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Η διεύρυνση των δυνατοτήτων πολύπλευρης ανάπτυξης του Αγίου Αθανασίου, που δηµιούργησε η
ανακήρυξη του σε ∆ήµο στα µέσα της δεκαετίας του 1980, αποτέλεσε πρόσκληση και πρόκληση
συµµετοχής σε νέους αγώνες και αναβάθµισε επίσης τις προσδοκίες και απαιτήσεις για καλύτερη
ποιότητα ζωής.

Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης των 20 χρόνων του ∆ήµου µας, ανασκοπούµε και αποτιµούµε
θετικά τη δράση τεσσάρων ∆ηµοτικών Συµβουλίων και τα αποτελέσµατα της, σε σηµαντικούς τοµείς
όπως των έργων υποδοµής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της κοινωνικής προσφοράς, του
πολιτισµού, της στήριξης των νέων, καθώς και τις πρωτοβουλίες και προσεγγίσεις τους που
συνέβαλαν στην ανάπτυξη του δηµιουργικού διαλόγου, σχέσεων συνεργασίας και εµπιστοσύνης µε
τους δηµότες και ευρύτερης συµµετοχής τους στα κρίσιµα τοπικά ζητήµατα. Σταθήκαµε παράλληλα,
δίπλα στους πρόσφυγες συνδηµότες µας και προωθήσαµε δικά τους προβλήµατα.

Η πορεία στα είκοσι αυτά χρόνια που πέρασαν, κάθε άλλο παρά εύκολη και οµαλή ήταν. ∆υσκολίες,
αδυναµίες, εµπόδια, απογοητεύσεις, συνυπήρχαν µε τις συνεχείς προσπάθειες, τη σκληρή και
επίπονη δουλειά, αλλά και την ικανοποίηση που επέφερε η επίτευξη αρκετών στόχων.

Η σύγχρονη εποχή που σηµατοδοτεί η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. διανοίγει και νέες ευοίωνες
προοπτικές που αναµένουν αξιοποίησης αλλά προϋποθέτουν δυναµική διάθεση και γνώση,
αφοσίωση στο θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις αρχές της σύνεσης, της συνέπειας και της
προσφοράς.

Θεωρώντας την επέτειο των 20 χρόνων του ∆ήµου, ως σταθµό ανασυγκρότησης ατενίζουµε το
µέλλον µε αισιοδοξία γιατί οι βάσεις που έχουν τεθεί τα χρόνια αυτά, αναµφίβολα δηµιουργούν τις
προϋποθέσεις για σοβαρά, πλέον, βήµατα προς τα µπρος µε ενέργειες και πρωτοβουλίες, τους
καρπούς των οποίων είµαστε σίγουροι πως θα δρέψει ο κάθε δηµότης, κάθε ηλικίας.

Προέχει σίγουρα η ενεργητική συλλογική συµµετοχή στις τοπικές µορφές δράσης, η υιοθέτηση και
προώθηση νέων διεκδικητικών πολιτικών και η πίστη στην αρχή ότι οι νέες επιτυχίες και
κατακτήσεις µπορούν να προέλθουν, µόνο µέσα από τους κοινούς µας αγώνες.

Ο ∆ήµαρχος 
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
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συνεχούς πάλης
για καλύτερη
ποιότητα ζωής
Με όραµα, πρόγραµµα και ευθύνη

απέναντι στον κάθε δηµότη

“Mεγαλώνει χωρίς να γερνά”
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Πολιτιστικές & άλλες ∆ραστηριότητες
∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Ο Αστυνοµικός της Γειτονιάς και στον Αγ. Αθανάσιο
Στην κοινωνία που ζούµε δεν µπορεί να υπάρχουν θεατές. Η αγωνία
και η έγνοια όλων για κοινωνική γαλήνη και ευηµερία κυριαρχεί
στην καθηµερινότητά µας. Όλοι µας έχουµε ευθύνη για ένα
καλύτερο και ασφαλισµένο αύριο.
Η Αστυνοµία Κύπρου µπροστά σ’ αυτά τα δεδοµένα προωθεί και
ενισχύει το θεσµό της Κοινοτικής Αστυνόµευσης.
> ∆ηλώνει πάντοτε παρών στη γειτονιά σας και έχει πρώτιστη έγνοια
του την ασφάλεια και ευηµερία σας.
> Με πραότητα, ευγένεια και προθυµία είναι έτοιµος να βοηθήσει
στην επίλυση τυχόν προβληµάτων σας.
> Συµβάλλει στην πρόληψη και πάταξη κάθε µορφής παρανοµίας
στη γειτονιά.
> Επικοινωνεί µαζί σας στη δύσκολη στιγµή και µε ψυχραιµία και
υποµονή συζητά µαζί σας για ό,τι σας απασχολεί.

«Ο Αστυνοµικός της Γειτονιάς είναι ΦΙΛΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ,
είναι πάντοτε εκεί όταν εσείς τον χρειάζεστε»!

∆ίπλα σας στις δύσκολες στιγµές
> Θα σας ακούσει

> Θα σας συµβουλέψει
> Θα σας ενηµερώσει
> Θα επιλύσει τυχόν προβλήµατα

Πότε καλείτε τον Αστυνοµικό της Γειτονιάς
> Για οποιαδήποτε θέµατα ασφάλειας και ιδιαίτερα σε

χώρους πρωτεύουσας σηµασίας (σχολεία, πάρκα, αθλητικά
κέντρα, κ.ά.)

> Για προβλήµατα που διαταράσσουν την ηρεµία και τη γαλήνη
της γειτονιάς σας

> Για την παροχή βοήθειας σε ηλικιωµένα πρόσωπα ή άτοµα µε
ειδικές ανάγκες ή παιδιά

> Για την πρακτική εξυπηρέτησή σας σε θέµατα που σχετίζονται µε τον Αστυνοµικό Σταθµό της περιοχής σας
(εξασφάλιση πιστοποιητικού καλής διαγωγής, πιστοποιητικού αξιοπιστίας, αστυνοµικές εκθέσεις, κ.ά).
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> ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2006, ώρα 8.00 µ.µ.
Θεατρική παράσταση «Ο Γύρος του Κόσµου σε 80
Μέρες» του Ιούλιου Βέρν στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων ∆ήµου Αγίου Αθανασίου από το παιδικό
θεατρικό εργαστήρι του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

> Τετάρτη 21 Ιουνίου 2006, ώρα 7.00 µ.µ.
Παγκόσµια Μέρα Μουσικής: 
Μουσική Εκδήλωση µε τη Φιλαρµονική Ορχήστρα
του ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς και την Παιδική
χορωδία ‘ΕΠΙΛΟΓΗ’- Συνεργατικό Ταµιευτήριο
Λεµεσού στο πάρκο περιοχής Αγίου Γεωργίου
Φραγκούδη (τουριστική περιοχή)

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
>  Τετάρτη 28 Ιουνίου 2006, ώρα 9.00 µ.µ.
Από το Θεατρικό Οργανισµό Κύπρου «Ωσπολλάτε
Αρκοντήναµεν» του Μιχάλη Πιτσιλλίδη στην αυλή
του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου

> ∆ευτέρα 3 Ιουλίου 2006, ώρα 8.30 µ.µ.
Από το Σατιρικό Θέατρο «∆ον Καµίλο» του Σωτήρη
Πατατζή  στην αυλή του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου
Αθανασίου

> Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006, ώρα  8.30 µ.µ.
Από την Ε.Θ.Α.Λ «Αγγέλα» του Γ. Σεβαστίκογλου
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

> Κυριακή 3 Σεπτεµβρίου 2006, ώρα 11.30 π.µ.
Εκδήλωση αφιερωµένη στα άτοµα 3ης ηλικίας
Κέντρο Μόντε Καπούτο 
Καλλιτεχνικό πρόγραµµα από το Μουσικό Σχήµα
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» µε την Κυριακού Πελαγία 
Θα προσφερθεί µεσηµεριανό γεύµα και ποτό

> Παρασκευή 21 Ιουλίου 2006, ώρα 7.00 µ.µ.*
39η Αιµοδοσία ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Αθανασίου
Σε συνεργασία µε τον Τοπικό Κυνηγετικό Σύλλογο
«Σκουρουβίννος»

> Κυριακή 27 Αυγούστου 2006, ώρα 8.00 µ.µ.
Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου (Παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο)
Συναυλία Λαϊκής Ορχήστρας του ΡΙΚ
Υπό τη διεύθυνση του Μάριου Μελετίου
Μια µουσική αναδροµή στο «Λαϊκό τραγούδι»

∆ιήµερο Εορταστικών Εκδηλώσεων
Για τα 20χρονα του ∆ήµου
> Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2006, ώρα 8.00 µ.µ.*
Πλατεία Γιαννάκη Αββραάµ (Εµπορικό Κέντρο
Οικισµού Λινόπετρας)
Μουσικοχορευτικό συναπάντηµα µε τα συγκροτήµατα
Λαϊκών Χορών των ∆ήµων Περάµατος και Αγίου
Αθανασίου. Στο χώρο θα λειτουργεί λαϊκή ταβέρνα.

> Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου 2006, ώρα 8.00 µ.µ.*
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Επίσηµη Εκδήλωση εορτασµού 20χρόνων του ∆ήµου
Επίσηµο µέρος - καλλιτεχνικό πρόγραµµα - προβολή
ταινίας - δεξίωση

> Τέταρτη 1 Νοεµβρίου 2006, ώρα 8.00 µ.µ.*
Εκδήλωση προς τιµή των αιµοδοτών του ∆ήµου για
την πολύχρονη προσφορά τους στην Τοπική Τράπεζα
Αίµατος 

*Λεπτοµέρειες για τις εκδηλώσεις αυτές θα ανακοινωθούν αργότερα

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Όσοι ενδιαφέρονται να διαφηµίσουν στην
εφηµερίδα του ∆ήµου,

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

∏ M E P O § O ° I O
Σας ενδιαφέρει...
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Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου

στο διαδίκτυοΚάντε κλικ...

w w w. a g i o s a t h a n a s i o s . o r g . c y

Μάθετε όλα όσα θέλετε
για το ∆ήµο µας



ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi πÛÙÔÚÈÎfi
AÁ › Ô ˘  A ı · Ó · Û › Ô ˘

«1900» Ζευγάρι ντυµένοι µε ρούχα της εποχής

«1945» Παρέα Αηθανασιτών «1960» Συγχωριανή µας αιωνόβια, η Αθανασία Ιωάννου

«1942» Συγχωριανός µας που συµµετείχε στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο

Όσοι δηµότες διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που θεωρούν ότι θα µπορούσε να περιληφθεί στην παρούσα σελίδα που θα περιλαµβάνεται µόνιµα στην
εφηµερίδα παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το ∆ήµο

4
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Θ έ µ α :

«Άνθρωποι σε ξεχωριστές στιγµές»
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ΦΕΙ∆ΙΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ (∆ήµαρχος)

Το 1979 διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές στις οποίες ψήφιζαν όλοι οι δηµότες ανε-
ξάρτητα αν είχαν περιουσία η όχι. Πρώτο οίκηµα του νεοσύστατου ∆ήµου ήταν ένα
παλιό κρεοπωλείο στο κέντρο του χωριού το οποίο µετατρέψαµε σε γραφεία. 

Το πιο σηµαντικό στην άσκηση των καθηκόντων ενός ∆ηµάρχου είναι πάντα η
επαφή µε τους δηµότες. Ν’ ακούς τα προβλήµατα τους και να τα προωθείς προς επί-
λυση. Και αυτό κάναµε. 

Είχαµε επίσης πολύ καλή συνεργασία µε τους Συµβούλους όλων των κοµµάτων κι
αυτό µας βοήθησε να κάνουµε πολλά έργα. Οι δηµότες έβλεπαν αυτή τη κοινή προ-
σπάθεια για να πάει ο ∆ήµος µπροστά γι’ αυτό και στήριζαν το ∆ήµαρχο και το έργο
του. 

Η µετατροπή της κοινότητας µας σε ∆ήµο ήταν πολύ σωστή επιλογή γιατί µεταξύ
άλλων έδωσε εξουσία στο Συµβούλιο, κάτι που µέχρι τότες δεν είχαµε. Είναι γνω-
στό ότι τα τότε Συµβούλια Βελτίωσης λειτουργούσαν υπό την εποπτεία του Επάρχου
µε περιορισµένη εξουσία και όλες οι συνεδριάσεις µας πραγµατοποιούνταν µε την
παρουσία, πάντα, εκπροσώπου του Επάρχου.

Από τα πρώτα προβλήµατα που είχαµε ν’ αντιµετωπίσουµε ήταν ο µεγάλος αριθµός
µαντρών που υπήρχαν στην περιοχή. Η υδροδότηση και η αλλαγή όλων των σωλή-
νων της περιοχής ήταν επίσης ένα µεγάλο πρόβληµα. Προς επίλυση αυτού του προ-
βλήµατος αγοράσαµε διατρήσεις στην περιοχή Γερµασόγειας. 

Μεγάλα έργα του πρώτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν η απόκτηση ακίνητης ιδιο-
κτησίας µε µακροπρόθεσµο στόχο και σκοπό πρώτιστα τη στέγαση όλων των υπη-
ρεσιών του ∆ήµου. Έγινε κατορθωτή η παραχώρηση στο νεοσυσταθέντα ∆ήµο, η
παραχώρηση από το Υπουργείο Παιδείας του «Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου»
του Αγίου Αθανασίου γι’ ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας, η δηµιουργία
υδατοδεξαµενής, λειτουργία ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, ανέγερση και λειτουργία ιδιό-
κτητου ∆ηµόσιου-Κοινοτικού Νηπιαγωγείου και πολλά άλλα αναπτυξιακά έργα. 

Παράλληλα δράση αναπτύχθηκε σε όλους τους τοµείς όπως του πολιτισµού, της
κοινωνικής παρέµβασης (∆ηµιουργία Τοπικής Τράπεζας Αίµατος) και άλλους.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (∆ηµοτική Οµάδα ΑΚΕΛ)

∆ιετέλεσα αντιδήµαρχος και επικεφαλής της ∆ηµοτικής Οµάδας του ΑΚΕΛ. Στα
πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ∆ήµου, βασικό µας όπλο ήταν η πολύ καλή συνερ-
γασία, τόσο µε το ∆ήµαρχο όσο και µε  τα µέλη των άλλων δηµοτικών οµάδων.
Μεγάλη δε βοήθεια µας έδινε η στήριξη από τους δηµότες µέσα από την τακτική
επαφή την οποία είχαµε µαζί τους. Τα προβλήµατα στα πρώτα χρόνια ήταν τεράστια
και χρόνια, όπως η υδροδότηση, οι δρόµοι, κ.ά.

Οι δηµότες πρέπει να ζητούν λύση των προβληµάτων τους, αλλά χωρίς ακρότητες
και να στηρίζουν τις προσπάθειες του ∆ήµου.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ (∆ηµοτική Οµάδα ∆ΗΣΥ)

Ιεράρχηση των προβληµάτων και εντοπισµός της αναγκαίας υποδοµής για τη σωστή
λειτουργία της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας, θέµατα που έπρεπε να τύχουν προτεραιότητας.

Πρώτιστο θέµα απασχόλησε η στέγαση των υπηρεσιών αλλά και η ανάγκη για τη
δηµιουργία ∆ηµοτικού Μεγάρου και αίθουσας εκδηλώσεων.

Θελήσαµε να έχουµε τον καλύτερο και πιο σωστό προβληµατισµό για τη χάραξη της
πολιτικής µας, να έχουµε επαφή όσο το δυνατό µε περισσοτέρους δηµότες ακού-
γοντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες, τόσο των ιδίων όσο και του ∆ήµου.

Ενόψει των 20χρόνων του ∆ήµου µας το µήνυµα προς όλους  είναι ότι στο πρώτο
∆ηµοτικό Συµβούλιο πρυτάνευσε ένα πνεύµα συνεργασίας, αλληλοεκτίµησης και
σεβασµού στην όλη προσπάθεια να δηµιουργηθεί η καλύτερη σε όλα τα επίπεδα
υποδοµή που θα συνέβαλλε στην προκοπή και ανάπτυξη του ∆ήµου, γεγονός που
νοµίζω ότι εκτιµάται σήµερα, µετά την παρέλευση των χρόνων.  

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ (∆ηµοτική Οµάδα ∆ΗΚΟ)

Εκλέγηκα ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε το συνδυασµό του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος.

Παρά την απειρία µας και τα συσσωρευµένα προβλήµατα τα οποία ήταν πολλά και
αφού τα ιεραρχήσαµε αρχίσαµε την προώθηση και επίλυση τους. Πρώτο πρόβληµα
ήταν η στέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου. Στεγαστήκαµε στα γραφεία του τότε Συµ-
βουλίου Βελτιώσεως, στην κεντρική πλατεία του χωριού. ∆ηµιουργήσαµε επιτροπές
κι εγώ διορίσθηκα στην τεχνική επιτροπή του ∆ήµου. Παρά τα πολλά προβλήµατα
που αντιµετώπιζε ο ∆ήµος, µέσα στις πρώτες µας ενέργειες ήταν να αποκτήσει περι-
ουσία για να µπορεί να  αναπτυχθεί. Ένα από τα ζητήµατα που έθεσα προσωπικά,
ήταν η διατήρηση του χαρακτήρα του παλιού χωριού. 

Η µετατροπή της κοινότητας σε ∆ήµο ήταν πολύ σωστή επιλογή και βοήθησε στην
αλµατώδη ανάπτυξη της και την επίλυση πολλών προβληµάτων.

Α φ ι έ ρ ω µ α  σ τ α  2 0 χ ρ ο ν α
του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Α φ ι έ ρ ω µ α

Συνεντεύξεις από το ∆ήµαρχο και
τα µέλη του Πρώτου Εκλεγµένου
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Πρώτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:

(από αριστερά) Θεοδόσης Κυριάκου, Σωτήρης
Πρωτοπαπάς, Νικόλας Σοφοκλέους - Αντιδή-
µαρχος, Ανδρέας Λεβέντης, Φειδίας ∆ιαµαντής
- ∆ήµαρχος, Κώστας Σεργίου, µ. Ιωάννης -
Άκης Παπαϊωάννου



Κάλεσµα προς τα νέα παιδιά ν’ αγαπήσουν το πράσινο και να το φροντίζουν µε αγάπη και αφοσίωση,
ήταν η εκδήλωση γι’ ανάπτυξη και ενίσχυση του πρασίνου που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο
∆ήµος Αγίου Αθανασίου πραγµατοποίησε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα
και την περίοδο µέσα στην οποία προγραµµατίζονται µια σειρά από δεντροφυτεύσεις σε πάρκα και
χώρους πρασίνου του ∆ήµου.

Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τη διεύθυνση και το Σύνδεσµο Γονέων του
Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε στη
σηµασία της ευαισθητοποίησης όλων και ιδίως των νέων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
στις υποχρεώσεις που το κράτος µας έχει επωµισθεί σαν µέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, ενώ δεν
παρέλειψε να κάνει αναφορά στην εξαιρετική δουλειά που το Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου
επιτελεί (οικολογικό σχολείο), ευαισθητοποιώντας τους µαθητές σε ευρύτερες έννοιες της οικολογίας,
της αειφορίας, της προστασίας του φυσικού πλούτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρασίνου και Περιβάλλοντος του ∆ήµου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γιαν-
νάκης Ιωάννου, στο σύντοµο χαιρετισµό του αναφέρθηκε στις προσπάθειες που η Επιτροπή πραγµα-
τοποιεί για χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής στο ∆ήµο και δεν παρέλειψε να τονίσει τη ζωτική σηµα-
σία του πρασίνου.

