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Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκω-
σία κ. Ιωάννης Παπαμελετίου
πραγματοποίησε το Σάββατο
4 Ιουνίου 2022 επίσκεψη
στον ακριτικό Δήμο της
Αθηένου, όπου είχε συ-
νάντηση με τον Δή-
μαρχο Αθηένου κ.
Κυριάκο Καρεκλά.
Στη συνάντηση πα-
ρευρίσκετο και ο εξ
Αθηένου Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης Πά-
φου κ.κ. Γεώργιος.

Αρχικά, έγινε συνάντηση
στο Γραφείο του Δημάρχου,
όπου ο κ. Πρέσβης ενημερώ-
θηκε μεταξύ άλλων για την κατά-
σταση της Αθηένου σε σχέση με την κατοχή
από τα Τούρκικα στρατεύματα κατοχής, το πρόβλημα
με την κλειστή δίοδο Πυροΐου και τη μεγάλη ανάγκη
διάνοιξή της, τα πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα
οποία μετέχει ο Δήμος και όπου συμμετέχουν και Ελ-
ληνικές πόλεις και άλλοι φορείς, καθώς και τα στοιχεία
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθηένου που έχουν
εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο της Ουνέσκο.

Στη συνέχεια έγινε περιοδεία, κατά την οποία ο κ. Πρέ-
σβης είδε, είτε από μακριά λόγω της κατοχής, είτε στον
ίδιο τον χώρο, τους αρχαίους οικισμούς των Γόλγων
και της Μάλλουρας. Παρών στη ξενάγηση ήταν ο αρ-
χαιολόγος κ. Μιχάλης Τουμάζου. Επικεφαλής της Αρ-
χαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου Davidson
της Αμερικής, που από το 1990 κάνει αρχαιολογικές
ανασκαφές στην περιοχή Μάλλουρα στην Αθηένου
και ο οποίος εξήγησε τις διάφορες ανασκαφές που

έγιναν, τα ευρήματα που βρέθηκαν,
τις πολλές κλοπές τεράστιου

αρχαιολογικού θησαυρού
της περιοχής από τον

Τσεσνόλα, έκανε πε-
ριήγηση στους τάφους
της Μάλλουρας και
πολλά άλλα.

Ακολούθως, ο κ.
Πρέσβης και ο Πα-
νιερώτατος ξεναγή-
θηκαν στο Καλλινί-

κειο Δημοτικό Μου-
σείο Αθηένου, όπου η

Έφορος του Μουσείου κ.
Νόνη Παπουή παρουσίασε

τις τρεις συλλογές του, την Αρ-
χαιολογική, την Εκκλησιαστική και

την Εθνογραφική.

Ο Δήμαρχος Αθηένου ευχαρίστησε θερμά τον Πρέσβη
της Ελλάδας για την εθιμοτυπική μεν αλλά όλο σημασία
επίσκεψή του, που δίνει τα δικά της μηνύματα στους
ακρίτες Αθηενίτες.

Ο κ. Πρέσβης ανέφερε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος
με αυτά που είδε, συνεχάρη τον Δήμαρχο για όλες τις
ενέργειες που κάνει ο Δήμος και τόνισε ότι τόσο η
Πρεσβεία, όσο και η Ελλάδα γενικότερα, στέκονται
δίπλα από τον λαό της Κύπρου στη διεκδίκηση των
δικαίων του.

Επίσης, συμφωνήθηκε όπως διευθετηθεί συνάντηση
με αντιπροσωπεία του Δήμου στην Πρεσβεία, για πε-
ραιτέρω μελέτη του θέματος διάνοιξης της διόδου Πυ-
ροΐου και την παροχή βοήθειας από τον κ. Πρέσβη για
το θέμα όπου μπορεί.

Στις 27 Ιουνίου 2022 ο Δή-
μαρχος Αθηένου κ. Κυριά-
κος Καρεκλάς παρέλαβε
δύο τροχοκαθίσματα από
την Υπεραγορά «ΜAS»
(Χρίστος Χατζηγιαννακού
Λτδ) Αθηένου, ως αποτέ-
λεσμα της συλλογής από
την Υπεραγορά μεγάλου
αριθμού πωμάτων. 

Την παράδοση έκανε στο
Καλλινίκειο Δημοτικό
Μέγαρο Αθηένου ο διευ-
θυντής της Υπεραγοράς
«ΜAS» (Χρίστος Χατζη-
γιαννακού Λτδ) Αθηένου
κ. Μάριος Δράκος.

Η Υπεραγορά για τρίτη φορά, για τρίτο συνεχόμενο έτος, πα-
ραδίδει στον Δήμαρχο τροχοκαθίσματα, ως αποτέλεσμα της
συλλογής πωμάτων από πελάτες της, τα οποία αποθήκευε σε
ειδικό χώρο. Το 2020 τροχοκάθισμα που είχε παραδοθεί,
δόθηκε από τον Δήμαρχο στην Κλεάνθειο Κοινοτική Στέγη
Ενηλίκων για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των ενοίκων
της Στέγης. Το 2021 το τροχοκάθισμα παρέμεινε στον Δήμο
και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες δημοτών της Αθηένου
που το έχουν ανάγκη για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
ώστε να εξυπηρετούνται μέσω του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αθηένου ευχαρίστησε τον διευθυντή της Υπε-
ραγοράς «ΜAS» (Χρίστος Χατζηγιαννακού Λτδ) Αθηένου κ.
Μάριο Δράκου για την επαναλαμβανόμενη και πολύμηνη
ευγενή χειρονομία τους για συλλογή των πωμάτων, που
έχουν ως αποτέλεσμα τη δωρεάν των τροχοκαθισμάτων,
ενώ τα τροχοκαθίσματα παραδόθηκαν στην Κλεάνθειο Κοι-
νοτική Στέγη Ενηλίκων, για να χρησιμοποιούνται για τις πολ-
λαπλές ανάγκες των ενοίκων της Στέγης. 

Ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριά-
κος Καρεκλάς, στην παρουσία του
Δημοτικού Συμβούλου κ. Πέτρου
Κολιά, είχε συνάντηση στα γρα-
φεία του Δήμου Αθηένου το Σάβ-
βατο 14 Μαΐου 2022 με τον Δή-
μαρχο Λουρουτζίνας κ. Χασάν
Μπαρμπαρός, ο οποίος συνοδεύε-
το από άλλα τέσσερα άτομα από
τον Δήμο Λουρουτζίνας. Σκοπός
της συνάντησης ήταν η συζήτηση
και η εξεύρεση τρόπων, ώστε να
προωθηθεί το κοινό αίτημα για
διάνοιξη της διόδου Πυροΐου
προς Λευκωσία. 

Ο Δήμαρχος Αθηένου αναφέρθη-
κε στα τεράστια οφέλη που θα
έχει τόσο για την Αθηένου όσο
και για τη Λουρουτζίνα, αλλά και
τις άλλες Τοπικές Αρχές της πε-
ριοχής, η διάνοιξη της διόδου,
ενώ τόνισε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νί-
κος Αναστασιάδης έδωσε οδηγίες
για να μην δεχθεί η πλευρά μας

τη διάνοιξη άλλου οδοφράγμα-
τος, αν σ’ αυτά δεν συμπεριλαμ-
βάνεται και η διάνοιξη της διόδου
Πυροΐου. κάτι που έθεσε και κατά
τη συζήτηση μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο
πλευρών. Επίσης, ανέφερε ότι η
επιθυμία είναι η Λουρουτζίνα να
μην αποκλεισθεί, αλλά οι κάτοι-
κοι να μπορούν κι αυτοί εύκολα
να διέρχονται από τη δίοδο, που
θα κατασκευασθεί με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να μην υπάρχει οποι-

οδήποτε πρόβλημα προς την Τ/Κ
πλευρά ή τον στρατό.

Ο Δήμαρχος Λουρουτζίνας ανέ-
φερε ότι η Λουρουτζίνα έχει τα τε-
λευταία χρόνια πολλά προβλήμα-
τα, άρχισε να μαραίνεται και δεν
πάει άλλο. Θα πρέπει να ανοίξει
σύντομα η δίοδος, για να δει κα-
λύτερες μέρες. Επίσης, ανέφερε ότι
ως Δημοτικό Συμβούλιο είχαν συ-
ναντήσεις με τον στρατό και τον
Τ/Κ ηγέτη κ. Τατάρ και έθεσαν επι-
τακτικά το θέμα. Ζήτησε τη συνερ-

γασία με τον Δήμο Αθηένου, ώστε
από κοινού να θέσουν το θέμα
και να επιτευχθεί επί τέλους η διά-
νοιξη της διόδου.

Μετά από μια φιλική και εποικο-
δομητική συζήτηση μεταξύ όλων
των παρευρισκομένων, αποφασί-
σθηκε, όπως αφού οι δύο Δήμαρ-
χοι ενημερώσουν σχετικά τα Δη-
μοτικά τους Συμβούλια, συμφω-
νηθούν τρόποι κοινών ενεργειών
προς τους πρέσβεις των Μεγάλων
Δυνάμεων, την εκπρόσωπο των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο,
τους Ευρωβουλευτές και άλλους
αξιωματούχους στις Βρυξέλλες και
άλλες ενέργειες, ώστε να καταστεί
δυνατόν να συμφωνήσουν οι δύο
πλευρές στην Κύπρο για άμεση
διάνοιξη της διόδου.

Στο τέλος, ο Δήμαρχος παρέθεσε
γεύμα προς τιμή της αντιπροσω-
πείας της Λουρουτζίνας σε τοπικό
εστιατόριο.
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H AΘΗΕΝΟΥ
Τριμηνιαία Έκδοση από τον Δήμο Αθηένου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Δόξα Κωμοδρόμου - Συντονίστρια

Χρυστάλλα Κίτα
Δέσποινα Μαγγανή

Δέσποινα Ζαννεττίδου - Πουγεράση
Ορθοδοξία Ζαννέτου - Παπαϊακώβου 

Κατερίνα Xαλλούμα -  Ηρακλέους

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Κυριάκος Χατζηγιαννακού

Χρυστάλλα Πατσαλή
Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντίνου

Γιώργος Χαραλάμπους, Αργύρης Αργυρού

ΚΑΤΑ ΝΟμΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 
Κυριάκος Καρεκλάς, Δήμαρχος Αθηένου

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μαρία Καδή - Τυπογραφείο Κώνος

Χρήσιμα 
Υπηρεσίες του Δήμου

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

Τιμολογιακή Πολιτική Διαφημίσεων
Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει νέα τιμολογιακή πολιτική διαφημίσεων
για Εταιρείες/ Οργανισμούς/ Ιδιώτες που επιθυμούν να καταχωρήσουν
διαφημίσεις στην εφημερίδα «Η ΑΘΗΕΝΟΥ» ολόχρονα ως ακολούθως: 
Ολοσέλιδη €800
Μισή Σελίδα €550
1/3 Σελίδας €400
1/4 Σελίδας    €250
Οτιδήποτε πιο μικρό €200
(Όλες οι πιο πάνω τιμές προσφέρονται μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.). Παραμένει το δικαίωμα διαφημίσεων ανά έκδοση σύμ-
φωνα με τις τιμές όπως πιο κάτω: 
Ολοσέλιδη €250
Μισή Σελίδα €175
1/3 Σελίδας €130
1/4 Σελίδας €80
Οτιδήποτε πιο μικρό €60
Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη συ-
νεργάτιδα του Δήμου Αθηένου, κα  Σταυρούλα Πεδουλίδου, στο
τηλ.: 97897408 ή στο email stavroulapedoulidou@gmail.com
Οι τιμές οι οποίες αναγράφονται πιο πάνω αφορούν μόνο τη δημο-
σίευση και δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία-σχεδιασμό της δια-
φήμισης.

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ!
Ο Δήμος δέχεται κείμενα δημοτών, σωματείων, ορ-
γανώσεων, επιστολές, άρθρα και εισηγήσεις, τα οποία
αφού αξιολογηθούν θα τύχουν δημοσίευσης στην
εφημερίδα. Παρακαλούνται οι δημότες να τα απο-
στέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση
της Εφημερίδας του ΔήμουΑθηένου, e-mail:efimeri-
da.athienou@gmail.com ή να τα παραδίδουν σε φά-
κελο στο Δημαρχείο με την ένδειξη «για δημοσίευση
στην εφημερίδα Η ΑΘΗΕΝΟΥ».
Επίσης καλούμε τον κόσμο της Αθηένου να απο-
στέλλει επιστημονικά άρθρα για δημοσίευση σε θέ-
ματα ποικίλου ενδιαφέροντος π.χ.υγείας, ενέργειας,
εκπαίδευσης, και άλλoυ ειδικού περιεχομένου.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Εγχάρακτη
εφυαλωμένη κούπα 

Ενετοκρατία - Μάλλουρα

Σε συνάντηση που είχαν οι τοπικές επιτροπές ΔΗΚΟ, ΓΟΔΗΚ
ΚΑΙ ΝΕΔΗΚ Αθηένου, ενημερώθηκαν από τον έντιμο Βου-
λευτή ΔΗΚΟ Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας, κ. Χρίστο

Ορφανίδη, για μερικά από τα θέματα που αφορούν την Αθηένου,
την επαρχία μας, αλλά και την Κύπρο ευρύτερα, όπως το πάγωμα
δημιουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών στη Λάρνακα, την ανάγκη
αναβάθμισης των νέων γηπέδων αντισφαίρισης στη Λάρνακα,
την έγκαιρη αποστολή κρατικής χορηγίας στο ίδρυμα για παιδιά
με ειδικές ανάγκες “Άγιος Γεώργιος-Χριστάκη Χασάπη”, την αξιο-
ποίηση του χώρου της Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής στη Λάρνακα,
τη στήριξη των κοινοτήτων κοντά στο Βασιλικό, τη στήριξη των
πυρόπληκτων κοινοτήτων ορεινής Λάρνακας, την ενίσχυση των
Στεγαστικών Σχεδίων στις ακριτικές περιοχές κ.ά. Ανάμεσα στα
θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το θέμα της δημιουργίας Γα-
λακτοκομικής Σχολής στην Αθηένου.
Συγκεκριμένα, για το θέμα αυτό ο κ. Ορφανίδης απέστειλε επιστολή
ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021 στο Υπουργείο Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο καλούσε να ενημερώσει
τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο ευρίσκεται ο σχε-
διασμός για τη δημιουργία της Σχολής. Σε επίσκεψή του στην Αθη-

ένου στις 30 Νοεμβρίου 2017, αναφέρει στην επιστολή του ο κ.
Ορφανίδης, ο αξιότιμος πρώην Υπουργός Παιδείας είχε κάνει
αναφορά στη Γαλακτοκομική Σχολή.
Σε γραπτή απάντησή του προς τον Βουλευτή, ημερομηνίας 12 Ια-
νουαρίου 2022, ο αξιότιμος Υπουργός Παιδείας, κ. Πρόδρομος
Προδρόμου, αναφέρει ότι η προσπάθεια δημιουργίας Γαλακτο-
κομικής Σχολής στον δήμο Αθηένου είχε αρχίσει πριν από το
2017 μετά από πρόταση του Δήμου Αθηένου, αλλά δεν κατέστη
δυνατό μέχρι στιγμής να υλοποιηθεί. Ολοκληρώνοντας την επι-
στολή αναφέρει ο κ. Προδρόμου πως παραμένει στη διάθεση του
Βουλευτή για περαιτέρω πληροφορίες ή και διευκρινίσεις.
Ο κ. Ορφανίδης σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Αθηένου, κ. Κυ-
ριάκο Καρεκλά, καταβάλλει προσπάθειες, ώστε το θέμα της δη-
μιουργίας Γαλακτοκομικής Σχολής να συζητηθεί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων το φθινόπωρο, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον Δή-
μαρχο Αθηένου να διεκδικήσει τη Σχολή στον δήμο Αθηένου.
Οι Τοπικές Επιτροπές ευχαρίστησαν τον κ. Ορφανίδη για τον εποι-
κοδομητικό διάλογο και το ειλικρινές ενδιαφέρον που επιδεικνύει
για την Αθηένου.

Τοπικές Επιτροπές ΔΗΚΟ – ΓΟΔΗΚ - ΝΕΔΗΚ 

ΔΗΚΟ - ΓΟΔΗΚ - ΝΕΔΗΚ 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

 Δέσπω Λάμπρου, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 

Τηλ. 24811460

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΕΝΟΥ 
ΕIναι Εδω και λΕιτουργΕI, ΧρησιμοποιΕIστΕ την και ΕσΕIσ και τα παιδιa σασ!

Χειμερινό Ωράριο
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 15:00-18:00 

Σάββατο 11:00-13:00 

Θερινό Ωράριο
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16:00-19:00 

Σάββατο 11:00-13:00 
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Μην Σταθμεύετε σε μη  Επιτρεπόμενους Χώρους.
Σταθμεύετε σε Καθορισμένους Χώρους Στάθμευσης.

Οικονομικό Ώφελος από την Aνακύκλωση  
Χαρτιού, Πλαστικού P M D και γυαλιού

ΟΔήμαρχος Αθηένου κ. Κυ-
ριάκος Καρεκλάς, εκ μέ-
ρους της ολομέλειας του

Δημοτικού Συμβουλίου Αθηένου,
του Συμβουλίου Αποχετεύσεων
Αθηένου και του Συμβουλίου Κοι-
νοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Αθη-
ένου, καθώς και σύσσωμης της Αθη-
ένου, εξέφρασε τον συγκλονισμό
και τη βαθιά θλίψη του για τον άδι-
κο και πρόωρο θάνατο της Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων μ. Ζέτας Αιμιλιανίδου
και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η Ζέτα
Αιμιλιανίδου καθ’ όλη τη διάρκεια
της θητείας της είχε πολύ στενή συ-

νεργασία  με τον Δήμο Αθηένου,
αλλά και με το ΣΚΕ Αθηένου και
όλα του τα Προγράμματα, με στόχο
τη στήριξη και την περαιτέρω ανά-
πτυξη και αναβάθμισή τους.
Με αξιοθαύμαστη αποτελεσματικό-
τητα είχε επισκεφθεί τον Δήμο και
τα Προγράμματά του, έδωσε βοήθει-
ες στα διάφορα προβλήματα που
κατά καιρούς είχαν τεθεί στο Υπουρ-
γείο της και παρείχε βοήθεια και λύ-
σεις με πολλούς τρόπους. 
Ένας άξιος άνθρωπος με αρχές και
ιδανικά, μια ευφυής και αποτελε-
σματική πολιτικός, έφυγε πρόωρα
και άδικα, αφήνοντας θλίψη και πό-
νο στους οικείους της, στους συνερ-

γάτες της, αλλά και στην Κύπρο ολό-
κληρη που την εκτίμησε και τη σε-
βάστηκε πολύ.  Η Ζέτα Αιμιλιανίδου
πρόσφερε απλόχερα τόσα πολλά
με το χαμόγελο και την ευαισθησία
της, αλλά κυρίως με το πολυσήμαντο
έργο της, ανέφερε ο Δήμαρχος.
Σημείωση: Πιο κάτω ένα απόσπα-
σμα από την επίσκεψη της Υπουρ-
γού στον Δήμο Αθηένου το 2019.
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυ-
ρία Ζέτα Αιμιλιανίδου επισκέφθη-
κε τον Δήμο Αθηένου στις
21/2/2019 για να δει από κοντά το
σημαντικό έργο που επιτελείται
στον τομέα του εθελοντισμού και

συγκεκριμένα μέσα από τα τέσσε-
ρα προγράμματα του Συμβουλίου
Κοινοτικού Εθελοντισμού   Αθηέ-
νου -ΣΚΕ  Αθηένου.
Η Υπουργός  παρακάθισε σε σύ-
σκεψη με τον Δήμαρχο και Πρό-
εδρο του ΣΚΕ Αθηένου κύριο Κυ-
ριάκο Καρεκλά, τους Προέδρους
των Προγραμμάτων του ΣΚΕ Αθη-
ένου και υπηρεσιακούς παρά-
γοντες.Ενέσκηψε στα αιτήματα για
στήριξη και ενίσχυση των Προ-
γραμμάτων και συνεχάρηκε όλους
για τις προσπάθειες που καταβάλ-
λουν.  Η Υπουργός στη συνέχεια
επισκέφθηκε την Κλεάνθειο Δη-
μοτική Στέγη Ενηλίκων, το Κων-

σταντινελένειον  Κέντρο Ενηλίκων
και τον Παιδοβρεφοκομικό Σταθ-
μό Αθηένου και έμεινε απόλυτα
ικανοποιημένη από το έργο που
επιτελείται στα προγράμματα και
την προσήλωση τόσο των διαχει-
ριστικών επιτροπών, του προσω-
πικού όσο και των εθελοντών, το-
νίζοντας ότι η προσφορά στον συ-
νάνθρωπο είναι υπεράνω κάθε
θυσίας. Περαιτέρω, δήλωσε τη στή-
ριξη του Υπουργείου και επανα-
βεβαίωσε ότι θα είναι στο πλευρό
της Αθηένου, γιατί πραγματικά γί-
νεται σπουδαίο έργο σε όλα τα κοι-
νωνικά προγράμματα του ΣΚΕ
Αθηένου.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΕΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ

Στρατουράδες
Ένα άλλο επάγγελμα που έχει χαθεί από την Αθηαίνου
είναι το επάγγελμα του στρατουρά, του σαμαρά,
του σαγματοποιού, του σαμαροποιού.
Επειδή τα παλιά χρόνια στην Αθηαίνου υπήρχαν πολλά
ζώα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τους γεωργούς και
τους αγωγιάτες, χρειάζονταν και τα κατάλληλα μέσα
κι υπηρεσίες, που θα έκαναν πιο εύκολη τη ζωή των
ανθρώπων, αλλά θα διευκόλυναν και τα ζώα. Εκείνος
που βοηθούσε πολύ σ΄ αυτήν την περίπτωση ήταν ο
στρατουράς, που κατασκεύαζε «στρατούρκα», σαμάρια,
σέλλες, ζεξιές (λαιμαργιές) κ.ά.
Το στρατούρι ήταν φτιαγμένο από δέρμα ή χοντρό
μουσαμά και χοντρό ύφασμα που έμοιαζε λίγο με
πάπλωμα, ώστε να είναι μαλακό και άνετο για τον
αναβάτη, αλλά και για το υποζύγιο, αφού κάλυπτε το
μεγαλύτερο μέρος της ράχης του.
Το σαμάρι μοιάζει πολύ με το στρατούρι, γι΄ αυτό
πολλοί το συγχύζουν, μόνο που στ΄ άκρα έχει και
κάποια σίδερα ή ξύλα πάνω στα οποία στερεώνουν
τα σακιά, τα θρουμπιά και τ  ́άλλα είδη που μεταφέρουν
πάνω στα ζώα.
Η σέλλα ήταν δερμάτινη, πιο  μικρή από το στρατούρι,
και χρησιμοποιείτο πιο πολύ για τους καβαλλάρηδες
των αλόγων.
Οι στρατουράδες έφτιαχναν τις ζεξιές, τους
ζυγούς που ήταν απαραίτητοι, για να «ζέγνουν» τα
ζώα στ΄ αμάξια, στ΄ άροτρα ή στις δουκάνες και τις
μουτταρκές (καπίστρι), τα ρέτινα (ηνία), τα

κολάνια, κ.ά.
Στα παλιά χρόνια τα ζώα ήταν τα μεταφορικά μέσα
τόσο για τους ανθρώπους όσο και για φορτία από
σακούλες με σιτάρι, κριθάρι, άχυρο, ξύλα και θρουμπιά.
Λόγω της δύναμής τους μετέφεραν βαριά
εμπορεύματα στ΄ αμάξια, μεταλλικά γεωργικά
εξαρτήματα κι έσερναν το άροτρο, για να καλλιεργήσει
ο γεωργός τη γη.
Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της
γεωργίας και των μεταφορικών μέσων αχρηστεύτηκε
η αξιοποίηση της δύναμης των ζώων, περιορίστηκε
πάρα πολύ ο αριθμός τους, άρα κι η ζήτηση
στρατουριών. Σέλλες τοποθετούν στ΄ άλογα για τους
αναβάτες του ιπποδρόμου.
Από τους τελευταίους στρατουράδες της Αθηαίνου
ήταν ο Δημήτρης Τουμάζου κι ο πατέρας του Χριστοφή
Στυλιανού, γνωστός και ως ο Ττοφής του Στρατουρά.
Τσαγγάρηδες
Η λέξη τσαγγάρης ή τσαγκάρης ή τσαγκαράς είναι
σχεδόν συνώνυμη των λέξεων υποδηματοποιός,
υποδηματοδιορθωτής, παπουτσής, σκαρπάρης.
Τσαγκάρης ήταν μάλλον ο υποδηματοποιός, ο οποίος
έφτιαχνε ποδίνες, τσαγκαροποδίνες για τους
αγρότες. Συνήθως αυτές ήταν ψηλές ποδίνες, που
έφταναν σχεδόν μέχρι το γόνατο, ως προς το ύψος
έμοιαζαν κάπως με τις σημερινές γυναικείες μπότες.
Ήταν φτιαγμένες από μαλακό δέρμα και χοντρή σόλα
με πρόκες, ένα είδος μεταλλικού καρφιού με χοντρό
κεφάλι, ώστε οι ποδίνες ν΄ αντέχουν περισσότερο,

δηλαδή να μη φθείρονται εύκολα οι σόλες τους. Ήταν
γνωστές και ως «βιδάτες». Οι βοσκοί κι οι γεωργοί
συνήθως τις αποκαλούσαν τσαγκαροπο(δ)ίνες.
Οι σκαρπάρηδες έφτιαχναν «σκάρπες», σκαρπίνια,
δηλαδή χαμηλά παπούτσια, σαν τα δερμάτινα
παπούτσια που φορεί σήμερα ο πιο πολύς κόσμος.
Βέβαια οι σκαρπάρηδες, όπως κι οι τσαγγάγηδες, όχι
μόνο έφτιαχναν παπούτσια ή ποδίνες κατά παραγγελία,
αλλά κι επιδιόρθωναν, μπάλωναν τα χαλασμένα.
Επίσης, έφτιαχναν και τα λεγόμενα τσόκκαρα, ένα
είδος σανταλιών, που είχαν ως βάση-σόλα φτιαγμένη
μόνο από ξύλο κι ένα πλατύ λουρί από πάνω, ώστε να
μπαίνει το πόδι ανάμεσα στο ξύλο και στο λουρί, να
στηρίζεται και να μπορεί να περπατά άνετα αυτή που
τα φορούσε.
Σήμερα, με τη βιομηχανοποίηση της υποδηματοποιίας,
ο καθένας ή η καθεμιά μπορεί να βρει μεγάλη ποικιλία
παπουτσιών – όχι μόνο σε χρώμα, αλλά και σε ποιότητα
και σχέδιο – και σε τιμές προσιτές.  Έτσι η παραγγελία
παπουτσιών στους βιοτέχνες υποδηματοποιούς εξέλιπε,
η δε επιδιόρθωση παπουτσιών  πολλές φορές είναι το
ίδιο δαπανηρή όσο κι η αγορά ενός καινούργιου
ζευγαριού και ... ζώντας στην εποχή του καταναλωτισμού
είναι πιο εύκολο να πετάξει κανείς τα ημιφαγωμένα του
παπούτσια και να πάρει καινούργια, παρά να τα πάρει
στον υποδηματοποιό για «κομμάθκιασμα», μπάλωμα...
Μερικοί από τους σκαρπάρηδες/τσαγγάρηδες ήταν
ο Ανδρέας Φωκά, ο Κλοκκαρής κι ο Ούτσιουκκας.
Τελευταίος σκαρπάρης ήταν ο Ανδρέας Κουφοπαύλου.

