ο άγιος αθανάσιος
ενηµερωτική εφηµερίδα ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
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Αρχαία Ολυµπία 2007

Κυριάκο Ιωάννου
σ’ ευχαριστούµε!

Προστατεύουµε το Περιβάλλον και
τον Πολιτισµό. Μην επιτρέψεις την
επανάληψη του «εγκλήµατος»!

Καλοκαίρι,
γεµάτο
αναµνήσεις...
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Αντί χαιρετισµού:

1η Οκτωβρίου: Μέρα Μνήµης, Τιµής και Περισυλλογής
Την 1η Οκτωβρίου η Κυπριακή ∆ηµοκρατία συµπλήρωσε αισίως 47 χρόνια ύπαρξης.
Κάθε χρόνο τέτοια µέρα οφείλουµε την απότιση φόρου τιµής σ’ όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να
ελευθερωθεί ο τόπος από τον αποικιοκρατικό ζυγό και σ’ όσους αγωνίστηκαν κατοπινά για την υπεράσπιση
της ανεξαρτησίας της ∆ηµοκρατίας και της αξιοπρέπειας του λαού µας.
Η ανεξαρτησία του ’60 έστω και ακρωτηριασµένη από τις συµφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου ενίσχυσε τις
προσδοκίες του λαού µας για την οικοδόµηση της Ευηµερίας, της Ειρήνης και της Ασφάλειας. ∆υστυχώς,
αυτές οι προσδοκίες διαψεύσθηκαν γιατί η Κύπρος υπήρξε θύµα ξένων επιβουλών και υπονοµεύσεων που
είχαν ως στόχο την εξυπηρέτηση εγωιστικών, γεωπολιτικών συµφερόντων και την πλήρη υποταγή της χώρας
µας στο δικό τους έλεγχο.
Σ’ αυτό το στόχο των υπερατλαντικών δυνάµεων συναντήθηκαν και οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας σε
βάρος της Κύπρου µε αποκορύφωµα την τραγωδία του Καλοκαιριού του 1974.
∆υστυχώς, ο λαός µας δεν πρόλαβε να χαρεί τη δηµιουργία του ανεξάρτητου δικοινοτικού κράτους και να
δηµιουργήσει αυτά που προσδοκούσε για τα παιδιά του γιατί και τα χρόνια που ακολούθησαν µέχρι το
δίδυµο έγκληµα του 1974, ήταν χρόνια δίσεκτα και γεµάτα τραυµατικές εµπειρίες.
Σήµερα 47 χρόνια µετά την ανεξαρτησία και 33 χρόνια από την εισβολή, ο κυπριακός λαός αγωνίζεται
ακόµα για ν’ απαλλαγεί από την κατοχή και να επανενώσει την πατρίδα του σε συνθήκες ειρήνης,
ελευθερίας και δηµοκρατίας.
Αγωνίζεται για ν’ αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
αλλά και να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ελευθερίες όλων των Κυπρίων περιλαµβανόµενου
του δικαιώµατος επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους.
Όλα αυτά µπορούν να γίνουν µόνο µέσα σε πνεύµα περισυλλογής, σύµπνοιας και ενότητας, δικαιώνοντας
τις θυσίες όλων των Κυπρίων που πίστεψαν σε µια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα.
Προσκυνητές στη µνήµη τους συνεχίζουµε τον αγώνα.

∏MEPO§O°IO
Πολιτιστικές & άλλες ∆ραστηριότητες
∆ήµου Αγίου Αθανασίου
> Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, 2007 ώρα 7.30 µ.µ.
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου (Παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο)
Παρουσίαση Βιβλίου µε θέµα: «Για την πατρίδα και τον
έρωτα» του Κυριάκου Παπαδόπουλου.
Οµιλητής: κ. Μίµης Σοφοκλέους, Πανεπιστηµιακός, Μέλος της
Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ

> Κυριακή 4 Νοεµβρίου, 2007 ώρα 10.00 - 2.00 µ.µ.
Κλειστό Γήπεδο Λυκείου Λινόπετρας
Προπονητικό Σεµινάριο Πυγµαχίας
Συµµετέχουν: TIGRAN OUZLIAN, RAIMKUL MALACBEKOF, IGOR
VLADIMIROVICH KICHIKOV

> Παρασκευή 9 Νοεµβρίου, 2007 ώρα 7.00 µ.µ.
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου (Παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο)
∆ιάλεξη µε θέµα: «Γονείς ας µιλήσουµε στα παιδιά µας»
Στη διάλεξη θα µιλήσει διακεκριµένος επιστήµονας από την
Ελλάδα.
Σε συνεργασία µε το ΚΕΝΘΕΑ Κύπρου

> 10 -11 Νοεµβρίου, 2007

Κυριάκος Χατζηττοφής
∆ήµαρχος

Κλειστό Γήπεδο Λυκείου Λινόπετρας
1ο ∆ιεθνές Τουρνουά Ρυθµικής Γυµναστικής ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
Στο τουρνουά θα συµµετάσχουν αθλήτριες από Ρωσσία,

Υπ η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ ∆ ή µ ο υ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ. Γραφείου 25720049
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ηµοτικός Γραµµατέας: Κώστας Σοφιανός
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 103, 25721814
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ: Τηλ. Γραφείου 25721496
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ηµοτικός Μηχανικός: Βέρα Οικονόµου
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 105
25721245
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆ηµοτικός Ταµίας: Αντρέας Πασχαλίδης
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 104
25721268
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υγειονοµικός Επιθεωρητής: Αντρέας Κλεάνθους
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 129
25721268, 99332165
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πολιτιστικός Λειτουργός: Μικαέλα Μαργαρίτη
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 130, 96742409
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ
Υπεύθυνος: Μιχάλης Μοδέστου
Τηλ. Γραφείου 77777310, Φαξ: 25725315
Επιστάτης: Γιώργος Χριστοφόρου
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 128, 99325571
Τροχονόµος: Λεύκιος Λευκίου
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 130, 99436420
Κλητήρας: Πόλυς Ευστρατίου
Τηλ. Γραφείου 25724135 εσωτ. 130

EK∆OTHΣ:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου

Μολδαβία, Βουλγαρία, Ρουµανία και Κύπρο

YΠEYΘYNOΣ EK∆OΣHΣ:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου

> 12 -17 Νοεµβρίου, 2007

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ:
Μικαέλα Μαργαρίτη, Πολιτιστικός Λειτουργός

Εβδοµάδα Κινηµατογράφου

∆IAΦHMIΣH:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου

Αίθουσα εκδηλώσεων ∆ήµου

Τετάρτη 14/11 - ώρα 6.00µ.µ

«ANT BULLY» (κινούµενα σχέδια)

Τετάρτη 14/11 - ώρα 8.30µ.µ

«Μια µέλισσα τον Αύγουστο» (κωµωδία)

Παρασκευή 16/11 - ώρα 6.00µ.µ «THE WILD» (παιδικό)

EKT YΠΩΣH:
Τυπογραφεία Άριστος Φιλής Λτδ
I∆IOKTHΣIA:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου
∆ηµοτικό Mέγαρο
Σταυραετού του Mαχαιρά 42
4104 Άγιος Αθανάσιος
Tηλ.: 25724135
Φαξ: 25725010
e-mail:demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
www.agiosathanasios.org.cy
Όσοι ενδιαφέρονται να διαφηµίσουν στην
εφηµερίδα του ∆ήµου,
µπορούν να επικοινωνήσουν
µε τα γραφεία του ∆ήµου
στο τηλέφωνο 25721496

Παρασκευή 16/11 - ώρα 8.30µ.µ «Οι Πειρατές της Καραβαϊκής» (περιπέτεια)
Σάββατο 17/11 - ώρα 11.00π.µ «SHREK 2» (παιδικό)
Σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου

> Σάββατο 24 Νοεµβρίου, 2007 ώρα 8.00 µ.µ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ήµου
Προβολή της ταινίας µεγάλου µήκους «ΑΚΑΜΑΣ»
Με θέµα τον έρωτα µεταξύ µιας ελληνοκύπριας και ενός
τουρκοκύπριου σε εποχές δύσκολες, η ταινία διατρέχει την
πολυτάραχη κυπριακή ιστορία από το 1950, µέσα από το φακό
του σκηνοθέτη Πανίκου Χρυσάνθου

Είσοδος Ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις
Το π ρ ό γ ρ α µ µ α υ π ό κ ε ι τ α ι σ ε τ υ χ ό ν α λ λ α γ έ ς
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«Ανοικτό Σχολείο»

∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου, συνεχίζοντας την
παράδοση που το θέλει κοντά στους δηµότες
του, προέβη µε τη στήριξη του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού στην ίδρυση του
Σωµατείου «Ανοικτό Σχολείο». Στην ίδρυση του
θεσµού αυτού, συµµετείχαν τα οργανωµένα
σύνολα και οι σύνδεσµοι γονέων. Ένα σωµατείο
στο οποίο θα µπορούν να βρίσκουν στέγη τα
όνειρα για µόρφωση όλων των δηµοτών του Αγίου Αθανασίου. Άνοιξε λοιπόν τις
πύλες του το µήνα αυτό προσφέροντας στους δεκάδες δηµότες που έχουν εγγραφεί
σ’ αυτό, ανεξαρτήτου ηλικίας, µέσα από τη µεγάλη πληθώρα µαθηµάτων που
προσφέρει, να καταρτισθούν και ν’ αποκτήσουν γνώσεις σε θέµατα που τους
ενδιαφέρουν.

φύση του µαθήµατος. Κάθε άτοµο µπορεί να παρακολουθεί όσα θέµατα επιθυµεί. Το
«Ανοικτό Σχολείο» θα παραχωρεί στα διάφορα θέµατα που προσφέρει, πιστοποιητικά
παρακολούθησης. Το «Ανοικτό Σχολείο» διακόπτει τις εργασίες του, όπως και τα σχολεία, την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Αργεί επίσης κατά τις δηµόσιες
Αργίες.
Τα δίδακτρα καθορίστηκαν σε £30 για όλη τη σχολική χρονιά (2007-2008) για όλα τα
µαθήµατα εκτός από το µάθηµα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όπου τα δίδακτρα
καθορίστηκαν σε £35.

Προσφερόµενα Μαθήµατα
• Αθλητισµός (Ποδόσφαιρο, Καλαθόσφαιρα, Τένις, Αεροβική κ.α)
• Μαθήµατα Μαγειρικής και Γευσιγνωσίας

Σκοποί Ανοικτού Σχολείου
Οι σκοποί και οι επιδιώξεις του «Ανοικτού Σχολείου» είναι:
Ι. Η αξιοποίηση των σχολικών χώρων ως Κέντρων Πολιτισµού, Αθλητισµού
και ∆ηµιουργίας κατά τα απογεύµατα και, γενικά, όταν δεν χρησιµοποιούνται
για τους σκοπούς του αναλυτικού προγράµµατος.
ΙΙ. Η ενεργοποίηση των µελών κάθε ∆ήµου ή Κοινότητας για συµµετοχή στο
κοινωνικό γίγνεσθαι και για βελτίωση της ποιότητας ζωής.
ΙΙΙ. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου της κοινωνίας µας
IV. Η παροχή της δυνατότητας σε οργανώσεις, σωµατεία και πρόσωπα που
αναπτύσσουν πνευµατικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, να
προβάλουν το έργο τους στο ευρύ κοινό.
V. Η σύσφιγξη των σχέσεων µεταξύ των κατοίκων του ∆ήµου.

• Μαθήµατα καλλιτεχνικών δεξιοτήτων (Παραδοσιακός/Μοντέρνος Χορός,
Ζωγραφική, Θέατρο)
• Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Ελληνικά)
• Μαθήµατα ηλεκτρονικών Υπολογιστών
** Άλλες οµάδες εκµάθησης θα δηµιουργηθούν στην πορεία ανάλογα µε το
ενδιαφέρον
Τα µαθήµατα στα πιο πάνω τµήµατα άρχισαν από τον Οκτώβριο. Γίνονται επιπρόσθετα εγγραφές στα ακόλουθα µαθήµατα:
• Οινολογία
• Βυζαντινή Μουσική

Xρήσιµες πληροφορίες

• Ξιφασκία

Στο «Ανοικτό Σχολείο» µπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε άτοµο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Τα
µαθήµατα προσφέρονται εβδοµαδιαία. Η συχνότητα και η διάρκεια εξαρτώνται από τη

* Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον κ. Χαράλαµπο Σαραφόπουλο (Συντονιστή Ανοιχτού Σχολείου) στο τηλ. 99-204096, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σωµατείο.

Πλήρης Επιτυχία του Θεσµού
Εγκαίνια «Ανοικτού Σχολείου»
∆ήµου Αγίου Αθανασίου - Τα αποτελέσµατα µας δικαίωσαν

Στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού
Άκη Κλεάνθους πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ήµο
Αγίου Αθανασίου τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου 2007 σε
πνεύµα συγκίνησης και χαράς τα εγκαίνια του Πρώτου Παγκύπρια «Ανοικτού Σχολείου» στον Άγιο
Αθανάσιο Λεµεσού.
Παρόντες στην εκδήλωση που είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής «Ανοικτού
Σχολείου» αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας που
δήλωσαν συµµετοχή στο θεσµό καθώς και όλοι οι
εκπαιδευτές του προγράµµατος.
Το «Ανοικτό Σχολείο» αποτελεί µια καινοτοµία, βασισµένη στη γενικότερη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει
την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και που συναντά τη
«∆ια βίου εκπαίδευση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των πολλών προγραµµάτων που τρέχουν µαζί της. ∆ια
βίου εκπαίδευση στην υπηρεσία της Τοπικής Κοινωνίας αφού όλα αυτά υπήρξαν πρωτοβουλία του ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου και του Υπουργείου Παιδείας, ανέφερε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου και

Πρόεδρος του Σωµατείου «Ανοικτό Σχολείο» κ.
Κυριάκος Χατζηττοφής έκανε ιδιαίτερα µνεία στον
αείµνηστο Υπουργό Πεύκιο Γεωργιάδη που στήριξε
στην αρχή της αυτή την προσπάθεια και συνέχισε
λέγοντας ότι όραµα του «Ανοικτού Σχολείου» είναι η
διεύρυνση των οριζόντων της γνώσης των δηµοτών
του Αγίου Αθανασίου και όχι µόνο των ανθρώπων
µιας κάποιας ηλικίας που ίσως δεν είχαν την ευκαιρία
να διατρίψουν και να µάθουν για κάτι που ήθελαν,
αλλά και νέων παιδιών που θέλουν ν’ αξιοποιήσουν
τη δυνατότητα αυτή και τον ελεύθερο τους χρόνο.
Τη µεγάλη του χαρά που ως αρµόδιος Υπουργός
εγκαινιάζει το θεσµό του «Ανοικτού Σχολείου», εξέφρασε ο Υπουργός Παιδείας & Πολιτισµού Άκης
Κλεάνθους, το οποίο αποτελεί, όπως τόνισε, φυσική
εξέλιξη του σχολείου, που καλείται να αντιµετωπίσει
τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. ∆εσµεύτηκε δε,
ότι, το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισµού θα βρίσκεται
δίπλα στο «Ανοικτό Σχολείο» για οτιδήποτε χρειαστεί,
να στηρίξει και να βοηθήσει, διότι θέληση του Υπουργείου, είναι, να πετύχει αυτός ο θεσµός.
Ο υπεύθυνος συντονιστής του προγράµµατος Χαράλαµπος Σαραφόπουλος προέβει στη συνέχεια σε
σύντοµη παρουσίαση του θεσµού και ανάλυση του
τρόπου δουλειάς, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι η
ανταπόκριση του κόσµου, ήταν, εκπληκτική και θα
µπορούσε να µεταφραστεί σε δίψα των δηµοτών Αγίου
Αθανασίου για να γνωρίσουν καινούρια θέµατα, και-

νούριες γνώσεις ή ακόµα και ν’ αναπτύξουν δεξιότητες. Στο θεσµό αυτό στεγάστηκαν ακόµα τµήµατα που
ήδη λειτουργούσαν στο ∆ήµο. Χαρακτηριστικά ανάφερε ότι ανταπόκριση υπάρχει και από αλλοδαπούς
δηµότες, κάτι το οποίο ικανοποιεί διπλά. Συνειδητοποιούµε πια ότι ο Άγιος Αθανάσιος σιγά σιγά µετατρέπεται σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, κατέληξε.
Οι ευθύνες που πηγάζουν συνέχισε µέσα από αυτή
την ανταπόκριση, µεγάλες. Στόχος του Ανοικτού Σχολείου, είναι, ν’ ανταποκριθεί στις γνωστικές απαιτήσεις των µαθητών. Το υψηλού επιπέδου διδακτικό
προσωπικό, εξασφαλίζει την ποιότητα γνώσεων την
οποία θα προσφέρει το σχολείο.Το «Ανοικτό Σχολείο»
σχεδιάστηκε µε όραµα, στόχους και στρατηγική, γι’
αυτό η ίδρυση και η στελέχωση του ήταν αποτέλεσµα
σκληρής και επίπονης δουλειάς όλων όσοι συνεργάστηκαν γι’αυτό.
«Γηράσκω αεί ∆ιδασκόµενος». Λιτό στην έκφραση
ρητό, αλλά πλούσιο σε σηµασία µε διαχρονική την
αξία του. Λέξεις που παραπέµπουν στην αστείρευτη
πηγή γνώσεων από την οποία κάθε άνθρωπος έχει το
δικαίωµα να αντλήσει. Αυτή η δίψα των αρχαίων προγόνων οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισµού
και το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου στην ίδρυση του Σωµατείου «Ανοικτό Σχολείο». Ώρα για δουλειά λοιπόν σ’
ένα Σχολείο διαφορετικό που θέλει να φιλοξενήσει τα
όνειρα, ΟΛΩΝ των ανθρώπων για περισσότερη µόρφωση.
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Για 2η χρονιά συµµετέχει ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στο πρόγραµµα

SOCRATES/GRUNDTVIG/CLAY PROJECT
Στα πλαίσια του προγράµµατος, έγιναν και
φέτος διάφορες εκδηλώσεις που σκοπό είχαν
να προβάλουν σηµαντικά θέµατα που αφορούν στην ποιότητα ζωής των πολιτών µας.
Τέτοια θέµατα ήταν:
Α) ΝΕΡΟ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ου
21 ΑΙΩΝΑ

ρας στο Harvard University , ∆ιευθυντής Ιατροφυσικής του Ογκολογικού
Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Ο ∆ρ. Κωνσταντίνου ο οποίος ως επιστήµονας
τιµά την Κύπρο στο εξωτερικό µε πλούσια συµµετοχή σε επιστηµονικές οργανώσεις , ερευνητική εργασία και σειρά δηµοσιεύσεων , αφιέρωσε αρκετό χρόνο
να εξηγήσει τη φύση όλων των ακτινοβολιών που µας επηρεάζουν αρνητικά ή
θετικά και απάντησε µε ακρίβεια στις πολλές ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν.
Σχετικές πληροφορίες µπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας
(www.agiosathanasios.org.cy) όπως και στην ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραµµα www.clay-project.eu. Επίσης πληροφορίες υπάρχουν για τις εξαιρετικές εργασίες των εταίρων µας από τη Γερµανία, Ιταλία και Ελλάδα και αφορούν
θέµατα όπως την ηλιακή, γεωθερµική κι αιολική ενέργεια, στα zero emission
houses (παθητικά σπίτια), στην ανακύκλωση, στην οικολογική και µεσογειακή
δίαιτα, στις πληµµύρες, στη ρύπανση των νερών κ.α.