Τέλος η Βοηθός ∆ιευθύντρια και υπεύθυνη για τα οικολογικά θέµατα του ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου Αγίου Αθανασίου κ. Ξένια Κατράνη αναφέρθηκε µε λεπτοµέρεια τόσο στη σηµασία του δέντρου
και της διατήρησης πρασίνου, όσο και στη δουλειά που επιτελείται µέσ’ από το οικολογικό σχολείο,
στην κατεύθυνση της προστασίας του πλανήτη, ενέργειες για την ανακύκλωση και άλλες πρωτοβουλίες
που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του καθενός.

Καλλιτεχνικό πρόγραµµα ανάλογο µε το περιεχόµενο της εκδήλωσης, ετοίµασαν και παρουσίασαν
µαθητές του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ανάµεσα σ’ άλλους, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο εκπρόσωπος
του Τµήµατος ∆ασών κ. Μιχάλης Κέλλας, ο οποίος υπέδειξε το σωστό τρόπο φύτευσης δενδρυλίων, ο
πρόεδρος της ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Γονέων του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου
Αγίου Αθανασίου και παιδιά του σχολείου µε τους γονείς τους. 

Νοµοθεσία για σκύλους
Νόµοι Ν184(1)2002 και Ν137(1)2005
Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια της προσπάθειας
για ενηµέρωση-πληροφόρηση των δηµοτών του, απευ-
θύνεται σε όλους τους κατόχους/ιδιοκτήτες σκύλων και
τους ενηµερώνει ότι για σκύλους άνω των έξι µηνών,
είναι υπόχρεοι να εξασφαλίσουν άδεια κατοχής σκύλου
από την «Αρµόδια Αρχή».
Για την έκδοση της άδειας κατοχής σκύλου απαιτούνται
τα ακόλουθα:
1)Στον κτηνίατρο - 

Παίρνετε το σκύλο σας σε εγγεγραµµένο κτηνίατρο ο
οποίος θα προβεί στη σήµανση του σκύλου µε την
τοποθέτηση ηλεκτρονικής µικροσυσκευής αναγνώρι-
σης αποκριτή ποµποδέκτη (microchip) και θα σας
δώσει το έντυπο σήµανσης σκύλου. 

2)Στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες -
Προσκοµίζετε το πιστοποιητικό σήµανσης σκύλου
στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την εγγραφή του
σκύλου. Ο ∆ιευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών θα
σας εκδώσει και χορηγήσει το πιστοποιητικό εγγρα-
φής του σκύλου.

3)Στην Αρµόδια Αρχή -
Προσκοµίζετε τα πιο κάτω έγγραφα στα Γραφεία του
∆ήµου Αγίου Αθανασίου για την έκδοση της άδειας
κατοχής σκύλου:
Α. Πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας σκύλου από
εγγεγραµµένο κτηνίατρο.
Β. Πιστοποιητικό εγγραφής και µόνιµης σήµανσης
του σκύλου από το ∆ιευθυντή των Κτηνιατρικών Υπη-
ρεσιών.
Γ. Έγκριση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής της κοινό-
κτητης οικοδοµής (σε περίπτωση διαµονής σε τέτοια)

Τέλη άδειας κατοχής σκύλου:
Σκύλοι αρσενικοί στειρωµένοι ή µη: ΛΚ £12
Σκύλοι θηλυκοί – στειρωµένοι: ΛΚ£12

Σκύλοι θηλυκοί – µη στειρωµένοι: ΛΚ£12
Επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωµένων: ΛΚ£100 
Επικίνδυνες φυλές είναι:
- Pit Bull Terrier ή American Pit Bull
- Japanese Tossa
- Dogo Argentino
- Fila Brazileiro
Κτηνοτρόφοι, ποιµένες και τυφλοί έχουν τις υποχρεώ-
σεις 1-3, εξαιρούνται όµως από την καταβολή τέλους.
(Απαραίτητη η προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητι-
κών).
Ιδιοκτήτης του σκύλου παύει να θεωρείται ιδιοκτή-
της του όταν:
1. σκύλος πωλείται ή παραχωρείται σε άλλο πρόσωπο.

Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνεται κοινή αίτηση
µεταβίβασης παλαιού και νέου κατόχου.

2. προσκοµίσει πιστοποιητικό θανάτου από εγγεγραµµέ-
νο κτηνίατρο ή υπεύθυνη δήλωση.

3. απωλέσει το σκύλο του και το δηλώσει στο ∆ήµο
Αγίου Αθανασίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιβε-
βαιωθεί από έρευνα της Αστυνοµίας, η άδεια ακυρώ-
νεται µετά από έξι µήνες.

Γενικές Υποχρεώσεις του κάθε ιδιοκτήτη του σκύλου
1. Να διατηρεί το σκύλο σε συνθήκες διαβίωσης που να

συνάδουν µε τον περί Προστασίας και Ευηµερίας των
Ζώων Νόµο.

2. Να έχει αναρτηµένη πινακίδα µε την προειδοποίηση
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ»

3. Να φροντίζει έτσι ώστε ο σκύλος να µην προκαλεί
οχληρία στους περίοικους και να µην αφήνεται να
κυκλοφορεί ελεύθερος σε ανοιχτούς χώρους,

4. Να είναι άνω των 16 χρόνων και να µην έχει καταδι-
κασθεί για παράβαση του Περί Προστασίας και Ευη-
µερίας των Ζώων Νόµου.

5. Σε περίπτωση που κατέχει θηλυκό σκύλο για αναπα-
ραγωγή οφείλει:

Α. Να το δηλώσει στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Β. Να δηλώνει στο ∆ήµο τον αριθµό των κουταβιών
που θα προέρχονται από κάθε γέννα, τα ονόµατα και
διευθύνσεις των προσώπων που θα τα διαθέσει κατα-
βάλλοντας τα τέλη αναπαραγωγής ως εξής:
Για σκοπούς εµπορίας £50 για κάθε γέννα
Για άλλους σκοπούς £20 για κάθε γέννα
Ο ∆ήµος µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας
κατοχής σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή να αρνηθεί να
ανανεώσει άδεια ή να ανακαλέσει ή ακυρώσει άδεια
που χορήγησε όταν διαπιστώσει παράβαση του
Νόµου. 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ / ΠΟΙΝΕΣ
Οποιοδήποτε πρόσωπο είναι ένοχο αδικήµατος όταν:
α) κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν

είναι εγγεγραµµένος και σηµασµένος,
β) κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του

Νόµου,
γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια µε πρόθεση να

εξαπατήσει την Αρµόδια Αρχή δηλαδή το ∆ήµο
δ) εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαµβάνει τα κατάλ-

ληλα µέτρα για να εµποδίσει τη δραπέτευση ή τη δια-
φυγή του

ε) επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι
ιδιοκτήτης, ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του,

i. προξενεί θόρυβο µε ηχηρό και συνεχές γαύγισµα
που προκαλεί οχληρία

ii. ρυπαίνει ή µολύνει οποιοδήποτε µέρος µε κόπρα-
να χωρίς να τα περισυλλέγει

iii. περιφέρεται ελεύθερος σε δηµόσιο δρόµο ή σε
οποιοδήποτε δηµόσιο µέρος

στ) παραβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του
Νόµου:

Είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ή σε
χρηµατική ποινή ή και στις δύο ποινές.  

Εκδήλωση ∆εντροφύτευσης A γ ά π η  γ ι α  τ ο  Π ρ ά σ ι ν ο
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Αφού είναι ο καλύτερος σου φίλος φρόντισέ τον

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Υγειονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου τηλ.: 25724135 εσωτ. 129 ή 25721268
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Ο χώρος αυτός, την κατασκευή του οποίου ανέ-
λαβε, σχεδίασε και εκτέλεσε ο ∆ήµος Αγίου Αθα-
νασίου µε χρηµατοδότηση του Τµήµατος Πολεο-
δοµίας και Οικήσεως κόστισε γύρω στις
£100.000 και έχει τεθεί ήδη στην διάθεση των
60 και πλέον οικογενειών που έχουν µετακοµί-
σει στις νέες µονάδες που το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών έχει κατασκευάσει και παραχωρήσει σε
δικαιούχες οικογένειες.  

Σε οµιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος
Χατζηττοφής εξήρε τη σηµασία της ενίσχυσης

της υποδοµής ευρύτερα στον Άγιο Αθανάσιο που αποτελεί µόνιµο στόχο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς επί-
σης και την άριστη συνεργασία του ∆ήµου µε το τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, στην προσπάθεια αποκέ-
ντρωσης για άµεση και όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δηµοτών και την πλήρη αξιοποί-
ηση κάθε κονδυλιού για θέµατα βελτίωσης της ποιότητας ζωής του απλού πολίτη, του απλού δηµότη. 

Παράλληλα, τόνισε πως αιτήµατα όπως και αυτά που έχουν επιλυθεί µε το έργο που εγκαινιάσθηκε, βρίσκονται
συνεχώς στην προσοχή του παρόντος ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσπαθώντας έτσι ώστε οι πρόσφυγες δηµότες να
τύχουν της καλύτερης προσωρινής διαβίωσης µέχρι την ώρα της επιστροφής στις πατρογονικές τους εστίες.

Ανάφερε δε, πως ο κατάλογος των έργων στους οικισµούς για τη φετινή χρονιά είναι αρκετά µεγάλος ενώ τα χρή-
µατα που θα διατεθούν θα ξεπεράσουν τις £250.000 (χώροι πρασίνου, χώροι στάθµευσης, αντιπληµµυρικά και
άλλα).

Τέλος ο ∆ήµαρχος εξήρε τη σηµασία της παρουσίας όλων των οργανωµένων συνόλων του οικισµού που σηµει-
ωτέο συµµετείχαν στην εκδήλωση του ∆ήµου.

Από πλευράς του Τµήµατος Πολεοδοµίας, ο Ανώτερος Λειτουργός κ. Κύπρος Παφίτης αναφέρθηκε µε
λεπτοµέρειες στα προγράµµατα στέγασης του προσφυγικού κόσµου που το Τµήµα Πολεοδοµίας  και Οικήσεως
εκτελεί σταδιακά επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα στις κατασκευές σε θέµατα οίκησης, και εξήρε
παράλληλα την ευαισθησία του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των προσφύγων,
δηµοτών του, που αποτελεί παράδειγµα ανάµεσα στις τοπικές αρχές.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρασίνου του ∆ήµου κ. Γιαννάκης Ιωάννου στο χαιρετισµό του αναφέρθηκε στην
συνεχή  προσπάθεια που ο ∆ήµος καταβάλλει για βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος αξιοποιώντας κάθε χώρο
που προσφέρεται για ανάπτυξη πρασίνου στέλνοντας το µήνυµα της φροντίδας στους ανθρώπους που έχασαν τα
σπίτια και τις περιουσίες τους, τονίζοντας ότι ο ∆ήµος θα σταθεί αρωγός σ’ αυτές τους τις ανάγκες µέχρι την ώρα
της λύσης του κυπριακού.

∆εν παρέλειψε επίσης ν’ αναφερθεί και στην παρουσία αρκετών νέων παιδιών της περιοχής στην εκδήλωση,
παροτρύνοντας τους ν΄ αγαπήσουν και να προστατεύουν το πράσινο.

Τα εγκαίνια του χώρου στάθµευσης µε την ταυτόχρονη
διαµόρφωση του χώρου πρασίνου που δηµιουργήθηκαν
κοντά στις καινούργιες πολυκατοικίες του οικισµού
Λινόπετρας πραγµατοποίησε την Κυριακή 12/3/06 ο ∆ήµος
Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολεοδοµίας
και Οικήσεως

Εγκαίνια χώρου στάθµευσης
στη Λινόπετρα

Εξαιρετική επιτυχία σηµείωσε η 38η αιµοδοσία που
διοργανώνει από κοινού ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου
µε τη Συντονιστική  Επιτροπή Αιµοδοσίας-∆ιαφώτισης
(ΣΕΑ∆). 

Σε σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος κ. Κυριά-
κος Χατζηττοφής ευχαρίστησε όλους αιµοδότες
του Αγίου Αθανασίου, που επαναλαµβάνοντας την
παράδοση έδωσαν το παρόν τους και βοήθησαν για
ακόµη µια φορά στην κάλυψη αναγκών της Τράπε-
ζας Αίµατος του Νοσοκοµείου της πόλης µας, τιµώ-
ντας έτσι µε το καλύτερο τρόπο τα 20 χρόνια οργα-
νωµένης προσπάθειας για αιµοδοσία στον Άγιο Αθα-
νάσιο.

Αυτός είναι ένα πρόσθετος λόγος, ανάφερε ο ∆ήµαρ-
χος, και συγχάρηκε όλους όσους συστηµατικά αλλά
και κατά περιόδους δηλώνουν παρόντες στο αλτρου-
ιστικό αυτό καθήκον, ενώ συγχρόνως ο ∆ήµος θα
τιµήσει σε ειδική εκδήλωση για τα 20χρονα, τους
πρωτεργάτες της Τράπεζας Αίµατος του ∆ήµου, αλλά
και όλους όσοι στηρίζουν µε κάθε τρόπο την όµορφη
αυτή προσπάθεια του ∆ήµου. Από πλευράς του, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου κ. Νικόλας Γερολέµου, ανέφε-
ρε ανάµεσα σ’ άλλα,  πως η αιµοδοσία  χαρακτηρίζει
τους αιµοδότες µε ανθρωπιά και ευγένεια, αφού µε
την πράξη τους αυτή, καλύπτουν τις  ανάγκες των
συνανθρώπων τους σε αίµα, ενώ πρόσθεσε πως
µόνιµος στόχος του ∆ήµου, είναι να πυκνώνει ολοέ-
να και περισσότερο τις γραµµές των εθελοντών αιµο-
δοτών. Τέλος ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές
που βοηθούν πάντοτε αφιλοκερδώς, και µε οποιοδή-
ποτε τρόπο σε κάθε αιµοδοσία του ∆ήµου, θεωρώ-
ντας την πράξη ως ύψιστη εκδήλωση κοινωνικής
αλληλεγγύης.  

Τα εδέσµατα που προσφέρθηκαν στους αιµοδότες,
πρόσφερε η εταιρεία Chris Cash & Carry -
Carrefour.

Εξαιρετική επιτυχία
σηµείωσε η 38η αιµοδοσία που
διοργανώνει από κοινού
ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου µε τη
Συντονιστική Επιτροπή
Αιµοδοσίας - ∆ιαφώτισης (ΣΕΑ∆)
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Αρχισε και συνεχίζεται η εκστρατεία καθαριότητας
που θα διαρκέσει τους µήνες Ιούνιο – Ιούλιο, µε µια
σειρά ενεργειών σε διάφορους τοµείς όπως
αναλύονται πιο κάτω:

- η καθαριότητα οικοπέδων, ανοικτών χώρων και
κοιτών ποταµών µε συνεργεία του ∆ήµου και
ιδιωτικά συνεργεία,

- η ενίσχυση του προσωπικού µε έκτακτο
προσωπικό καθώς και η µόνιµη εισαγωγή του
θεσµού της οδοκαθαρίστριας, 

- η προκήρυξη προσφορών για ψεκασµούς σ’
ολόκληρη την περιοχή εναντίον των κατσαρίδων
και άλλων βλαβερών εντόµων, 

- η δηµιουργία αντιπυριτικών Ζωνών τόσο στην
περιοχή του σκυβαλότοπου Φασούλας όσο και
άλλες περιοχές εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο,

- η ένταξη στον εξοπλισµό του ∆ήµου, νέου
σκυβαλοφόρου οχήµατος και ειδικού
µηχανήµατος καθαρισµού της παραλίας.

Τέλος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από απόφασή
του προχωρεί στην κατ’ οίκον επίσκεψη από
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ∆ήµου µε
σκοπό την καταγραφή των σκύλων και άλλων
κατοικίδιων ζώων, σε µια προσπάθεια να υπάρξει
συµµόρφωση µε τις πρόνοιες του νέου Περί
Σκύλων Νόµου καθώς και περιορισµός των
οχληριών που αυτά δηµιουργούν.

Καθαρισµός οικοπέδων
Ο ∆ήµος καλεί όλους όσους έχουν δηλώσει

στο ειδικό έντυπο του ∆ήµου πως θα

προβούν οι ίδιοι στον καθαρισµό των

οικοπέδων τους, να πράξουν τούτο άµεσα

καθώς τα συνεργεία του ∆ήµου προχωρούν

ήδη µε τον καθαρισµό τους χρεώνοντας

ανάλογα τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων

(ελάχιστο ποσό χρέωσης £40).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-

φερόµενοι ν’ αποτείνονται στην Υγειονοµική

Υπηρεσία του ∆ήµου τηλ. 25 721268.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ∆ΗΜΟ



Εκδήλωση διαµαρτυρίας που οδηγεί στα εργοτάξια που λειτουργούν παράνοµα στην
περιοχή πραγµατοποιήθηκε από το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου µε τη συµπαράσταση
επηρεαζόµενων κατοίκων  στην παρουσία του ∆ηµάρχου, µελών του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου και των βουλευτών κ.κ. Λαµάρη και Σιζόπουλου. Η εκδήλωση ενέκρινε το
πιο κάτω ψήφισµα καταγγελία το οποίο στις 21 Ιουνίου επιδόθηκε στον Υπουργό
Εσωτερικών ζητώντας, τη δική του αποφασιστική παρέµβαση. Συγκεκριµένα στο
ψήφισµα αναφέρονται τα πιο κάτω:

«Καταγγέλλουµε στους δηµότες και στην κοινή γνώµη ευρύτερα την έλλειψη ενδια-
φέροντος από την Επαρχο Λεµεσού και το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, να
διευθετήσουν ένα πρόβληµα το οποίο χρονίζει εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό της
παράνοµης εγκατάστασης και λειτουργίας των εργοστασίων παρασκευής ετοίµου
σκυροδέµατος στην περιοχή του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.

Συγκεκριµένα, βιοµηχανίες που θα έπρεπε να βρίσκονται εγκατεστηµένες σε βιο-
µηχανικές περιοχές ή σε χώρους εντός της ∆ήλωσης Πολιτικής που προορίζονται
για το σκοπό αυτό, δυστυχώς, παραµένουν εντός της οικιστικής περιοχής του
∆ήµου, κοντά σε πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα οδικά δίκτυα, τα οποία καθηµερινά
καταπονούνται και καταστρέφονται από την παράνοµη δραστηριότητα των βιοµηχα-
νιών αυτών. 

Πρόσφατο παράδειγµα η κατασκευή και λειτουργία της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου
και της οδού Ανδρέα Καρυόλου που κόστισαν στα δηµόσια και δηµοτικά ταµεία
πέραν των 3 εκ. λιρών, λειτούργησαν ευεργετικά για την κυκλοφοριακή διαχείριση
της περιοχής, αλλά δυστυχώς, καθηµερινά παρουσιάζουν µια εικόνα απαράδεκτη
από τις παράνοµες εκποµπές σκόνης, τη διοχέτευση ξεπλυµάτων και άλλων παρά-
γωγων των εργοταξίων.

Μεγαλύτερη όµως είναι η ζηµιά που υφίσταται η υγεία του ντόπιου πληθυσµού, η
καταπόνηση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, οι κίνδυνοι σε βάρος της
κυκλοφοριακής κίνησης και σοβαρά δυστυχήµατα που είχαν προκληθεί ως αποτέ-
λεσµα των πιο πάνω.