Ας σημειωθεί ότι στην Αθηαίνου, κάποτε, υπήρχαν
γύρω στους δέκα τσαγγάρηδες/υποδηματοποιούς.
Και το επάγγελμα του τσαγγάρη ή σκαρπάρη τείνει
να εξαλειφθεί, αν δεν ανήκει ήδη στο παρελθόν.
Τυμβωρύχοι
Όπως είναι γνωστό η Αθηαίνου περιτριγυρίζεται από
αρχαίες πόλεις και νεκροπόλεις. Ως εκ τούτου υπάρχει
πληθώρα από θαμμένα αγάλματα κι άλλα αντικείμενα
αρχαιολογικής αξίας, που ανάγονται στα μέσα της
πρώτης προ Χριστού χιλιετίας. Για το λόγο αυτό
υπήρχαν και πολλοί τυμβωρύχοι, με πρώτο και
χειρότερο το γενικό πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής στην Κύπρο Λουϊτζι Τσεσνόλα, καθώς και
τα μέλη μιας γαλλικής «αποστολής», που είχαν, τα
χρόνια της τουρκοκρατίας, κατακλέψει τους
αρχαιολογικούς  θησαυρούς μας, οι οποίοι στολίζουν
τα μουσεία της Αμερικής και της Γαλλίας.
Ακολουθώντας αργότερα το κακό παράδειγμα των
ξένων κι οι δικοί μας, λόγω φτώχιας, ίσως και άγνοιας,
άρχισαν να σκάφτουν την αθηαινίτικη γη, να βρίσκουν
«αρχαία» και να τα πουλούν «στη μαύρη αγορά».
Πιστεύεται ότι σήμερα δεν υπάρχουν πια αθηαινίτες
τυμβωρύχοι, γιατί κι ο νόμος είναι αυστηρός, αλλά κι
ο αθηαινίτης έχει αντιληφθεί ότι αυτοί οι θησαυροί
ανήκουν στην Κύπρο κι όχι στους ξένους
αρχαιοκάπηλους.

Επιμέλεια: Μάρω Παπουή
Δημοτική Σύμβουλος

Πρόεδρος Επιτροπής Αποδήμων και Ετεροδημοτών

ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ
Επαγγέλματα που χάθηκαν, από το βιβλίο του κ. Α. Μπότσαρη «Αθηαίνου – Αναμνήσεις από το χθες»
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, σε μια λιτή
εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Αθη-
ένου, Κ.Αʹ,  με πρωτοβουλία των παι-

διών του σχολείου, τη στήριξη του Δήμου Αθη-
ένου που αγόρασε τα φυτά και με την παρου-
σία του Δημάρχου Αθηένου, εθελοντές, μαζί
με τα παιδιά της Ε’ τάξης, τους γονείς και δι-
δακτικό προσωπικό, φύτευσαν άδειους αν-

θώνες του σχολείου με φυτά, συμβάλλοντας
στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος του
σχολικού χώρου.

Τα παιδιά χάρηκαν πολύ την όλη διαδικασία,
ενώ υποσχέθηκαν ότι και με το κλείσιμο των
σχολείων θα πηγαίνουν να ποτίζουν τα φυτά,
ώστε να διατηρηθούν ζωντανά.

Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αθηένου εξήρε
τη σημασία του εθελοντισμού που ανθεί στην
Αθηένου, κάλεσε τα παιδιά να παραδειγμα-
τιστούν από τους πολλούς εθελοντές του Δή-
μου και να εντάξουν τον εθελοντισμό στη ζωή
τους. Μια διαδικασία που σίγουρα θα βοηθά
αυτούς που θα τυγχάνουν βοήθειας, αλλά και
τους ίδιους, γιατί αυτός που «δίνει», την ίδια

ώρα «παίρνει» ο ίδιος μεγάλη χαρά.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στις πρωτοβουλίες
Δράσεις μεταξύ Γενεών, στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος «Πόλεις Εθελοντι-
σμού+», για μεταφορά της Καλής Πρακτικής
της Αθηένου για τον Εθελοντισμό σε άλλες
Ευρωπαϊκές πόλεις.

ΟΔήμος Αθηένου διοργάνωσε με πολύ
μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στις 9
Μαΐου 2022 ημερίδα με θέμα, «Πόλεις

Εθελοντισμού +, Κύπρος – Ευρώπη: Ένας δί-
αυλος ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών»,
στο πλαίσιο του Δικτύου Μεταφοράς «Πόλεις
Εθελοντισμού+», του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος URBACT, του οποίου ο Δήμος ηγείται ως
επικεφαλής εταίρος.
Στην ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο, συμμε-
τείχαν ως κύριοι ομιλητές ο Επίτροπος του
Πολίτη, δια της εκπροσώπου του κ. Μαρίας
Ασπρή και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
κ. Ηλίας Δημητρίου, με πολύ ενδιαφέρουσες
και κατατοπιστικές εισηγήσεις με θέμα «Ενερ-
γός Πολίτης και Μέρα τη Ευρώπης» και «Κύ-
προς και εθελοντισμός», αντίστοιχα. 
Ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς,
κηρύσσοντας την έναρξη της ημερίδας, τόνισε
την εξέχουσα σημασία της αναγνώρισης και
βράβευσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της Καλής

Πρακτικής του Δήμου Αθηένου  για τον Εθε-
λοντισμό, ως επίσης και τον καθοριστικό ρόλο
των Δικτύων  Μεταφοράς «Πόλεις Εθελοντισμού»
και Πόλεις Εθελοντισμού+», μέσα από τα οποία
γίνεται μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δή-
μου σε 11 συνολικά άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Επίσης, τόνισε τη σημασία της διαδικτυακής δη-
μοσίευσης Οδηγού Εφαρμογής, ώστε οποιαδή-
ποτε πόλη να μπορεί να μεταφέρει στην πόλη
της την Καλή Πρακτική του Δήμου Αθηένου.
Ακολούθησε παρουσίαση, επεξήγηση και
ανασκόπηση τόσο της Καλής Πρακτικής, όσο
και του Δικτύου Μεταφοράς, από τους κ. Δη-
μήτρη Κουζαπά Συντονιστή της Τοπικής Ομά-
δας URBACT και κ. Σταυρούλα Γεωργίου,
Υπεύθυνη Διαχείρισης του Προγράμματος.
Η υιοθέτηση του εθελοντισμού ως στάση ζωής
και δράσης στην Αθηένου, παρουσιάστηκε
μέσα από το πολύπλευρο και πλούσιο έργο
των τεσσάρων προγραμμάτων του ΣΚΕ Αθη-
ένου (Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιω-
μένων, Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων,
Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός, Επιτροπή Κοι-

νωνικής Πρόνοιας)  από την κ. Σταυρούλα
Τσιμούρη, Διευθύντρια του Κωνσταντινελέ-
νειου Κέντρου Ενηλίκων Αθηένου.
«Ο εθελοντισμός στην Κύπρο» ήταν ο τίτλος
της δεύτερης ενότητας της ημερίδας  μέσα από
οποία αναδείχθηκε η τεράστια σημασία του
εθελοντισμού για τον τόπο μας, μέσα από τον
καθοριστικό ρόλο και δράση του ΠΣΣΕ, σε
μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα καθοριστική,
όπου οι πρωτόγνωρες συνθήκες αλλά και συ-
νέπειες που έχουμε από την πανδημία του
Κορωνοϊού, καθιστούν τον κοινωνικό ρόλο
του εθελοντισμού κρίσιμα σημαντικό, ως δια-
μήνυσε και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας
Δημητρίου στη δική του ομιλία.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων γύρω από την  ανάγκη
να προωθηθούν και να υποβοηθηθούν εκείνες
οι διαδικασίες από όλους τους εμπλεκομένους
φορείς σε εθνικό επίπεδο, ώστε  η ανταλλαγή
καλών πρακτικών σε σχέση με τον εθελοντι-
σμό να γίνει, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε μια ιδι-
αίτερα σημαδιακή μέρα, την Ημέρα της Ευ-
ρώπης, κατά την οποία πανευρωπαϊκά γιορ-
τάζεται η καθιέρωση του ευρωπαϊκού γί-
γνεσθαι, των αρχών και των αξιών της συ-
νεργασίας, της ειρήνης και της αλληλεγ-
γύης, οι οποίες και αναμφίβολα διακρίνον-
ται και μέσα από τον εθελοντισμό. Στον χαι-
ρετισμό του ο Δήμαρχος Αθηένου ανέφερε
ότι «παρ’ όλον που η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν αντιμετώπισε την εισβολή της Τουρκίας
στην Κύπρο το 1974 και τώρα στην Απο-
κλειστική Οικονομική μας Ζώνη, όπως αν-
τιμετώπισε την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, η Ευρώπη είναι η μεγάλη κοινή
μας «χώρα», θα πρέπει να εξαλείψουμε τον
Ευρωσκεπτικισμό, να μείνουμε δίπλα της
και να την κάνουμε ισχυρότερη για το κοινό
μας όφελος».

ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
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Το 2022 έχει οριστεί ως το Ευρωπαϊκό
έτος νεολαίας. Αναφερόμενοι στις νε-
ανικές δράσεις, το Συμβούλιο Νεο-

λαίας συμμετείχε αυτή τη φορά στην 4η Δια-
κρατική συνάντηση του Δικτύου Πόλεων
DEAL4EU του ευρωπαϊκού προγράμματος
Europe for Citizens που πραγματοποιήθηκε
στο Leewarden της Ολλανδίας στις 18-21
του Μάη 2022. Το Συμβούλιο εκπροσώπησε
η ταμίας του, κα Κυριακή Ανδρέου και το
μέλος του κα. Δανάη Ιεροδιακόνου. Το
DEAL4EU είναι ένα δίκτυο οκτώ ευρωπαϊ-
κών πόλεων που προωθεί τις αξίες, τους
στόχους και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας ανάμεσα στους νέους
με σκοπό να γίνουν πρεσβευτές στις πόλεις
τους. Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κα-
τράλ της Ισπανίας, ενώ, εκτός του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Αθηένου, μετέχουν

ως εταίροι άλλοι έξι Ευ-
ρωπαϊκοί Φορείς από
τη Γερμανία, την
Ολλανδία, τη
Σλοβενία, την
Ιταλία, το Μαυ-
ροβούνιο και τη
Βουλγαρία. Το
Δημοτικό Συμβού-
λιο Νεολαίας υπο-
στηρίζεται στη συμμετο-
χή του από τον Δήμο Αθηένου.
Όλα τα έξοδα του προγράμματος καλύπτονται
από Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Η επόμενη
συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη
στον Δήμο μας στις 29 Ιουνίου με 1η Ιουλίου
2022, έχει πραγματοποιηθεί με πλήρη επι-
τυχία και τα μέλη των υπόλοιπων χωρών
που συμμετείχαν, έχουν ήδη μεταφέρει τα

θετικά τους σχόλια. Συγκεκρι-
μένα, μερικές από τις δρά-

σεις που εκτελέστηκαν
σύμφωνα με τις κατευ-
θυντήριες γραμμές της
Πράσινης Συμφωνίας,
ήταν ξενάγηση στον
Βιολογικό σταθμό της

Αθηένου, καθώς και πα-
ρουσίαση σχετική με την

ανάπτυξη ιδεών των εμπλεκό-
μενων μελών σε σχέση με την προ-

αναφερθείσα συμφωνία.  

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις τοπικές δρά-
σεις του Συμβουλίου, την Παρασκευή 17
Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο
του Γυμνασίου Αθηένου το καλοκαιρινό
πάρτι Νεολαίας, κατά το οποίο οι νέοι της

Αθηένου απόλαυσαν μία σατιρική παρά-
σταση (stand up comedy) με τον Ζαχαρία
Ζαννέττου, που πρόσφερε άφθονο γέλιο. Η
βραδιά περιλάμβανε μουσική που επιμε-
λήθηκε ο dj Mr Beatle, χορό, ποτό και άφθο-
νη διασκέδαση.  

Τέλος, στις 22 Μαΐου του 2022, έλαβε χώρα
και η τελική εκδήλωση του Young Cities στο
Youth Market Space Larnaca, κατά την οποία
συμμετείχαν νέοι από τον πρώτο και δεύτερο
κύκλο του προγράμματος. Στην τελετή πα-
ρέστη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Νεολαίας, κ. Δημήτρης Ιεροδιακόνου,
ο οποίος παρουσίασε τις εμπειρίες του ιδίου
και των νέων του Δήμου μας από τη συμ-
μετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Κυριακή Ανδρέου

Στις 12 Ιουνίου 2022  ο Δήμαρχος  Αθη-
ένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς, με την πα-
ρουσία αρκετού κοινού, τέλεσε τα εγκαί-
νια της Έκθεσης Έργων Επιστήμης και
Τέχνης (Δεινόσαυροι – Μυθολογικά Πλά-
σματα κ.λ.π.) (Πάρκο Δεινοσαύρων). Το
Πάρκο δημιουργήθηκε από τον κάτοικο
Αθηένου Δρ. Γιώργο Φλωρίδη, Μηχανο-
λόγο Μηχανικό, Ερευνητή σε χώρο που
ανήκει στην οικογένειά του και που ευ-

γενώς παραχώρησε τη χρήση στον Δήμο
Αθηένου. 

Σε ομιλία εγκαινιάζοντας τον χώρο ο Δή-
μαρχος Αθηένου ευχαρίστησε θερμά τον κ.
Φλωρίδη, που με μεράκι δημιούργησε έναν
εξαιρετικά διαμορφωμένο χώρο με υπέροχα
εκθέματα, του οποίου παραχώρησε τη χρή-
ση στον Δήμο Αθηένου για να τον χαίρονται
μικροί και μεγάλοι απ’ όλη την Κύπρο.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις προσπά-
θειές του για κατασκευή των εκθεμάτων και
τη διαμόρφωση του χώρου, ενώ ευχαρίστη-
σε τον Δήμαρχο και τον Δήμο Αθηένου που
αγκάλιασαν την προσπάθειά του, τη σύζυγο
και την οικογένειά του για την υπομονή
τους, τον Όμιλο Φωτιάδη για τη βοήθεια και
την παραχώρηση ποτών για τις ανάγκες των
εγκαινίων, καθώς και όλους τους άλλους
που βοήθησαν στην κατασκευή του έργου.

Μετά την τέλεση των εγκαινίων ο κ. Φλωρί-
δης ξενάγησε μικρούς και μεγάλους στον
χώρο, ενώ εξήγησε επιστημονικά το κάθε
αντικείμενο που παρουσιάζεται.

Το Πάρκο θα είναι στη χρήση του Δήμου
Αθηένου και σχολεία. Eπισκέπτες και άλλοι
που θα θέλουν να το επισκεφτούν θα μπο-
ρούν να το πράξουν, σε συνεννόηση με τα
γραφεία του Δήμου Αθηένου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

Εγκαίνια Πάρκου Δεινοσαύρων στην Αθηένου
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ΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΛΛΟΥ-
ΡΑ πραγματοποίησε με επιτυχία την
καλοκαιρινή του εκδήλωση με τίτλο

«ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΞΑΝΑ» στο Κωνσταντίνειο
Δημοτικό Πάρκο  Αθηένου, την Παρασκευή
24 Ιουνίου.
Μετά από την πρωτόγνωρη περίοδο της παν-
δημίας, μια δύσκολη χρονιά έχει φτάσει
στο τέλος της, αφήνοντας τις καλύτερες δυ-
νατές εντυπώσεις από το έργο που επιτελέ-
στηκε κατά τη διάρκειά της.
Εδώ και 22 συνεχή χρόνια, ο Πολιτιστικός
Όμιλος «Μάλλουρα» αναπτύσσεται με γνώ-
μονα τον πολιτισμό. Μέσα από την τέχνη

του χορού, του θεάτρου και της ποίησης,
κρατάμε ζωντανή την παράδοση
του τόπου μας, μεταφέροντας το
βίωμα και την αναγκαιότητα
της συνέχειάς της σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες.
Ήταν μια γιορτή χρωμάτων,
μουσικής, χορού, θεάτρου και
ποιημάτων.
Οι Κυπριακοί παραδοσιακοί
χοροί , Λαϊκοί Ελληνικοί χοροί ,
Hip Hop,  Latin, Belly Dance, Ζumba,
ποιήματα και ένα κωμικό θεατράκι,  κυ-
ριάρχησαν στην εκδήλωση του Ομίλου μας. 

Οι εκδηλώσεις αυτές δίνουν τη
δυνατότητα στους χορευτές,

με την καθοδήγηση πάν-
τα των χοροδιδασκά-
λων τους, να παρου-
σιάσουν δείγματα της
δουλειάς τους και να
αναδείξουν το πλού-
σιο έργο που παράγε-

ται στα τμήματα του Ομί-
λου μας.

Παράλληλα όμως όλα αυτά
σηματοδοτούν και την έναρξη της

νέας χορευτικής περιόδου.

Στον όμιλό μας είστε  ευπρόσδεκτοι όλοι,
μικροί και μεγάλοι.
Δηλώστε  άμεσα τη συμμετοχή σας για κα-
λύτερο προγραμματισμό των τμημάτων στα
τηλέφωνα:
99203713 Παντελίτσα Τράττου / 95500501
Αντώνης Αντωνίου 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!
Σας περιμένουμε…
Η αγάπη του κόσμου γίνεται όλο και  με-
γαλύτερη για τον Όμιλό μας.
Σας ευχαριστούμε όλους!

Αντώνης Αντωνίου 
Πρόεδρος  Π.Ο. ΜΑΛΛΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΛΛΟΥΡΑ

Στην εκδήλωση που είχαμε πραγματοποιήσει
τον Ιανουάριο του 2022 με τη συλλογή τρο-
φών για το καταφύγιο σκύλων είχαμε υπο-
σχεθεί στον Δήμαρχο, αλλά και στους εθε-
λοντές του καταφυγίου σκύλων του Δήμου
μας, ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι είναι
δυνατό και σε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε
για να έχουν τα σκυλιά του καταφυγίου όσο
το δυνατό καλύτερη διαβίωση γίνεται. 

Στις 12 Ιουνίου 2022 μετά από πρωτοβουλία
της ΕΔΟΝ Αθηένου, σε συνεργασία με τον
Δήμο, πραγματοποιήθηκε εθελοντική εργα-
σία καθαριότητας του καταφυγίου των σκύ-
λων του Δήμου μας. Ως ΕΔΟΝ δηλώνουμε
έμπρακτα τη στήριξή μας στον Δήμο για το
καταφύγιο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα
μέλη της ΕΔΟΝ καθώς και τους εθελοντές
του καταφυγίου που βοήθησαν για να πραγ-

ματοποιηθεί η καθαριότητα στο καταφύγιο! 
Εκατόν τριάντα έξι χρόνια συμπληρώνονται
φέτος από την πρωτομαγιά του Σικάγο. Τότε
που οι πρωτοπόροι εργάτες ξεχύθηκαν
στους δρόμους των ΗΠΑ για να διεκδική-
σουν τα αυτονόητα. Η ΕΔΟΝ Αθηένου συμ-
μετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις που έγιναν
για να τιμηθεί η Εργατική Πρωτομαγιά και
οι εργαζόμενοι. Η μπάντα της ΕΔΟΝ Αθηέ-

νου συμμετείχε στην εκδήλωση που έγινε
στον Δήμο μας στις 30 Απριλίου, στην κεν-
τρική εκδήλωση της ΠΕΟ Λάρνακας στην
Παραλία των Φοινικούδων την 1η Μαΐου,
καθώς επίσης και στις εκδηλώσεις που έγι-
ναν προς τιμή της 1ης Μαΐου στη Βορόκληνη
και τη Λακατάμια.   

Ερμιόνη Μιχαήλ 
Μέλος ΕΔΟΝ Αθηένου 

ΕΔΟΝ ΑΘΗΕΝΟΥ
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Δημόσιο και Κοινοτικό
Νηπιαγωγείο Αθηένου

Το καλοκαίρι έφτασε!
Μικροί και μεγάλοι θα φορτίσουμε τις μπαταρίες μας
και θα απολαύσουμε όσα αποκομίσαμε τη σχολική
χρονιά που τελείωσε.
Για το σχολείο μας οι στόχοι και οι προκλήσεις δε στα-
ματούν ποτέ!
Το τελευταίο διάστημα αμέτρητες ήταν οι εμπειρίες, οι
εκστρατείες και οι συμμετοχές μας.
Θα παραθέσουμε μερικές ενδεικτικές μόνο, που έκαναν
τους μικρούς μας φίλους ακόμα πιο χαρούμενους και
το σχολείο μας ακόμα πιο περήφανο για το έργο που
επιτελεί.
-Συνέχεια στις επιτυχημένες αιμοδοσίες έδωσε η 7η σε
σειρά αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο Οικολογικό
Νηπιαγωγείο Παιδική Πολιτεία Νάγια εις μνήμη των
αγαπημένων μας προσώπων και με σκοπό τη στήριξη
συνανθρώπων μας, που χρήζουν βοήθειας.
Στην αιμοδοσία προσήλθαν το προσωπικό του Νηπια-
γωγείου, γονείς με τα παιδιά τους, που πραγματικά μας

συγκίνησαν.
Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε για την αλ-
τρουιστική τους πράξη.
-Στις 18 Μαΐου ήταν η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
Οι μικροί μας φίλοι και έβαλαν όλο τους το μεράκι και
μας έδειξαν τις δημιουργίες τους στο Καλλινίκειο Δη-
μοτικό Μουσείο στην Αθηένου 
Το κοινό είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τα εκθέματά μας
που φτιάξαμε με ζήλο και μεράκι!
-Το σχολείο μας και φέτος τίμησε τον Ήρωα Χαράλαμπο
Χαραλάμπους, που “έπεσε” ηρωικά μαχόμενος, από
πυρά Τούρκου στρατιώτη, στο φυλάκιο “Οξού”.
-"Λες και ήταν χθες"...
Αυτό τον τίτλο αποφασίσαμε να δώσουμε στην υπέροχη
Μουσικοθεατρική Παράσταση που παρουσίασαν τα
παιδιά του Οικολογικού Νηπιαγωγείου Παιδική Πολιτεία
Νάγια τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του
σχολείου και με αφορμή την τελική γιορτή και αποφοί-
τηση των τελειόφοιτων φίλων μας.

