να μας πει να εγκαταλείψουμε την Αθηένου. Ο Ταξίαρχος Ζούπος μάς
είπε ότι ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη και του
είπαν ότι η Αθηένου ήταν «πιασμένη» από
τους Τούρκους. Στη συνέχεια μας έδειξε
ένα χάρτη στον οποίο φαινόταν πράγματι
ότι η Αθηένου ήταν στα χέρια των Τούρκων.
Εμείς του είπαμε «Κύριε διοικητά, πριν μερικά λεπτά είμαστε στην Αθηένου και δεν
είχε Τούρκους και εσύ πιστεύεις στα Ηνωμένα Έθνη;» Αυτός μας είπε ότι το μετέδωσε
και ο σταθμός του BBC και επέμενε ότι η
Αθηένου ήταν στα χέρια των Τούρκων. Στη
συνέχεια η συζήτηση άναψε και εγώ πήρα
το γραφείο του και το αναποδογύρισα. Αμέσως ο Νίκος Καϊλάς τον έπιασε από τον λαιμό. Αυτός άρχισε να φωνάζει για βοήθεια
και άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ο Χρυσανθής από την Ορόκλινη. Ο Ταξίαρχος
Ζούπος του είπε «Χρύσανθε, θα με σκοτώσουν αυτοί». Ο Χρυσανθής του είπε «καλά
θα σου κάνουν». Με τη φασαρία και τις φωνές μπήκε στο γραφείο ένας αξιωματικός
του 2ου γραφείου με το όνομα Παπαπαναγιώτου. Μας ρώτησε «τι συμβαίνει βρε
παιδιά», και του εξηγήσαμε πως έχουν τα
πράγματα. Ο Παπαναγιώτου μάς είπε επί
λέξη «Προς Θεού, ρε παιδιά, να μην χάσουμε την Αθηένου. Η Αθηένου είναι ο αφαλός
της Κύπρου. Να πάτε πίσω στην Αθηένου
και να βάλετε σημαίες γύρω από το χωριό.
Αύριο πρωί θα γυρίσουν τα Ηνωμένα Έθνη
και όπου έχει σημαία ελληνική ο τόπος θα
είναι δικός μας.» Και μας επανέλαβε «Προς
θεού, ρε παιδιά, να μην χάσουμε την Αθηένου». Βγήκαμε έξω από την ανωτέρα και
είπαμε στους συντρόφους μας που περίμεναν «Παιδιά πάμε πίσω.» Ο Γιακουμής
Σάκκαλος τότε είπε τη φράση «Πάμε να καταλάβουμε την Αθηένου» αφού σύμφωνα
με τον Ζούπο ήταν κατειλημμένη από τους
Τούρκους. Η ομάδα των στρατιωτών που
ήρθαν από τον Πενταδάκτυλο έφυγαν και
εμείς οι 17 ξεκινήσαμε για την Αθηένου.
Φτάνοντας πήραμε τρεις Ελληνικές σημαίες
και τις βάλαμε μια στο γήπεδο του Οθέλλου,
μια στην Αστυνομία και μια στου Μουτσιαή,
που ήταν μια τοποθεσία ανατολικά της
Αθηένου προς το τουρκοκυπριακό χωριό
Μελούσια. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι το
σχοινί του ιστού στο γήπεδο του Οθέλλου
ήταν κομμένο και ο Γιακουμής Σάκκαλος
σκαρφάλωσε στον ιστό και έδεσε τη σημαία. Στη συνέχεια σκεφτήκαμε ότι, αφού
τα ξημερώματα θα έρθουν τα Ηνωμένα
Έθνη για να βάλουν τα σύνορα γιατί να μη
βάλουμε τη σημαία πιο κάτω; Και έτσι μετακινήσαμε τη σημαία από του Μουτσιαή
και την τοποθετήσαμε στο γυψάδικο του
Γιάκουμου. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε
σκοπιές των δυο ατόμων γύρω από την
Αθηένου. Επειδή το γυψάδικο του Γιάκουμου που ήταν πολύ προωθημένο σημείο
ήταν επικίνδυνο να μείνουν δύο άτομα μόνα τους τη νύκτα, τοποθετήσαμε τη σκοπιά
στο πρώτο σπίτι της Αθηένου. Στο μεταξύ
στο Land Rover δέσαμε τενεκέδες, οι οποίοι
έκαναν θόρυβο για να φαίνεται ότι υπάρχει
κόσμος στην Αθηένου. Μόλις ξημέρωσε,
έβαλα ακόμα τρία άτομα στο Land Rover
και ξεκινήσαμε να επιθεωρήσουμε τις σκοπιές γύρω από το χωριό. Όταν πλησιάσαμε
στο γυψάδικο του Γιάκουμου, είδαμε μπροστά μας σε απόσταση 40 περίπου μέτρων
δυο ομάδες οπλισμένων Τούρκων να έρχονται προς τη σημαία μας. Στη μέση των
δύο ομάδων υπήρχαν τέσσερεις στρατιώτες, οι οποίοι κρατούσαν μια τεράστια
τουρκική σημαία. Μπροστά από τις δύο

ρα αποκλείεται να γλυτώσουμε. Μαζευτήκαμε όλοι στο Φουντζί που είναι κοντά στο
σπίτι του Πρόδρομου του Φαλά. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ήρθε αγγελιαφόρος
από την Στρατιωτική Διοίκηση Λάρνακας
και μας είπε να εγκαταλείψουμε αμέσως
την Αθηένου. Κάναμε μια μικρή συνεδρίαση για να πάρουμε την τελική απόφαση.
Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα, για να αποφασίσουμε. Η απόφαση ήταν να μείνουμε και
πάνω στον ενθουσιασμό μας φωνάξαμε
όλοι μαζί Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ. ΑγκαλιαστήΓυψάδικο Γιάκουμου
ομάδες ήταν ένας οπλισμένος Τούρκος.
Αμέσως είπα στους άλλους τρεις, που ήταν
μαζί μου να βγουν έξω από το Land Rover.
Αφού διένυσα 10 μέτρα με την όπισθεν
και έστριψα το αυτοκίνητο δεξιά, κατέβηκα
καλύφτηκα πίσω από τον μπροστινό τροχό
και άρχισα να ρίχνω ριπές στους Τούρκους
απέναντί μου. Στη συνέχεια αντιλήφθηκα
να έρχονται σφαίρες και από τα δεξιά μου
και από τα αριστερά μου. Υπολόγισα ότι οι
Τούρκοι είχαν ακροβολιστεί σε όλη την περιοχή και θα έμπαιναν στη Αθηένου. Είχα
αδειάσει ήδη πέντε σφαιροθήκες και μου
είχε μείνει η τελευταία. Πήρα από το κάθισμα το γυλιό με το οποίο γεμίζαμε τις σφαιροθήκες, για να γεμίσω τις άδειες. Κοίταξα
γύρω μου και κατάλαβα ότι ήμουν μόνος
μου. Πιο πίσω ο Νίκος Κολές έριχνε κάποιες
ριπές. Έβαλα την τελευταία γεμιστήρα, μπήκα στο Land Rover και με την όπισθεν έφτασα στα πρώτα σπίτια της Αθηένου. Συγκεκριμένα στο σπίτι του Χάμπου του Μαυρολεύτερου. Πέρασαν μερικά λεπτά και οι
Τούρκοι άρχισαν να μας κτυπούν με όλμους. Στο μεταξύ δεξιά από το γυψάδικο
του Γιάκουμου είχαμε μια σκοπιά στην
οποία ήταν ο Στέλιος Ζεύς. Αυτός από το
σημείο που ήταν, έβλεπε τους Τούρκους,
οι οποίοι έρχονταν ακροβολισμένοι προς
την Αθηένου. Όταν αρχίσαμε να τους ρίχνουμε, οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, διότι
δεν ήξεραν τι στρατός υπήρχε στην Αθηένου. Για να καλύψουν την οπισθοχώρησή
τους, μας κτυπούσαν με όλμους. Με τον
ασύρματο προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την Ανωτέρα Διοίκηση Λάρνακας.
Τους είπαμε ότι μας κτυπούν με όλμους και
να μας στείλουν ενισχύσεις. Η απάντηση
ήταν να εγκαταλείψουμε αμέσως την Αθηένου. Ο Κυριάκος Μάριου, που κρατούσε
τον ασύρματο, νευριασμένος έκοψε τα καλώδια του ασυρμάτου και γυρνώντας προς
εμάς μάς είπε: «Από αυτή τη στιγμή είμαστε
μόνοι μας, εμείς και ο Θεός».
Στο μεταξύ στα γύρω χωριά που βρισκόταν ο κόσμος της Αθηένου (Αραδίππου,
Ορόκλινη, Τερσεφάνου κτλ) διαδόθηκε ότι
οι Τούρκοι ετοιμαζόντουσαν να μπουν στο
χωριό μας και στο τέλος είπαν ότι το είχαν
κατορθώσει. Την επόμενη μέρα, που ήταν
Κυριακή πρωί, ακούστηκαν ριπές βορειοανατολικά της Αθηένου, κοντά στους Γόλγους. Πήγαμε αμέσως στη περιοχή. Σε λίγο
ήρθε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και
μας είπε ότι σκότωσαν οι Τούρκοι τον Κώστα τον Τούμπα. Ο Κώστας Τούμπας είχε
φάρμα με αγελάδες βορειοανατολικά της
Αθηένου και πήγε με τα στρατιωτικά και με
το όπλο να βάλει νερό στα ζώα. Οι τούρκοι
ήταν οχυρωμένοι στους Γόλγους και μόλις
τον είδαν τον σκότωσαν. Όταν ξημέρωσε
για τα καλά, είδαμε γύρω από την Αθηένου
τόσους πολλούς Τούρκους που τρομοκρατηθήκαμε. Οι Τούρκοι ήταν χιλιάδες. Είχε
γεμίσει ο βόρειος κάμπος της Αθηένου με
τούρκους στρατιώτες. Είπαμε μεταξύ μας
ότι χθες μπορεί να γλυτώσαμε, αλλά σήμε-

Φουντζί
καμε, φιληθήκαμε, κλάψαμε και ο καθένας
πήγε στο πόστο του. Από ότι θυμούμαι, εγώ
πήρα θέση στο «χελωνάρι» του Διομήδη
που βρίσκεται αριστερά από το κέντρο του
Καρεκλά. Ο Στέλιος Ζεύς μαζί με τον Γιώργο
Πακακωνσταντίνου και τον Κώστα Βουρή
πήραν θέση στο Φουντζί. Ο Κόκος Σουμάκης δεξιότερα. Ο Μίκης Σιακαλλής με τον
Γιακουμή Σάκκαλλο ήταν μπροστά από το
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ρεκλά. Δεν προχώρησαν πιο μπροστά, διότι
θα ήταν τελείως ακάλυπτοι και δεν ήξεραν
τι στρατό θα έβρισκαν στην Αθηένου. Κατά
τη διάρκεια της ημέρας οι κάτοικοι της Αθηένου, που μετακινήθηκαν σε άλλα χωριά,
επέστρεφαν στην Αθηένου και έπαιρναν
από τα σπίτια τους ό,τι μπορούσαν βιαστικά
και έφευγαν. Ένας Αθηενίτης, ο οποίος ήταν
γεωργός και του οποίου το σπίτι ήταν στην
άκρη του χωριού, πήγε να πάρει το «κομπάι» του. Λίγο πιο πάνω από το σπίτι του είδε 2 στρατιώτες οπλισμένους. Στη μεγάλη
του σύγχυση δεν κατάλαβε ότι ήταν δικοί
μας στρατιώτες που έβγαζαν σκοπιά. Ανέβηκε αμέσως στο «κομπάι» του και καθώς
έφευγε κόρναρε και φώναζε «Τούρκοι στην
Αθηένου». Οι Αθηενίτες που είχαν έρθει
για να μαζέψουν τα πράγματά τους έφευγαν και αυτοί πανικοβλημένοι. Στο μεταξύ
είχε ειδοποιηθεί το ασθενοφόρο να έρθει,
για να πιάσει τον Κώστα Τούμπα. Βλέποντας
ο οδηγός τον κόσμο να φεύγει οδήγησε το
ασθενοφόρο πίσω στη Λάρνακα. Όταν
βράδιασε, κάποιοι Αθηενίτες στρατιώτες,
οι οποίοι ήταν σε άλλα τάγματα, άκουσαν
για τις μάχες που γίνονταν στην Αθηένου
και ήρθαν για να βοηθήσουν. Κατά τις 11
το βράδυ ήρθε από τη Λάρνακα το ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον Κώστα Τούμπα, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο που
είχε σκοτωθεί από τους Τούρκους. Συνοδηγός στο ασθενοφόρο ήταν ο αδελφός
του Κώστα Τούμπα, Αντώνης. Τη Δευτέρα
το πρωί ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη και μαζί
τους ήρθε και μια διμοιρία της οποίας οι
στρατιώτες φορούσαν πολιτικά. Διμοιρίτης
ήταν ο Δημητράκης Παπαπέτρου. Είχαν εντολή να μην φορούν στρατιωτικά, διότι η
Αθηένου βρισκόταν στη νεκρή ζώνη και
θα ήταν υπό την ευθύνη των Ηνωμένων
Εθνών. Εμείς (δηλαδή οι στρατιώτες που
είμαστε μέσα στην Αθηένου αυτές τις μέρες
και πολεμήσαμε) δεν το δεχτήκαμε. Συζητήσαμε έντονα με τα Ηνωμένα Έθνη και
τους είπαμε να θεωρούν νεκρή ζώνη, τα
σημεία μετά από τις σκοπιές μας προς τις
σκοπιές των τούρκων. Έτσι και έγινε. Εμείς
συνεχίσαμε να κυκλοφορούμε με τα στρα-

