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Όσοι ενδιαφέρονται να διαφηµίσουν στην
εφηµερίδα του ∆ήµου,

µπορούν να επικοινωνήσουν
µε τα γραφεία του ∆ήµου
στο τηλέφωνο 25721496

Πολιτιστικές & άλλες ∆ραστηριότητες
∆ήµου Αγίου Αθανασίου

> Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου, 2007 ώρα 5.30 µ.µ.

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Παιδική Πρωτοχρονιάτικη Παράσταση «ΠΙΠΗ ΦΑΚΙ∆ΟΜΥΤΗ»
Από την Παιδική Σκηνή του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ»

Κόψιµο της Βασιλόπιττας και Άη Βασίλης µε πολλές εκπλήξεις 

> Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, 2008 ώρα 7.00 µ.µ.

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Εκδήλωση µε την ευκαιρία της Ηµέρας των Γραµµάτων στην
οποία θα τιµηθούν οι Αριστεύσαντες τελειόφοιτοι µαθητές
/δηµότες Αγίου Αθανασίου των Γυµνασίων και Λυκείων της
πόλης µας, καθώς και µαθητές που διακρίθηκαν σε
Παγκύπριους, Ευρωπαϊκούς ή άλλους Μαθητικούς ∆ιαγω-
νισµούς/Ολυµπιάδες της σχολικής χρονιάς 2006-2007.

Οµιλητής: ∆ρ. Αναστάσιος Κουζάλης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού

Ε ί σ ο δ ο ς  Ε λ ε ύ θ ε ρ η  γ ι α  ό λ ε ς  τ ι ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  
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Ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής και τα Mέλη του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Aγίου Αθανασίου εύχονται σε όλους τους δηµότες

Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισµένο και ∆ηµιουργικό το 2008.

Εύχονται επίσης όπως ο καινούργιος χρόνος φέρει µαζί του την ειρήνη και την

αποκατάσταση των δικαίων του κυπριακού λαού στο σύνολό του, να

δηµιουργήσει τις συνθήκες για επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους και τις

περιουσίες τους για να µπορέσει ο κυπριακός λαός να εξασφαλίσει το µέλλον

των παιδιών του σε συνθήκες ασφάλειας, ελπίδας και σιγουριάς.
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Χιλιάδες λαµπιόνια φώτισαν τους κεντρικούς δρόµους της περιοχής, ένα δέντρο ύψους 7 µέτρων και άλλα µικρότερα που στήθηκαν στην πλατεία µπροστά από το
δηµαρχείο καθώς και εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα ‘χάπενινγκ’ για µικρούς και µεγάλους, συνέθεσαν το Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου το σκηνικό της πρώτης από µια
σειρά εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στη διάρκεια του ∆εκέµβρη µε την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων και του Και-
νούργιου Χρόνου. Το σύνθηµα για τη φωταγώγηση του ∆ήµου έδωσε ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής, ο οποίος αναφέρθηκε στο πνεύ-
µα των Χριστουγέννων. 

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι προς την κατεύθυνση της στήριξης των παιδιών µε αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες, οικογενειακής θαλπωρής και αγάπης, σύµφωνη και
µε το πνεύµα των ηµερών, είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση και η συµβολή όλων.

Τέλος προσκάλεσε όλους να χαρούν το πρόγραµµα που οι πολιτιστικές υπηρεσίες του ∆ήµου ετοί-
µασαν για τους δηµότες όλων των ηλικιών, το µήνα αυτό της χαράς και της αγάπης.

Πρωτοτυπώντας ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου µετέτρεψε την αίθουσα εκδηλώσεων του σε ‘σινεµά’
προσφέροντας στα δεκάδες παιδιά των σχολείων της περιοχής που παρευρέθηκαν, ένα ευχάριστο
απόγευµα αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αγαπηµένη ταινία «HAPPY FEET».

Στο εορταστικό κλίµα που ακολούθησε, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η συµµετοχή της χορωδίας του Α’
∆ηµοτικού Σχολείου, µε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ επίκαιρο χορευτικό πρόγραµµα εκτέλε-
σαν µαθήτριες του τµήµατος Μοντέρνου Χορού του Ανοικτού Σχολείου ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.Στο
χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε Φιλανθρωπική αγορά για ενίσχυση των προγραµµάτων της Παι-
δικής Λέσχης ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Αγίου Αθανασίου. 

Ο ∆ήµος δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόµενους µε Χριστουγεννιάτικα Εδέσµατα.

Παρουσίαση Βιβλίου

Σε µια σεµνή εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, 2007 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου η παρουσίαση του ιστορικού µυθιστορήµα-
τος «Για την Πατρίδα και τον Έρωτα» του συγγραφέα Κυριάκου ∆. Παπα-
δόπουλου.

Την παρουσίαση έκανε ο Πανεπιστηµιακός, κ. Μίµης Σοφοκλέους, Μέλος της
Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ ο οποίος µέσα από την αφήγη-
ση αποσπασµάτων προκάλεσε στους παρευρισκόµενους συναισθηµατική συγκί-
νηση αφού ο συγγραφέας σκιαγραφούσε µέσα από τις γραµµές του βιβλίου τις
συνθήκες διαβίωσης των πρώτων φαντάρων στην κυπριακή εθνική φρουρά, τις
πολιτικές εξελίξεις της εποχής εκείνης (1965) που οδήγησαν και στα τραγικά
γεγονότα της Τουρκικής εισβολής το 1974.

Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε σύντοµο χαιρετισµό του συνεχάρη
τον Κυριάκο Παπαδόπουλο για το έργο και την προσφορά του και σηµείωσε πως
η δηµόσια παρουσίαση έργων / συγγραµµάτων γενικά βοηθούν στην πνευµατι-
κή τροφοδότηση του κοινού.

Παράλληλα έκαµε αναφορά στο πλούσιο έργο που αναπτύσσει ο Κυριάκος
Παπαδόπουλος προαναγγέλλοντας την έκδοση του µυθιστορήµατος  «Ισαάκιος
Κοµνηνός, ο αντισταυρόφορος». 

Ποιήµατα  παρµένα από το βιβλίο απάγγειλε η Β.∆. του Γυµνασίου Αγίου Αθα-
νασίου Άντρη Παναγιώτου – Πατσαλίδου. 

Παρόντες  στην εκδήλωση
ήταν βουλευτές Αµµοχώ-
στου και Κερύνειας, µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αγίου Αθανασίου και πολ-
λοί δηµότες και φίλοι του
συγγραφέα.

Εκδροµή Συνταξιούχων
Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τη
ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου πραγµατοποίησαν την καθιερωµένη εκδροµή για τα
άτοµα της τρίτης ηλικίας.

Χώρος εξόρµησης φέτος ήταν η Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά και ο ∆ήµος Λευ-
κάρων. Η συµµετοχή ήταν αθρόα και η επιτυχία της εκδροµής πολύ µεγάλη
κατά γενική οµολογία των συµµετεχόντων (σχεδόν 300 άτοµα).