Στο ρόλο του Γιωρκή και της Μαρουλούς οι αγαπητοί
μας Κύρος Λυτρίδης και Ανδρούλλα Έλληνα
-"ΕΝΑΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ"
ΚΥΠΡΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ,
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.
Η συμμετοχή του Οικολογικού Νηπιαγωγείου Παιδική
Πολιτεία Νάγια  στη διακρατική συνάντηση με θέμα:
"ΜY ROLΕ IS GREEN" που διοργάνωσε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Νεολαίας  Αθηένου και 
φιλοξενήθηκαν αντιπρόσωποι από επτά χώρες ήταν
απόλυτα επιτυχημένη.
Τα παιδιά μας καλημέρισαν τους παρευρισκόμενους
στη γλώσσα του καθενός και έστειλαν το δικό τους μή-
νυμα.
-Ακόμα ένα βραβείο προσθέσαμε στην ήδη πλούσια
συλλογή μας!
Αφού και φέτος λάβαμε Παγκύπρια περιβαλλοντική

διάκριση για το Νηπιαγωγείο Παιδική Πολιτεία Νάγια.
Από σήμερα η πράσινη σημαία θα κυματίζει στο σχολείο
μας.
Μετά από την επιτυχημένη συμμετοχή και περιβαλ-
λοντική μας δράση βραβευτήκαμε  με την Πράσινη Ση-
μαία των Οικολογικών Σχολείων του Οικολογικού Προ-
γράμματος της Cymepa και του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στο Προσωπικό!
Όλες οι δράσεις μας αποτελούν μόνο μερικά  κομμάτια,
από την τεράστια λίστα μας, με αφορμή τα 30 χρόνια
λειτουργίας μας και τα 30 χρόνια προσφοράς στην εκ-
παίδευση και την κοινωνία.
Αποκορύφωμα των επετειακών μας εκδηλώσεων θα
είναι στις 07 Οκτωβρίου!
Καλό καλοκαίρι σε όλους 

Χρίστος Φουρλής
Συνεργάτης Νηπιαγωγείου

Κινηματογραφιστής / φωτογράφος

Η λειτουργία θερινών σχολείων κατά την περίοδο
των καλοκαιρινών διακοπών αποτελεί αίτημα της
κοινωνίας και καλύπτει πολλαπλές κοινωνικές και
άλλες ανάγκες.  Μεταξύ των άλλων, δίνεται η ευκαιρία
στα παιδιά για δημιουργική απασχόληση και περιο-
ρίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερ-
γαζόμενοι γονείς, αναφορικά με την επίβλεψη των
παιδιών τους κατά τους μήνες που το σχολείο είναι
κλειστό (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας-Υ.Π.Π.Α.Ν).   Ο θεσμός του καλοκαιρινού
σχολείου αποτελεί, λοιπόν, την καλύτερη λύση για
τους γονείς που επιζητούν ένα ασφαλές και δημι-
ουργικό περιβάλλον για τα παιδιά τους.
Στο Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αθηένου
λειτουργεί κάθε χρόνο καλοκαιρινό σχολείο με στόχο
να καλύψει τις ανάγκες που έχουμε προαναφέρει.
Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία λειτουργίας του
καλοκαιρινού μας σχολείου, φέτος λειτούργησαν
τέσσερα καλοκαιρινά τμήματα κατά το δεύτερο μισό
του μήνα Ιουνίου και ολόκληρο τον μήνα Ιούλιο.
Πρωταρχικός μας στόχος ήταν τα παιδιά να είναι χα-
ρούμενα και ευτυχισμένα σε ένα ελκυστικό και ασφα-
λές περιβάλλον όπως είναι ο χώρος του σχολείου
μας.   Παράλληλα,  στοχεύσαμε στην απόκτηση ακόμα
περισσότερων εμπειριών και βιωμάτων, σε συνέχεια
όλων όσων είχαν κατακτηθεί κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς 2021-2022.
Εφαρμόσαμε ένα πολύ καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες
ήταν συνυφασμένες με τα ενδιαφέροντα των παιδιών,
και επιλέχθηκαν σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
των Θερινών Δημόσιων Νηπιαγωγείων (Θ.Δ.Ν).   Το
πρόγραμμα περιλάμβανε δραστηριότητες όπως:  Ει-
καστική Έκφραση, Μουσική,  Θέατρο, Φυσική Αγωγή,
Αγωγή Υγείας, Οικιακή Οικονομία, με θέματα συνυ-
φασμένα με την καλοκαιρινή περίοδο, παιγνίδια εσω-

τερικού  και εξωτερικού χώρου, κουκλοθέατρο, πα-
ραμύθια κ.ά.
Μετά το πέρας της δύσκολης περιόδου της πανδη-
μίας, τα παιδιά μας φέτος είχαν την ευκαιρία να βιώ-
σουν εμπειρίες που ίσως δεν είχαν την ευκαιρία να
το πράξουν τα προηγούμενα χρόνια.   Είδαν από
κοντά μέλη νοσηλευτικού προσωπικού και ειδικό
εξοπλισμό ασθενοφόρου.  Άκουσαν και συνομίλησαν
με μέλη της τροχαίας Λευκωσίας και περιπολικού.
Γέμιζαν τις μέρες τους με δημιουργικές και ελεύθερες
δραστηριότητες όπως εικαστικής έκφρασης, χειρο-
τεχνίες, μαθήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής,
αγγλικών, γυμναστικής, μουσικής, κοινωνικής και
θρησκευτικής αγωγής, θέατρο σκιών, παραστάσεις
θεατρικών και μουσικών έργων.  Ακόμη, οργανώθηκαν
ημερίδες προστασίας και φροντίδας των ζώων, αθλη-
τισμού και υγιεινής διατροφής με υγιεινό πρόγευμα.
Τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια πα-
ρασκευής χαλουμιού, μουσικοθεραπείας, αλλά και σε
εργαστήρι εκμάθησης για τη ζωή της μέλισσας μέσα
από τα μάτια ενός μελισσοκόμου. Τέλος, πραγματο-
ποιήθηκαν επισκέψεις και ψυχαγωγικές εκδρομές.
Η λειτουργία του Καλοκαιρινού Σχολείου του νηπια-
γωγείου μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.  Η χαρά
στα μάτια των παιδιών και το χαμόγελό τους ήταν η
δική μας επιβράβευση.    Η θετική ανταπόκριση και
συνεργασία από τους γονείς των μαθητών μας ήταν
η επιβεβαίωση ότι το καλοκαιρινό σχολείο μας πέτυχε
τους στόχους του με το  πρόγραμμα και τις δραστη-
ριότητες που εφαρμόστηκαν.   Το σχολείο μας απέ-
δειξε για μια ακόμα φορά ότι μπορεί να προσαρμοστεί
και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της σύγ-
χρονης εποχής με τον καλύτερο τρόπο.

Δέσπω Τοφαρίδου (Διευθύντρια)
Μαργαρίτα Κυπριανού και Ιωάννα Τούμπα 

(εκπαιδευτικοί)

Παιδοκομικός & Bρεφοκομικός Σταθμός 
Γεωργίου και Ελένης Διγενή  Τταντή

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ «ΝΑΓΙΑ»

Το εκπαιδευτικό και δημιουργικό ταξίδι της σχολικής χρονιάς 2021-2022
φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στο σχολείο
μας τους ευρωπαίους εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Πόλεις
Εθελοντισμού+", του Προγράμματος URBACT. Τους ξεναγήσαμε στο σχολείο
μας και τους εξηγήσαμε τον τρόπο λειτουργίας του, έτσι που να πάρουν ιδέες
για να εφαρμόσουν κάτι παρόμοιο στον τόπο τους. Τα παιδιά μας τους πα-
ρουσίασαν ένα μέρος της τελικής γιορτής τους και επίσης τους χάρισαν
καρδιές με το εξής απόφθεγμα ꓽ "Τίποτα δεν είναι  πιο ισχυρό όσο η καρδιά
του εθελοντή"-" Νοthing is as strong as the heart of a volunteer"- Jimmy
Doolittle. Οι φιλοξενούμενοί μας έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Στις 27 Μαΐου 2022 έγινε με υπέρλαμπρο τρόπο η τελική μας γιορτή στην
αυλή του σχολείου μας. Γονείς, παιδιά, γιαγιάδες και παππούδες, μετά από
2 χρόνια στάσης και ησυχίας με την πανδημία, έγιναν όλοι μια αγκαλιά για
ένα μαγικό ταξίδι, ένα μοναδικό ταξίδι με το υπέροχο, διαχρονικό παραμύθι
του Αισώπου "Ο λαγός και η χελώνα" που γνωρίζουν μικροί και μεγάλοι.
Τα μηνύματα του παραμυθιού είναι ότι με υπομονή και επιμονή επιτυγχάνουμε
τους στόχους μας καθώς επίσης να είμαστε ταπεινοί με τα χαρίσματα που
μας χάρισε ο Θεός μας.
Στη γιορτή του παιδιού και οικογένειας που έγινε στο δημοτικό πάρκο  το
σχολείο μας συμμετείχε με όμορφες κατασκευές. 
Και κάπου εδώ με τη βοήθεια του θεού το ταξίδι της σχολικής χρονιάς 2021-
2022 έφτασε στο τέλος της. Θα θέλαμε κλείνοντας να ευχαριστήσουμε:
- Τον Δήμαρχο κ. Καρεκλά καθώς και το προσωπικό του Δήμου Αθηένου
- Τη Διαχειριστική Επιτροπή του Παιδοβρεφοκομικού Σταθμού

- Τον Σύνδεσμο Γονέων του Παιδοβρεφοκομικού Σταθμού
- Το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο 
- Το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων 
- Την οικογένεια Τράντα που χάρισε πλακέτες στους τελειόφοιτούς μας,

στην τελική μας γιορτή, εις μνήμη Αντώνη και Χρυστάλλας Χ’’ Θεοχάρους.
- Τη Π.Ο.Γ.Ο. Αθηένου που χάρισε σε όλα τα παιδάκια δωράκια την ημέρα

του παιδιού.
- Τη  Γ.Ο.Δ.Η.Σ.Υ. που πρόσφερε οικονομική βοήθεια για αγορά παιχνιδιού
- Όλους τους συνδημότες μας που συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν και να
μας στηρίζουν εδώ και τόσα χρόνια με την προτίμησή τους. Που μας βοηθούν
να συνεχίσουμε, να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε και να προσφέρουμε
ό,τι καλύτερο για το σχολείο μας και έτσι στα παιδιά. Και τέλος
- Το προσωπικό του σταθμού για τις ακούραστες προσπάθειες που καταβάλει
ώστε το σχολείο μας να είναι σε άριστο επίπεδο εκπαίδευσης, ασφάλειας,
φροντίδας και καθαριότητας
Ευχόμαστε σε όλους ένα ευλογημένο καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές
με αγαπημένα πρόσωπα. Ευχόμαστε Ευτυχία – Υγεία- Αγάπη!
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Σημείωση: Για νέες εγγραφές και για κράτηση θέσης στον σταθμό
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη διευθύντρια του σταθμού
στο τηλέφωνο 24523300.

Λένια Καρούσιου Βαρνάβα, Διευθύντρια 
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1η Ιουνίου 2022 τα παιδιά της Γ΄ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου Αθηένου Κ.Α΄, γιόρτασαν τη γιορτή του παιδιού
με χρώμα, παιχνίδι και παγωτό. Ο Σύνδεσμος Γονέων του
Σχολείου μας, κέρασε όλα τα παιδιά παγωτό και τον ευ-
χαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό. Τον ευχαριστούμε και για
όλα όσα μας πρόσφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς.
Την ημέρα αυτή παρουσίασαν και την τελική τους γιορτή.
Έκλεισαν τη σχολική τους χρονιά με απαγγελίες, χορούς
και τραγούδια αφιερωμένα  στην πανέμορφη Μεσόγειο
Θάλασσα, που αγκαλιάζει την Κύπρο μας. Μια θάλασσα
που πρωταγωνιστεί στη ζωή μας ως ένα νησί ριγμένο
στο μεσογειακό πέλαγος. Τα παιδιά λατρεύουν τη θά-
λασσα, γι΄ αυτό και δεν δυσκολεύτηκαν να την τραγου-
δήσουν και να την υμνήσουν. 
Αρχή έκαναν οι χαιρετισμοί από τη Διευθύντρια του
Σχολείου μας κυρία Μαλάμω Πυρίλλη και από τον πρό-
εδρο του Συνδέσμου Γονέων κύριο Γιώργο Ιωάννου.
Ακολούθησε εντυπωσιακή είσοδος όλων των παιδιών

της Γ΄ τάξης με το τραγούδι «Φιλντισένιο καραβάκι».
Τα κύματα άρχισαν να μαγεύουν τους παρευρισκόμε-
νους με το όμορφο χορευτικό της Γ΄4. Ψαράδες, δελ-
φίνια, γλάροι, καπετάνισσες που περιμένουν τους αγα-
πημένους  τους αγναντεύοντας τη θάλασσα, παρέλασαν
μπροστά στα μάτια μας. Κάτω από τον τίτλο «Θάλασσα
απέραντη κάτω από το γαλάζιο στερέωμα» η Γ΄4 τε-
λείωσε με ένα εντυπωσιακό χασάπικο από όλα τα
παιδιά της τάξης. Συνέχισε η Γ΄3 με τους ναυτικούς
να πίνουν το ουζάκι τους στο νησιώτικο καφενεδάκι

και να υμνούν την πλανεύτρα θάλασσα! Οι μικρές γορ-
γόνες της Γ΄3 πλάνεψαν με τον χορό τους  τους ναυ-
τικούς. Η αδελφή του Μέγα Αλέξαντρου να ρωτά και
πάλι όπως πάντα: Ζει ο αδελφός μου ο Μέγα Αλέξαν-
τρος; Αποκορύφωμα ο λεβέντικος Ζεϊμπέκικος όλων
των αγοριών, που μαγεμένοι έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους! Μπαίνει στον χορό και η Γ΄2 παρουσιά-
ζοντας μας αρχικά θαλασσινές, όμορφες εικόνες κα-
λοκαιριού και ξεγνοιασιάς. Ο χορός τους «Γεια σου
χαρά σου Βενετιά» μας ξεκούρασε και μας ενθουσίασε.

Συνεχίζει σοβαρή και επιβλητική με τη γρήγορη ιστο-
ρική αναδρομή μέσα στους αιώνες. Η θάλασσα είναι
μία ιστορία. Και τέλος την ιστορική αυτή αναδρομή
της Γ΄2 αναλαμβάνει να τελειώσει η Γ΄1 με τον Ευαγόρα,
τον Ονήσιλο και τον Αγαπήνορα να ταξιδεύουν στις
ελληνικές θάλασσες και να φτάνουν στην Κύπρο. Η
ίδια θάλασσα μάς έφερε και τους Τούρκους το 1974.
Τα παιδιά της Γ΄1 δεν μπορούν να πιστέψουν  ότι μας
τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας. Τα
παιδιά της Γ΄1 τελείωσαν το δικό τους κομμάτι με μία
συγκινητική χορογραφία και απαγγέλλοντας:
«θάλασσα που τους έφερες,
πάρτους και γύρνα τους πίσω
και όσο και αν σε μίσησα, 
πάλι θα σε ξαναγαπήσω!»
Τέλος κλείσαμε με το τραγούδι «Άσπρα καράβια τα όνειρά
μας» και αποχαιρετίσαμε το Σχολείο μας. Το καλοκαιράκι
είναι μπροστά μας με τις ομορφιές του και τη θάλασσά του!
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ!    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.A΄

Μια όμορφη περιβαλλοντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 25 Μαϊου στην αυλή του σχολείου  μας στις 11:00 π.μ.
Η εκδήλωση ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου
Αθηένου και ιδιαίτερα του δημάρχου κ. Κυριάκου Καρεκλά,
μαθητών της Γ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου
Κ.Α’ και των γονιών τους, καθώς και εθελοντών. Η εκδήλωση
εμπίπτει στο πλαίσιο του φετινού υπό έμφαση στόχου του
σχολείου μας «Εξωραϊσμός του σχολείου- Κάνουμε το σχο-
λείο μας πιο πράσινο» και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πό-
λεις Εθελοντισμού +» του Δήμου Αθηένου.
Τα παιδιά, μέσα από το μάθημα των Ελληνικών, της Περι-
βαλλοντικής Αγωγής και της Γεωγραφίας-Σχολικού Κήπου,
αποφάσισαν να «υιοθετήσουν» μέρος της αυλής του σχολείου
και να φυτέψουν σε αυτή λουλούδια μέσα σε ανθώνες για
να την  ομορφίσουν. Στην προσπάθεια για εύρεση λουλου-
διών, τα παιδιά της Γ  ́τάξης έγραψαν επιστολή στον Δήμαρχο
Αθηένου για να χορηγήσει φυτά στο σχολείο.

Ο Δήμαρχος Αθηένου ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία
στο αίτημα των παιδιών και χορήγησε στο σχολείο τα φυτά
που του ζητήθηκαν και  γι’ αυτό τον ευχαριστούμε πολύ.
Με πολλή προθυμία ανταποκρίθηκαν και οι  γονείς των
παιδιών της Γ΄τάξης οι οποίοι προσκλήθηκαν και ήρθαν
εθελοντικά στο σχολείο για να βοηθήσουν τα παιδιά τους
στο φύτεμα των λουλουδιών. Επίσης, τα παιδιά έφεραν
σπόρους και από το σπίτι τους τόσο λουλουδιών όσο και

λαχανικών – κηπευτικών. 
Την Τετάρτη 25 Μαϊου με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίσαμε
στο σχολείο αρκετούς γονείς, τον Δήμαρχο Αθηένου και
άλλους εθελοντές.
Τα παιδιά καλωσόρισαν τους καλεσμένους μας, με όμορφα
τσιαττιστά και στη συνέχεια η διευθύντρια του σχολείου μας κ.
Μαλάμω Πυρίλλη τους καλωσόρισε  με ένα σύντομο χαιρετισμό.
Ο Δήμαρχος Αθηένου στην αντιφώνησή του, τόνισε ότι ο Δήμος

είναι πάντα δίπλα στο σχολείο και στα παιδιά και θα προσφέρει
απλόχερα τη βοήθεια του όποτε του ζητηθεί, ενώ τόνισε στα
παιδιά τη σημασία του εθελοντισμού και πώς μπορούν όλοι να
βοηθούν προς αυτό τον σκοπό.
Ακολούθως, τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους και τους
υπόλοιπους εθελοντές, φύτεψαν και πότισαν τα λουλούδια.
Ακολούθησε ένα σύντομο κέρασμα, οι γονείς και οι υπόλοιποι
καλεσμένοι αποχώρησαν και τα παιδιά πήγαν στην τάξη
τους και συνέχισαν τα μαθήματά τους.
Τέλος, οι ανθώνες βάφτηκαν με διάφορα χρώματα  και η αυλή
του σχολείου μας έγινε πολύχρωμη και πανέμορφη. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η περιποίηση των φυτών συνεχίστηκε συστη-
ματικά από τα παιδιά όλου του σχολείου σε καθημερινή βάση,
κάτι που τους πρόσφερε χαρά και ικανοποίηση.

Χριστοθέα Ιακώβου-Γεωργιάδου
Βοηθός Διευθύντρια

«Θάλασσα, εκεί που ακουμπάμε τα όνειρά μας!»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.B΄
Βράβευση στον διαγωνισμό 

«κύπρος-Ελλάδα-ομογένεια: 
Εκπαιδευτικές γέφυρες»

ΚΟΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α’ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Την Τετάρτη 11 Μαίου 2022 έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η εκδήλωση
βράβευσης για τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκ-
παιδευτικές γέφυρες». Στον διαγωνισμό συμμετείχε η Στ’3 τάξη του Δημοτικού
Σχολείου Αθηένου Κ.Β’ με την ταινία τεκμηρίωσης «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ»
https://www.youtube.com/watch?v=DBdQqnpfUtA&t=4s, η οποία πήρε την
πρώτη θέση στην κατηγορία της. Η ταινία πραγματεύεται τον παραλληλισμό μεταξύ
της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922 και της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο
το 1974, αναδεικνύοντας τις μεταξύ τους όμοιες θλιβερές πτυχές της ιστορικής
πραγματικότητας.

Διαγωνισμός αντιρατσιστικής πολιτικής
«Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι»

Στο πλαίσιο της αντιρατσιστικής πολι-
τικής του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου
Κ.Β΄, διεξήχθη στο μάθημα των εικα-
στικών τεχνών, στο τμήμα Στ΄1, ενδο-
τμηματικός διαγωνισμός αφίσας με θέ-

μα: «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι». Νι-
κητές ήταν τα ακόλουθα παιδιά:
1η θέση: Μαρία Καταλίνα Μποϊτσίουκ
2η θέση: Λοΐζος Χαράκτας
3η θέση:   Χρυστάλλα Παπουή

Διαγωνισμός βιοκλιματικής αρχιτεκτο-
νικής με θέμα «Το πράσινο σχολείο»
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη, στο Δημοτικό Σχολείο Αθη-
ένου Κ.Β΄, διεξήχθη στο τμήμα Στ΄3,
ενδοτμηματικός διαγωνισμός κα-
τασκευής μακέτας βιοκλιματικού
κτιρίου με θέμα: «Το πράσινο σχο-
λείο». Τα παιδιά κλήθηκαν να κατα-
σκευάσουν με υλικά της επιλογής
τους, μια μακέτα ενός βιοκλιματικού
σχολείου προσθέτοντας σ’ αυτό, όσο
το δυνατό περισσότερες από τις προ-
διαγραφές ενός βιοκλιματικού κτι-
ρίου. Νικητές ήταν τα ακόλουθα παι-
διά: 1η θέση: Γερμανού Δωριάνα,
Κίτας Ανδρεανός, Χαλιπίλιας Αντώ-
νιος, Χαραλάμπους Γεωργία.
2η θέση:  Γερατζιώτη Μαρία, Καρα-
κίτη Χρύσα.

3η θέση:  Ηρο-
δότου Σταύρια,
Ιμπραχήμ Εισο-
δία Χαρά, Λα-
πόρνικ Ματίλν-
τα Μαρία, Σα-
τσιά Μιχαέλλα.
Μακέτες βιο-
κλιματικού κτι-
ρίου με το ίδιο
θέμα ετοίμασαν και άλλα παιδιά από
το τμήμα Στ’1 και όλες μαζί οι κα-
τασκευές εκτέθηκαν στην αυλή του
σχολείου και παρουσιάστηκαν τόσο
στον διευθυντή κ. Παναγιώτη Πα-
παμιχαήλ, όσο και στα υπόλοιπα
παιδιά του σχολείου κατά τη διάρ-
κεια του διαλείμματος.

Άντρη Δημητρίου
Εκπαιδευτικός

Διαγωνισμός φωτογραφίας 
με οφθαλμαπάτες με θέμα «Δες το αλλιώς»

Στο πλαίσιο του μαθήματος των εικα-
στικών τεχνών,  του Δημοτικού Σχο-
λείου Αθηένου Κ.Β΄, διεξήχθη στο τμή-
μα Στ΄3, ενδοτμηματικός διαγωνισμός
φωτογραφίας με οφθαλμαπάτες με
θέμα: «Δες το αλλιώς». Νικητές ήταν
τα ακόλουθα παιδιά:
1η θέση: Τίτλος φωτογραφίας: Βουτιά

στο μέλλον, Γερμανού Δωριάνα, Κίτας
Ανδρεανός, Χαλιπίλιας Αντώνιος, Χα-
ραλάμπους Γεωργία
2η θέση: Τίτλος φωτογραφίας: Το άγριο
τέρας, Ιμπραχήμ Εισοδία Χαρά
3η θέση: Τίτλος φωτογραφίας: Το ηλιο-
βασίλεμα ξεκουράζεται, Ιμπραχήμ Ει-
σοδία Χαρά
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«Παιδεία ευτυχούσι μεν εστί κόσμος, ατυχούσι
δε καταφύγιον». Η μόρφωση είναι στολίδι γι’
αυτούς που ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς
που δυστυχούν, σύμφωνα με τον Αθηναίο ρή-
τορα Ισοκράτη. Σε μια εποχή αλλεπάλληλων
προκλήσεων η παιδεία είναι αυτή που θα κρα-
τήσει τον άνθρωπο σταθερό, θα τον βοηθήσει
να διακρίνει χωρίς να καταδικάζει, να θέτει στό-
χους χωρίς να λυγίζει και να αναλαμβάνει την
ευθύνη των πράξεων του όντας ακόμα πιο δυ-
νατός και ώριμος.
Την Τετάρτη, 29 Ιουνίου, σε ένα ιδιαίτερα συγκι-
νητικό κλίμα το Γυμνάσιο Αθηένου αποχαιρέτησε
τους/τις τελειόφοιτους/ες  μαθητές/τριές του. Με
ιδιαίτερη περηφάνια αποχαιρετήσαμε τα παιδιά
μας, τα οποία παρά τις αντίξοες συνθήκες της
πανδημίας, που βίωσαν κατά τα τρία χρόνια της
φοίτησής τους, κατάφεραν να βγουν νικητές. Τη
σπουδαία νίκη τους την αποδεικνύουν τόσο οι
άριστοι  μαθητές/ τριες, όσο και ο μεγάλος αριθ-
μός βραβείων και επαίνων που κατάφεραν να
αποσπάσουν σε διάφορους διαγωνισμούς. 

ΑΡΙΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Γ΄ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

Ονοματεπώνυμο Τμήμα
1. Ανδρέου Σπυρίδωνας Γ3
2. Ιωάννου Εφραίμ Γ2
3. Θεοχάρη Στυλιάνα Γ3
4. Θρασυβούλου Αιμιλία Γ3
5. Πιερίδης Αντρέας Γ1
6. Τσιμούρη Θεοδώρα Γ1

7. Φιάκκου Γεώργιος Γ1
8. Χατζηπιερή Χρυστάλλα Γ2
9. Φωτιάδης Δημήτρης Γ1
10. Ποϊάνα Ανδρέας Γ1
11. Νικολάου Μαρίνα Γ2
12. Χριστοφή Θεοδούλα Γ2
13. Τσιγαρίδου Χρυστάλλα Γ3
14. Πέρδικου Αργυρώ Γ2
15. Ιεροδιακόνου Φίλιππος Γ2
16. Χρυσάνθου Μιχάλης Γ2

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
• Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών: Κα-
ρακίτη Άντρια - Έπαινος 

• Kangourou Mathematics 2022: Ανδρέου Σπυ-
ρίδωνας – Χάλκινο Μετάλλιο

• 17η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής Β΄Γυμνα-
σίου: Νικολάου Καρολίνα – Αργυρό Μετάλλιο

• 17η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής Γ΄ Γυ-
μνασίου: Ιωάννου Εφραίμ - Αργυρό Μετάλλιο
και Ανδρέου Σπυρίδωνας – Χάλκινο Μετάλλιο

• Παγκύπρια Ολυμπιάδα Επιστήμης Νέων Γ΄
Γυμνασίου IJSO 2022: Ανδρέου Σπυρίδωνας
– Χάλκινο Μετάλλιο

• Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Β΄ Γυμνα-
σίου Αριστοτέλης 2022: Νικολάου Καρολίνα
– Χρυσό Μετάλλιο

• Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄ Γυμνα-
σίου Θεόφραστος 2022: Καρακίτη Άντρια -
Αργυρό Μετάλλιο και Φάνου Κυριάκος – Χάλ-
κινο Μετάλλιο

• Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας Γ΄ Γυμνα-

σίου 2021-2022:  Ιωάννου Εφραίμ – Έπαινος
• Ελλάδα – Κύπρος – Ομογένεια, Εκπαιδευτικές

Γέφυρες: 1ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυ-
μνάσιο Αθηένου

• 11ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών
Τεχνών: Ττόουλου Άντρεα – Έπαινος

• Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Εικα-
στικής Δημιουργίας του Σωματείου «Θρησκευ-
τική Ομάδα Λατίνων Κύπρου»: Σκουλιά Ζωή
– 1ο Βραβείο

• Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής Toyota
Dream Car 2021: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος
- 3ο Βραβείο 

• 26ος Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών με θέμα
«Οι εθελοντές ενώνουν τις δυνάμεις τους και
στηρίζουν την κοινωνία.»: Καρακίτη Άντρια –
1ο Παγκύπριο Βραβείο

• Παγκύπριος Διαγωνισμός Ρομποτικής: Χρυ-
σοστόμου Πολυξένη – 1η θέση στο Toycleanup  

Είναι φανερό ότι το Γυμνάσιο Αθηένου έκανε
πράξη τη ρήση του Δημόκριτου «Να επιδιώκεις
τις κοπιώδεις προσπάθειες που φέρνουν τα με-
γάλα και λαμπρά επιτεύγματα στους ανθρώ-
πους». Πέραν, όμως, από τα παιδιά που ξεχώρισαν
για τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα συγχαί-
ρουμε όλα τα παιδιά, τα οποία κοπίασαν και ξε-
χώρισαν για το ήθος και την προσπάθειά τους.
Κλείνοντας το άρθρο αυτό το Γυμνάσιο Αθηένου
οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διευθυντή
του Σχολείου, κ. Βίττη, ο οποίος τα τελευταία δύο
χρόνια δούλεψε χωρίς να φείδεται κόπου, ώστε

το Σχολείο να αναβαθμιστεί σε πολλαπλά επί-
πεδα. Ενδεικτικά παρατίθενται τα πιο κάτω: με-
ταφέρθηκε το Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
στα καινούργια κτήρια του Γυμνασίου, ώστε να
παρέχεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποστή-
ριξη και διευκολύνσεις στους μαθητές/ τριες.
Το Σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά με
ηλεκτρονική διοίκηση και όλες οι αίθουσες δι-
δασκαλίας εξοπλίστηκαν με καινούργιους βιν-
τεοπροβολείς και τηλεοράσεις τελευταίας τε-
χνολογίας. Έγινε πλήρης ηλεκτρική αναβάθμιση
του Σχολείου, ενώ εγκρίθηκε και αναμένεται
ηλεκτρονική αναβάθμισή του. Ξεκίνησαν και
ολοκληρώθηκαν τα έργα για απόκτηση Πιστο-
ποιητικού Καταλληλότητας και εγκρίθηκε ποσό
ύψους 200.000 ευρώ για επιδιορθώσεις, μπο-
γιατίσματα και αντικατάσταση της οροφής της
Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης. Κυρίως, όμως,
στον κ. Βίττη οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
για τη αφειδώλευτη αγάπη και στήριξη που
έδειξε στον καθένα και στην καθεμία από εμάς
που αποτελούμε το έμψυχο «υλικό» του Γυμνα-
σίου Αθηένου. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύ-
λο το δώρο της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία
που ξεπερνά κάθε αρετή και αυτό είναι κάτι το
οποίο απέδειξε έμπρακτα ο κ. Βίττης. Του ευχό-
μαστε καλή συνέχεια στο έργο του και είμαστε
σίγουροι ότι οι ικανότητες, η εργατικότητα και
η αγάπη που έχει θα τον κάνουν να ξεχωρίζει
όπου και αν βρίσκεται.      

Χρυστάλλα Ιωάννου, Φιλόλογος

Μαθητές του Γυμνασίου Αθη-
ένου κατασκεύασαν το εικα-
στικό έργο "Νεφέλη" Χελώνα
με πλαστικά απορρίμματα, με
την καθοδήγηση του δημι-
ουργικού καθηγητή Τέχνης
κ. Βαγγέλη Ευαγγέλου και το-
ποθετήθηκε στην παραλία
Μάλαμα στο Παραλίμνι -

Πρωτάρα! 
Ευχαριστούμε θερμά τον  Δή-
μο Παραλιμνίου και τον Δή-
μαρχο κ. Πυρίλλη, για την τι-
μή και την υπέροχη εκδήλω-
ση που διοργάνωσαν και
ανέδειξαν το έργο των παι-
διών μας. #Keepoursand-
seaplasticfree 

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εικαστικό έργο από μαθητές του Γυμνασίου Αθηένου

Πολλά Συγχαρητήρια στα παιδιά
για το υπέροχο έργο τους:
#Theodora Tsimouri 
#GeorgiosFiakkou 
#PoianaAndreas 
#Zoiskoulia

Ουρανία Τσιμούρη
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Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Η/Υ Cy-
bernet Athienou τη φετινή σχολική
χρονιά έλαβε μέρος στους πιο κάτω
διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής

Ρομποτικής (LEGOWeDo 2.0 και Mindstorms
EV3) και UCMAS σε Κύπρο και Τσεχία με
εξαιρετικά αποτελέσματα!

Παγκύπριος Διαγωνισμός Ρομποτικής
Robotic Day Cyprus - University of Nicosia
8 Μαίου 2022
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και
καθηγητές μας Ευθυμίου Κωνσταντίνα και
Χρυσόστομο Χρυσοστόμου (Ττόουλου)  που
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό Ρομποτικής
Robotic Day Cyprus στο CineStudio του Uni-
versity of Nicosia στις 8 Μαίου 2022! 
Καταπληκτική διοργάνωση και εμπειρία
για μαθητές αλλά και γονείς!
Αποκομίσαμε όλοι γνώσεις και εμπειρίες
και 2 ομάδες μας εκπροσώπησαν την Κύπρο
στον αντίστοιχο παγκόσμιο διαγωνισμό
που έγινε στην Τσεχία στις 4-5 Ιουνίου!
Οι ομάδες που διακρίθηκαν:

1η Θέση η Ομάδα ToyScrubber στην
πρόκληση Toy Cleanup Beginners 

Σταυρινού Κωνσταντίνος•

Χρυσοστόμου Ραφαήλ•

Χρυσοστόμου Ξένια•

Βραβείο Κατασκευής η Ομάδα Special Lu-
naPark στο Free Style

Κουζαπά Χρίστος•

Ζορπά Αλκηβιάδης•

Καρίττεβλη Φίλιπππος•

Λαπόρνικ Ιωάννης•

5ος Παγκύπριος Διαγωνισμός UCMAS -
Σχολή Forum 28 Μαίου 2022
Ευχαριστίες σε όλα τα παιδιά που έλαβαν
μέρος στον φετινό διαγωνισμό! Είμαστε
περήφανοι για την προσπάθεια και την
αφοσίωση στους στόχους του προγράμματος
όλη τη χρονιά!
Οι πιο κάτω μαθητές βραβεύθηκαν στην
τελετή βράβευσης που έγινε στην Ελληνική
Σχολή Forum τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022:
Πολυξένη Χρυσοστόμου (Alumni)

1η θέση Advanced mental •

2η θέση Advanced flash calculation •

3η θέση Advanced abacus •

3η θέση Advanced listening •

Σπυρίδωνας Ανδρέου
2η θέση Advanced flash cards •

4η θέση Advanced abacus •

5η θέση Advanced listening•

Φίλιππος Καρίττεβλη
5η θέση ElementaryA abacus •

5η θέση ElementaryA flash cards •

Ελένη Χρυσοβαλάντω Φιλαρέτου
1η θέση ElementaryA flash cards •

Σταύρια Χατζηγιαννακού
3η θέση ElementaryA flash cards •

Αικατερίνη Νεοφύτου
4η θέση Foundation flash cards•

5η θέση Foundation abacus •

Ευρωπαικός Διαγωνισμός Ρομποτικής Ro-
botic Day - Prague (Τσεχία) 4-5 Ιουνίου 2022
Μαθητές από όλη την Κύπρο συμμετείχαν
στον Διαγωνισμό Ρομποτικής Robotic Day
2022 στην πολύ όμορφη πόλη Πράγα
(Τσεχία), μετά από πρόκριση των ομάδων
τους στο Robotic Day Cyprus.
Ευχαριστίες στους προπονητές μας Ευθυμίου
Κωνσταντίνα και Χρυσοστόμου Χρυσόστομο
(Ττόουλου)  για την προετοιμασία των
ομάδων, αλλά και στους γονείς, γιαγιάδες
και παιδιά που μας συνόδεψαν και
βοήθησαν με όποιο τρόπο μπορούσαν
(babysitting, μεταφορά, μετάφραση,
παρουσίαση κτλ) την όλη αποστολή!
Οι ομαδες μας διακρίθηκαν ως εξής:

2η Θέση η ομάδα Special Luna Park στην
κατηγορία Free Style

Κουζαπά Χρίστος•

Ζορπά Αλκιβιάδης•

Καρρίτεβλη Φίλιππος•

Λαπόρνικ Ιωάννης•

Η κατασκευή των μαθητών ήταν ένα
‘’ειδικό’’ Luna Park, στο οποίο τα παιχνίδια
του ήταν κατασκευασμένα, έτσι ώστε να
μπορούν να τα χρησιμοποιούν και παιδιά
με ‘’ειδικές ικανότητες’’

4η Θέση η ομάδα Toy Scrubber στην
πρόκληση Toy Cleanup Beginners

Χρυσοστόμου Ξένια•

Χρυσοστόμου Ραφαήλ•

Σταυρινού Κωνσταντίνος•

Στην πρόκληση αυτή οι μαθητές
κατασκεύασαν ένα εξειδικευμένο
τηλεκατευθυνόμενο robot, που θα έπρεπε
να καθαρίσει και να συγυρίσει το δωμάτιο
πίστα από όσα περισσότερα παιχνίδια
(χρωματιστούς κύβους) μπορούσε, στον
προκαθορισμένο χρόνο των 2,5 λεπτών. 

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου Ττόουλου
BSc in Computer Science

Cybernet Athienou

Ανακυκλώστε.
Προστατέψτε 

το Περιβάλλον.

Φροντίζουμε 
για τη 

Φύση - Φροντίζουμε 
τον Δήμο μας.

Διατηρείτε 
τον Δήμο Καθαρό. 

Η Καθαριότητα 
Είναι Μισή Αρχοντιά.
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Στις 19 και 20 Ιουνίου 2022 πραγματο-
ποιήθηκε με επιτυχία η Έκθεση Έργων
Τέχνης του Εργαστηρίου Ζωγραφικής

«CREATIVE WORKSHOP» υπό τη διεύθυνση
της ζωγράφου Χριστιάνας Πουγεράση-Φιλή,
στον πανέμορφο χώρο του καφέ «Αθηαινώ».
Το εργαστήρι λειτουργεί στο κτήριο της Ευ-
ρωγνώσης, όπου φοιτούν παιδιά από τριών
χρονών και άνω και ενήλικες όλων των ηλι-
κιών.
Η ζωγράφος απεύθυνε ένα σύντομο χαιρε-
τισμό, καλωσορίζοντας με ιδιαίτερη χαρά
τα εκλεκτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και της Σχολικής Εφορείας που παρευρέ-
θηκαν, τους αγαπητούς προσκεκλημένους,
γονείς, μαθητές και μαθήτριες του εργαστη-
ρίου. Μετά τον εγκλεισμό, τις απαγορεύσεις
και τις συστάσεις των αρμοδίων λόγω της
πανδημίας, η πολιτιστική αυτή εκδήλωση
αποτέλεσε μια ευχάριστη νότα.

Την  Έκθεση απάρτιζαν έργα τέ-
χνης μαθητών και μαθητριών,
παιδιών και ενηλίκων του
εργαστηρίου. Πρόκειται
για το επιστέγασμα των
προσπαθειών τους τα
τελευταία δύο χρόνια
και ήταν ένα ενδεικτικό
δείγμα της προσωπικής
τους δουλειάς. Σκοπός
της Έκθεσης ήταν η δη-
μοσιοποίηση της δουλειάς
τους, η επιβράβευση και η εν-
θάρρυνσή τους για νέες αναζητή-
σεις στα μονοπάτια της εικαστικής έκφρα-
σης.  
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν έργα πολλών καλλιτεχνικών κι-
νημάτων και τεχνοτροπιών, καθώς και μο-
ναδικές κατασκευές. Επίσης, στον χώρο μπο-

ρούσαν να δουν πίνακες ζωγραφι-
κής μοντέρνας τεχνοτροπίας

και έργα από υγρό γυαλί της
ζωγράφου.
Αν επιχειρήσει κάποιος
να απαντήσει στο ερώ-
τημα, γιατί οι άνθρωποι
στον ελεύθερό τους χρό-
νο να ασχοληθούν με
την τέχνη, η απάντηση εί-

ναι πως η τέχνη καταφέρ-
νει μ΄έναν δικό της μονα-

δικό τρόπο να κάνει τη ζωή
πιο όμορφη και να κάνει καλύτε-

ρους τους ανθρώπους. 
Ο άνθρωπος, είτε ως παιδί είτε ως ενήλικας,
αντλεί πολλαπλά οφέλη μέσω της ενασχό-
λησής του με την τέχνη. Βελτιώνει τις λεπτές
κινητικές του δεξιότητες και την αυτοεικόνα
του, καλλιεργεί την ομαδικότητα και τη συ-

νεργασία, αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση,
τη φαντασία, δίνει τρόπους έκφρασης ιδεών,
σκέψεων και συναισθημάτων και προσφέρει
τη χαρά της δημιουργίας.
Η ζωγράφος ολοκληρώνοντας τον χαιρετι-
σμό της ευχαρίστησε θερμά τους γονείς που
της εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους, καθώς
και τους ενήλικες μαθητές και μαθήτριές
της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απεύθυνε και
στην εταιρεία «Ξηροί Καρποί ΑΑ Ιωάννης
Ζορπάς & Υιοί ΛΤΔ» για την ευγενή προ-
σφορά των ξηρών καρπών. Τέλος, κάλεσε
τους παρευρισκόμενους να απολαύσουν
την  Έκθεση και να αφήσουν τους εαυτούς
τους να γίνουν συμμέτοχοι σ΄αυτό το συ-
ναρπαστικό ταξίδι ψυχής και συναισθήματος
μέσω της δύναμης που κατέχει η Τέχνη.

Χριστιάνα Πουγεράση-Φιλή
Καθηγήτρια Τέχνης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «CREATIVE WORKSHOP»
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ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. ΑΘΗΕΝΟΥ
Το Πάσχα και η Ανάσταση του Θεανθρώπου πάντα μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό
είναι να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας νοιάζονται.
Η ΝΕΔΗΣΥ Αθηένου, αυτές τις άγιες μέρες θέλησε να προσφέρει με τον τρόπο
της ετοιμάζοντας δωράκια για όλους τους μικρούς μας φίλους που νοσηλεύονται
στο Μακάρειο Νοσοκομείο και δίνουν τη δική τους μάχη.
Αργότερα, στις 22 Μαΐου 2022, αποδώσαμε φόρο τιμής στον δικό μας ήρωα Χα-
ράλαμπο Χαραλάμπους, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στις 28 Μαΐου 1988,κατα-
θέτοντας στεφάνι στο μνημείο που υπάρχει προς τιμήν του.

Μαρία Πάντζιαρου

ΠΟΓΟ ΑΘΗΕΝΟΥ
Επ’ ευκαιρίας της 1ης Ιουνίου, Παγκόσμιας
Ημέρας του παιδιού,  η ΠΟΓΟ Αθηένου,
ακολουθώντας μια παράδοση πολλών χρό-
νων, επισκέφτηκε και φέτος τον Παιδοκο-

μικό & Βρεφοκομικό Σταθμό Αθηένου και
πρόσφερε σε όλα τα παιδάκια δώρα. 
Με την καθοδήγηση των δασκάλων τους
τα παιδάκια τραγούδησαν και οι χαρού-

μενες φωνούλες τους γέμισαν τον χώρο. 
Είναι υποχρέωσή μας να υπερασπιζόμαστε
τα δικαιώματά τους. Να τα προστατεύουμε
από κάθε μορφής βίας και αδικίας. Φεύ-

γοντας ανανεώσαμε το ραντεβού μας για
την 1η Ιουνίου 2023!!!!!                          

Κούλλα Αυγουστή
Γραμματέας ΠΟΓΟ Αθηένου



Το ιδιωτικό οικολογικό νηπιαγωγείο «Νά-
για» έχει βραβευτεί  με την οικολογική
σημαία. Η Τελετή βράβευσης πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 21/06/2022 και ώρα

10:00πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων Πασχάλη
Πασχαλίδη του Κτηρίου Διοίκησης της Ελληνικής
Τράπεζας στη Λευκωσία. Η τελετή βράβευσης δη-
μοσιοποιήθηκε σε πολλούς ιστοχώρους, σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και σε ΜΜΕ. Στην τελετή,
ανάμεσα στα σχολεία που βραβεύτηκαν, ήταν και
το Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων και η Διευθύντρια
του σχολείου, Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση,
παρέλαβε την οικολογική σημαία.
Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» διοργανώ-
νεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
CYMEPA και με Γενικό Γραμματέα τον κ. Μιχάλη
Ιερείδη,  με τη συνεργασία του Υπουργείου Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠ-
ΠΑΝ) και τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας,
ενώ η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Επι-
τρόπου  Περιβάλλοντος, κ. Κλέλιας Βασιλείου.
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε εκ μέρους της
Ελληνικής Τράπεζας η κ. Μαρία Πηλείδου και εκ
μέρους του ΥΠΠΑΝ η Επιθεωρήτρια Μέσης Εκ-
παίδευσης, κ. Γιώτα Μυλωνά και η Επιθεωρήτρια
Ειδικής Εκπαίδευσης, κ. Άντρη Κοντού. Εκ μέρους
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο κ. Κυριάκος Σιακαλλής. Όλοι εξέφρασαν
τη θερμή τους στήριξη στο Πρόγραμμα, συγχαί-
ροντας όλους τους συντελεστές.
Στόχος του διεθνούς προγράμματος «Οικολογικά
Σχολεία» είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση
και η αλλαγή νοοτροπίας των μαθητών/τριών σε
θέματα που αφορούν την αειφορία. Μέσα από συμ-
μετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον
σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, τα
σχολεία γίνονται κοινότητες αειφορικής συμβίωσης
σε παιδαγωγικό, αλλά και πρακτικό επίπεδο.
Τα παιδιά του νηπιαγωγείου «Νάγια» ανέλαβαν
και το καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος της
εκδήλωσης με δύο υπέροχα τραγούδια, τα οποία
εμπλούτισαν με κίνηση, χορό και θεατρικό δρώ-
μενο με οικολογικό περιεχόμενο. Καταχειροκρο-
τήθηκαν από τους επίσημους προσκεκλημένους
και τους / τις εκπαιδευτικούς που εκπροσωπούσαν
τα εξήντα εννέα οικολογικά Δημόσια και Ιδιωτικά

Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκ-
παίδευσης σε παγκύπρια κλί-
μακα, τα οποία θα βραβεύον-
ταν.
Η οικολογική σημαία δίνε-
ται στα εκπαιδευτήρια, που
για τρία συνεχή χρόνια
υλοποιούν δράσεις με πε-
ριβαλλοντικό πρόσημο και
ανήκουν στην πράσινη
ομάδα των οικολογικών
σχολείων. Κάθε οικολογικό
σχολείο επιλέγει έναν από τους
δεκαεπτά παγκόσμιους στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών και καταστρώνει ετήσιο σχέ-
διο δράσης, όπου ξεκάθαρα διαφαίνεται η πε-
ριβαλλοντική του πολιτική και οι στόχοι του
για διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περι-
βάλλοντος.
Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης έχουν δημιουρ-
γηθεί για ένα κόσμο ειρηνικό, όπου περιβαλ-
λοντικά θέματα, καθώς και θέματα που σχετί-
ζονται με την καταπολέμηση της φτώχειας και
των κοινωνικών ανισοτήτων, την ύπαρξη δικαιο-
σύνης, αποκτούν δύναμη παγκόσμιου βεληνε-
κούς. Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης έρχονται
να ενώσουν όλες τις χώρες του κόσμου, ώστε να
επιλύσουν από κοινού μείζονα θέματα που αφο-
ρούν στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλ-

λοντικά προβλήματα μέχρι το 2030.
Το νηπιαγωγείο «Νάγια» κατά τη

σχολική χρονιά 2021-2022
ασχολήθηκε με τον 14ο στό-
χο: «Ζωή στο Νερό». Η Διευ-
θύντρια κ. Δέσπω Γαβριηλί-
δου και το διδακτικό προ-
σωπικό οργάνωσαν και
υλοποίησαν πολλές και ποι-
κίλες δράσεις, δραστηριότη-

τες, ενότητες, project, νοημα-
τική επεξεργασία παραμυθιών

και ιστοριών με μηνύματα για
ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντι-

κά ζητήματα, βασισμένα στο ηλικιακό
επίπεδο των παιδιών. Στόχος ήταν να καλλιεργή-
σουν και να αναπτύξουν τον γνωστικό τομέα των
παιδιών με νέες γνώσεις, να καλλιεργήσουν δε-
ξιότητες και να αποκτήσουν ορθές στάσεις και
συμπεριφορές απέναντι σε σύγχρονα ζητήματα
που αφορούν το νερό, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις
θάλασσες και τους ωκεανούς. Οι δραστηριότητες
ήταν παιδοκεντρικού και βιωματικού χαρακτήρα,
είχαν παιγνιώδη μορφή και προκαλούσαν το συ-
νεχές ενδιαφέρον των παιδιών. Στόχευαν στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουρ-
γικότητας των παιδιών. 
Τα παιδιά έμαθαν για την αλιεία, την υπερεκμε-
τάλλευση των θαλασσών με την άναρχη, λαθραία
αλιεία, την εφαρμογή νόμων για το Δίκαιο των

θαλασσών, για τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών
και των πόρων τους, για τον κόσμο του βυθού, τη
θαλάσσια βιοποικιλότητα και την οικολογική
ισορροπία, για τα οικονομικά οφέλη από τον του-
ρισμό, τις υδατοκαλλιέργειες και τη βιώσιμη χρή-
ση των θαλάσσιων πόρων, τη βελτίωση της υγείας
των ωκεανών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνο-
λογίας κ.ά.
Στο πλαίσιο των δράσεων του οικολογικού σχο-
λείου «Νάγια» πραγματοποιήθηκε διάλεξη στα
παιδιά με θέμα: «Νερό! Κάθε Σταγόνα είναι Πο-
λύτιμη!» με εισηγητές τον τεχνικό μηχανικό Α του
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, κ. Παναγιώτη Χα-
τζηπέτρου και τη Συντονίστρια του Προγράμματος,
Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο / Μηχανικό, κ. Ελένη
Παπαπέτρου. Το σχολείο ευχαρίστησε θερμά τους
ομιλητές και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων τόσο
για τη διάλεξη όσο και για το σχετικό ενημερωτικό
υλικό, που χάρισαν στα παιδιά.
Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καλύπτουν περίπου
τα 2/3 της επιφάνειας της γης και περιέχουν το
97% του νερού του πλανήτη. Μας παρέχουν μια
σημαντική πηγή τροφής και άλλων φυσικών πό-
ρων όπως φάρμακα, βιοκαύσιμα κ.ά. Το υδάτινο
περιβάλλον είναι, συνεπώς, μια σημαντική πηγή
εργασίας για ψαράδες, άτομα που ζουν από τον
τουρισμό κτλ. και οι παράκτιες περιοχές αποτελούν
εξαιρετικά μέρη για κατοίκηση και πολλές ψυχα-
γωγικές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, οι θάλασσες,
οι ωκεανοί και οι υδάτινοι πόροι υποβιβάζονται
συνεχώς από ανθρώπινες δραστηριότητες που βλά-
πτουν επικίνδυνα την υδάτινη ζωή. Το σχέδιο δρά-
σης του νηπιαγωγείου ολοκληρώθηκε με την απο-
στολή ενός οικολογικού κώδικα στη CYMEPA με
παραινέσεις για τη βελτίωση της ζωής στο νερό.
https://www.offsite.com.cy/perissotera/adverto-
rials/dimos-leykosias-nyhtes-kalokairioy-2022
https://www.sigmalive.com/news/market-
news/971483/teleti-vravefsis-programmatos-
oikologika-sxoleia-2022
https://www.stockwatch.com.cy/el/article/em-
porika-nea/yvridiko-seminario-oikologika-
sholeia-kai-oi-17-stohoi-aeiforias-stin-kypro