Οµιλητής για το πιο πάνω θέµα ήταν ο Προιστάµενος των Τεχνικών Υπηρεσιών
του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού Χαράλαµπος Χαραλάµπους µε
µακρά πείρα πάνω σε διεθνή και τοπικά προγράµµατα. Ο κ. Χαραλάµπους
περιέγραψε την υδατική κατάσταση στην Κύπρο αλλά και διεθνώς όπως και τις
δυσοίωνες προοπτικές για το µέλλον. Ανάφερε , επίσης ότι παρά τα διάφορα
µέτρα που λαµβάνονται για αντιµετώπιση της κατάστασης, εντούτοις παραµένει
οξύ το πρόβληµα της λειψυδρίας στον τόπο µας. Κι επειδή αυτό είναι ένα πρόβληµα που θα αντιµετωπίσουν σύντοµα και οι άλλες χώρες, πήραµε την πρωτοβουλία να καλέσουµε το Νοέµβριο στην Κύπρο, προπαρασκευαστική συνάντηση µε συµµετοχή εκπροσώπων από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως
Μεσογειακές, για να δούµε πως κι ο κόσµος µας µπορεί να συµβάλει στην απάβλυνση αυτού του σοβαρού προβλήµατος.

Έξι αντιπρόσωποι από το ∆ήµο µας είχαν την ευκαιρία να δουν και να ενηµερωθούν λεπτοµερώς πάνω σ΄όλα τα θέµατα σε επισκέψεις τους στην Ελλάδα το
Νοέµβριο 2006, στην Ιταλία τον Απρίλιο και στη Γερµανία τον Ιούλιο 2007. Γενική διαπίστωση όλων ότι είµαστε µακράν της Ευρώπης κι ότι έχουµε ακόµη πολύ
δρόµο να διανύσουµε.

Β) ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ , ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΧΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Μ΄αυτά τα προγράµµατα έχουµε ήδη ωφεληθεί κι θα έχουµε πολύ περισσότερο να ωφεληθούµε στο µέλλον.

Οµιλητής στο πιο πάνω θέµα ήταν ο ∆ρ. Χριστόδουλος Κωνσταντίνου Λέκτο-

Συντονιστής του προγράµµατος: Πανίκος Αθανασίου

Ε π ί σ κ ε ψ η σ τ η Γε ρ µ α ν ί α
Όνοµα Εκπαιδευτή: Μαργαρίτα Μωυσέως

Φωτογραφία από την τελευταία συνάντηση των εταίρων στη Γερµανία, σ΄ένα από
τα zero emission houses του Αρχιτέκτονα Werner Friedl .

Όνοµα Ιδρύµατος: ∆ήµος Αγίου Αθανασίου
Όνοµα Ιδρύµατος Υποδοχής: WOLKSHOCHSCHULE
EV, SHROBENHAUSEN
Χώρα Υποδοχής: Γερµανία
Ηµερ. Επίσκεψης: 17-22/07/2007
Πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο (17-22) στη Γερµανία η 6η
συνάντηση του προγράµµατος CLAY (Cooperative
Learning by Ambiental Activity) που εντάσσεται στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Grundtvig. Το
πρόγραµµα αυτό έχει ως στόχο την ενηµέρωση των πολιτών, µέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 4 ∆ήµοι από τέσσερις διαφορετικές χώρες. Τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και
την Κύπρο. Η χώρα µας εκπροσωπείται από το ∆ήµο
Αγίου Αθανασίου µε δράση που συντονίζεται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεµάτων και ∆ιδυµοποιήσεων. Μέλη
της πιο πάνω επιτροπής που αποτέλεσαν την Κυπριακή
αποστολή ήταν ο Παναγιώτης Αθανασίου και η Μαργαρίτα Μωυσέως.
Σκοπός της συνάντησης του Ιουλίου ήταν η παρουσίαση της δράσης προγράµµατος που υλοποιήθηκε από την οµάδα της Γερµανίας και ο προγραµµατισµός για
τον επόµενο χρόνο. Επιπλέον το πρόγραµµα της συνάντησης περιλάµβανε ξενάγηση σε υποστατικό όπου γίνεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση
φωτοβολταϊκών και µε ζύµωση τριφυλλιού. ΄Εγινε επίσης ξενάγηση και ενηµέρωση σε Σπίτι µηδενικής ακτινοβολίας ή «παθητικό σπίτι» (zero emission
house). Η ενηµέρωση που έγινε από τον αρχιτέκτονα που κατασκεύασε το εν λόγω σπίτι, περιλάµβανε τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή του
οι οποίες το καθιστούν ενεργειακά αποτελεσµατικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η επόµενη συνάντηση θα γίνει το Νοέµβριο στην Ορεστειάδα.
Το Πρόγραµµα επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Socrates/Grundtving της Ε.Ε.
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ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ...

Γραφείο Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών (ΓΕ∆) δηµιουργήθηκε το Νοέµβριο
του 2006 µε απώτερο σκοπό να προσφέρει στο δηµότη:
• Τη δυνατότητα για άµεση επαφή του µε τη ∆ηµοτική Υπηρεσία
• Την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του ιδίου σε σχέση
µε παράπονο ή αίτηµα που έχει ή εισήγηση που επιθυµεί να υποβάλει για θέµατα της αρµοδιότητας του ∆ήµου
• Τη σωστή και ουσιαστική ενηµέρωσή του
Το γραφείο εξυπηρέτησης του δηµότη στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της
αποδοτικότητας της δηµοτικής υπηρεσίας και της συνολικής ποιοτικής
αναβάθµισης της εξυπηρέτησης των κατοίκων του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου.
Όλα τα παράπονα ή αιτήµατα ή εισηγήσεις που υποβάλλονται από δηµότες, καταγράφονται και αφού κωδικοποιηθούν παραπέµπονται στις αρµόδιες υπηρεσίες για τα περαιτέρω.
Η επικοινωνία µε το ΓΕ∆ µπορεί να γίνεται µε οποιοδήποτε τρόπο είτε
κατά τις εργάσιµες ώρες µε επίσκεψη στο ∆ήµο ή τηλεφωνικώς, είτε
µε επιστολή ή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e - mail) –
demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
∆ιακόσιοι τριάντα εφτά (237) συνολικά ∆ηµότες και µη του ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου επικοινώνησαν την περίοδο ∆εκεµβρίου 2006 –
Ιουνίου 2007 µε το Γραφείο Εξυπηρέτησης. Από τα 237 παράπονα
που υποβλήθηκαν
• 201 παράπονα έχουν εξεταστεί και
• εκκρεµεί η εξέταση άλλων 36 παραπόνων.
Εβδοµήντα εννέα (79) δηµότες και µη έτυχαν εξυπηρέτησης από
το ίδιο το γραφείο χωρίς ν’ απαιτηθεί η εµπλοκή των διαφόρων
Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας ενώ εκατό πενήντα οκτώ
(158) παράπονα που υποβλήθηκαν, προωθήθηκαν από το Γραφείο
στις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας για εξέταση.
Από τα 158 παράπονα που υποβλήθηκαν στις αρµόδιες Υπηρεσίες:
• 22 αφορούσαν το ∆ιοικητικό Τµήµα, (εξετάστηκαν 16 - εκκρεµούν 6)
• 74 αφορούσαν την Τεχνική Υπηρεσία (εξετάστηκαν 57 - εκκρεµούν 17)
• 62 αφορούσαν την Υγειονοµική Υπηρεσία (εξετάστηκαν 49 εκκρεµούν 13)

Ενηµερωτική Εφηµερίδα
∆ήµου Αγίου Αθανασίου
Συνεχίζοντας την έγκυρη ενηµέρωση και σταθερή επικοινωνία
µε τους δηµότες ο ∆ήµος εκδίδει την 7η ενηµερωτική εφηµερίδα
που απευθύνεται ταυτόχρονα στον µέσο αναγνώστη µε κατανοητό
τρόπο, αλλά παράλληλα τροφοδοτεί µε πληροφορίες τον απαιτητικό αναγνώστη όλων των ηλικιών, ο οποίος προτιµά την εξειδίκευση και την πλήρη ενηµέρωσή του. Η εφηµερίδα πέραν των ενηµερωτικών σηµειωµάτων, άρθρων, κειµένων και φωτογραφιών
από τη δραστηριότητα του ∆ήµου και των οργανωµένων συνόλων της περιοχής, περιλαµβάνει και διαφηµίσεις προϊόντων ή/ και υπηρεσιών που προσφέρονται κύρια στην
περιοχή του ∆ήµου και όχι µόνο. ∆ιανέµεται δωρεάν από σπίτι σε σπίτι κάθε κατοίκου της περιοχής του ∆ήµου και διατίθεται σε φίλους και συνεργάτες της Τοπικής
Αρχής και δηµόσιες υπηρεσίες.

Μάθετε όλα όσα θέλετε για
το ∆ήµο µας
Η ιστοσελίδα www.agiosathanasios.org.cy δηµιουργήθηκε µε σκοπό να γίνει ο πιο ολοκληρωµένος ενηµερωτικός
οδηγός για το ∆ήµο µας τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό και να προµηθεύει τον κάθε επισκέπτη µε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες και
τµήµατα του ∆ήµου, να ενηµερώνεται για τις εκδηλώσεις,
ηλεκτρονικά έντυπα, κ.ά.

Προστατεύουµε
το Περιβάλλον
και τον
Πολιτισµό
Μην επιτρέψεις την επανάληψη του «εγκλήµατος»!
Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου συµπάσχοντας µε τους πυρόπληκτους
αδελφούς του Έλληνες στη µεγάλη καταστροφή που επέφεραν οι πυρκαγιές τον περασµένο Αύγουστο εισέφεραν το ποσό των £2074.

Κυριάκος Ιωάννου
Ο δικός µας δηµότης!
Πολύ µεγάλη επιτυχία του Κυπριακού Αθλητισµού
Ο Κυριάκος Ιωάννου είναι Κύπριος αθλητής στο άλµα εις ύψος. Το
ατοµικό του ρεκόρ στο άθληµα, το οποίο αποτελεί και εθνικό ρεκόρ
της Κύπρου, είναι 2.35 µέτρα. Το πέτυχε στο 11ο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Στίβου που
πραγµατοποιήθηκε στην Οσάκα της Ιαπωνίας το 2007. Με αυτό τον τρόπο ισοφάρισε
την καλύτερη επίδοση στον κόσµο το 2007 και κέρδισε το Χάλκινο µετάλλιο. Με την
ισοφάρισε του αυτή χάρισε στην Κύπρο το πρώτο µετάλλιο στην ιστορία της σε Παγκόσµια Πρωταθλήµατα Στίβου.
Με την ευκαιρία της παρουσίας του πρωταθλητή µας στην Κύπρο ο Γυµναστικός Σύλλογος (ΓΣΟ) µαζί µε τους πέντε ∆ήµους της Μείζονος Λεµεσού (Άγιος Αθανάσιος,
Μέσα Γειτονιά, Γερµασόγεια, Πολεµίδια, Λεµεσός) διοργάνωσαν εκδήλωση υποδοχής
και τιµής στο άξιο τέκνο της πόλης µας στο Τσίρειο Στάδιο όπου πλήθος κόσµου έσπευσε να υποδεχτεί και να αποθεώσει.
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Προµηθευτείτε το DVD

Πρόγραµµα

του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου!

Αθλητισµός για Όλους (ΑΓΟ)

Μια µοναδική ευκαιρία για να κρατήσουµε για πάντα στο αρχείο µας την καταγραφή των συνηθειών και ασχολιών γενεών ολόκληρων, τα ήθη και τις θρησκευτικές παραδόσεις µας, προσφέρει ο ψηφιακός δίσκος - DVD µε τίτλο «Οι
άνθρωποι στο χώρο και στο χρόνο, αναδροµή στο χθες – αναφορά στο
σήµερα» που παρουσιάστηκε επίσηµα τον Ιούνιο από το ∆ήµαρχο Αγίου Αθανασίου Κυριάκο Χατζηττοφή.

Μια προσφορά του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τον Κ.Ο.Α

Το DVD διατίθεται στην τιµή των ΛΚ£5 και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να το αγοράσουν από τα γραφεία του ∆ήµου.

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού και µέσα στα πλαίσια της
πολιτικής τους για προαγωγή του αθλητισµού, ενθαρρύνει και επιχορηγεί εξ’ολοκλήρου για την περίοδο
Σεπτεµβρίου - ∆εκεµβρίου 2007 τα δικαιώµατα συµµετοχής όλων των δηµοτών του στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΑΓΟ).
Στόχος του προγράµµατος ΑΓΟ είναι η υγιής ενασχόληση των ατόµων µε τον αθλητισµό προσφέροντας τη
χαρά, την ευεξία, την ψυχαγωγία, την καλή φυσική κατάσταση και την υγεία.
Σηµείωση:
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι είναι κάτοικοι του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου προσκοµίζοντας αποδεικτικά στοιχεία µε ∆ιεύθυνση και Τηλέφωνο.

Α Ν Α ΛΥ Τ Ι ΚΟ Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΚΑΣΟΥ
(ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2.00 – 5.00µµ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00πµ– 12.00µ
Λοϊζίδου Άννα, Πληροφορίες: τηλ. 99688410 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΧΟΡΟΙ)
ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 2.00 – 3.00µµ
Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΧΟΡΟΙ)
ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 3.15 – 4.15µµ
Παναγίδου Χάρις, Πληροφορίες: τηλ. 99488154 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
ΓΗΠΕ∆Ο ΜΙΝΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ
(ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ)
∆ΕΥΤΕΡΑ 4.00 – 5.00µµ
ΠΕΜΠΤΗ 4.00 – 5.00µµ
Γιάννης Ιωάννου Πληροφορίες: τηλ. 99808343 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
ΤΡΙΤΗ 4.15 – 5.15µµ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4.15 – 5.15µµ
ΠΕΜΠΤΗ 1.40 – 2.40µµ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00πµ – 2.00µµ
Μιχάλης Κουτσουλίδης, Πληροφορίες: τηλ. 99908173 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ)
∆ΕΥΤΕΡΑ και ΠΕΜΠΤΗ 2.00 – 4.00µµ
Καλλονά Κούλα, Πληροφορίες: τηλ. 99913834 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
Β΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3.00 – 4.00µµ και ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00πµ – 12.00µ
Γεωργίου Έλενα, Πληροφορίες: τηλ. 99574123 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
Πρόγραµµα Αθλητισµός και Γυναίκα-Άνδρας
Β΄∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΠΙΛΑΤΕΣ)
ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.30 – 8.30µµ
Καλλονά Κούλα, Πληροφορίες: τηλ. 99913834 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
Αθλητισµός και Προδηµοτική Εκπαίδευση
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
(ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ)
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 9.00 – 9.30πµ
Ευαγγελίδου Έλλη, Πληροφορίες: τηλ. 99387381 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
Φέτος λειτουργούν προγράµµατα στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» (Παλαί ντε σπορ) όπως Ρυθµική
Γυµναστική, Μπάντµιντον, TAEKWON-DO. Λεωφορείο θα µεταφέρει τους ενδιαφερόµενους δηµότες του Αγίου
Αθανασίου µε επιχορήγηση από το ∆ήµο.
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: τηλ. 25318808 µεταξύ των ωρών 10:00πµ – 12:00µ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πληροφορίες: τηλ. 25724135, Εσωτ. 130 µεταξύ των ωρών 7:30πµ – 2:30µµ

O Αστυνοµικός της Γειτονιάς σου σε συµβουλεύει
Κ ΛΟ Π Η Α Π Ο ΑΥ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο
µη γίνεις το επόµενο θύµα!
Μην προκαλείς

τους κλέφτες αφήνοντας τσάντες, χαρτοφύλακες, κινητά
τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλα αντικείµενα σε εµφανή σηµεία µέσα στ’ αυτοκίνητο
έστω και αν είναι κλειδωµένο. Ακόµα και αν κάποιο αντικείµενο δεν έχει αξία, ο
κλέφτης δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει και µπορεί να σου προκαλέσει ζηµιά στο
αυτοκίνητο για να το πάρει.
Μην αφήνεις το αυτοκίνητό σου σε λειτουργία όταν δεν είσαι στη θέση του
οδηγού.
Βεβαιώσου ότι έχεις πάρει µαζί σου τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
Κλείδωνε πάντοτε τις πόρτες και ανέβαζε τα παράθυρα ακόµα και αν το αυτοκίνητο είναι σταθµευµένο µπροστά στο σπίτι σου.
Στάθµευε πάντα σε καλά φωτισµένα σηµεία. Τα σκοτεινά ή απόµερα σηµεία
κάνουν ευκολότερο το έργο των κλεφτών.
Μην αφήνεις ποτέ τα κλειδιά στη µηχανή ή στην πόρτα ακόµα και αν θα λείψεις για δύο λεπτά.