Η εποχή αποδείχθηκε η πλέον κατάλληλη. Ο ωραίος φθινοπωρινός καιρός
σε συνδυασµό µε την πολύ καλή οργάνωση, συνέτειναν στην επιτυχία της
εκδροµής. Στόχος του ∆ήµου µέσα από αυτές τις εκδηλώσεις δεν είναι µόνο
η επίσκεψη στα όµορφα µέρη της Κύπρου µας, αλλά η ευχάριστη, επιµορ-
φωτική και περιβαλλοντική δραστηριότητα που «δένει» µεταξύ τους, τους
δηµότες της τρίτης ηλικίας.

Στη συνέχεια οι συνδιοργανωτές παρέθεσαν γεύµα σε όλους τους εκδροµείς
σε εστιατόριο στη Βαβατσινιά, ενώ παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο ∆ήµαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής, όλα σχεδόν τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
εκπρόσωποι της Επιτροπής και ο Γραµµατέας της ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου.

Άναµµα
Χριστουγεννιάτικου

∆ιακόσµου
∆ήµου Αγ ίου  Αθανασίου  

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά
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«Οι καλικάντζιαροι, σαν κακοποιοί δαίµονες, παρουσιάζουνται που άλλους σαν τα «δείµατα» (φόβητρα) των
αρχαίων. Έσιει µελετητές που βάλλουν τους καλικάντζιαρους να προέρχονται που ειδωλολατρικά δαιµόνια πριν
τον Χριστιανισµόν. Λαλούν πως η φάτσα τους τζιαι τα φερσίµατά τους µοιάζουν µε τζιείνα του Θεού Πάνα,
που ελατρεύκετουν στην Ελλάδαν πολλά πριν φανούν οι δώδεκα θεοί του Ολύµπου.

Άλλοι λαλούν ότι οι καλικάντζιαροι ήταν στοιχειακά πνεύµατα της γης τζιαι ότι άµαν οι
αθθρώποι αρκινήσαν να σκάφτουν, για να βκάλουν µέταλλα τζιαι ορυκτά εχαλάσαν τα
σπίθκια τους, εδυσκολέψαν την ζωήν τους τζιαι οι καϋµένοι έρκουνται να εκδικηθούν.

Στην Κύπρον πιστεύκουν ότι τα µωρά που πεθανίσκουν αβάφτιστα, ή ρίχνουν τα οι µανάες τους,
ή εν µπαστάρτα, γινίσκουνται καλικαντζιαρούθκια.

Η µάνα µου λυπήθηκεν/το µύρος τζιαι το λάδιν,/τζ’ έκαµέν µε σκαλαπουντάριν,/να γυρίζω
το φεγγάριν/µε το παλιοµατσουκάριν.

Οι πκιό διαδοµένες παραδόσεις βάλλουν τους καλικάντζιαρους στα βάθη της γης – εχτός
τα δωδεκάµερα – να µάχουνται µε τες κουννιές τζιαι τους σβανάες να κόψουν το
δέντρον που κραεί την γην, για να την ρίξουν.

Έσιει που πιστεύκουν ότι οι καλικάντζιαροι βκαίννουν πά στα καρυδότσουφλα τους
τζιαι ταξιδεύκουν στον πάνω κόσµο που τα υπόγεια ρεύµατα, τα πηγάδκια τζιαι τες
πηγές. Άλλοι λαλούν ότι έρκουνται µε έναν µαγικό µαύρον καράβιν ή µε χρυσήν
βάρκαν που τη θάλασσαν.

Εδώσαν στους καλικάντζιαρους πολλά ονόµατα. Στην Κύπρο «εβαφτίσαµέν» τους µε τα ονόµατα: καλικάντζιαροι,
σκαλαπούνταροι, σκλαοπούνταροι, πλανήταροι, καραµπάουλοι, κουρκούτζιελλοι, τουλούπια, µακροµεσίτες τζι’ άλλα. 

Ακούστηκεν στην Κύπρο τζιαι η ύπαρξη µιτσιών πλασµάτων ίσια µε έναν πόιν ύψος, µε όνοµα σπυριδωνούθκια,
που επαίρναν εντολές που τους καλικάντζιαρους τζι’ επειράζαν τους αθθρώπους. Ο αρχηγός των καλικαντζιάρων
έσιει διάφορα ονόµατα. Στην Κύπρο αρχηγός ήταν το Κουτσόν της Καλής. Οι καλικάντζιαροι παρουσιάζουνται σαν
περίεργα δαιµονικά, ολόµαυρα, πολλά αδύνατα πλάσµατα, µε νούρους, τζέρρατα, µιάλα φκιά, καµπούρες,
σιέρκα τζιαι πόθκια ζαβά, νύσια µακριά, κουτσοί ή µ’ έναν πόδιν. 

Φαντάζουνται τους ακόµα ναν λαίµαργοι, να τρων ερπετά τζιαι να κραούν σούβλες µε βόρτακους. 

Μια φοράν µια γεναίκα (δ)έν έσυρε ξεροτήανα στους καλικάντζιαρους πα στο δώµαν, τζι’ εκατεβήκαν κάτω τζι’
επκιάσαν τα ούλλα τα ξεροτήανα τζιαι τα λουκάνικα τζιαι εφύαν!

Τα ξεροτήανα που πετάσσουν µέχρι τζιαι σήµερα οι νοικοτζιυρές στο δώµαν, πριν το δείπνο, για τους
καλικάντζιαρους, έν φιλόξενα, αλλά τζιαι «πολογιαστά», όπως φαίνεται τζιαι που το ποίηµα που τους λαλούν:

Τιτσίν – τιτσίν λουκάνικον/µασιαίριν µαυροµάνικον/κοµµάτι ξεροτήανον/να φάτε τζιαι να φύετε.

Ως του χρόνου πον να ξανάρτουν …. Καρτερούµεν τους. Εµάθαµεν µιτά τους. 

Εν παράδοση µε βαθκιές ρίζες που (δ)έν µπορούµεν να ξιριζώσουµεν, εν κοµµάτιν της δικής µας παράδοσης
τζιαι των παιδικών µας αναµνήσεων. Τους καλικάντζιαρους έχουµεν τους ανάγκην, εν κοµµάτι της λαογραφικής
µας περιουσίας τζιαι της διασκέδασης στα δωδεκάµερα».