Κέντρο Καρεκλά
κέντρο του Καρεκλά. Ο Κώστας Φιάκκος
ήταν στο σφαγείο. Ο Νίκος Κκαϊλάς πήρε
θέση μεταξύ του αστυνομικού σταθμού
και του Αγίου Επιφανίου. Τέλος πάντων πήραμε θέσεις σε όλη την γραμμή και περιμέναμε την επίθεση των Τούρκων. Γύρω
στις επτά το πρωί της Κυριακής άρχισε μια
σφοδρότατη επίθεση από τους Τούρκους.
Μας έβαζαν με όλα τα όπλα που διέθεταν.
Εμείς ανταποδώσαμε το πυρ. Τους ρίχναμε
με όλες μας τις δυνάμεις χωρίς να σκεφτόμαστε την εξοικονόμηση των πυρομαχικών, διότι πιστέψαμε ότι δίναμε την τελευταία μάχη της ζωής μας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι κατά τη διάρκεια της μάχης ήρθαν 4 –
5 Αθηενίτες από άλλα τάγματα, οι οποίοι
άκουσαν ότι η Αθηένου δεν είχε καταληφθεί και πήραν κι αυτοί θέσεις μάχης. Τόσο
πολύ χαρήκαμε που ήρθαν αυτά τα άτομα,
που νομίσαμε ότι ήρθε ολόκληρο τάγμα
για να μας βοηθήσει. Μεταξύ αυτών θυμάμαι ήταν και ο Κώστας Χ” Χριστόφη και ο
Τάκης του Φώτη, ο οποίος κρατούσε ένα
τριαντάρι και το οποίο μας φάνηκε πολύ
χρήσιμο. Κατά τις εννέα η ώρα, δηλαδή δύο
ώρες μετά, οι Τούρκοι σταμάτησαν να μας
βάλλουν. Προς μεγάλη μας έκπληξη οι
Τούρκοι προχώρησαν μέχρι ενός σημείου
που είχαν κάλυψη από τα δέντρα περίπου
150 μέτρα μπροστά από το κέντρο του Κα-

Ντεπόζιτο Ασσιώτη
τιωτικά και οπλισμένοι, η διμοιρία κυκλοφορούσε με τα πολιτικά και τα Ηνωμένα
Έθνη πήραν θέσεις ανάμεσα στις σκοπιές
μας και τις σκοπιές των Τούρκων. Αυτή είναι
η αληθινή ιστορία των κρίσιμων στιγμών
που πέρασε η Αθηένου τον Αύγουστο του
1974 η οποία οφείλεται στην ανδρεία των
υπερασπιστών της κωμόπολης, αλλά όπως
φαίνεται πιθανότατα και στη θαυματοποιό
δύναμη της Παναγίας.
Εκ μέρους της ομάδας
μαρτυρία από κ. Ανδρέα Καρακίτη
Tο περιεχόμενο του κειμένου δεσμεύει την πιο
πάνω ομάδα μαρτυρίας
Σημείωση:
Eυπρόσδεκτη οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία που
αφορά την Αθηένου, το 1974
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

H AΘΗΕΝΟΥ

Νέα Δημοτική Στέγη Ενηλίκων

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου
Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Η Κλεάνθειος Στέγη εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς μας ένα όμορφο, δημιουργικό χειμώνα γεμάτο έμπνευση και χαρούμενες, δημιουργικές στιγμές!
Με την ευκαιρία της γιορτής του πολιούχου μας Αγίου
Φωκά οι ηλικιωμένοι με τη βοήθεια των εθελοντών πορεύθηκαν στην εκκλησία διαμέσου του πανηγυριού και
προσκύνησαν τα άγια λείψανα παίρνοντας δύναμη και
ευλογία.
Μετά από μία μικρή καλοκαιρινή διακοπή έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα ψυχαγωγίας και απασχόλησης
στα οποία οι ηλικιωμένοι μας έχουν τη δυνατότητα να
εξασκήσουν το μυαλό και το σώμα τους με διάφορες
ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, μυϊκής άσκησης κ.α.
Καινούργιο πρόγραμμα είναι η νοητική ενδυνάμωση που
γίνεται από τον ψυχολόγο Αντρέα Κυπριανού, εθελοντή
της Στέγης.
Στις 2 Οκτωβρίου 2013 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο
των Ευεργετών και Δωρητών της Κλεάνθειου Κοινοτικής
Στέγης στον ναό της Παναγίας Χρυσελεούσης Αθηένου.
Με αυτό τον τρόπο, στείλαμε για ακόμη μια φορά τις ικεσίες μας στον Ύψιστο για τη σωτηρία των ψυχών τους.
Αιωνία τους η μνήμη.
Μετά το μνημόσυνο προσκλήθηκε όλη η Κοινότητα σε
δεξίωση, η οποία παρετέθη στο Κωνσταντινελένειον Κέντρον Ενηλίκων. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική και αυτό φανερώνει την εκτίμηση των προσπαθειών μας. Ευχαριστίες στο χορηγό AFRICAN SAFARI
GIFTS & DIY.

Επίσκεψη από τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΚΟ κ. Μάριο Καρογιάν στο ετήσιο μνημόσυνο των Ευεργετών και Δωρητών της Στέγη μας. Ο κ. Καρογιάν ξεναγήθηκε στους
χώρους μας επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας.
Επιβράβευσε το συλλογικό έργο και τις υψηλού επιπέδου

Συνεργατικός
Πιστωτικός Τομέας
Στρατηγική
Αναδιάρθρωσης –
Συμφωνία Κυβέρνησης
με Τρόικα
Η Στρατηγική στη βάση της οποίας θα εκπονηθεί το
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Τον τρόπο Ανακεφαλαιοποίησης / Διαχείρισης των
αναγκαίων κεφαλαίων στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.
Τις Συγχωνεύσεις – Κριτήρια Συγχωνεύσεων και αριθμό
νέων Συνεργατικών που θα δημιουργηθούν.
Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Διαδικασία επιλογής Διευθυντικών Στελεχών και Αξιωματούχων των
νέων ΣΠΙ.
Την ελάχιστη αναγκαία Οργανωτική Δομή των ΣΠΙ και
τη νέα Οργανωτική Δομή της Τράπεζας /Κεντρικού Φορέα.

υπηρεσίες φροντίδας διαβιβάζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς μας χαροποιεί, γιατί ξεκίνησε η συνεργασία με τα σχολεία και γέμισε ο χώρος
μας με γέλια και ζωντάνια από τους μικρούς εθελοντές.
Τους ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.
Στo πλαίσιo της συνεργασίας μας με το Δημοτικό Σχολείο Κ.Α και Κ.Β οι μαθητές μαζί με τους ηλικιωμένους γυμνάστηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν, παρουσίασαν θεαΜε γνώμονα τη βελτίωση των υπηρεσιών μας τοποθετράκια και συμμετείχαν στα γενέθλια ηλικιωμένων. Επιπλέον, παρευρεθήκαμε στην ενδοσχολική εορτή της 28ης τήθηκαν άνεργοι νέοι πτυχιούχοι για απόκτηση εργασιακής πείρας. Από τις αρχές Οκτωβρίου 2013 τοποθετήθηκαν στη Στέγη εργοθεραπεύτρια, ψυχολόγος, γραμματέας
και λειτουργός διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας.
Τα έξοδα του προγράμματος αναλαμβάνει αποκλειστικά
η ΑΝΑΔ, χωρίς επιβάρυνση της Στέγης.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κουφοπαύλου
για τη συνεχιζόμενη εθελοντική του προσφορά για τις
ανάγκες της περιποίησης των κήπων της Στέγης, καθώς
και όλους τους εθελοντές που συνεχίζουν να μας αγκαλιάζουν με την αγάπη τους, με τα τραγούδια, το χορό,
τους υπέροχους ύμνους, τις διδακτικές ομιλίες, τις θρησκευτικές προβολές και τα Εβδομαδιαία Προγράμματα
Ψυχαγωγίας και Απασχόλησης. Όλα αυτά μας ενδυναμώνουν ψυχικά και σωματικά.
Μήπως έχετε λίγο ή πολύ ελεύθερο χρόνο; Σας προσκαλούμε στην μεγάλη μας οικογένεια των εθελοντών,
ώστε να προσφέρετε χαρά και αγάπη στους παππούδες
και τις γιαγιάδες μας.
Έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε πολύτιμη βοήθεια,
με το να δώσετε δωρεάν αναλώσιμα είδη, όπως φρούτα,
φθαρτά, όσπρια, ελαιόλαδο, ζυμαρικά, κρεατικά κ.α. για
Οκτωβρίου στο Γυμνάσιο, όπου οι ηλικιωμένοι με συγκί- μείωση του κόστους λειτουργίας και των 2 προγραμμάνηση παρακολούθησαν την εκδήλωση φέρνοντας στην των. Επιπρόσθετα, χρειαζόμαστε είδη προικός όπως: σενμνήμη τους την αγωνιστικότητα, την πίστη, καθώς και τόνια, πετσέτες της κουζίνας, μαξιλάρια, οικιακές συσκευές
την αυτοθυσία που πρέπει να επιδεικνύει ο καθένας μας. σε καλή κατάσταση αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές.
Η κάθε εισφορά, όσο μικρή και αν είναι, είναι σημαντική
Στις 30 Οκτωβρίου παρουσιάσαμε τις υπηρεσίες και τα
προγράμματα Ψυχαγωγίας και Απασχόλησης της Κλεάν- γιατί προσφέρεται με αγάπη! Μπορείτε να επικοινωνήσετε
θειου και του Κωνσταντινελένειου Κέντρου στο Γυμνάσιο στο τηλ.: 24522455 για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Αυτά
Αθηένου με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμούμε να εκφράσουμε
για στήριξη και εθελοντική δράση στους συνανθρώπους
στους ακούραστους χορηγούς προϊόντων προς την Στέγη
μας και ειδικότερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Στα πλαίσια της επιμόρφωσης του προσωπικού συμμε- μας, γιατί με την προσφορά τους μας δίνουν ανάσα ζωής
τείχαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με για να αντιμετωπίσουμε τα πολλαπλά έξοδα, τα οποία
όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα- έχει συνεχώς η Στέγη.
μείο. Το προσωπικό επισκέφθηκε δομές και υπηρεσίες στην
Επιμέλεια Βάσος Χ” Γιαννακού
Αθήνα οι οποίες εξειδικεύονταν στην άνοια και
Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής
Alzheimer. Με αυτή την ευκαιρία μας δίνεται η δυνατότητα
Κλεάνθειου Κοινοτικής Στέγης Αθηένου
να δημιουργήσουμε ένα Κέντρο Ημέρας για άτομα μεΆνοια.

Τον ενισχυμένο ρόλο εξουσίας και αρμοδιότητες του
Κεντρικού Φορέα.
Τον τρόπο Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων Δανείων των ΣΠΙ σε κεντρικό επίπεδο.
Σύμφωνα με το Μνημόνιο που έχει υπογράψει η Κυβέρνηση με την Τρόικα, το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται
ο κύριος μέτοχος / ιδιοκτήτης της Κεντρικής Συνεργατικής
Τράπεζας Λτδ και του Κεντρικού Φορέα κατέχοντας το
ποσοστό 99% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
/ Κεντρικού Φορέα..
Η Αρχή του «ένα μέλος, μια ψήφος» σε επίπεδο Κεντρικού Φορέα καταργείται.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Συγχωνεύσεων τα
τελικά σχήματα των 18 νέων Συνεργατικών αποφασίστηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την
Τρόικα στη βάση της πρότασης που υποβλήθηκε από
τον Συνεργατισμό.
Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία 18 μεγάλων και
οικονομικά εύρωστων οντοτήτων, που να καλύπτουν
ολόκληρη την Κύπρο, με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και αναβάθμισης της εξυπηρέτησης προς τα Μέλη
και πελάτες τους.