Βάλε συναγερµό στο αυτοκίνητό σου.
Ασφάλισε το αυτοκίνητό σου για κλοπή.
Χρησιµοποίησε όσο το δυνατό περισσότερο το γκαράζ σου.
Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες για τα θέµατα ασφάλειας, µπορείς να
αποταθείς στον Αστυνοµικό της Γειτονιάς σου:
Ά ρ η ς Μ α λ ι α λ ή ς , Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς 3 0 61
Τη λ . 2 5 8 0 5 3 0 0 , 9 9 71010 5
Με ευχαρίστηση θα σε βοηθήσουµε

4
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Οι εκλογές στο θεσµό των Σχολικών Εφορειών
αποτελούν πια ένα γεγονός
Για πρώτη φορά φέτος εγκαταλείπεται το διοριστικό σύστηµα και ξανοιγόµαστε σ’ ένα εκδηµοκρατικοποιηµένο και συµµετοχικό µοντέλο τοπικής
αυτοδιοίκησης και στο χώρο της παιδείας, το οποίο επεκτείνεται στη σχέση
του ενεργού πολίτη µε την εκπαίδευση και την οργανωµένη παιδεία κάθε
δηµαρχούµενης περιοχής.
Το αποτέλεσµα αποτελεί µια καταξίωση της περιφερειακής οργάνωσης
και αποκέντρωσης µε φιλοδοξία την αυτοδυναµία των ∆ήµων και των Κοινοτήτων. Αποτελεί µια ιστορική καινοτοµία που δυνητικά θα έχει ευεργητικές συνέπειες στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα του θεσµού των νέων Σχολικών Εφορειών είναι ή πρέπει να είναι η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Όµως,
υπάρχει µια σειρά από πραγµατικότητες οι οποίες θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, για να είναι ουσιαστική η αποκέντρωση και η δηµιουργική αναδιοργάνωση των Σχολικών Εφορειών.
Ενώ η Σχολική Εφορεία έχει αλλάξει τρόπο και διαδικασίες σύστασης και
ενώ αποτελεί αίτηµα της κοινωνίας ο εκσυγχρονισµός, εντούτοις πολλές
κεντρικόµωλες διατάξεις συνεχίζουν ν’ αποδυναµώνουν το έργο του
περιφερειακού αυτού φορέα. Είναι κοινή η πεποίθηση ότι ένα κεντρικό
θεσµικό πλαίσιο το οποίο συγκεντρώνει οικονοµικές και άλλες αρµοδιότητες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) κατά τρόπο απόλυτο,
δεν συµβάλλει καθόλου στον ουσιαστικό ρόλο των Σχολικών Εφορειών.
Είναι απαράδεκτο για παράδειγµα η Σχολική Εφορία να επιφορτίζεται µε
όλη τη διαχειριστική ευθύνη εκτέλεσης έργων ανάπτυξης της σχολικής
υποδοµής µε κάθε σχολαστικότητα που απαιτείται από τα χρονοδιαγράµµατα για ολοκλήρωση τους πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και το
ΥΠΠ να εγκρίνει τους προϋπολογισµούς το ∆εκέµβριο (στο µέσο δηλαδή
της σχολικής χρονιάς). Ακόµα είναι απαράδεκτο οι Τεχνικές Υπηρεσίες
του ΥΠΠ να εγκρίνουν την κατασκευή έργων και ν’ απαιτούν από τη Σχολική Εφορεία να προχωρεί στην υλοποίηση τους χωρίς να έχουν εµβάσει
τα απαιτούµενα κονδύλια για τα συγκεκριµένα έργα. Πολλές φορές µάλι-

στα αποστέλλεται το κονδύλι µετά από την παρέλευση ενός ή δύο ετών
από την αποπεράτωση του έργου και µετά από επανειληµµένες προσπάθειες για παραλαβή του από µέρους της Σχολικής Εφορείας.
Είναι πλέον καιρός οι διαδικασίες και τρόποι αντιµετώπισης ζητηµάτων
των σχολικών µονάδων στις οποίες εµπλέκονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες
του ΥΠΠ να εκσυγχρονιστούν, ν’ απαλλαγούν από γραφειοκρατικό συγκεντρωτισµό, και να γίνουν πιο «ευκίνητες».
Παράλληλα κρίνουµε ότι το πρώτο σηµαντικό βήµα µε την εκλογή των
Σχολικών Εφορειών είναι όπως αυτές ν’ εµπλουτιστούν και ν’ αναπτυχθούν µε αποτελεσµατικές διαδικασίες και διευρυµένα περιθώρια λειτουργίας, προς όφελος της τοπικής εκπαίδευσης και αποκέντρωσης.

∆ραστηριότητες της Σχολική Εφορίας
Ως Σχολική Εφορεία προσπάθειά µας ήταν, να ξεκινήσει η καινούργια Σχολική Χρονιά µε όσο το δυνατό λιγότερα προβλήµατα. Παρ’ όλα τα στενά οικονοµικά πλαίσια που υπήρχαν, επικεντρώθηκαµε, στα θέµατα συντήρησης των
κτιρίων, του εξοπλισµού, στην καθαριότητα και ευπρεπισµό όλων των σχολικών µονάδων.
Μεγάλη βαρύτητα δώσαµε στο Γυµνάσιο Λινόπετρας που λόγω της αντισεισµικής του αναβάθµισης, υπήρχαν σοβαρά προβλήµατα.
Στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας της Σχολικής Εφορείας και του ∆ήµου
µας, ο ∆ήµαρχος µαζί µε τον Πρόεδρο της Εφορείας, επισκέφθηκαν, µε την
έναρξη της Σχολικής Χρονιάς, όλα τα σχολεία της περιφέρειάς µας και συζήτησαν µε τους διευθυντές τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Ο
∆ήµαρχος εκεί όπου µπορούσε έδωσε λύσεις ενώ η Εφορεία από την πλευρά
της, δεσµεύτηκε να ζητήσει την έγκριση των αναγκαίων κονδυλίων από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ώστε να µπορέσει να προβεί στην άµεση
επίλυσή τους.
Μαργαρίτα Μωυσέως
Γραµµατέας Σχολικής Εφορίας Αγίου Αθανασίου

MUSIC PRO LTD

HXHTIKA ΣYΣTHMATA
EK∆HΛΩΣEIΣ - ENOIKIAΣEIΣ - ΠΩΛHΣEIΣ

Άκης Iγνατίου
∆ιευθυντής
Kιν.: 99684991

Γωνία Θεσσαλονίκης 61 & Kουρίου
3025 Λεµεσός - Kύπρος
Tηλ.: 25347408, Φαξ: 25749442
E-mail: classic@cytanet.com.cy
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Στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου απονεµήθηκε το
«Βραβείο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»
Για την περιβαλλοντική του δράση τιµήθηκε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου από το
Κίνηµα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, στην καθιερωµένη πια εκδήλωση που το
Κίνηµα πραγµατοποιεί µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος.
Στην εκδήλωση βραβεύονται άτοµα ή σύνολα για την προσφορά τους στην
οικολογία και το περιβάλλον. Συγκεκριµένα ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου βραβεύτηκε
µε το «Βραβείο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας εις µνήµη Αλέξη
Θεοδοσιάδη» για την επιλογή της Τοπικής Αρχής να ηλεκτροφωτίσει δηµόσιους
χώρους πρασίνου του ∆ήµου µε φωτοβολταϊκά συστήµατα φωτισµού.

Εκστρατεία

•Καταγραφή σκύλων

Καθαριότητας
• ∆ηλώστε τους σκύλους σας τώρα
Μεγάλη εκστρατεία για καταγραφή των σκύλων, άλλων ζώων ή πτηνών που
διατηρούνται σε κατοικίες και τη διαδικασία για την τιµωρία και αποµάκρυνση όσων
παρανοµούν έχουν ξεκινήσει οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες. Ήδη αρµόδια
εξουσιοδοτηµένα άτοµα έχουν περιέλθει ή περιέρχονται αυτές τις µέρες όλα τα
υποστατικά του ∆ήµου και όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής το
∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να πάρει τα πράγµατα µέχρι τέλους.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην καταγραφή αλλά και στην επιτήρηση των
υποστατικών φύλαξης σκύλων γιατί πλείστα από αυτά είναι ακατάλληλα.
Παράλληλα σε συγκεκριµένα µέτρα που θα προνοούν την καταγγελία των
παρανοµούντων θα προχωρήσει ο ∆ήµος για όσους κυκλοφορούν µε τους
σκύλους τους χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισµό που αφορά στην καθαριότητα των
δηµόσιων χώρων όπως σακκουλίτσες, γάντια, φτυαράκι κτλ.
Όποιος θέλει σκύλο οφείλει να τον φροντίζει και να µην επιβαρύνει τον άλλο

Όσοι δηµότες δεν έχουν προβεί στη σήµανση του σκύλου τους καθώς και στην
έκδοση/ανανέωση της άδειας κατοχής τους καλούνται να το πράξουν τώρα.
Ο ∆ήµος έχει αρχίσει εκστρατεία µε επίσκεψη σ’ όλα τα υποστατικά για
καταγραφή των σκύλων και λήψη µέτρων.
Τέλη άδειας κατοχής σκύλου:
Σκύλοι αρσενικοί στειρωµένοι ή µη: ΛΚ£12
Σκύλοι θηλυκοί – στειρωµένοι: ΛΚ£12
Επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωµένων: ΛΚ£100
Για τη σύλληψη σκύλων εκτός ώρας εργασίας

Τηλ.: 99258848
ΟΠΟΙΟΣ ∆ΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ

Η προστασία του περιβάλλοντος καθηµερινή έγνοια ΟΛΩΝ
Άρθρο του ∆ήµαρχου Κυριάκου Χατζηττοφή µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος
Μπορεί η 5η Ιουνίου κάθε χρόνου να έχει καθιερωθεί ως Παγκόσµια µέρα για το Περιβάλλον,
όµως οι ραγδαίες και απρόβλεπτες πολλές φορές
εξελίξεις και ανατροπές στο οικοσύστηµα, επιβάλλουν πια την αναγκαιότητα καθηµερινού προβληµατισµού αλλά και δράσης, συνάµα, για την προάσπισή του.
Μάρτυρες λοιπόν ασυνήθιστων µετεωρολογικών
φαινοµένων από τη µια άκρη του πλανήτη µέχρι την
άλλη, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη σπουδή για ν’
αντιληφθούµε πως έχουµε µπει σε µια πορεία που
οι πιο απαισιόδοξοι τη χαρακτηρίζουν ως «πορεία
χωρίς επιστροφή».
Η αλόγιστη χρήση κάθε µορφής ενεργειακού αποθέµατος, η χωρίς προβληµατισµό εφαρµογή κάθε
ενεργοβόρας τεχνολογίας στο όνοµα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ανθρώπου αλλά και οι
κατά τόπους πόλεµοι και οι δοκιµές συντήρησης
των οπλοστασίων ιδίως των µεγάλων δυνάµεων,
έφεραν το παγκόσµιο οικοσύστηµα σε δεινή θέση
µε όλα όσα µε µια λέξη αποκαλούµε ως φαινόµενο του «θερµοκηπίου». Μια κούρσα που ξεκίνησε
στις αρχές του περασµένου αιώνα και συνεχίσθηκε
µε φρενήρεις ρυθµούς, γιατί στην ουσία στόχευε
στον καθορισµό και έλεγχο του παγκόσµιου ενεργειακού χάρτη και τη µεγιστοποίηση των κερδών
από τις πολυεθνικές εταιρείες και τους οικονοµικούς κολοσσούς ανά τον κόσµο που µετρούν πάνω
απ’ όλα το χρήµα.
∆υστυχώς, την ίδια περίπου συµπεριφορά επιδεικνύουµε και όλοι εµείς στα απλά και καθηµερινά,
στις συνήθειες µας. Μετατρέψαµε τη γη µας σ’ ένα
απέραντο σκουπιδότοπο, καταστρέψαµε πηγές

φυσικού πλούτου και οµορφιάς και µόλις τώρα που
νοιώθουµε την «εκδίκηση» της φύσης αρχίσαµε να
συνειδητοποιούµε την κατάντια µας. Ούτε ίχνος
από τη σοφία των προγόνων µας µάλλον δεν απέµεινε, το µέτρο µε το οποίο έζησαν κάνοντας πράξη
την αειφορία (που ίσως δεν γνώριζαν τότε) και την
αγάπη τους για τους τόπους που γεννήθηκαν και
έζησαν. Τους τόπους και τη φύση που προστάτεψαν
µε την κάθε σηµασία της λέξης και µας τους κληροδότησαν.
Σχεδόν τα πάντα θυσιάστηκαν στο βωµό µιας παρεξηγηµένης ανάπτυξης που ισοπέδωσε στο πέρασµα της τα πάντα από φυσικούς νόµους µέχρι και
συνειδήσεις.
Μέσα λοιπόν σ’ αυτή την κατάσταση ενεργοποιούνται τα οικολογικά κινήµατα και άλλες κοινωνικές
δυνάµεις σ’ όλο τον πλανήτη. Οι διασκέψεις και τα
παγκόσµια φόρα (στο Ρίο, στο Κυότο, στο Μοντρεάλ) προσπάθησαν να κάνουν µια «χαρτογράφηση»
στην όλη κατάσταση µε αποφάσεις-δεσµεύσεις σε
επίπεδο κρατών, σε µια προσπάθεια ανακοπής της
κατιούσας. ∆υστυχώς είναι γνωστή η στάση που
τηρούν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, ηγέτιδες στον
τοµέα της ανάπτυξης και τεχνολογίας που κοντολογίς συνεχίζουν να περιφρονούν τις εκκλήσεις
για συνεργασία και από κοινού δράση στο όνοµα
της προστασίας του Παγκόσµιου Περιβάλλοντος.
Ξεχνούν φαίνεται πως όλοι κάτω από την ίδια στέγη
ζούµε και δυστυχώς οι «ζηµιές» του ενός επηρεάζουν όλους.
Αποτιµώντας όµως θετικά τις προσπάθειες όλων
των άλλων χωρών και κινηµάτων, οφείλουµε σήµερα ως ενεργοί πολίτες αλλά και ως άνθρωποι που

γνοιαζόµαστε για το «ποια Κύπρο» θα παραδώσουµε
αύριο στα παιδιά µας, να εµπλακούµε ο καθένας
εκεί που ζει και δραστηριοποιείται στον αγώνα για
καλύτερο περιβάλλον, φυσικό και δοµηµένο.
Και όσο κι αν µας απογοητεύουν οι πολιτικές των
Βρυξελλών σε πολλά ζητήµατα (και γι’ αυτό το ίδιο
το περιβάλλον) θα πρέπει µε τις δικές µας ενέργειες ως πολίτες, αλλά και ως κράτος που έχει και διεθνείς δεσµεύσεις, ν’ συνδράµουµε στην ενεργειακή
«απεξάρτηση» και την αξιοποίηση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
Οι στόχοι µείωσης των εκποµπών µείωσης των
αερίων του θερµοκηπίου (20% µέχρι το 2020) αλλά
και αυτοί της αύξησης της παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές και βιοκαύσιµα, έχουν
τεθεί και πρέπει να γίνουν πράξη (στόχοι στους
οποίους προβλέπεται ότι το 20% της ενεργειακής
παραγωγής θα προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και το 10% της κατανάλωσης θα καλύπτεται από βιοκαύσιµα).
Παρόµοιες δεσµεύσεις έχουµε και οφείλουµε να
υλοποιήσουµε χωρίς καθυστέρηση για τη δηµιουργία χώρων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που συµβάλλουν ποικιλοτρόπως στην προστασία του φυσικού
µας περιβάλλοντος, στη βελτίωση της εικόνας του
τοπίου της χώρας µας, αλλά και στην ανάκτηση και
αξιοποίηση κάθε τι του ανακυκλώσιµου και επαναχρησιµοποιήσιµου που τείνει να περισώσει ενέργεια
και φυσικούς πόρους.
Η προστασία του περιβάλλοντος ας γίνει καθηµερινή
έγνοια και πρακτική µας.
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ∆ΗΜΟ
Στα πλαίσια των προσπαθειών του ∆ήµου για καθαρότερο
περιβάλλον και καθαριότητα ανοικτών χώρων στην
ευρύτερη περιοχή του αλλά και για την πρόληψη
πυρκαγιών από ξηρά χόρτα , ο ∆ήµος διοργάνωσε την
καθιερωµένη εκστρατεία καθαριότητας από τις 11 – 17
Ιουνίου 2007 κάτω από το σύνθηµα «∆ίνουµε το παρόν
µας». Στις εκστρατείες έλαβαν µέρος παιδιά των
δηµοτικών σχολείων του Αγίου Αθανασίου, τα οποία
καθάρισαν συµβολικά προκαθορισµένους χώρους του
∆ήµου (Φώτο: παιδιά του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου που
καθάρισαν πάρκο στην περιοχή τους).
Η εκστρατεία αυτή έχει καταστεί θεσµός, έτσι ώστε να
δηµιουργηθεί η αναγκαία περιβαλλοντική συνείδηση τόσο
στα ίδια τα παιδιά όσο και στους γονείς τους.

Αναθεώρηση Τοπικού Σχεδίου και Ανακύκλωση
απασχόλησαν σύσκεψη του ∆ηµάρχου και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αγίου Αθανασίου
Σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ∆ήµου στην οποία παρευρέθηκαν
πάρα πολλά µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αγίου Αθανασίου, καθώς και
εκπρόσωποι και συνεργάτες της GREEN DOT (Κύπρου) και υπηρεσιακά στελέχη του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, κατά την οποία τέθηκαν επί τάπητος και συζητήθηκαν τα προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της διαδικασίας
της ανακύκλωσης και των σχετικών νοµοθεσιών που αφορούν και επιβάλλουν
τη διαχείριση µιας σειράς βιοµηχανικών και άλλων αποβλήτων. Στην ενηµέρωση του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, αναφέρθηκε και στο επίµαχο
θέµα που αφορά στη νοµιµοποίηση και εξασφάλιση αδειών οικοδοµής και
Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης για µια σειρά βιοµηχανίες της περιοχής που
για πολλές από αυτές, προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη µετά από την ένταξη της
Κύπρου στην Ε.Ε.
Ο ∆ήµαρχος ανέλυσε επίσης την κατάσταση που επικρατεί σήµερα, ενώ αναφέρθηκε και στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα µε το Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και λειτουργούς του
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, αφού ως
γνωστό εκκρεµεί προς υλοποίηση, απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για λήψη
µέτρων από πλευράς του αρµοδίου Υπουργείου για όσες βιοµηχανίες δεν έχουν
εξασφαλίσει καλυπτικές άδειες για προσθήκες / µετατροπές στις οποίες έχουν
προβεί. Ο κ. Χατζηττοφής αφού εκτίµησε πως το πρόβληµα αυτό αγγίζει όλες
σχεδόν τις βιοµηχανίες (ήδη κάποιες έχουν προχωρήσει µε διαδικασία παρέκκλισης για εξασφάλισή τους), εκτιµά ότι αποτελεσµατικό µέσο για να διευκολυνθεί η όλη κατάσταση στη Βιοµηχανική Περιοχή, θα ήταν η αναβάθµιση του
συντελεστή κάλυψης που ισχύει στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της επικείµενης
αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού.
Εκεί που έχει φτάσει το κόστος της βιοµηχανικής γης και µε δεδοµένο το λιγοστό µέχρι και µηδαµινό σχεδόν απόθεµα των κυβερνητικών βιοµηχανικών
γηπέδων, θα µπορούσε το Πολεοδοµικό Συµβούλιο και κατ’ επέκταση το κράτος
να εγκρίνει την αναθεώρηση των συντελεστών κάλυψης / δόµησης και στις Βιοµηχανικές Περιοχές, όπως κατά καιρούς έχει πράξει και σε διάφορες άλλες
Πολεοδοµικές Ζώνες. Με τον τρόπο αυτό και µε τον έλεγχο που ασκείται από
πλευράς της Πολεοδοµίας, των Τοπικών Αρχών και άλλων εµπλεκοµένων Υπηρεσιών, θα µπορούσε εκεί και όπου υπάρχει θέληση από πλευράς των νόµιµων
δικαιούχων / βιοµηχανιών, να εξασφαλίζονται νόµιµες άδειες που θα βοηθούσαν σε µεγάλο βαθµό το βιοµηχανικό κόσµο.
Σ’ ότι αφορά στο θέµα της ανακύκλωσης οι βιοµήχανοι ζήτησαν και ενηµερώθηκαν πληρέστερα για το σύστηµα ανακύκλωσης. Φαίνεται ότι αυτό που αποτε-

λεί το υπ’αρ. 1 πρόβληµα είναι οι µεγάλοι όγκοι χαρτιού που στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων συγκαταλέγεται στα βιοµηχανικά απόβλητα. Ο
∆ήµος κατέστησε σαφές στους αντιπροσώπους των βιοµηχανιών όπως προκύπτει και µέσα από τις σχετικές νοµοθεσίες, πως θα πρέπει είτε µε ατοµικό αδειοδοτηµένο είτε µε συλλογικό σύστηµα, να προχωρήσουν στη διαχείρισή του
χαρτιού (ήδη υπάρχει σκέψη για εγκατάσταση ενός συµπιεστή που θα καλύπτει
τις ανάγκες όλης της περιοχής). Σ’ ότι αφορά στο ρεύµα PMD (συσκευασίες
πλαστικές, µεταλλικές και tetrapak) η εταιρεία GREEN DOT (Κύπρου) θα προχωρήσει σύντοµα στην εγκατάσταση κάδων που θα καλύψουν τις ανάγκες όλης
της περιοχής, γι’ αυτά τα είδη ανακυκλώσιµων συσκευασιών.
Συζητήθηκε επίσης και το γνωστό θέµα της κατάληψης πεζοδροµίων από βιοµηχανίες, κάτι που απειλεί την ασφάλεια τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων, όπου τόσο οι παρευρισκόµενοι βιοµήχανοι, όσο και ο πρόεδρός τους Λεωνίδας Φωτιάδης, υποσχέθηκαν ότι σύντοµα θα προχωρήσουν σε αποµάκρυνση των διαφόρων αντικειµένων από τα πεζοδρόµια, για να µπορέσει ο ∆ήµος σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Εµπορίου, να προχωρήσουν σε αποκατάσταση των
φθαρµένων.