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Εκπαιδευτικός

«Πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον
εαυτό του υπάρχει ένας ενήλικας που
πίστεψε πρώτα σε αυτό».
(Mathew Jacobson)
Με γνώμονα αυτό και μετά από πολλούς
μήνες προετοιμασιών, αδιάκοπων ωρών
εργασίας, παράλληλων δράσεων και κυ-
ρίως με το κεντρικό σύνθημα πως “σύ-
νορα η φιλία δε γνωρίζει…” έφτασε η
στιγμή της μεγάλης συνάντησης.
Διδακτικό προσωπικό, μαθητές, καθώς
και γονείς που ως τώρα γνωρίζαμε μέσω
διαδραστικών μέσων, ήρθαν να μας συ-
ναντήσουν «δια ζώσης».
Η αρχή έγινε στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
Εκεί που παιδιά και ενήλικες με την
πρώτη ματιά, ένιωσαν πως αυτό που τους
δένει είναι κάτι περισσότερο από σχο-
λικές δράσεις.
Είναι η ανάγκη για πραγματική φιλία και
ένα μέλλον γεμάτο γνώση και χαμόγελα.
Η επίσημη υποδοχή στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Γυμνασίου ήταν
απόλυτα εντυπωσιακή και συγκινητική.
Προσωπικό και οι μικροί μας φίλοι από
το Οικολογικό σχολείο-Παιδική Πολι-
τεία Νάγια, ο Δήμαρχος κος Κυριάκος

Καρεκλάς, γονείς και δημότες της Αθη-
ένου, καθώς και οργανωμένα σύνολα,
φρόντισαν ώστε η φιλοξενία να περάσει
σε ένα άλλο επίπεδο.
Πέραν του τυπικού.
Χορός, τραγούδι, ανταλλαγή δώρων, εγ-
κάρδιοι χαιρετισμοί ήταν μερικά στοιχεία
μόνο, από την απόλυτα επιτυχημένη εκ-
δήλωση, που έγινε προς τιμήν της αποστο-
λής του 11ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας.
Αυτή ήταν μόνο η αρχή.
Ξεναγήσεις στην όμορφη Αθηένου με
τη φυσική παρουσία και την απόλυτη
στήριξη του Δημάρχου κου Καρεκλά.
Επισκέψεις σε Μουσεία, μονάδες παρα-
γωγής αγνών τοπικών προϊόντων, καθώς
και σε σημεία Θρησκευτικού ενδιαφέρον-
τος, κέρδισαν το ενδιαφέρον των μικρών
και μεγάλων φίλων μας από την Αθήνα.
Από την τριήμερη συνάντηση δε θα μπο-
ρούσαν να απουσιάζουν οι εκπαιδευτι-
κές δράσεις, καθώς τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να έχουν κοινά μαθήματα και
παιχνίδι φυσικά!
Το υπέροχο δημοτικό πάρκο της Αθη-
ένου ήταν ένας από τους χώρους που
φιλοξένησαν τα παιχνίδια και τις πιο

χαλαρές συζητήσεις.
Οι τοπικές ξακουστές ταβέρνες έδειξαν
πως το φαγητό είναι πιο νόστιμο όταν
σερβίρεται με αγάπη.
Το “Οικολογικό σχολείο-Παιδική Πο-
λιτεία Νάγια” και το 11ο Δημόσιο Νη-
πιαγωγείο Νέας Ιωνίας έδειξαν στην
πράξη πως όλα είναι εφικτά όταν η θέ-
ληση πρωτοστατεί.
Πως δύο σχολεία μπορούν πέραν της εκ-
παιδευτικής αποστολής τους, να συμβά-
λουν σε πιο στενούς ανθρώπινους δεσμούς
και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
Οι δύο Δημοτικές αρχές, Αθηένου και
Νέας Ιωνίας, με τη σειρά τους, ξεφεύγον-
τας από τα στενά όρια της Αυτοδιοίκη-
σης, έκαναν ένα μεγάλο καινοτόμο βήμα,
στηρίζοντας ηθικά και υλικά, δράσεις
που προσφέρουν γνώση και χαμόγελο
στους αυριανούς δημότες. Τα παιδιά.
Πολιτιστικοί σύλλογοι και επαγγελμα-
τίες, πρόσφεραν απλόχερα κουλτούρα
και προϊόντα με ένα μήνυμα.
Όλα ξεκινούν από τον άνθρωπο και κα-
ταλήγουν στον άνθρωπο.
Η αποστολή αναχώρησε με βαλίτσες γε-
μάτες εμπειρίες και αναμνήσεις.

Αυτή ήταν μόνο η αρχή των παράλλη-
λων δράσεων των δύο σχολείων και φυ-
σικά των δύο Δημοτικών Αρχών και το-
πικών κοινωνιών.
Με τη νέα περίοδο νέες προκλήσεις και
ιδέες θα είναι το επόμενο βήμα του Δι-
δακτικού προσωπικού, των μαθητών και
των γονιών των δύο σχολείων.
Προς αυτό τον σκοπό, αντιπροσωπεία
του σχολείου μας, παραβρέθηκε στην
τελική γιορτή του 11ου Δημόσιου Νη-
πιαγωγείου Νέας Ιωνίας, η οποία ήταν
αφιερωμένη στην αδελφοποίηση των
δύο σχολείων.
Το σχολείο μας θα ήθελε να προσφέρει
ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν
προς αυτό τον σκοπό.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους
ακόλουθους:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕ-
ΝΟΥ-ANΔPEAΣ ZOPΠAΣ-KYPOΣ ΛYT-
PIΔHΣ -MAPIA TOYΛOYΠH-EΛENH
KAΛAΠOΔA-ΛAZAPOΣ ΦIΛIΠΠOY 
ΠOΛITIΣTIKOI OMIΛOI:
-XOPEYTIKOΣ ΠOΛITIΣTIKOΣ
OMIΛOΣ ΔHMOY AΘHENOY 
-XOPEYTIKOΣ ΠOΛITIΣTIKOΣ
OMIΛOΣ MAΛΛOYPA
-XOPEYTIKOΣ ΠOΛITIΣTIKOΣ
OMIΛOΣ PEA 

Χρίστος Φουρλής
Εικονολήπτης/Φωτογράφος-συνεργάτης 

Οικολογικού Σχολείου
«Παιδική Πολιτεία Νάγια»
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΝΑΓΙΑ» - ΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ

Σύνορα η φιλία δε γνωρίζει… 
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Οι Ιερείς και η Εκκλησιαστι-
κή Επιτροπή Αθηαίνου
βρισκόμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ενημερώσου-

με ότι οι εργασίες για ανέγερση Πνευ-
ματικού Κέντρου/Εκκλησιαστικού Βυ-
ζαντινού Μουσείου στον χώρο δίπλα
(βόρεια) από τη μεγάλη εκκλησία της
Παναγίας έχουν προχωρήσει. Έχει ολο-
κληρωθεί ο σκελετός, η τοιχοποιία και
η στέγαση (ξυλόστεγη).
Υπολείπονται όμως ακόμη αρκετά (σο-
βάτισμα, ηλεκτρομηχανολογικά,
υδραυλικά, πατώματα, πορτοπαράθυ-
ρα, εξοπλισμός κτλ.).
Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού,
που είναι απαραίτητο για τη σωστή
λειτουργία της Ενορίας μας, απαιτείται
πολλή προσπάθεια, χρήματα, κόπος
και μόχθος, όπως για καθετί που αξίζει
και μένει για πάντα.
Όπως και παλαιότερα έχουμε αναφέρει
το συγκρότημα θα περιλαμβάνει, το
μεν ισόγειο αίθουσα εκδηλώσεων/δια-
λέξεων, Παρεκκλήσιο/Εξομολογητή-

ριο, γραφείο Ιερέων/Επιτροπής, μικρό
Συνοδικό (σαλόνι), δωμάτιο φιλοξε-
νίας, Αρχονταρίκι, κουζίνα, αποθήκη.
Ο δε όροφος Μουσείο για να φιλοξε-
νήσει κειμήλια και θησαυρούς της Εκ-
κλησίας μας όπως Παλαιές Εικόνες,
Ευαγγέλια, Άμφια, Ιερά Σκεύη, Πα-
λαίτυπα και άλλα πολλά.
Το κόστος του υπό ανέγερση κτιρίου,
λόγω της κατακόρυφης αύξησης των
τιμών των οικοδομικών υλικών που

αυξάνεται από μέρα σε μέρα, έχει αυ-
ξηθεί και το οικονομικό απόθεμα έχει
μειωθεί στο ελάχιστο. 
Απευθύνουμε θερμή παράκληση/έκκλη-
ση προς όλους τους Αθηενίτες και στους
αποδήμους μας, παρά την οικονομική
δυσπραγία της εποχής μας, να κινητο-
ποιηθούν μαζί μας και να συνδράμουν
οικονομικά στο μέτρο των δυνατοτήτων
του ο καθένας για ακόμη μια φορά.
Η μικρή βοήθεια γίνεται μεγάλη όταν

ο καθένας μας γίνει ένας από τους κτή-
τορες, είτε με το περίσσευμα είτε από
το υστέρημά του.
Εννοείται πως κάθε εισφορά ακόμη και
η ελάχιστη είναι πολυτιμότατη και όλοι
οι δωρητές θα μνημονεύονται στις κα-
θημερινές θείες λειτουργίες που τε-
λούνται στον ναό μας.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στον
αγώνα μας έχουμε πολύτιμους συμπα-
ραστάτες τους απλούς χριστιανούς
της κωμόπολής μας, στους οποίους εκ-
φράζουμε ευγνωμοσύνη και θερμές ευ-
χαριστίες για ό,τι προσέφεραν και προ-
σφέρουν από το υστέρημά τους για να
δουν αυτό το όραμα να πραγματοποι-
είται.
Ευελπιστούμε στη βοήθεια και στήριξη
των απανταχού Αθηενιτών για την επί-
τευξη του στόχου.
Εισφορές μπορεί να κατατίθενται στην
Ελληνική Τράπεζα στον λογαριασμό
του Ναού με αριθμό 351-01-Α57917-
01 ή απευθείας στους ιερείς και την
Εκκλησιαστική Επιτροπή. 

Ο πιο σπουδαίος άνθρωπος μετά τον
Θεάνθρωπο είναι η Παναγία Μητέρα
Του, η κυρία Θεοτόκος. Και είναι
σπουδαιοτέρα πάντων των γηγενών,
λόγω του εξέχοντος περιεχομένου
της καρδιάς της που είναι η ταπείνω-
ση και η αγάπη. Και αυτή η σπουδαι-
ότητά της την καθιστά «τιμιωτέραν
των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν
ασυγκρίτως των Σεραφείμ». 
Και αυτή η ταπείνωσή της ήταν η αι-
τία να αξιωθεί να γίνει Μητέρα του
Θεού. Και ως Μητέρα του Θεού τι-
μάται από τον Υιό της πρεπόντως,
διότι δια μέσου αυτής επιστάται το
θείον έλεος και δίδεται στους ανθρώ-
πους. Γι’ αυτό και το πρώτο επιφώ-
νημα των ανθρώπων στις δύσκολες
στιγμές της ζωής τους είναι «Παναγία
μου». Και η Παναγία ως πρεσβυτέρα
μεγάλης δυνάμεως μεσιτεύει προς
τον Υιό της και Θεό για όλους μας και
για τον καθένα ξεχωριστά. Ως εκ τού-
του δικαίως  ακούει από όλους «Χαίρε
κλίμαξ επουράνιε δι’ ής κατέβη ο Θε-
ός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ
γης προς ουρανόν». 
Επιπροσθέτως, εις ένδειξη τιμής και
αγάπης των ορθόδοξων χριστιανών
προς το πρόσωπό της εορτάζεται
πολλάκις κατά τη διάρκεια του χρό-
νου. Εξαιρέτως το απόγειο της τιμής
και μνήμης της Θεοτόκου Μαριάμ
προσφέρεται από την Εκκλησία τον
μήνα Αύγουστο και κορυφώνεται στο
μέσον αυτού με την εορτή της Κοί-
μησής της. Ο μήνας Αύγουστος προ-
σφέρεται από την ανθρωπότητα στην
Αυγούστα Μητέρα του Θεού στην
Παντάνασσα Δέσποινα του κόσμου
με ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη της

ευεργεσία πρώτον να συγγενέψει το
Θεό με τον άνθρωπο στο πρόσωπο
του Υιού της και Θεού μας αφού έγινε
μητέρα Του, και δεύτερο να ανεβάσει
τον άνθρωπο μπροστά στον Θεό σω-
σμένο δια των πρεσβειών της αφού
έγινε κηδεμόνας και Μητέρα Του. 
Γι’ αυτό εγκαταλείποντας τον κόσμο,
πριν την Κοίμησή της δίνοντας τις
τελευταίες παρακαταθήκες της προς
όλους δια των Αγίων Αποστόλων,
υποσχέθηκε ότι δε θα μας αφήσει πο-
τέ ορφανούς «Ουκ εάσω υμάς ορφα-
νούς πώποτε, την λύπην σπευσάμε-
νοι διδάξατε τα έθνη λέγειν Αλλη-
λούια». 
Ο λόγος της κυρίας Θεοτόκου είναι
εγγύηση. Παρά ταύτα η εγγύηση έχει
επισφραγισθεί δια πράξεων τόσο σε
προσωπικό επίπεδο όσο και σε ιστο-
ρικό επίπεδο. Ο Ακάθιστος Ύμνος εί-
ναι μια διαχρονική υπενθύμιση, όπως

και τα εκατοντάδες τοπωνύμια, επί-
θετα, ποιήματα, ύμνοι, τροπάρια κ.ά. 
Όλα αυτά συνθέτουν την τιμή και τη
δόξα που προσφέρονται ως μικρόν
αντίδωρο στη μητρική αγάπη. Πολλά
από αυτά τα συναντούμε συμμαζεμέ-
να κατά τον μήνα Αύγουστο. Έτσι το
πρώτο δεκαπενθήμερο ψάλλονται ο
μεγάλος και ο μικρός Παρακλητικός
κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο
εναλλάξ, ενσωματωμένοι στον εσπε-
ρινό, ενώ παράλληλα νηστεύουμε ως
προετοιμασία για την κυριώνυμον
εορτή. Την παραμονή, στις 14 Αυγού-
στου, εορτάζομε τα προεόρτια, η 15η
είναι η παγκόσμια εορτή της Κοιμή-
σεως και από τις 16 μέχρι τις 27 Αυ-
γούστου είναι τα μεθεόρτια. Στις 28
Αυγούστου έχουμε την απόδοση της
εορτής όπου ψάλλεται απαραλλά-
κτως η ακολουθία της κυριώνυμης
ημέρας.

Τη δε τελευταία ημέρα του Αυγού-
στου, την 31ην, εορτάζομε την κατά-
θεση της Τιμίας ζώνης της Θεοτόκου.
Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Η
τίμια ζώνη κατά την αρχαία παράδο-
ση δόθηκε από την κυρία Θεοτόκο
στον Απόστολο Θωμά κατά τη μετά-
στασή της, προς πίστωση της παρρη-
σίας που βρήκε ενώπιον του Κυρίου
ως Μητέρα του Θεού και επιβεβαί-
ωση των λόγων της ότι δεν θα αφήσει
το ανθρώπινο γένος ορφανό, αλλά
φιλοστόργως θα παραμείνει πάντοτε
πρεσβεύτηρα προστάτης, μεσίτης,
σωτήρας και με ένα συνοπτικό λόγο,
Μητέρα του ανθρώπου και του  κό-
σμου ολόκληρου. 
Ας προσέλθουμε λοιπόν χωρίς δι-
σταγμό ή φόβο, με θερμή πίστη έχον-
τας πεποίθηση στη μεγάλη της πρε-
σβείαν, αισθανόμενοι ασφάλεια μέσα
στις μητρικές της αγκάλες, καταθέ-
τοντας τα αιτήματά μας, τα προβλή-
ματά μας, τις αγωνίες της ψυχής μας,
ας αναφωνήσουμε με τον υμνωδό.
«Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί,
Θεοτόκε Παρθένε· ἐν σοὶ γὰρ ὁ
ἀχώρητος Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, χω-
ρηθῆναι εὐδόκησε. Μακάριοι ἐσμὲν
καὶ ἡμεῖς προστασίαν σε ἔχοντες·
ἡμέρας γὰρ καὶ νυκτὸς πρεσβεύεις
ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ τὰ σκῆπτρα τῆς βασι-
λείας, ταῖς σαῖς ἱκεσίαις κρατύνονται.
Διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμέν σοι· Χαῖρε
Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ».
(Υπακοή ακολουθίας Κοιμήσεως της
Θεοτόκου)

Πρωτοπρεσβύτερος 
Δημήτριος Παπαϊωάννου 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Μητέρα του Θεού - Μητέρα του Κόσμου
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68ον Σύστημα Προσκόπων Αθηένου

Πρόσκοποι Δημοκρατίας
Σε μια τελετή που έλαβε χώρα την 1η Μαΐ-
ου 2022 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κόρνου,
απονεμήθηκε το Πτυχίο Προσκόπου Δη-
μοκρατίας σε Ανιχνευτές που το έχουν «κα-
τακτήσει» από όλη την Κύπρο. Η τελετή
αυτή αποτελεί μια από τις κορυφαίες εκ-
δηλώσεις του Σώματος Προσκόπων Κύ-
πρου. Το πτυχίο είναι μια επιβράβευση
της δουλειάς των Ανιχνευτών μέσα στις
Κοινότητές τους. Είναι μια αναγνώριση
των προσπαθειών των νέων αυτών παι-
διών, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν ενεργοί
στον προσκοπισμό, αποκτώντας πολύτιμες
γνώσεις για να τις αξιοποιήσουν βγαίνον-
τας στην κοινωνία των ενηλίκων. Άξιοι και

έχοντας αναπτύξει πλήρως τις σωματικές
και πνευματικές τους ικανότητες, είναι πα-
νέτοιμοι να συμβάλουν ως ενεργοί πολίτες
στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.
Είχαν την  τιμή να στεφθούν ως Πρόσκο-
ποι Δημοκρατίας τη χρονιά αυτή οκτώ μέ-
λη του δικού μας συστήματος. Ο λόγος για
τους: Μαρία Δεσπότη, Σταυριάνα Ηρακλέ-
ους, Βασίλη Ιωάννου, Παναγιώτη Καλο-
χωρίτη, Ευδοκία Πάρπα, Ελένη Πυρογιάτη,
Μαργαρίτα Σακκάδα και Φωκά Τουμάζου.
Οι Ανιχνευτές μας πέρασαν με επιτυχία όλες
τις δοκιμασίες για απόκτηση του πτυχίου
και βοήθησαν στα προγράμματα τόσο της
Αγέλης Λυκοπούλων όσο και της Ομάδας
Προσκόπων τη χρονιά που μας πέρασε.

Συγχαρητήρια στους νέους Προσκόπους
Δημοκρατίας και να τους ευχηθούμε καλή
σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στο έργο
τους ως βαθμοφόροι πλέον στα τμήματα
που συμμετέχουν.

Μονοήμερο Ανάβασης Λυκοπούλων
Στις 7 Μαΐου 2022 τα μέλη μας, που φέτος
διανύουν την τελευταία τους χρονιά ως
λυκόπουλα, παρακολούθησαν μια μο-
νοήμερη εκπαίδευση στον χώρο συγκεν-
τρώσεων του 66ου Συστήματος Προσκό-
πων Αραδίππου. Η Επαρχιακή Εφορεία
Λυκοπούλων διοργάνωσε αυτή τη δράση
ώστε να προετοιμαστούν τα λυκόπουλά
μας για την ανάβασή τους στην Ομάδα

Προσκόπων, αλλά και για να γνωρίσουν
παιδιά της ηλικίας τους από άλλα συστή-
ματα της επαρχίας Λάρνακας. 
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με Αρχηγούς
της Ομάδας Προσκόπων και να ενημερω-
θούν για τις εκπαιδεύσεις και τις δραστη-
ριότητες που θα κάνουν τη νέα προσκο-
πική χρονιά, να παίξουν διάφορα προ-
σκοπικά παιχνίδια και να κάνουν μια μι-
κρή πορεία στο δάσος της περιοχής.  
Ευχόμαστε στα λυκόπουλά μας καλή προ-
σκοπική πρόοδο!

Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων
Αιμιλία Σάββα

Πηγές/Αρχείο του Δρ. Λώρη Σ. Μεστάνα

ΤΟ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣ Γράφει ο Δρ. Λώρης Σ. Μεστάνας

Το Αρρεναγωγείο, 

Δωρεά του Μιχαήλ Γεωργίου

1925

Η τρίτη τάξη του 1942(Γέννημα του 1933)
Η τρίτη τάξη του 1948 

Εικονιζόμενοι μεταξύ άλλων 

Λώρης Μεστάνας, Αντώνης Λυτρίδης, 
Τρακοσιής...

Η τετάρτη τάξη του 1949 
Εικονίζονται οι δάσκαλοι: 
Γεώργιος Αναστασιάδης, 

Θράσος, Πλατίδης (Διευθυντής), 
Χρύσανθος, Α. Συλβέστρος, Ιωαννίδης

Εθελοντισμός:
Οι πιο γενναιόδωροι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν

σιωπηλά, χωρίς ελπίδα κολακείας ή ανταμοιβής.
Κάρολ Ρίρι Μπρινκ

ΕΝ ΔΗΜΩ
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Επιμέλεια: Νόνη Παπουή 
Παπασιάντη,  Έφορος Καλλινίκειου Δημοτικού
Μουσείου Αθηένου

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου ανά-
μεσα στα έξι πρώτα Αναγνωρισμένα Μουσεία
της Κύπρου

Μια προσπάθεια και ενέργειες πολλών ετών ολο-
κληρώθηκαν με επιτυχία, με τη χορήγηση του
Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Μουσείου από το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο
Αθηένου. Την 1η Ιουλίου 2022, ο Μορφωτικός
Λειτουργός Α’ των Πολιτιστικών Υπηρεσιών κ.
Νίκος Νικολάου παρέδωσε στον Δήμαρχο Αθη-
ένου, κ. Κυριάκο Καρεκλά το Πιστοποιητικό Ανα-
γνώρισης και την Πινακίδα «Κυπριακή Δημο-
κρατία. Αναγνωρισμένο Μουσείο» για να τοπο-
θετηθεί στην είσοδο του Μουσείου.

Η αναγνώριση αυτή χορηγείται στα μουσεία της
Κύπρου, που σύμφωνα με τους «Οι περί της Ανα-
γνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία
και Προϋποθέσεις) Νόμοι του 2009 και 2022»
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
σε αυτούς και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου είναι
ένας πολλά υποσχόμενος φορέας πολιτισμού
και ευχόμαστε να συνεχίσει να αναβαθμίζεται
και να προοδεύει, προσφέροντας στον πολιτισμό
της Κύπρου και στον κάθε επισκέπτη ξεχωριστά. 