Αποσπάσµατα από το βιβλίο Καλικάτζιαροι - Ιστορίες στα Κυπριακά
του Χαµπή Τσαγγάρη

Χορός γυρόν του κρεβαθκιού 
Ήµουν τότε περίπου δέκα χρονών, γύρω στο 1965.
Ήταν µια νύχτα µες στα δωδεκάµερα, κρυαδερή τζιαι
µε ανέµους τζιαι βροσιές. Τζι’ εππέφταµεν στο ίδιον
κρεβάτιν µε τον αρφόν µου. Τζι’ όπως εππέφταµεν
άρκεψα ν’ ακούω κάτι φωνές, αλαλαγµούς να πού-
µεν, όπως βάλλεις έναν µαγνητόφωνον τζιαι παίζει
γλήορα, αδιευκρίνιστα πράµατα. Τζι’ ετόλµησα µετά
που αρκετήν ώρα να ντζίσω του αρφού µου τζιαι
λαλώ του:

- Ρέ, είσαι όξυπνος;
Λαλεί µου:
- Νναί.
- Ακούεις τους ρέ;
- Ακούω τους τζι’ εγιώ, λαλεί µου.
- Εν καλικάντζιαροι!
- Νναί, λαλεί µου, εν καλικάντζιαροι!
Εξακολουθούσαµεν ν’ ακούουµεν τζιαι να µεν

µιλούµε ο ένας του άλλου που τον φόον µας, τζιαι
µετά που λλίον:
- Θωρείς τους ρέ; λαλεί µου.
- Νναί ρέ, θωρώ τους.

Εθωρούσαµεν κάτι µαύρες φιγούρες οι οποίες εκρα-
ούσαν σιερκές τζι’ εχορεύκαν γυρόν που το κρεβά-
τιν. Τζιαι τούντο πράµαν επήεν για µερικά λεπτά. Τζι’
εξαναρώτησα τον αν τους θωρεί, τζιαι λαλεί µου:

- Νναί, θωρώ τους τζι΄εγιώ.

Μετά που λλίον εξαφανίστηκεν τούντο πράµαν.

Μιχάλης Τερλικκάς - Καπούτιν 

Εγέµωσεν σκλαπούνταρους
Ο Αγρυπνάς πού λαλούν: Γοιόν τζοιµάσαι, προπα-

ντός νάσαι ανάσσιελα, θωρείς έναν όροµαν ότι σε

πιέζουν πά στα στήθη τζιαι θωρείς κάτι πού σε φοη-

τσιάζει, που το φοάσαι.

Εγιώ τότες ήµουν 17-18 γρονών, τζι’ ήµουν µόνος

µου µες στο σπίτιν. Ήτουν δίχωρον το σπίτιν µας.

Αννοίει η πόρτα τζι’ εγέµωσεν σκλαπούνταρους, µα

κουπάιν!

Όπως θωρούµεν τους πίθηκους πού κυκλοφορούν

πά στα δεντρά µες στην ζούγκλαν, έτσι πού πετάσ-

σουνται…!

Εστραππηούσαν τζι’ εφκαίνναν πά στην σουβάντζαν,

εστραππιούσαν πά στο σεντούτζιν. Άλλοι έρκουνταν

επκιάνναν την καρκόλαν που τα σίερα τζι΄ εσούζαν

την, τζιαι πού το τούτον µου αλώπως εσούζουµουν

τζι΄ εττακκούραν η καρκόλα πά στον τοίχον ττάκκα –

ττάκκα!!

Είεν ο θεός να ξυπνήσω να φύουν, να ποσπαστώ πού

λλόου τους!

Αλλά, σαν πούτουν πραγµατικότητα οι µαύροι! Έτσι,

µε τα πόθκια τους, µε τον νούρον τους…!

Γιάγκος Γιάννου - Λύση 
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✺
✳

Από τις παραδόσεις του λαού µας

✳

Χαµπής Τσαγγάρης (Χαράκτης)

«Το βιβλίον Καλικάντζιαροι - Ιστορίες στα
Κυπριακά εγεννήθηκεν που τα περιεχόµενα του
προηγούµενού µου βιβλίου Οι Καλικάντζιαροι
τζιαι το παιξίµιν, αλλά τζιαι που την ανάγκην µου
να πέψω τους καλικάντζιαρους της Κύπρου στες
άλλες ευρωπαϊκές χώρες να µας µάθουν
καλλύττερα. Εν τζι’ έναν αντίδωρον στους
Εγγλέζους, Γάλλους, Γερµανούς, Ιρλανδούς,
Σκανδιναβούς τζιαι άλλους, που µας πέµπουν
εξαιρετικά εικονογραφηµένα βιβλία µε τα δικά
τους ξωτικά.

Εν τζιαι µια πράξη, όµως, που απευθύνεται στους
ίδιους τους Κύπριους, για να νιώσουν πκοιόν εν το
δικόν τους τζαι πκοιόν εν το ξένον… Σεβασµός στο
ξένον, εκτίµηση τζιαι θαυµασµός στες ωραίες
εικονογραφήσεις του, αλλά εµείς έχουµεν τους
καλικάντζιαρούς µας. Είδαν τους δικοί µας
αθθρώποι στην κυπριακήν φύσιν τζι’ επεριγράψαν
τους. Οι καλικάντζιαροι εν κοµµάτι του λαϊκού µας
πολιτισµού».

Καλικάντζιαρους
Κυπριακές ιστορίες για τους 



Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο περιµετρικός
δρόµος βόρεια του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου
Αθανασίου, ο οποίος ουσιαστικά εξασφαλίζει την
επίσηµη πρόσβαση προς το σχολείο αυτό και που
ήταν µια δέσµευση που ο ∆ήµος είχε αναλάβει µε
την έναρξη της παρούσας πενταετίας.

Η κατασκευή του δρόµου ήταν ένα πάγιο αίτηµα
των γονέων από τη στιγµή της ανέγερσης του
∆ηµοτικού Σχολείου, αφού η πρόσβαση προς την
είσοδο καθώς και τους χώρους στάθµευσης του
σχολείου εξασφαλιζόταν µόνο από ένα σηµείο,
γεγονός που δηµιουργούσε προβλήµατα σε θέµα-
τα ασφάλειας των διακινούµενων πεζών, µαθητών
και τροχοφόρων, αλλά και προβλήµατα συµφόρη-
σης κατά την ώρα άφιξης και αναχώρησης γονέων
και εκπαιδευτικών προς και από το εκπαιδευτήριο
αυτό.

Πρόσθετος βαθµός δυσκολίας υπήρχε λόγω της
χωροθέτησης του δρόµου αφού το Β’ ∆ηµοτικό
Σχολείο δεσπόζει σε λόφο βόρεια της περιοχής του

∆ήµου όπου η χάραξη του οδικού δικτύου καθί-
σταται δυσκολότερη λόγω των έντονων υψοµετρι-
κών διαφορών που παρουσιάζονται.

Το έργο που χρηµατοδότησε το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισµού, σχεδίασε και επέβλεψε η Τεχνι-
κή Υπηρεσία του ∆ήµου και το τελικό κόστος του
ανήλθε στις £125.000,-.