∆ιάλεξη µε θέµα:

«Kαρδιοπάθειες»

Η δραµατική αύξηση των καρδιοπαθειών, οι διαστάσεις επιδηµίας του φαινοµένου και η σηµασία της πρόληψης ήταν τα θέµατα που παρουσίασε ο κύριος
οµιλητής ∆ρ. Γεώργιος Λελέκης, καρδιολόγος, στο πλαίσιο ενηµερωτικής
εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου τον Ιούνιο στο Πολιτιστικό Κέντρο του.
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Με επιτυχία έγινε η 41η Εθελοντική Αιµοδοσία
του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Επιχείρηση «σκούπα» για
εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα
στον Άγιο Αθανάσιο
Σε επιχείρηση που στοχεύει στην αποµάκρυνση όλων
των εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων προχωρεί ο ∆ήµος
Αγίου Αθανασίου σε µια προσπάθεια ν’ απελευθερωθούν από αυτά, δηµόσιοι χώροι στάθµευσης καθώς επίσης πεζοδρόµια και δηµόσιοι δρόµοι.
Το µέτρο αυτό που εντάσσεται στα πλαίσια της εκστρατείας καθαριότητας έχει να κάνει, όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, και µε την εφαρµογή των
προνοιών του περί Οχηµάτων στο τέλος του Κύκλου
Ζωής τους Νόµου. Εφαρµογή η οποία δυστυχώς όπως
ανέφερε δεν έχει επιδιωχθεί όσον πρέπει καταλογίζοντας ευθύνες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες οι οποίες δεν αξιοποίησαν την προθυµία της Ένωσης ∆ήµων
Κύπρου στο να συµβάλει στην εφαρµογή των προνοιών
του εν λόγω Νόµου, βελτιώνοντας έτσι την εικόνα του
τόπου µας.
Θεωρούµε συνέχισε ο ∆ήµαρχος ότι οι µόνοι που επωφελούνται µέχρι σήµερα από την εφαρµογή του Νόµου
είναι οι διάφοροι οικονοµικοί φορείς που προκύπτουν
µέσ’ από τη Νοµοθεσία, οι εισαγωγείς δηλαδή των αυτοκινήτων, ενώ αυτός που ζηµιώνει είναι οι πόλεις και οι
πολίτες.

Με σύνθηµα «∆ΙΝΕΙΣ ΑΙΜΑ, ∆ΙΝΕΙΣ ΖΩΗ» ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου διοργάνωσε την 41η εθελοντική αιµοδοσία.
Η αιµοδοσία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιουλίου, 2007 στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Αθανασίου όπου δεκάδες πολίτες του ∆ήµου και όχι µόνο ανταποκρίθηκαν όπως πάντα στο κάλεσµα της
∆ηµοτικής Αρχής για εθελοντική αιµοδοσία, µια προσπάθεια που άρχισε πριν από 22 χρόνια µε την
ίδρυση του ∆ήµου και συνεχίζεται ανελλιπώς µε επιτυχία σε συνεργασία µε τη Συντονιστική Επιτροπή Αιµοδοσίας-∆ιαφώτισης (ΣΕΑ∆) και την Τράπεζα Αίµατος του Νοσοκοµείου Λεµεσού.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ευχαριστεί όλους τους εθελοντές αιµοδότες για την αλτρουιστική τους προσφορά αλλά και όλους τους συντελεστές που βοηθούν πάντοτε αφιλοκερδώς και µε κάθε τρόπο την
όµορφη αυτή προσπάθεια του ∆ήµου για ενίσχυση της Τοπικής Τράπεζας Αίµατος ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.
Ταυτόχρονα προσκαλεί όλους τους δηµότες και δηµότισσες να πυκνώσουν τις τάξεις των αιµοδοτών
συµµετέχοντας σ’ αυτή την κορυφαία πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποτείνονται στα γραφεία του ∆ήµου στα τηλ. 25 721496,
25 720049 δηλώνοντας τα στοιχεία τους ώστε να ενηµερώνονται προσωπικά για την κάθε αιµοδοσία που διοργανώνεται.

Το θέµα αυτό έχει καταγγείλει πρόσφατα ο ∆ήµαρχος
στον Επίτροπο Περιβάλλοντος Χαράλαµπο Θεόπεµπτο καθώς και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Γιάννο Λαµάρη των οποίων
ζητά και την παρέµβαση.
Γι’ αυτό ο ∆ήµος προσπαθεί να προβεί σε εκκαθάριση
της περιοχής από τα άχρηστα και εγκαταλειµµένα οχήµατα, αξιοποιώντας τόσο τις πρόνοιες του άρθρου 92 του
περί ∆ήµων Νόµου όσο και τις υπηρεσίες των αδειοδοτηµένων πλέον εταιρειών στις οποίες έχει ανατεθεί από
τη ∆ηµοκρατία η διαχείρισή των αυτοκινήτων αυτών.

Ε Ι Ε∆Ι ∆ΟΟ ΠΠΟ Ι ΟΗ Σ ΙΗ Η ΣΠΗε ρ ι σ υ λ λ ο γ ή
που ενδιαφέρει όλους

Κλαδευµάτων

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, γνωστοποιεί ότι θα πραγµατοποιηθεί εκστρατεία περισυλλογής κλαδευµάτων,
σύµφωνα µε το πιο κάτω πρόγραµµα, το οποίο θα τηρηθεί αυστηρά, γι’ αυτό παρακαλούνται οι ∆ηµότες
όπως προγραµµατίσουν έγκαιρα τις εργασίες κλαδεύµατος των κήπων τους και τοποθετήσουν τα κλαδεύµατα τους πάνω στο πεζοδρόµιο µπροστά από το σπίτι τους.

Με στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη δραστική µείωση του όγκου των κλαδευµάτων, ο
∆ήµος Αγίου Αθανασίου χρησιµοποιεί µηχανοκίνητο θρυµµατιστή κλαδευµάτων, γι’ αυτό είναι
σηµαντικό τα κλαδεύµατα να τοποθετούνται σε
µικρές δέσµες και σ’ αυτές να µην τοποθετούνται
άλλα άχρηστα υλικά, για να µπορεί να γίνεται
απρόσκοπτα ο θρυµµατισµός (άλεσµα) των κλαδευµάτων, ταυτόχρονα µε την περισυλλογή τους.

∆ΕΥΤΕΡΑ

12/11/2007

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΧΩΡΙΟ)-ΠΑΝΘΕΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΒΙΑΡΑ

ΤΡΙΤΗ

13/11/2007

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ (ΣΦΑΛΑΓΓΙΩΤΙΣΣΑ)
ΒΟΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ "ΓΕΥΣΗ"

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/11/2007

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ

15/11/2007

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

∆ΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ Ν’
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16/11/2007

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η (ΠΑΡΑΛΙΑ)

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ∆ΗΜΟ
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Στέγη για κάθε νέο το «∆ηµοτικό
Κέντρο Νεολαίας» Αγίου Αθανασίου
Παραδίδεται τέλος του χρόνου

Υπογράφηκαν
τα συµβόλαια για την
αποκατάσταση / ανακατασκευή του παλαιού Κέντρου Νεότητας Αγίου
Αθανασίου, έργο για το οποίο ο ∆ήµος έχει αναλάβει την όλη διαδικασία µε τη
σύµφωνο γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών (Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως) και την αναστολή λειτουργίας του παλιού Κέντρου Νεότητος.
Το θέµα είχε τεθεί και σε επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών (τέως)
Νεοκλή Συλικιώτη στο ∆ήµο, γεγονός το οποίο ο Υπουργός και τα αρµόδια
κυβερνητικά τµήµατα, αντίκρισαν θετικά και προώθησαν προς υλοποίηση.
Έτσι ο χώρος αυτός µαζί µε τις προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες, θα
αναδιαµορφωθεί έναντι δαπάνης £125.000 και θα χρηµατοδοτηθεί µε ποσό
£100,000 από πλευράς του Κλάδου Οίκησης του Τµήµατος Πολεοδοµίας και

Οικήσεως, σε µια προσπάθεια η περιοχή του ∆ήµου
και συγκεκριµένα η περιοχή του προσφυγικού
οικισµού, να φιλοξενεί µε την αποπεράτωση του
έργου, τους νέους της περιοχής και τις
δραστηριότητες τους, αλλά ταυτόχρονα ν’
αποτελέσει τη στέγη και το χώρο
δραστηριοποίησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νεολαίας Αγίου Αθανασίου, το οποίο συνεχίζει ν’
αναπτύσσει µια εξαιρετική δραστηριότητα,
αγκαλιάζοντας ολοένα και περισσότερα νέα παιδιά.
Το έργο που περιλαµβάνει ανάµεσα σ’ άλλα, τη
διαµόρφωση αίθουσας εκδηλώσεων, αίθουσας
διαλέξεων, καφετέριας καθώς και γραφεία τα οποία ο ∆ήµος
φιλοδοξεί πως θα µετατραπούν σε χώρους ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων των διαφόρων εργαστηρίων του ∆ήµου (Χορού, Θεάτρου,
Ζωγραφικής, κ.ά.) αναµένεται να είναι έτοιµο τέλος του χρόνου.
Το «∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ∆ήµαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής, «υπήρξε µια αναγκαιότητα την οποία το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο είχε εντοπίσει πριν από δύο χρόνια, σε µια προσπάθεια η
δραστηριότητα που ανέπτυσσαν και αναπτύσσουν οι νεολαίοι της περιοχής να
στεγαστεί σ’ ένα δικό της, ξεχωριστό χώρο, ενώ ταυτόχρονα και µε την
πρόσφατη ανακαίνιση του παρακείµενου χώρου αθλοπαιδιών που έγινε µε τη
χορηγία του ΚΟΑ, ο ∆ήµος συµβάλλει στην ενίσχυση της υποδοµής σε χώρους
υγιούς ενασχόλησης και δηµιουργικής ψυχαγωγίας που ήταν και παραµένει
ένα από τα αιτήµατα της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων της περιοχής.
Ζητήµατα που είχαν κατ’ επανάληψη τεθεί τόσο σε σεµινάρια όσο και σε
καθηµερινές επαφές των ανθρώπων του ∆ήµου µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο».

Εµµένουν οι ∆ήµοι Αγίου Αθανασίου και Γερµασόγειας
γι’ αλλαγή του «Βορείου Παράλληλου Παρακαµπτηρίου»
Αδιανόητη η εκ νέου διχοτόµηση των περιοχών
τους, τονίζει ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε σύσκεψη στην οποία είχαν προσκληθεί να
συµµετάσχουν οι τέσσερεις επηρεαζόµενοι ∆ήµοι
και την οποία συγκάλεσε το Τµήµα Πολεοδοµίας
και Οικήσεως τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήµατα
που έχουν δηµιουργηθεί από παλαιότερη πρόνοια
του Τοπικού Σχεδίου Λεµεσού για δηµιουργία του
«Βόρειου Παράλληλου Παρακαµπτηρίου», όπως
έχει µείνει γνωστό ανάµεσα στο Λεµεσιανό κοινό.
Ο δρόµος αυτός που θα ξεκινούσε από την περιοχή ανατολικά της Γερµασόγειας και θα διέσχιζε
όλες τις περιοχές (Γερµασόγεια, Άγιο Αθανάσιο,
Μέσα Γειτονιάς και Λεµεσού) θα είχε πλάτος 80’ –
0’’ και µε µορφή τετραπλής κατεύθυνσης ουσιαστικά διχοτοµεί τις παρακείµενες οικιστικές περιοχές
των ∆ήµων, ενώ φαίνεται πως σε κάποια σηµεία η
εκτέλεση του θα ήταν εφικτή µόνο µε την κατασκευή κελαδογέφυρας ή διάνοιξης τουνελιού,
γεγονός για το οποίο ήδη το Γραφείο Προγραµµατισµού, είχε εκφράσει τη διαφωνία του θεωρώντας
τις λύσεις αυτές ως άκρως ασύµφορες, ενώ άλλες
εναλλακτικές και ίσως πιο φθηνές λύσεις θα δηµιουργούσαν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα
στην περιοχή, πέραν του προβλήµατος της ηχορύπανσης, αφού στην ουσία θα δηµιουργείτο ένας
νέος υπεραστικός δρόµος διαµέσου του αστικού
συµπλέγµατος, που αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε
ανάπτυξη (φωτο).

Το πρόβληµα φάνηκε πιο έντονο µε τη συνεχή ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου, τόνισε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, πριν από 10 χρόνια
και µε πρωτοβουλία του ∆ήµου είχε αρχίσει διαδικασία για υψοµέτρηση και οριοθέτηση του προτεινόµενου δρόµου. Τότε είχαν διαφανεί τα σοβαρά
αυτά προβλήµατα και ζήτησε στην πορεία και
συστάθηκε Επιτροπή αποτελούµενη ανάµεσα σ’
άλλους και από εκπροσώπους του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και των ∆ηµοσίων Έργων,
όµως, δυστυχώς, οι λύσεις που φαίνεται να προτείνονται παρουσιάζουν τις αδυναµίες που αναφέρουµε πιο πάνω.
Πρόσφατα το θέµα απασχόλησε εκ νέου τα ∆ηµοτικά Συµβούλια του Αγίου Αθανασίου και Γερµασόγειας και µε εντολή του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη το Επαρχιακό Γραφείο Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ανέλαβε τη
λεπτοµερή µελέτη των προβληµάτων λαµβάνοντας
σοβαρά υπόψη και τις θέσεις των τοπικών αρχών,
όπως τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και η µορφή
του δρόµου αλλάξουν σε µια προσπάθεια να µειωθούν τόσο οι επιπτώσεις σε βάρος των κατοίκων
όσο και του περιβάλλοντος, αφού η σύνδεση και
εξυπηρέτηση των βόρειων περιοχών µπορεί να
γίνει µε δρόµο πλάτους 50 – 0’’ ενώ επί τάπητος
µπαίνει και το θέµα αλλαγής της όδευσής του.
Τα πιο πάνω κρίνονται πλέον ως αναγκαιότητα αν
θέλουµε να προστατεύσουµε τις περιοχές αυτές

ανέφερε ο ∆ήµαρχος, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι,
µετά και αναβάθµιση των κόµβων, η παράκαµψη
της Λεµεσού θα γίνεται από τον αναβαθµισµένο
πλέον υπεραστικό δρόµο και ως εκ τούτου όσοι
εµµένουν στη δηµιουργία του Βόρειο Παράλληλου
Παρακαµπτηρίου, είτε θα πρέπει από τώρα να τον
µεταφέρουν βορειότερα, όπου δεν υπάρχει προοπτική δηµιουργίας οικιστικών περιοχών, είτε θα
πρέπει να επανεξετάσουν όλα τα δεδοµένα που
είναι διαφορετικά απ’ αυτά του 1990 που ίσχυαν
όταν προέβαιναν στη χάραξη του δρόµου στο Τοπικό Σχέδιο.
Παράλληλα δήλωσε πως ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου θα εµµένει στην πραγµατοποίηση µετρήσεων
και ετοιµασία κυκλοφοριακής µελέτης στην προσπάθεια να υποστηρίξει το δίκαιο αίτηµά του.
Με τις θέσεις αυτές συµφώνησε πλήρως και ο
∆ήµαρχος Γερµασόγειας στην περιοχή του οποίου
αντιµετωπίζονται παρόµοια προβλήµατα, ιδίως σ’
ότι αφορά στην κατασκευή ενός τµήµατος του δρόµου που έχει εγκριθεί ως Πολεοδοµικό έργο, παρά
το γεγονός ότι στη συγκεκριµένη περιοχή το οδικό
δίκτυο που βρίσκεται υπό κατασκευή είναι πλάτους
50’ – 0’’ και όχι 80’ – 0’’ όπως αρχικά είχε προνοηθεί.
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Με παραδοσιακή µουσική εκγαινιάσθηκε ακόµα ένα πάρκο
Πάρκο οδού ΟΥΝΕΣΚΟ

Τα εγκαίνια του πάρκου της οδού Ουνέσκο στον Οικισµό Αγίου Αθανασίου έγιναν
από τον Υπουργό Εσωτερικών (τέως) Νεοκλή Συλικιώτη την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007. Ενός έργου που εκτελέσθηκε µετά την πλήρη ανακαίνιση των κατοικιών
της περιοχής, µε δαπάνες του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και µε επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής σε οµιλία του, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, εξέφρασε τις θερµές ευχαριστίες του προς τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες επιβεβαιώνοντας το συνεχές ενδιαφέρον τους για την παραπέρα βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των προσφύγων και τη συνεχή ενίσχυση της
υποδοµής στους προσφυγικούς οικισµούς. Είπε δε πως έργα όπως αυτό, όπως και
άλλα που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη ή στο στάδιο σχεδιασµού, κάνουν πράξη το
στόχο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που είναι η παραπέρα βελτίωση του περιβάλλοντα
χώρου και η δηµιουργία καλύτερων συνθηκών για όλες τις ηλικίες προσφύγων,
αξιοποιώντας πλήρως την πολιτική αναδόµησης της κυβέρνησης αλλά και τη συνεχή έγνοια και ενδιαφέρον του Υπουργού των Εσωτερικών και των λειτουργών του
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως που ασχολούνται στον τοµέα της Οίκησης και
∆ιαχείρισης.
Έκανε δε σύντοµη αναφορά στα έργα που έχουν ήδη συµπληρωθεί στους χώρους
των δύο προσφυγικών οικισµών και βρίσκονται σε στάδιο µελέτης / προσφοροδότησης, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον Υπουργό κ. Συλικιώτη για τη δική του συµβολή στην προσπάθεια του ∆ήµου να κάνει πράξη το όραµα για τη δηµιουργία του
«∆ηµοτικού Κέντρου Νεολαίας», που βρίσκεται σε φάση κατασκευής µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη £125.000, δίνοντας έτσι ευκαιρίες για ψυχαγωγία και κοινωνικοπολιτιστική δραστηριότητα στους νέους της περιοχής.
Τέλος ευχαρίστησε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου, το αρχιτεκτονικό γραφείο

στον Οικισµό Αγίου Αθανασίου
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & Συνεργάτες καθώς και την κατασκευάστρια εταιρεία Γ.
ΧΑΤΖΗΣ Κατασκευαί ΛΤ∆. που συνεργάσθηκαν για την κατασκευή του έργου αυτού.
Σε χαιρετισµό του ο Υπουργός τόνισε ανάµεσα σ’ άλλα πως το κράτος αντιλαµβανόµενο τις ανάγκες των προσφύγων βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους, αρωγός και
συµπαραστάτης, βοηθώντας µε όποιο τρόπο είναι δυνατό στη βελτίωση συνθηκών
διαβίωση τους στον προσωρινό τόπο διαµονής τους.
Αναφέρθηκε δε, στη δηµιουργία του πάρκου της οδού Ουνέσκο που κόστισε γύρω
στις £46.500, εξολοκλήρου από κυβερνητικά κονδύλια, έµπρακτη απόδειξη του
συνεχούς και αδιάλειπτου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τον προσφυγικό οικισµό.
Παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Τοπική Αρχή που µε σωστό προγραµµατισµό προέβηκε σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του
έργου.
Τέλος διαβεβαίωσε όλους πως η κυβέρνηση βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων, σταθερός αρωγός και συµπαραστάτης στην επίλυση των προβληµάτων, καταβάλλοντας
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους σε µια προσωρινότητα και ευχήθηκε να έρθει γρήγορα η ώρα που αυτός ο τόπος θα επανενωθεί και όπου θα µπορούµε να κοιτάζουµε το µέλλον µε ελπίδα και αισιοδοξία για την
επίτευξη της ειρήνης σε µια ενωµένη και ελεύθερη από ξένα στρατεύµατα πατρίδα.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε αγιασµός του έργου ενώ καλλιτεχνικό πρόγραµµα
εκτέλεσε το µουσικό σχήµα Ηλία Κουλουµή µε τίτλο «Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ»
όπου ακούστηκαν παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια της Κύπρου. Η εκδήλωση
ήταν αφιερωµένη στην Παγκόσµια Ηµέρα Μουσικής, που τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει θεσµός στο ∆ήµο και που αγαπιέται ιδιαίτερα από µικρούς και µεγάλους.
Στο τέλος ο ∆ήµος δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόµενους.