Δράσεις του Μουσείου

1. Με τον ερχομό της άνοιξης και την αλλαγή των
μέτρων κατά της εξάπλωσης της Πανδημίας, το
Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου άδραξε
την ευκαιρία με κάλεσμα για διοργάνωση δρά-
σεων, με σκοπό την αλληλεπίδραση με μικρούς
και μεγάλους.  Το Δημόσιο και Κοινοτικό Νη-
πιαγωγείο Αθηένου και το Οικολογικό Νηπια-
γωγείο Παιδική Πολιτεία Νάγια ανταποκρίθηκαν,
με επίσκεψη των μαθητών τους στους χώρους
του Μουσείου, αλλά και με επισκέψεις διαδικτια-
κά, μέσα από τη σελίδα www.virtuallarnakare-
gion.com/KallinikeioMuseum/

Ακολούθως, το κάθε τμήμα που συμμετείχε με
τις δασκάλες του «υιοθέτησε» κάποια εκθέματα
από την αρχαιολογική συλλογή και δημιούργησε
έργα και ιστορίες. Τα παιδιά δούλεψαν με πολύ
ενθουσιασμό και χαρά. Την Τετάρτη 18 Μαΐου
2022, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων,
άνοιξε για το κοινό η έκθεση «Μουσειακά Εκθέ-
ματα μέσα από τα μάτια των παιδιών», παρου-
σιάζοντας τα έργα. Καθ΄όλη τη διάρκειά της μέ-
χρι τις 14 Ιουνίου, την έκθεση επισκέφθηκαν και
οι ίδιοι οι δημιουργοί αλλά και παιδιά από πολ-

λά Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου. Παρατίθεται
απόσπασμα από την έκθεση:

«Η δύναμη των Μουσείων γίνεται φανερή, όταν
τα μουσειακά εκθέματα μπορούν να αφυπνίσουν
τη φαντασία των παιδιών: Ιππείς σε άλογα που
τρέχουν σαν αστραπή, κουδουνάκια που αντη-
χούν τους ήχους της χαράς, αγγειοπλάστες που
χαράζουν τα πιο παράξενα μοτίβα, καράβια που
σαλπάρουν για νέες περιπέτειες…»

2. Για πρώτη φορά διοργανώθηκαν στην Κύπρο
οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Αρχαιολογίας (17-19 Ιου-
νίου 2022) με θέμα «Ραντεβού με την Ιστορία!».
Αυτή η διοργάνωση ξεκίνησε το 2010 στη Γαλλία,
με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εξοικείω-
ση του ευρωπαϊκού κοινού με όλες τις πτυχές
της αρχαιολογίας. Τον συντονισμό των εκδηλώ-
σεων στην Κύπρο ανέλαβε η Κυπριακή Εθνική
Επιτροπή UNESCO. Ανάμεσα στους φορείς που
συμμετείχαν στην Κύπρο ήταν και ο Δήμος Αθη-
ένου και το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθη-
ένου, με διοργάνωση ποδηλατικής διαδρομής
μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Μάλλουρας
και παρουσίαση στον χώρο από τον επικεφαλής
της αρχαιολογικής αποστολής στη Μάλλουρα,
Δρ Μιχάλη Τουμάζου. Η εμπειρία για τους συμ-
μετέχοντες ήταν μοναδική, δίνοντας ραντεβού
για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Αρχαιολογίας 2023. 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, θέλοντας
να προσφέρει κάθε δυνατή εμπειρία
στον επισκέπτη σε διάφορα μέρη της Κύ-
πρου, δημιούργησε τη διαδρομή με την
ονομασία “Heartland of Legends”. Με
σχέδιο που ανέπτυξε, χορηγούνται ερ-
γαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρο-
νομίας, στα οποία μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι να συμμετέχουν βιωματικά, μα-
θαίνοντας κάτι από πηλό, κέντημα, κυ-
πριακή κουζίνα και τόσα άλλα.

Από τον Ιούλιο 2022 ο Δήμος Αθηένου
εντάχθηκε στο πρόγραμμα, για τη διορ-
γάνωση 20 εργαστηρίων με τίτλο «Φτιά-
χνουμε μαζί χαλλούμι – αναρή». Υπεύ-
θυνη εργαστηρίων είναι η κ. Γεωργία
Χατζηθεοχάρους, με βοηθούς την κ.
Μαρία Παστού και την κ. Ιωάννα Χα-
ραλάμπους, στο παλαιό τυροκομείο
που βρίσκεται στην Πατρική Οικία του
μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη
(οδός Ευαγόρου 16) στην Αθηένου. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν, με εκ των
προτέρων τηλεφωνική κράτηση στα
τηλέφωνα 24811370 / 24524002.

Οι ημερομηνίες των εργαστηρίων καθορίσθηκαν
ως εξής:
9 / 16 /23 / 27 Ιουλίου
6 / 21 / 28 / 31 Αυγούστου 2022
11 / 25 Σεπτεμβρίου
1 / 9 / 16 / 22 / 30 Οκτωβρίου
5 / 13 / 20 / 27 Νοεμβρίου
4 Δεκεμβρίου

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, κάποια
ημερομηνία μπορεί να αλλάξει.

Όλα τα εργαστήρια που θα γίνουν σε όλη την
Κύπρο βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
https://heartlandof legends.com/workshops/ 

Ας φτιάξουμε λοιπόν μαζί χαλλούμι και αναρή,
όπως ξέρουν οι μαστόρισσες της Αθηένου να
φτιάχνουν και ας χαρούμε τη φιλοξενία τους σε
έναν μοναδικό χώρο στην Αθηένου.

H εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», στις 23
Μαΐου 2022, δημοσίευσε άρθρο της ιστο-
ρικού - ερευνήτριας Δρ Νάσας Παταπίου
με τίτλο: "Η Αθηένου και ο μεγάλος ανα-
γεννησιακός ζωγράφος Giorgione”. Στο
άρθρο της εξηγεί τη σχέση της Αθηένου
με τον μεγάλο ζωγράφο, με βάση την
αρχειακή της έρευνα και μια εικόνα
που βρίσκεται στην Αθηένου. 
Τον 15ο αιώνα, κατά την περίοδο της
Φραγκοκρατίας στην Κύπρο, κατέφθα-
σαν στην Κύπρο ο Tuzio Κωνστάντζο,
μαζί με τον πατέρα του Muzio, όπου προ-
σελήφθησαν στην υπηρεσία του τελευ-
ταίου Φράγκου Βασιλιά της Κύπρου, Ια-
κώβου Β Lusignan. Ο βασιλιάς τους προ-
σέφερε για τις υπηρεσίες τους αξιώματα
και φέουδα και τους πάντρεψε με Κύ-
πριες αρχόντισσες. Η σύζυγος του Tuzio,
Ισαβέλλα Verny, έλαβε ως προίκα και το
χωριό Αθηένου, με αποτέλεσμα ο εγγο-
νός τους Σκιπίωνας Κωνστάντζο να είναι
ο τελευταίος φεουδάρχης της Αθηένου.
Η συγγραφέας του άρθρου αναφέρει
την ανακάλυψη ενός ανέκδοτου εγγρά-
φου του 1564, στο οποίο ο Σκιπίωνας
ζητούσε να πωλήσει ή να υποθηκεύσει
την Αθηένου για να προικοδοτήσει τις
κόρες του.
Η κ. Παταπίου αναφέρεται επίσης στο
οικόσημο της οικογένειας Κωνστάντζο,
το οποίο συναντούμε στο κάτω μέρος

της εικόνας του Τιμίου Προδρόμου του
16ου αιώνα, που βρίσκεται στη μικρή
εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσας
στην Αθηενου. Το ίδιο οικόσημο συ-
ναντάται στο εμβληματικό έργο της ιτα-
λικής αναγέννησης του μεγάλου ζω-
γράφου Giorgione, "Παναγία με το Θείο
Βρέφος και τους Αγίους Νικάζιο και
Φραγκίσκο" στην Ιταλία. Εντολοδότης
του έργου ήταν ο Tuzio Κωνστάντζο. 
Η Δρ Παταπίου με αυτό το άρθρο της
φέρνει στο φως της ιστορίας τη σύνδεση
της Αθηένου με το εμβληματικό έργο
στην Ιταλία, κατά τους 15ο και 16ο αι-
ώνες, που δεν είναι άλλη από τη γνωστή
οικογένεια Κωνστάντζο.
Ο Δήμαρχος Αθηένου, κ. Κυριάκος Κα-
ρεκλάς εξέφρασε δημόσια θερμές ευ-
χαριστίες στη Δρ Παταπίου, που με το
έργο της ρίχνει φως σε άγνωστες πτυχές
της ιστορίας του πολιτισμού της Κύπρου
και της Αθηένου.

Βιωματικά εργαστήρια
«Φτιάχνουμε μαζί χαλλούμι - αναρή»

Η σχέση της Αθηένου και ενός μεγάλου 
αναγεννησιακού ζωγράφου 

με την οικογένεια Κωνστάντζο

Η Αθηένου και ο μεγάλος αναγεννησιακός
ζωγράφος Giorgione
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία στο Καλλινίκειο Δημο-
τικό Μέγαρο Αθηένου, από τις

23 έως τις 25 Μαΐου 2022, η 3η διακρα-
τική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος «IN NEET». Το Πρόγραμμα
εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Η ΕΥ-
ΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (EUROPE
FOR CITIZENS)» και ο Δήμος Αθηένου
μετέχει ως εταίρος, με επικεφαλής εταίρο
τον Δήμο Αλίμου, Ελλάδας.
Ο Δήμος Αθηένου φιλοξένησε 21 συμ-
μετέχοντες από 7 συνολικά χώρες και
οργανισμούς. Εκτός του Δήμου Αλίμου
και του Δήμου Αθηένου, συμμετείχαν
οι φορείς Youth Centre Velenje culture
and education της πόλης Velenje της
Σλοβενίας, Ayuntamiento de Santa Pola
της πόλης Santa Pola της Ισπανίας, As-
sociazione 2050 της πόλης Portogruaro
της Ιταλίας, Asociatia se Poate της πόλης
Chiajna της Ρουμανίας, Dica Onlus της
πόλης Pisa της Ιταλίας και Association
Euni Partners της πόλης Blagoevgrad
της Βουλγαρίας.
Το IN NEET εστιάζει στους νέους που
βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό,
είναι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης
και διερευνά πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση
μπορεί να τους δώσει δυνατότητες αλ-
λαγής, διεκδικώντας όλες τις ευκαιρίες
τους για μάθηση, μελέτη, εργασία, κι-
νητικότητα κτλ.
Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος
είναι €148.680 και καλύπτεται 100%
από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Η τριήμερη συνάντηση των εταίρων εί-

χε πλούσια και ποικίλη ημερήσια διά-
ταξη, η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλ-
λων παρουσιάσεις από τους εταίρους,
ενημερωτικές επισκέψεις στα προγράμ-
ματα εθελοντισμού του ΣΚΕ Αθηένου,
παρακολούθηση της παρασκευής χα-
λουμιού από εθελόντριες στην παρα-
δοσιακή κατοικία του Καλλίνικου Μο-
ναχού, έγιναν συζητήσεις στρογγύλης
τραπέζης με κεντρικό θέμα τον κοινω-
νικό αποκλεισμό των νέων και την αν-
τιμετώπισή του, καθώς και ανοικτές συ-
ζητήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες
χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλα. Οι συμμετέχοντες ξε-
ναγήθηκαν στο Καλλινίκειο Δημοτικό
Μουσείο του Δήμου Αθηένου, γεύτηκαν
την κυπριακή κουζίνα και ενημερώ-
θηκαν για την ημικατοχή και τις ιδι-
αιτερότητες του Δήμου Αθηένου.
Τη Δευτέρα 23 Μαΐου και ώρα 13.00,
στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγ-
ματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρ-
χου εθιμοτυπική συνάντηση του Δη-
μάρχου Αθηένου κ. Κυριάκου Καρεκλά
με τον Δήμαρχο Αλίμου κ. Δημήτρη
Κονδύλη, κατά την οποία συζητήθηκαν
θέματα κοινού ενδιαφέροντος και με-
λετήθηκαν τρόποι περαιτέρω συνερ-
γασίας των δύο Δήμων. Μετά την επί-
σκεψη ο κ. Κονδύλης έκανε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης την ακόλουθη
ανάρτηση, συνοδεύοντας φωτογραφίες
από την επίσκεψη:
«Ο Δήμος Αθηένου, ένα από τα βορει-
ότερα σημεία της ελεύθερης Κύπρου,
κυριολεκτικά περικυκλωμένος από τα

κατεχόμενα. Εξαιρετική η συνεργασία
με τον επιτυχημένο και δραστήριο Δή-
μαρχο Κυριάκο Καρεκλά στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος IN
NEET, άψογη η φιλοξενία του και ση-
μαντική η δουλειά που γίνεται αυτές
τις ημέρες με τις αντιπροσωπείες των
7 χωρών που συμμετέχουν. Η απόστα-
ση της Αθηένου με τη Λευκωσία είναι
μόλις 8 λεπτά, όμως εξαιτίας της κατο-
χής της διόδου, χρειάζεται "ταξίδι" 45
λεπτών. Εύχομαι την επόμενη φορά να
κάνουμε την 8λεπτη διαδρομή!»

Όλοι οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τις
καλύτερες εντυπώσεις για τον Δήμο
Αθηένου και εξέφρασαν τις θερμές ευ-
χαριστίες τους για την υποδοχή και τη
φιλοξενία που έτυχαν από τον Δήμαρ-
χο και την ομάδα του Δήμου Αθηένου,
στην οποία συμμετείχαν και πολλοί
νεαροί του Δήμου. 

Θα ακολουθήσουν συναντήσεις του
Προγράμματος στη Ρουμανία, στην Ιτα-
λία, στη Βουλγαρία και στην Ισπανία.

Μαρία Τουλούπη
Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγράμματος

Πραγματοποίηση της 3ης Διακρατικής Συνάντησης 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IN NEET στην Αθηένου

Eίσαι και εσύ Υπεύθυνος
για την Καθαριότητα 

του Δήμου μας.
Μη  μολύνεις το περιβάλλον.

Αννίτα Δημητρίου και Εθελοντισμός
Αννίτα καλοσώρισες, 

π΄ούλλους τους χωρκανούς μου

που είσαι Πρόεδρος Βουλής,

τζιαι παραμύθκια εν πουλείς

έτσι σε βλέπει ο νους μου.

Είσαι νέα τζιαι όμορφη,

κόφκει τζιαι το μυαλόν σου,

με τρόπον καταφέρνεις τα 

τζιαί παίρνεις τα τζιαί φέρνεις τα

γίνεται το δικό σου.

Θερκόν με τα λοούθκια σου,

απού την τρύπαν φκάλλεις

τους Βουλευτές που εκτρέπονται

τζιαι τίποτα εν αντρέπουνται

στη θέσην τους τους βάλλεις.

Είναι μεγάλη μας τιμή,

που ‘ρτες στην Αθηένου

οι πράξεις τζιαι τα λόγια σου

χάντρες τζιαι κομπολόγια σου

μες τη ψυσιήν μας μένουν.

Εύχουμαι στη θητείαν σου

τζιαι τυχερή να είσαι

το πρόβλημαν Κυπριακόν

βάρτο τζιαι σούνι στον φακόν

τζι΄ούλλον τον κόσμον πείσε

τζιαι νέα χώραν πιο όμορφην 

κατάφερε τζιαι χτίσε,

πρώτη γεναίκα Πρόεδρος

εύχουμαι εσού να είσαι.

Πορεία εθελοντισμού

τζι’ οι ηλικιωμένοι

να τους θωρούμεν να γελούν

τζιαι μεταξύ τους να μιλούν

να είν’ ευτυχισμένοι.

Στην Αθηένου εθελοντές

υπάρχουσιν καμπόσοι

δουλεύκουν ασταμάτητα

παντού, τζιαι μέρη απάτητα,

χωρίς να πάρουν γρόσι.

Για τούτον πρέπει ο Δήμος μας 

πόψε να τους τιμήσει

σ΄ όλους π’όναν παράσημον

να τους ευκαριστήσει.

Ο Δήμαρχος μας εν καλός

μ΄όνομαν Κυριάκος,

έξυπνος μα τζιαι γλήορος 

τζιαι στη δουλειάν εν δράκος.

Που την Ευρώπην φέρνει μας 

κάμποσες χορηγίες

κάμνει μας έργα κάμποσα 

τζιαί εν  έσσιει ανεργίες.

Όποιος πάει στον Δήμαρχον

τζιαί τον καρτζιλατήσει

στο πρόβλημαν του σίουρα

εν να του έβρει λύσην.

Εύχομαι υγείαν τζιαι χαράν

γεμάτην πούγκαν με ππαράν

σ΄ούλλους τους χωρκανούς μου

τζιαι τσιαττιστά τσιαττίζω σας,

δαμέ καληνυχτίζω σας, 

εττίλαρεν ο νους  μου.

Κύρος Λυτρίδης 
(Ποίημα που απήγγειλε στην Πρόεδρο της

Βουλής στην εκδήλωση για την 
Πορεία Εθελοντισμού στις 22 Μαΐου).



Εκδηλώσεις 
Εορτή των Αγίων Αποστόλων 

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και τηρώντας τα μέτρα προ-
φύλαξης, τελέστηκε στις 29 και 30 Ιουνίου η εορτή των
Αγίων Αποστόλων στο όμορφο εκκλησάκι της Στέγης
μας. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε,
τους πνευματικούς μας πατέρες για τον κατανυκτικό
εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, καθώς και τη στήριξή
τους μέσω της Θείας Κοινωνίας. Να ευχαριστήσουμε την
οικογένεια Στυλιανίδη, μεγάλοι ευεργέτες της εκκλησίας
των Αγίων Αποστόλων για την ευλογημένη δωρεάν τους.
Ο δωρεοδότης Κύριος μας να τους ανταμείβει.   

Πορεία Εθελοντισμού - Περπατώ
με τους Ηλικιωμένους 

Στις 22 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Πο-
ρεία Εθελοντισμού - Περπατώ με τους Ηλικιωμένους η
οποία είχε τεθεί υπό την αιγίδα της αγαπητής προέδρου
της Βουλής των Αντιπροσώπων, έντιμης κυρίας Αννίτας
Δημητρίου. 
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους διαχρονικούς και
ενεργούς εθελοντές και έχει ενταχθεί στις δράσεις δια-
φώτισης του Δήμου Αθηένου, στο πλαίσιο της συμμετοχής
του ως Επικεφαλής Εταίρου στο Δίκτυο Μεταφοράς «Πό-
λεις Εθελοντισμού+» του προγράμματος URBACT και
όλα τα έξοδα της εκδήλωσης καλύφθηκαν από τον εγ-
κεκριμένο προϋπολογισμό του Δικτύου.
Λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών είχαμε μια αλλιώτικη
εκδήλωση, ακυρώσαμε την καθιερωμένη πορεία προς
το πάρκο και πραγματοποιήθηκε στην κλειστή αίθουσα
του Κωνσταντινελένειου Κέντρου Ενηλίκων. Η θετική και
χαρούμενη διάθεση τόσο των συμμετεχόντων όσο και
των προσκεκλημένων έδωσε την απόλυτη επιτυχία της
εκδήλωσης βραβεύοντας τους διαχρονικούς και ενεργούς
εθελοντές, οι οποίοι ακούραστα αγωνίζονται για να σκορ-
πίζουν άρωμα ανθρωπιάς γύρω τους. 
Αυτή η εκδήλωση ευχόμαστε να είναι και το έναυσμα για
να αυξηθούν  οι εθελοντές κάθε ηλικίας. Η επιβίωση άλλωστε
της Δημοτικής Στέγης και των προγραμμάτων του ΣΚΕ
Αθηένου βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος και στην ύπαρξη
ενεργών εθελοντών, που την στηρίζουν ποικιλοτρόπως. 
Η σοφή ρήση πως, "όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου,
όταν δίνεις γεμίζει η καρδιά σου," αναντίλεκτα μπορεί
να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας και να κάνει ομορφότερη
και τη ζωή των γύρω μας.  Ας το επιχειρήσουμε.
Με το άκουσμα της λέξης εθελοντισμός έρχεται στο μυαλό
μας πάντα ο αγαπημένος μας πρόεδρος της Διαχειριστικής
Επιτροπής της Δημοτικής Στέγης , κ. Βάσος Χατζηγιαν-
νακού, ο οποίος με την πολύχρονη, ανεκτίμητη και αξιέ-
παινη εθελοντική του δράση, στηρίζει πολύπλευρα, κα-
θοδηγεί με αγάπη, ώστε τα προγράμματα να συνεχίζουν
να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε τον
κύριο Κυριάκο Καρεκλα, Δήμαρχο και πρόεδρο του ΣΚΕ
Αθηένου, ο οποίος με  μεθοδικότητα και την αποφασι-
στικότητα του, επιλύει και αντιμετωπίζει οποιοδήποτε

πρόβλημα προκύψει με σκοπό τη βελτίωση του Δήμου
και των προγραμμάτων του ΣΚΕ Αθηένου.  
Εκ μέρους του Προέδρου και των μελών της Διαχειρι-
στικής Επιτροπής της Δημοτικής Στέγης, ευχαριστούμε
το προσωπικό της Δημοτικής Στέγης, τον Επιστάτη του
Δήμου κ. Γιάννη Γερμανό, τον κ. Λευτέρη Σίμου, καθώς
και το διοικητικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου
Αθηένου, τον κ.  Κύρο Λυτρίδη, το Προσκοπείο Αθηένου,
την αστυνομία Αθηένου και τον κ.  Τάκη Αντωνιάδη.
Να ευχαριστήσουμε επίσης την εταιρεία ξηρών καρπών
Ηρακλέους, την υπεραγορά Α. Καρούσιου, την υπερα-
γορά Αθηενίτης, το Πολυκατάστημα Τράντας,  την Υπε-
ραγορά «ΜAS» (Χρίστος Χατζηγιαννακού Λτδ) Αθηένου,
τη Λαχαναγορά Κ.J.S. Διομήδους, το κατάστημα POP
LIFE, την εταιρεία Photo Photiades Group, τα ανθοπω-

λεία Ιλιάδα και Arica, την εταιρεία DELICACY FOOD LTD,
τους Φούρνους Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, καθώς και την
κ.  Μαρία Πάρπα για την προσφορά της εις μνήμη Κυ-
ριάκου Πάρπα, αιωνία του η μνήμη.
Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τους καθηγητές του Γυ-
μνασίου Αθηένου, τον κ.  Ευάγγελο Ευαγγέλου, την κ.  Άννα
Χριστοδούλου, καθώς και τον κ.  Μάριο Κωνσταντίνου,
οι οποίοι φιλοτέχνησαν μαζί με τους μαθητές τις υπέροχες
πινακίδες δίνοντας μηνύματα ζωής. Επίσης, να ευχαρι-
στούμε την κ.  Δέσπω Γαβριηλίδου για τη πολύτιμη βοήθειά
της, τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, τα οποία
ολόχρονα στηρίζουν τις δράσεις μας.
Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες
του προγράμματος, οι οποίοι μας ψυχαγώγησαν. Το ψυ-
χαγωγικό πρόγραμμα ξεκίνησε με τραγούδια από τους

ενοίκους της Κλεάνθειου Στέγης μαζί με τους εθελοντές
και τη Μουσικοθεραπεύτρια της Στέγης κ. Χρύσω Ανδρέου,
τσιαττιστό από τον κ.  Κύριο Λυτρίδη και στη συνέχεια
νεαροί χορευτές του Πολιτιστικού Ομίλου Μάλλουρα  χό-
ρεψαν κυπριακούς και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου κ. Γιώργου
Μιχαήλ. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον πρόεδρο του
Πολιτιστικού Ομίλου Μάλλουρα  κ.  Αντώνη Αντωνίου για
τη θετική του ανταπόκριση. 

Ξεχωριστές Ευχαριστίες και στους
Διαχρονικούς Xορηγούς: 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕNOΥ,ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗ-
ΕΝΟΥ, ΦΟΥΡΝΟΙ Α. ΖΟΡΠΑ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Α/ΦΟΙ ΠΑΝΤΖΙΑΡΟΥ
ΛΤΔ, ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, G.H. MY GAS LTD, PETROLINA (HOLD-
INGS) PUBLIC LTD, ΕΝΩΣΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΕΝΑΚ), Α/ΦΟΙ ΚΕΠΟΛΑ ΛΤΔ, Α/ΦΟΙ ΚΑΖΑΖΗ ΛΤΔ, ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΦΑΡΜΑ ΤΖΙΩΝΗΣ ΛΤΔ, ΙΑ-
ΚΩΒΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΓΕΝΗ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Α/ΦΟΙ ΣΟΥΜΑΚΗ
ΛΤΔ, Κ.Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ –
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ,
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΑΓΟ.
Βασικοί συντελεστές στη συνέχιση της λειτουργίας καθώς
και την αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών της
Κλεάνθειου Στέγης  προς τους αγαπημένους μας ενοίκους
είναι και οι χορηγοί καθώς και οι προσφοροδότες. 
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον διευθυντή της Υπεραγοράς
«ΜAS» (Χρίστος Χατζηγιαννακού Λτδ) Αθηένου κ. Μάριο
Δράκου για την πολύτιμη δωρεά δύο τροχοκαθισμάτων,
τα  οποία θα  χρησιμοποιηθούν για τις πολλαπλές ανάγκες
των ενοίκων της Στέγης. Η παράδοση έγινε στις 27 Ιουνίου
2022  στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου από
τον διευθυντή της Υπεραγοράς «ΜAS» (Χρίστος Χατζη-
γιαννακού Λτδ) Αθηένου κ. Μάριο Δράκο προς τον Δή-
μαρχο Αθηένου κ. Κυριάκο Καρεκλά.
Ευχόμαστε με τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσουμε
τη μοναδική και ξεχωριστή συνεργασία που έχουμε
με τα σχολεία του Δήμου μας, όπου νεαροί εθελοντές
προσφέρουν χαρά και κέφι στους ένοικούς μας, εμ-
πλουτίζοντας έτσι τα καινοτόμα προγράμματα της
Κλεάνθειου Στέγης. 
H Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου
ζητά να εργοδοτήσει,  Νοσηλευτικούς Λειτουργούς
και Φροντίστριες (με απολυτήριο Γυμνασίου).  Πλη-
ροφορίες: 24522455, 97878035 ή μπορούν να στεί-
λουν το βιογραφικό τους στο email της Στέγης:  klean-
thios.stegi@gmail.com.

Συγγραφή :  Δήμητρα Κουμίδου 
Κοινωνική Λειτουργός Κλεάνθειου Κοινοτικής Στέγης 

Ηλικιωμένων Αθηένου
Επιμέλεια : Βάσος Χ"Γιαννακού 

Πρόεδρος Διαχ. Επιτροπής Κλεάνθειου Κοινοτικής Στέγης 
Ηλικιωμένων Αθηένου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
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ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Όταν το ταλέντο συναντά τον
εθελοντισμό και συγκεκριμέ-
να τον μεγάλο μας εθελοντή
κ. Κύρο Λυτρίδη, ο οποίος δη-
μιουργεί ξεχωριστά τσιαττι-
στά το αποτέλεσμα είναι ση-
μαντικό. Σας παραθέτουμε
πιο κάτω ένα από αυτά.  