Σαν ∆ήµος εδώ και χρόνια έχουµε προστρέξει προς όλες τις κατευθύνσεις και έχου-
µε προβεί σε ποικίλα διαβήµατα για την εξεύρεση και χωροθέτηση τέτοιων περιοχών
για να δυνηθούν να µεταφερθούν αυτές οι βιοµηχανίες. Κάποιες δε από αυτές µας

τονίζουν µε τρόπο προκλητικό, ότι, ενώ κατέχουν γη για να µεταφέρουν τις εγκαταστά-
σεις τους, δεν το πράττουν γιατί θέλουν να είναι κοντά στους αγοραστές του µπετόν. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί δικαστικά µέτρα εναντίον και των τριών εργοστα-
σίων και προς τούτου εξασφαλίστηκαν διατάγµατα κατεδάφισης και όπου το ∆ηµοτι-
κό Συµβούλιο αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο καλής θέλησης για εξεύρεση
λύσης, αναγκάστηκε να προχωρήσει στην ενεργοποίηση των πιο πάνω διαταγµάτων
καταχωρώντας υποθέσεις στο ∆ικαστήριο για εκτέλεση αυτών των διαταγµάτων. 

Παράλληλα προχωρήσαµε στην προσπάθεια αξιοποίησης του ενδιαφέροντος του
Υπουργού Εσωτερικών να δώσει τέρµα στην απαράδεκτη κατάσταση που ταλαιπωρεί
το ∆ήµο και τους δηµότες, αλλά δυστυχώς η ανταπόκριση από τα αρµόδια κυβερνη-
τικά τµήµατα, µετά λύπης µας αναφέρουµε, πως δεν είναι η αναγκαία για να λυθεί
το πρόβληµα και αυτό το καταγγέλλουµε προς πάσα κατεύθυνση.

Θα εξακολουθήσουµε να καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για µετακίνηση των βιο-
µηχανιών αυτών, όµως σηµειώνουµε µε έµφαση πως αν η σηµερινή εκδήλωση, δεν
ευαισθητοποιήσει αυτούς που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, οι επόµενες µας ενέρ-
γειες θα είναι ακόµα πιο δυναµικές.

Πρέπει όλοι ν’ αναλογιστούν πως η υγεία των δηµοτών και οι ανέσεις της περιοχής
δεν πρέπει να περνούν σε δεύτερη µοίρα, είτε γιατί κάποιοι δεν θέλουν να συµµορ-
φωθούν µε τη νοµιµότητα, είτε γιατί άλλοι δεν αντιλαµβάνονται τις ευθύνες τους ως
δηµόσιοι λειτουργοί.

Κατανοούµε την αγωνία των κατοίκων του ∆ήµου µας που επηρεάζονται άµεσα και
δηλώνουµε πως θα είµαστε σε συνεργασία µαζί τους, για την πραγµατοποίηση και
άλλων εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων, πέραν αυτών της νοµικής οδού».

Ο ∆ήµαρχος καλεί τον
Υπουργό να τερµατίσει
την παρανοµία
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*    Εκστρατεία Καθαριότητας
∆ Η Μ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ

Ο ∆ήµος αποφάσισε να βραβεύσει µε χρηµατικά ποσά τις τρεις
πιο καθαρές γειτονιές του ∆ήµου.

Γι’ αυτό διατηρείστε το ∆ήµο µας καθαρό.

∆ώστε το καλό παράδειγµα και γίνετε εσείς νικητές του διαγω-
νισµού.

> 1ο Βραβείο £300 (τρακόσιες λίρες)

> 2ο Βραβείο £200 (διακόσιες λίρες)

> 3ο Βραβείο £100 (εκατό λίρες)

* Λ ε π τ ο µ έ ρ ε ι ε ς  θ ’  α ν α κ ο ι ν ω θ ο ύ ν  α ρ γ ό τ ε ρ α

Οι µαθητές του Αγίου Αθανασίου στηρίζουν
την εκστρατεία καθαριότητας του ∆ήµου
Συµπαράσταση στην προσπάθεια της για ένα καθαρότερο ∆ήµο, βρήκε η
υπηρεσία του ∆ήµου, αφού οµάδες µαθητών από το Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο
Αγίου Αθανασίου και το ∆ηµοτικό Σχολείο Λινόπετρας, έδωσαν το παρόν
τους ανταποκρινόµενοι στην έκκληση του ∆ήµου καθαρίζοντας δύο
συνοικιακά πάρκα. Τους µαθητές που συνόδευαν στα πάρκα δάσκαλοι
τους, επισκέφθηκαν ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής µαζί µε µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και αφού ευχαρίστησε τα παιδιά για την ανταπό-
κρισή τους εξήρε τη σηµασία της συνολικής προσπάθειας για ένα καθα-
ρότερο ∆ήµο, για καθαρούς δηµόσιους χώρους και πλατείες που ν’ απο-
λαµβάνουν όλοι. Ζήτησε από τα παιδιά όπως το µήνυµα αυτό, µεταφέρουν
σ’ όλους τους συµµαθητές τους, αλλά και σε µικρούς και µεγάλους, αφού
αφορά στην καλύτερη εικόνα του µας γενικότερα.
Ο ∆ήµος δώρισε στα παιδιά που συµµετείχαν, καπελάκια για το καλοκαί-
ρι και πρόσφερε σ’ όλους αναψυκτικά. Τέλος σε συγκέντρωση στο Β’
∆ηµοτικό Σχολείο µια µέρα πριν κλείσουν τα σχολεία, ο ∆ήµαρχος τίµησε
µε διπλώµατα όλα τα παιδιά που συµµετείχαν στο πλαίσιο δράσης ‘’Οικο-
λογικού Σχολείου’’, για την ολόχρονη προσφορά τους στην προστασία του
περιβάλλοντος και αναφέρθηκε µε την ευκαιρία, στις πρωτοβουλίες των
∆ήµων Κύπρου για στήριξη του προγράµµατος ανακύκλωσης συσκευα-
σιών στο οποίο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως χώρα της Ε.Ε. έχει αναλάβει
υποχρεώσεις.







Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
συνεχίζοντας την πρωτοβουλία του για την προώθηση δραστηριοτήτων
που στοχο έχουν τη γνωριµία µεταξύ των νέων των δύο κοινοτήτων
του νησιού µας, Ε/Κ και Τ/Κ, συµµετείχε σε Εργαστήρι µε τίτλο
«Κύπρος στην Ε.Ε. - γνωρίζοντας το παρελθόν και βαδίζοντας
στο µέλλον», το Σαββατοκυρίακο 18 και 19 Μαρτίου 2006, στο
ξενοδοχείο «Πεντέλη» στις Πλάτρες.

Σ’ αυτό συµµετείχαν η οµάδα «Κάτω από τον ίδιο ουρανό» της
Αγγλικής Σχολής µε µαθητές και από τις δύο κοινότητες, µέλη της
Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), µαθητές
από Τ/Κ σχολεία, καθώς και οµάδα από µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου.

Το εργαστήρι άρχισε µε παρουσίαση του βιβλίου της
Τουρκοκύπριας συγγραφέως Σεβγκιούλ Ουλουτάκ «Ανείπωτες ιστορίες της Κυπριακής Τραγωδίας» ενώ
ακολούθησαν οι σύνοδοι «Ρατσισµός και Ξενοφοβία στην Ευρώπη και την Κύπρο» και «Η Πολιτική του Εθνικισµού
στην Κύπρο» όπου τα θέµατα ανέπτυξαν οι ∆ρ. Νίκος Τριµικλινιώτης και Χρίστος Χριστοφίδης, αντίστοιχα.

Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους στα πιο πάνω θέµατα καθώς και τις ανησυχίες τους τόσο για τις
σχέσεις µεταξύ των δύο κοινοτήτων, τονίζοντας το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η παιδεία στο θέµα αυτό, όσο και το
µέλλον του κυπριακού.

Όλοι οι συµµετέχοντες αποκόµισαν σηµαντικότατες εµπειρίες κατά τη διάρκεια του διηµέρου και εξέφρασαν την επιθυµία τους
για την πραγµατοποίηση κι άλλων παρόµοιου περιεχοµένου εκδηλώσεων που θα δώσουν την ευκαιρία για επικοινωνία µεταξύ
των νέων των δύο κοινοτήτων του νησιού µας.

Τόνισαν πως τέτοιες εκδηλώσεις βοηθούν στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας που θα εδραιώσουν σιγά σιγά την ειρηνική
συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων στην κοινή τους πατρίδα.

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2006, διεξάχθηκε στο χώρο του Πανεπιστηµίου
Κύπρου το 12ο Παγκύπριο Συνέδριο « Η Κοινωνία των Πολιτών στην Πρόληψη», µε
διοργανωτές τον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου, το Κενθέα και το Πανεπιστήµιο
Κύπρου. Το συνέδριο είχε ως κύριο στόχο την κατανόηση του ξεχωριστού ρόλου,
τον οποίο καλείται να διαδραµατίσει κάθε φορέας της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό οι
παρευρισκόµενοι ανάλογα µε τα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κάλυπταν τους
εξής τοµείς πρόληψης: Σχολικό, Εργασιακό, Οικογενειακό, Επικοινωνιακό
Περιβάλλον, Περιβάλλον της Κοινότητας, Στρατού και Υγείας, Αθλητισµός στην
Πρόληψη, Έφηβοι στην Πρόληψη και θεραπεία.

Στο συνέδριο αυτό συµµετείχε οµάδα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας του
∆ήµου Αγίου Αθανασίου ενώ η ∆ηµοτική Σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Νεολαίας κ. Λία Λεβέντη και ο Στέλιος Καλλικράτης µέλος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας, συµµετείχαν ως εισηγητές στην οµάδα «Πρόληψη
στο Περιβάλλον Κοινότητας». Η κα. Λεβέντη παρουσίασε τη δράση του συµβουλίου,
που στόχο έχει την ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή των νέων στα κοινά αλλά και
την παροχή σε αυτούς τρόπων υγειούς και δηµιουργικής απασχόλησης, που θα
βοηθήσουν στην ανάπτυξη προσωπικοτήτων ικανών να αντισταθούν στους
πειρασµούς και θα τους κρατήσουν µακριά από την µάστιγα των εξαρτησιογόνων
ουσιών.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας του ∆ήµου Αγ. Αθανασίου, για ακόµα µια φορά
δίνει  το παρόν του στην προσπάθεια πρόληψης, γιατί οι νέοι µας έχουν το δικαίωµα
και µπορούν να ζήσουν µια φυσιολογική ζωή µακριά από τις εξαρτήσεις και το
θάνατο.

∆ικοινοτική συνάντηση µαθητών στις Πλάτρες
«Κύπρος στην Ε.Ε. - γνωρίζοντας το παρελθόν και βαδίζοντας στο µέλλον»
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∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου

Με αθρόα συµµετοχή νέων από ολόκλη-
ρο το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου πραγµατο-
ποιήθηκε το πρώτο ανοιξιάτικο µαθητικό
συναπάντηµα το οποίο αφιερώθηκε στα
20χρονα του ∆ήµου µε τίτλο «Γνωρίζω
τις οµορφιές του τόπου µου».
Η εκδήλωση αυτή πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 14 Μαΐου 2006 µε πρωτοβουλία
της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισµού του ∆ήµου και οι νέοι από Γυµνάσια και
Λύκεια που πήραν µέρος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις οµορφιές του τόπου
µας, να γνωριστούν και να διασκεδάσουν µεταξύ τους καθώς επίσης και να συζη-
τήσουν µε το ∆ήµαρχο και τα µέλη της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισµού, διάφο-
ρα θέµατα που αφορούν τους νέους και τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν µέσ’
από το θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής ανέφερε σε συντοµία στους µαθητές, για τις
προτεραιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε ότι αφορά στην ανάπτυξη της υποδο-
µής ιδίως αυτής του χώρου άθλησης και πάρκα ψυχαγωγίας καθώς επίσης και
πρωτοβουλίες που απευθύνονται στη νέα γενιά. Τέλος συνεχάρη όλους τους νέους
για τη συµµετοχή τους και την ουσιαστική δουλειά που η Επιτροπή Νεολαίας και
Αθλητισµού του ∆ήµου, επιτελεί.
Από πλευρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισµού κ. Λία Λεβέ-
ντη εξέφρασε την ικανοποίησή της τόσο για τη συµµετοχή των νέων στη µονοήµερη
εκδροµή στο Τρόοδος όσο και για το αποτέλεσµα της όλης προσπάθειας, και έδωσε
διαβεβαίωση προς όλους πως θα πραγµατοποιηθούν και άλλες τέτοιου είδους δρα-
στηριότητες.
Το πρόγραµµα περιλάµβανε περιήγηση στα Πλατάνια και στο Τρόοδος µε κατάληξη
το εστιατόριο «∆ροσερή Ποταµιά» στην Κακοπετριά όπου ο ∆ήµος περέθεσε γεύµα
στους εκδροµείς.
Την όλη εκδήλωση στήριξε η ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου και τα αρτοποιεία Sun Fresh.

12 ο  Π α γ κ ύ π ρ ι ο  Σ υ ν έ δ ρ ι ο

«Η Κοινωνία των Πολιτών στην Πρόληψη»
Aνοιξιάτικο µαθητικό
συναπάντηµα αφιερωµένο
στα 20χρονα του ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς
στήριξε την παράσταση που έγινε στο Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου «Φωταγωγός» από το
θεατρικό εργαστήρι «Μελίσσι» µε θέµα τα ναρκωτικά.

Η παράσταση δόθηκε στο σχολείο στις 23 Φεβρουαρίου 2006.



To Γυµνάσιο Λινόπετρας σε συνεργασία µε το
ΚΕΝΘΕΑ στα πλαίσια του προγράµµατος «Έφηβοι
στην πρόληψη» και µε επιµέλεια της κ. Πολυδώρου
Νίτσας Β.∆., διοργάνωσαν δυο ηµερίδες στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυµνασίου
Λινόπετρας µε στόχο:

Α) να βοηθήσουν τους µαθητές να αναλάβουν την
ευθύνη της υγείας και της ζωής τους.

Β) να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες και
ικανότητες ώστε να µπορούν να αποφασίζουν
συνειδητά για το θέµα χρήσης ουσιών
(παράνοµων και νόµιµων).

Η 1η  ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε  στις 2 Μαρτίου
2006, ηµέρα Πέµπτη, µε θέµα «Επίλυση
Συγκρούσεων και της Βίας»
Η 2η  ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου
2006, ηµέρα Πέµπτη, µε θέµα «Αντίσταση στην
πίεση των Συνοµηλίκων»
Τα θέµατα των δύο ηµερίδων έχουν αντληθεί από το
προληπτικό εργαλείο« Στηρίζοµαι στα πόδια µου » του

ΚΕΝΘΕΑ. Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται από το
ΚΕΝΘΕΑ από το 1999. Είναι  εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου και
επιδιώκει την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών αναπτύσσοντας τις ατοµικές και κοινωνικές
δεξιότητες των µαθητών. Περιλαµβάνει την ανάπτυξη
της  ικανότητας των µαθητών να συνειδητοποιήσουν
και να αναγνωρίσουν τα συναισθήµατά τους, την
εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους , καθώς και τους
παράγοντες που τους επηρεάζουν. Παρουσιάζονται
διεξοδικά τρόποι µε τους οποίους οι παραπάνω
δεξιότητες συνδυάζονται έτσι, ώστε οι νέοι να
µπορούν να αναπτύξουν ανάλογες δεξιότητες.
Οι ηµερίδες πραγµατοποιήθηκαν υπό τη µορφή
βιωµατικών εργαστηρίων και κινήθηκαν θεµατικά
γύρω από την ενότητα «Αυτοπεποίθηση  και
αποφασιστικότητα». Οι µαθητές χωρίστηκαν σε
οµάδες και είχαν ενεργή συµµετοχή µε
παρουσιάσεις, ζωγραφιές, σκετσάκια κ.λ.π.
Συζήτησαν µε άλλους νέους της ηλικίας τους,
µοιράστηκαν τα όνειρά τους, τους προβληµατισµούς
τους, τις αγωνίες τους, εξέφρασαν τη δική τους φωνή,
άκουσαν τις διαφορετικές φωνές.
Στην πρώτη ηµερίδα, 2/3/06, οι µαθητές µίλησαν για
τα προβλήµατά τους, για τις συγκρούσεις µε τους
γονείς τους, τους φίλους και συµµαθητές τους.
Αναζήτησαν λύσεις και κατέληξαν σε συµπεράσµατα:
• Να µιλούν µε τους γονείς τους, να τους λένε τα

προβλήµατά τους, τι τους ενοχλεί, τι θέλουν από
αυτούς.

• Οι γονείς να βρίσκουν χρόνο να µιλούν µε το
παιδί τους, να τους έχουν εµπιστοσύνη, να µην
είναι υπερβολικά απαιτητικοί.

• Να µην κρίνουν τους άλλους, να ακούνε
προσεκτικά, να είναι ανοιχτοί στην κριτική και να
λύνουν τις διαφορές τους ήρεµα και πολιτισµένα.

• Να υπερασπίζονται τις απόψεις τους µε
επιχειρήµατα και να αντιµετωπίζουν τις
καταστάσεις µε ηρεµία και υποµονή.

Στη δεύτερη ηµερίδα, 23/3/06, µίλησαν για τους
πειρασµούς που αντιµετωπίζουν οι έφηβοι
καθηµερινά από τους συνοµήλικούς τους. Πολλές
φορές φίλοι τους, τους προτείνουν να κάνουν κάτι
που οι ίδιοι δεν θεωρούν σωστό. Όµως, για να µην
ξεχωρίσουν, τους ακολουθούν π.χ. να καπνίσουν, να
κλέψουν κάτι, να κάνουν κοπάνα από το σχολείο. Μια
ευγενική άρνηση θα ήταν η τέλεια λύση, ακόµα και να
αποτρέψουν  τους συνοµήλικούς τους  από το κακό.

Συζήτησαν επίσης µέτρα πρόληψης  των ναρκωτικών.
Αναφέρθηκαν στη δυσκολία της πρόληψης και την
ανάγκη για προσωπική επαφή και επικοινωνία, την
ευαισθητοποίηση, την απόκτηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν
σωστά και συνειδητά το θέµα χρήσης παράνοµων και
νόµιµων ουσιών για να έχουν ένα υγιές και
ευτυχισµένο µέλλον µακριά από τη µάστιγα των
ναρκωτικών.

Οι µαθητές γνώρισαν τον εαυτό τους και
συνειδητοποίησαν τι υπάρχει γύρω τους. Είναι
σίγουρο πως µετά από αυτό είναι πιο επιφυλακτικοί,
ξέρουν να προστατεύουν τους εαυτούς τους και να
ξεχωρίζουν τους φίλους τους.