Ευρωπαϊκή Eβδοµάδα Kινητικότητας
Πεζοδρόµια ελεύθερα για τους πεζούς θέλει ο Άγιος Αθανάσιος
Το δικό του σαφές µήνυµα στέλνει και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίου Αθανασίου
µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας για την Κινητικότητα, αφού σε
πρόσφατη συνεδρίαση του αποφάσισε τα πιο κάτω:
Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την ασφάλεια
διακίνησης αναπηρικών ηλεκτροκίνητων τροχοκαθισµάτων και την όδευση
τυφλών στα πεζοδρόµια, έχει εφαρµόσει νέα πολιτική σ’ ότι αφορά στη φύτευση
δένδρων επί των πεζοδροµίων και πληροφορεί τους δηµότες του ότι:
(1) Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων σε πεζοδρόµια πλάτους µικρότερου των
3,20µ. Τα δέντρα στα πεζοδρόµια αυτά θα φυτεύονται από την Αρµόδια Αρχή,
ήτοι το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου, σύµφωνα µε την επιστολή του γραφείου
σχεδιασµού για άτοµα µε αναπηρίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων,
η οποία προνοεί ρητά, καθαρό ανεµπόδιστο πλάτος πεζοδροµίου τουλάχιστο
2.00µ. και ελεύθερο ύψος διεύλεσης τουλάχιστο 2.20µ. από το επίπεδο του
πεζοδροµίου, έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η διεύλεση πεζών και αναπήρων.
(2) Όσον αφορά τα υφιστάµενα δένδρα, από την 1 Ιανουαρίου 2008, ο ∆ήµος
θα τα συντηρεί / κλαδεύει / ή και θα τα αφαιρεί έτσι ώστε να τηρούνται οι πιο
πάνω προϋποθέσεις.
(3) Επιπρόσθετα άµεση επέµβαση θα γίνεται και σε περιπτώσεις που:
α) οι ρίζες τους προκαλέσουν ζηµιά στα πεζοδρόµια ή/και σε υπόγειες
υπηρεσίες, ή
β) τα δένδρα έχουν αιχµηρά φύλλα ή/ και αγκάθια (φοινικιές γιούκα, κάκτοι
κλπ) που θεωρούνται επικίνδυνα για τους διερχόµενους.
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις τα δέντρα θα αποκόπτονται /
εκριζώνονται χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Παράλληλα και ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από τον περί Οδών και
Οικοδοµών Νόµο οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται και κατά τη µελέτη για έκδοση
Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης των διαφόρων αναπτύξεων.
Πρόσθετο λόγο που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έλαβε υπόψη του κατά τη λήψη της
απόφασης ήταν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται σε διάφορες υπηρεσίες
δηµόσιας ωφέλειας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΣΑΛΑ, ΣΥΛ) που βρίσκονται εγκατεστηµένες
κάτω από τα πεζοδρόµια και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποστεί
ζηµιές από τα ριζώµατα δέντρων και θάµνων.
Σ’ ότι αφορά στο θέµα της κατεδάφισης / αποµάκρυνσης των ραµπών, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο έλαβε υπόψη σχετική εγκύκλιο που απέστειλε το Τµήµα
∆ηµοσίων Έργων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
δαπανηθεί ή θα δαπανηθούν αρκετές χιλιάδες λίρες για κατασκευή ή/ και
αποκατάσταση πεζοδροµίων στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου και η σωστή τους
µεταχείριση πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.
Οφείλουν όλοι ν’ αντιληφθούν, τόνισε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, ότι
τα πεζοδρόµια είναι χώροι δηµόσιοι και πρωτίστως έχει σηµασία η ασφαλής
διακίνηση, σ’ αυτά, πεζών κάθε ηλικίας γι’ αυτό και θα πρέπει να παραµένουν
ελεύθερα και συντηρηµένα.
Όλοι µας στο παρελθόν έχουµε ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούµαστε από
αυθαίρετες επεµβάσεις που δυσκολεύουν τη διακίνηση ιδίως παιδιών και
ηλικιωµένων, γι’ αυτό και ο ∆ήµος θα εµµένει στη συνολική τους επαναφορά και
αποκατάσταση.
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Παραδόθηκε
ο Κόµβος
Αγίου Αθανασίου
Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο αναβαθµισµένος κόµβος Αγίου Αθανασίου
παρά τη Βιοµηχανική Περιοχή Λινόπετρας (µοναδικός που κατασκευάστηκε µε
το σχεδιασµό «βύθισης»). Το γεγονός αποτέλεσε για όλους µια ευχάριστη
έκπληξη, ενόψει µάλιστα και του τριηµέρου του Κατακλυσµού, αφού σύµφωνα
µε το πρόγραµµα αναµενόταν να παραδοθεί τέλος του µήνα Μαΐου. Ο κόµβος
αυτός που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραµµα αναβάθµισης των κυκλικών
κόµβων του παρακαµπτήριου αυτοκινητόδροµου έτυχε χρηµατοδότησης από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής εξέφρασε την
ικανοποίηση του για το γεγονός ότι ένα τόσο σηµαντικό, για την περιοχή έργο,
παραδίδεται στην ώρα του, γεγονός που οφείλεται πρώτιστα στη συνέπεια, στην
εργατικότητα και µεθοδικότητα των υπεύθυνων Μηχανικών του Τµήµατος
∆ηµοσίων Έργων, που δούλεψαν στην περιοχή και που κατά γενική οµολογία
διεκπεραίωσαν την εργασία αυτή µε τις λιγότερες υπό τις περιστάσεις
ταλαιπωρίες του κοινού. Από την άλλη αποδεικνύεται πως εκεί όπου υπάρχει
καλή οργάνωση, έργα της τάξης αυτού που παραδόθηκε, µπορούν να
παραδίνονται µέσα στα πλαίσια που καθορίζονται γεγονός που τιµά ιδιαίτερα
όσους είχαν άµεση εµπλοκή στο συγκεκριµένο έργο. Επίσης χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι το όλο έργο κόστισε όσο ακριβώς είχε υπολογιστεί από την
αρχή, δηλαδή £10.500.000.
Υπολείπονται φυσικά και άλλες εργασίες που αφορούν µέρος της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου και διάφορες άλλες προσαρµογές παρακείµενων δρόµων. Όµως το σηµαντικό
για την περιοχή είναι ότι η ταλαιπωρία συνεχώς θα µειώνεται µε την ελπίδα ότι µετά και την ολοκλήρωση του κόµβου της Γερµασόγειας η συµφόρηση στους κόµβους σε
ώρες αιχµής που παρατηρείτο µέχρι σήµερα, θα µειώνεται αισθητά.
Παρόντες κατά τη διάρκεια της παράδοσης του έργου στην κυκλοφορία εκτός από το ∆ήµαρχο και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν εκ µέρους των ∆ηµοσίων Έργων
ο υπεύθυνος Μηχανικός Ελευθέριος Χρίστου, ο διευθυντής του µελετητικού γραφείου που ετοίµασε τα σχέδια ο Πανίκος Παπαδόπουλος καθώς επίσης και εκπρόσωποι της
κοινοπραξίας Medcon & Αδ/φοι Ιακώβου.

Η βύθιση στον κυκλικό κόµβο Αγίου Αθανασίου αιτία πρόκλησης σοβαρής οχληρίας
Με επιστολή της προς την Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων αντίγραφο της οποίας έχει κοινοποιηθεί και προς το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου και άλλες κυβερνητικές
υπηρεσίες, οµάδα κατοίκων της οδού Μιχάλη Ζαβού (δρόµος που εφάπτεται του
παρακαµπτηρίου βόρεια), εξέφρασε τα σφοδρά της παράπονα για τις συνέπειες που
έχει επιφέρει η αναβάθµιση του κόµβου.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι τα όσα επικαλούνταν οι µελετητές περί ύφεσης του
θορύβου µε το σχεδιασµό της βύθισης, φαίνεται πως δεν ευσταθούν, γιατί στις
περιοχές εκατέρωθεν του παρακαµπτηρίου, σύµφωνα πάντα µε τους κατοίκους, η
αύξηση της ταχύτητας και ανάπτυξης των µηχανοκινήτων και ιδίως των φορτηγών
οχηµάτων, κρίνεται ως αναγκαία για να «ανέβουν» τη βύθιση και αυτό πιστεύουν
πως ήταν στοιχείο που είτε δεν είχε προβλεφθεί σωστά είτε δεν έχει αντιµετωπιστεί
µε τεχνικά µέτρα και µέσα, µε αποτέλεσµα η οχληρία που προκαλείται στην περιοχή
αυτή να έχει γίνει ανυπόφορη.
Ο ∆ήµαρχος ζήτησε εσπευσµένα από τον Υπεύθυνο Μηχανικό του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στην παρουσία των επηρεαζόµενων κατοίκων, όπως τύχουν ενηµέρωσης τόσον ο ίδιος όσο και οι κάτοικοι για τις
ενέργειες που έχουν γίνει, αν έχουν γίνει, ενώ σηµείωσε πως το θέµα θα απασχολήσει και την επόµενη συνεδρία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γιατί φαίνεται πως οι
µόνοι που έχουν ευεργετηθεί από τη µείωση του ήχου, είναι οι βιοµηχανίες και τα
υποστατικά γύρω από τον κυκλικό κόµβο.
Κατέληξε δε αναφέροντας πως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σ’ όλο τον κόσµο
ίσως, υπάρχουν πληθώρα αποτελεσµατικών µέτρων και τεχνικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν γι’ αποτροπή της ηχορύπανσης, γι’ αυτό θα ήταν καλό να παραδειγµατιστούµε και από τις εµπειρίες άλλων χωρών ή πόλεων που έχουν επιλύσει
παρόµοια ή δυσκολότερα προβλήµατα στο θέµα αυτό.

Από πλευράς του ο Υπεύθυνος Μηχανικός του έργου επέµεινε πως η λύση της
βύθισης ήταν και παραµένει η καλύτερη υπό τις περιστάσεις και ενηµέρωσε τους
κατοίκους ότι το εν λόγω πρόβληµα έχει ήδη εντοπισθεί από το Τµήµα ∆ηµοσίων
Έργων που προχώρησε ήδη σε µετρήσεις, γεγονός για το οποίο θα κρατήσει ενήµερους τόσο τους ιδίους όσο και την Τοπική Αρχή, ενώ ανέφερε πως έργα ηχοµόνωσης στο συγκεκριµένο δρόµο θα γίνουν στη βάση και τα ευρήµατα που θα προκύψουν από τις µελέτες αυτές.
Οι κάτοικοι πάντως ανέφεραν πως είναι αποφασισµένοι να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους µε κάθε τρόπο και µέσο, δήλωσαν όµως πως θα δώσουν πίστωση χρόνου και θα επανέλθουν, ενώ µελετούν και τη λήψη δικαστικών µέτρων σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι επεµβάσεις αυτές για βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας
έχουν πλήξει τις περιουσίες τους.

Τηλ.: 25811012
25811013
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∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2007

Νέα για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
Πραγµατοποιήθηκε το Μάιο 2007 η Γενική Συνέλευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
Ανασκόπηση στη δράση του απερχόµενου Συµβουλίου έκανε η Πρόεδρος του, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Λία Λεβέντη, η οποία υπενθύµισε τους
στόχους που τέθηκαν από της δηµιουργίας του Συµβουλίου και ήταν η ενεργοποίηση των οργανωµένων συνόλων νεολαίας στο ∆ήµο Αγίου
Αθανασίου, η συµµετοχή τους στα κοινά, η υιοθέτηση πολιτικής σε θέµατα νεολαίας, η υλοποίηση προγραµµάτων, δράσεων και έργων
υποδοµής, ο εντοπισµός των ενδιαφερόντων και προβληµάτων των νέων, κ.ά.
Στη συνέχεια ανέλυσε τις δραστηριότητες του Συµβουλίου τον περασµένο χρόνο που περιλάµβαναν ανάµεσα σ’ άλλα συµµετοχή των µελών του
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (καρναβάλι, beach party, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, συµµετοχή σε συνέδρια, εκδροµές σε
συνεργασία µε Τ/Κ νέους, συµµετοχή σε έρευνα, συµµετοχή σε ποικίλου περιεχοµένου εκδηλώσεις/ δράσεις του Οργανισµού Νεολαίας
Κύπρου, Graffiti), συνεχιζόµενη συµµετοχή µελών του Συµβουλίου σε δραστηριότητες µέσω διαφόρων προγραµµάτων που αναπτύσσει η UNDP των Ηνωµένων
Εθνών στην Κύπρο και στοχεύουν ανάµεσα σ’ άλλα, στην επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων του νησιού µας Ε/Κ και Τ/Κ.
Κλείνοντας η κ. Λεβέντη τόνισε πως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου έχει πάντα στο πλευρό του και στηρίζεται µόνιµα από τον Τοπικό ∆ήµο,
όπως επίσης και από τον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου, µέσ’ από τον οποίο Οργανισµό αναδείχθηκε ο θεσµός των ∆ηµοτικών Συµβουλίων Νεολαίας.
Ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι στηρίζουν µε οποιονδήποτε τρόπο τις δράσεις του Συµβουλίου και εκ µέρους και
των υπολοίπων µελών του, και υποσχέθηκε ακόµη περισσότερα και ποιοτικότερα για τη νεολαία του ∆ήµου.
Την οικονοµική κατάσταση ανέλυσε ο ταµίας του Συµβουλίου Ανδρέας Χριστοφόρου.
Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής στη δική του παρέµβαση ανέφερε πως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας
Αγίου Αθανασίου, είναι ένα ζωντανό κοµµάτι και µε τη δράση του από της δηµιουργίας του το 2004 έχει ήδη
ανατρέψει τυχόν ενδοιασµούς για το αντίθετο. Επανέλαβε δε την υπόσχεση πως η Τοπική Αρχή Αγίου Αθανασίου
θα είναι µόνιµος συµπαραστάτης του Συµβουλίου, αφού ένας από τους µόνιµους στόχους του ∆ήµου είναι η
δηµιουργία συνθηκών τέτοιων που θα δίνει την ευκαιρία στους νέους για υγιή ενασχόληση µε οποιοδήποτε τρόπο
µπορεί αυτό να επιτευχθεί, µακριά από κάθε είδους εξάρτηση και παραβατικότητα.
Στη Συνέλευση παρόντες ήταν µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως επίσης και µέλη των τοπικών νεολαιίστικων
οργανώσεων και άλλων οργανωµένων συνόλων της περιοχής καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτηρίων της
περιοχής του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.
Μέλη της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Λία Λεβέντη
Αντιπρόεδρος: Χάρης Παπαδόπουλος, Ταµίας: Κωνσταντίνος Αναξαγόρου, Γραµµατέας: Ηρώ Ηροδότου και
Μέλη: Γιώργος Χριστοδούλου, Ροδοσθένης ∆ιονυσίου, Άγγελος Κωνσταντίνου, Ολίβια Λαζάρου, Χριστιάνα
Κυριάκου, Στυλιανός Λιασίδης, Φρόσω Λεβέντη, Έλενα Ηροδότου, Ειρήνη Κωνσταντίνου, Ιωάννα Λοΐζου, Ειρήνη
Χατζηρούσσου.

Συµµετοχή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου
Αθανασίου στο Σώµα Ακριτών-πρόγραµµα της UNDP των
Ηνωµένων Εθνών, µε θέµα τον «Εθελοντισµό για αρχαρίους»
Με τον πιο όµορφο τρόπο ολοκληρώθηκε η χρονιά από τον περασµένο Σεπτέµβριο, της δράσης του Σώµατος Ακριτών µε
3ήµερη κατασκήνωση στον κατασκηνωτικό χώρο της Ακτής του Κυβερνήτη από 29 Ιουνίου µέχρι 1 Ιουλίου, 2007.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του σώµατος στη χρονιά που πέρασε και στο οποίο συµµετείχαν 15 µαθητές / µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου, είχαν διοργανωθεί ανάµεσα σ’ άλλα, πέντε συναντήσεις στο χώρο του
∆ηµαρχείου Αγίου Αθανασίου, ενώ παράλληλα πραγµατοποιήθηκε διήµερη κατασκήνωση στο δασικό πάρκο ∆ελίκηπου
στη Λευκωσία όπου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν τι είχαν µάθει µέχρι τότε.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου µε την έναρξη της νέας χρονιάς Σεπτέµβριος 2007 και του νέου
κύκλου συναντήσεων του Σώµατος Ακριτών, θα συµµετάσχει και πάλι µε οµάδα νέων.