Στο νέο Σχήμα – Σύμπλεγμα που θα δημιουργηθεί και
αφορά τη δική μας Συνεργατική, θα συμμετέχουν οι Συνεργατικές ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ, ΣΠΕ Αθηαίνου Λτδ,
ΣΠΕ Περιοχών Σταυροβουνίου-Λευκάρων Λτδ και ΣΠΕ
Λειβαδιών Λτδ.
Σύμφωνα με τον Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο,
Νόμοι 1985 μέχρι 2013, που αφορά την Αναδιοργάνωση
Εταιρειών (Άρθρο 49Γ-49ΣΤ) πραγματοποιήθηκε στις
25/09/2013 και ώρα 20.00 στο Κέντρο Ανάμνησις στην
Αθηαίνου, Ειδική Γενική Συνέλευση των κατόχων συνήθων
μετοχών/μελών της Εταιρείας με σκοπό η ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ να αποδεχθεί όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού της Συνεργατικής Αθηαίνου
ως μεταφέρουσας Εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία
που έχει εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η Ειδική Συνέλευση των κατόχων συνήθων μετοχών
της ΣΠΕ Αθηαίνου Λτδ, που συγκλήθηκε από την Επιτροπεία, αποφάσισε κατά πλειοψηφία με: 967 ψήφους
υπέρ (συμπεριλαμβανομένου των πληρεξουσιοδοτήσεων), 21 ψήφους εναντίον (συμπεριλαμβανομένου των
πληρεξουσιοδοτήσεων) και μιας αποχής, να συγχωνευθεί
με την ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ – συνδεδεμένη με την Συ-

νεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικός Φορέας)
και εξουσιοδότησε τα μέλη της Επιτροπείας και τον Γραμματέα, όπως υπογράψουν ως μεταφερόμενη Εταιρεία
τη σχετική Έγγραφη Συμφωνία για μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
τους στην ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ – συνδεδεμένη με την
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικός Φορέας),
η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στον Έφορο Υπηρεσίας
Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών για εγγραφή.
Μόλις η συμφωνία εγγραφεί από τον Έφορο Υπηρεσίας
Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, οι κάτοχοι συνήθων
μετοχών των ΣΠΕ Αθηαίνου Λτδ και ΣΠΕ Αλληλεγγύης
Λτδ, καθίστανται κάτοχοι συνήθων μετοχών της ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ – συνδεδεμένη με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικός Φορέας) η οποία θα τις
διαδεχθεί εξολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα
άλλα έγγραφα των θα συνεχίσουν να ισχύουν.
Σύμφωνα με την Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης η μεταφορά των πιο πάνω στοιχείων και λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί στις 08/02/2014.
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Νέα Δημοτική Στέγη Ενηλίκων
Κωνσταντινελένειον Κέντρον Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου
Με χαρά και θέρμη,
επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας,
θέλοντας να ευχηθούμε στον κάθε
ένα ξεχωριστά μια καινούργια
παραγωγική χρονιά, με γνώμονα
και οδηγό την αγάπη και την
ανθρωπιά. Πιστοί και ακόλουθοι
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις
των καιρών, συνεχίζουμε με τον
ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο,
ανοίγοντας την αγκαλιά μας για
προσφορά και αγάπη.

Διοργάνωσης εκπαιδευτικών και
θρησκευτικών Εκδρομών για την ψυχαγωγία των Ενηλίκων.
Διοργάνωσης εκδηλώσεων (πάρτι, γενεθλίων, μνημόσυνων και κηδειών), στον
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο μας.
Ατομικής συμβουλευτικής στήριξης:

έναρξης τους αναμένεται να καθοριστεί
σύντομα.
Οι ομάδες της Γυμναστικής / Κινησιοθεραπείας και Χειροτεχνίας θα προσφέρονται δωρεάν, ενώ η ομάδα της
Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής θα
προσφέρεται δωρεάν μόνο στους συν-

2013, επιλέγοντας θέματα που απασχολούν την καθημερινή ζωή και υγεία.
Παρακάτω παραθέτουμε το πρόγραμμα των Διαλέξεων, περιμένοντας
την αμέριστη υποστήριξη και παρουσία όλων σας.
Το Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενη-

Το Κωνσταντινελένειον Κέντρον
Ενηλίκων για ακόμη μια χρονιά, στέκεται ακούραστα, στο πλευρό του
κάθε ενήλικα κατοίκου μας, συνεχίζοντας να παρέχει υπηρεσίες:

Επισκέψεις Σχολείων
φέτος παρέχεται για πρώτη φορά σε
όλους τους συνδημότες μας, ατομική
συμβουλευτική στήριξη από ειδική Ψυχολόγο, την οποία θα μπορείτε να συναντάται καθημερινά στο χώρο του
Κέντρου.
Δημιουργικής Απασχόλησης ΕνηλίΚέντημα
κων και ατόμων Τρίτης Ηλικίας.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε και φέτος
Κατοίκου φροντίδας, με σκοπό την
δυναμικά
με:
φροντίδα ατόμων που αδυνατούν να
Εκμάθηση Αθηαινίτικου Κεντήματος
αυτοεξυπηρετηθούν, παρέχοντας τους
υπηρεσίες καθαριότητας, πλύσιμο και κάθε Τρίτη 9:30 – 12:00.
Παρασκευή χωριάτικων Μακαρονιών
σιδέρωμα ρούχων, λούσιμο και διεκπεραίωση εργασιών εκτός σπιτιού κάθε Τετάρτη 9:30 – 12:00.
* Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική
(όπως νοσοκομείο, υπεραγορά, τρά* Γυμναστική και Κινησιοθεραπεία
πεζα).
*Ζωγραφική / Χειροτεχνία
Παροχής ζεστού και υγιεινού φαγη(* Οι ομάδες αυτές λειτουργούν υπό
τού στην Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη,
στον Παιδοκομικό Σταθμό, στο Προαι- την αιγίδα των Επιμορφωτικών Σεμιρετικό ολοήμερο Δημοτικό σχολείο και ναρίων του Υπουργείου Παιδείας και
σε άτομα τα οποία χρειάζονται σίτιση. Πολιτισμού και η ημερομηνία και ώρα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνδημότες,
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν και αρκετές οικογένειες του Δήμου μας έχουν την ανάγκη
στήριξης και αλληλεγγύης μας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αθηένου απευθύνονται στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας και σας καλεί όπως ανταποκριθείτε θετικά στη διοργάνωση εκστρατείας συλλογής τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Παρασκευή μακαρονιών
ταξιούχους.
Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή
στα συγκεκριμένα προγράμματα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του Κέντρου, στο τηλέφωνο
24522742).
Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης και
δημιουργικής απασχόλησης, ολοκληρώνεται με τις καθιερωμένες διαλέξεις
μας. Φέτος ξεκινά ο Δ’ Κύκλος Διαλέξεων, με αφετηρία την 7η Νοεμβρίου

Η προσπάθεια συλλογής θα γίνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έξω από όλες τις υπεραγορές της Αθηένου μας και θα αρχίσει
στις 7:30 π.μ. μέχρι τη 1:30μ.μ.
- Υπεραγορά Α. Καρούσιος & Υιοί ΛΤδ
- Υπεραγορά Χρίστου Χατζηγιαννακού
- Υπεραγορά Κκολής
- Υπεραγορά Ανδρέα Καλλέσιη
(Ενδεικτικά τα τρόφιμα που μπορούν να
συλλεγούν είναι: φακές, φασόλια, ρεβίθια,
ρύζι, συμπυκνωμένο γάλα, ζάχαρη, λάδι,
κονσέρβες, καθαριστικά κ.α.)
Προσδοκώντας την ολόπλευρη συμπαράστασή σας, ευχόμαστε με την ευκαιρία
των γιορτών ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ!
Για πληροφορίες, απευθύνεστε στη γραμμή του Δημότη (δωρεάν χρέωση) στο
τηλ.: 24811370
Από Διαχειριστική Επιτροπή
Κοινωνικής Μέριμνας Αθηένου

λίκων, με την μακρά εμπειρία του, το
εξειδικευμένο προσωπικό και τη δύναμη των ακούραστων εθελοντριών του,
εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες, με όραμα του τη
συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων παροχών του.
Στόχος και επιδίωξη μας, αποτελεί η
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών
μας, για στήριξη και εθελοντική δράση
στο κοινωνικό μας έργο, με γνώμονα
τον άνθρωπο. Όλοι εσείς, οι εθελοντές,
αποτελείται για εμάς, την κινητήριο δύναμη στο όραμα μας για προσφορά και
αγάπη, για αυτό θα είναι μεγάλη η χαρά
μας, να συμμετέχετε και πάλι στα προγράμματα και τις δράσεις μας.
Επιμέλεια Βάσος Χ” Γιαννακού
Πρόεδρος Νέας Δημοτικής
Στέγης Ενηλίκων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Παρέχονται υπηρεσίες για καταχώρηση διαφημίσεων σε έντυπα (εφημερίδες,
περιοδικά, βιβλία για χοροεσπερίδες οργανωμένων συνόλων) και
ιστοσελίδες.
Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρίες από το χώρο της εκτύπωσης και της
διαφήμισης αναλαμβάνουμε εργασίες εκτύπωσης και παραγγελιών:
Μεταλλίων, κυπέλλων, αναμνηστικών πλακετών, φυλλαδίων, πανό,
τιμολόγια, αποδείξεις, επαγγελματικές & οικογενειακές κάρτες,
προσκλήσεις βαπτίσεων, αρραβώνων και γάμου, φάκελοι, αυτοκόλλητα,
λαχεία-εισιτήρια, τύπωμα φανέλων και καπέλων, ταμπέλλες, μενού,
διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων, σφραγίδες και ημερολόγια.
Υπηρεσίες δακτυλογράφησης και επιμέλειας κειμένων και εργασιών
(ελληνική γλώσσα)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24524919
KINHTO ΤΗΛ.: 97897408
EMAIL: stavroullap@gmail.com
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΚΤ
Πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Συνεργατικής
Πιστωτικής Εταιρείας Καϊμακλίου στη Λευκωσία, η Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
Τα μέλη της Τράπεζας επικύρωσαν το διορισμό
των νέων μελών της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, που διορίστηκαν
από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με
το σχετικό Διάταγμα της 4ης Οκτωβρίου 2013,
το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 14
του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Νόμων του 2011 έως του 2013.
Τα νέα μέλη της Επιτροπείας είναι:
Μη εκτελεστικά μέλη:
Δημήτρης Θεοδότου
Γιώργος Χατζηνικόλα
Μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη:
Γεώργιος Κίττος
Λάμπρος Πιερή
Πανίκος Πούρος
Αθανάσιος Σταύρου
Γιώργος Στροβολίδης
Νικόλας Χατζηγιάννης
Χαράλαμπος Χριστοδουλίδης

Προσκοπική δραστηριότητα
Άλλη μια προσκοπική χρονιά έληξε με αποκορύφωμα τη θερινή κατασκήνωση που
διοργάνωσε το σύστημα μας στον κατασκηνωτικό χώρο της Βαβατσινιάς από τις 8 μέχρι
τις 15 Ιουλίου. Όπως κάθε χρόνο, όλα τα μέλη του συστήματος περίμεναν με αγωνία
την καλοκαιρινή κατασκήνωση, τις δράσεις, τα παιχνίδια και τις εμπειρίες που προσφέρει.
Θέμα της φετινής μας κατασκήνωσης ήταν «Όλοι της Γης πρόσκοποι».
Τα λυκόπουλα του συστήματος μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν διάφορα πράγματα
για πολλές χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Έκαναν διάφορες κατασκευές,
δράσεις, μαγειρική και παιχνίδια ανάλογα με τη θεματολογία της ημέρας. Παράλληλα,
η κατασκήνωση περιελάμβανε εκπαιδεύσεις σχετικά με τις βασικές γνώσεις επιβίωσης
στο δάσος. Επίσης, τα λυκόπουλα επισκέφτηκαν τη Μονή του Αγίου Μηνά, το μουσείο
της μέλισσας και τον εκδρομικό χώρο στα Κιόνια.
Οι πρόσκοποι και οι ανιχνευτές του συστήματός μας έζησαν πρωτόγνωρες εμπειρίες

στη φετινή κατασκήνωση, η οποία μπορεί να ήταν πολύ κουραστική, αλλά
ταυτόχρονα ήταν γεμάτη δράση. Κατασκεύασαν με τη βοήθεια των αρχηγών
τους μια τεράστεια γέφυρα, ώστε να εξασκηθούν στους κόμπους που έμαθαν
και οι τολμηροί της παρέας ανέβηκαν πάνω! Ακόμη, έκαναν μαθήματα αστερισμών, προσανατολισμού, αναγνώρισης χναριών και αποτυπωμάτων,
πρώτες βοήθειες κ.ά. Αποκορύφωμα της κατασκήνωσης υπήρξε η μεγάλη
πορεία που πραγματοποίησαν στα Κιόνια, 9 χιλιόμετρα μακριά από τον κατασκηνωτικό χώρο.
Κάθε βραδιά γύρω από τη φωτιά απολαμβάναμε προσκοπικά τραγούδια και γελούσαμε με τα ανέκδοτα και τα σκετσάκια που φτιάχναμε επί τόπου. Η δράση όμως
συνεχίζεται και φέτος. Άλλη μια δημιουργική, διασκεδαστική και εποικοδομητική
προσκοπική χρονιά είναι μπροστά μας. Κοπιάστε στην παρέα μας!!!

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαπέτρου τελεί τον πολιτικό γάμο του Δημήτρη Π.
Πορτίδη και της Δέσποινας Ι. Λάμπρου στο σπίτι της Αναστασίας Κ. Λάμπρου, το
οποίο έχει αναπαλαιωθεί από τον γιο της, Αντώνη Κ. Λάμπρου.