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι O  Λ Ι Ν O Π Ε Τ Ρ Α Σ

«Στηρίζοµαι στα πόδια µου»
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Τί είναι το πρόγραµµα Σωκράτης;
Το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι ένα πρόγραµµα δράσης, το οποίο εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή το 1995, για να αποτελέσει συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τοµέα της εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµάνει 8 δράσεις. Η δράση ΣΩΚΡΑΤΗΣ
«COMENIUS 1» αφορά τη σχολική εκπαίδευση. 
Κατά την περσινή και φετινή σχολική χρονιά συµµετέχουµε σε Σχέδιο Σχολικής Ανάπτυξης του
προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ Comenius 1 µε τίτλο::
SOC - Schools of Competence in environmental and geological studies
Στο πρόγραµµα SOC συµµετέχουν έξι σχολεία από τις χώρες: Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Φιν-
λανδία, Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρο. 
Το σχέδιο σκοπεύει στο να αναπτυχθεί, µέσω συνδυασµένης εργασίας µαθητών και καθηγητών,
εκπαιδευτικό υλικό για τη διερεύνηση διαφόρων τοπικών περιβαλλοντικών θεµάτων. 
Οι µαθητές του σχολείου µας µελετούν την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στο παραλιακό
µέτωπο και θαλάσσιο περιβάλλον στον Κόλπο της Λεµεσού. 
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 10 καθηγητές και 51 µαθητές. 
∆ραστηριότητες του σχολείου µας στα πλαίσια του προγράµµατος SOC
A) Μελέτες
Σχηµατίστηκαν µικρές οµάδες µαθητών και µε την καθοδήγηση καθηγητή διεξάγονται µελέτες.
Αναζητούνται πληροφορίες κυρίως µέσω συνεντεύξεων µε αρµόδια άτοµα και επιτόπου επισκέ-
ψεις, λαµβάνονται φωτογραφίες και γίνεται έρευνα βιβλιοθήκης. 
Β) Κατασκευή µακέτας του παραλιακού µετώπου της Λεµεσού
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ενδιαφέροντος Τέχνη, της Γ τάξης, κατασκευάστηκε µακέτα του
κόλπου της Λεµεσού.
Γ) Κατασκευή µακέτας του πλοίου της Κερύνειας
Μαθητής του σχολείου µας κατασκεύασε µακέτα του Ελληνικού εµπορικού καραβιού το οποίο
βυθίστηκε κοντά στις ακτές της Κερύνειας τον 4

ον

αιώνα π.Χ.
∆) Έκδοση ηµερολογίου για το έτος 2006
Μια άλλη δραστηριότητα µας ήταν η έκδοση ηµερολογίου για το έτος 2006 µε έργα ζωγραφικής
µαθητών του σχολείου µας. Τα έργα ζωγραφικής που έγιναν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος επι-
λογής Τέχνης είναι: Μαρίνα, Παλιό Λιµάνι, Καρνάγιο, Ερασιτέχνες ψαράδες, Κυµατοθραύστες,
Τουριστική παραλία, Γλυπτό στην Επίχωση, Η αποβάθρα στον Εναέριο, Η αποβάθρα στο Παλιό
Λιµάνι, Αγκυροβόλιο, Παράκτια βιοµηχανία.
Ε) Συµµετοχή του σχολείου µας στις συναντήσεις του προγράµµατος
Κατά την περσινή σχολική χρονιά πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις καθηγητών στη πόλη
Silinjarvi της Φινλανδίας και στην πόλη  Coleraine του Ηνωµένου Βασιλείου όπου παρουσιάστη-
καν θέµατα για τη θαλάσσια ρύπανση απο πετρελαιοκηλίδες. Η δεύτερη συνάντηση έχει πραγµα-
τοποιηθεί στην Κύπρο. 

Σε λίγες µέρες θα γίνει στη Γερµανία η τελευταία συνά-
ντηση µε την οποία και λήγει το πρόγραµµα. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης θα γίνει παρουσίαση, στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, των εργασιών και δραστη-
ριοτήτων από κάθε σχολείο, της ιστοσελίδας του προ-
γράµµατος και βιβλιαρίου µε τις εργασίες των µαθητών
από όλα τα σχολεία. 
ΣΤ) ∆ιοργάνωση συνάντησης στην Κύπρο
Το σχολείο µας είχε τη χαρά και την τιµή να διοργανώ-
σει κοινή συνάντηση για το πρόγραµµα από τις 20 µέχρι
τις 24 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνάντηση αυτή παρευ-
ρέθηκαν 11 εκπαιδευτικοί από 5 χώρες. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν απο µαθητές του σχολείου µας εργασίες καθώς
και καλλιτεχνικό πρόγραµµα. 
Πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στο ∆ηµαρχείο Αγίου Αθανασίου και στο Συµβούλιο Βελτιώσεως
Αγίου Τύχωνα. 
Λειτουργός του Τµήµατος Γεωλογικής Επισκόπισης ξενάγησε τους επισκέπτες µας, στην περιοχή
Κακκαρίστρα στα Λατσιά όπου υπάρχει τοπίο µε απολιθωµένα όστρακα κάτι το οποίο µαρτυρά την
ανύψωση της Κύπρου απο τη θάλασσα. Έγινε επίσης επίσκεψη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου όπου παρουσιάστηκαν θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Οι φιλοξενού-
µενοί µας επισκέφθηκαν την Πράσινη Γραµµή, ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκω-
σίας, στο νεολιθικό συνοικισµό της Χοιροκοιτίας και στο χώρο του αρχαίου λιµανιού της Αµαθού-
ντας. 
Επίσης παρακολούθησαν πρόγραµµα του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης για το οικοσύστηµα της Αλικής του Ακρωτηρίου. 
Πραγµατοποιήθηκε εκδροµή στο Τρόοδος όπου οι φιλοξενούµενοί µας είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά την πολύ ενδιαφέρουσα χλωρίδα καθώς και τη γεωλογία της περιοχής, η
οποία έχει σχέση µε το σχηµατισµό της Κύπρου, θέµα το οποίο διδάσκουν στα σχολεία τους. 
Σε επίσκεψη στο καταφύγιο των Χελώνων στη Λάρα έγινε πληροφόρηση από αρµόδια άτοµα για
τα πρωτοποριακά προγράµµατα τα οποία εφαρµόζονται στην Κύπρο στο θέµα της προστασίας των
Χελώνων, κάτι το οποίο πραγµατικά εντυπωσίασε. 
Η) Προβολή του προγράµµατος στο σχολικό χώρο και τους γειτονικούς ∆ήµους και Κοι-
νότητες
Ο ερευνητής και ιστορικός κ. Τίτος Κολώτας και ο αρχιτέκτονας κ. Τάσος Αντρέου έκαναν παρου-
σιάσεις προς τους µαθητές για τις αλλαγές στο παραλιακό µέτωπο και την εξέλιξη της πόλης µας
από την εποχή της Τουρκοκρατίας µέχρι σήµερα. 
Η µαθητική κοινότητα του σχολείου µας έχει την ευκαιρία να ενηµερωθεί για το πρόγραµµα και
τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται µέσω παρουσιάσεων µε θέµατα όπως το πρόγραµµα SOC,
τις επισκέψεις στα εταιρικά σχολεία το εκπαιδευτικό σύστηµα των χωρών των σχολείων µε τα
οποία συνεργαζόµαστε και άλλα. Γίνεται επίσης ενηµέρωση µέσω πινακίδων µε πληροφοριακό
υλικό, φωτογραφίες και έκθεσης των κατασκευών.

Εφαρµογή του προγράµµατος «Σωκράτης» ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ



Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση και η
εµπλοκή των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέµατα.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που ήταν η τρίτη κατά σειρά στο πρόγραµµα
(προηγήθηκε µια στη Γερµανία και µια στην Ιταλία), έγινε ενηµέρωση για τις
επιµέρους εργασίες που διεξάγει η οµάδα εργασίας της κάθε χώρας καθώς επίσης
και συντονισµός για τις περαιτέρω ενέργειες. Όλες αυτές οι εξαιρετικού
ενδιαφέροντος εργασίες θα εκδοθούν σε βιβλιαράκι και σε ψηφιακό δίσκο-CD.
Φαίνονται επίσης και στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.agiosathanasios.org.cy όσο και στην ιστοσελίδα της Σύµπραξης CLAY
στην οποία συµµετέχει και ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου www.fvls.de.
Οι εργασίες αυτές αφορούν στα τοπικά και παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα
όπως η εξοικονόµηση ενέργειας στις κατοικίες και η αειφόρος γεωργία στη

Γερµανία, η σωστή διατροφή και οι υποβαθµισµένες περιοχές του Bari της Ιταλίας,
η µόλυνση του περιβάλλοντος στην Πορτογαλία.
Τα θέµατα που απασχολούν το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου που εκπροσωπεί την Κύπρο
στο πρόγραµµα, είναι τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και η αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι εταίροι µας ενηµερώθηκαν για τα τοπικά και τα
ευρύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα του ∆ήµου ενώ παράλληλα
πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στον Ακάµα, το Τρόοδος, Λευκωσία και περιοχή
Λάρνακας Αµµοχώστου καθώς και διάφορες περιοχές του ∆ήµου µας και της
πόλης της Λεµεσού.
Στα πλαίσια της περαιτέρω ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και της ενθάρρυνσης
κι επιβράβευσης των µαθητών για εργασίες που αφορούν στην ποιότητα της ζωής
στο ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, οργανώθηκε στις 3 Μαίου, στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου, η παρουσίαση των εξαιρετικών αυτών εργασιών από
το Λύκειο, τα Γυµνάσια και τα ∆ηµοτικά Σχολεία της περιοχής του ∆ήµου, στην οποία
εκδήλωση συµµετείχαν και οι φιλοξενούµενοι µας.
Μαθητές από το κάθε ένα από τα πιο πάνω σχολεία παρουσίασαν τις εργασίες που
ετοίµασαν στα πλαίσια του προγράµµατος SOCRATES ενώ παράλληλα µετέφεραν
στους παρευρισκοµένους, τις µοναδικές στιγµές που έζησαν καθώς και τις
εµπειρίες που αποκόµισαν επισκεπτόµενοι τις χώρες των συνοµηλίκων
συνεργατών τους, κυρίως µέσα από το χώρο του δικού τους σχολείου.
Σε δήλωση του ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για τη δουλειά
που επιτελείται µέσα από τη δράση GRUNDTVIG / CLAY, ευχαρίστησε όλους όσους
συµµετείχαν ενεργά και ευχήθηκε όπως το παράδειγµα των µαθητών που έχουν
κάνει βίωµα τους τις προσπάθειες για περισσότερη ενηµέρωση και γνώσεις σ’ αυτά
τα ευαίσθητα και ενδιαφέροντα ζητήµατα, µιµηθούν και οι µεγαλύτεροι.
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Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου συµµετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SOCRATES/GRUNDTVIG
το οποίο αφορά στη δια βίου εκπαίδευση, φιλοξένησε οκτώ Ευρωπαίους εταίρους από
Γερµανία, Ιταλία και Πορτογαλία από 1-8 Μαΐου 2006

Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν όλοι οι εταίροι στο Πρόγραµµα Σωκράτης «Comenius 1» στον Άγιο Αθανάσιο, αφού ο Τοπικός ∆ήµος για πρώτη φορά
από φέτος έχει καθιερώσει το θεσµό αυτό σε οργανωµένη βάση, έτσι που οι δράσεις αυτές των µαθητών και παράλληλα και αυτές που ο ∆ήµος ανα-
πτύσσει – πρόγραµµα Grundtvig να γίνονται γνωστές σε κάθε ενδιαφερόµενο δηµότη.

Μαθητές, Κύπριοι εκπαιδευτικοί και οι συνεργαζόµενοι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα Γυµνάσια Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας
αλλά και του Λυκείου Λινόπετρας, δούλεψαν παραγωγικά και µεθοδικά τα τελευταία χρόνια, είχαν τις ανταλλαγές τους σε εµπειρίες, απόψεις και επι-
σκέψεις αλλά και την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό αυτά που µελέτησαν,  σε ειδικές εκδηλώσεις που ο ∆ήµος πραγµατοποίησε στις 14 και 22
του Μάρτη.

Το Γυµνάσιο Λινόπετρας είχε ασχοληθεί µε το επίκαιρο, για την Κύπρο, θέµα «Μέση Εκπαίδευση στην Ευρώπη» που αποτέλεσε µε τα πορίσµατα
του, την αφορµή για την πετυχηµένη Ηµερίδα για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που επίσης διοργάνωσε η Τοπική Αρχή.

Το Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου δούλεψε πάνω στο θέµα «Ο τόπος µου στην Ευρώπη» όπου µαζί µε τους Γερµανούς, Ιταλούς και Πολωνούς συνερ-
γάτες του, σκιαγράφησαν την κατάσταση στο κοινό µας Ευρωπαϊκό «σπίτι»,  µε αναφορά στις συνθήκες και προτεραιότητες της χώρας τους, όπως αυτές
προκύπτουν µέσ’ από τις αξίες και τις πολιτικές που η Ευρώπη υπόσχεται στους πολίτες της. 

Το Λύκειο Λινόπετρας εργάστηκε για τρία χρόνια µε σχολεία από τη Γερµανία, Φινλανδία, Γαλλία και Αγγλία πάνω σε θέµατα που αφορούν στο περι-
βάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Από πλευράς του ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου µέσω του κ. Πανίκου Αθανασίου, πρώην εκπαιδευτικού και υπεύθυνου της σύµπραξης CLAY του προ-
γράµµατος Socrates/Grundtvig στο οποίο ο ∆ήµος είναι εταίρος, ενηµέρωσε όλους τους εµπλεκόµενους στη δική του δράση για ενηµέρωση, πληρο-
φόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέµατα της καθηµερινής ζωής όπως τα µεταλλαγµένα τρόφιµα και ηλιακή ενέργεια. Επίσης αναφέρ-
θηκε στις ανταλλαγές απόψεων µε τους άλλους εταίρους της Γερµανίας και Ιταλίας στα ζητήµατα διαχείρισης απορριµµάτων, ανακύκλωσης, γενετικά
τροποποιηµένων οργανισµών (µεταλλαγµένα τρόφιµα), καθώς και σε ζητήµατα των οικιστικών αναγκών και αναδόµησης των περιοχών του ∆ήµου που
µειονεκτούν κοινωνικοοικονοµικά, όπως για παράδειγµα τους προσφυγικούς οικισµούς, κ.ά.

Σ΄ όλες τις εκδηλώσεις ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους µαθητές και εκπαιδευτικούς τους καθώς και τις διευ-
θύνσεις των δικών µας αλλά και των Ευρωπαϊκών σχολείων, για τις πρωτοβουλίες τους, τονίζοντας ότι περισσότερο µέσ’ από αυτές µπορούµε να γνω-
ρίσουµε τους νέους εταίρους µας, να δώσουµε το δικό µας στίγµα σαν Κύπρος και ν’ απαιτήσουµε από αυτούς κάθε βοήθεια για να γίνει ο Κυπριακός
λαός στο σύνολο του ισότιµος εταίρος µε διασφαλισµένα όλα του τα δικαιώµατα.

Τόνισε επίσης ότι αυτές οι επαφές δεν θα γίνουν «ως δια µαγείας» αλλά χρειάζεται σκληρή δουλειά και ανοικτό πνεύµα απ΄ όλους µας και ότι ιδίως οι
νέοι που θ’ αποφασίσουν αύριο για το µέλλον του κοινού τους σπιτιού, θα πρέπει να έχουν τα ίδια κοινά οράµατα σε αξίες και ιδανικά, υπηρετώντας
πάνω απ΄ όλα τον άνθρωπο, τη δηµοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Παράλληλα και σαν µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, έκανε αναφορά στη σηµασία που οι περιφέρειες οφείλουν να δώσουν στην εκπαίδευση και
στον τοµέα της ενηµέρωσης για το τι γίνεται στην Ευρώπη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραµµα «Άνοιξη της Ευρώπης» για την οποία τα σχολεία
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής, θα τύχουν πληρέστερης ενηµέρωσης από το ∆ήµο.

Πιο κοντά στην Ευρώπη οι µαθητές
του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα SOCRATES/GRUNDTVIG
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Σ ε
χ ώ ρ ο
πριν από την
υπεραγορά Chris
Cash & Carry, στη συµβολή των
οδών Κολωνακίου και Γυψοκαµίνου άρχισαν οι εργασίες ανέγερσης του Κέντρου
Υγείας Λινόπετρας. Πριν και σε τελετή που πραγµατοποιήθηκε στα Γραφεία του
∆ήµου Γερµασόγειας, στην παρουσία των ∆ηµάρχων και Μελών των τριών
∆ηµοτικών Συµβουλίων Αγίου Αθανασίου, Γερµασόγειας και Μέσα Γειτονιάς και του
επιτυχόντος προσφοροδότη, κατασκευάστριας εταιρείας CYTECO LTD.,
υπογράφηκαν τα συµβόλαια για την κατασκευή του έργου.
Απευθυνόµενος στα ΜΜΕ ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου Κυριάκος
Χατζηττοφής, που υπέγραψε τα συµβόλαια εκ µέρους των τριών ∆ηµάρχων,
ανέφερε τα πιο κάτω:
«Η σηµερινή µέρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως
ιστορική για τους ∆ήµους Γερµασόγειας, Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου,
αφού το όραµά µας για καλύτερες συνθήκες ιατροφαρµακευτικής προσφοράς
στους δηµότες µας, παίρνουν επιτέλους σάρκα και οστά. Περνάµε δηλ. από τις
διαδικασίες στην πράξη και στα πλαίσια της κοινωνικής µας προσφοράς, µαζί µε το
Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ξεκινάµε την ανέγερση του Κέντρου
Υγείας Λινόπετρας.
Ένα έργο που προήλθε µέσα από τη θέληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
συνεργασία µε το κράτος στην κοινή µας προσπάθεια και στόχο να δώσουµε στον
απλό πολίτη, στον άνθρωπο της συνοικίας των ∆ήµων µας, καλύτερη ποιότητα ζωής.
Αξιοποιώντας στο έπακρο λοιπόν τη διάθεση για αποκέντρωση που επέδειξαν οι
κρατικές ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες στον ευαίσθητο αυτό τοµέα της υγείας,
αλλά και γιατί πιστεύουµε στην ανάγκη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, µε µια
σηµαντική οικονοµική εισφορά από µέρους των τριών ∆ήµων, κάνουµε σήµερα
πράξη το όραµα και την επιθυµία χιλιάδων δηµοτών για ένα ιατρικό κέντρο πολύ πιο
κοντά τους, σύγχρονο και άνετο σ’ ότι αφορά στους χώρους του και γιατί όχι και µε
ακόµη τις πιο καλές, δυνατόν, υπηρεσίες δηµόσιας ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης, αφού αυτό είναι και στις διακηρύξεις της κυβέρνησης.

Στρέφοµαι πίσω στις αρχές του 2000 όταν µαζί µε τον τότε Υπουργό Υγείας κ.
Φρίξο Σαββίδη, είχαµε πρωτοσυζητήσει το θέµα µε το συνάδελφο Πανίκο
Λουρουτζιάτη και στη γενναία, θα έλεγα, απόφαση των δύο ∆ηµοτικών

Συµβουλίων Γερµασόγειας και Αγίου Αθανασίου όπου αναλάµβαναν την ευθύνη για
να πραγµατοποιήσουν όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και τις συγχρηµατοδοτήσεις
του έργου αυτού, αφού οµόφωνα τα Συµβούλια µας το έκριναν ως αναγκαιότητα για
την ευρύτερη ανατολική Λεµεσό.

Θυµόµαστε όλοι τις πρώτες κοινές µας συνεδρίες, τη δηµιουργία Επιτροπών για
προώθηση του έργου, διαβουλεύσεις µε κυβερνητικά τµήµατα, προκήρυξη
διαγωνισµού για επιλογή µελετητικού οίκου, επισκέψεις για ενηµέρωση από άλλα
ιατρικά κέντρα, «αποτύπωση» εµπειριών από υφιστάµενα κέντρα άλλων ∆ήµων,
προκήρυξη προσφορών για επιλογή του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού που θα
δάνειζε τα χρήµατα, έγκριση από τη Βουλή του κυρωτικού Νόµου, παράλληλα µε
την προσπάθεια του καλύτερου δυνατού συντονισµού µεταξύ των µελετητών, των
λειτουργών του Υπουργείου Υγείας, ∆ηµοσίων Έργων, του Γραφείου
Προγραµµατισµού για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος σε
πλαίσια που οικονοµικά θα ήταν αποδεκτά από τους συµβαλλόµενους.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον εκ των ∆ιευθυντών του Γραφείου
Προγραµµατισµού, κ. Μιχάλη Λαµπρινό, για τις προσπάθειες που

κατέβαλλε από µέρους του Γραφείου του, για την πραγµάτωση του σκοπού
µας.