Συµµετοχή ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νεολαίας Αγίου Αθανασίου

Στο Πρόγραµµα «Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς»
Οµάδα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου,
συµµετείχε από την 1-3 Ιουνίου 2007, στο πρωτοποριακό
πρόγραµµα βιωµατικής κατάρτισης φοιτητών και νέων
εκπαιδευτικών σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που
υλοποιείται από τη Μονάδα ∆ιατήρησης της Φύσης του Frederic
Institute of Technology και επιχορηγείται από το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης «∆ράση για τη Συνεργασία και την
Εµπιστοσύνη» του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Το πρόγραµµα, που είναι δικοινοτικό και θα υλοποιηθεί σε έξι
(6) συνολικά συναντήσεις στις ελεύθερες αλλά και
κατεχόµενες περιοχές, περιλαµβάνει µια σειρά επισκέψεων/
κατασκηνώσεων σε τρία Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ιδιαίτερης
οικολογικής και πολιτιστικής σηµασίας. Περιλαµβάνει επίσης
εκπαιδευτικά µαθήµατα σε αθλήµατα που σχετίζονται µε τη
φύση, όπως κατάδυση, καγιάκ και ποδηλασία.
Η πρώτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο
Περιβαλλοντικών Μελετών στο χωριό Κρίτου Τέρρα, µε
συµµετοχή µεγάλου αριθµού νέων, Ε/Κ και Τ/Κ, µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το περιβάλλον και στέφθηκε µε µεγάλη
επιτυχία, αφού άφησε πολύ
ευχαριστηµένους όλους τους
συµµετέχοντες. Ακολούθησε
επίσης
σειρά
άλλων
συναντήσεων, µε σταθµό τον
Πρωταρά, κατά την περίοδο
Αυγούστου - Σεπτεµβρίου.

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα GIN (Get in
Net) στις Βρυξέλλες
Οµάδα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας συµµετείχε στο επιµορφωτικό πρόγραµµα G.I.N. (Get in Net Training Course) που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (12 -17) το οποίο επιχορηγήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα YOUTH IN
ACTION. Συντονιστής για την Κύπρο ήταν ο Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου.
Σκοπός του σεµιναρίου στο οποίο συµµετείχαν εκτός από την Κύπρο και οµάδες
νέων από την Ολλανδία, Πολωνία, Γαλλία, Τσεχία, Τουρκία, Λετονία και Βέλγιο,
ήταν η επίτευξη σχεδιασµού ενός έργου (project) σε συνεργασία µε άλλες χώρες,
µετά τον εντοπισµό των κοινών αναγκών και στόχων τους.
Στη διάρκεια του σεµιναρίου και µέσα από πρακτικά παραδείγµατα και οµαδική
δουλειά, δόθηκε η ευκαιρία στους επιµορφούµενους να ενηµερωθούν σε γενικές γραµµές για λεπτοµέρειες για το πώς επιλέγεται ένα έργο, τα κριτήρια µε
βάση τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει ή απορρίπτει τη χρηµατοδότηση ενός
τέτοιου έργου, το πώς εντοπίζονται πιθανοί συνεργάτες και πως δικτυώνεσαι µ’
αυτούς, πως συµπληρώνεται η αίτηση για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα και πως
εντοπίζεται ο αρµόδιος για το κάθε θέµα εθνικός αντιπρόσωπος της χώρας, κ.ά.
Η οµάδα που αποτελείτο από τις Ιφιγένεια Κυριάκου και Μαρίνα Λουκά, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου και συνοδευόταν από την Πρόεδρο του Συµβουλίου Λία Λεβέντη, πέραν του αντικειµένου της επιµόρφωσης στο συγκεκριµένο θέµα, είχαν την ευκαιρία να γνωρισθούν µε νέους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ν’ ανταλλάξουν ιδέες και εµπειρίες σε θέµατα που τους απασχολούν στη χώρα τους ο καθένας, ενώ
σε µια διαπολιτισµική βραδιά παρουσίασαν τη δράση και τους στόχους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου
Αθανασίου.
Επόµενη κίνηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου είναι η κατάθεση αίτησης στα πλαίσια του
εν λόγω προγράµµατος για το ανέβασµα θεατρικής παράστασης µε την κοινή συµµετοχή των χωρών Κύπρου,
Πολωνίας, Τσεχίας και Λετονίας. Η αίτηση υποβλήθηκε κάτω από τον τίτλο «∆ιαφορετικότητα των Λαών» και αναµένεται µέχρι το τέλος Οκτωβρίου να ανακοινωθεί η τυχόν έγκρισή της.
Η πρόταση αυτή που αποτελεί πρωτοβουλία της Κύπρου µέσω του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου συζητήθηκε προκαταρκτικά στα πλαίσια του πιο πάνω σεµιναρίου στις Βρυξέλλες µε στόχο να διαφανεί µέσα
από την παράσταση η ανάγκη της αποδοχής της διαφορετικότητας των λαών και µε παραστατικό τρόπο να περάσει
το µήνυµα πως αυτό µπορεί να γίνει κατορθωτό.
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Αθλητισµός = Τρόπος Ζωής

Αθλητικό 10ηµέρο
Τουρνουά Χειροσφαίρισης πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στο
κλειστό γήπεδο Λυκείου Λινόπετρας µε τη συµµετοχή παιδιών της Ε’ τάξης
των ∆ηµοτικών Σχολείων της περιοχής του

Ενδιαφέρει τη Γυναίκα
Αθλητισµός & Γυναίκα
Από φέτος στόχος και σκοπός του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και του
ΑΓΟ είναι η έναρξη προγραµµάτων για τις γυναίκες.

Με στόχο τη σωστή λειτουργία του αθλητισµού στο ∆ήµο, την ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισµού και την καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύµατος,
µακριά από φανατισµούς, ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους, πραγµατοποιήθηκε το Τουρνουά Χειροσφαίρισης (χάντµπολ) και βραβεύθηκαν οι
νικητές του αγώνα. Σύνθηµα του αγώνα το «ευ αγωνίζεσθαι» ως τρόπος ζωής
στους µικρούς αθλητές.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν δάσκαλοι από όλα τα σχολεία της περιοχής τους
οποίους ο ∆ήµαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη συµπαράσταση και συµβολή
τους.

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε και το Τουρνουά Ποδοσφαίρου που διεξήχθη
στο Γήπεδο Mini Football UEFA - ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Στο χώρο του πρόσφατα εγκαινιασµένου γηπέδου παρευρέθηκε πολύς κόσµος
και πολλά παιδιά που παρακολούθησαν µε µεγάλο ενθουσιασµό το Τουρνουά
Ποδοσφαίρου µεταξύ των συλλόγων / σωµατείων και οργανωµένων συνόλων
της περιοχής. Η εκδήλωση αυτή πέραν από αθλητική ήταν και κοινωνική αφού
τα έσοδα της διοργάνωση ύψους £500,- περίπου, διατέθηκαν για την ενίσχυση
του ταµείου του Αντικαρκινικού Συνδέσµου Κύπρου. Επίσης αφιλοκερδώς
παραχώρησαν τις υπηρεσίες τους στο τουρνουά και οι διαιτητές του Συνδέσµου
∆ιαιτητών της ΕΠΟΛ κ.κ. Στέλιος Κολόνας και Αντρέας Χαραλάµπους.
Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν και οι Κωνσταντίνος Περεντός και Γιώργος
Παλάλας της ΕΚΑ -ΑΕΛ οι οποίοι υπέγραφαν αυτόγραφα και µπάλες στους
µικρούς αθλητές.
Στο τουρνουά συµµετείχαν 14 οµάδες όπου πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η οµάδα
του Σωµατείου «ΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ» και δευτεραθλήτρια η οµάδα του Ινστιτούτου
FOLLOW ME ενώ σ’ όλες τις οµάδες που έλαβαν µέρος δόθηκαν αναµνηστικές
πλακέτες.

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια του Προγράµµατος «Αθλητισµός για
Όλους - ΑΓΟ» και µε τη συνεργασία της Επιτροπής «Αθλητισµός και Γυναίκα» του
Κ.Ο.Α. διοργάνωσε το Μάιο, 2007 στο Κλειστό Γήπεδο Λυκείου Λινόπετρας
(Αγίου Αθανασίου) «Μέρα Εκγύµνασης Γυναικών».
Εγκεκριµένοι πτυχιούχοι γυµναστές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ΑΓΟ δίδαξαν και βοήθησαν να κατανοήσουν οι γυναίκες και νεανίδες τη
σπουδαιότητα της γυµναστικής.
Ο κυριότερος σκοπός ήταν ν’ αναπτυχθεί µια
αθλητική κουλτούρα που να καθιστά δυνατή και
ν’ αποδίδει αξία στην πλήρη συµµετοχή των
γυναικών σε κάθε µορφή του αθλητισµού.
Το πρόγραµµα συνεχίζεται και φέτος (Τρίτη και
Παρασκευή 7.30 - 8.30µ.µ.) στο Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Τουρνουά Mini Football
«Αγωνίζοµαι τίµια, στον αγώνα και στη ζωή»
Η Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισµού ∆ήµου Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία
µε το ∆ηµοτικό Σχολείο Λινόπετρας, πραγµατοποίησαν την τελευταία εκδήλωση
του ∆εκαηµέρου Αθλητικών Εκδηλώσεων, στο Γήπεδο Mini Football του ∆ήµου,
όπου συµµετείχαν µαθητές της ∆’ και Ε’ τάξης κάτω από το σύνθηµα «Αγωνίζοµαι τίµια, στον αγώνα και στη ζωή».
Οι µικροί αθλητές, αγόρια και κορίτσια, κάτω από την καθοδήγηση της γυµνάστριας τους κ. Μαργαρίτας Μωϋσέως, πραγµατοποίησαν οµαδικά παιγνίδια
µε στόχο πάντα το τίµιο παιγνίδι, το «εύ αγωνίζεσθαι».
Στην έναρξη της εκδήλωσης οι µαθητές διάβασαν τους κανονισµούς του Τίµιου
Παιγνιδιού - Fair Play, τους οποίους ετοίµασαν οι ίδιοι. Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής µίλησε στους µαθητές για τη σηµασία του να παίζει κανείς πάντα
τίµια, γιατί αυτό είναι που διαµορφώνει σωστούς ανθρώπους µε αρχές.
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Ψηλά από τη γέφυρα... έτρεξαν οι νέοι του Αγίου Αθανασίου
Κάτω από το σύνθηµα
«Αθλητισµός
σηµαίνει υγεία»
πραγµατοποιήθηκαν
οι εκδηλώσεις στα
πλαίσια του 10ήµερου Aθλητικών Eκδηλώσεων και Kοινωνικής Προσφοράς του
∆ήµου Αγίου Αθανασίου, που στόχο
έχουν να γίνει ο
αθλητισµός µέρος της ζωής του κάθε δηµότη, αλλά και η µετατροπή του, εκεί
και όπου µπορεί, σε τρόπο κοινωνικής προσφοράς.

Τα έσοδα που πρόεκυψαν από τις διάφορες εκδηλώσεις του 10ηµέρου,
δόθηκαν προς ενίσχυση της γενικότερης προσπάθειας του Αντικαρκινικού
Συνδέσµου Κύπρου, µέλη του οποίου παρευρίσκονταν στις εκδηλώσεις.

Το Σάββατο 21 Απρίλιου, διεξήχθη στο ανοικτό πολυγήπεδο, Τουρνουά
Αντισφαίρισης για το οποίο επέδειξαν ενδιαφέρον και έλαβαν µέρος πάρα
πολλά παιδιά που συµµετέχουν στο αντίστοιχο πρόγραµµα του ΚΟΑ, «Αθλητισµός για Όλους-ΑΓΟ», καθώς και άλλα παιδιά από την περιοχή του ∆ήµου,
ενώ την Κυριακή 22 Απριλίου, πραγµατοποιήθηκε µε επίσης πολύ µεγάλη
επιτυχία «Ο ΓΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2007» όπου αυτή τη φορά η διαδροµή πέρασε µέσα από την κρεµαστή γέφυρα της παρακαµπτηρίου λεωφόρου, που πρόσφερε όχι µόνο ασφάλεια αλλά και ένα εξαιρετικό συναίσθηµα
στους δροµείς, αποδεικνύοντας έτσι ότι εκεί και όπου υπάρχει σύγχρονη
υποδοµή, γίνεται πάντα αποδεκτή για τις όποιες δραστηριότητες µας.

Ευχαρίστησε επίσης όλους τους Γυµναστές των προγραµµάτων αυτών καθώς
και τα Μέλη της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισµού του ∆ήµου για τη συνεργασία, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συµβολή της ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου
και του ΚΟΑ για τη συνεχή στήριξη που παρέχουν στο ∆ήµο για σκοπούς
αθλητικής ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Συνδέσµου Αρτεµάκης Ζαχαρίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του τόσο στο ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο και σ’ όλους όσοι συµµετείχαν µε στόχο την ηθική στήριξη µιας
οµάδας συνανθρώπων µας, λιγότερο τυχερών.
Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής κατά την απονοµή των τιµητικών
διπλωµάτων σ’ όλους τους συµµετάσχοντες και των βραβείων στους πρωτεύσαντες, κάλεσε όλους σε στήριξη του Συνδέσµου αλλά και στην παραπέρα
ενασχόληση µε τον αθλητισµό µε την αξιοποίηση της υποδοµής που ο ∆ήµος
έχει δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία µε τον ΚΟΑ και που
αξιοποιεί κύρια, µέσω των προγραµµάτων «Αθλητισµός για όλους-ΑΓΟ».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ανάµεσα σ’ άλλους Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρος µε τα µέλη της Επιτροπής της τοπικής ΣΠΕ.

Στην εκδήλωση συµµετείχαν πέραν των 100 ατόµων διαφόρων ηλικιών οι
οποίοι είχαν χωριστεί σε κατηγορίες, µε οµαδικές συµµετοχές από το Σωµατείο ∆ροµέων ΠΕΡΙΚΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ∆ηµοτικό Σχολείο Λινόπετρας και το
Σύλλογο ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου, ενώ κάποιοι άλλοι διέτρεξαν «γύρο», µε
ποδήλατα.

Τουρνουά Beach Volley
«Ο αθλητισµός ενάντια στις εξαρτήσεις»
Κάτω απ’ αυτό το σύνθηµα η Επιτροπή Νεολαίας
και Αθλητισµού του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου σε
συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (Πρόγραµµα «Αθλητισµός για Όλους –
ΑΓΟ») και το Συµβουλευτικό Σταθµό Ο∆ΥΣΣΕΑΣ,
διοργάνωσε τον Ιούλιο, το A’ Τουρνουά Beach
Volley στην παραλία του ∆ήµου παρά το εστιατόριο
GOODY’S, θέλοντας να δείξει µε τον τρόπο αυτό
ότι συνειδητά επιλέγει τον Αθλητισµό ως τρόπο υγιούς ενασχόλησης των νέων.
Η όλη διοργάνωση σηµείωσε εξαιρετική επιτυχία
αφού η συµµετοχή νέων του ∆ήµου καθώς και
άλλων οργανωµένων οµάδων/συνόλων ήταν
µαζική.
Η υπεύθυνη του Συµβουλευτικού Σταθµού
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, Νικόλ Γιαννάκη διένειµε ανάµεσα
στους νέους ενηµερωτικά φυλλάδια για τις υπηρεσίες που παρέχει και την παρέµβαση γενικά του
Συµβουλευτικού Σταθµού για λογαριασµό των
πέντε ∆ήµων της Μείζονος Λεµεσού, στο θέµα της
πρόληψης από τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Λία Λεβέντη, ευχαριστηµένη από την επιτυχή διοργάνωση επανέλαβε
τη θέληση του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου για συνέχιση της συνεργασίας µε τον Κυπριακό Οργανισµό
Αθλητισµού στην προώθηση του προγράµµατος
Αθλητισµός για Όλους, ενώ δεν παρέλειψε ν’ αναφέρει πως η Τοπική Αρχή θα συνεχίσει να ενισχύει τα αθλητικά σωµατεία της περιοχής του, που
ανελλιπώς συµµετέχουν στις διάφορες διοργανώσεις του ∆ήµου.
Τέλος ευχαρίστησε τη συντονίστρια του προγράµµατος ΑΓΟ Αλεξία Ροτσίδου όπως και όλους τους
συντελεστές για την πολύτιµη βοήθεια και συµβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση του τουρνουά.
Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στο Κανάλι 6 που
ήταν χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης
καθώς και το Εστιατόριο GOODY’S για τη στήριξή
του.
Νικητές του τουρνουά:
ΑΓΟΡΙΑ:
1oς: Ιστιοπλοϊκός
2ος: ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου
3ος: ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγ. Αθανασίου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
1oς: Ιστιοπλοϊκός Β’
2ος: Ιστιοπλοϊκός Γ’
3ος: ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου

ÛÂÏ›‰·

22

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά

∆ ρ ώ µ ε ν α

Αφιέρωµα στη Μαθητική ∆ηµιουργία
«Μήνας Θεατρικής Ανάπτυξης και Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας» στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου
Με στόχο η τέχνη του θεάτρου να γίνει µέσο επιµόρφωσης και δηµιουργικής
δραστηριότητας, ιδίως ανάµεσα στους νέους, ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου διοργάνωσε τον Απρίλιο σειρά εκδηλώσεων µε το γενικότερο τίτλο «Μήνας Θεατρικής Ανάπτυξης και Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας».
Έτσι ο Απρίλης διέρρευσε δίνοντας την ευκαιρία στις θεατρικές οµάδες των
µαθητών µε τη βοήθεια των καθηγητών τους ν’ ανεβάσουν την αξιόλογη δουλειά που είχαν ετοιµάσει κατά τη διάρκεια του χρόνου καθώς και το «Θεατρικό Εργαστήρι» του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου που κουβαλάει πλέον µια παράδοση δέκα χρόνων. ∆έκα δηµιουργικών χρόνων µε συµµετοχή σε διαγωνισµούς, αξιοποίηση του ερασιτεχνικού δυναµικού του ∆ήµου (εργαζόµενοι,
εκπαιδευτικοί, µαθητές) και συµβολή στην παραπέρα ανάπτυξη θεατρικής παιδείας µεταξύ των ανθρώπων του ∆ήµου.
Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε µε τη θεατρική παράσταση «Ο κλέφτης των
αστεριών» της Ζωής Βαλάση από τη θεατρική οµάδα του Γυµνασίου Λινόπετρας, ενώ στη συνέχεια και συγκεκριµένα στις 21 Απριλίου, ανήµερα της επετείου επιβολής της ελληνικής χούντας, το έργο «∆άφνες και Πικροδάφνες»
των ∆ηµήτρη Κεχαϊδη και Ελένης Χαβιαρά που ανέβασε το Θεατρικό Εργα-

στήρι του ∆ήµου, αποτέλεσε φόρο τιµής για τους αγώνες του ελληνικού λαού
ενάντια στη δικτατορία, αφού το ίδιο το έργο καταδεικνύει τις συνέπειες και τα
επακόλουθα της έλλειψης δηµοκρατίας και ελεύθερης σκέψης.
Αντίστοιχα η πρεµιέρα των υπολοίπων θεατρικών εκδηλώσεων έγινε στις 24
και 27 Απριλίου µε την παράσταση «Ο Αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου από
τη θεατρική οµάδα του Γυµνασίου Αγίου Αθανασίου και «Μαντάµ Σουσού»
του ∆ηµήτρη Ψαθά από τη θεατρική οµάδα του Λυκείου Λινόπετρας.
Σε σύντοµο χαιρετισµό του κατά την
έναρξη των εκδηλώσεων, ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής είπε
πως ο θεσµός βοηθά στην ενθάρρυνση της ερασιτεχνικής πολιτιστικής
δηµιουργίας και στην καλλιέργεια της
θεατρικής παιδείας στο ∆ήµο. Ευχή
όλων να συνεχίσει ανοδικά την
πορεία του, βάζοντας φραγµό στην
πολιτιστική υποκουλτούρα που ανθεί
παντού, ενώ κατέληξε λέγοντας πως ο
ίδιος είναι σίγουρος ότι θ’ αναζωογονήσει το ενδιαφέρον του θεατρόφιλου
κοινού και θα συµβάλει αποφασιστικά
στην υγιή ενασχόληση των νέων
δηµοτών του, οι οποίοι, µέσα από τη
θεατρική δηµιουργία και συµµετοχή,
θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και ν’ αναπτύξουν την τέχνη του
Θεάτρου, γνωρίζοντας έτσι τον όµορφό του κόσµο.