Η δυτική πτέρυγα του σπιτιού, όπως φαίνεται από την εσωτερική αυλή, στην
οποία έχουν στρωθεί τραπέζια για το γαμήλιο δείπνο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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Εορτασμός επετείου 28ης Οκτωβρίου
είπε το ΟΧΙ. Στις τρεις τα χαράματα το
είπε η επίσημη Ελλάδα. Το πρωί το επανέλαβαν χιλιάδες στόματα σ’ έναν τόνο
πανηγυρικό από την Κρήτη ως την Πίνδο, ένα ΟΧΙ μέσα από το οποίο ξεχύθηκε

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του
1940 εορτάστηκε όπως κάθε χρόνο στο
Δήμο Αθηένου με δοξολογία στην εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσης και παρέλαση των εκπαιδευτηρίων, του Συστήματος Προσκόπων και των Σωματείων Αθηένου. Η δοξολογία, η οποία ακολούθησε τη λειτουργία της εορτής της
Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, επισφραγίσθηκε με την ομιλία της Επιθεωρήτριας Δημοτικής Εκπαίδευσης, κας Πόπης Ιακώβου. Η κα Ιακώβου με ποιητικό
ύφος ιστόρησε το έπος του ΄40 και τόνισε ότι με την ίδια ευψυχία, φιλοπατρία
και ομόνοια πρέπει να αγωνιζόμαστε
και εμείς σήμερα στις δοκιμασίες που
περνούμε:
«…Σήμερα θυμόμαστε, και τιμούμε
μαζί, την ιστορική μέρα, που ενώ άλλοι
όρισαν ως μέρα θανάτου για την ελληνική φυλή, ο Θεός και η λεβεντιά των
παιδιών της Ελλάδας μετέτρεψαν σε μέρα θριάμβου και Ανάστασης…
28η Οκτωβρίου 1940...
Αυτή τη φθινοπωρινή αυγή οι Ιταλοί
με το προκλητικό τελεσίγραφό τους ζητούν την έμμεση παράδοση της Ελλάδας. Η Ελλάδα, μόνη και αβοήθητη, γνωρίζοντας πολύ καλά τι τούτο εσήμαινε,

ο δυναμισμός με τον οποίο η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στους σιδηρόφρακτους Ιταλούς. Η Ελλάδα απαντά ΟΧΙ
στην επιβολή του νόμου του δυνατού…
Ήταν τότε η ζοφερότερη φάση του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ με μια
σειρά από κεραυνοβόλες νίκες κατακτά
το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης.
Έθνη πανένδοξα κι εκατομμύρια μαχητές, όλα συνετρίβησαν. Την ώρα αυτή
που η Ευρώπη, κι ο κόσμος όλος ήταν
τυλιγμένος σ’ ένα πέπλο απόγνωσης και
τρόμου, οι Έλληνες, τόλμησαν να αψηφήσουν τον πανίσχυρο άξονα, αλλάζοντας αποφασιστικά την έκβαση του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και τον ρουν της
ιστορίας…

Στη Βόρειο Ήπειρο η Ελλάδα επιτέλεσε έναν άθλο. Οι ελληνικές στρατιωτικές
μονάδες, βοηθούμενες από τις θρυλικές
εκείνες γυναίκες της Ηπείρου, από γέρους και παιδιά, σκαρφάλωσαν αστραπιαία στις κορφές της Πίνδου και ανέβασαν πολεμοφόδια. Απόλυτα συντονισμένες με τις δυνάμεις του ναυτικού
και της αεροπορίας, εξαπολύουν μεγάλη
επίθεση κατά των Ιταλών. Η θριαμβευτική πορεία τους χαράσσεται με ονόματα συνώνυμα της νίκης και της ανδρειοσύνης, Κορυτσά, Άγιοι Σαράντα, Πό-

γραδετς, Πρεμετή, Αργυρόκαστρο, Χειμάρρα...
Τα κατορθώματα των Ελλήνων φαντάρων, δεν ήταν ούτε απλά, ούτε εύκολα.
Είχαν να αντιπαλέψουν πέρα από τον
κατά πολύ ισχυρότερο εχθρό, τον ανελέητο χειμώνα, το κρύο, το χιόνι, τη λάσπη τα κρυοπαγήματα που ακρωτηρίαζαν ανελέητα το κορμί και τη ζωή τους.
Το μυστικό της υπεράνθρωπης αντοχής

τους ήταν η πίστη τους. Πίστη στο έθνος,
στο δίκαιό τους και στην Παναγιά που
κυκλοφορούσε σε χιλιάδες εικονίτσες
στο μέτωπο. Ήταν μικρογραφίες της Μεγαλόχαρης της Τήνου, κρεμασμένες στο
λαιμό των παλικαριών. Σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές, έφερναν το χέρι στο στήθος
κι άγγιζαν αυτό το φυλαχτό, μ’ ενδόμυχη
παράκληση, να κάμει το θαύμα της. Κι η
Παναγιά όχι μόνο έκανε συνεχώς θαύματα, αλλά ένιωθαν τη ζωντανή παρουσία της να τους σκέπει και να τους δυναμώνει.
Η Κύπρος, που είχε συνεχώς τα μάτια
στραμμένα στη μάνα Ελλάδα, στέλλει
στο μέτωπο εθελοντές και εθελόντριες,
χρηματική βοήθεια και ό,τι πολύτιμο
είχε ο καθένας που θα βοηθούσε τους
αδερφούς του...
Το έπος του ΄40 ας είναι για μας η ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία θα στηρίζουμε την αντοχή και την καρτερικότητα,
την τιμή και την περηφάνια μας, την παραπέρα πορεία στη ζωή μας. Και όλες
εκείνες οι αναμφισβήτητες διαχρονικές
αξίες που στήριζαν την εξαίρετη εποποιία, που αρχή της είχε την 28η Οκτωβρίου,
η ευψυχία και η φιλοπατρία, η άσβεστη
φλόγα για λευτεριά και δικαιοσύνη, η
ομόνοια και η ομοψυχία που επιδείχτηκαν, η παραγνώριση προσωπικών παθών, η έλλειψη κάθε ίχνους διχόνοιας, η
περιφρόνηση της αριθμητικής δύναμης,
η υπομονή και η εγκαρτέρηση κάτω από
τη γερμανική κατοχή, ας αποτελούν τον
άξονα της επιβίωσής μας, μέσα στον κυκεώνα των καταστάσεων που βιώνουμε.
Έτσι μόνο το χιλιοειπωμένο «τιμή και
δόξα στους αθάνατους νεκρούς μας»
αποκτά πραγματικό νόημα και ουσία.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ, λοιπόν, σε όλους, όσοι
πρόσφεραν τον εαυτό τους θυσία για
ένα καλύτερο αύριο στις μετέπειτα γενιές. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ, με τα φωτεινά ορόσημα του παρελθόντος, όπως την 28η
Οκτωβρίου του 1940, να διδάσκουν το
παρόν και να οριοθετούν την πορεία του
μέλλοντος, όπως και τότε, για ένα καλύτερο αύριο».
Eπιμέλεια
Πολιτιστική Επιτροπή

Επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ
Συμπληρώθηκαν την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, τρεις δεκαετίες από την ανακήρυξη
του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα, μια
αποτρόπαια πράξη που παραβίασε και συνεχίζει να παραβιάζει κατάφωρα τη διεθνή
έννομη τάξη και το Διεθνές Δίκαιο.
Οι ενορχηστρωμένες προσπάθειες της
Τουρκίας να αποπροσανατολίσει τη διεθνή
κοινή γνώμη και να παρουσιάσει το Κυπριακό ως πρόβλημα δικοινοτικών διαφορών
αντί ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής,
με κορύφωση τη δήθεν αυτόβουλη πράξη
των Τουρκοκυπρίων να ανακηρύξουν την
παράνομη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου το 1983, έπεσαν στο κενό.
Είναι υποχρέωσή μας για μια ακόμη φορά
να καταδικάσουμε εμφατικά αυτή την αποτρόπαια και υποκινούμενη από την τουρκική
κατοχική δύναμη αποσχιστική πράξη.

Ο Δήμος Αθηένου επαναβεβαιώνει την
προσήλωση και την εμμονή του στην εξεύρεση μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος,
που θα επανενώσει το νησί μας και θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν σε όλους τους Κυπρίους να ζήσουν
μαζί αρμονικά και ειρηνικά σε μιαν κοινή
και ενιαία πατρίδα.

Στις 2 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων των Δημοτικών Σχολείων
της Αθηένου.
Κατά τη Γενική Συνέλευση προσκλήθηκαν και απεύθυναν
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Αθηένου
και οι Διευθυντές των Σχολείων, οι οποίοι μίλησαν για το
έργο του Συνδέσμου και ευχήθηκαν, όπως η καλή συνεργασία συνεχιστεί και κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Κωνσταντίνος
Παπαϊακώβου, προχώρησε σε απολογισμό των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου κατά την περασμένη σχολική
χρονιά, ενώ η ταμίας, κ. Γιόλα Πάντζιαρου, παρουσίασε
τον ταμιακό απολογισμό.
Ακολούθως, εκλέκτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Γονέων για τη σχολική χρονιά 2013 – 2014
και έχει καταρτιστεί σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος :
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Β. Γραμματέα:
Ταμίας:
Β. Ταμία:

Χρήστος Ηρακλέους
Κωνσταντίνος Παπαϊακώβου
Κατερίνα Ιωάννου
Μαρία Μαυραγάνη
Θεοδώρα Κρασά-Λαπόρνικ
Μαρία Ππούρου

Μέλη :
Σταυρούλα Βασιλείου
Εύη Κραμβή-Μαλλουρή
Παναγιώτα Ματσούκα
Γιάννος Γερμανός
Κούλλης Αντωνίου

Σταυρούλα Πεδουλίδου
Γιασεμάκης Γιασεμή
Εύη Πατσαλή – Μαλλουρή
Ελένη Φραντζέσκου
Κωνσταντίνος Καλαποδά
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Το έργο της κατήχησης είναι παλαιό
αλλά και σύγχρονο. Η εκκλησία μας είχε πάντοτε την τάξη των κατηχουμένων, και πάντοτε είχε πρόσωπα ειδικά
που ανελάμβαναν το ρόλο του κατηχητή. Ο όρος κατήχηση ερμηνεύεται
ως διδασκαλία των δογμάτων της Εκκλησίας. Οι κατηχητές καλούνται να
διδάξουν τις αλήθειες της Ορθόδοξης
θρησκείας είτε στους νέους, είτε σε
αυτούς που δεν γνωρίζουν το Χριστό.
Στο μυστήριο της βάπτισης ,ο ανάδοχος, ο νονός, δεσμεύεται να διδάξει
στο νέο άνθρωπο τις αλήθειες της πίστης.
Στα παλαιά χρόνια, όλη η οικογένεια
παππούδες, γονείς, παιδιά ζούσαν και
δούλευαν μαζί, τα παιδιά τα βάπτιζαν
οι κουμπάροι του ζεύγους, οι μάρτυρες στο μυστήριο του γάμου. Η εκπαίδευση ήταν φυσική συνέχεια της ζωής
ολόκληρης της οικογένειας.
Σήμερα, όπου κατά κανόνα η οικογένεια αποτελείται από πυρηνικές οικογένειες, όπου αλλού οι παππούδες,

αλλού τα ενήλικα παιδιά και φυσικά
αλλού οι γονείς, η ανάγκη για οργανωμένη εκπαίδευση των νέων πήρε
άλλη μορφή. Η ποιμένουσα Εκκλησία
οργανώνει Κατηχητικά Σχολεία για
τους νέους, αλλά και για τους ενήλικες
που θέλουν να μάθουν περισσότερα
για τις αλήθειες της πίστης. Στις κατηχητικές συνάξεις αναπτύσσουμε και
αποσαφηνίζουμε ένα θρησκευτικό θέμα που μας προβληματίζει και παράλληλα καλλιεργούμε το νου και την ψυχή. Ακόμα ψυχαγωγούμαστε μέσω του
τραγουδιού, του παιχνιδιού, των εκδρομών και των κατασκηνώσεων.
Η Εκκλησία αγιάζει και τη ψυχή και
το σώμα του ανθρώπου. Η προσευχή
συνοδεύεται από τη νηστεία ώστε να
υπάρχει αρμονία σε όλο τον άνθρωπο.
Το κατηχητικό σχολείο όπως είναι δομημένο υπηρετεί το γνωστικό μέρος
του νέου ανθρώπου. Αυξάνει δηλαδή
τις γνώσεις του για τη Χριστιανική ζωή.
Από εκεί και πέρα για να βιώσει ο νέος
άνθρωπος την αλήθεια του Χριστού
θα πρέπει να συμμετέχει και στα Μυστήρια της Εκκλησίας.
Το κατηχητικό σχολείο λειτουργεί
και προς αυτήν την κατεύθυνση παροτρύνοντας τα παιδιά να συμμετέχουν στην Εκκλησιαστική ζωή της κοινότητας που ζουν συμμετέχοντας στη
λειτουργική ζωή, διότι ακριβώς το κατηχητικό δεν είναι ιστορικό μάθημα
γνωσιολογικού περιεχομένου.
Για να γνωρίσει ο νέος το Θεό και να
τον αγαπήσει θα πρέπει να βιώσει σε
όλες τις διαστάσεις της την Ορθοδοξία.