Τόσον η Σχολική Εφορεία όσο και ο Σύνδεσµος
Γονέων εξέφρασαν τις ευχαριστίες  και την ικανο-
ποίηση τους για την κατασκευή του έργου, ενώ ο
∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής κατά τη διάρ-
κεια της παραλαβής του έργου τόνισε για ακόµη
µια φορά τη σηµασία που πρέπει οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού να
προσδίδουν στη δηµιουργία επαρκών οδικών
δικτύων γύρω από τα εκπαιδευτήρια έτσι που να
αποφεύγονται προβλήµατα και ταλαιπωρία όπως
αυτές που παρουσιάστηκαν γύρω από τα συγκεκρι-
µένο σχολείο, ενώ ευχαρίστησε για τη συνεργασία
του το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαµβλύνθηκε το κυκλοφοριακό στο
Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Σταθερά στο δρόµο της ανάπτυξης ο Άγιος Αθανάσιος
Ο µ ό φ ω ν η  η  έ γ κ ρ ι σ η  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ώ ν  ( Τα κ τ ι κ ο ύ  κ α ι  Α ν α π τ ύ ξ ε ω ς )

Το δρόµο της παραπέρα ανάπτυξης του ∆ήµου και της προσφοράς στο δηµότη
στοχεύει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που οµόφωνα ενέκρινε σε συνεδρία του τον
Τακτικό Προϋπολογισµό και τον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως για το έτος 2008.

Ο τακτικός προϋπολογισµός παρουσιάζει έσοδα της τάξης των £2.616.000 και
έξοδα £2.591.000 (πλεονασµατικος κατά £25.000), ενώ στον Προϋπολογισµό
Αναπτύξεως περιλαµβάνονται έργα της τάξης των £6,9 εκ. λιρών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συζήτησης και έγκρισης των δύο
προϋπολογισµών του ∆ήµου σε ειδική συνεδρία, ο ∆ήµαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής εξέφρασε την  ικανοποίηση του για τη συναντίληψη όλων
ανεξαίρετα των πλευρών, τονίζοντας πως µόνο έτσι ο Άγιος Αθανάσιος µπορεί να
προχωρήσει µπροστά. 

Είναι φανερό, συνέχισε, πως τα µηνύµατα και οι απαιτήσεις των δηµοτών για
πρόσθετη δουλειά και νοικοκύρεµα όπως και για περισσότερα έργα και
πρωτοβουλίες, βρίσκουν απήχηση στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ
ανέφερε πως οι αλλαγές που επέρχονται µε την ανάπτυξη του ∆ήµου
προϋποθέτουν τη συστηµατική παρακολούθηση από όλους, (∆ηµοτικό
Συµβούλιο και υπηρεσία)  για να µπορεί και στο µέλλον ο ∆ήµος να ικανοποιεί
τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες και απαιτήσεις, µε τα λιγότερα δυνατά έξοδα.

Τόνισε ξανά τη θέση που είναι και απαίτηση όλων των τοπικών αρχών για
µεγαλύτερη κρατική χορηγία, αναφέροντας σχετικά πως είναι µε λύπη που
διαπιστώνεται από όλους πια η προσπάθεια από πλευρά του κράτους της
παράκαµψης της συµφωνίας µε την Ένωση ∆ήµων Κύπρου για θεσµοθέτηση
ποσοστού επί των εσόδων του κράτους για κρατική χορηγία προς τους ∆ήµους,
υπενθυµίζοντας επίσης τις διακηρύξεις της κυβέρνησης  για σταδιακή αύξηση
της χορηγίας στο 4% και η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει ξεπεράσει το 2%.

Μόνο µε γενναίες αποφάσεις και παραπέρα ενίσχυση της αυτοτέλειας των
∆ήµων θα µπορούσαν οι Τοπικές Αρχές ν’ ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στα
προβλήµατα και ζητήµατα που γεννιούνται καθηµερινά και έχουν να κάνουν µε
την ανάπτυξη των ∆ήµων σε όλα τα επίπεδα. 

Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος, ανέφερε πως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απασχόλησε
ιδιαίτερα το ζήτηµα της καθαριότητας και των αυξηµένων υποχρεώσεων που
δηµιουργούνται για το ∆ήµο µε την αλµατώδη επέκταση της κατοικηµένης
περιοχής του, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις υποδείξεις της Γενικού
Ελεγκτού της ∆ηµοκρατίας για λήψη άµεσων µέτρων που θα µειώσει τη ζηµιά
στην ανταποδοτική αυτή υπηρεσία, που φθάνει τις £100.000 περίπου.

Ένα θέµα που απασχολεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού στην περιοχή του ∆ήµου
ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού ανήκει στις χαµηλές ή µεσαίες εισοδηµατικές
τάξεις ενώ οι µισοί περίπου των κατοίκων είναι εκτοπισµένοι που διαµένουν
στους δύο προσφυγικούς οικισµούς Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας.

Στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως έχουν προγραµµατιστεί έργα πολεοδοµικά
και άλλα της τάξης των £6,9 εκ. και στα οποία προνοούνται δαπάνες που θα
καλύψουν τα πολεοδοµικά έργα της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας του
∆ήµου και των γύρω χώρων, του Περιφερειακού Ιατρικού Κέντρου (έργα που
βρίσκονται σε εξέλιξη), της διαµόρφωσης του Γραµµικού πάρκου «Βαθκειά»,
ενώ ιδιαίτερη  σηµασία έχει δοθεί στη διαµόρφωση µιας σειράς πάρκων και
χώρων πρασίνου, βελτίωση χώρων άθλησης , οδικών δικτύων, κ.ά.

Επίσης µέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισµού Αναπτύξεως έχουν προβλεφθεί
ανακατασκευές δηµοσίων δρόµων, χώρων πρασίνου στους προσφυγικούς
οικισµούς, καθώς και επέκταση/ ενίσχυση του δικτύου συλλογής των οµβρίων
υδάτων µε την εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων, αφού υπάρχουν ακόµη
περιοχές που αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα λόγω έλλειψης υποδοµής.

Παράλληλα έχει ληφθεί πρόνοια για την ανακαίνιση των κτιρίων του παλιού
Συνεργατικού Παντοπωλείου και τη µετατροπή του σε ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη,
ανάπλαση ιστορικών χώρων όπως ο χώρος του παλιού αλωνιού, του
περιβάλλοντα χώρου των αποκαταστηµένων «φουντανούδων». Πρόνοια επίσης
λήφθηκε για την πλήρη ανακατασκευή της οδού Ανοικοδοµήσεως και µετατροπή
της σε ένα σύγχρονο εµπορικό δρόµο για εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών.
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Υπογράφτηκαν πρόσφατα µεταξύ του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου και του εκπροσώπου της κατασκευά-
στριας εταιρείας ΖΕΜCO Constructions Ltd. τα
συµβόλαια για την κατασκευή ενός ακόµα
αθλητικού χώρου Κοινωνικού Αθλητισµού (γήπεδο
καλαθόσφαιρας / πετόσφαιρας).