Έχουµε στην πορεία νέους συνεταίρους µε την προσχώρηση στο
έργο του ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς, µετά την εκλογή του νέου
∆ηµοτικού Συµβουλίου υπό του ∆ηµάρχου Χρίστου Μέση στις
αρχές του 2002 που έδινε στο όλο έργο, άλλη προοπτική αφού ο
αριθµός των εξυπηρετουµένων θα άλλαζε προς όφελος και των
δηµοτών της Μέσα Γειτονιάς.

Ο στόχος λοιπόν οριοθετείτο. Θέλαµε ένα Ιατρικό Κέντρο σύγχρονο
και πρωτοποριακό στο σχεδιασµό, που θα ξέφευγε από τα

παραδοσιακού τύπου κτίσµατα, θα πρόσφερε τις προοπτικές
επέκτασης και αξιοποίησης του στο θεσµό ενός ευρύτερου Σχεδίου

Υγείας (ΓΕΣΥ) και στο κτιριολογικό του πρόγραµµα θα προνοούσε τη
λειτουργία των εξής τµηµάτων: Οδοντιατρικό, Οφθαλµολογικό,

Ουρολογικό, Γυναικολογικό, Παιδιατρικό, Ακτινολογικό, καθώς και
πέντε ιατρεία ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, όπως επίσης και χώρος

στάθµευσης για ασθενοφόρα.

Μετουσιώνοντας όλα αυτά σε αρχιτεκτονική εργασία, ο συνεταιρισµός GAMAC
ARCHISTRUCTURAL CONSULTANTS που επιλέγηκε από την κοινοπραξία των
τριών ∆ήµων και τους οποίους για άλλη µια φορά συγχαίρω και δηµόσια για την
άρτια δουλειά που έχουν επιτελέσει συνολικά, σε συνεργασία µε τον Α’ Ιατρικό
Λειτουργό κ. Πέτρο Μάτσα και είµαι σίγουρος πως µε την ολοκλήρωση των
κατασκευαστικών εργασιών το έργο θ’ αποτελεί σηµείο αναφορά της περιοχής, µας
παρουσίασε τα σχέδια σε κοινή συνεδρία στις αρχές του Γενάρη 2004.

Αναφέρω για χάριν της ιστορίας ότι το έργο της χρηµατοδότησης ανέλαβε η DePfa
Investment Bank Ltd. η οποία είναι από τις πρώτες ξένες εταιρείες που
εξειδικεύονται στον τοµέα της χρηµατοδότησης τέτοιου είδους έργα του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα και τους οποίους ευχαριστώ. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον κ. Έρολ Ριζά, εκ των ∆ιευθυντών της Τράπεζας.
Η προσφοροδότηση του έργου που έγινε από κοινού από τους τρεις ∆ήµους στο
τέλος του 2005, κατέδειξε ότι το προϋπολογιζόµενο κόστος του 1,2 εκ. ξεπερνιόταν
φθάνοντας το 1,5 εκ. λίρες και αυτό ως αποτέλεσµα των συνεχών αυξήσων στον
τοµέα των κατασκευών, γεγονός που µπορεί προς στιγµή να προβληµάτισε όλους
µας, αλλά η θέληση να φέρουµε σε πέρας αυτό που ξεκινήσαµε µαζί µε τη σταθερή
διακηρυγµένη πια θέση της κυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου για
πραγµατοποίηση αυτού του έργου δεν άφηνε σ’ εµάς περιθώρια, από του να
προχωρήσουµε στην κατακύρωση των προσφορών στην κατασκευάστρια εταιρεία
CYTECO LTD.

Θέλω κλείνοντας την αναφορά µου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους
πίστεψαν στο έργο αυτό και στη σηµασία της αναγκαιότητάς του, τους υπουργούς
Υγείας κ.κ. Ντίνα Ακκελίδου και Αντρέα Γαβριηλίδη, γιατί δεν το κρύβουµε πως
υπήρξαν και περίοδοι που κάποιοι προσπάθησαν να φρενάρουν το έργο αυτό, για
λόγους που δεν µας εξήγησαν µέχρι σήµερα.

Από σήµερα θέλω να πιστεύω πως µπαίνουµε σε µία νέα φάση µε µοναδική µας
έγνοια την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο έργο µας, µέσα από σωστές διαδικασίες,
χωρίς καθυστερήσεις, µα προπάντων µε καλή ποιότητα στη δουλειά της η
κατασκευάστρια εταιρεία να δώσει στην κατάλληλη ώρα τη στέγη της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους δηµότες της Γερµασόγειας, της Μέσα
Γειτονιάς και του Αγίου Αθανασίου που θα ευκολύνει σίγουρα τη ζωή τους».

Υλοποιείται το όραµα για την ανέγερση του Ιατρικού Κέντρου Λινόπετρας
-  σύντοµα ο ι  δηµότες  µας  θα  έχουν  τη  φροντ ίδα  που τους  αξ ίζε ι
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Την ευκαιρία για περαιτέρω τακτοποίηση των δηµο-
σιονοµικών τους, έχουν αδράξει οι περιφερειακοί
∆ήµοι της Λεµεσού, αφού µετά την πρόθεση της
Κυβέρνησης να προχωρήσει στην ενοποίηση των
δανείων που έχουν συνάψει οι ∆ήµοι µε περιθώριο
αποπληρωµής 25 χρόνια, σ’ ανάλογες ενέργειες
προγραµµατίζουν να προβούν οι ∆ήµοι αυτοί και για
τα δάνεια τα οποία κατά καιρούς έχουν συνάψει για
σκοπούς αναπτυξιακών ή άλλων έργων υποδοµής
και για τα οποία ενώ έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη
από το Νόµο κυβερνητική έγκριση, δεν καλύπτονται
από κυβερνητική εγγύηση.

Σε σύσκεψη τους οι τέσσερις ∆ήµαρχοι και αφού
µελέτησαν το ενδιαφέρον που υπάρχει από µεγάλες
εµπορικές τράπεζες για δανεισµό των ∆ήµων σε νόµι-
σµα ευρώ, αποφάσισαν να εισηγηθούν προς τα ∆ηµο-
τικά Συµβούλια, την Προκήρυξη ∆ήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος για τη σύναψη ενός µεγάλου ενιαίου δανείου,
το οποίο θα καλύψει όλα τα µη εγγυηµένα από την
κυβέρνηση δάνεια.

Στόχος της ενέργειας αυτής όπως ανέφερε σε δηλώ-
σεις του ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου είναι όπως
αξιοποιώντας το χαµηλό επιτόκιο το οποίο προσφέρε-
ται από τις τράπεζες, το µακροπρόθεσµο του δανει-

σµού σε συνδυασµό µε την επικείµενη έγκριση ανά-
λογου µακροπρόθεσµου δανείου για κάλυψη των
εγγυηµένων από την Κυβέρνηση, δανείων, αλλά και
µε τη συγκεκριµενοποίηση πλέον του ύψους της κρα-
τικής χορηγίας, οι ∆ήµοι να δυνηθούν να φανούν
συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους σε θέµατα δανει-
σµού, αλλά και το µακροπρόθεσµο των δανείων να
δώσει την ευκαιρία για καλύτερο προγραµµατισµό και
συνέπεια στις υποχρεώσεις τους, γεγονός το οποίο
έχει να κάνει µε την εξυγίανση των οικονοµικών των
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ήδη το θέµα έχει συζητηθεί και µε Λειτουργούς του
Υπουργείου Οικονοµικών οι οποίοι είναι έτοιµοι να
συµβάλουν για την καλύτερη δυνατή κατάληξη της
προσπάθειας αυτής των τεσσάρων ∆ήµων.

Στο χορό του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τράπεζες
του εξωτερικού µε αρκετές εµπειρίες σε θέµατα Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κυπριακές τράπεζες.

Έτσι µετά από την ενηµέρωση και τις αποφάσεις των
∆ηµοτικών Συµβουλίων και αφού συνοψισθούν οι
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις
του κράτους, οι τέσσερις ∆ήµοι θα προχωρήσουν σε
δηµοσίευση ∆ήλωσης Ενδιαφέροντος, για εξασφάλι-
ση της καλύτερης δυνατής πρότασης.

Κοινή
ενοποίηση των
δανείων τους
επιδιώκουν οι
περιφερειακοί
∆ήµοι
της Λεµεσού

Με τη χρονιά εορτασµού των 20 χρόνων του συµπίπτει η έναρξη της υλοποίη-
σης του µεγαλύτερου, µέχρι σήµερα, έργου του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου που
αποτελεί ταυτόχρονα και την υλοποίηση ενός από τους µεγαλύτερους στόχους
που είχαν τεθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Μετά λοιπόν από πολλές προσπάθειες και συστηµατική εργασία που κράτησαν
σχεδόν τέσσερα χρόνια (απαλλοτριώσεις, σχεδιασµοί, µελέτες, αδειοδοτήσεις,
εγκρίσεις χρηµατοδοτήσεων) οι προσφορές για το έργο της Κεντρικής Πλατεί-
ας και της ανάπλασης των χώρων που την περιβάλλουν δηµοσιεύτηκαν από το
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως µε βάση σχετική απόφαση των δύο εµπλε-
κοµένων µερών (∆ήµου – Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως).

Πρόκειται για ένα έργο ζωής, όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος κ. Χατζηττοφής ικα-
νοποιηµένος για την κατάληξη των προσπαθειών πολλών χρόνων, που θ’ αφή-
σει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη χωροταξική ανάπτυξη µιας σηµαντικής
περιοχής του ∆ήµου και θα συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των δηµοτών µας, αλλά και στην αλλαγή του κοινωνικού, εµπορικού και
πολιτισµικού χάρτη του κέντρου του ∆ήµου. Γιατί µέσ’ από την όλη φιλοσοφία

του έργου στοχεύσαµε και είµαι σίγουρος πως στο τέλος µε την ολοκλήρωση
του θα πετύχουµε ν’ αναδείξουµε και να δώσουµε ζωή σε υποβαθµισµένα
σηµεία του κέντρου του ∆ήµου µας, να ενισχύσουµε την εµπορικότητα σε κατα-
στήµατα και υποστατικά που εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες φυτοζωούν, ενώ
ταυτόχρονα όπως αρµόζει σε κάθε σύγχρονη πόλη, µικρή ή µεγάλη, το κέντρο
της να είναι χώρος κοινωνικοποίησης και συναναστροφής δηµοτών κάθε ηλι-
κίας.

Ξεχωριστής σηµασίας είναι επίσης και η περιβαλλοντική αναβάθµιση που επι-
τυγχάνεται στον περιβάλλοντα χώρο αφού η πλατεία, όπως είναι σήµερα, οµο-
λογουµένως στερείται πρασίνου, ενώ ο νέος σχεδιασµός θα βελτιώσει αισθητι-
κά την όλη εικόνα που δηµιουργεί η ύπαρξη κτισµάτων και µόνο.  

Όπως είναι ήδη γνωστό στο έργο αυτό που έχει χαρακτηρισθεί ως πολεοδοµι-
κό, περιλαµβάνονται η χάραξη νέου δρόµου πλάτους 42’ – 0’’ και γενικές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, η δηµιουργία και διαµόρφωση πλατείας και
κτιρίων λειτουργιών κοινωνικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού
περιεχοµένου στο χώρο µέσα και γύρω από την πλατεία (Πολυδύναµο
Κέντρο Νεολαίας, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Εστιατόριο, Καφετέρια, Περί-
πτερο) όπως επίσης και η δηµιουργία επαρκούς αριθµού χώρων στάθ-
µευσης, άθλησης, παιδικής χαράς, τοπιοτεχνήσεων κ.ά. το κόστος των
οποίων θα φτάσει µε το κόστος αγοράς πρόσθετων χώρων, τα 3 εκατ. λίρες. 

Επίσης για αποφυγή των όποιων δυσκολιών στη διακίνηση πεζών και τροχο-
φόρων, αυτό θα πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις µε την πρώτη φάση να περι-
λαµβάνει τη δηµιουργία νέου δρόµου πλάτους 42’ - 0’’ που θα παρακάµπτει τη
σηµερινή πλατεία (δηµιουργείται ασφαλής πεζοδροµοποίηση της πλατείας)  και
χώρου στάθµευσης δύο επιπέδων για 100 περίπου αυτοκίνητα.

Πρόσθετα ο ∆ήµος έχει ζητήσει όπως το Τµήµα Πολεοδοµίας προχωρήσει στην
ετοιµασία «Σχεδίου Περιοχής» για τον υπόλοιπο πυκνοκατοικηµένο πυρήνα,
ενώ στόχος είναι όπως µετά και την έγκριση της ρυµοτοµίας της οδού Σφαλαγ-
γιωτίσσης, αρχίσουν οι εργασίες διαπλάτυνσης της σηµαντικής αυτής αρτηρίας
που περιβάλλει το ζωτικό χώρο του Κέντρου και δηµιουργεί απρόσκοπτη προ-
σπέλαση προς τις νέες οικιστικές περιοχές του ∆ήµου, λύνοντας έτσι ένα χρό-
νιο σοβαρότητα πρόβληµα της κυκλοφοριακής διαχείρισης στην ευρύτερη
περιοχή.

Αρχίζει η υλοποίηση του έργου της Κεντρικής Πλατείας
του ∆ήµου Αγίου ΑθανασίουΥ π ο γ ρ ά φ ο ν τ α ι  τ α  σ υ µ β ό λ α ι α
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Υπογράφτηκαν στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου, τα συµβό-
λαια για την εγκατάσταση περίφραξης και ηλεκτροφω-
τισµού καθώς και την ανέγερση των αποδυτηρίων στο
γήπεδο του Γυµνασίου Αγίου Αθανασίου, ένα έργο
που συνολικά θα κοστίσει £75.000,- περίπου και θα
επιχορηγηθεί από τον ΚΟΑ, στα πλαίσια της πολιτικής
του οργανισµού για δηµιουργία υποδοµής κοινωνικού
αθλητισµού. Κατά την υπογραφή των συµβολαίων ο
∆ήµαρχος δεν παρέλειψε να τονίσει για άλλη µια φορά
το συνεχές ενδιαφέρον και τους µόνιµους στόχους της
Τοπικής Αρχής για δηµιουργία αθλητικών εγκαταστά-
σεων τις οποίες θα µπορούν ν’ απολαµβάνουν οι
δηµότες όλων ανεξαίρετα των ηλικιών, ενώ ευχαρίστη-
σε τον ΚΟΑ για το ενδιαφέρον και τη στήριξη που έχει
δώσει στο ∆ήµο, στην ανάπτυξη τέτοιων έργων.

Εν τω µεταξύ στα πλαίσια του ιδίου προγράµµατος
«Κοινωνικού Αθλητισµού» βρίσκεται σε εξέλιξη και η
δηµιουργία των ανοικτών αθλητικών χώρων (γηπέδου
πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας) και οργανωµένου
παιδότοπου παρά τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Νεό-
τητας Αγίου Αθανασίου δυτικά του οικισµού Αγίου
Αθανασίου, τα οποία επίσης θα επιχορηγήσει ο ΚΟΑ
και το κόστος τους θα ανέλθει στις £60.000 περίπου.
Παράλληλα και συνεχίζοντας την προσπάθεια δηµι-
ουργίας νέων χώρων άθλησης τις επόµενες µέρες
προσφοροδοτείται ο χώρος άθλησης παρά το ∆ηµοτικό
Μέγαρο ενώ ανάλογες εργασίες έχουν προγραµµατι-
σθεί και για το χώρο του Κ.Ν. στη Λινόπετρα.
Θέλοντας ολοένα και περισσότεροι δηµότες κάθε ηλι-
κίας, να εµπλακούν και ν’ αγαπήσουν τον Αθλητισµό,
ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου αποφάσισε όπως επιχορη-
γήσει τη συµµετοχή των δηµοτών του στο πρόγραµµα
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ για ΟΛΟΥΣ (ΑΓΟ) του ΚΟΑ, για τα αθλή-
µατα που διεξάγονται στην περιοχή του, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία σε όλους µικρούς και µεγάλους, ν’ αγα-
πήσουν τον Αθλητισµό.

Με τα εγκαίνια ενός πανέµορφου πάρκου σε µια από τις νέες συνοι-
κίες του, ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου απέδωσε την πρέπουσα τιµή στο
Σάββα Σάββα, τέως Προϊστάµενο του Ταµείου Θήρας. 
Η εκδήλωση των εγκαινίων πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 19 Μαρ-
τίου 2006 στην παρουσία πάρα πολλών δηµοτών καθώς επίσης και
επώνυµων και ανώνυµων φίλων και εκτιµητών του αδικοδολοφονη-
θέντα Σάββα Σάββα, ενώ προηγήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Αθα-
νασίου το ετήσιο µνηµόσυνο που διοργάνωσαν ο ∆ήµος Αγίου Αθα-
νασίου, η Κ.Ο.Κ & ∆.Α.Ζ και το Ταµείο Θήρας, ο τοπικός Κυνηγετικός
Σύλλογος «Σκουρουβίννος» και φυσικά η οικογένεια του Σάββα
Σάββα. 
Εκ µέρους του Υπουργού Εσωτερικών επιµνηµόσυνο λόγο εκφώνη-
σε ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως κ.

Γιάννος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξήρε το χαρακτήρα και τις αρετές του ανθρώπου και λειτουργού Σάββα
Σάββα, την αγάπη του προς το περιβάλλον και το συνάνθρωπο του που τα υπερασπίστηκε µε πάθος µέχρι την
τελευταία του στιγµή. 
Αναφέρθηκε επίσης στις άοκνες προσπάθειες του για οργάνωση του Ταµείου Θήρας αλλά και την ανάπτυξη κυνη-
γετικής και περιβαλλοντικής συνείδησης προς όφελος της πατρίδας µας. Το πάρκο το οποίο θα φέρει το όνοµα
του βρίσκεται στην οδό Σαλαµίνος στον Άγιο Αθανάσιο και κατασκευάστηκε µε συνεισφορά του κράτους και της
Τοπικής Αρχής, η οποία σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως ανέλαβε το σχεδιασµό και την
εκτέλεση.
Ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφή σε σύντοµη οµιλία του στην τελετή των εγκαινίων αναφέρθηκε στο σκε-
πτικό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ονοµασία του πάρκου αυτού θέλοντας να τιµήσει το φυσιολάτρη, τον τίµιο
δηµόσιο λειτουργό, τον άνθρωπο που δεν δίστασε να συγκρουστεί µε άνοµα συµφέροντα και να υπηρετήσει µε
συνέπεια την υπηρεσία της οποίας προΐστατο και την Κυπριακή κοινωνία ευρύτερα. Έτσι, συνέχισε ο ∆ήµαρχος,
το πάρκο αυτό θα θυµίζει σε όλους και ιδιαίτερα στη νέα γενιά το όνοµα του Σάββα Σάββα, ανθρώπου µε αρετές
και χαρίσµατα που πρέπει να διακρίνουν τον τίµιο πατριώτη, τον κάθε δηµόσιο λειτουργό. Τέλος ευχαρίστησε
όσους συνέβαλαν και συµβάλλουν στην προσπάθεια που ο ∆ήµος συνεχίζει εξωραΐζοντας την περιοχή του, βελ-
τιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής του κάθε δηµότη. 
Παρών στην εκδήλωση εκτός από το ∆ιευθυντή του Τµή-
µατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ήταν και ο Πανιερώ-
τατος Μητροπολίτης Λεµεσού κ.κ Αθανάσιος ο οποί-
ος προέστη και του µνηµοσύνου, ενώ στεφάνια κατέθε-
σαν από µέρους του Προέδρου της Βουλής και Γενι-
κού Γραµµατέα του ΑΚΕΛ ο βουλευτής κ. Γιαννάκης
Θωµά, από µέρους του ∆ΗΣΥ ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος κ. Χρίστος Πουργουρίδης, η Αστυνοµι-
κή ∆ιεύθυνση, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των συν-
διοργανωτών και άλλες οργανώσεις.