Χρειάζεται η γνώση των αληθειών της
πίστης, απαιτείται όμως και η συμμετοχή στη λειτουργική ζωή.
Τα μαθήματα στις κατηχητικές συνάξεις στηρίζονται σε αληθινές ιστο-

ρίες των Αγίων της Εκκλησίας μας και
σε εμπειρίες Αγίων ανθρώπων. Οι κατηχητές μιλούν τη σύγχρονη γλώσσα
της αλήθειας, χωρίς ταμπού και χωρίς
ψεύτικες ηθικολογίες. Οι νέοι ζητούν
διεξόδους στα αδιέξοδα της νεότητας
και όχι αφελείς θέσεις οι οποίες φέρνουν απογοήτευση. Για αυτό νέε μου,
μόνο στο κατηχητικό μπορείς να βρεις
την αλήθεια, να βρεις απάντηση στα
ερωτήματα που σε βασανίζουν.
Για αυτό νέοι και νέες, αλλά και μεγαλύτεροι πυκνώστε τις τάξεις των κατηχητικών αν θέλετε να ζήσετε μια ζωή
γεμάτη, απαλλαγμένη από άγχος και
αγωνία, απαλλαγμένη από αδιέξοδα,
γεμάτη από αγάπη, ειρήνη και χαρά,

διότι ο Χριστός είναι η Αλήθεια, το Φως
και η Χαρά του κόσμου.
Στην κοινότητά μας λειτουργεί η Κατηχητική Κίνηση σε όλες τις βαθμίδες.
Από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστή-

π. Θεόδουλος και π. Δημήτριος κατά την
τελετή αγιασμού

μιο, καθώς και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Εσύ αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ
αποφασίζεις σε ποιες μπορείς να συμμετέχεις. Μην το αναβάλλεις!
Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Παπαϊωάννου

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Από τις 14 Οκτωβρίου τα κατηχητικά
σχολεία της ενορίας μας ξεκίνησαν
τις εβδομαδιαίες τους συναντήσεις.
Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, μετά το
πέρας της Θείας Λειτουργίας,
πραγματοποιήθηκε και ο
καθιερωμένος αγιασμός στους
χώρους των κατηχητικών.

Γυμνάσιο

Προσκαλούμε, λοιπόν και από αυτό
το βήμα όλους εσάς, μικρούς και
μεγάλους, να συμμετέχετε στις
συγκεντρώσεις μας για να γνωρίσετε
το Χριστό και την εκκλησιαστική μας
παράδοση μέσα από τη μουσική, το
παιχνίδι, το χορό και τη συζήτηση
θεμάτων που σας ενδιαφέρουν.

Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών:

Πιο κάτω παραθέτουμε το
πρόγραμμα:
Δημοτικό
Κορίτσια: Σάββατο 12:00 μ.μ.
Αγόρια: Σάββατο 2.30 μ.μ.

Κορίτσια: Σάββατο 3 μ.μ.
(Α’ – Γ’ Γυμνασίου)
Αγόρια: Πέμπτη 7 μ.μ.
(Α’ – Β’ Γυμνασίου)

Λύκειο
Κορίτσια: Σάββατο 3 μ.μ. (Α’ – Γ’ Λυκείου)
Αγόρια: Παρασκευή 8 μ.μ.
(Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου)

Δευτέρα 6 μ.μ.

Παράκληση – Ομιλία: Τρίτη 7 μ.μ.
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής:
Συνεχίζονται και φέτος τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον Πρωτοψάλτη
κ. Ευάγγελο Γεωργίου.
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε
στο τηλ. 99 095047
Δέσποινα Παστού Μαγγανή
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Xειροθεσία του συνδημότη μας πατρός Παναγιώτη Αθανασίου
Την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου 2013, στον Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος της
Κοινότητος Αλαμινού πραγματοποιήθηκε, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού
επ’ ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος, η εις Πρωτοπρεσβύτερο χειροθεσία του συνδημότη μας πατρός Παναγιώτη Αθανασίου, εφημέριου του εν λόγω Ναού. Τη χειροθεσία τέλεσε ο Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας.

Η ΕΝΟΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Οι αγραυλούσες συνειδήσεις κατανοούν
το προφανές: ένας τόπος δίχως μνήμη,
ένας λαός χωρίς όραμα ζωής δεν μπορεί
να επιβιώσει, πολύ δε περισσότερο να καρποφορήσει. Συνεπώς, καθένας με τον τρόπο του καλείται να υπηρετήσει τη συλλογική αυτογνωσία, την κοινωνική αλληλεγγύη, την πολιτισμική ανάταση. Τούτο θα
επιτευχθεί υιοθετώντας, μεταξύ άλλων,
μια ενοποιό θεώρηση της ζωής, ικανή να
υπερβεί διάφορα ψευτοδιλήμματα που
μας ταλαιπωρούν.
Μια ενοποιός θεώρηση της ζωής προάγει, κατ᾽ αρχή, τη συνύπαρξη πολιτείας
και πολίτη. Η πολιτεία δεν είναι ένα απρόσωπο σύνολο αφηρημένων μονάδων αλλά η συλλογική κοινότητα συγκεκριμένων
ανθρώπων. Τούτο σημαίνει, αφενός, ότι ο
πολίτης κατανοεί ότι πολιτεία είναι ο ίδιος
για τους άλλους και συνεπώς οφείλει να
συνεισφέρει στην εύρυθμή της λειτουργία.
Σημαίνει, αφετέρου, ότι η πολιτεία, οι θεσμοί και οι άρχοντες, υπάρχουν χάριν του
πολίτη, άρα έχουν καθήκον να υπηρετούν
και να θεραπεύουν τις ανάγκες του.
Ακόμη, μια ενοποιός θεώρηση της ζωής
θυμίζει την αλληλοπεριχώρηση ελευθερίας και δικαιοσύνης, συνεπώς εμποδίζει
την απολυτοποίηση της μιας και τη σχετι-

κοποίηση της άλλης. Απολυτοποίηση της
ελευθερίας και σχετικοποίηση της δικαιοσύνης οδηγεί στον ατομικισμό και την
αδιαφορία για την κοινωνική ενότητα. Από
την άλλη, απολυτοποίηση της δικαιοσύνης
και σχετικοποίηση της ελευθερίας οδηγεί
στον κολλεκτιβισμό και την αδιαφορία για
την προσωπική μοναδικότητα. Κατά συνέπεια μια ενοποιός θεώρηση της ζωής
συνδέει την ελευθερία και τη δικαιοσύνη
μέσω της αδελφοσύνης. Η αδελφοσύνη,
αφενός, αποτρέπει την ελευθερία να εκφυλισθεί σε ιδιωτεία και διαίρεση, αφετέρου, αποτρέπει τη δικαιοσύνη να εκφυλισθεί σε ισοπέδωση και σύγχυση. Πέραν
κάθε ατομικισμού και μαζοποίησης, αναρχίας και ολοκληρωτισμού βιώνεται η προσωποκεντρική κοινωνία της διαφοράς, της
ισότητας και της ενότητας.
Περαιτέρω, η ενοποιός θεώρηση της
ζωής προάγει τη σύζευξη τοπικού και παγκόσμιου. Τοπικό δεν σημαίνει επαρχιωτισμός και παγκόσμιο δεν σημαίνει ισοπέδωση. Κάθε τόπος βιώνει με το δικό του
τρόπο την αλήθεια, χωρίς να χαρακώνεται
στο ίδιο και να εκλαμβάνει το έτερο ως εξ
ορισμού αλλότριο και εχθρικό. Απεναντίας
καλείται να συμμετέχει ισότιμα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ώστε να προσλαμβάνει
και να ενσωματώνει οτιδήποτε αληθινό.
Εδώ το εθνικό παραπέμπει στο οικουμενικό και το οικουμενικό ανάγεται στο εθνικό. Ο άνθρωπος νιώθει ταυτόχρονα μέλος
μιας κοινότητας, μιας πολιτείας, του κόσμου ολόκληρου, έχει καθολική συνείδηση, μεριμνά και ενδιαφέρεται για τους πάντες και τα πάντα.
Ακόμη, η ενοποιός θεώρηση της ζωής

προάγει την ισοτιμία όλων των πτυχών
του πατριωτισμού. Γιατί πατρίδα είναι ο
ιδιαίτερος τρόπος και τόπος βίωσης της
αλήθειας. Κατά συνέπεια, πατρίδα είναι ο
έρως για την ελευθερία, πράγμα που σημαίνει ότι πατριώτης, πέραν του ήρωα στον
πόλεμο, είναι, σε καιρό ειρήνης, ο ακέραιος
λειτουργός, ο γρηγορών ιατρός, ο αληθεύων πολιτικός. Πατριώτης είναι ο πολίτης που πληρώνει αγόγγυστα τους φόρους, ο δάσκαλος που δωρίζεται στους
μαθητές. Πατριώτης είναι όποιος οξύνει
την ευαισθησία και την κριτική μας σκέψη,
όποιος εκφέρει λόγο ελευθεροποιό, ήθος
ρήξης και σύγκρουσης με οτιδήποτε ποδηγετεί τη ζωή.
Βέβαια τα πιο πάνω δεν επιβάλλονται
άνωθεν ή έξωθεν αλλά καταξιώνονται μέσω προσωπικής άσκησης. Εμπεδώνονται
διά της πολιτισμικής καλλιέργειας, η οποία
δεν εξαντλείται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις· κατακτώνται διά της αγωγής, η οποία
δεν εξαντλείται στη σχολική εκπαίδευση·
γεωργούνται διά της προσωπικής μαρτυρίας, η οποία δεν εξαντλείται σε όσα ο νόμος επιτάσσει. Μόνο τότε μπορεί να δημιουργηθεί όντως κοινωνία πολιτών, στη
οποία πολίτης είναι ο πολιτισμένος, ο άνθρωπος ως συνάνθρωπος.
Μόνο μια ενοποιός θεώρηση της ζωής
μπορεί να συμφιλιώσει θεωρία και πράξη,
ποίηση και πολιτική, οικονομία και τέχνη,
ένα και πολλά. Προσφέροντας μεταμόρφωση του όλου ανθρώπου και καταξίωση
της όλης ζωής.
Σταύρος Σ. Φωτίου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Κάστρο μονάχο η τάξη, ίδιο Αρκάδι
κι’οι μαθητές φρουροί των πεπρωμένων.
Μια χούφτα τα παιδιά των αντρειωμένων
στήσαν χορό και αντίσταση ομάδι.
Κι’ήρθαν τα τανκς και ξέρασαν τον Άδη
ερείπιο το σχολειό, νεκρούς στρωμένο
φωνές γοερές, φωνές των πληγωμένων
συντρίμι η λευτεριά παντού σκοτάδι.
Πατρίδα μου την Χούντα εγώ την είδα
σαν σκόρπαε συμφορές και μαύρο δάκρυ
στου Έθνους μας την πιο σκληρή σελίδα.
Μα ως ήρθε, έτσι εχάθηκε στα μάκρη
στο σφύριγμα πομπού σ’ένα θρανίο
που άκου καλεί «Εδώ Πολυτεχνείο».
Αντώνης Λυτρίδης
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Αθλητικό Σωματείο «Οθέλλος»
Γιορτάσαμε τα
ογδοντάχρονά μας

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80 χρόνια ζωής, δράσης
και προσφοράς του Σωματείου, πέρα από την αιμοδοσία και
το μνημόσυνο στη μνήμη δωρητών, μελών και ποδοσφαιριστών που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου, μεγάλη εορταστική εκδήλωση υπό την αιγίδα του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Τάσου Μητσόπουλου έλαβε χώρα και
στις 5 Ιουλίου στο Σωματείο. Ακολούθησαν άλλα δύο γεγονότα:

Παραδοσιακή Βραδιά
Μουσικής και Χορού
Την Παρασκευή 30 Αυγούστου στο Οίκημα του Αθλητικού
Συλλόγου «Οθέλλου» πραγματοποιήθηκε «Κυπριακή Βραδιά».
Κύριος ομιλητής ήταν ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στον
Οθέλλο Αθηένου από της ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα,
προσφέροντας ουκ ολίγα στο Σωματείο. Ο Δήμαρχος Αθηένου
κ. Δημήτρης Παπαπέτρου, έβαλε τη δική του πινελιά στο
σχέδιο του Οικήματος και διετέλεσε και Πρόεδρος της επιτροπής για την ανέγερσή του. Μεταξύ άλλων στην ομιλία
του ο κ. Παπαπέτρου ανέφερε: «Η χαρά μου πηγάζει από το
γεγονός ότι το σωματείο ΟΘΕΛΛΟΣ, 80 χρόνια από της ίδρυσής
του συνεχίζει αδιάκοπα τη σημαντική του προσφορά στους
νέους του Δήμου μας, τηρώντας κατά γράμμα τους ευγενείς
σκοπούς που αναλλοίωτοι παραμένουν στο καταστατικό
του, όπως αυτοί τέθηκαν από τους ιδρυτές του, το 1933.
Σκοποί που και σήμερα 80 χρόνια μετά, φαντάζουν τόσο
στοχευμένοι και επίκαιροι. Από το πρώτο καταστατικό του
σωματείου, οι σκοποί αυτοί που είναι:
α) Προώθηση και εξύψωση του Αθλητισμού.
β) Δράση ταυτιζόμενη προς Εθνικούς, Πολιτιστικούς
και Κοινωφελείς σκοπούς.
γ) Πνευματική ανάπτυξη των μελών του.
δ) Ανάπτυξη και καλλιέργεια του αισθήματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του.
ε) Ανάπτυξη της Μουσικής.
Συγχαίρουμε, ευγνωμονούμε αλλά και μνημονεύουμε
σήμερα εκείνους τους προοδευτικούς νέους με επικεφαλή
τον αείμνηστο Αντώνη Κοιλιάρη που πήραν την απόφαση
να ιδρύσουν τον ΟΘΕΛΛΟ, θέτοντας τέτοια γερά θεμέλια που
για 80 χρόνια τώρα διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στα
δρώμενα του Δήμου μας.
Η μακρόχρονη ενεργός ανάμειξή μου στα Διοικητικά του
σωματείου ΟΘΕΛΛΟΣ, με φορτίζει και με αισθήματα συγκίνησης γιατί αναμνήσεις και παλιές θύμησες με γυρίζουν πίσω,
σε καλούς αλλά και δύσκολους καιρούς, αλλά πάντα όμορφους
γιατί πάντα κυριαρχούσε το στοιχείο της αγνής προσφοράς
στους νέους μας και στον τόπο μας.
Η δράση του στον Αθλητισμό είναι πλούσια και πολύμορφη.
Το Ποδοσφαιρικό του τμήμα μέχρι το 1968 αγωνιζόταν στα