Ο χώρος βρίσκεται και αποτελεί µέρος της υπό
διαµόρφωση Κεντρικής Πλατείας, χρηµατοδοτείται
από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού και το
∆ηµοτικό Ταµείο, το κόστος του έργου θα ανέλθει
στις £103.000 περίπου και αναµένεται να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των νέων της περιοχής.
Αποτελεί ένα ακόµα έργο από αυτά τα οποία ο
∆ήµος είχε εντάξει ως έργα προτεραιότητας αφού
στην περιοχή υπάρχει ανάγκη για τη δηµιουργία
υποδοµής άθλησης και ψυχαγωγίας.

Παράλληλα σε διαδικασία προσφορών βρίσκονται οι
Υπηρεσίες του ∆ήµου για τη διαµόρφωση ενός
ανάλογου χώρου και στην περιοχή παρά το Κέντρο
Νεότητας Λινόπετρας.

Νέο χώρο άθλησης
(κοινωνικού αθλητισµού)
αποκτά ο ∆ήµος Αγίου
Αθανασίου
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Μια αυθόρµητη αλλά αγωνιστική συγκέντρωση προσφύγων κατοίκων του οικι-
σµού Αγίου Αθανασίου περίµενε την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβου-
λίου, που συνοδευόµενη από το ∆ήµαρχο Αµµοχώστου Αλέξη Γαλανό και
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της κατεχόµενης πόλης, επεδίωξε και είχε
επαφές µε εκτοπισµένους πριν επιχειρήσει να µπει στην κατεχόµενη περι-
φραγµένη πόλη του Ευαγόρα.

Υποδεχόµενοι τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ο ∆ήµαρχος Αγίου
Αθανασίου Kυριάκος Χατζηττοφής και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αγίου Αθανασίου ευχαρίστησαν τους Ευρωβουλευτές για την πρωτοβουλία
τους και όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηττοφής, απαίτηση όλων των
προσφύγων είναι όπως καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά
όργανα για εφαρµογή του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου σ’ ολόκληρη την Κύπρο,
αφού ολόκληρη η Κύπρος έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκινητικές ήταν οι αναφορές των κατοίκων για επανένωση του τόπου και
επιστροφή του κάθε κύπριου πρόσφυγα στον τόπο που γεννήθηκε , είτε αυτός
είναι ελληνοκύπριος, είτε τουρκοκύπριος αφού και στο παρελθόν οι απλοί
άνθρωποι έζησαν και δηµιούργησαν πλάι πλάι. 

Κάποιοι από τους παρευρισκόµενους δεν έκρυψαν και το γεγονός ότι µε την
ένταξη στην Ε.Ε. πίστευαν πως το δράµα του λαού της Κύπρου θα έπαιρνε το
δρόµο της διευθέτησης. Μίλησαν επίσης και συγγενείς αγνοουµένων, ζητώ-
ντας όπως το θέµα της διακρίβωσης της τύχης των αγαπηµένων τους προσώ-
πων, ενός καθαρά ανθρωπιστικού ζητήµατος, ειδωθεί ξανά από όλους έξω
από το πολιτικό πλαίσιο του κυπριακού και όπως τα όργανα της Ευρωβουλής
κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών κος Lipicky εξέφρασε τη συγκίνηση
του αλλά και την ικανοποίηση του για την ευκαιρία που είχε να συνοµιλήσει µε
πρόσφυγες, θύµατα της Τούρκικης εισβολής και κατοχής, εξήρε την αγωνι-
στικότητα τους και τόνισε χωρίς να υπόσχεται ο ίδιος λύση των προβληµάτων,
ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια η αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου, να
στεφθεί µε επιτυχία. 

Αναφέρθηκε επίσης και στην προσπάθεια που θα καταβάλουν ως Επιτροπή
για είσοδο τους στην περιφραγµένη πόλη και αποτύπωση της κατάστασης που
υπάρχει στη γωνία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία συνοδευόµενη από τους ∆ηµάρχους και τα
µέλη των ∆ηµοτικών Συµβουλίων, περιήλθαν το συνοικισµό, επισκεπτόµενοι
κατοικίες και άλλους χώρους.

∆ίκαιη Λύση και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
απαιτούν από την Ευρωβουλή οι πρόσφυγες του Αγίου Αθανασίου

88 8 8

Ψυχαγωγική εκδροµή στο Όµοδος µε τίτλο

«Γνωρίστε την Κύπρο»
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για περισσότερες ευκαιρίες ψυχαγωγίας και
µόρφωσης των νέων, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου διοργάνωσε µονοήµερη ψυχαγωγική εκδροµή στο Όµοδος, µε τον τίτλο
«Γνωρίστε την Κύπρο».

Η συµµετοχή των νέων ήταν µαζική και οι ίδιοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες οµορφιές
και παραδόσεις ενός χωριού που προσελκύει τόσο ντόπιους όσο και τουρίστες που επισκέπτονται το
νησί. 

Το Όµοδος αποτελεί ένα από τα γνωστότερα κρασοχώρια της περιφέρειας της Λεµεσού, γι’ αυτό και οι
νέοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο παραδοσιακό πατητήρι, γνωστό ως «Λινός» καθώς και το
οµώνυµο οινοποιείο που λειτουργεί στην περιοχή. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στα
στενά δροµάκια του χωριού ενώ επισκέφθηκαν χώρους όπου ντόπιοι κάτοικοι, κυρίως, λάτρεις της
παράδοσης και του τόπου τους, εκθέτουν διάφορα αντικείµενα από τη λαϊκή µας παράδοση.

Τελικός προορισµός της περιδιάβασης το εστιατόριο ΑΜΠΕΛΟΘΕΑ, όπου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Νεολαίας δεξιώθηκε τους εκδροµείς.

Η πρόεδρος του Συµβουλίου
κα Λία Λεβέντη, εξέφρασε και
πάλι την ικανοποίηση της τόσο
για τη συµµετοχή όσο και το
αποτέλεσµα της προσπάθειας,
υποστηρικτές της οποίας ήταν
για άλλη µια φορά ο ∆ήµος
Αγίου Αθανασίου και ο
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου.

«Μαθήµατα εθελοντισµού
για Πρωτάρηδες» από το
Σώµα Ακριτών
Συµµετοχή των νέων
του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Πενταµελής οµάδα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νεολαίας Αγίου Αθανασίου φιλοξενήθηκε το διή-
µερο 13-14 Οκτωβρίου, 2007 στο οίκηµα του
Σώµατος Ακριτών στη Λευκωσία και συµµετείχε
στη Συνάντηση Οµαδαρχών, σκοπός της οποίας
ήταν η ενηµέρωση για το πρόγραµµα «Μαθήµατα
Εθελοντισµού για Πρωτάρηδες». Ένα πρό-
γραµµα που οργανώνεται από το Σώµα Ακριτών
και επιχορηγείται από το UNDP και στο οποίο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
συµµετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Στη συνάντηση αναλύθηκε το Σχέδιο ∆ράσης για την
περίοδο Οκτώβριος 2007 - Ιούλιος 2008 και το όλο
πρόγραµµα στόχο έχει τη δηµιουργία µιας κυπρια-
κής κοινωνίας µε περισσότερους ακτιβιστές µέσα
από ποικίλου περιεχοµένου δραστηριότητες που
συνδυάζουν γνώσεις σε θέµατα παγκόσµιου ενδια-
φέροντος, ψυχαγωγία, κοινή δράση µε τους συµπα-
τριώτες µας Τουρκοκυπρίους και άλλα πολλά.
Την πρώτη συνάντηση του προγράµµατος που
πραγµατοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, 2007
φιλοξένησε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου και η πρόε-
δρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας κ. Λία
Λεβέντη, ανέφερε ανάµεσα σ’ άλλα πως είναι
ευχάριστο το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι
νέοι από το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου, επιδεικνύουν
ενδιαφέρον για το όλο πρόγραµµα.