Τελετή Λήξης
«Νέοι, Πολιτισµός και Τοπική
Αυτοδιοίκηση στη Σύγχρονη
Καταναλωτική Κοινωνία» ήταν το
θέµα της διάλεξης που οργανώθηκε
στο πλαίσιο της τελετής λήξης του
Μήνα Θεατρικής Ανάπτυξης και
Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας στο
∆ηµοτικό Μέγαρο το Μάιο, 2007 µε
µεγάλη επιτυχία, όπου σ’ αυτή συµµετείχαν και πήραν µέρος στη συζήτηση εκπαιδευτικοί, Μέλη Σχολικών
Εφορειών, γονείς και µαθητές.
Το πρόγραµµα της βραδιάς άνοιξε µε
τις µελωδίες του βιολιού και τραγούδια από τους µαθητές του Γυµνασίου
Λινόπετρας υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της µουσικής τους κ. Αντρέα
Κωνσταντίνου όπου εξέπληξαν ευχάριστα τους παρευρισκόµενους.
Καλωσορίζοντας όλους ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε
για ακόµα µια φορά στις αξιόλογες προσπάθειες που καταβάλλουν οι µαθητές
και εκπαιδευτικοί για ν’ ανεβάσουν αυτές τις θεατρικές παραστάσεις και δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συντελεστές των εκδηλώσεων αυτών
τονίζοντας ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από µέρους του ∆ήµου
ούτως ώστε να θεσπιστεί και να καθιερωθεί σε ετήσια βάση ο πολιτιστικός
αυτός µήνας.
Ακολούθησε διάλεξη µε θέµα «Νέοι – Πολιτισµός και Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σύγχρονη Καταναλωτική Κοινωνία» µε εισηγητή τον ∆ρα Φιλοσοφίας Μενέλαο Αβραάµ, ο οποίος κατάθεσε τις δικές του απόψεις και προτάσεις επί του σοβαρού θέµατος που αναπτύχθηκε, τονίζοντας έτσι πως η έννοια
του πνευµατικού πολιτισµού ορίζεται γενικά σαν η σχέση του ανθρώπου µε τις
πολιτιστικές του ρίζες και τις πνευµατικές του παραδόσεις και ειδικότερα η
σχέση του µε τις τέχνες, τη µουσική, το τραγούδι, το θέατρο, τη λογοτεχνία, το
χορό, τη ζωγραφική, τα µουσεία, τα βιβλία, κ.λ.π. Είναι δηλαδή η ουσιαστική
επαφή και συµµετοχή σε εκείνο το χώρο, µέσα στον οποίο ο άνθρωπος έχει τη
δυνατότητα να καλλιεργηθεί πνευµατικά, ηθικά, αισθητικά και ψυχικά.
Οι απόψεις του κ. Αβραάµ, έτυχαν από µέρους των παρευρισκοµένων και ιδίως
των νέων παιδιών, εξαιρετικών σχολίων και είναι φανερό ότι µόνο µέσα από τη
σωστή τεκµηρίωση και αποτύπωση των διαφόρων κοινωνικών φαινοµένων,
µπορούµε να ελπίζουµε σε µείωση ή και εξάλειψή τους.
Κατά την τελετή λήξης απονεµήθηκαν τέσσερα βραβεία στο Γυµνάσιο Αγίου
Αθανασίου και Λινόπετρας, στο Λύκειο Λινόπετρας καθώς και στη Θεατρική
Οµάδα του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. Ειδικής τιµητικής διάκρισης έτυχαν επίσης, µαθητές του ∆ήµου, για τη δηµιουργική τους συµµετοχή στο Μήνα Θεατρικής Ανάπτυξης και Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας καθώς επίσης και στα µέλη
της Θεατρικής Οµάδας του ∆ήµου.
Τέλος ο ∆ήµος δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόµενους.
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∆ιεθνής Ηµέρα Παιδιού και Παγκόσµια Ηµέρα
Περιβάλλοντος
Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου γιόρτασε και φέτος την παιδική δηµιουργία στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Ηµέρας Παιδιού και της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος την Τετάρτη 6 Ιουνίου, 2007 στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη στην
Τουριστική Περιοχή του ∆ήµου µε σύνθηµα «Τα παιδιά Αγαπούν και Φροντίζουν το Περιβάλλον».
Το πάρκο ζωντάνεψε το απόγευµα της Τετάρτης όπου τα παιδιά έσπευσαν µαζί
µε τους γονείς τους για να περάσουν ένα ευχάριστο αλλά και δηµιουργικό απόγευµα.
Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε σύντοµο χαιρετισµό του είπε µεταξύ
άλλων ‘ότι η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στη παιδική δηµιουργία και τη µέρα
περιβάλλοντος, δύο έννοιες απόλυτες συνυφασµένες µεταξύ τους. ∆ιατήρηση
ενός καθαρού περιβάλλοντος σηµαίνει εξασφάλιση ενός υγιούς µέλλοντος για
τα παιδιά µας’.
Στην εκδήλωση συµµετείχε και η εταιρεία Green Dot (Κύπρου) προωθώντας
και αυτή µε τη σειρά της, τη βασική έννοια της ανακύκλωσης.
Βασικός στόχος ήταν η ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα ανακύκλωσης αλλά
και η καλλιέργεια µιας σωστής περιβαλλοντικής συνείδησης που φυσικά δοµείται καλύτερα και ορθότερα από την παιδική ηλικία.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τα ανακυκλώσιµα υλικά από
την Green Dot από τις δηµοφιλείς ηθοποιούς της κυπριακής τηλεόρασης
Βίβιαν Νικολαϊδου και Μικαέλλα Κουτουµάνου και να συµµετάσχουν σε

δραστηριότητες όπως «Παίζω και µαθαίνω για την ανακύκλωση» και
«∆ηµιουργίες µε ανακυκλώσιµα υλικά» από το Εργαστήριο Τέχνης του
∆ήµου.Της εν λόγω εκδήλωσης προηγήθηκε καλλιτεχνικό πρόγραµµα που
περιλάµβανε τραγούδια από τη Μουσική Σχολή της Γεωργίας Πωτοπαπά και
χορό από τις µαθήτριες του Εργαστηρίου Μοντέρνου Χορού του ∆ήµου,
δίδοντας έτσι την ευκαιρία σ’ όλα τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να ενηµερωθούν ταυτόχρονα.

Συµµετοχή ∆ήµου Αγίου Αθανασίου µε ανθοστολισµένο άρµα

στα ανθεστήρια
2007

Προστατεύουµε τη φύση, αγαπούµε το περιβάλλον
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Προβολή Ντοκιµαντέρ µε τίτλο
«Οι άνθρωποι στο χώρο και στο χρόνο, αναδροµή
στο χθες – αναφορά στο σήµερα»
Η πρώτη επίσηµη παρουσίαση της ταινίας – ντοκιµαντέρ «Οι άνθρωποι στο
χώρο και στο χρόνο, αναδροµή στο χθες – αναφορά στο σήµερα», που
επιµελήθηκαν οι Πασχάλης Παπαπέτρου και Νίκος Αβρααµίδης έγινε τον
Ιούνιο 2007, στην πλατεία παρά το Πολιτιστικό Κέντρο (Παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο) του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής καλωσόρισε όλους τους παρευρισκοµένους στην εκδήλωση που αποτελούσε την πρώτη των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2007 του ∆ήµου. Ανέφερε δε πως η ταινία, είναι αφιερωµένη στα 20 χρόνια του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και ολοκληρώθηκε µέσα
από την τέχνη του κινηµατογράφου, την ιστορία του ∆ήµου, των ανθρώπων του
και όλων όσων µπορούσαν σήµερα να καταγραφούν και να γίνουν θέµα αναφοράς και πηγή πληροφόρησης για τις σηµερινές αλλά και µελλοντικές γενεές.
Ένα µεγάλο εύγε απηύθυνε σ’ όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα τους
Πασχάλη Παπαπέτρου και Νίκο Αβρααµίδη για το οµολογουµένως εξαιρετικό
αποτέλεσµα, δεδοµένης της σκληρής δουλειάς και της γνώσης που απαιτείται
για µια τέτοια παραγωγή, καθώς επίσης και στον κ. Μάριο Στυλιανού ο οποίος έχει συνεργαστεί ως σύµβουλος/ µελετητής του ∆ήµου στο θέµα της παραγωγής της ταινίας (ετοιµασία των όρων προσφοράς, κ.ά.). Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης εξέφρασε προς τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού και
Εσωτερικών που ως γνωστό έχουν επιχορηγήσει την παραγωγή της ταινίας.
Αισθήµατα συγκίνησης και νοσταλγίας άλλων εποχών προκάλεσε σ’ όσους
δηµότες παρευρέθηκαν στην εκδήλωση προβολής της ταινίας, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχουν
καταγραµµένα και είναι προσιτά σε όλους, η ιστορία του ∆ήµου, ήθη και έθιµα,
διανθισµένα µε ωραία µουσική επένδυση.
Ο ψηφιακός δίσκος DVD διατίθεται από τα γραφεία του ∆ήµου προς £5.

Μοναδικές στιγµές για τη νεολαία
του Αγίου Αθανασίου
Σε µια όµορφη γιορτή της νεολαίας
εξελίχθηκε η Συναυλία µε Ροκ
Συγκροτήµατα που ο ∆ήµος Αγίου
Αθανασίου οργάνωσε στα πλαίσια
των καλοκαιρινών πολιτιστικών
εκδηλώσεων µε το γενικότερο τίτλο
«∆ΙΗΜΕΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ».
Το παρόν τους έδωσαν εκατοντάδες νέα παιδιά στα οποία ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής υποσχέθηκε ότι η εκδήλωση αυτή που φέρνει
κοντά όλους τους νέους της περιοχής σε ένα από τους πιο όµορφους χώρους
του ∆ήµου, όπως είναι αυτός της παραλιακής του περιοχής παρά το εστιατόριο
GOODY’S θα γίνει πλέον ένας όµορφος θεσµός του καλοκαιριού, µε στόχο την
υγιή ψυχαγωγία των νέων µέσω των ρυθµών της έντεχνης ροκ µουσικής από
τη µια και την ενθάρρυνση τους στην καλλιτεχνική δηµιουργία ως ενός άλλου
τρόπου έκφρασης που αποτελεί ανάχωµα αντίστασης στην υποκουλτούρα που
βοµβαρδίζει σήµερα τη νεολαία µας.
Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµαρχος ξεπροβόδισε εκ µέρους του ∆ήµου, τόσο
τους νέους που κατατάσσονταν σε λίγες µέρες στην Εθνική Φρουρά όσο κι
αυτούς που εξασφάλισαν θέσεις σε ανώτατα ιδρύµατα για σπουδές ευχόµενος
σε όλους καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν το Μουσικό Ατελιέ ΦΕΙ∆ΙΑ ΠΟΛΥΣΤΥΠΙΩΤΗ, τα
κυπριακά
συγκροτήµατα
ΣΚΙΑΧΤΡΑ, ΚΡΟΚΕΣ καθώς και το
Συγκρότηµα Σάββα Ισοβίτη µε το
Στέλιο Στυλιανού και τη µπάντα
τους, ενώ συντόνιζε καλλιτεχνικά
ο Φάνης Κρίγκος, µουσικός
παραγωγός στο Κανάλι 6 που
ήταν και χορηγός προβολής της
εκδήλωσης.

Βραδιά Χορού από τα
Εργαστήρια Μοντέρνου
και Παραδοσιακού Χορού
του ∆ήµου
Πληθώρα κόσµου παρευρέθηκε και παρακολούθησε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου τον Ιούνιο 2007 πλούσιο χορευτικό πρόγραµµα
από τα Εργαστήρια Μοντέρνου και Παραδοσιακού χορού του ∆ήµου, το
αποτέλεσµα σκληρής δουλείας και προσπαθειών ενός χρόνου.
Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής καλωσορίζοντας όλους στην εκδήλωση
που εντάσσεται στο πλαίσιο των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
εξέφρασε τις θερµές του ευχαριστίες προς όλους όσοι δούλεψαν στη διάρκεια
του χρόνου, τους χοροδιδασκάλους του Μοντέρνου και Παραδοσιακού χορού
Μαρία Περικλέους και Στέλιο Λανίτη αντίστοιχα, τους γονείς που εµπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στα εργαστήρια του ∆ήµου και φυσικά συνεχάρη τα ίδια τα
παιδιά, µέλη των χορευτικών
εργαστηρίων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο
νεοσύστατο
εργαστήριο
Μοντέρνου Χορού που λειτούργησε για πρώτη χρονιά µε
µεγάλη επιτυχία για παιδιά και
ενήλικες (ηλικίες από 6 - 45
χρονών), τα µέλη του οποίου
ξεπέρασαν τα 50 άτοµα.
Ανάµεσα στους στόχους του ∆ήµου εξαρχής, ήταν ανάµεσα σ’ άλλα, όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος, η δηµιουργία πολιτιστικών τµηµάτων για την ενασχόληση µε
θέµατα τέχνης και πολιτισµού για δηµότες κάθε ηλικίας αφού κάτι τέτοιο αποτελεί συστατικό στοιχείο της υψηλής ποιότητας ζωής των κατοίκων µιας πόλης.
Γι’ αυτό ευχαρίστησε όλους που αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή από την
πρώτη στιγµή όχι µόνο στα εργαστήρια χορού αλλά και τα υπόλοιπα Έκθεση Ζωγραφικής
πολιτιστικά εργαστήρια του ∆ήµου,
κάτι που αφήνει ευοίωνες προοπτικές για το µέλλον τόσο για τα ίδια τα
µέλη των εργαστηρίων όσο και τους
στόχους του ∆ήµου για την καλλιέργεια του πολιτισµού σε κάθε του
µορφή.
Πολιτιστικά Εργαστήρια ∆ήµου
• Εργαστήρια Τέχνης, υπό την
καθοδήγηση των εικαστικών θεατρική Παράσταση «Μέσα στο Νερό ∆ασκάλα»
Έβελιν και Ελίνας Ιωάννου
(δουλειά των µαθητών έχει
εκτεθεί πρόσφατα σε ειδική
εκδήλωση στο Πολιτιστικό
Κέντρο του ∆ήµου).
• Εργαστήρια Θεάτρου (παιδικών και ενηλίκων), όπου διδάσκει η ηθοποιός Γιολάντα Χριστοδούλου
θεατρική Παράσταση «Ελίζα»
Το παιδικό εργαστήριο ανέβασε τη
θεατρική παράσταση «Μέσα στο
Νερό ∆ασκάλα» του Γιάννη Ξανθούλη ενώ το εφηβικό εργαστήρι
του ∆ήµου παρουσίασε το έργο
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου.
Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής τόνισε πως «τα παιδιά του ∆ήµου αναπτύσσουν ωραίες δραστηριότητες µε
το να ασχολούνται µε τον Πολιτισµό και το Θέατρο. ∆εν είναι λίγες οι φορές που
έχουµε πει πως το θέατρο µορφώνει ταυτόχρονα µικρούς και µεγάλους και
θεωρώ πως µέσα από τη δουλειά του Εργαστηρίου Θεάτρου έχουµε δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να συνεχιστεί µια πολύ καλή παράδοση
αγάπης και καλλιέργειας της τέχνης του θεάτρου εδώ στο ∆ήµο µας».
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Ενθουσιώδους υποδοχής σε Φεστιβάλ στη Ρουµανία έτυχε το χορευτικό συγκρότηµα του ∆ήµου

Το Χορευτικό Συγκρότηµα Κυπριακών
Παραδοσιακών Χορών ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου σε Φεστιβάλ στη ΡουµανίαBistrita 2007

Το Χορευτικό Συγκρότηµα ∆ήµου Αγίου Αθανασίου πήρε µέρος µε µεγάλη
επιτυχία στο 12ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ "Nunta Zamfirei" που έγινε
στη Ρουµανία – Bistrita (12-16 Ιουλίου 2007). Στο φεστιβάλ έλαβαν µέρος 7
χώρες. Η Ιταλία, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία, Ecuador, Ρουµανία και η Κύπρος.
Συνολικά συµµετείχαν πάνω από 300 καλλιτέχνες.
Η πρόσκληση έγινε µέσω του Πολιτιστικού Οµίλου της πόλης της Bistrita που
οργάνωσε το φεστιβάλ, σε συνεργασία µε το ∆ηµαρχείο της πόλης και τη ∆ιεθνή
Οργάνωση IGF.
Το χορευτικό συγκρότηµα του ∆ήµου εκπροσώπησε την Κύπρο µε οµάδα 19
ατόµων. ∆ύο οργανοπαίκτες, Γιάννη Κυπριανού στο βιολί και Παναγιώτη Ζαβρό
στο λαούτο, και τους γνωστούς τραγουδιστές Όλγα Ποταµίτου και Αντρέα
Μαυροµµάτη, 12 χορευτές, το χοροδιδάσκαλο Στέλιο Λανίτη και δύο
εκπρόσωπους του ∆ήµου, Μικαέλα Μαργαρίτη Πολιτιστικό Λειτουργό και Κώστα
Μαραγκό.
Το συγκρότηµα παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια της Κύπρου,
όπου µαζί µε τις εξαιρετικές φωνές των τραγουδιστών άφησαν στο κοινό που
παρακολούθησε τις παραστάσεις τις καλύτερες εντυπώσεις.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν την
έκθεση της συλλογής λαογραφικών και παραδοσιακών αντικειµένων που έγινε
στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης Bistrita. Η έκθεση εµπλουτίστηκε από
φωτογραφίες, χάρτες, βιβλία, επεξηγηµατικές πινακίδες και ενδυµασίες της
κάθε χώρας µε στόχο την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης
τους, τα ήθη και τα έθιµα τους.
Επίσης µια άλλη ευχάριστη στιγµή του φεστιβάλ ήταν ο διαγωνισµός "Miss
Zamfira" όπου µέλη από κάθε συγκρότηµα εκτέλεσαν ένα τραγούδι
παραδοσιακού ρεπερτορίου και παρουσίασαν την παραδοσιακή ενδυµασία της
χώρας τους, καθώς και εκµάθηση ενός παραδοσιακού χορού της Ρουµανίας.
Γενικά ήταν µια αξέχαστη εµπειρία για όλους τους συµµετέχοντες γιατί τους
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν άτοµα από άλλες χώρες µε τα οποία
µοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον, να περάσουν ευχάριστες στιγµές µαζί και ν’
ανταλλάξουν τηλέφωνα και διευθύνσεις. Ο χορός και η µουσική κατάφεραν για
ακόµη µια φορά να ενώσουν τους ανθρώπους.