Τιμητικό
αφιέρωμα σε
αυτούς που
έφυγαν
Ολόκληρη η κοινότητα της Αθηένου και ο
Α.Σ.ΟΘΕΛΛΟΣ θρήνησαν και πάλι και μάλιστα
σε πολύ μικρό διάστημα, εντός ενός μηνός
περίπου, τρείς δικούς τους ανθρώπους, τους
Πέτρο Ματσούκα, Αρτέμο Καρούσιο και Μιχάλη Καϊλά.
Ο Πέτρος Ματσούκας απεβίωσε στις
05/10/13. Υπήρξε μέλος, ποδοσφαιριστής,
μέλος πολλών διοικητικών συμβουλίων και
καθημερινός θαμώνας του εντευκτηρίου
του Α.Σ.ΟΘΕΛΛΟΣ. Άνθρωπος που αγαπούσε
πολύ το Σωματείο, με άποψη επί όλων των

αγροτικά πλαίσια κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο.Το 1968
εντάσσεται στην Κ.Ο.Π. στη δύναμη της οποίας αγωνίζεται
μέχρι σήμερα. Εκτός από το Ποδόσφαιρο κατά καιρούς επέδειξε δράση και στο Κλασσικό Αθλητισμό, στην Πετόσφαιρα
και Επιτραπέζια Αντισφαίρηση.
Ο Α. Σ. ΟΘΕΛΛΟΣ από της ίδρυσής του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Δήμο μας, αναπτύσσοντας πλούσια δράση
στον Αθλητικό, αλλά και στον Εθνικό, Πολιτιστικό και Κοινωνικό
τομέα επιδεικνύοντας σημαντική δράση.
Η Εθνική του δράση αναδεικνύεται κατά τον απελευθερωτικό
αγώνα 1955-1959. Με την συνεργασία και άλλων σωματείων
και οργανώσεων της Αθηένου, μέλη του σωματείου συμμετέχουν
ενεργά στις τάξεις των αγωνιστικών οργανώσεων ΕΟΚΑ, ΠΕΚΑ
και ΑΝΕ. Από αυτές τις τάξεις αναδείχθηκαν οι ήρωες μας, Αρτέμος Φραντζέσκου και Τουμάζος Τουμάζου.
Το 1974, επέρχεται η καταστροφή της πατρίδας μας με
τηνΤουρκική εισβολή. Μέλη του σωματείου ΟΘΕΛΛΟΣ πιστοί
στο υπέρτατο εθνικό καθήκον που είναι η υπεράσπιση της
πατρίδας μας, μαζί με άλλους πατριώτες δεν εγκαταλείπουν
τις θέσεις τους με αποτέλεσμα το μέλος του σωματείου Πανίκκος
Ματσούκας να πέσει στο πεδίο της τιμής και τα μέλη του σωματείου Βάσος Χειμώνας, Γεώργιος Πικής και Κώστας Παπαπαύλου να εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι.
Η Πολιτιστική δράση και η Κοινωνική προσφορά του σωματείου ΟΘΕΛΛΟΣ υπήρξε και συνεχίζει μέχρι σήμερα πλούσια
και αξιέπαινη. Αναφορά μπορεί να γίνει στις θεατρικές παραστάσεις με εθνικό και κοινωνικό περιεχόμενο κυρίως την
εικοσαετία 1940 – 1960. Οι εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους
και οι πλούσιες Πολιτιστικές εκδηλώσεις αναδεικνύοντας το
υψηλό Πολιτιστικό χαρακτήρα του Δήμου μας.
Αξίζει πιστεύω με την ευκαιρία αυτή πολύ επιγραμματικά
να αναφερθώ σε κάποιους σταθμούς που χαρακτηρίζουν
την 80χρονη πορεία του σωματείου.
Η ίδρυση του Σωματείου το 1933 με πρώτον πρόεδρο τον
αείμνηστο Αντώνη Κοιλιάρη.
Η ένταξη του Σωματείου στην ΚΟΠ και η ανέγερση του
γηπέδου με πρόεδρο τον Δημητράκη Νεοφύτου και την αξιέπαινη παραχώρηση του χώρου του γηπέδου από τους ιδιοκτήτες του, αείμνηστο Αντώνη Χατζηθεοχάρους και τη σύζυγο
του Χρυστάλλα, κατ’ αρχή με υποτυπώδες ενοίκιο και αργότερα στην πλήρη τιτλοποίησή του με πολύ συμφέρουσα
για το σωματείο διευθέτηση.
Η συγχώνευση του Α. Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ Αθηένου με το σωματείο
ΟΘΕΛΛΟΣ το 1972, με πρόεδρο του ΟΘΕΛΛΟΥ τον αείμνηστο
Ανδρέα Παπαπέτρου και του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ τον κ. Νίκο Ζαννέττου.
Η μεγάλη εκδήλωση για τα
40χρονα του σωματείου το 1973
καθώς και οι τεράστιοι αγώνες και
προσπάθειεςταπρώταχρόνιαμετά
τηντούρκικηεισβολήγιακράτηση
του σωματείου και της Αθηένου.

θεμάτων που απασχολούν τον σύλλογο και
πάντα με καλοπροαίρετη κριτική.
Ο Αρτέμος Καρούσιοςαπεβίωσε στις
30/10/2013. Υπήρξε μέλος, ποδοσφαιριστής των εφηβικών ομάδων, φίλος και θαμώνας του σωματείου. O Δήμαρχος Αθηένου στον επικήδειο λόγο του εξήρε το έργο
και την προσφορά του Αρτέμου στα κοινά.
«Είχες πάθος και αίσθημα αληθινό. Ήθελες
να μη λείψει τίποτε από την οικογένειά σου.
Αγωνιζόσουν καθημερινά είτε με τη δουλειά
που κληρονόμησες από τον πατέρα σου
είτε με το αγαπημένο σου χόμπι, το κυνήγι.
Εν όψει μάλιστα της νέας κυνηγητικής περιόδου φρόντισες να μη λείπει τίποτε από
το κατάστημα, στολές, φυσίγγια κι ό,τι άλλο
απαιτεί το «άθλημα». Τώρα πια οι φίλοι
σου θα βρίσκουν την πόρτα σου κλειστή,
θα τους λείψει η δική σου παρέα, οι κουβέντες σας, τα αστεία και τα ανέκδοτα που
λέγατε το βράδυ που μαζευόσασταν όλοι

Η ανέγερση του ιδιόκτητου οικήματος με πρόεδρο του
Δ.Σ. τον κ. Ιάκωβο Κούλλουρο και με ανεξάρτητη επιτροπεία
ανέγερσης, τους αείμνηστους Ανδρέα Χριστοφή, Χριστόδουλο
Μιχαήλ και Νίκο Μαραγκό και τα μέλη του σωματείου, Σωτήρη
Ζόρπα, Γαβριήλ Πιερίδη, και τον υποφαινόμενο, ενισχυμένη
αργότερα και με άλλα στελέχη.
Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Γ κατηγορίας και του
βραβείου ήθους το 1991.
Επισημαίνω την διαχρονική ανάδειξη εξαίρετων δημοτών
από τις τάξεις του ΟΘΕΛΛΟΥ, που τίμησαν και τιμούν την
Αθηένου και την πατρίδα μας υπηρετώντας διάφορες υψηλές
θέσεις στην κοινωνία μας.
Οι δύσκολες σημερινές μέρες που περνά η πατρίδα μας,
τόσο στην οικονομία όσο και στο εθνικό μας θέμα, ασφαλώς
θα έχει αντίκτυπο και στην πορεία των Σωματείων μας.
Επειδή όμως η Αθηένου είναι για πολλά χρόνια μαθημένη
στα δύσκολα είμαι βέβαιος ότι και τα Σωματεία μας θα σταθούν
δυνατά και στα εξαιρετικά δύσκολα που σήμερα αντιμετωπίζουμε».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος Αθηένου είπε ότι
το Δημοτικό Συμβούλιο θα βρίσκεται πάντα κοντά στα Σωματεία μας και θα στηρίζει κάθε καλή προσπάθεια που καταβάλλουν προς το καλό της νεολαίας μας.
Ο κ. Παπαπέτρου ευχήθηκε τέλος στο Σωματείο ΟΘΕΛΛΟΣ
κάθε πρόοδο και επιτυχία στο ευάρεστο έργο που επιτελεί
για 80 τώρα χρόνια. Στους άξιους εθελοντές ενεργούς πολίτες
μας που αποτελούν την ηγεσία του, δύναμη, πείσμα και
αντοχή να κρατήσουν τον ΟΘΕΛΛΟ ακέραιο και δυνατό για

να συνεχίσει την μεγάλη προσφορά στους νέους μας, στην
Αθηένου και στην πατρίδα μας.
Στη συνέχεια το μουσικό σχήμα «Μούσα» και ο ερμηνευτής
και ερευνητής της παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου Μιχάλης Ττερλικκάς μας ταξίδεψαν με το πρόγραμμά τους σε
μια καθαρά παραδοσιακή βραδιά του νησιού και του πολιτισμού μας. Με τα παραδοσιακά όργανα του τόπου μας το
λαούτο, το βιολί και την ταμπουτσιά, το αυθεντικό κρουστό
όργανο, καθώς και με το πλούσιο ρεπερτόριό τους, θύμισαν
τους παλιούς καλούς καιρούς της μεγαλονήσου.
Σειρά στο πρόγραμμα είχαν οι κυπριακοί χοροί, γέννημα
και θρέμμα του ίδιου του λαού, που διαμορφώθηκαν ανάλογα
με τον τρόπο ζωής των κατοίκων, τη γεωγραφική θέση, τα
ήθη και έθιμα και φυσικά τα κατά καιρούς ιστορικά γεγονότα
και την κοινωνική θέση του άντρα και της γυναίκας του τόπου
μας. Οι πολιτιστικοί όμιλοι της Αθηένου, οι οποίοι δήλωσαν
με ενθουσιασμό το παρόν τους, μας χάρισαν μια όμορφη
παραδοσιακή νύκτα. Συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Όμιλος
Αθηένου, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ρέα και ο Πολιτιστικός Όμιλος
Μάλλουρας, οι οποίοι κατ’ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τη βραδιά με
τη δυναμική τους χορευτική παρουσία.

Gala Dinner

Το καθιερωμένο ετήσιο Gala Dinner, κατά το οποίο γίνεται
και η επίσημη παρουσίαση της σύνθεσης της Ομάδας πριν
από την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου στο Chrysis Fitness
Center.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Γιώργος Κουρσάρης ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη Διοίκηση καθώς και στο έργο των
προπονητών, των βοηθών προπονητών και των ποδοσφαιριστών του Σωματείου για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.
Ο προπονητής της ομάδας κ. Κώστας Σακκάς, του οποίου η
ομάδα επιφύλαξε θερμή έκπληξη για τα γενέθλιά του, ανέφερε
ότι θα συνεχίσει το έργο του και αυτή τη χρονιά ανεβάζοντας
την ομάδα ακόμα πιο ψηλά.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς το Συγκρότημα “Passion
Dance” του Chrysis Fitness Center και χοροδιδάσκαλο την
Έλενα Ττόφα, παρουσίασε χορούς από διάφορα musical,
ενώ καθόλη τη διάρκεια της νύκτας, ο κ. Φάνος Κωνσταντινίδης χάρισε όμορφες μελωδικές συνθέσεις με το σαξόφωνό
του.
Για την επιτυχία της βραδιάς συνέβαλαν η Εταιρεία Α. Ζορπάς
& Υιοί Λτδ, η Εταιρεία Α/φοί Πάντζιαρου Λτδ,
η Εταιρεία Κυριάκος Πάντζιαρος Λτδ, η Εταιρεία
Costala Farm, η υπεραγορά Α. Καρούσιος &
Υιοί Λτδ και το Ανθοπωλείο Εύωσμο. Ευχαριστίες στα άτομα τα οποία παρευρέθηκαν
και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία
του καθιερωμένου πλέον 'Gala Dinner'.
Δόξα Κωμοδρόμου

κητικών συμβουλίων και για οκτώ χρόνια
πρόεδρος του Σωματείου (2000 – 2008).
Αγαπούσε τον ΟΘΕΛΛΟ ως την δεύτερη του
οικογένεια και θυσίαζε πολύ χρόνο και κόπο
για την αγαπημένη του ομάδα. Διοίκησε
το Σωματείο σε πολύ δύσκολους καιρούς

μαζί… Ήσουν ένα παλληκάρι, γνήσιος άνθρωπος. Εσύ το προσπάθησες και το πέτυχες, υπήρξες ένας δίκαιος και ενάρετος πολίτης, έζησες στο φως… Γι’αυτό και πήρες
λιγότερα από όσα σου ανήκαν. Κέρδισες
επάξια την εκτίμηση και την αγάπη, της οικογένειας, των φίλων, των συμπολιτών
σου».
Ο Μιχάλης Καϊλάς απεβίωσε στις
11/11/2013. Υπήρξε μέλος πολλών διοι-