Θεγέ μου π΄ούσε στα ψηλά
φώτισμε άλλη μια βολά
τζιαι  τσιαττιστόν να γράψω
για Στέγη την Κλεάνθειο
τα φώτα της ν΄ ανάψω.

Για να θωρώ τες πράξεις της 
τζιαι  να τες επαινέσω 
να γράψω για τα έργα της 
όσα τζιαι  αν μπορέσω.

Την Στέγην την εκάμασιν 
για ταλαιπωρημένους 
π΄ όγινεν ο παράδεισος 
για ηλικιωμένους. 

Με περιποίηση πολλήν 
τζιαι με ψυχαγωγίαν
ούλλοι τους στην Κλεάνθειον 
να έχουσιν υγεία. 

Γιατροί τους τσιακαρίσκουσιν 
που το νοσοκομείον
της Τζιύπρου το καλλήττερον
είναι Γεροκομείον. 

Τζιαι  με ωραίον  φαγητόν 
οι ηλικιωμένοι 
ρωτάτε τους τσιέν να σας πουν 
εν ενθουσιασμένοι.

Τζιαι  με μοντέρνο κτήριον 
μ΄ ούλλες τες ευκολίες 
με έμπειρον προσωπικόν 
τζιαι  μ΄ ένα πρόσωπο γλυκόν 
θκιώγνουν τες δυσκολίες. 

Της Τσιύπρου τες καλλύττερες 
έσσιει υπηρεσίες 
ούλλοι διαπιστώνουν το 
δεν είναι εικασίες. 

Κάθε φιλοξενούμενος 
έσσιει καλή φροντίδα 
τζιαι ΄γιώνει με τα μάθκια μου 
που έρκουμαι το είδα.

Θκιω τους συγχαρητήρια 
σ΄όσους τη διηκούσην 
π΄ότι προβλήματα φανούν 
αμέσως θα λυθούσιν.

Σε ούλλους τους εθελοντές 
που είναι η ψυσιή μας 
μαζίν ούλλοι δουλεύκουμεν 
τζιαι  όι μανισιοί μας.

Πολλά συγχαρητήρια 
σε ούλλους σας αξίζουν 
τα έργα σας τζιαι  οι πράξεις σας 
αγίους μου θυμίζουν.

Ευκαριστούμεν κάμποσον
ούλλους τους δωρητές μας 
υπέροχες οι πράξεις τους 
εν μέσα στες καρκές μας.

Παρακαλώ όσους μπόρουν
προπάντων χωρκανούς μου 
ν΄άρτουν να γίνουν χορηγοί 
τζιαι  ναν αστείρευτη πηγή 
έτσι γεννά ο νους μου.

Είναι έργον θεάρεστον 
πολλύς κόσμος το λέγει
στηρίξτε όσοι μπόρετε 
τσι’ έθθα το μετανιώσετε 
Κλεάνθειον την Στέγη.

Τον πρόεδρο που εργάζεται 
τζιαι εν παίρνει ούτε γρόσιν
του εύχομαι να ναι γερός 
τζιαι άλλα πολλά να δώσει.

Κύρος Λυτρίδης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Μετά τις όμορφες καλοκαιρινές δια-
κοπές ξεκινά μια νέα ενδιαφέρου-
σα αρχή! Πάντα στην αρχή της

σχολικής χρονιάς υπάρχει απίστευτος εν-
θουσιασμός για την νέα χρονιά, τους νέους
δασκάλους/ καθηγητές, τα νέα βιβλία, τους
νέους συμμαθητές και φίλους...
Έτσι και εμείς κάθε Σεπτέμβριο ενθουσια-
ζόμαστε με την ιδέα ότι ξεκινά το Κων-
σταντινελένειον ξανά να σφύζει από ζωή
με τα προγράμματα απασχόλησης που λει-
τουργούν καθημερινά πρωί και απόγευμα
και με την συμμετοχή παλαιών και νέων
αξιόλογων μελών. Η επιθυμία μας για φέ-
τος είναι η ομαλή έναρξη και η απρόσκο-
πτη λειτουργία όλων των ομάδων μας. 
Οι Υπηρεσίες μας 1. Παροχή Φαγητού κατ’
οίκον 2. Κατ’ οίκον φροντίδα 3. Ενοικίαση
της αίθουσας για σεμινάρια/διαλέξεις/εκ-
δηλώσεις λειτουργούν ολόχρονα χωρίς
διακοπή. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε λε-

πτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο 24522742.
Στην έκδοση αυτή της εφημερίδας, που
συμπίπτει με την έναρξη της χρονιάς (για
τα Προγράμματα απασχόλησης), επιλέξα-
με να παραθέσουμε ένα πανέμορφο Τσιατ-
τιστό που έγραψε ο εθελοντής μας Χρίστος
Π. Καραγιάννης τον οποίο ευχαριστούμε
ιδιαίτερα.
Εθελοντισμός
Το Κωνσταντινελένειον μες την κωμόπολη μας
Μάθετε ζωντανή κρατεί τζιαι την παράδοση μας

Οι παραδόσεις μας κρατούν από παππού σ’ εγγόνια
Κάμνουν παραδοσιακά δαμέ τα μακαρόνια

Στα μακαρόνια θέλουσιν εθελοντές καμπόσους
Να κάμνουσιν ποσότητα να πέρνουν στους ανθρώπους

Ελάτε για να μάθετε δαμέ να βοηθάτε
Κάμνετε εθελοντισμό, μα όπου τζιαι να πάτε

Της Αθηένου ξέρετε πολλά εν τα καλά της 
Μα έναν πουν σημαντικό εν τα κεντήματά της

Ελάτε να το μάθετε οι νέες που χουν ‘μπέσα
Να κρατηθεί τζιαι ζωντανό μες το χωρκό μας μέσα

Έχουμε τζιαι γυμναστική-κινησιοθεραπεία
Να ‘ρκεστε να γυμνάζεστε να ‘σσιετε την υγεία

Για θέματα διάφορα κάμνουμε διαλέξεις
Άμαν έχεις τον χρόνο σου έλα να αριστέψεις

Επίσκεψη εθελοντών, να πάτε όσοι μπορείτε 
σε άτομα αδύνατα να πάτε να τα δείτε
xαρά για να τους δώσετε, μα τζιαι καφέ να πιείτε

Το πρόγραμμα ακούσατε, κοπιάστε στην παρέα
Ελάτε να πολλίνουμεν, εν ναν πολλά ωραία.»

Το πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης
στο Κωνσταντινελένειον παρουσιάζεται πιο

κάτω. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος
σε κάποιο από τα Προγράμματα μας μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να
ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες
έναρξης και τη διαδικασία εγγραφής. 
Αναφέρουμε ότι *τα ωράρια κάποιων ομάδων
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη
συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτών-συμμετεχόντων
ή *κάποιες ομάδες ενδέχεται να μη δημιουργη-
θούν, εάν δεν έχουν την απαραίτητη συμμε-
τοχή.
Ευχόμαστε μια δημιουργική και παραγω-
γική χρονιά σε όλους τους τομείς της ζωής
σας.

Σταυρούλα Τσιμούρη Ίλιτς
Διευθύντρια Κωνσταντινελένειου 

Κέντρου Ενηλίκων Αθηένου
Επιμέλεια: Βάσος Χ’’Γιαννακού 

Πρόεδρος Διαχ. Επιτροπής

Δυνατοί λύτες, δημιουργικά μυαλά, προ-
γραμματιστές, γραφίστες, σχεδιαστές
εφαρμογών και ιστοσελίδων, σε μια δη-
μιουργική διαδικασία συνεργασίας
Ρεπορτάζ της Μυρτώς Ζουμίδου, Επανα-
δημοσίευση από την εφημερίδα «Φιλε-
λεύθερος», Κυριακή 15 Μαΐου 2022
Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί έχει διακριθεί
ο συνδημότης μας, Άγγελος Στυλιανίδης,
ο οποίος κάνει περήφανη την Αθηένου.
Γονείς του είναι η κ. Χρυστάλλα Χαράκτα-
Στυλιανίδου και ο κ. Μάριος Στυλιανίδης.
Η Συντακτική Επιτροπή εκφράζει τα θερμά
της συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχές
της για μελλοντικές κατακτήσεις στον χώρο
των πληροφοριακών συστημάτων, της ψη-
φιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών
εφαρμογών, καθώς και κάθε καλό στην
προσωπική και επαγγελματική του πορεία.  
Οκτώ ομάδες νέων ανθρώπων, που ασχο-
λούνται με θέματα τεχνολογίας, ρίχτηκαν
στη μάχη του Digital  Democrac y
Hackathon το διήμερο 29 – 30 Απριλίου,
ετοιμάζοντας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
ψηφιακές καινοτόμες λύσεις, με στόχο να
ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συνερ-
γασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών
και φορέων χάραξης πολιτικής, όπως είναι
η Κυβέρνηση, η Βουλή, η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, οργανισμοί. 
Τέσσερις από τις ομάδες που συμμετείχαν,
διακρίθηκαν αποσπώντας χρηματικά βρα-
βεία τα οποία θα ενισχύσουν την προσπά-
θειά τους προς υλοποίηση των ιδεών τους.
Οι συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του
διημέρου, απέκτησαν σημαντικές εμπει-
ρίες, ανατροφοδότηση, καινούργιες ιδέες,
αλλά και κίνητρο για να συνεχίσουν να ερ-
γάζονται προς την κατεύθυνση αυτή.
Το Digital Democracy Hackathon το οποίο
διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ
για τη Δημοκρατία, κατόρθωσε να φέρει
στο ίδιο τραπέζι δυνατούς λύτες προβλη-
μάτων, δημιουργικά μυαλά, ειδικούς στη
δημοκρατία, προγραμ-ματιστές, γραφί-
στες, σχεδιαστές εφαρμογών και ιστοσε-
λίδων, να συναντηθούν σε μια δημιουργική
διαδικασία συνεργασίας. Η εκδήλωση
διοργανώθηκε από το Γραφείο του Επι-
τρόπου του Πολίτη, υπό τον συντονισμό
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τέσσερις προτάσεις από αντίστοιχες ομά-
δες βραβεύθηκαν. Οι νικητές μίλησαν στον
«Φ» για τις ιδέες τους.
CleverGov: Πλατφόρμα ενημέρωσης με
διαφάνεια

Η CleverGov η οποία αποτελείται από τους
Αλέξανδρο Ανδρέου, Μάριο Γεωργίου και
Άγγελο Στυλιανίδη, ειδικούς σε πληροφο-
ριακά συστήματα και δημιουργία εφαρ-
μογών και ενδιαφέρον στην εξέλιξη της
ψηφιακής δημοκρατίας, εξέλαβαν ως πρό-
κληση το Digital Democracy Hackathon
και θέλησαν να εμπλακούν βάζοντας κάτω
τις δικές τους ιδέες. Ως πολίτες εντόπισαν
ένα πολύ σημαντικό κενό στην πρόσβαση
σε εσωτερικές κυβερνητικές διαδικασίες
που τους αφορούν, όπως για παράδειγμα
αιτήσεις συμμετοχής σε κρατικούς διαγω-
νισμούς. Θα ήθελαν να γνωρίζουν, για πα-
ράδειγμα, πώς αξιολογήθηκαν ή ακόμη
και την πρόοδο των αιτημάτων τους, όπως
γνωρίζει ένας πελάτης την πρόοδο της πα-
ραγγελίας του από ένα ηλεκτρονικό κα-
τάστημα. 
Υπό τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στις
κρατικές υπηρεσίες, όταν ένας πολίτης
υποβάλλει μια αίτηση, δεν γνωρίζει τίποτα,
μέχρι τη στιγμή που θα πάρει απάντηση
ή θα του ζητηθούν περεταίρω πληροφο-
ρίες. Η λύση που έχει στα χέρια του μέχρι
στιγμής ο πολίτης για να μάθει την πρόοδο
της αίτησής του είναι να τηλεφωνήσει στην
αρμόδια υπηρεσία και εάν και εφόσον λά-
βει απάντηση θα μάθει σε ποιο στάδιο βρί-
σκεται. Όπως υποστηρίζουν τα μέλη της
CleverGov, η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα
απαρχαιωμένη, καθόλου αποδοτική και
επιρρεπής σε λάθη και απώλειες, ενώ απαι-
τεί περισσότερο λειτουργικό χρόνο από
το προσωπικό.
Πρόσθετα, η Δημόσια Υπηρεσία, εξαιτίας
των φαινομένων αυτών, έχει ιδιαίτερα
κακό όνομα για την αποδοτικότητά της.
Μέσα από το διαγωνιστικό μέρος του Dig-
ital Democracy Hackathon, πρότεινε ένα
σύστημα μέσα από το οποίο θα καταγρά-
φεται κάθε στάδιο η αίτηση που υποβάλλει
ο πολίτης, αλλά και η διαδρομή που ακο-
λουθεί από υπηρεσία σε υπηρεσία. Έτσι
θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πά-
σα στιγμή την πρόοδο της διαδικασίας.
Παράλληλα, αφού θα συλλέγονται μετρή-
σιμα δεδομένα, θα υπάρχει η δυνατότητα
«εκτίμησης» του χρόνου υλοποίησης αι-
τήματος, γεγονός που θα ωφελήσει και
την ίδια τη Δημόσια Υπηρεσία να εντοπίσει
κενά και να βελτιστοποιήσει τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που κλήθηκαν
τα μέλη της ομάδας να επιλύσουν είναι τα
προσωπικά δεδομένα των πολιτών, διότι,

όπως επισημαίνουν, ο πολίτης θα πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να εμπιστευτεί τη
λειτουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας. Είναι
σημαντικό να μη διαρρεύσουν προσωπικά
δεδομένα αλλά και
να μην μπορεί κάποιος να μεταβάλει δε-
δομένα, ενώ η πλατφόρμα θα πρέπει να
εγγυάται διαφανή πρόσβαση. «Για να το
πετύχουμε αυτό, εμείς συστήνουμε μια
«πλατφόρμα» που μπορεί να υλοποιηθεί
με διαφάνεια και θα είναι αμετάβλητη. Δη-
λαδή όλοι θα μπορούν να δουν ό,τι κατα-
γράφεται και κανείς δεν θα μπορεί να αλ-
λάξει ό,τι έχει καταγραφεί. Αυτό ήταν κάτι
που ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να
πραγματοποιηθεί έως πριν από λίγα χρό-
νια.  Πλέον όμως, η τεχνολογία του
blockchain μας δίνει πάρα πολλές δυνα-
τότητες», ανέφεραν.
Η υλοποίηση της ιδέας της CleverGov εξαρ-
τάται απόλυτα από την εμπιστοσύνη και
τη στήριξη της κυβέρνησης. Δεν είναι μια
ιδέα που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν
τρεις νεαροί προγραμματιστές στο γκαράζ
του σπιτιού τους. Ιδανικά, όπως υποστη-
ρίζουν, θα ήθελαν να τους δοθεί το βήμα
να υλοποιήσουν την ιδέα σε περιορισμένο
εύρος, το οποίο θα δείξει τις προοπτικές
χρήσης του συστήματος.
Η υλοποίηση μιας τέτοιας πλατφόρμας θα
συμβάλει σημαντικά τόσο στην αποδοτι-
κότητα των υπηρεσιών, αλλά θα ωφελήσει
και τους πολίτες. Για να μπορέσει η ομάδα
να πάει στο επόμενο στάδιο της υλοποί-
ησης θα πρέπει να λάβει πρόσβαση σε όλες
τις διαδικασίες, χωρίς βέβαια να επηρεάζει
προσωπικά δεδομένα.
Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να δια-
σφαλίσει η ομάδα είναι η αποφυγή οποι-
ασδήποτε υπόνοιας δολιοφθοράς σε δε-
δομένα, διότι σε διαφορετική περίπτωση
καταρρέει όλο το οικοδόμημα της εμπι-
στοσύνης και της διαφάνειας που στο-
χεύουν να δημιουργήσουν μέσω της εφαρ-
μογής. Στο βήμα αυτό η λύση είναι απλή
και δίδεται μέσα από την τεχνολογία
blockchain.
Οι ίδιοι φιλοδοξούν να δουν μια Κυπριακή
Δημοκρατία όπου ο κάθε πολίτης θα έχει
πρόσβαση στα εσωτερικά του κράτους,
χωρίς να επηρεάζει την εσωτερική λει-
τουργία του, ενώ θα ήθελαν ο πολίτης να
γνωρίζει εξ αρχής ότι οι διαδικασίες λει-
τουργούν δεοντολογικά με γνώμονα το δί-
καιο, χωρίς να απευθύνονται σε υπηρεσίες
διά της πλαγίας οδού.

Λegislimpl: Τεχνητή νοημοσύνη στη νο-
μοθετική εξουσία
Η ομάδα Λegislimpl, η οποία αποτελείται
από δύο πολύ νεαρούς προγραμματιστές,
τον Χρίστο Φαλά και τον Ανδρέα Λόρδο, εν-
τόπισε ένα σημαντικό κενό στη διαδικασία
δημόσιων διαβουλεύσεων που αφορούν τη
νομοθετική εξουσία και την εμπλοκή της
κοινωνίας στις διαδικασίες νομοθέτησης.
ότι για να μπορέσει περισσότερος κόσμος
να εμπλακεί σε αυτές τις διαδικασίες, πρέπει
πρώτα να είναι σε θέση να κατανοήσει τα
νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή. Τα
περισσότερα νομοθετικά κείμενα είναι πολύ
μεγάλα σε έκταση και χρησιμοποιούν πολύ-
πλοκη γλώσσα ,την οποία ο απλός πολίτης
δεν είναι σε θέση να κατανοήσει, αν δεν έχει
το ανάλογο υπόβαθρο σε συναφή θέματα.
Γι’ αυτό θεωρούν ότι χρειάζεται ένα εργα-
λείο το οποίο μπορεί να απλοποιεί και να
συνοψίζει τα νομοσχέδια σε μια πιο απλή
μορφή, χωρίς να αλλοιώνεται το νόημά
τους. Στις συνολικά 36 ώρες εργασίας που
διήρκησε το Digital Democracy Hackathon
οι δύο προγραμματιστές της Λegislimpl
παρουσίασαν ένα εργαλείο το οποίο χρη-
σιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να μπορεί
να συνοψίσει και να απλοποιήσει νομο-
σχέδια και άλλα νομικά έντυπα. Στόχος
τους, όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων
αναρτά ένα νομοσχέδιο στην ιστοσελίδα
της, να δημιουργείται αυτόματα μια σύν-
τομη περίληψη η οποία θα αναρτάται στη
σελίδα της Λegislimpl.
Οι δύο νεαροί χρειάστηκαν αρκετή έρευνα
προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο

η ιδέα τους είναι εφικτό να υλοποιηθεί,
αφού τέτοια μοντέλα που να μπορούν να
κατανοήσουν εις βάθος τη γλώσσα και να
γράψουν κάτι νέο είναι τελευταίας τεχνο-
λογίας. «Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέ-
ρας (και νύχτας) δημιουργήσαμε σε μια
απλοϊκή μορφή το εργαλείο μας το οποίο
χρησιμοποιούσε τα νομοσχέδια των Ηνω-
μένων Πολιτειών (λόγω χρόνου, αφού
υπάρχουν πολύ πιο εύκολα δεδομένα τα
οποία χρησιμοποιήσαμε για να «μάθουμε»
στο μοντέλο μας τι σημαίνει νομοσχέδιο
και πώς το συνοψίζουμε). Κατά τη διάρκεια
της δεύτερης μέρας, ασχοληθήκαμε πε-
ρισσότερο με τη δημιουργία της ιστοσε-
λίδας που μπαίνουν τα νομοσχέδια και την
παρουσίαση της ιδέας μας» ανέφεραν.
Το κύριο στοιχείο που απουσιάζει από την
ομάδα για να ολοκληρώσει την υλοποίηση
της ιδέας είναι αντίστοιχο μοντέλο που να
μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά στην ελ-
ληνική γλώσσα. Μάλιστα, μια τέτοια δια-
δικασία απαιτεί αρκετό χρόνο και δεδομένα
(π.χ. βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κ.λπ.) για
να «μάθει» μια νέα γλώσσα. Ο βασικός στό-
χος της ομάδας είναι να επιτρέψει και να
προτρέψει τους πολίτες ν’ ασχοληθούν πε-
ρισσότερο με τη νομοθεσία.»
Στο Digital Democracy Hackathon παρου-
σιάστηκαν έξυπνες λύσεις που ενθαρρύ-
νουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ
της κοινωνίας των πολιτών και φορέων
χάραξης πολιτικής.

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση, 

Eκπαιδευτικός

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Καινοτόμες Λύσεις από Νέους
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ΟΔήμαρχος Αθηένου συμμετείχε στο
Φεστιβάλ Πόλεων URBACT (UR-
BACT City Festival) που πραγματο-

ποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πα-
ρισιού από τις 14 ως τις 16 Ιουνίου 2022,
εκπροσωπώντας τον Δήμο Αθηένου ως Επι-
κεφαλής Εταίρο του Δικτύου «Πόλεις Εθε-
λοντισμού+». Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε
από τη Γραμματεία του Προγράμματος UR-
BACT και έδωσε την ευκαιρία στις ευρω-
παϊκές πόλεις των Δικτύων Μεταφοράς Κα-
λών Πρακτικών, αλλά και όλων των άλλων
δικτύων του  URBACT, να παρουσιάσουν
τον αντίκτυπο που έχουν οι δράσεις τους,
μετά από αρκετά χρόνια πειραματισμού,
ανταλλαγής και εκμάθησης. Συζητήθηκαν
επίσης ποικίλα θέματα που αφορούν τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρω-

παϊκές πόλεις και η συνέχεια του
προγράμματος URBACT σ’ αυ-
τή τη νέα Προγραμματική
Περίοδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Ο Δήμος Αθηένου, ως Επι-
κεφαλής Εταίρος του Δι-
κτύου «Πόλεις Εθελοντι-
σμού+», για μεταφορά της
Καλής Πρακτικής του Δή-
μου Αθηένου για τον εθελον-
τισμό σε άλλες τέσσερις πόλεις
της Ευρώπης, συμμετείχε ενεργά στο
Φεστιβάλ, στο οποίο παρέστησαν 515 εκπρό-
σωποι από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και
οργανισμούς, αρκετοί από ελληνικές πόλεις,
ενώ εκπροσωπήθηκε μόνον ένας Κυπριακός
δήμος, ο Δήμος Αθηένου με τον Δήμαρχό του.

Ο Δήμαρχος Αθηένου συμμετείχε
ενεργά στο Φεστιβάλ, ενώ απέ-

σπασε τα συγχαρητήρια της
Γραμματείας του Προγράμ-
ματος για την ενεργό συμ-
μετοχή του. Παρέστηκε σε
διάφορες συνεδρίες/συ-
ζητήσεις  για αρκετά θέ-
ματα που ενδιαφέρουν τον

Δήμο, όπως μείωση των επι-
πτώσεων της κλιματικής αλ-

λαγής, πράσινο για υγεία και
ευθυμία, μικρές και μεσαίου μεγέ-

θους πόλεις και άλλες, σε συζητήσεις που
έγιναν για όλους για ενδιαφέροντα θέματα,
ενώ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αρ-
κετούς αξιωματούχους διαφόρων Ευρωπαϊ-
κών Πόλεων και Οργανισμών, πρόβαλε την

Αθηένου και είχε συζητήσεις για διάφορα
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Συζήτησε επί-
σης πιθανότητες κοινής συνεργασίας με πολ-
λούς εκπροσώπους ελληνικών, αλλά και άλ-
λων πόλεων. Επίσης συναντήθηκε με εκπρο-
σώπους των άλλων εταίρων στο Πρόγραμμα
«Πόλεις Εθελοντισμού+», αλλά και με την Επι-
κεφαλής Εμπειρογνώμονα του Δικτύου, που
το βοηθά στην επίτευξη των στόχων του. 

Στο Φεστιβάλ έγινε αναφορά στο μέλλον, με
την παρουσίαση της νέας πρόσκλησης του
προγράμματος URBACT IV που θα γίνει σύν-
τομα και που έχει στόχο τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη και που ο Δήμος Αθηένου θα προ-
σπαθήσει και πάλι να επωφεληθεί. 

Όλα τα έξοδα της συνάντησης καλύφτηκαν από
Ευρωπαϊκή Χρημαοδότηση, μέσω του Προγράμ-
ματος «Πόλεις Εθελοντισμού+».