11
ÛÂÏ›‰· ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2007

Κορυφαίες αθλήτριες από
όλη την Ευρώπη συµµε-
τείχαν το Σάββατο και την
Κυριακή (10-11/11/07)
στο 1ο ∆ιεθνές Τουρνουά
Ρυθµικής Γυµναστικής
που ο ∆ήµος Αγίου Αθα-
νασίου διοργάνωσε σε
συνεργασία µε το Σωµα-
τείο ‘ΑΘΑΝΑΣΙΑ’ στο Κλει-
στό Γήπεδο Λυκείου Λινό-
πετρας µε εξαιρετική επι-
τυχία.
Στο τουρνουά έλαβαν

µέρος 11 συνολικά οµάδες από Ρωσία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Ρουµανία και
Κύπρο ενώ η όλη διεξαγωγή τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου του
Κυπριακού Αθλητισµού του ΚΟΑ ∆ρ. Τίτου Χριστοφίδη.
Καλωσορίζοντας όλους ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής συνεχάρη την
οργανωτική επιτροπή για τη µεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει για την
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης αυτής και εξήρε τη σηµασία αυτών των
εκδηλώσεων που βοηθούν στη διάδοση των λιγότερα γνωστών αθληµάτων
και την εµπλοκή σ’ αυτά, νέων παιδιών. Κατέληξε δε λέγοντας πως η συµµε-
τοχή αθλητών και κοινού δικαιώνει την προσπάθεια αυτή του ∆ήµου. 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος τόνισε πως η αθλητική ανάπτυξη ενός τόπου προ-
άγει συνολικά το δείκτη του πολιτισµού του, την ανάπτυξη γενικότερα, ενώ
ταυτόχρονα συµβάλλει και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων
του ενώ είπε πως µέσα από το θεσµό του Τουρνουά αλλά και ως Τοπική Αρχή
συµβάλλει και στην παραπέρα διάδοση και ανάπτυξη, ανάµεσα στα νέα παι-
διά, τα αθλήµατα της Ρυθµικής Γυµναστικής. 
∆εν παρέλειψε δε να συγχαρεί όλες τις αποστολές που συµµετείχαν στην
πρώτη αυτή συνάντηση και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους στόχους τους και
καλή παραµονή στην Κύπρο, υποσχόµενος τη συνέχιση αυτού του θεσµού.
Εκ µέρους του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού χαιρετισµό απηύθηνε
ο Πάµπος Στυλιανού, µέλος του ∆.Σ, ο οποίος τόνισε ότι ο Κυπριακός Οργα-
νισµός Αθλητισµού θα συνεχίσει να προσφέρει κάθε βοήθεια στο άθληµα της
ρυθµικής γυµναστικής και να είναι αρωγός των Τοπικών Αρχών που διαδρα-
µατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξάπλωση του αθλητισµού µε τέτοιου είδους

κορυφαίες εκδηλώσεις αλλά και µέσα από τα προγράµµατα «Αθλητισµός Για
Όλους» (ΑΓΟ) όπου συµµετέχουν ενεργά οι τοπικοί φορείς.
Ευχαρίστησε δε τα Σωµατεία της Κύπρου για τη συµβολή τους στην όλη διορ-
γάνωση και τόνισε πως η ρυθµική γυµναστική είναι ένα ευγενές άθληµα και
βοηθά τα νεαρά παιδιά ν’ αναπτύξουν την προσωπικότητα τους, να δηµιουρ-
γούν και ν’ αντιστέκονται στις διάφορες αρνητικές προκλήσεις που τους κατα-
κλύζουν. 
Ο Πρόεδρος του Σωµατείου «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ» και µέλος του ∆.Σ. της
Κυπριακής Οµοσπονδίας Γυµναστικής Σώτος Τρικωµίτης σε σύντοµο χαι-
ρετισµό του συνεχάρη το Σωµατείο «ΑΘΑΝΑΣΙΑ» για την έµπρακτη συνεισφο-
ρά του στο άθληµα της Ρυθµικής Γυµναστικής και τόνισε πως η Κυπριακή
Οµοσπονδία Γυµναστικής θα συνεχίσει να στηρίζει µε όλους τους τρόπους
και µέσα που διαθέτει, τη διεξαγωγή αυτή, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστή-
σει το ∆ήµο για την πρωτοβουλία του και ευχήθηκε σ’ όλες τις αποστολές
καλή διαµονή και καλές επιτυχίες. 
Από πλευράς της η Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισµού του
∆ήµου Λία Λεβέντη ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν στη διεξαγωγή του
τουρνουά και ιδιαίτερα το Σωµατείο «ΑΘΑΝΑΣΙΑ» τονίζοντας πως σκοπός της
Τοπικής Αρχής ήταν όπως αυτή η εκδήλωση καθιερωθεί ως θεσµός. Στόχος
του ∆ήµου είπε ανάµεσα σ’ άλλα είναι να αναβαθµίζονται συνεχώς οι κάθε
είδους εκδηλώσεις και να δίνεται ευκαιρία στους δηµότες να λαµβάνουν
µέρος σε καινούργιες εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελετουργικό πρόγραµµα εκτέλεσαν οι
αθλήτριες της Ρυθµικής Γυµναστικής του Σωµατείου «ΑΘΑΝΑΣΙΑ» σε χορο-
γραφία της κ. Olgas Vishvenkova ενώ στη συνέχεια χορευτικό παρουσίασε
οµάδα παιδιών της σχολής χορού HALL MARK σε χορογραφία της Τατιάνας
Ιωάννου.