και τις τελευταίες του στιγμές, όταν η επάρατη αρρώστια τον είχε πλέον καταβάλει,
ρωτούσε να μάθει για το αποτέλεσμα της
ομάδας του. Τόσο πολύ αγάπησε το Σωματείο του που η οικογένεια του, γνωρίζοντας
καλύτερα από όλους την αγάπη του αυτή,
αποφάσισε και παραχώρησε το 50% των
εισφορών που έγιναν στην κηδεία του ως
ενίσχυση στο έργο που επιτελεί το Σωματείο
και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε θερμά.
Φτωχότερη είναι η κοινότητά μας από
την απώλεια των τριών παιδιών της μα ακόμη πιο φτωχή έγινε η μεγάλη οικογένεια
του Α.Σ.ΟΘΕΛΛΟΣ. Τους ευχαριστούμε για
την μεγάλη τους προσφορά και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε το έργο τους.
Αιωνία τους η μνήμη και είθε ο Μεγαλοδύκαι κατάφερε με την υπομονή και την επι- ναμος Θεός να παρηγορεί και να δίνει δύμονή του να κρατήσει το Σωματείο δυνατό ναμη στους οικείους τους.
για να συνεχίσει την προσφορά του στα
αθλητικά δρώμενα της Αθηένου. Ακόμα
Τάσος Παπαϊωάννου
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Αθλητικός Σύλλογος «Ορφέας»
Ιστορική Αναδρομή του Α.Σ.
«ΟΡΦΕΑΣ»

Ο Αθλητικός Σύλλογος «Ορφέας» Αθηένου συμπληρώνει φέτος 65 χρόνιας
ζωής και προσφοράς στο αθλητικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του Δήμου μας.
Ο Αθλητικός Σύλλογος «Ορφέας» Αθηένου ιδρύθηκε το 1948 μέσα στις πολύ
δύσκολες κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή
στον τόπο μας, με την ονομασία ΑΟΝ (Οργάνωση Νεολαίας της Αριστεράς).
Αυτή την ονομασία την είχε μέχρι το 1959 όταν η οργάνωση άλλαξε όνομα,
αφού οιΆγγλοι αποικιοκράτες την έθεσαν στη παρανομία και της έδωσαν το
όνομα ΕΔΟΝ. Το 1962 για το λόγο ότι το σωματείο θα πήγαινε εκδρομή στη
Βηρυτό, δεν μπορούσε να ταξιδέψει με το όνομα ΕΔΟΝ, έπρεπε να αλλάξει
όνομα και έτσι τα μέλη της αποφασίζουν ο νέος Σύλλογος ως συνεχιστής της
ΑΟΝ-ΕΔΟΝ θα έχει την ονομασία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ
και τα χρώματά του θα είναι το κίτρινο και το μαύρο. Δεν υπάρχει καταγραμμένη
κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία της μετονομασίας του σωματείου.
Να αναφερθούμε όμως σε ιστορικές στιγμές του σωματείου που έγιναν
μετά τα γεγονότα του 1974 οι οποίες ήταν σταθμοί στη πορεία του Συλλόγου:
Το 1977 το τότε Δ.Σ. του Συλλόγου αποφασίζει να βάλει σαν στόχο την
άνοδο του στην Γ΄ κατηγορία της Κ.Ο.Π. και την περίοδο 79-80 αγωνίζεται
στο τελικό της ΣΤΟΚ και χάνει το αγώνα με αντίπαλο τον Απόλλων Λυμπιών
και ταυτόχρονα και την άνοδο.
Η πιο μεγάλη στιγμή στην 65χρονη πορεία του ήταν την επόμενη χρονιά
80-81 όταν κατάφερε και πάλι να είναι στον τελικό της ΣΤΟΚ και με αντίπαλο
αυτή τη φορά το Κ.Ν.Μ. να κερδίσει στα πέναλτυ και πανηγυρικά να ενταχθεί
στην Γ΄κατηγορία (να πούμε ότι τότε δεν υπήρχε Δ΄ κατηγορία).
Ακόμα μία σημαντική επιτυχία ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην
Γ΄κατηγορία και η άνοδος του σωματείου στη Β΄κατηγορία της Κ.Ο.Π. το 1988
όπου αγωνίστηκε για δύο περιόδους και επέστρεψε ξανά στην Γ΄ κατηγορία.
Ο Σύλλογος μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας στην Δ΄ κατηγορία της
Κ.Ο.Π. αγωνίζεται από το 1995 μέχρι και σήμερα στο αγροτικό πρωτάθλημα
στην ομοσπονδία ΕΠΕΛ Λάρνακας.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΑΘΗΑΙΝΟΥ:
Δυναμικά στην νέα
αγωνιστική χρονιά

Των γεγονότων αυτών προηγήθηκε και μία άλλη ιστορική απόφαση με
πρωταγωνιστές δυο φίλους του σωματείου να αγοράσουν χώρο για την δημιουργία γηπέδου, το οποίο κτίστηκε με εθελοντική εργασία των μελών και
φίλων του. Το γήπεδο μετά από απόφαση του Δ.Σ. το 1996 τιμής ένεκεν φέρει
το όνομα του αείμνηστου ποδοσφαιριστή μας Ηλία Παστού, ο οποίος τον
Ιανουάριο του 1981 είχε χάσει την ζωή του από ασθένεια. Ιστορικό γεγονός
μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης η τοποθέτηση τεχνητού χορτοτάπητα και η
ανακαίνιση του γηπέδου «Ηλίας Παστού».Τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης
έγιναν το Μάιο του 2012 από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη
Χριστόφια.
ΤΟ 2001 με πρωτοβουλία του Συλλόγου τιμήθηκαν 40 και πλέον ποδοσφαιριστές που γεννήθηκα στην Αθηένου και οι οποίοι αγωνίστηκαν σε ομάδες της
Α΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.
Θα ήταν παράληψή μας εάν δεν αναφερόμαστε σε κάποια μεγάλα ονόματα
ποδοσφαιριστών Α΄ κατηγορίας της ΚΟΠ που αγωνίστηκαν στον ΟΡΦΕΑ όπως
ο Νίκος Χαραλάμπους, Νίκος Πατίκκης, Κώστας Πέτσας, Φίλιππος Δημητρίου,
Χάρης Καντζιλιέρης, Λεωνίδου, Κακούσιης, Κουκκάς, Φαντούσιης Δώρος, Ανδρέας Ελευθερίου (ΤΟΣΚΑΣ), Άντρος Μελάς.
Το σωματείο διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες κάθε
χρόνο όπως: αιμοδοσίες εις μνήμη των Ηλία Παστού, Κύπρου Ζορπά και Χάρη
Παμπόρη, χοροεσπερίδες, χριστουγεννιάτικη γιορτή, αγώνες παλαιμάχων
ποδοσφαιριστών κ.ά. Συμμετέχει και παρουσιάζεται σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Δήμου ΑΘΗΕΝΟΥ.
Οι ιδρυτές του Συλλόγου μας είναι οι εξής: Κυρίτσης Ανδρέας –Παστού Κυριάκος –Καδή Κώστας –Κουρσάρης Χρίστος -Κοντός Ανδρέας-Βουρής Μιχάλης
–Θεοδούλου Γεώργιο, που είναι εν ζωή και οι αείμνηστοι Φωκάς Ανδρέας Κυρίτσης Πέτρος –Κιρκίνης Γιάννης –Κολέττης Χριστάκης – Κουζαπάς Ανδρέας
και Γιαβάσιη Κώστας.
Εκδηλώσεις προς τιμή των 65 χρόνων του Α.Σ. «Ορφέα» Αθηένου
Ο Σύλλογος προγραμματίζει μεγάλη εκδήλωση προς τιμή των 65χρονων
του την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 10:30π.μ. και Μουσική Βραδιά σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Τέλος η καθιερωμένη αιμοδοσία εις μνήμη των Αείμνηστων ΗΛΙΑ ΠΑΣΤΟΥ
και Κύπρου Ζορπά θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2014.
Ευχαριστίες προς τους χορηγούς του συλλόγου
Ευχαριστούμε θερμά τους ετήσιους και μεγάλους χορηγούς μας. Τον ΚΟΑ,
το ΔΗΜΟ Αθηένου, τη ΣΠΕ Αθηένου, Αθηενίτης DEVELOPENS, ΒΑΣΕ, Έλληνας
και Σολομωνίδης Μωσαϊκά.
Ανακοίνωση θανάτου Ανδρέα Φωκά
Επιθυμούμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου μας Ανδρέα Φωκά που απεβίωσε
στη μακρινή Αυστραλία.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ε.Ν.ΑΘΗΑΙΝΟΥ
για τα έτη 2013-15 είναι η ακόλουθη:

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΠΑΠ 2013-14

Η συμμετοχή στον αθλητισμό παρέχει στα παιδιά και στους νέους ευκαιρίες να αναπτύξουν τις φυσικές τους ικανότητες και να γίνουν πιο
δραστήριοι και υγιείς. Εκτός όμως από αυτά, ο αθλητισμός βοηθά τα
άτομα και στην αντίληψη πώς αντικρίζουν τη ζωή, αλλά και πώς την
αντιμετωπίζουν. Οι αθλούμενοι τις περισσότερες φορές δεν καπνίζουν
και δεν επηρεάζονται απ’τους άλλους. Δεν «μπλέκουν» με τα ναρκωτικά
και σέβονται τους ίδιους καθώς και τους άλλους ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Έχουν δικιά τους θεωρία για τη ζωή και τη γνωρίζουν καλύτερα από τους άλλους, λόγω των εύκολων και των αντίξοων συνθηκών
που έχουν περάσει, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους.
Στο Δήμο μας εδώ και πολλά χρόνια τα παιδιά και οι νέοι δραστηριοποιούνται στα τοπικά αθλητικά σωματεία. Επειδή όμως υπήρχαν προβλήματα σε πολλούς τομείς (γήπεδα, καταρτισμένοι προπονητές, με-

Διακρίνονται από αριστερά:
1η σειρά: Ανδρέας Κουζαπάς, Κώστας Καδής, Φλώρος Σολομωνίδης, Χρυσός
Φιάκκου, Χρίστος Κουρσάρης, Ορηγενής Μελεμενής, Γιώργος Καντζηλιέρης,
Στέλιος Παστού, Ιωάννης Φιλίππου
2η σειρά: Παστού Κυριάκος (Πρόεδρος ΑΟΝ), Γιάννης Τσιαμπέρλος (διαιτητής),
Κυριάκος Κραμβής (μικρός), Ανδρέας Ζορπάς (κοντός) – Μέλος Επιτροπής
3η σειρά: Φλώρος Χρυσοστόμου, Νεοκλής Συμεού, Στέφος Β. Στεφανή

Άρχισαν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2013 οι προπονήσεις των Ακαδημιών
Χειροσφαίρισης του Σωματείου Ε.Ν.ΑΘΗΑΙΝΟΥ. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον από τα κορίτσια για ένταξή τους στις Ακαδημίες ΧειροσφαίΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ρισης του Σωματείου μας φτάνοντας περίπου τα 30 κορίτσια, γεγονός
που είναι ενθαρρυντικό για συνέχιση του αθλήματος, με την ανάδειξη
ΕΝΩΣΗ.ΝΕΟΛΑΙΑΣ.ΑΘΗΑΙΝΟΥ.
νέων ταλέντων στις Κατηγορίες Σούπερ Μίνι Κοριτσιών, Παγκορασίδων
και Κορασίδων που θα συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και θα αρχίσουν τέλη Νοεμβρίου. Επίσης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αχιλλέας Αχιλλέως
τέλη Νοεμβρίου αρχίζει και το Πρωτάθλημα Handball ΟΠΑΠ Γυναικών,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙ- όπου στην πρεμιέρα η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο.ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
εντός έδρας.
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σταυρούλα Πεδουλίδου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιάννης Αρτεμίου
ΤΑΜΙΑΣ: Αχιλλέας Αχιλλέως
ΕΦΟΡΟΙ FUTSAL: Φίλιος Ζορπάς, Αντρέας Καντηλάφτης
ΕΦΟΡΟΣ FUTSAL U21 KAI U17: Κώστας Μαυραγάνης
ΕΦΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ: Αγγελική Διγενή
Β’ ΕΦΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ: Χρυστάλλα Τζιωνή
ΜΕΛΗ: Μαρία Τούμπα, Πάνη Φιάκκου

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Η ομάδα της ΑΟΝ, όπως αρχικά
ονομαζόταν ο «Ορφέας» το 1948

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Μετά από συνεχείς επαφές και επίμονες προσπάθειες και των 3 Σωματείων: ΟΘΕΛΛΟΥ, ΟΡΦΕΑ ΚΑΙ Ε.Ν.ΑΘΗΑΙΝΟΥ, του Δήμου Αθηένου
υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου κου Δημήτρη Παπαπέτρου έχει
πραγματοποιηθεί ένα όραμα αρκετών χρόνων που δεν είναι άλλο από
την ενοποίηση των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου των Σωματείων μας με
την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΑΘΗΕΝΟΥ». Το Σωματείο μας εκπροσωπείται
στην Επιτροπή Ακαδημιών από τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Αχιλλέως,
Πέτρο Μαυρολεύτερο και Κυριάκο Κυριάκου.