European Regional Development Fund

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ 
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕΩΝ URBACT

Πραγματοποίηση της 4ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«AGORA - Democratic Values & Culture in Europe», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
EUROPE FOR CITIZENS, του άξονα «Δίκτυα Πόλεων»
Ο Δήμος Αθηένου είναι ο επικεφαλής εταί-
ρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AGORA
και σ’ αυτό μετέχουν ως εταίροι οι  Δήμοι
Smolyan της Βουλγαρίας, Cinisello Balsamo
της Λομβαρδίας – Ιταλίας και Santa Maria
Da Feira της Πορτογαλίας, καθώς και ο Ορ-
γανισμός «Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης
Ευρωπαϊκών Θεμάτων»  Αθήνας - Ελλάδας.
Το Πρόγραμμα έχει σαν κεντρικό του άξονα
τον ανοικτό διάλογο σε δημόσιο χώρο, μέσω
της πειραματικής μεθόδου διαλόγου και
συμμετοχής, όπως στην Αρχαία Αθήνα. Πα-
ράλληλα, προωθεί την αντίληψη για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική συμ-
μετοχή των πολιτών. Βοηθά τους συμμετέ-
χοντες, διευκολύνοντας το συναισθηματικό
τμήμα της γνώσης, ενώ ενδυναμώνει τις δια-
προσωπικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, δημιουρ-
γεί δεξιότητες επικοινωνίας και συζήτησης
μέσα στην ομάδα και προωθεί τη δημιουργία
ενός ευρύτερου πλαισίου επικοινωνίας από
κοινωνιολογικής απόψεως. 
Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι
€143.640 και καλύπτεται 100% από ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα στις 5 και 6 Μαΐου 2022 η 4η Συνάν-

τηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «AGO-
RA – Democratic Values & Culture in Europe»,
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης EUROPE FOR
CITIZENS, του άξονα «Δίκτυα Πόλεων». Στη
συνάντηση συμμετείχαν, με επικεφαλείς της
αποστολής τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.
Παύλο Σπύρου και κ. Αντώνη Τουλούπη, 10
εκπρόσωποι του Δήμου Αθηένου που είναι
ο Επικεφαλής Εταίρος, καθώς και εκπρό-
σωποι των Δήμων Smolyan της Βουλγαρίας,
Cinisello Balsamo της Λομβαρδίας – Ιταλίας
και Santa Maria Da Feira της Πορτογαλίας
και εκπρόσωποι του Οργανισμού «Ινστιτούτο
Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θε-
μάτων» Αθήνας - Ελλάδας. Η διήμερη συ-
νάντηση των εταίρων στην Αθήνα, που πραγ-
ματοποιήθηκε από τον Οργανισμό «Ινστι-
τούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών
Θεμάτων» Αθήνας, είχε πλούσια και ποικίλη
Ημερήσια Διάταξη, με εκδήλωση Δομημένου
Διαλόγου με παρουσιάσεις και συζητήσεις
σε σχέση με τις προκλήσεις και ευκαιρίες
για τους νέους της Ευρώπης, χτίζοντας την
ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη, συζητήσεις
σε σχέση με τη συμμετοχή των νέων στην
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, προσομοίωση
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

με θέμα: «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία:
Αξιολόγηση των νέων ευκαιριών, Απειλών
και Κινδύνων για το Περιβάλλον», καθώς
και συνέχιση της συζήτησης για διαμόρφω-
ση Διακήρυξης του Προγράμματος σε σχέση
με την Ευρώπη και τον Ευρωσκεπτικισμό,
που θα παρουσιασθεί στις Βρυξέλλες από
αντιπροσωπείες των εταίρων σε Ευρωβου-
λευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11
και 12 Ιουλίου. Ο Δήμος Αθηένου  επέμεινε
στη θέση του ότι το θέμα της Τουρκικής Ει-
σβολής και της εισβολής της Τουρκίας στην
ΑΟΖ της Κύπρου πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρεται στη διακήρυξη, γιατί είναι ένα
πρόβλημα που, δυστυχώς, συνεχίζει να
υπάρχει και πρέπει συνεχώς να υπενθυμί-
ζεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κό-
σμο. Μετά από αρκετή συζήτηση και επιμονή
του ιδίου του Δημάρχου Αθηένου, που πα-
ρέστηκε ως αναφέρεται κατωτέρω, αποφα-
σίστηκε όπως τα θέματα αυτά αναφέρονται
στη διακήρυξη που θα ετοιμαστεί.  
Στις 5 Μαΐου το απόγευμα παρέστη για λίγο
και ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Κα-
ρεκλάς, που μίλησε στην εκδήλωση Δομη-
μένου Διαλόγου με θέμα «2022: Ευρωπαϊκό
Έτος Νεολαίας. Προκλήσεις και ευκαιρίες

για τους νέους της Ευρώπης, χτίζοντας την
ταυτότητα του Ευρωπαίου Πολίτη», ενώπιον
130 συμμετεχόντων (νέων, αιρετών, Δημάρ-
χων και στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης) με θέμα «Προτεραιότητες, στόχοι και
δράσεις του έργου AGORA». Στην ομιλία του,
αφού αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και
στους στόχους του προγράμματος AGORA,
ανέφερε ότι «Εμείς στην Κύπρο πιστεύουμε
ότι παρ’ όλον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
αντιμετώπισε την εισβολή της Τουρκίας στην
Κύπρο το 1974 και τώρα στην Αποκλειστική
Οικονομική μας Ζώνη όπως αντιμετώπισε
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η
Ευρώπη είναι η μεγάλη κοινή μας «χώρα»,
θα πρέπει να εξαλείψουμε τον Ευρωσκεπτι-
κισμό, να μείνουμε δίπλα της και να την κά-
νουμε ισχυρότερη για το κοινό μας όφελος».
Στο τέλος ορίστηκε η 5η συνάντηση που έγι-
νε στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Ιουλίου
2022. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 6η
και τελευταία συνάντηση του Προγράμματος,
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθηένου στις
8 και 9 Σεπτεμβρίου του 2022.

Μαρία Τουλούπη
Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγράμματος

Funded by the
Europe for Citizens Programme
of the European Union
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Η λήξασα αγωνιστική περίοδος 2021-2022  ξεκίνησε ιδανικά
και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο  για την ομάδα Handball
του Σωματείου ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ. Τόσο η ομάδα
Γυναικών όσο και τα αναπτυξιακά μας τμήματα συνέβαλαν
με τις διακρίσεις τους σε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για
το Σωματείο μας. 
Κατηγορία Γυναικών
Στην κατηγορία Γυναικών η ομάδα μας κατέκτησε αρχικά την
ασπίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης κερ-
δίζοντας την ομάδα των Λατσιών και κατακτώντας τον πρώτο
τίτλο της χρονιάς. Ακολούθως, στον μαραθώνιο του πρωτα-
θλήματος, με ένα αήττητο σερί που σταμάτησε στον τελευταίο
αγώνα με την ομάδα των Λατσιών, κατέκτησε το πρωτάθλημα
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Στον θεσμό του κυπέλλου
αντιμετώπισε στην προημιτελική φάση την ομάδα του Πα-
νελληνίου Λευκωσίας κερδίζοντας και στα δύο παιχνίδια,
ενώ και στην ημιτελική φάση του final 4 σε knock out αγώνα,
επίσης με αντίπαλο την ομάδα του Πανελληνίου, πήρε το ει-
σιτήριο για τον τελικό κυπέλλου. Στον τελικό που διεξήχθη

στις 22 Μαϊου 2022, αντιμετώπισε την ομάδα του Α.Σ. Λατσιών,
όπου μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα κέρδισε με σκορ
34-28 και κατέκτησε το κύπελλο, ενώ η χειροσφαιρίστρια
μας Μάγδα Παπά αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ του Final 4 και
MVP του τελικού. Η κατάκτηση του Κυπέλλου ήταν το επιστέ-
γασμα μιας επιτυχημένης πορείας της ομάδας Γυναικών,
αφού κατέκτησε  για πρώτη φορά στην ιστορία της και τους
τρεις τίτλους έχοντας το απόλυτο. Επιθυμούμε να εκφράσουμε
τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις θερμές μας ευχαριστίες
προς τον απελθόντα προπονητή της ομάδας μας κ. Γιάννο
Ιωάννου,  του οποίου η συμβολή και η καθοδήγηση ήταν ιδι-
αίτερα σημαντική ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που
τέθηκαν με την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς 2021-2022.
Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα U15 -U17 Τουρνουά Ανάπτυξης
U13.
Στο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα στις κατηγορίες U17 & U15 η
ομάδα μας κατέκτησε το πρωτάθλημα και στις δύο ηλικιακές
κατηγορίες. Στην κατηγορία U17 η ομάδα μας κατέκτησε
αήττητη το πρωτάθλημα, ενώ αντίστοιχα στην κατηγορία U15

κατέκτησε το πρωτάθλημα κερδίζοντας την ομάδα του Πα-
νελληνίου Λευκωσίας σε αγώνα μπαράζ, εφ΄ όσον στην κα-
νονική διάρκεια του πρωταθλήματος στους μεταξύ τους
αγώνες εξήλθαν ισόπαλοι. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας
και στην προπονήτριά τους κ. Μάγδα Παπά για την κατάκτηση
του Πρωταθλήματος και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες. Στα
αναπτυξιακά τουρνουά στην κατηγορία U13 τα κορίτσια μας
έφεραν πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν μια καθ΄ όλα επιτυ-
χημένη χρονιά για το Σωματείο μας σε όλα τα τμήματα.
Επιθυμούμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε θερμά
τους προπονητές μας, Γιάννο Ιωάννου για την επιτυχή πορεία
στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο στην ομάδα Γυναικών,
Μάγδα Παπά στην κατηγορία U17 και U15 και Κυριάκο Κυ-
ριάκου προπονητή Ακαδημιών U13. Τέλος επιθυμούμε να
ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για τη διαχρονική στήριξη
που παρέχουν στο Σωματείο μας και υποσχόμαστε να συνε-
χίσουμε την προσπάθεια για διάκριση προβάλλοντας και τι-
μώντας τον Δήμο Αθηένου μέσω των επιτυχιών του Σωματείου
μας.

Διάκριση χειροσφαιριστριών Σωματείου Ε.Ν.ΑΘΗΑΙΝΟΥ
σε σχολικούς αγώνες
Το Σωματείο Ε.Ν.ΑΘΗΑΙΝΟΥ εκπροσωπήθηκε επάξια από
αθλήτριες του Σωματείου μας σε Σχολικούς Επαρχιακούς,
Παγκύπριους και Πανελλήνιους Αγώνες Χειροσφαίρισης με
το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, υπό την καθοδήγηση
του καθηγητή τους κ. Κώστα Μαυραγάνη. Κατακτώντας την
πρώτη θέση σε Επαρχιακούς και Παγκύπριους αγώνες, με-
τέβησαν στην Ελλάδα όπου με μια νίκη και μια ήττα κατέλαβαν
τη τιμητική 3η θέση Πανελληνίως. Την Παρασκευή 1η Ιουλίου
το Υπουργείο Παιδείας βράβευσε την ομάδα του Λυκείου
Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, στο πλαίσιο βραβεύσεων αρίστων
μαθητών και αθλητών στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.
Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα κοριτσιών και στον προ-
πονητή τους για την σπουδαία επιτυχία τους και ευελπιστούμε
σε μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. 

Σταυρούλα Πεδουλίδου
Γραμματέας Σωματείου Ε.Ν.ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Ενωση νΕολαιασ αΘηαινου HaNDBaLL 
τριπλουΧοσ στισ γυναικΕσ πρωταΘλητρια στισ κορασιδΕσ

Αγαπητοί συνδημότες/συνδημότισσες, η ενο-
ποιημένη ομάδα των Παλαίμαχων Ποδο-
σφαριστών του Δήμου μας έχει ολοκληρώσει
με απόλυτη επιτυχία τη συμμετοχή της στο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Βετεράνων Ποδο-
σφαιριστών που διοργάνωσε η Κ.Ο.Π. τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο.  Η ομάδα μας συμ-
μετείχε στον Όμιλο Λάρνακας με την ΑΕΚ
Λ/κας, Ανόρθωση Αμ/στου, Σαλαμίνα Αμ/στου,
Παλαίμαχοι Λειβαδιών και Σύνδεσμο Διαι-
τητών Κύπρου. 
Η ομάδα τερμάτισε στην 3η θέση με 9 βαθμούς
πετυχαίνοντας 3 νίκες επί των Σαλαμίνας
Αμ-στου, Παλαίμαχων Λειβαδιών και Συν-
δέσμου Διαιτητών Κύπρου ,ενώ έχασε αξιο-
πρεπώς από ΑΕΚ και Ανόρθωση.

Ο Όμιλος μας συνεχίζει ενεργά το κοινωνικό
του έργο...  Κατόπιν πρόσκλησης του Συνδέ-
σμου Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου
'ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ', η ομάδα μας συμμετείχε στις
16 Απριλίου 2022 σε φιλανθρωπικό ποδο-

σφαιρικό αγώνα με τον Όμιλο Παλαίμαχων
Ανόρθωσης Αμμοχώστου. Ο αγώνας διεξήχ-
θει στο γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος όπου
αγωνίστηκαν ο Υπουργός Υγείας Κύπρου κ.
Μιχάλης Χατζηπαντέλας καθώς και ο Υπουρ-

γός Υγείας Ελλάδος κ. Θάνος Πλεύρης. Ο
αγώνας ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού
Υγείας με  την στήριξη της Προέδρου της Βου-
λής κ. Αννίτας Δημητρίου, η οποία και πα-
ρευρέθηκε μαζί με πλήθος κόσμου. 

Στόχοι του αγώνα ήταν η ενημέρωση του κοι-
νού για την ασθένεια του ήπατος, καθώς και
τα προβλήματα των ασθενών και η σύσφιξη
των σχέσεων των δύο Υπουργείων Υγείας
Κύπρου και Ελλάδας.
Η ομάδα μας τερμάτισε για το καλοκαίρι τις
προπονήσεις οι οποίες αναμένεται να αρχί-
σουν εκ νέου αρχές Σεπτεμβρίου.
Οι καλοκαιρινοί μήνες προσφέρονται για
πρωϊνό ή απογευματινό περπάτημα και κο-
λύμπι. Ας εκμεταλλευτούμε τις φυσικές συν-
θήκες που μας προσφέρει το νησί μας για
άθληση ούτως ώστε να παραμένουμε όσο
γίνεται υγιείς και δυνατοί!

Κωνσταντίνος Δεσπότης

Με μεγάλη περηφάνεια αναφέρουμε ότι η ομάδα των ακα-
δημιών μας του 2011 κατάφερε το ακατόρθωτο στο διεθνές
τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών της Αγίας Νάπας, 16 -
20 Απριλίου 2022, σε ένα θεσμό που δικαιολογημένα χαρα-
κτηρίζεται σαν μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δρα-
στηριότητες στο νησί, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες στο
είδος της σε Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.   
Η ομάδας μας ήταν στον Β’ όμιλο στην κατηγορία Lions, όπου
πήρε την 3η θέση στην φάση των ομίλων.  Στη συνέχεια στα
Knock out στους προημιτελικούς κερδίσαμε την ΠΑΕΕΚ Κε-
ρύνειας με 2 – 1, προχωρήσαμε στη φάση των ημιτελικών
όπου κερδίσαμε τη λιβανέζικη ομάδα Athletico SC Beirut με
2-0 και φτάσαμε στον τελικό όπου κερδίσαμε  την Ακαδημία
Camp21 με 3-2 και κατακτήσαμε το Κύπελο. Τα παιδιά μας το
πίστεψαν και το κατάφεραν!!!  Παντού χαμόγελα, αγκαλιές και

τα χειροκροτήματα πολλά!!!  Ένα μεγάλο μπράβο στους παι-
χταράδες μας, στους προπονητές μας που στηρίζουν τα παιδιά
μας να έχουν ήθος και πάνω από όλα να χαίρονται το παιχνίδι
και τον αθλητισμό. Επίσης, ένα ευχαριστώ  και στους γονείς
όπου πάντα είναι το στήριγμα μας σε όλους τους αγώνες.
Επίσης η ομάδα μας κατάκτησε τη 2η θέση στο Τουρνουά του
Cosmopolis στον Κόρνο στις 30 Μαΐου 2022. Με αποτέλεσμα
3-0 με το Ασίλ, 6-0 Cosmopolis, 1-1 με Δικέφαλο Γερίου και
1-1 ΑΕΚ Λάρνακας. Τα παιδιά μας με πάθος και ωραίες συ-
νεργασίες πραγματοποίησαν υπέροχες φάσεις στους αγώνες. 
Συγχαρητήρια στο προπονητή μας Μήνο Μηνά και ένα τεράστιο
Μπράβο στους παίχτες μας για τις νίκες τους και τις όμορφες
στιγμές που μας χάρισαν.

Άντρη Παυλίδου

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ
Το νέο καθώς και το απερχόμενο Δ.Σ. του Α.Σ. Οθέλλος Αθηένου εκ-
φράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στην ομάδα μας των U19 για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ' κατηγορίας 2021-2022. 
Θερμά συγχαρητήρια εκφράζονται  επίσης στην ομάδα των U17 για
την κατάκτηση της τιμητικής 2ης θέσης. Παρ' όλες τις αντιξοότητες
και ελλείψεις λόγω Κορωνοϊού, η προσπάθεια των ομάδων μας
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται ιδιαίτερα στον Πανίκκο Παπαθα-

νασίου, προπονητή της ομάδας των U19, και στον Παναγιώτη Πα-
ναγιώτου, Έφορο Ακαδημιών, για την πολύτιμη και ανιδιοτελή τους
προσφορά κατά τα τελευταία 4 χρόνια στις ομάδες των ακαδημιών
μας, καθώς και στους Γιώργο Κωνσταντινίδη προπονητή της ομάδας
U17, Ζήνωνα Ζαμανή γυμναστή και στον Κύπρο Ανδρέου προπονητή
τερματοφυλάκων. 

Κωνσταντίνος Καρούσιος

ΟΜΑΔΕΣ U19 ΚΑΙ U17 ΟΘΕΛΛΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

παλαιμαΧοι ποδοσΦαιριστΕσ αΘηΕνου
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ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ…
 Ο οικισμός της Μάλλουρας ήταν πιο σημαν-
τικός από τον οικισμό της Αθηένου την εποχή της
Φραγκοκρατίας (1191-1489) και της Ενετοκρατίας
(1489-1571).

 Ο τελευταίος φεουδάρχης της Αθηένου πριν
από την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους
το 1571 ήταν ο Σκιπίων Κοστάντζο.

 Το οικόσημο της οικογένειας Κοστάντζο
υπάρχει σε εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου του
16ου αιώνα, η οποία βρίσκεται  στην παλιά εκκλησία
της Παναγίας Χρυσελεούσας.

 Η Αθηένου γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη την
εποχή της Τουρκοκρατίας (1571-1878) λόγω της

ανάπτυξης του λιμανιού της Λάρνακας. Επειδή η
Αθηένου βρίσκεται περίπου στο μέσο του δρόμου
Λευκωσίας – Λάρνακας, μετατράπηκε σε ενδιάμεσο
σταθμό και πολλοί Αθηεντίτες έγιναν κιρατζήδες,
δηλαδή αγωγιάτες, μουλάρηδες, μεταφέροντας αν-
θρώπους και προϊόντα από τη μια πόλη στην άλλη.

 Οι κιρατζήδες γύρω στα 1890 κατάφεραν
να ματαιώσουν την κατασκευή του σιδηρόδρομου
στην Κύπρο, για να μην πληγεί το επάγγελμά τους.
Ο πρώτος σιδηρόδρομος λειτούργησε το 1904 και
πράγματι οι μουλάρηδες άρχισαν να λιγοστεύουν,
διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν.

 Το τρασβάι ήταν μια αθηενίτικη επινόηση

και ήταν μια μετεξέλιξη του κάρου. Το αποτελούσε
μια ξύλινη μεγάλη κάσα χωρίς τοιχώματα, με τέσ-
σερις ελαστικούς τροχούς και το έσερναν συνήθως
δύο μουλάρια. Το τρασβάι είχε το πλεονέκτημα να
μεταφέρει ταχύτερα περισσότερα προϊόντα, υλικά
καθώς και περισσότερους επιβάτες.

 To εκκλησάκι του Αγίου Φωτίου, το οποίο
σήμερα είναι κατεχόμενο, κτίστηκε γύρω στα 1955
από Αθηενίτες που είχαν χωράφια, κυρίως  αμπε-
λώνες στην περιοχή. Πολλοί Αθηενίτες πρόσφεραν
εθελοντική εργασία, οικοδομικά υλικά  και χρήματα.
Το χωριό Άγιος Φώτιος είχε εγκαταλειφθεί τον 16ο
αιώνα. 

 Ο πρώτος μουχτάρης της Αθηένου ήταν ο
Φίλιππος Ζαχαριάδης και επί θητείας του έγινε η
μεταφορά πόσιμου νερού από την Καφούντα στην
Αθηένου γύρω στα 1899-1900.

 Ο δεύτερος μουχτάρης της Αθηένου ήταν
ο Κώστας Ι. Κουμενή και επί θητείας του κτίστηκαν
οι επτά φουντάνες – βρύσες, για να αποθηκεύουν
το νερό της Καφούντας το 1909. 

Οι πληροφορίες είναι παρμένες από το βιβλίο: «Κε-
φάλαια από την Ιστορία και την Κοινωνία της Αθη-
ένου» του ιστορικού συγγραφέα, Γιάννη Κ. Λάμπρου. 

Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση
Εκπαιδευτικός

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
από τις 6 έως τις 7 Ιουνίου 2022 στο Καλ-
λινίκειο Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου η
εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος «VOLUNTEU». Το Πρόγραμμα εν-
τάσσεται στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης
προγραμμάτων CERV-2021-CITIZENS-TOWN για τα
Δίκτυα Πόλεων, όπου ο Δήμος Αθηένου μετέχει ως
εταίρος, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο ALTEA της
Ισπανίας. Η πρώτη συνάντηση αποφασίσθηκε και
έγινε στην Αθηένου, λόγω του ότι είναι η πόλη Καλής
Πρακτικής για τον εθελοντισμό. 

Ο Δήμος Αθηένου φιλοξένησε 18 συμμετέχοντες
από 7 συνολικά χώρες και οργανισμούς. Εκτός από
τον Δήμο  Αθηένου και τον Δήμο ALTEA της Ισπανίας,
συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος OPCINA KALNIK
OPCINSKO VIJECE KALNIK της Κροατίας και οι ορ-
γανισμοί INDUSTRY DISRUPTORS GAME CHANGERS
της Αθήνας-Ελλάδα, HELLENIC INSTITUTE OF CUL-
TURAL DIPLOMACY NETHERLANDS της πόλης Ρότ-

τερνταμ-Ολλανδία, ASSOCIAZIONE INCO της πόλης
Μολφέττα-Ιταλία, ASSOCIACAO JUVENIL DE DEAO
– AJD της πόλης Viana Do Castelo της Πορτογαλίας
και ASOCIATIA SCOUT SOCIETY της πόλης Targu Jiu
της Ρουμανίας.

Βασικό θέμα του προγράμματος είναι η αλληλεγγύη
και ο εθελοντισμός των νέων ως απάντηση του πο-
λίτη στην κρίση του COVID-19.  

Η προγραμματισμένη διήμερη συνάντηση των εταί-
ρων είχε πλούσια και ποικίλη ημερήσια διάταξη,
Ο Δήμαρχος Αθηένου καλωσόρισε τους συμμετέ-
χοντες και έκανε παρουσίαση του Δήμου Αθηένου
και του Προγράμματος «Πόλεις Εθελοντισμού+»»,
που ο Δήμος Αθηένου μεταφέρει ως επικεφαλής
εταίρος την Καλή Πρακτική του για τον Εθελοντισμό
σε άλλες 4 πόλεις της Ευρώπης. Ο κ. Δημήτρης
Κουζαπάς παρουσίας την Καλή Πρακτική του Δήμου
Αθηένου για τον Εθελοντισμό, ενώ στη συνέχεια
έγιναν παρουσιάσεις από τους εταίρους για τους
οργανισμούς τους, ενημερωτικές επισκέψεις στα

προγράμματα του ΣΚΕ Αθηένου, παρακολούθηση
της παρασκευής χαλουμιού από εθελόντριες στην
παραδοσιακή πατρική κατοικία του Καλλίνικου
Μοναχού, συζητήσεις στρογγύλης τραπέζης με ει-
δικούς και κεντρικό θέμα «Ο COVID -19 και οι κοι-
νωνικές του επιπτώσεις στην Ευρώπη - πώς αντέ-
δρασε ο εθελοντισμός για να αντιμετωπίσει αυτές
τις επιπτώσεις», εργαστήριο μεταξύ γενεών: Διά-
λογος με Ευρωπαίους πολίτες στην Αθηένου «Η
απάντηση του εθελοντισμού στην πανδημία COVID-
19» και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους
συμμετέχοντες και άλλα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο του Δήμου Αθη-
ένου, να γευτούν την κυπριακή κουζίνα και να ενη-
μερωθούν για την ημικατοχή και τις ιδιαιτερότητες
του Δήμου της Αθηένου.

Όλοι οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τις καλύ-
τερες εντυπώσεις για τον Δήμο Αθηένου και
εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους για

την υποδοχή και τη φι-
λοξενία που έτυχαν από
τον Δήμαρχο και την
ομάδα του Δήμου Αθη-
ένου, στην οποία συμ-
μετείχαν και πολλοί νε-
αροί του Δήμου. Ο Επι-
κεφαλής Εταίρος ήταν
πολύ ενθουσιασμένος
και κάλεσε τους άλλους
εταίρους να ακολουθή-
σουν το παράδειγμα
του Δήμου Αθηένου στη φιλοξενία που θα κά-
νουν κατά τις συναντήσεις που θα πραγματο-
ποιηθούν στις δικές τους περιοχές.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι
€148.000 και καλύπτεται 100% από Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση.

Μαρία Τουλούπη
Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγράμματος

Πραγματοποίηση στην Αθηένου της Εναρκτήριας Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«VOLUNTEU: Volunteering citizens as response to social COVID19 crisis»
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