Ενισχύεται η αθλητική
υποδοµή στον Άγιο
Αθανάσιο - Στόχοι που
γίνονται πράξη

Ολοκληρώθηκε το κατασκευαστικό µέρος και η οδός
Καρτεσίου που αποτελεί την είσοδο στο ∆ήµο από τον
κυκλικό κόµβο της Μέσα Γειτονιάς και ταυτόχρονα τον
πιο πολυσύχναστο, ίσως, δρόµο του ∆ήµου.
Μετά από ενέργειες της Τοπικής Αρχής και του Τµήµα-
τος ∆ηµοσίων Έργων,  το έργο αυτό που θα στοιχίσει
πέραν των 80 χιλ. λιρών έχει ενταχθεί στα αντισταθµιστι-
κά έργα της αναβάθµισης των κυκλικών κόµβων του
παρακαµπτηρίου που οριοθετούν τον Άγιο Αθανάσιο.
Το σηµαντικότερο µέρος των έργων, είναι ίσως η δηµι-
ουργία συστήµατος οµβρίων, η απουσία του οποίου
ταλαιπώρησε για χρόνια τους περιοίκους, ενώ παράλλη-
λα αδήριτη ανάγκη προβάλλει και η αναβάθµιση του
οδικού φωτισµού µε φωτισµό ανάλογο αυτού που θα
χρησιµοποιηθεί στο έργο των Πολεοδοµικού Έργου της
Κεντρικής Πλατείας του Αγίου Αθανασίου.
Παράλληλα µε το πιο πάνω έργο θα γίνει και η πρέπου-
σα κατασκευή του αδιεξόδου παρά την έξοδο διαφυγής
της οδού Σταυραετού του Μαχαιρά, που ως γνωστό µε
βάση τα σχέδια αναβάθµισης των κόµβων του παρακαµ-
πτηρίου, έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Ολοκληρώθηκε η οδός Καρτεσίου

Τιµή στο Σάββα Σάββα
α π ό  τ ο  ∆ ή µ ο  Α γ ί ο υ  Α θ α ν α σ ί ο υ

Έντονα παράπονα έχουν υποβάλει τελευταία, πρόσφυγες
του οικισµού Αγίου Αθανασίου προς το ∆ήµαρχο και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού, όπως ισχυρίζονται, τα σπίτια
τους τα οποία να σηµειωθεί πως έχουν τεθεί στο πρό-
γραµµα ριζικών επιδιορθώσεων του Τµήµατος Πολεοδο-
µίας και Οικήσεως, κινδυνεύουν από καθίζηση, ενώ σε
άλλα υπάρχουν εκτεταµένες ζηµιές και είναι αµφίβολη η
αποτελεσµατικότητα των οποιωνδήποτε παρεµβάσεων σ’
αυτά.
Την περιοχή επισκέφθηκαν ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος
Χατζηττοφής µαζί µε τα Μέλη της Υποεπιτροπής του
∆ήµου για Προσφυγικά και Κοινωνικά προβλήµατα, Ν.
Γερολέµου, Γ. Σπανό και Χ. Θρασυβούλου, οι οποίοι
έχουν διαπιστώσει ότι όντως υπάρχουν εκτεταµένες ρωγ-
µές οι οποίες είτε οφείλονται στην «κούραση» των υλικών
χωρίς ν’ αποκλείεται και το ενδεχόµενο, το υπέδαφος της
περιοχής να είναι η αιτία της όλης κατάστασης, όπως ισχυ-
ρίζονται οι επηρεαζόµενοι δηµότες, αφού ως γνωστό νότια
της περιοχής του προσφυγικού οικισµού στα παλιά χρόνια
υπήρχαν γυψοκάµινα.
Ήδη, όπως ενηµέρωσε ο ∆ήµαρχός τους επηρεαζόµε-
νους κατοίκους των οδών Αιµιλίου Χουρµουζίου και
Μονεµβασίας, οι έγνοιες τους αυτές έχουν µεταβιβαστεί
και στους αρµόδιους λειτουργούς του Κλάδου Οίκησης
του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, ενώ θα γίνουν

διαβήµατα µε απαίτηση όπως στην περιοχή αυτή διεξα-
χθούν δειγµατοληπτικές έρευνες έτσι ώστε πριν να εκτε-
λεστούν οποιεσδήποτε εργασίες, να υπάρξει πραγµατική
εκτίµηση της γεωλογικής εικόνας που υπάρχει στην
περιοχή.
∆έκτες σφοδρών παραπόνων έγιναν όµως και από τους
ιδιοκτήτες κατοικιών που ήδη επισκευάζονται, γιατί οι
επηρεαζόµενοι ένοικοι ενίστανται έντονα στους σχεδια-
σµούς που έχουν γίνει για τον τρόπο προσθήκης επιπρό-
σθετων χώρων υγιεινής, αφού σε κάποιες από τις περι-
πτώσεις οι προσθήκες αυτές θα προκαλέσουν συσκότιση
στους υπόλοιπους χώρους των σπιτιών. 
Απαίτηση επίσης υπήρξε όπως ανάλογες πρόνοιες για
χώρους υγιεινής, γίνουν και στις περιπτώσεις κατοικιών
όπου τέτοιοι χώροι δεν υπάρχουν στον ανώγειο χώρο
όπου βρίσκονται τα υπνοδωµάτια.
Και αυτό το θέµα θα τεθεί ενώπιον του Τµήµατος Πολεο-
δοµίας και Οικήσεως για να ληφθούν άµεσες αποφάσεις
πριν προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε κατασκευές τα
συνεργεία που έχουν αναλάβει αυτή την εργασία.
Επίσης έχουν καταγραφεί και άλλες ανάγκες που θα
µπορούσαν, σύµφωνα µε την αντιπροσωπεία του ∆ήµου,
να καλυφθούν από το παρόν συµβόλαιο βελτιώνοντας
αισθητά την κατάσταση που επικρατεί στις κατοικίες αυτές
που ως γνωστό ήταν οι πρώτες που ανεγέρθηκαν στην
πόλη µας για να δεχθούν τους εκτοπισθέντες συµπατριώ-
τες µας.
Ανάλογη επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε από τα µέλη της
Επιτροπής και στον Οικισµό Λινόπετρας, στην παρουσία
του αρµόδιου για θέµατα αναδόµησης Λειτουργού κ.
Κύπρου Παφίτη και των συνεργατών του, οι οποίοι επι-
θεώρησαν τις εκεί εργασίες ριζικών επιδιορθώσεων.

Με καθίζηση απειλούνται οι προσφυγικές κατοικίες
στον οικισµό Αγίου Αθανασίου
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Αρκετές και ποικιλόµορφες είναι οι δραστηριότητες
του Κυνηγετικού Συλλόγου «ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΝΟΣ».
Αιµοδοσίες, δεντροφυτεύσεις, συντήρηση χώρων
πρασίνου, αγαθοεργίες, εµπλουτισµός της πανίδας,
καθαρισµός και συντήρηση πηγών, σκοπευτικοί
αγώνες, αλλά και άµεση εµπλοκή τους σε διάφορες
κοινωφελείς δραστηριότητες.
Τα παιδιά αυτά, και είναι προς τιµή τους, κατάφεραν
να καλλιεργήσουν πρώτα την αγάπη προς το
περιβάλλον και τη φύση µεταξύ των µελών του
συλλόγου, και πολύ περισσότερο στους πιο νέους σε
ηλικία κυνηγούς.
Έδωσαν το µήνυµα ότι το κυνήγι δεν είναι απλώς ένα
άθληµα. ∆εν είναι µόνο το επιτυχές αποτέλεσµα σε
αριθµό θηράµατος, από µια κυνηγετική εξόρµηση.
∆εν είναι µόνο η συνέχιση µιας παραδοσιακής
δραστηριότητας.
Είναι η µαγεία της φύσης που σε συναρπάζει και σε
κάνει να νιώθεις ένα µαζί της και όχι εχθρός της.
Είναι η παράξενη γαλήνη του δάσους και ησυχία του
βουνού που σε ηρεµεί και σε ενθουσιάζει. Είναι η
συντροφικότητα και η σύνδεση που νοιώθεις ακόµη
και µε ένα ζώο, τον πιστό σου φίλο, το σκύλο σου.
Είναι η ευχαρίστηση από την υπερπροσπάθεια που
καταβάλλει ο κυνηγός σε δύσκολες καιρικές αλλά
και εδαφικές συνθήκες.

Ο Κυνηγετικός σύλλογος «ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΝΟΣ» στο
∆ήµο Αγίου Αθανασίου ιδρύθηκε αρχές του 2000
από ορισµένους νέους, διαφορετικών κοµµατικών
αποχρώσεων και αντιλήψεων από όλη την επικράτεια
του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.
Με δική τους πρωτοβουλία και προσπάθεια, αλλά και
µε εθελοντική εργασία και προσωπικό οικονοµικό
κόστος, κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα
κυνηγετικό σύλλογο, που σε πολύ λίγο χρονικό
διάστηµα κατάφερε και άφησε το σηµάδι του στην
περιοχή του ∆ήµου µας.
Πάνω από όλα όµως τα παιδιά αυτά και η διοίκηση
του συλλόγου, έδωσε και δίδει το µήνυµα αλλά και το
παράδειγµα σε όλους εµάς, που ασχολούµαστε µε τα
κοινά, ότι όταν πρόκειται για το ευρύτερο καλό του

τόπου, οι οποιεσδήποτε ιδιεολογικές διαφορές σε
ένα σώµα δεν είναι εµπόδιο για προσφορά. ∆εν τους
χωρίζουν, αλλά αντιθέτως, η αγάπη τους για το
κυνήγι και τη φύση, τους ενώνουν και µπορούν να
καταφέρουν τα ακατόρθωτα.
Η εκρηκτική οικοδοµική ανάπτυξη στο ∆ήµο, και η
προσπάθεια εύρεσης νέας γης για το ανθρώπινο
είδος, είχε σαν αποτέλεσµα την επέκταση του
ζωτικού µας χώρου εις βάρος της άγριας πανίδας
και χλωρίδας της περιοχής.
Για τον πιο πάνω λόγο η ύπαρξη και διατήρηση αυτού
του κυνηγετικού συλλόγου στο ∆ήµο µας είναι
αναγκαία και επιβεβληµένη.
Τα µέλη αλλά και η διοίκηση του συλλόγου έχουν
αυξηµένη την περιβαλλοντική συνείδηση προς
διάψευση αρκετών που πιστεύουν ότι οι κυνηγοί
είναι οι εχθροί του περιβάλλοντος αλλά και της
φύσης.
Όλες οι επιστηµονικά τεκµηριωµένες µελέτες
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι χωρίς την
ανθρώπινη παρέµβαση δεν υπάρχει η πλέον
«αποκατάσταση» του περιβάλλοντος µιας περιοχής
που ήδη έχει αλλοιωθεί.
Έχοντας αυτό κατά νουν, ανέπτυξαν µια δραστη-
ριότητα προς αποκατάσταση των βιότοπων και της
άγριας βλάστησης στην περιοχή του ∆ήµου που έχει
κατστραφεί από τις διάφορες πυρκαγιές ή
παρεµβάσεις του ανθρώπινου παράγοντα.

Είναι τέλος µια απαραίτητη δραστηριότητα για το
ισοζύγιο της βιόσφαιρας και τη σωτηρία της φύσης.
Με όλες αυτές λοιπόν, τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη
συνειδησιακή αντίληψη για το περιβάλλον, αλλά και
δραστηριότητα, τέτοιοι σύλλογοι πρέπει να
βοηθούνται και να ενθαρρύνονται, όχι µόνο από το
∆ήµαρχο και όλο το ∆ήµο γενικά, αλλά σίγουρα και
από το κράτος.

Μάρκος Παντελίδης
Μέλος της ∆ιοικητικής Επιτροπής
του Κυνηγετικού Συλλόγου «ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΝΟΣ»

Κ Υ Ν Η Γ Ε Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ

«ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΝΟΣ»
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Στη δηµιουργία Πάρκου ∆ιατήρησης
της Άγριας Ζωής και Παρατηρητηρίου
της Φύσης στοχεύουν ο ∆ήµος Αγίου
Αθανασίου και ο Τοπικός Κυνηγετικός
Σύλλογος «ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΝΟΣ» οι οποίοι µε
επιστολή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών
ζήτησαν για το σκοπό αυτό, τον εξωραϊσµό
και δεντροφύτευση συγκεκριµένου τεµαχίου
(χαλίτικης γης). Το συγκεκριµένο τεµάχιο
βρίσκεται σε µια περιοχή που αποτελούσε µια
από τις πιο χαρακτηριστικές για την ανάπτυξη
της λωρίδας και της πανίδας της περιοχής.
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Ευχές και δώρα

από το ∆ήµο

Αγίου Αθανασίου

στα παιδιά και

τους ανθρώπους

της τρίτης

ηλικίας

Το Παιδιατρικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου
Λεµεσού καθώς και τα Αναρρωτήρια που
βρίσκονται στην περιοχή του ∆ήµου Αγίου
Αθανσσίου (Α/ΦΟΙ ∆ΡΟΥΣΙΩΤΗ και ΠΑΝΑΓΙΑ)
επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζητ-
τοφής µε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µοιράζοντας τις ευχές τους για γρήγορη
ανάρρωση και κάθε καλό µε την ευκαιρία των
γιορτών του Πάσχα.

Στο Νοσοκοµείο, το ∆ήµαρχο υποδέχθηκε ο
∆ιευθυντής του κ. Ανδρέας Πέτεβης που µαζί µε
τους επί καθήκοντι υπευθύνους του Παιδια-
τρικού Τµήµατος, περιήλθαν τους θαλάµους
µοιράζοντας χαρά και ευχές στα παιδιά,
ταυτόχρονα ευχαρίστησε και συνεχάρη το ιατρικό
και παραϊατρικό προσωπικό για την εξιέπαινη
δουλειά που επιτελούν, πράγµα που επεσή-
µαναν γονείς και συγγενείς των παιδιών,
εκφράζονας ταυτόχρονα και την ικανοποίησή
τους για την ενέργεια του ∆ήµου.

Ανάλογη θερµή ατµόσφαιρα δηµιουργήθηκε και
από τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ενώ οι
υπεύθυνοι των αναρρωτηρίων, ευχαρίστησαν
∆ήµαρχο και ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τόνισαν τη
σηµασία που έχει τόσο γι’ αυτούς όσο και για
τους τροφίµους, η συµπαράσταση και η
αλληλεγγύη ιδίως αυτές τις µέρες της χαράς.

Κατακυρώθηκαν και οι προσφορές για ανακαίνιση άλλων 75
διώροφων κατοικιών στον προσφυγικό οικισµό Αγίου Αθανασίου

Περί τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχίσαν οι εργασίες για την ανακαίνιση όλων ανεξαίρετα των
πολυκατοικιών του προσφυγικού οικισµού Λινόπετρας, είκοσι (20)στον αριθµό, ένα αίτηµα το
οποίο είχε τεθεί εδώ και αρκετό καιρό τόσο από το ∆ήµο όσο και από τους ίδιους τους δηµό-
τες κατά τις επισκέψεις Βουλευτών ή/και Παραγόντων ή/και Λειτουργών του Τµήµατος Πολε-
οδοµίας και Οικήσεως. Οι εργασίες αυτές αναµένεται να κοστίσουν περί τις 1,5 εκ. λίρες.
Αυτής της ενηµέρωσης έτυχε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής µετά και την κατακύρωση
της προσφοράς στον επιτυχόντα προσφοροδότη, µε βάση το πρόγραµµα εργασίας του οποί-
ου, αναµένεται να αρχίσουν περί τα τέλη Φεβρουαρίου, εκτεταµένες διορθωτικές εργασίες,
τόσο στην τοιχοποιϊα, στεγανοµονώσεις ταρατσών, αλλά και σε άλλα σηµεία που χρήζουν επι-
διόρθωσης / αποκατάστασης (θέµατα υδατοπροµήθειας, υδροροών, κτλ.) Παράλληλα έχει
κατακυρωθεί σε άλλη εταιρεία, προσφορά για την ανακαίνιση 74 διώροφων κατοικιών στον
προσφυγικό οικισµό Αγίου Αθανασίου, δύο και τριών υπνοδωµατίων και προσθήκη ντους και
αποχωρητηρίου στο ισόγειο συνολικής δαπάνης £1.300.000,00 περίπου. Το συγκεκριµένο
αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο στη σειρά συµβόλαιο εκτεταµένων επιδιορθώσεων στον οικισµό
αυτό, ενώ τις αµέσως επόµενες µέρες, µε βάση πάντα την ενηµέρωση που έχει γίνει στο
∆ήµαρχο από Λειτουργούς του Κλάδου Οίκησης του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως,
µετά τη µετακίνηση και των τελευταίων κατοίκων από τις πολυκατοικίες που έχουν κριθεί ακα-
τάλληλες, θ’ αρχίσουν εργασίες κατεδάφισης άλλων τεσσάρων (4) πολυκατοικιών. O ∆ήµαρ-
χος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι  µε τις ενέργειες αυτές θα βελτιωθεί
επιτέλους σηµαντικά η κατάσταση του χώρου κατοικίας δεκάδων οικιών στους δύο οικι-
σµούς.
Σε µια άλλη εξέλιξη ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου, προχωρεί στην προσφοροδότηση του
πάρκου της οδού Ουνέσκο στον οικισµό Αγίου Αθανασίου που περιλαµβάνει ανακα-
τασκευή παλιού πάρκου που βρίσκεται µεταξύ των οδών Ουνέσκο / Συνεργασίας /
Στρ. Μυριβήλη, ενώ στον ίδιο οικισµό και σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται οι
εργασίες για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης και χώρων πρασίνου στην οδό
Μαχητών ΕΛ∆ΥΚ παρά την εκκλησία Αποστόλου Λουκά.
Τα δύο έργα έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και αναµένε-
ται να ξεπεράσουν τις £170.000,00.