τακινήσεις αθλητών, έλλειψη οικονομικών πόρων), όλα τα αθλητικά
Βοηθός Ταμία, Πέτρος Μαρκουλλής
σωματεία αποφάσισαν την ενοποίηση των ακαδημιών τους. Έτσι όλα
Έφοροι: Αντώνης Τζιακούρης και Λευτέρης Ελευθερίου
τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, ξεκιΟΙ ακαδημίες μας συμπεριλαμβάνουν τις ηλικίες 1997-2008. Προνώντας σε σωστές βάσεις υπό την αιγίδα όλων των αθλητικών σωματείων πονούνται από καταρτισμένους προπονητές με την καθοδήγηση του
και του Δήμου μας.
κ. Κώστα Μαυραγάνη. Τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται για τις προΣτις 19 Αυγούστου 2013 συνήλθαν σε επίσημη συνεδρίαση τα μέλη πονήσεις είναι: Γήπεδο Ηλίας Παστού (ΟΡΦΕΑΣ), Γήπεδο ΟΘΕΛΛΟΥ και
του νεοσύστατου Δ.Σ. όπου συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα με την η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως.
ακόλουθη σύνθεση:
Καλούμε όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια να μη χαθεί το
Πρόεδρος, Δημητράκης Παπαπέτρου
έργο που αρχίσαμε και που αποτελεί ένα φωτεινό σημάδι, ένα φάρο,
Αναπληρωτης Πρόεδρος, Σκεύος Μαλλουρής
μια ελπίδα και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι αν θέλουμε μπορούμε να τα
Αντιπρόεδρος, Μιχάλης Μιχαήλ
καταφέρουμε, μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτή η ελπίδα δεν πρέπει
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, Μιχάλης Παπούτσας
να χαθεί, δεν πρέπει να σβήσει.
Γενική Γραμματέας, Χαρούλα Μαυροφτή
Βοηθός Γραμματέα, Κατερίνα Ιωάννου
Χαρούλα Μαυροφτή
Ταμίας, Κυριάκος Κυριάκου
Γεν. Γραμματέας
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

H AΘΗΕΝΟΥ

Οι 18 νέες Συνεργατικές Εταιρείες
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – 18 ΣΠΙ
Ονομασία: ΣΠΕ Στροβόλου
Λτδ
ΣΠΕ Στροβόλου
ΣΤ Επαγγελματικών Κλάδων και
Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΤΕΚΕΚ)
ΣΤ Πολυτέκνων
Ονομασία: ΣΠΕ Λήδρα Λτδ
ΣΠΕ Λήδρα
ΣΠΕ Καϊμακλίου
ΣΤ Εργαζομένων Κύπρου (ΣΤΕΚ)
Ονομασία: Περιφερειακή
ΣΠΕ Λευκωσίας
Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας
ΣΠΕ Λατσιών
ΣΠΕ Γερίου
ΣΠΕ Αγίου Αμβροσίου (Κερύνειας)
Ονομασία: ΣΤ Λευκωσίας Λτδ
ΣΤ Λευκωσίας
ΣΠΕ Δυτικής Λευκωσίας
ΣΠΕ Κοκκινοτριμιθιάς
ΣΠΕ Κακοπετριάς – Γαλάτας
ΣΤ Σολιάς
ΣΤ Μαραθάσας
ΣΤ Αγίας Μαρίνας, Κορμακίτη,
Καρπασίας, Ασωμάτου (ΑΜΚΚΑ)
Ονομασία: ΣΠΕ Ταμασού –
Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ
ΣΠΕ Ταμασού & Μαχαιρά
ΣΠΕ Πίστεως
ΣΤ Πιτσιλιάς Λευκωσίας
ΣΠΕ Ορεινής
ΣΠΕ Παλαιχωρίου
ΣΠΕ Μαδαρής
Ονομασία: ΣΠΕ Λακατάμιας
– Δευτεράς Λτδ
ΣΠΕ Λακατάμιας
ΣΠΕ Δευτεράς – Ανάγυιας
Ιδιωτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου Συνεργατικό Ταμιευτήριο
(ΣΥΠΕΚ)
Ονομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών &
Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ
ΣΤ Αστυνομικών Κύπρου
ΣΤ Μελών Κυπριακού Στρατού
Ονομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και
Τραπεζών

ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
ΣΤ Υπαλλήλων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΣΤ Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου
Ονομασία: Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ
Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων
Κύπρου (ΣΟΤΑΔΥΚ)
ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού
ΣΤ Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου (ΣΤΑΚΕΚ)
ΣΤ Δημοσίων Υπαλλήλων Λάρνακας
Ονομασία: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών
Κύπρου Λτδ
ΣΤ Δασκάλων Κύπρου
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΤΕΛΜΕΚ)
Ονομασία: ΣΠΕ Μακράσυκας
– Λάρνακας – Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ
ΣΠΕ Μακράσυκας
ΣΠΕ Βασιλικού Πεντάσχοινου
ΣΠΕ Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΤ Καρπασίας
ΣΠΕ Ακανθού
ΣΤ Λύσης
Ονομασία: ΣΠΕ Αλληλεγγύης
Λτδ
ΣΠΕ Αλληλεγγύης
ΣΠΕ Αθηαίνου
ΣΠΕ Περιοχών ΣταυροβουνίουΛευκάρων
ΣΠΕ Λειβαδιών Λάρνακας
Ονομασία: ΣΤ Αμμοχώστου
– Λάρνακας Λτδ
ΣΤ Αμμοχώστου
ΣΠΕ Κοντέας
ΣΠΕ Συνεργασίας Κιτίου - Περβολιών - Τερσεφάνου - Μενεού
ΣΤ Λάρνακας
Συνεργατικός Οργανισμός Πρωτοβουλίας Γυναικών Κύπρου
Ονομασία ΣΠΕ Τροόδους Λτδ

ΣΠΕ Κυπερούντας
ΣΠΕ Ημιορεινής Λεμεσού
ΣΠΕ Ορεινής Πιτσιλιάς
ΣΠΕ Ορεινών Θερέτρων Λεμεσού
ΣΠΕ Κρασοχωριών
ΣΤ Πελενδρίου
ΣΠΕ Αγρού
Ονομασία: Περιφερειακή
ΣΠΕ Λεμεσού Λτδ
ΣΠΕ Μέσα Γειτονιάς
ΣΠΕ Κουρίου
ΣΠΕ Ύψωνα – Λόφου
ΣΠΕ Ανατολικής Λεμεσού
ΣΠΕ Πισσουρίου
ΣΠΕ Μόρφου
ΣΠΕ Τραχωνίου -Κολοσσίου
Ονομασία: ΣΤ Λεμεσού Λτδ
ΣΤ Λεμεσού
Ονομασία: ΣΠΕ Κοκκινοχωριών Λτδ
ΣΠΕ Παραλιμνίου
Περιφερειακή ΣΠΕ Αμμοχώστου
ΣΠΕ Σωτήρας Αμμοχώστου
ΣΠΕ Αγίας Νάπας
ΣΤ Άχνας
ΣΠΕ Ξυλοφάγου
ΣΠΕ Αυγόρου
ΣΠΕ Λιοπετρίου
ΣΠΕ Ορμήδειας
ΣΠΕ Ξυλοτύμπου
Ονομασία: ΣΤ Πάφου Λτδ
Ελληνικό ΣΤ Πάφου
ΣΠΕ Γεροσκήπου και Ανατολικής
Πάφου
ΣΠΕ Περιφερειακής Πόλεως Χρυσοχούς
ΣΠΕ Χλώρακας – Κισσόνεργας
ΣΠΕ Πέγειας
ΣΠΕ Κάτω Πάφου
ΣΠΕ Στρουμπίου
ΣΠΕ Πωμού – Τυλληρίας
ΣΠΕ Σταυρός Μίνθης
ΣΠΕ Γιόλου
ΣΠΕ Σίμου
ΣΠΕ Λαόνας
ΣΠΕ Αμαργέης και Περιχώρων
ΣΠΕ Περιφερειακής Χρυσορογιάτισσας
ΣΠΕ Πολεμίου
ΣΠΕ Κουκλιών

Φιλανθρωπική προσφορά τόνων αλευριού
Η φιλανθρωπική προσφορά μεγάλης ποσότητας αλευριού από την Παγκύπρια Οργάνωση
Σιτοπαραγωγών σε συνεργασία με την Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ για την ενίσχυση του
έργου της Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικής
Πρόνοιας και Φροντίδας, καταδεικνύει την αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία, αλλά και την
εταιρική κοινωνική προσφορά με ευθύνη και
συνέπεια.
Αναμφίβολα, η ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου θα συμβάλει στην επιτυχημένη
αντιμετώπιση όσο το δυνατό περισσοτέρων
προβλημάτων και τη βοήθεια όσο το δυνατό
πιο πολλών άπορων οικογενειών του Δήμου
μας.
Θερμές ευχαριστίες τόσο προς την Παγκύπρια Οργάνωση Σιτοπαραγωγών όσο
και προς την Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία
Λτδ.

ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
Ο Μεγάλος Ηγέτης που έφυγε
Το απόγευμα της Παρασκευής 15/11/2013 ο πρώην
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης σε
ηλικία 95 χρόνων χάνει τη μάχη
της ζωής και περνά στην αθανασία.
Η Κύπρος και ολόκληρος ο
Ελληνισμός εκφράζουν βαθιά
συγκίνηση για το θάνατό του.
Ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε η ιστορική φυσιογνωμία
που από το 1950 συνέδεσε το όνομα του με την ιστορία
της Κύπρου, πρωταγωνιστώντας σε όλες τις κρίσιμες
εξελίξεις που πέρασε η πατρίδα μας.
Δίκαια χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πλέον σημαντικούς πολιτικούς ηγέτες που γέννησε η Κύπρος και
ο Ελληνισμός.
Πολιτικός ηγέτης που τον χαρακτήριζε, ο πατριωτισμός, η ψυχραιμία, η σοφία και η αποφασιστικότητα.
Η ρεαλιστική του προσέγγιση, η πραότητα και διορατικότητα του αποτελούν στοιχεία του χαρακτήρα του
που τον έκαναν σεβαστό σε διεθνές επίπεδο ώστε να
επιτύχει καίριους στόχους για την πατρίδα όπως η είσοδος
μας στην Ενωμένη Ευρώπη. Η συναινετική του δε διάθεση, η διαλλακτικότητά του, η ταπεινότητα και πάνω
απ’ όλα η ανθρωπιά του είναι χαρίσματα που διέθετε
και τα οποία υποχρέωναν τους πολιτικούς του αντιπάλους
να παραμερίζουν ιδεολογικές και πολιτικές αντιθέσεις
και να το δέχονται ως ένα πραγματικό ηγέτη.
Αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της πολιτικής του καριέρας
προσηλωμένος στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων
της Κύπρου. Αποχώρησε από την πολιτική με το κεφάλι
ψηλά χωρίς να προκαλέσει οποιονδήποτε για την προσωπική του ζωή, παραμένοντας άνθρωπος με τη φινέτσα
και την αρχοντιά που το χαρακτηρίζει.
Δυστυχώς έφυγε βλέποντας την πατρίδα μας να περ-

νάει την εξαιρετικά δύσκολη καμπή της ιστορίας της και
χωρίς να εκπληρωθεί ο πόθος του για μια ελεύθερη και
επανενωμένη Κύπρο.
Στην πολύχρονη ανάμειξή του στα κοινά ως άνθρωπος
σίγουρα διέπραξε και λάθη, αλλά φθάνοντας στο τέρμα
της πορείας του, η ιστορία σίγουρα θα κρίνει το αποτέλεσμα της προσφοράς του θετικό και ωφέλιμο για την
πατρίδα μας.
Η Αθηένου οφείλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη
της στο πρόσωπο του Γλαύκου Κληρίδη και για τη συμβολή του στη διάσωσή της, στις δύσκολες μέρες της εισβολής το 1974.
Αναφορά γίνεται στο διάστημα της δεύτερης φάσης
της τουρκικής εισβολής όταν η Αθηένου βρέθηκε κυκλωμένη από τα κατοχικά στρατεύματα να βάλλεται με
καταιγιστικά πυρά απειλώντας με διάφορες κινήσεις
την κατάληψή της.
Οι λιγοστοί εθελοντές προασπιστές της που παρέμειναν παρά τις διαταγές της ανώτερης στρατιωτικής
διοίκησης να εγκαταλείψουν την πόλη τους, αντιστάθηκαν
σθεναρά και απέκρουσαν εκδηλούμενες απόπειρες των
Τούρκων να την καταλάβουν, παραβιάζοντας ακόμα και
την εκδηλωθείσα εκεχειρία.
Ο Γλαύκος Κληρίδης προεδρεύων τότε της Κυπριακής
Δημοκρατίας μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση
από τον τότε Δήμαρχο της Αθηένου κ. Αντρέα Χατζηθεοχάρους, ζήτησε από το διοικητή των Ηνωμένων
Εθνών και στάληκε κλιμάκιο από άνδρες των Ηνωμένων
Εθνών, οι οποίοι αφού διαπίστωσαν ότι η Αθηένου δεν
είχε καταληφθεί, ανέλαβαν την προστασία της.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΡΟΕΔΡΕ
ΑΙΩΝΙΑ ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Δημήτρης Παπαπέτρου
Δήμαρχος