Το Χ ο ρ ε υ τ ι κ ό Σ υ γ κ ρ ό τ η µ α ∆ ή µ ο υ Αγ ί ο υ Α θ α ν α σ ί ο υ
Το χορευτικό συγκρότηµα του Κυπριακών Χορών ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
ιδρύθηκε το 1997 µε πρωτοβουλία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εντάσσοντας σ’
αυτό φίλους των παραδοσιακών χορών του τόπου µας αλλά και άτοµα που ήθελαν
ν’ ασχοληθούν µε τη λαϊκή µουσική παράδοση και χορό. Χοροδιδάσκαλος τα 10
αυτά χρόνια λειτουργίας του είναι ο Στέλιος Λανίτης ο οποίος στην πορεία
ανέπτυξε τη διδασκαλία του χορού και σε οµάδες µικρότερης ηλικίας.
Όλα αυτά τα χρόνια το συγκρότηµα έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα, αφού
συµµετέχει σε πολλές εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Στο
εσωτερικό παρουσιάστηκε σε όλη σχεδόν την Κύπρο σε αξιόλογες εκδηλώσεις,
φεστιβάλ, γιορτές του κατακλυσµού και σε πολλές από τις Κυπριακές Κοινότητες
αποσπώντας πολύ κολακευτικά σχόλια και κριτικές.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του θερινού χρόνου, η χορευτική οµάδα του ∆ήµου
συµµετέχει ανελλιπώς στο φεστιβάλ της Γιορτής του Κρασιού που
πραγµατοποιείται τον Αύγουστο κάθε χρόνο.

Με επιτυχία έληξαν οι Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις στον Άγιο Αθανάσιο
Με µουσική συναυλία της
συµπατριώτισσας µας
Έυης Καπάταη αποχαιρέτησε ο Άγιος Αθανάσιος το
φετινό καλοκαίρι που πρόσφερε οµολογουµένως
αξιόλογες πολιτιστικές
εκδηλώσεις που απόλαυσαν µικροί και µεγάλοι.
Στην τελευταία λοιπόν
εκδήλωση στις 7 του Σεπτέµβρη η Εύη Καπάταη ενθουσίασε µε την προσεγµένη της ερµηνεία όσους παρευρέθηκαν στην πλατεία του Πολιτιστικού
Κέντρου ταξιδεύοντας τους στα όµορφα µονοπάτια του Έντεχνου και Λαϊκού Τραγουδιού. Το ίδιο εξαιρετική ήταν και η εµφάνιση του Χορευτικού
Οµίλου ∆ΙΟΝΥΣΟΣ που θύµισε σ’ όλους πόσο ωραία χορεύονται οι αξέχαστες επιτυχίες του Ελληνικού πενταγράµµου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πλήθος κόσµου, που απόλαυσαν τη βραδιά σιγοτραγουδώντας γνωστές ελληνικές µελωδίες. Οι µουσικές βραδιές αυτές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτιστικής προσφοράς του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και η

προσέλευση του κόσµου σε αυτές και ιδιαίτερα των παιδιών όπως τόνισε ο ∆ήµαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής δείχνει πως
έχουν γίνει µέρος της ψυχαγωγίας τους,
και τόνισε ότι, η Τοπική Αρχή θα καταβάλει
µεγαλύτερη προσπάθεια στην ενίσχυση του
Πολιτισµού και των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων.

ÛÂÏ›‰·

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή

26

Π α ρ έ µ β α σ η

Π ρ ό γ ρ α µ µ α Αν α β ά θ µ ι σ η ς
Παιδικής Λέσχης ΣΚΕ
Αγίου Αθανασίου
Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου και το Σ.Κ.Ε Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια της προσπάθεια τους για στήριξη των κοινωνικών οµάδων της περιοχής λειτουργούν το Πρόγραµµα «Αναβάθµιση Παιδικής Λέσχης του Σ.Κ.Ε Αγίου Αθανασίου».
Το νέο αυτό Πρόγραµµα λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επέκταση και βελτίωση των µονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωµένων, αναπήρων και άλλων εξαρτωµένων», στο πλαίσιο του Μέτρου 1.4 που αφορά την «Προώθηση της πρόσβασης
των γυναικών στην αγορά εργασίας», το οποίο εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού, στο Στόχο 3 «Ανθρώπινο ∆υναµικό».
Η υλοποίηση του Προγράµµατος άρχισε τον Οκτώβριο 2007 και οι δαπάνες του θα καλυφθούν για διάρκεια ενός έτους κατά 50% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και κατά 50% από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας). Οι
υπηρεσίες του Προγράµµατος θα προσφέρονται δωρεάν κατά τη διάρκεια της συγχρηµατοδότησης.
Το Πρόγραµµα επικεντρώνεται τόσο στην εργασιακή ένταξη του αδρανούς γυναικείου δυναµικού της επικράτειας του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου καθώς και στην ενθάρρυνση της επανένταξης των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση δράσεων φροντίδας, απασχόλησης και εκπαίδευσης των παιδιών τους.
Βασικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η επέκταση και εξέλιξη της Παιδικής Λέσχης του
Σ.Κ.Ε Αγίου Αθανασίου µε την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του καθώς και η δηµιουργία νέου τµήµατος, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι γυναίκες που πρέπει να εργαστούν σε
παρατεταµένο ωράριο και δεν µπορούν λόγω της ανάγκης φύλαξης των παιδιών τους.
Οι ώρες λειτουργίας θα είναι κατά τη σχολική περίοδο 1.00µ.µ – 7.30µ.µ και κατά την καλοκαιρινή περίοδο 7.00π.µ – 7.30µ.µ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στην οµάδα στόχο η οποία συµπεριλαµβάνει άνεργες µητέρες:
•µονογονεϊκών οικογενειών
•πολύτεκνες µητέρες
•γυναίκες οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα
Παρεχόµενες υπηρεσίες του Προγράµµατος είναι:
- Παραλαβή παιδιών από το σχολείο και µεταφορά τους στο χώρο της Παιδικής Λέσχης
- Παροχή µεσηµεριανού γεύµατος και απογευµατινού
- Μελέτη σχολικής εργασίας
- Μαθήµατα γι’ ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων (χορός, µουσική, θέατρο)
- Μαθήµατα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
- Ελεύθερες ∆ραστηριότητες
- Μαθήµατα περιβαλλοντικής αγωγής
Πληροφορίες στα τηλ.: 25 726400 ή 99826155.

Περικοπές στα προγράµµατα των ΣΚΕ (Συµβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισµού)
Επιχειρεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Ευηµερίας)
∆υσφορία επικρατεί ανάµεσα στα Μέλη του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου (και φαίνεται
πως δεν αφορά µόνο το συγκεκριµένο ΣΚΕ) από τις περικοπές στις οποίες το
Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας έχει προχωρήσει, χωρίς να διαβουλευθεί προηγουµένως µε τους ενδιαφερόµενους.
Συγκεκριµένα σε περιπτώσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναβάθµιση υφισταµένων προγραµµάτων (στην περίπτωση του Αγίου Αθανασίου υποβλήθηκε αίτηση για αναβάθµιση του προγράµµατος Προστασίας και Απασχόλησης
Παιδιού) και τα οποία εγκρίθηκαν µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας του κράτους, έχουν αφαιρεθεί οι κρατικές χορηγίες µε τη δικαιολογία ότι οι χρηµατοδοτήσεις που παίρνουν
οι δικαιούχοι φορείς, επαρκούν τόσο για το υφιστάµενο πρόγραµµα λειτουργίας
της Παιδικής Λέσχης, όσο και για το εγκριµένο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Επέκταση
και Βελτίωση των Μονάδων Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών».
Το γεγονός αυτό προκαλεί ερωτηµατικά όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΚΕ και
∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής, γιατί είναι γνωστό τοις

πάση ότι το συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα έχει εγκριθεί στη βάση δικού
του ξεχωριστού προϋπολογισµού, οι πρόνοιες του οποίου θα πρέπει να τηρηθούν
µε κάθε αυστηρότητα. Πέραν αυτού και παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Υπηρεσίες προχώρησαν και στη µείωση
των λειτουργών που ασχολούνταν µε την παρακολούθηση των προγραµµάτων των
ΣΚΕ σε µια προσπάθεια εξοικονόµησης προσωπικού. Να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµαρχος έχει ήδη αποστείλει στον αρµόδιο Υπουργό Εργασίας, σχετική επιστολή διαµαρτυρίας.
Είναι πραγµατικά λυπηρό, συνέχισε ο ∆ήµαρχος, από τη µια να γίνονται προσπάθειες από µέρους των Τοπικών Αρχών για βοήθεια και συνεργασία µε τις κυβερνητικές υπηρεσίες έτσι ώστε να ενισχυθεί η παροχή κοινωνικής αρωγής σε οµάδες που την έχουν πραγµατικά ανάγκη και από την άλλη να παρατηρείται η τάση
οικονοµίστικης προσέγγισης, µια φιλοσοφία που δεν βοηθά στην ενίσχυση του
κοινωνικού ιστού, για την επίτευξη του οποίου χρειάζεται µια συνεχής και συστηµατική προσπάθεια.
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Χειρούργος Οδοντίατρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Κέρκυρας 6Α, Άγιος Αθανάσιος,
4107 Λεµεσός, Κύπρος
Τηλ.: 25332944, Φαξ: 2538473
Ε-mail: elenipa@spidernet. com.cy
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Όµορφο και υγιές χαµόγελο για µια ζωή

1. Η πρώτη επίσκεψη του
παιδιού στον οδοντίατρο:
Η πρώτη επίσκεψη του
παιδιού στον οδοντίατρο
πρέπει να γίνεται στην
ηλικία του ενός έτους. Θα
περιλαµβάνει συµβουλές
στοµατικής υγιεινής και εξοικείωση του παιδιού µε
τον οδοντίατρο. Η έγκαιρη επίσκεψη του παιδιού σας
πριν δηµιουργηθούν οδοντιατρικά προβλήµατα τα
οποία θα χρειάζονται θεραπεία θα οδηγήσει στην
καλή εµπειρία του παιδιού και σε µια σχέση
εµπιστοσύνης µε τον οδοντίατρο. Έχετε υπόψη σας
ότι, η οδοντική τερηδόνα (σάπιο δόντι) µπορεί να
εµφανιστεί από την ηλικία των 12-13 µηνών και να
καταστρέψει τα δόντια ολοσχερώς. Πως µπορεί ένα
παιδί λοιπόν να έχει καλή εµπειρία όταν επισκεφθεί
τον οδοντίατρο µε σάπια δόντια τα οποία θα πονούν
και θα έχουν απόστηµα και τα οποία µπορεί να
χρειάζονται µέχρι και εξαγωγή;
2. Θηλασµός Μπιµπερό:
Μην αφήνετε το παιδί σας να κοιµάται θηλάζοντας
µπιµπερό το οποίο περιέχει γάλα, τσάι ή χυµό. Η
πολύωρη επαφή των σακχάρων τα οποία περιέχονται
µέσα στο γάλα, το τσάι ή τον χυµό µε τα δόντια, οδηγεί
στην αυξηµένη παραγωγή οξέων τα οποία προκαλούν
µια από τις σοβαρότερες µορφές τερηδόνας που
µπορεί να καταστρέψει τα δόντια µέσα σε διάστηµα
λίγων µηνών στη βρεφική κιόλας ηλικία. Το
µπιµπερό πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για λίγα
λεπτά από το παιδί, για να πιει το γάλα ή το τσάι του και
όχι σαν ηρεµιστικό ή στη θέση της πιπίλας.
3. Βούρτσισµα:
Αρχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια του παιδιού σας από
ενός έτους. Χρησιµοποιείστε παιδική οδοντόβουρτσα
και ελάχιστη παιδική φθοριούχο οδοντόπαστα
(µεγέθους µπιζελιού). Βουρτσίζετε πρωί µετά το
πρόγευµα και βράδυ πριν τον ύπνο. Μέχρι την ηλικία
των 8 ετών πρέπει οι γονείς να βουρτσίζουν τα δόντια
των παιδιών τους.
4. ∆ιατροφή:
Μάθετε το παιδί σας να τρέφεται σωστά. Περιορίστε τη

συχνότητα που τρώει στις 6 φορές την ηµέρα. ∆ηλ.
τρία (3) κύρια γεύµατα και τρία (3) ενδιάµεσα.
Κρατείστε έξω από το διαιτολόγιο του τις ζαχαρούχες
τσίχλες, τα γλειφιτζούρια, τα φρουτάκια και τα πολλά
τσιπς. Οι πιο πάνω τροφές περιέχουν αυξηµένη
ποσότητα ζάχαρης ή αµύλου και είναι κολλώδεις
τροφές που δύσκολα αποµακρύνονται µε την
οδοντόβουρτσα και κατά συνέπεια είναι
τερηδονογόνες. Γενικά µειώστε τα ζαχαρούχα
ενδιάµεσα εάν είναι δυνατόν στη µία φορά την ηµέρα,
ενώ προτιµήστε ένα σάντουιτς, φρούτο ή γάλα για
ενδιάµεσο.
5. Οδοντικό νήµα
Όταν το παιδί σας γίνει τεσσάρων ετών αρχίστε να
χρησιµοποιείτε το οδοντικό νήµα. Το νήµα καθαρίζει
τα δόντια στα ενδιάµεσα των δοντιών και προστατεύει
από τις ενδιάµεσες τερηδόνες.
Χρησιµοποιείστε το κάθε βράδυ πριν το βούρτσισµα.
6. Θηλασµός πιπίλας ή δακτύλου:
Μην αφήνετε το παιδί σας να θηλάζει την πιπίλα ή το
δάκτυλο του πέραν της ηλικίας των 2 ετών. Θηλασµός
πιπίλας πέραν αυτής της ηλικίας µπορεί να
προκαλέσει ορθοδοντικά προβλήµατα, όπως ανοικτή
δήξη και σταυροειδή σύγκλειση. Εάν το παιδί σας
συνεχίζει τη συνήθεια αυτή πέραν του κανονικού, τότε
ο ορθοδοντικός σας µπορεί να σας βοηθήσει
τοποθετώντας ειδικό ορθοδοντικό µηχανισµό.
7. Στραβά δόντια:
Η ηλικία των 7 ετών θεωρείται ως η ιδανική ηλικία για
την πρώτη εξέταση του παιδιού σας από τον
ορθοδοντικό.
Αυτό συστήνει η Αµερικάνικη Οδοντιατρική
Οµοσπονδία και η Αµερικάνικη Εταιρεία
Ορθοδοντικών. Σε µικρές ηλικίες και κυρίως στην
εφηβεία έχουµε τη µεγαλύτερη αύξηση του
προσώπου. Η ορθοδοντική θεραπεία επηρεάζει
θετικά το προφίλ σ’ ένα παιδί που αναπτύσσεται µε
σκελετικές ανωµαλίες. Αν αφήσουµε να
ολοκληρωθεί η αύξηση των οστών του προσώπου
χωρίς να παρέµβουµε ορθοδοντικά η διόρθωση των
σκελετικών ανωµαλιών συνήθως θα χρειαστεί
χειρουργική επέµβαση. Για το λόγο αυτό η θεραπεία
από µικρή ηλικία µπορεί να γλιτώσει ταλαιπωρία,
χρόνο και χρήµα. Η Ορθοδοντική θεραπεία µπορεί
να µειώσει την αρνητική συναισθηµατική φόρτιση που
έχει να κάνει µε την αισθητική του προσώπου,
ιδιαίτερα όταν το παιδί βρίσκεται στην ηλικία της ήβης.
8. Τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο:
Επισκέπτεστε τον οδοντίατρο σας κάθε έξη µήνες. Ο
οδοντίατρος θα εξετάσει τα δόντια του παιδιού σας
κλινικά αλλά και ακτινογραφικά. Πολλές φορές οι
τερηδόνες βρίσκονται µεταξύ των δοντιών και δεν
είναι ορατές µε το µάτι. Μια καλή ακτινογραφία
µπορεί να διαγνώσει αυτές τις τερηδόνες.
9. Φθορίωση δοντιών:
Φθορίωση δοντιών γίνεται στο οδοντιατρείο κάθε έξη
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µήνες ξεκινώντας από 3-4 ετών µέχρι 18 ετών. Έχει
ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της τερηδόνας,
ιδιαίτερα στους ασθενείς υψηλού κινδύνου για
εµφάνιση τερηδόνας.
10. Προληπτικά σφραγίσµατα:
Τα προληπτικά σφραγίσµατα είναι λευκά σφραγίσµατα
που τοποθετούνται σε υγιή δόντια χωρίς να αφαιρείται
οδοντική ουσία µε σκοπό την πρόληψη της
τερηδόνας. (∆ηλ. για να µη χαλάσει το δόντι). Είναι
πολύ σηµαντικά για την πρόληψη της τερηδόνας των
οπών και σχισµών οπισθίων δοντιών.
11. Τα παιδικά δόντια είναι σηµαντικά:
Εάν δείτε χαλασµένα δόντια στο παιδί σας µη
σκεφτείτε ‘’δεν πειράζει θα τα αλλάξει’’. Τα παιδικά
δόντια είναι πολύ σηµαντικά δόντια. Χρησιµεύουν στη
µάσηση, στην οµιλία, την αισθητική αλλά κυρίως στην
καθοδήγηση της ανατολής των µονίµων δοντιών.
Πρόωρη απώλεια νεογιλών δοντιών λόγω τερηδόνας
έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια χώρου η οποία στη
συνέχεια οδηγεί σε στράβωµα των µονίµων δοντιών.
Τα µπροστινά παιδικά δόντια αρχίζουν να αλλάζονται
στην ηλικία των 6-7 ετών, αλλά τα πίσω δόντια

αλλάζονται µεταξύ 11-13 ετών. Γι’ αυτό το λόγο, εάν
µια τερηδόνα ξεκινήσει στην ηλικία των 4-5 ετών
µέσα σε λίγους µήνες ή 1-2 χρόνια, η ίδια τερηδόνα
µπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο ή απόστηµα στο
δόντι. Έρευνες έχουν δείξει ότι σοβαρές τερηδόνες
στα δόντια παιδιών προκαλούν δυσφαγία στο παιδί
και κατά συνέπεια µείωση της πρόσληψης τροφής,
απώλεια βάρους, εκνευρισµό µέχρι και αϋπνίες. Γι’
αυτό λοιπόν η θεραπεία της τερηδόνας στα παιδικά
δόντια είναι απολύτως απαραίτητη για το ‘’ευ ζειν’’
του παιδιού σας.
Υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα υγιές και όµορφο
παιδικό χαµόγελο;
Τηρώντας τις πιο πάνω συµβουλές θα τo έχετε για
πάντα !!!

Για την Επιστηµονική Επιτροπή Παγκύπριου
Οδοντιατρικού Συλλόγου