1o ∆ιεθνές Τουρνουά Ρυθµικής Γυµναστικής

Τις καλύτερες εντυπώσεις και τα θετικότερα σχόλια
απέσπασε απ’ όλους όσοι παρευρέθηκαν στο «Προ-
πονητικό Σεµινάριο Πυγµαχίας» που ο ∆ήµος Αγίου
Αθανασίου διοργάνωσε για πρώτη φορά σε συνερ-
γασία µε τον Πυγµαχικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας
Λινόπετρας «ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Ο ΠΡΩΤ-
ΑΘΛΗΤΗΣ». Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγί-
δα του Προέδρου του Κυπριακού Αθλητισµού
∆ρ. Τίτου Χριστοφίδη.
Σκοπός του σεµιναρίου ήταν οι ερασιτέχνες αθλητές
και απλοί φίλοι της πυγµαχίας και όχι µόνο, να  γνω-
ρίσουν το άθληµα αυτό που παρουσιάζει αλµατώδη
ανάπτυξη και ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Να επι-
δειχθούν τα µυστικά του αθλήµατος που αφορούν
έναν αγώνα προπόνησης, κίνηση στο ρινγκ, σκιαµα-
χία - shadow boxing, σχοινάκι που βοηθά στην προ-
θέρµανση, στην ανάπτυξη της τεχνικής και αντοχής,
βασικά στοιχεία για ένα πυγµάχο καθώς και υποδεί-
ξεις του προπονητή για διόρθωση της τεχνικής του
αθλητή, την αντοχή και τη στρατηγική του και την ετοι-
µασία του για συµµετοχή του σε πρωτάθληµα.
Σε σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής τόνισε πως στόχος του ∆ήµου είναι
να προωθήσει µε κάθε τρόπο και κάθε νέο τον αθλη-
τισµό και να φέρει τα παιδιά µέσα στα γήπεδα, στη-

ρίζοντας έτσι δυναµικά τις ∆ιεθνείς Αθλητικές Συνα-
ντήσεις και βάζοντας ταυτόχρονα ένα λιθαράκι στο
πνεύµα του «ευ αγωνίζεσθαι».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητι-
σµού του ∆ήµου Λία Λεβέντη ανέφερε πως αυτή η
πρώτη συνάντηση πυγµαχίας έχει πάρει σάρκα και
οστά µετά από µια µεγάλη προσπάθεια. Η όλη διορ-
γάνωση τόνισε πραγµατοποιείται µε σκοπό τη γνωρι-
µία µε το άθληµα της πυγµαχίας που είναι σχετικά
κάτι καινούργιο στον τόπο µας.
Από πλευράς του Πυγµαχικού Συλλόγου Πυγµαχίας
Κέντρου Νεότητας Λινόπετρας ο Μάριος Τσουρού-
της ευχαρίστησε το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου για την
όλη διοργάνωση καθώς και όλους τους πυγµαχι-
κούς συλλόγους της Κύπρου για την άµεση ανταπό-
κριση τους να συµµετάσχουν στο σεµινάριο αλλά και
τους επίτιµους προσκεκληµένους που µε τη βοή-
θεια τους έδωσαν µια ιδιαίτερη µορφή στην εκδήλω-
ση. Συγκεκριµένα στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι
Tigran Ouzlian – 5ος στο Παγκόσµιο Κύπελλο της
Ταϊλάνδης (1995), 3ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
της Λευκορωσίας (1998), 5ος στους Ολυµπιακούς
Αγώνες της Αυστραλίας (2000), Raimkul
Malacbekof – 1ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
της Τουρκίας (1993), 1ος στο Παγκόσµιο Κύπελλο

της Γερµανίας (1995), 3ος στους Ολυµπιακούς
Αγώνες της Αµερικής (1996), 1ος στο Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα της Ουγγαρίας (1997), 3ος στους
Ολυµπιακούς Αγώνες της Αυστραλίας (2000) και ο
Kichikov Igor, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Kalmykia, Ρωσίας. 
Επίσης στο προπονητικό σεµινάριο συµµετείχαν
σύλλογοι της Λεµεσού όπως το ∆ιεθνές Πυγµαχικό
Σωµατείο Λεµεσού, Κέντρο Νεότητας Λινόπετρας
«NIKITAS PAPAFOTIOY THE CHAMP», ο Πυγµαχι-
κός Σύλλογος Πάφου «ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ», το Πυγ-
µαχικό Σωµατείο Λάρνακας «Fighters Club». 

Α θ λ η τ ι σ µ ό ς  =  Τ ρ ό π ο ς  Ζ ω ή ς

∆ ή µ ο υ  Α γ ί ο υ  Α θ α ν α σ ί ο υ

Προπονητικό Σεµινάριο Πυγµαχίας
διοργάνωσε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια των ∆ιεθνών Αθλητικών Συναντήσεων 2007
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Μια καθ’ όλα αξιέπαινη προσπάθεια των µαθητών του Γυµνασίου Λινόπετρας
που στόχο είχε την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση όλων των µαθητών της µαθη-
τικής κοινότητας, των πολιτών της πόλης µας αλλά και έργο - παράδειγµα προς
µίµηση, πραγµατοποίησαν ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τη Σχο-
λική Κοινότητα και το Σύνδεσµο Γονέων Γυµνασίου Λινόπετρας και τη Σχολική
Εφορεία Αγίου Αθανασίου την Κυριακή 25 Νοεµβρίου 2007.

Τα συνθήµατα που επικράτησαν στην εκδήλωση – Εκστρατεία Ευπρεπισµού
ήταν «Αγαπώ το Σχολείο και την Πόλη µου και τα Θέλω Καθαρά», «Καθα-
ριότητα = Πολιτισµός», «Σεβασµός µόνο αξίζει στο Περιβάλλον».

Στην εκδήλωση έλαβαν µέρος µαθητές, γονείς, καθηγητές του Γυµνασίου Λινό-
πετρας, ο πρόεδρος και µέλη της Σχολικής Εφορείας Αγίου Αθανασίου καθώς
και ο ∆ήµαρχος και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου, οι οποί-
οι επικάλυψαν επιγραφές / συνθήµατα στην πρόσοψη του σχολείου του Γυµνα-
σίου Λινόπετρας.

Σε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής µετά το πέρας της
εκστρατείας, τόνισε ότι στόχος ήταν η προβολή  των περιβαλλοντικών δράσεων,
που αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση της µαθητικής  κοινότητας  απέναντι στο
φυσικό, βιώσιµο και αστικό περιβάλλον. Είπε ακόµα πως στόχος µέσα από τον
ευπρεπισµό των σχολικών χώρων να δοθεί το µήνυµα της ανάγκης για σεβασµό
στο Περιβάλλον και της αποκατάστασης της καλής εικόνας στους δρόµους και
την πόλη µας γενικά, τονίζοντας πως θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγµα
προς µίµηση και για άλλα σχολεία της χώρας.

Τέλος δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την
κινητοποίηση και ενθάρρυνση της δράσης µιας ολόκληρης σχολικής µονάδας
για το Περιβάλλον. 