Ανακαινίζονται οι πολυκατοικίες στο
συνοικισµό Λινόπετρας

Π ά ν τ α  κ ο ν τ ά  σ τ ο υ ς  π ρ ό σ φ υ γ ε ς  σ υ ν δ η µ ό τ ε ς  µ α ς  κ α ι  σ τ α  ά τ ο µ α  τ η ς  τ ρ ί τ η ς  η λ ι κ ί α ς

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο
συνοικισµό Αγίου Αθανασίου µε πρωτο-
βουλία του ∆ήµου και στην οποία προ-
σκλήθηκε και παρευρέθηκε κλιµάκιο της
νέας ηγεσίας τη ΠΕΠ (Παγκύπριας Ένω-
σης Προσφύγων), ανασκοπήθηκε η
κατάσταση µε τα προβλήµατα που απα-
σχολούν σήµερα τον προσφυγικό κόσµο.
Σε χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Κυριά-
κος Χατζηττοφής, αναφέρθηκε στις
συνεχείς προσπάθειες που έχει καταβά-
λει η Τοπική Αρχή τα τελευταία 10 χρόνια

για προώθηση των προσφυγικών προβληµάτων τα οποία έχει συνδέσει µε την αναβάθ-
µιση της ποιότητας ζωής, που ήταν και παραµένει ψηλά στις προτεραιότητες της Τοπικής
Αρχής.
Παράλληλα, τόνισε πως την περίοδο αυτή που δεν υπήρχε η οργανωµένη παρουσία των
εκπροσώπων των προσφύγων, συγκεκριµένη δηµοτική υπεπιτροπή ανέλαβε, ανακίνη-
σε, προώθησε και επίλυσε προβλήµατα προς ικανοποίηση των προσφύγων της περιοχής
του ∆ήµου, αναπτύσσοντας µια πολύπλευρη συνεργασία µε πολλές κυβερνητικές υπη-
ρεσίες, αλλά και µε την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής.
Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο και το κλιµάκιο της ΠΕΠ, ο πρόεδρος της υπεπιτροπής
Προσφυγικών και Κοινωνικών Προβληµάτων του ∆ήµου, κ. Γεώργιος Σπανός,
αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του ∆ήµου το οποίο και θα συνεχίσει στο µέλλον σε µια
παράλληλη πορεία µε τα εκλελεγµένα όργανα των προσφύγων, αφού ο στόχος είναι κοι-
νός και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων αυτών που έχουν χάσει τα πάντα,
µετά την εισβολή.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Χριστάκης Πασχάλης, Πρόεδρος της ΠΕΠ, ο οποίος
αναφέρθηκε στο ιστορικό του οργανωµένου προσφυγικού κινήµατος, µέχρι και τη ψήφι-
ση του Νόµου µε τον οποίο το Υπουργικό Συµβούλιο όρισε και τη σηµερινή Ένωση Προ-
σφύγων και στη συνέχεια προέβη σε εκτενή αναφορά σε µια σειρά ζητήµατα που απα-
σχολούν σήµερα τον προσφυγικό κόσµο τόσο για την εξασφάλιση πιο άνετης προσωρι-
νότητας, εκεί όπου επέλεξαν να µείνουν, αλλά και µε άλλα εξίσου σοβαρά προβλήµατα
όπως η φερεγγυότητα του προσφυγικού κόσµου, η τιτλοποίηση των προσφυγικών κατοι-
κιών, καθώς και ζητήµατα που συνεχώς εγείρονται, αφού το κυπριακό παραµένει,
δυστυχώς, άλυτο για 31 τόσα χρόνια.
Σε δική του παρέµβαση η Γραµµατέας της ΠΕΠ, Ελένη Κολιού, αναφέρθηκε στην απο-
φασιστικότητα της Ένωσης να συνεχίσει την προσφορά της, ενώ στη συνέχεια ακολού-
θησε γόνιµος διάλογος όπου τόσο ο ∆ήµαρχος όσον και ο πρόεδρος της υπεπιτροπής
του ∆ήµου, αλλά και οι παρευρισκόµενοι εκτοπισµένοι, έθεσαν και µια σειρά άλλα ζητή-
µατα (όπως το πρόβληµα των εξ’ επαγγέλµατος προσφύγων, της µητρογονίας παιδιών
προσφύγων, χρεών, κ.ά.) πέραν αυτών που είναι υπόψη της Ένωσης και τα οποία όπως
ανέφερε εν κατακλείδι και ο ∆ήµαρχος, είναι αποτέλεσµα των νέων κοινωνικο-οικονο-
µικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κυπριακή κοινωνία µέσα στην οποία οι εκτοπι-
σµένοι έχουν σηκώσει το µεγαλύτερο βάρος της εισβολής, απ’ όλες τις απόψεις, κάτι
που συνεχίζεται δυστυχώς µέχρι τις µέρες µας, χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα ελπίδα
γι’ άµεση επιστροφή στις εστίες τους.
Όλοι απαίτησαν όπως η ΠΕΠ µακριά από οποιεσδήποτε µικροπολιτικές σκοπιµότητες,
παραµείνει η αγωνιστική πρωτοπορία του προσφυγικού κόσµου µέχρι την ώρα της δικαί-
ωσης.

Tα προσφυγικά προβλήµατα του Αγίου Αθανασίου
ενώπιον της ΠΕΠ ( Π α γ κ ύ π ρ ι α ς  Έ ν ω σ η ς  Π ρ ο σ φ ύ γ ω ν )
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26 Ιουνίου:
Παγκόσµια Ηµέρα
Κατά των Ναρκωτικών

Γιατί η ζωή δεν θέλει εξαρτήσεις

Συµβουλευτικός Σταθµός Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραµµή: 99 403606

Η Γραµµή λειτουργεί καθηµερινά από ∆ευτέρα
µέχρι Παρασκευή, από τις 8πµ-6µµ και παρέχει
πληροφόρηση για θέµατα χρήσης ουσιών εξάρτη-
σης, ενηµέρωση για τις υπάρχουσες υπηρεσίες και
στήριξη σε χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους.

«Μικρή Άρκτος»
Κέντρο Πρωτογενούς Πρόληψης
της χρήσης ουσιών εξάρτησης
Η πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται στον ευρύ
πληθυσµό και αφορά όλα τα µέτρα που λαµβάνο-
νται πριν από την κατάχρηση ή την εµπλοκή µε
κάποια εξαρτησιογόνα ουσία, δραστηριότητα ή
σχέση. Το κέντρο εφαρµόζει προγράµµατα ευαι-
σθητοποίησης και ενηµέρωσης σε θέµατα υγείας
που ενθαρρύνουν το άτοµο και το κοινωνικό του
περιβάλλον και προωθούν ένα θετικό τρόπο ζωής.

Ναυπλίου 20, ∆ιαµ. 103, Πολ. Ναύπλιο, 3025
Λεµεσός, Τηλ.: 25443078/79, Φαξ: 25829055
E-mail: mikriarktos@youthboard.org.cy
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Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε η πρωτοβουλία
του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου τον περασµένο Απρίλιο για
πραγµατοποίηση ηµερίδας µε θέµα «Εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση – Αναγκαία τοµή στη  ζωή µας» και
αυτό γιατί µέσ’ από την πρωτοβουλία αυτή του ∆ήµου
δόθηκε η ευκαιρία ν’ αναπτυχθεί διάλογος, ο οποίος, µε
βάση την άποψη όλων των παρευρισκοµένων, κρίνεται ως
αναγκαίος και απαραίτητος για την πραγµάτωση του στό-
χου αυτού που αποτελεί ώριµο αίτηµα της κοινωνίας µας.
Στην Ηµερίδα εισηγήσεις κατέθεσαν οι:
- Κώστας Γεωργιάδης

Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθηµάτων
- Γιάννος Λαµάρης Βουλευτής ΑΚΕΛ

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας

- Νεόφυτος Ορφανίδης
Υπεύθυνος για θέµατα Παιδείας του ∆Η.ΣΥ. Λεµεσού

- Ιωσήφ Σαββίδης
Εκ µέρους της Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

- ∆ηµήτρης Μικελλίδης 
Εκ µέρους της Π.Ο.Ε.∆.

- Φοίβος Κότσαπας
Πρώην εκπαιδευτικός

- Γιώργος Ξουφαρίδης
∆ιευθυντής Γυµνασίου Λινόπετρας

Τη συζήτηση συντόνισε ο δηµοσιογράφος του ΡΙΚ
κ. Πανίκος Χατζηπαναγή.
Σ’ αυτή συµµετείχαν επίσης και πήραν µέρος  στη συζή-
τηση, εκπαιδευτικοί, Μέλη Σχολικών Εφορειών, γονείς
και µαθητές.
Καλωσορίζοντας όλους ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζητ-
τοφής αναφέρθηκε στη σηµασία της µεταρρύθµισης
τονίζοντας ότι η κυπριακή κοινωνία δεν θα µπορεί ν’
αντεπεξέλθει στις νέες κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές
που συντελούνται µε την ένταξη µας στην Ε.Ε., µε την
παγκοσµιοποίηση και την πολυπολιτισµικότητα που µας
περιτριγυρίζει αν δεν ανοιχθούν  νέοι ορίζοντες για την
παιδεία µας, µε ότι αυτό σηµαίνει, προς το καλύτερο.
Γιατί πάνω σ’ αυτή θα κτισθεί η δηµοκρατική, ανθρώπινη
Ευρωκυπριακή πολιτεία, κράτος δικαίου.
Καταλήγοντας είπε πως ως «Τοπική Αυτοδιοίκηση» θεω-
ρούµε ότι η ποιότητα ζωής, ο δηµοκρατικός βίος, ο
σεβασµός στο περιβάλλον, στη διαφορετικότητα, µπο-
ρούν ν’ αποκτήσουν το περιεχόµενο που θέλουµε όταν
γίνουν βίωµα των νέων ανθρώπων, των παιδιών µας που
συρρέουν καθηµερινά στα σχολεία τους, µέσ’ από µια
πιο δηµοκρατική και ανθρωποκεντρική παιδεία.
Όλοι οι εισηγητές στις παρεµβάσεις τους παραδέχθηκαν

την αναγκαιότητα της πραγµάτωσης αυτών των τολµη-
ρών σοβαρών βηµάτων εκσυγχρονισµού της παιδείας.
Όµως από την οργάνωση των δασκάλων, ο πρόεδρος
κ. ∆ηµήτρης Μικελλίδης έκανε σαφές ότι υπάρχει
έντονη απαίτηση για περισσότερο διάλογο, αφού δικαιο-
λογηµένα όπως ανέφεραν, οι ίδιοι είναι µέρος του
εκπαιδευτικού γίγνεσθαι και έχουν έντονες απόψεις σ’
ότι αφορά στις επιχειρούµενες αλλαγές. 
Ο εκπρόσωπος των καθηγητών κ. Ιωσήφ Σαββίδης
ανέφερε ότι στα πλείστα σηµεία της µεταρρύθµισης συµ-
φωνούν, όµως υπάρχουν και µια σειρά ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε την υλικοτεχνική υποδοµή και επι-
µόρφωση που έχουν έντονες απόψεις διαφορετικές από
αυτές που υπάρχουν στην πρόταση του Υπουργείου.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σµού, Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθηµάτων κ.
Κώστας Γεωργιάδης, έκανε αναφορά στο Μανιφέστο
∆ιαµορφωτικής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης, τονίζο-
ντας την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης  γι’ άµεση
ποιοτική αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό όλων των βαθ-
µίδων του εκπαιδευτικού συστήµατος γιατί µια από τις
προκλήσεις των νέων καιρών µας, είναι η δηµοκρατικο-
ποίηση και εξανθρωπισµός της δηµοκρατίας, της οποίας
βασικός άξονας είναι η παιδεία.
Υπεραµύνθηκε δε των διαδικασιών που ακολουθήθη-
καν, τονίζοντας ότι ο διάλογος έγινε και γίνεται για να
επιτευχθεί µια µέγιστη δυνατή σύγκλιση και ότι η διάθε-
ση του Υπουργείου είναι ν’ αξιοποιήσει ότι καλά υπάρ-
χουν στο υφιστάµενο σύστηµα και η απόρριψη όλων
όσων δεν βοηθούν στην επιτυχία του στόχου της µεταρ-
ρύθµισης.
Το Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδεί-
ας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιάννος Λαµάρης αναφέρ-
θηκε στις πάγιες θέσεις του κόµµατός του για βαθιές
τοµές στον τοµέα της παιδείας στοχεύουν σ’ ένα ανθρω-
ποκεντρικό σχολείο που να επιδιώκει τη µόρφωση, την
παιδεία την ανθρώπου πολίτη και όχι µόνο την εκπαί-
δευση / κατάρτιση, µε στόχο πάντα, µια πιο ανθρώπινη
παιδεία.
Από πλευράς του ο εκπρόσωπος του ∆ΗΣΥ κ. Νεόφυ-
τος Ορφανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές οι οποίες
κατά καιρούς έχουν γίνει και ιδιαίτερα στα πορίσµατα της
UNESCO, θεωρώντας τη σχετική µελέτη/ αναφορά, ως
την πιο έγκυρη που έχει γίνει από καταβολής του
κυπριακού κράτους, ενώ εξέφρασε τις διαφωνίες του
για µια σειρά πρό νοιες, «τις εισηγήσεις των 7 σοφών»,
που έχουν ετοιµάσει τη µελέτη για την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι παρεµβάσεις τόσο της
οµάδας του Γυµνασίου Λινόπετρας όπως εκφράστηκαν
µέσω του ∆ιευθυντή κ. Γιώργου Ξουφαρίδη, το οποίο
σχολείο είχε µια µακρά συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ- Comenius και συνεργασία µε διάφο-
ρα γυµνάσια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όσο και
του πρώην εκπαιδευτικού κ. Φοίβου Κότσαπα, ο οποίος
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο κεφάλαιο που λέγεται
«Εκπαιδευτικό Προσωπικό» και στη σχέση που οι εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει να καλλιεργήσουν µε τους γονείς,
τους µαθητές, ακόµα και φοιτητές ζητώντας, όπως ο ίδιος
τόνισε, «σχεδιασµό αναβαπτίσµατος» στον τοµέα αυτό.
Πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να παραθέσουν από-
ψεις, συνεχάρησαν το ∆ήµο για την πρωτοβουλία του και
τόνισαν την ανάγκη επέκτασης του διαλόγου σ’ όλα τα
επίπεδα της κοινωνίας.

Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
Α ν ά γ κ η  γ ι α  δ ι ά λ ο γ ο  κ α ι  ε κ λ α ΐ κ ε υ σ η  τ ο υ  θ έ µ α τ ο ς

Τίµησε τα έθιµα της
«Μούττης της Σαρακοστής»
ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου
Εκατοντάδες δηµότες του Αγίου Αθανασίου
αλλά και άλλοι Λεµεσιανοί συµµετείχαν σε εκδή-
λωση που για 10η χρονιά ο Τοπικός ∆ήµος
πραγµατοποιεί την Ηµέρα τη Καθαράς ∆ευτέρας,
τηρώντας έτσι το έθιµο.

Ο καλός καιρός βοήθησε έτσι που η διάθεση του
κόσµου για εξόρµηση στην ύπαιθρο, ν’ ανέβει ακόµη
περισσότερο και ν’ απολαύσει τα νηστίσιµα των ηµε-
ρών µε θέα τη φύση που προσφέρει η βόρεια περιο-
χή του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, µαζί µε τα εδέσµατα
που ο ∆ήµος πρόσφερε σε όσους παρευρέθηκαν.
Παράλληλα σε µια προσπάθεια, όπως δήλωσε ο
∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, να διατηρηθούν τα
έθιµα του λαού µας, πραγµατοποιήθηκαν διαγωνι-
σµοί µε παραδοσιακά παιγνίδια που ενθουσίασαν
µικρούς και µεγάλους, ενώ βραβεύθηκαν πέραν από
τους νικητές των παιγνιδιών αυτών και οι καλύτεροι
στο πέταγµα χαρταετών που είχαν γεµίσει τους ουρα-
νούς του Αγίου Αθανασίου.
Με παραδοσιακή λαϊκή µουσική, κράτησαν συντρο-
φιά το ΤΡΙΟ ΖΟΡΠΑΣ, ενώ η µουσική, το γλέντι και η
διασκέδαση κράτησαν µέχρι αργά το απόγευµα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός από µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο Βουλευτής Λεµεσού κ.
Γιάννος Λαµάρης.

Επίσης µεγάλη επιτυχία σηµείωσε και φέτος η
καρναβαλίστικη εκδήλωση που διοργάνωσε ο
∆ήµος Αγίου Αθανασίου το Σάββατο 25/2 στο
∆ηµοτικό Μέγαρο.

Σ’ ένα ξέφρενο καρναβαλίστικο γλέντι στους ρυθ-
µούς της σάµπας, της ρούµπας και των καντάδων
από τη µικρή χορωδία Πολιτιστικής Κίνησης Λεµεσού
«ΕΠΙΛΟΓΗ» όλοι έζησαν στιγµές ξεγνοιασιάς.
Στο χώρο του ∆ηµοτικού Μεγάρου παρευρέθηκε
πολύς κόσµος και πολλά παιδιά που διασκέδασαν µε
τα µαγικά τρικ και τις µπαλονοκατασκευές από ταχυ-
δακτυλουργό  καθώς και διάφορα καρναβαλίστικα
παιγνίδια από τον κλόουν, µε µουσική, χορό και
δώρα.
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Ο ∆ήµος του Αγίου Αθανασίου τιµώντας την Ηµέρα
των Γραµµάτων, διοργάνωσε το Σάββατο 28 Ιανουαρί-
ου, 2006 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου και
στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Πεύκιου
Γεωργιάδη, εκδήλωση κατά την οποία βραβεύθηκαν
οι αριστεύσαντες  απόφοιτοι και διακριθέντες µαθητές
∆ήµου που φοιτούν στα Γυµνάσια και Λύκεια της
περιοχής καθώς και ευρύτερα της Λεµεσού, για το
σχολικό έτος 2004-2005. 
Ειδικής τιµητικής διάκρισης έτυχαν επίσης, µαθητές
του ∆ήµου, για τη δηµιουργική τους συµµετοχή στο
θεσµό θεατρικής ανάπτυξης στο ∆ήµο Αγίου Αθανα-
σίου. 

Σε σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής συνεχάρη όλους όσους πρώτευσαν
στα γράµµατα και τον αγώνα της γνώσης, ενώ δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς που συµβάλλουν µε το δικό τους τρόπο ο
καθένας, στο δύσκολο και κοπιώδη δρόµο για την
κατάκτηση της γνώσης. 
Ανέφερε επίσης πως ο ∆ήµος έχει επιλέξει να
τιµήσει την Ηµέρα των Γραµµάτων µε την παρου-
σίαση του βιβλίου του συγγραφέα – δηµοσιογρά-
φου Χρίστου Ν. Χαραλάµπους δηµότη του Αγίου
Αθανασίου «Κύριε, βόηθα να θυµόµαστε…». Πρό-
κειται για συγκλονιστικές µαρτυρίες από την
κυπριακή τραγωδία του 1974.
Από πλευράς του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-
σµού κ. Πεύκιος Γεωργιάδης, ανέφερε ανάµεσα σ’
άλλα πως η  Γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των Ελλη-
νικών Γραµµάτων, είναι µια µοναδική ευκαιρία να
τιµήσουµε όλους όσους υπηρετούν τα γράµµατα και
την παιδεία του τόπου µας καθώς και τους νέους µας
που αριστεύουν στον καθηµερινό επίπονο αγώνα της
µάθησης και της αγωγής. Έκανε επίσης εκτενή ανα-
φορά στις προσπάθειες που το Υπουργείο του κατα-
βάλλει στον τοµέα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.
Στη συνέχεια συγχάρηκε τον συγγραφέα του βιβλίου
Χρίστο Ν. Χαραλάµπους, τονίζοντας ότι είναι µια αξιό-
λογη έκδοση που αξίζει να διαβαστεί από κάθε Κύπριο
τονίζοντας ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί µια σηµαντική
µαρτυρία για την τραγωδία που επεσώρευσαν το προ-
δοτικό πραξικόπηµα και η τούρκικη εισβολή και µας
βοηθά να διατηρήσουµε άσβεστη  στο νου και στη
ψυχή µας, τη µνήµη της κατεχόµενης πατρίδας. 
Τέλος, συγχάρηκε όλους τους αριστεύσαντες απόφοι-
τους της περιοχής του Αγίου Αθανασίου, αλλά και
αυτούς που τίµησαν τα σχολεία τους σε ευρωπαϊκούς

ή παγκύπριους µαθητικούς διαγωνισµούς, καθώς
επίσης και το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την πρωτοβουλία τους.
Το βιβλίο παρουσίασε  η φιλόλογος-εκπαιδευτικός κ.
Χριστίνα Χρίστου η οποία µέσα από την ανάγνωση
αποσπασµάτων από το βιβλίο, έφερε πίσω θύµησες
30 και πλέον χρόνων, προκαλώντας έντονη συγκίνη-
ση σ’ όλους τους παρευρισκοµένους, αφού µέσα από
τις γραµµές του καταγράφονταν ζωντανές µαρτυρίες
όπως τις βίωσαν οι παθόντες ήρωες του βιβλίου,
κάποιοι από τους οποίους ήταν παρόντες στην εκδή-
λωση.
Στόχος του εγχειρήµατος του, όπως ανέφερε ο συγ-
γραφέας, είναι να διδαχθούν µέσ’ από αυτό οι νεότε-
ροι, έτσι ώστε να διατηρηθεί νωπή η µνήµη των κατε-
χοµένων µας και να µην εκφυλισθεί ο αγώνας του
λαού µας, µέχρις ότου να επανενωθεί η πατρίδα µας. 
Παρόντες  στην εκδήλωση ήταν ανάµεσα σ’ άλλους, ο
βουλευτής του ΑΚΕΛ Λεµεσού κ. Γιάννος Λαµάρης,
εκπρόσωπος του Κινήµατος Οικολόγων – Περιβαλλο-
ντιστών, µέλη ∆ηµοτικών Συµβουλίων, ο Πρόεδρος
της Σχολικής Εφορείας Αγίου Αθανασίου, εκπαιδευτι-
κοί, εκπρόσωποι και πολλοί δηµότες και φίλοι των
τιµηθέντων.