Την ικανοποίηση του εξέφρασε και ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου Λινόπετρας
Γιώργος Ξουφαρίδης για την ανταπόκριση των µαθητών και εκπαιδευτικών
που µε ενθουσιασµό αγκάλιασαν αυτήν την κοινή προσπάθεια και ευχαρίστησε
την Τοπική Αρχή αλλά και τη Σχολική Εφορεία Αγίου Αθανασίου για την άµεση
ενεργοποίηση τους αλλά και τη συνεχή τους συνεισφορά στα περιβαλλοντικά
ζητήµατα και την αναβάθµιση ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Με εξαιρετική επιτυχία στέφθηκε η Συνεστίαση που πραγµατοποίησε το ΣΚΕ
Αγίου Αθανασίου επί ευκαιρίας των 10 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία
του, το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2007 στο ξενοδοχείο Golden Arches.
Παρόντες στη Συνεστίαση ήταν ο Βοηθός Επαρχιακός Λειτουργός του Γραφείου
Ευηµερίας Λεµεσού Χρίστος Παπαδόπουλος, οι Λειτουργοί Ευηµερίας Νεόφυτος
Στίγγας και Άρτεµις Αϋπαυλίτου, ο ∆ήµαρχος και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου Αγίου Αθανασίου, µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου, η
νυν ∆ιευθύντρια Αντριανή Ιωάννου και ο πρώην ∆ιευθυντής Λεόντιος Ιωάννου
του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, που φιλοξενεί προσωρινά την Παι-
δική Λέσχη αλλά και γονείς τα παιδιά των οποίων αξιοποιούν τις δυνατότητες της
«Παιδικής Λέσχης» του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Συµµετείχαν επίσης ηλικιωµένοι
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα «Ανοικτή Προστασία Ηλικιωµένων» του ΣΚΕ.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόµενους ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττο-
φής τόνισε µεταξύ άλλων τη σηµασία της προσφοράς της «Παιδικής Λέσχης» και
του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου ευρύτερα, ευχαρίστησε τον κόσµο για την προσέλευ-
σή του και συνάµα για την έµπρακτη συνεισφορά του στο ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
και υπογράµµισε ότι άνθρωποι που στηρίζουν και βοηθούν στην υλοποίηση τέτοι-
ων προγραµµάτων πρέπει να τιµώνται για την προσφορά τους. O κ. Λεόντιος
Ιωάννου πρώην ∆ιευθυντής του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, τιµή-
θηκε για την στήριξη που παρείχε στην προσπάθεια να καθιερωθεί ως χώρος
όπου θα στεγάζεται η «Παιδική Λέσχη» του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου, το Β’ ∆ηµοτι-
κό Σχολείο Αγίου Αθανασίου. Επιπρόσθετα ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι θ’ ακολου-
θήσουν κι άλλες εκδηλώσεις για τα 10χρονα του ΣΚΕ και ευχαρίστησε τους λει-
τουργούς Ευηµερίας και το προσωπικό του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου για τη µέχρι
τώρα προσφορά και βοήθειά τους στο ΣΚΕ. Στη συνέχεια ο κόσµος είχε την
ευκαιρία να γευτεί το πλούσιο µπουφέ, να χορέψει και να διασκεδάσει. Ακολού-
θησε κλήρωση τυχερών λαχνών µε πλούσια δώρα. Για ακόµα µια φορά το ΣΚΕ
Αγίου Αθανασίου απέδειξε ότι έχει πιστούς υποστηρικτές και παράλληλα εκτός
από την κοινωνική του προσφορά, προσφέρει και διασκέδαση!

Εκστρατεία Ευπρεπισµού

Στα χέρια του Υπουργού Εργασίας η τύχη
της Παιδικής Λέσχης ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
Ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικό-
τερα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, βρίσκεται πλέον η τύχη της
ανέγερσης της νέας Παιδικής Λέσχης του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου.
Σε συνάντηση που είχε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής µε την Επαρχια-
κό Λειτουργό Ευηµερίας κα Ζωή Αδαµίδου, στην παρουσία των αρµοδίων
λειτουργών του Τµήµατος που χειρίζονται θέµατα κοινοτικής ανάπτυξης,
συζητήθηκε το θέµα των διαδικασιών ανέγερσης των εγκαταστάσεων της
Παιδικής Λέσχης στον ανοικτό χώρο υπηρεσιών της Βιοµηχανικής Περιο-
χής Αγίου Αθανασίου.
Ως γνωστό το έργο αυτό που έχει σχεδιαστεί για κάλυψη των αναγκών µέχρι
100 παιδιών σχολικής ηλικίας (παιδιά της περιοχής και παιδιά εργαζοµέ-
νων) έχει πρόσφατα τύχει των σχετικών εγκρίσεων και αδειών από τις αρµό-
διες αρχές και υπηρεσίες, έχει για το σκοπό αυτό ετοιµασθεί µελέτη σκοπι-
µότητας για τη λειτουργία της Λέσχης και έχει κατατεθεί µαζί µε τα σχέδια
για εξασφάλιση του αναγκαίου δανεισµού, που θα καλύψει τη δαπάνη του
έργου. Με βάση τη σχετική εκτίµηση, το έργο θα κοστίσει £400.000 περί-
που και µέρος της δαπάνης θα καλύψει η Κυβέρνηση. Από πλευράς της η
Επαρχιακός Λειτουργός Ευηµερίας, υποσχέθηκε την προώθηση της υπόθε-
σης στον Υπουργό για λήψη απόφασης που θα επιτρέψει την πραγµατοποί-
ηση του έργου αυτού.  Ως γνωστό η Παιδική Λέσχη δυναµικότητας 85 παι-
διά σήµερα, φιλοξενείται στους χώρους του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου
Αθανασίου και η συνεχής αύξηση των φροντιζοµένων, ως αποτέλεσµα της
ραγδαίας ανάπτυξης στην περιοχή, επιβάλλει την απόκτηση ιδιόκτητου,
πλέον, χώρου  για το οποίο ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σηµειωθεί πως επιδει-
κνύει και ο Τοπικός Σύνδεσµος Βιοµηχανιών, αφού µέρος των παιδιών που
θα εξυπηρετούνται θα είναι παιδιά εργαζοµένων. Παράλληλα στη συνάντη-
ση συζητήθηκαν και άλλα προβλήµατα που αφορούν στη δηµιουργία
Κέντρου Στήριξης Οικογενειών και Νέων, βασισµένα στα πορίσµατα της
πρόσφατης έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από το ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
σε συνεργασία µε το Γραφείο Ευηµερίας ανάµεσα σε 500 άτοµα (νέοι ηλι-
κίας 11 – 23 ετών) και η οποία έρευνα έχει καταδείξει την αναγκαιότητα της
δηµιουργίας ενός τέτοιου χώρου µε την παράλληλη ανάπτυξη προγραµµά-
των για τους νέους. Επίσης τη συνάντηση απασχόλησαν και άλλα προβλή-
µατα που έχουν δηµιουργηθεί από τη µαζική µεταφορά σε νέες
πολυκατοικίες, οικογενειών από άλλους οικισµούς και οι οποίες
χρήζουν στήριξης και κοινωνικής καθοδήγησης. Τα ζητήµατα αυτά
αποφασίσθηκε όπως τύχουν επεξεργασίας για να µπορέσουν να δηµιουρ-
γηθούν οι καταλληλότερες, υπό τις περιστάσεις, δοµές και προγράµµατα.

Μπράβο στους µαθητές του Γυµνασίου Λινόπετρας
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