Σε µια σεµνή τελετή και στην παρουσία του Προέδρου του Κ.Ο.Α., του αντιπροέδρου
της Κ.Ο.Ε και άλλων παραγόντων του αθλητισµού, βραβεύθηκαν την Παρασκευή 14
Απριλίου, οι αθλητές-δηµότες του Αγίου Αθανασίου Αντώνης Νικολαίδης, Ηρό-
δοτος Γιωργαλλάς και Κυριάκος Ιωάννου, οι οποίοι πέτυχαν νίκες στους Κοι-
νοπολιτειακούς της Μελβούρνης. 
Σε σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος κ. Χατζηττοφής συνεχάρη για ακόµα µια φορά
τους νικητές του ∆ήµου µας και εξήρε το µέγεθος της επιτυχίας τους που έχει κατα-
γραφεί από  όλους όσους ασχολούνται µε τον αθλητισµό, καθώς και τα Μ.Μ.Ε που
το ταξίδεψαν σ’ όλο τον κόσµο. Συνεχάρη τους γονείς και όλους όσους πραγµατικά
στηρίζουν µε το δικό τους τρόπο το δύσκολο και κοπιώδη δρόµο που καταβάλλουν
οι αθλητές για να τιµήσουν την χώρα τους, τον αθλητισµό και το «ευ αγωνίζεσθε».
∆εν παρέλειψε ωστόσο ν’ αναφερθεί και στον ξεχωριστό χαρακτήρα και το ήθος των
τριών αθλητών τους οποίους γνωρίζει και προσωπικά.
Κάλεσε ακόµα µια φορά όσους είναι υπεύθυνοι για τον αθλητισµό, αναφερόµενος
ιδιαίτερα στον ΚΟΑ, να συµπεριλάβουν στις προτεραιότητες τους την έµπρακτη στή-
ριξη των αθλητών µας όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, παράλληλα µε τις προ-
σπάθειες που συνεχώς καταβάλλει ο οργανισµός και είναι εµφανείς, για την προώ-
θηση του θεσµού «Κοινωνικού Αθλητισµού», την αναβάθµιση της αθλητικής υπο-

δοµής, κλπ. που έχει να δώσει δείγµατα και στο δικό µας ∆ήµο αφού βρίσκονται σε
τροχιά εκτέλεσης έργα της τάξης των 200 χιλιάδων λιρών µε σηµαντική συνεισφο-
ρά του ΚΟΑ, και θα είναι σύντοµα στη διάθεση των νέων της περιοχής µας. 
Από πλευράς του ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού ∆ρ.
Τίτος Χριστοφίδης, αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τον
αθλητισµό του τόπου, µια πολιτική που ήδη έχει αποδώσει καρπούς, όπως επίσης
και στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθµιση σε όλα τα επίπεδα του αθλητισµού. 
Ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ο.Ε. κ. ∆ηµήτρης Λόρδος σε σύντοµο χαιρετισµό του ανα-
φέρθηκε στις νίκες των τριών αθλητών στο διεθνή χώρο και τόνισε πως οι ίδιοι µε
την αθλητοπρέπεια τους έχουν γίνει πρότυπα για τη νεολαία µας, κάτι στο οποίο όλοι
επενδύουµε στους δύσκολους καιρούς που διανύουµε.   
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ταινία µε στιγµιότυπα από τις ωραίες
προσπάθειες που οδήγησαν τους αθλητές µας στις νίκες πρόσφατα στους Κοινοπο-
λιτειακούς της Μελβούρνης. Καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε έντεχνο τραγούδι, εκτέ-
λεσαν επίσης οι Ρένος Πουργουρίδης και Νέναντ Μποκτάνοβιτς. 
Παρόντες  στην εκδήλωση ήταν ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Λεµεσού κ. Γιάννος Λαµά-
ρης,  ο εκπρόσωπος της Κ.Ο.Ε.Α.Σ κ. Λουκής Λουκά, ο Γενικός ∆ιευθυντής του
Κ.Ο.Α κ. Κώστας Παπακώστας, η ∆ιευθύντρια της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτρο-
πής κ. Εβελίνα Γεωργιάδου και άλλοι αθλητικοί παράγοντες καθώς επίσης και πολ-
λοί δηµότες και φίλοι των τιµηθέντων.
Ο ∆ήµος δεξιώθηκε στο τέλος τους προσκεκληµένους.
Χορηγοί της όλης εκδήλωσης το ΡΙΚ και Capital TV και η εταιρεία G.N. ELLINAS.
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Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου τίµησε τους αθλητές δηµότες του
που πέτυχαν νίκες στους Κοινοπολιτειακούς της Μελβούρνης
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Τα παιδιά του Αγίου Αθανασίου γιόρτασαν
τη «µέρα τους» µε δηµιουργική δράση

Στη δηµιουργική δράση των παιδιών του ∆ήµου ήταν
αφιερωµένες οι φετινές εκδηλώσεις για την «1η του
Ιούνη – Παγκόσµια µέρα του Παιδιού», γεγο-
νός που έδωσε την ευκαιρία σ’ όλα τα παιδιά που συµ-
µετέχουν στα εργαστήρια χορού και θεάτρου του ∆ήµου,
ν’ αναπτύξουν και να δείξουν σε µικρούς και µεγάλους
το τι έχουν πετύχει µετά από µια δηµιουργική χρονιά
σκληρής δουλειάς.

Στην κεντρική υπαίθρια εκδήλωση που έγινε την
Τετάρτη 7 Ιουνίου, 2006, στην Πλατεία «ΛΗΤΩ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» όλα τα παιδιά που προσήλθαν,
βρήκαν την ευκαιρία δηµιουργικής απασχόλησης και
ψυχαγωγίας µε ζωγραφική, πηλό, κ.ά., ενώ οι παιδικές
οµάδες χορού µε την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου
Στέλιου Λανίτη, παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόγραµµα
χορών, από όλα τα χαρακτηριστικά δείγµατα του ευρύτε-
ρου ελληνικού χώρου.

Παράλληλα το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (τµήµα µε
παιδιά ηλικίας από 6 µέχρι 12 ετών) και υπό την καθο-
δήγηση της ηθοποιού Γιολάντας Χριστοδούλου, ανέβασε
στις 4 Ιουνίου,  στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου και στην παρουσία µικρών και µεγά-
λων φίλων του θεάτρου, την παράσταση «Ο Μικρός
Πρίγκιπας» του Αντουάν Ντε Σεντ Εξιπερί.

Εξαιρετική επιτυχία σηµείωσε επίσης η παράσταση που
δόθηκε στις 19 Ιουνίου, από την εφηβική οµάδα του
Θεατρικού Εργαστηρίου του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου µε
το έργο «Ο γύρος του Κόσµου σε 80 Μέρες» του Ιου-
λίου Βέρν υπό την καθοδήγηση και πάλιν της ηθοποιού
Γιολάντας Χριστοδούλου. Στην παράσταση ξεχώρισαν τα
δείγµατα υποκριτικής και κίνησης σαν αποτέλεσµα της
σκληρής δουλειάς που καταβλήθηκε απ’ όλους τη χρο-
νιά που µας πέρασε.

Όλη αυτή η δηµιουργική δραστηριότητα ανέφερε ο
∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής µας γεµίζει µε αισιο-
δοξία γιατί αποτελεί µια σοβαρή κοινωνική επένδυση
που τα αποτελέσµατα της, αν µάλιστα καταφέρουµε να
την επεκτείνουµε περισσότερο, θα είναι πολλαπλάσια για
την τοπική κοινωνία του Αγίου Αθανασίου.

Ευχαρίστησε όλους όσους δούλεψαν κατά τη διάρκεια
του χρόνου, τους υπεύθυνους των τµηµάτων, τους
γονείς που εµπιστεύθηκαν τα παιδιά στα διάφορα τµήµα-
τα του ∆ήµου, ενώ συγχαρητήρια απηύθυνε σ’ όλα τα
παιδιά που έκαναν πράξη αυτό που όλοι είχαν θέσει σαν
στόχο τους από την αρχή της χρονιάς. Αναφέρθηκε επί-
σης στο νόηµα της 1ης του Ιούνη και στην ανάγκη για
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών και έκανε
αναφορά στην προσπάθεια της Τοπικής Αρχής για παρο-
χή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ευκαιριών στα παιδιά,
αλλά πάνω από όλα στην ενίσχυση της υποδοµής για
ψυχαγωγία και υγιή ενασχόληση όλων των παιδιών.

Τέλος στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών εντασσόταν
και η αθλητική εκδήλωση των παιδιών της Στ’ τάξης από
τα τρία ∆ηµοτικά Σχολεία της περιοχής πραγµατοποίησαν
πρωτάθληµα χειροσφαίρισης (χάντµπωλ) µε σύν-
θηµα «∆ράσε ενάντια στη βία». 

Στόχος των δασκάλων και των διευθυντών που συνεργά-
στηκαν µε το ∆ήµο για την εκδήλωση, ήταν για να θυµί-
ζει στα παιδιά τη σηµασία του «ευ αγωνίζεσθαι», της
συνεργασίας και της ευγενούς άµιλλας και ότι ποτέ δεν
πρέπει η βία να σκοτώνει τη χαρά του παιγνιδιού, όποιο
και να είναι αυτό.

Χορηγοί των εκδηλώσεων η εταιρεία αναψυκτικών
ΚΕΑΝ, τα παγωτά JOY ICE CREAM και η Οµοσπονδία Χει-
ροσφαίρισης.
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ΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος µε  αφορµή τη

Παγκόσµια Μέρα Μουσικής, ο ∆ήµος Αγίου Αθανα-

σίου διοργάνωσε στις 21 Ιουνίου, 2006 και ώρα 7.30

µ.µ στο πάρκο της περιοχής Αγίου Γεωργίου Φρα-

γκούδη (Τουριστική Περιοχή), Μουσική Εκδήλωση. 

Σ’ ένα όµορφο διαµορφωµένο χώρο οι παρευρισκό-

µενοι παρακολούθησαν κλασική και ορχηστρική µου-

σική από τη Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Μέσα

Γειτονιάς, υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Αραµπα-

τζή.

Στη συνέχεια ακουστήκαν τραγούδια απ’ όλη τη

Μεσόγειο από την Παιδική Χορωδία «ΕΠΙΛΟΓΗ -

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ», υπό τη

διεύθυνση της Αγγελίνας Νικολαΐδου Σπανού.   

Ο ∆ήµος στο τέλος πρόσφερε ποτό στους παρευρι-

σκοµένους.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραµµα

των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 20χρονα του

∆ήµου.

Χορηγοί της όλης εκδήλωσης: ΚΟΤ, ΣΠΕ Αγίου Αθα-

νασίου, Συνεργατικό Ταµιευτήριο Λεµεσού, Πολιτιστι-

κές Υπηρεσίες - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού,

Chris Cash & Carry Carrefour, Goody’s. Χορηγοί επι-

κοινωνίας το 105.6 fm «Ρωσική Συχνότητα», Capital

TV, εφηµερίδα Λεµεσός. 

Χορηγός Προβολής η εταιρία SO EASY Kiosks Ltd.
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Οι ρευµατικές παθήσεις, δηλαδή αρθρίτιδες και ρευ-

µατισµοί, είναι παθήσεις που επηρεάζουν τις αρθρώ-

σεις, τους τένοντες, τους µυες και τα οστά. Επίσης

ένα µικρό ποσοστό των παθήσεων αυτών που ονοµά-

ζονται αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα, όπως ο Ερυ-

θηµατόδης Λύκος, το Σκληρόδερµα, η Μυοσιτίδα και

οι Αγγειίτεδες, µπορούν να επηρεάσουν άλλα όργανα

µε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών. 

Οι ρευµατικές παθήσεις είναι συχνές και στο σύνολο

τους προσβάλλουν µέχρι και 20 µε 25% του γενικού

πληθυσµού. Οι πιο συχνές  είναι οι ακόλουθες:

Ασθένεια κυρίως της τρίτης ηλικίας που επηρεάζει

διάφορες αρθρώσεις όπως τα γόνατα, τα ισχύα, την

σπονδυλική στήλη και πιο σπάνια τα χέρια και άλλες

αρθρώσεις. Τα κύρια συµπτώµατα είναι πόνος και

δυσκαµψία στις επηρεαζόµενες αρθρώσεις. Παράγο-

ντες που σχετίζονται µε την οστεοαρθρίτιδα συµπερι-

λαµβάνουν κληρονοµικότητα, σκληρή σωµατική

άσκηση, παχυσαρκία, τραυµατισµοί στις αρθρώσεις

και άλλα. Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας είναι µε

αναλγητικά ντιφλογιστικά φάρµακα και φυσικοθερα-

πεία. Πολύ κατεστρεµένες αρθρώσεις όπως τα γόνα-

τα και τα ισχύα µπορούν να εγχειρισθούν µε ολική

αντικατάσταση της άρθρωσης (εικόνα 1).

Αυτή είναι η πιο σηµαντική και συχνή από τις φλεγµο-
νώδεις αρθρίτιδες. Προσβάλλει πιο συχνά τις γυναί-
κες ηλικίας από 30 µέχρι 50 χρονών. Η φλεγµονή η
οποία προκαλεί πόνο και φούσκωµα στις αρθρώσεις
επηρεάζει πιο συχνά τα χέρια, καρπούς, πόδια, γόνα-
τα όπως και άλλες αρθρώσεις. Στις πλείστες περιπτώ-

σεις η χρόνια φλεγµονή θα κάνει ζηµιά στις αρθρώ-
σεις µε παραµόρφωση η οποία συνοδεύεται µε σηµα-
ντικό βαθµό αναπηρίας (εικόνα 2). Η ρευµατοειδής
αρθρίτιδα περίπου προσβάλλει 1 στα 200 άτοµα και τα
αίτια της παραµένουν άγνωστα. Εργαστηριακές εξετά-
σεις δείχνουν διάφορες ανωµαλίες που σχετίζονται
µε το ανοσοποιιτικό σύστηµα. Η κληρονοµικότητα φαί-
νεται να παίζει κάποιο ρόλο στα αίτια της πάθησης
αυτής. Εκτός των αρθρώσεων και άλλα όργανα µπο-
ρούν να προσβληθούν πιο σπάνια όπως οι πνεύµο-
νες, τα µάτια, η καρδιά και τα αγγεία. Για τη θεραπεία
της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας χορηγούνται διάφορα
φάρµακα τα οποία έχουν καλύτερα αποτελέσµατα
όταν χορηγηθούν στα αρχικά στάδια της ασθένειας.
Στους πλείστους ασθενείς η φαρµακευτική αγωγή
επιβραδύνει τη βλάβη στις αρθρώσεις και βοηθά στη
βελτίωση των συµπτωµάτων. Όπως και στην οστεοαρ-
θρίτιδα χειρουργικές επεµβάσεις βοηθούν ασθενείς
µε πολύ βλαµµένες αρθρώσεις στα γόνατα και στα
ισχύα. 

Πάθηση που επηρεάζει πιο συχνά τους άνδρες και
συνήθως αρχίζει σε νεαρά ηλικία µεταξύ 18 και 25
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χρόνων. Η κληρονοµικότητα είναι κύριος παράγοντας
στην παθογένεια της νόσου. Ο ασθενής παραπονείται
για πόνους και δυσκαµψία στην σπονδυλική στήλη
που επιδυνώνονται µε την ακινησία. Η πρωινή
δυσκαµψία στη σπονδυλική είναι χαρακτηριστική.
Εαν δεν αντιµετωπισθεί έγκαιρα η πάθηση αυτή θα
προκαλέσει κύφωση και αγγύλωση σε ολόκληρη την
σπονδυλική στήλη (εικόνα 3).Περιφερειακές αρθρώ-
σεις επίσης µπορούν να επηρεασθούν, ιδίως τα
ισχύα. Πιο σπάνια άλλα όργανα µπορούν να προ-
σβληθούν όπως τα µάτια, οι πνεύµονες και η καρδία.
Για τη θεραπεία της αγγυλωτικής σπονδυλίτιδας
υπάρχουν σήµερα πολύ αποτελεσµατικά φάρµακα
εαν χορηγηθούν στα πρώιµα στάδια της ασθένειας. 
Αυτά συµπεριλαµβάνουν το Συστηµατικό Ερυθηµατώ-
δη Λύκο, το Σκληρόδερµα, την Μυοσιτίδα και τις
Αγγειίτιδες. Είναι ασθένειες που σχετίζονται µε το
ανοσοποιιτικό σύστηµα και σε αυτές µπορούν να επη-
ρεαστούν διάφορα όργανα όπως οι νεφροί, ο εγκέ-
φαλος, οι αρθρώσεις, το δέρµα και άλλα. Προσβάλ-
λουν πιο συχνά τις γυναίκες και συνήθως είναι χρό-
νιες παθήσεις. ∆εν είναι τόσο συχνές όσο η ρευµατο-
ειδής αρθρίτιδα αλλά σε αρκετές περιπτώσεις προκα-
λούν σοβαρά προβλήµατα στην υγεία των ασθενών.
Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι πολύ σηµαντι-
κή για τη σωστή αντιµετώπιση. Τα κυριότερα φάρµα-
κα για αυτές τις ασθένειες είναι η κορτιζόνι και άλλα
ανοσοκατασταλτικά φάρµακα. 

Τενοντίτιδες, θυλακίτιδες, οσφυαλγία, αυχενικό σύν-
δροµο κ.ά. Συχνές παθήσεις στο γενικό πληθυσµό
και πολλές φορές αγνώστου αιτιολογίας. Σε κάποιες
περιπτώσεις µπορούν να προκληθούν από την υπερ-
βολική χρήση των αρθρώσεων ή σχετίζονται µε ορι-
σµένα επαγγέλµατα. Η αντιµετώπιση τους ποικίλει
ανάλογα µε το πρόβληµα και συµπεριλαµβάνει αντι-
φλογιστικά φάρµακα, τοπικές εγχύσεις κορτιζόνης,
ξεκούραση και φυσικοθεραπεία. 
Άλλες ρευµατικές παθήσεις είναι η ουρική αρθρίτιδα,
η ψωριασική αρθρίτιδα, η αντιδραστική αρθρίτιδα, η
νεανική αρθρίτιδα στα παιδιά, η οστεοπόρωση και
άλλες. Η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται µε όλες
τις ρευµατικές παθήσεις είναι η Ρευµατολογία και ο
ειδικός γιατρός είναι ο Ρευµατολόγος. 
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