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Στις 6 Ιουνίου ο κυπριακός λαός αλλά και ο κάθε ευρωπαίος πολίτης που
βρίσκεται στην Κύπρο και το επιθυµεί,  θα κληθούν να ψηφίσουν τους
νέους Ευρωβουλευτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το µοναδικό άµεσα εκλελεγµένο όργανο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  Οι 785 Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αντιπροσωπεύουν 492 εκατοµµύρια πολίτες από τα 27 κράτη – µέλη της Ε.Ε.,
µεταξύ αυτών και όλοι εµείς, ο κυπριακός λαός.

Το Κοινοβούλιο διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη σύνταξη νοµοθεσίας η οποία έχει αντίκτυπο στην
καθηµερινή ζωή των πολιτών σε θέµατα όπως την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώµατα
των καταναλωτών, τις ίσες ευκαιρίες, τις µεταφορές, την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων,
κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών, κ.ά.

Έχει επίσης εξουσίες σε ότι αφορά στον ετήσιο προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για µας
τους Κύπριους είναι σηµαντική η παρουσία των Ευρωβουλευτών στο Κοινοβούλιο γιατί
αναµφίβολα διαδραµατίζει ήδη και θα διαδραµατίσει και στο µέλλον και πολιτικό ρόλο µιας και
βρισκόµαστε σε µια από τις πιο κρίσιµες φάσεις της ιστορίας µας αλλά και γιατί θα πρέπει να
αξιοποιήσουµε πλήρως την ιδιότητα του κράτους – µέλους στην προσπάθεια εξεύρεση λύσης και
επανένωσης του τόπου και του λαού µας προς όφελος, πρώτιστα, όλων εµάς των κυπρίων
πολιτών.

Στις 6 του Ιούνη δώστε µαζικά το παρόν σας στις Ευρωεκλογές γιατί οι Ευρωβουλευτές
είναι η γνήσια φωνή σας στην Ευρώπη.

Μην αφήσετε το δικαίωµα σας να πάει
χαµένο.

Η Ευρώπη είναι το κοινό µας σπίτι και µε τη
ψήφο και τη συµµετοχή µας θα αποδείξουµε
το ενδιαφέρον µας.
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EK∆OTHΣ:EK∆OTHΣ:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου

YΠEYΘYNOΣ EK∆OΣHΣ:YΠEYΘYNOΣ EK∆OΣHΣ:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ:EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ:
Μικαέλα Μαργαρίτη, Πολιτιστικός Λειτουργός

∆IAΦHMIΣH:∆IAΦHMIΣH:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου

EKTYΠΩΣH:EKTYΠΩΣH:
Τυπογραφεία Άριστος Φιλής Λτδ

I∆IOKTHΣIA:I∆IOKTHΣIA:
∆ήµος Aγίου Aθανασίου
∆ηµοτικό Mέγαρο
Σταυραετού του Mαχαιρά 42
4104 Άγιος Αθανάσιος
Tηλ.: 25724135
Φαξ:  25725010
e-mail:demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
www.agiosathanasios.org.cy

Πολιτιστικές & άλλες ∆ραστηριότητες
∆ήµου Αγίου Αθανασίου

2
ÛÂÏ›‰·

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 OΣυµµετοχή  σ τ ι ς  Ευρωεκλογές

Τώρα Πληρώνουµε και Ηλεκτρονικά 

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια της καλύ-
τερης εξυπηρέτησης των ∆ηµοτών / Φορολο-
γουµένων του, προχωρά στην αναβάθµιση των
υπηρεσιών του σε συνεργασία µε την JCCSMART
όσον αφορά την εξόφληση των λογαριασµών των
φορολογιών.

Ο ∆ηµότης / Φορολογούµενος µε την ολοκλήρω-
ση και εφαρµογή της νέας υπηρεσίας που υπολο-
γίζεται να λειτουργήσει µε την ετοιµασία και έκδο-
ση των λογαριασµών φορολογιών του έτους
2009, θα µπορεί και από το σπίτι του µέσω διαδι-
κτύου να προβαίνει στην εξόφληση των λογα-
ριασµών του.

Λεπτοµέρειες θα δοθούν σ’ όλους τους δηµότες
σύντοµα. 

Γραφείο Εξυπηρέτησης

∆ηµοτών ✆ 77777310

25721878

> ∆ευτέρα  30 Μαρτίου, 2009 ώρα 7.00µ.µ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Θεατρική Παράσταση «Warner Bross και πίσω ρέµα» από
το Λύκειο Λινόπετρας στα πλαίσια του «Μήνα Θεατρικής
Ανάπτυξης και Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας»

>  Σάββατο 4 Απριλίου, 2009 ώρα 2.30µ.µ. 
Γήπεδο Μίνι Ποδοσφαίρου NOVA SPORTS (Περιοχή
Χαράκη) 
Τουρνουά Ποδοσφαίρου µεταξύ συλλόγων/σωµατείων/
οργανωµένων συνόλων της περιοχής. Απονοµή των
βραβείων στους νικητές

> Κυριακή 5 Απριλίου, 2009 ώρα 9.30π.µ.
Εκκίνηση: Μπροστά από το Γυµνάσιο Λινόπετρας
Τερµατισµός: Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου
«Γύρος Αγίου Αθανασίου 2009» - Βράβευση των νικητών

> Τετάρτη  8 Απριλίου, 2009 ώρα 7.00µ.µ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Καλλιτεχνική εκδήλωση και έκθεση φωτογραφίας από το
Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια του «Μήνα
Θεατρικής Ανάπτυξης και Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας»

> Πέµπτη 9 Απριλίου, 2009 ώρα 7.00µ.µ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Βράβευση Αρίστων Αθλητών του ∆ήµου για το έτος 2008
∆ιάλεξη µε θέµα «Η Οργάνωση Αθλητικών Υπηρεσιών
ενός ∆ήµου» από τον κ. Άγγελο Ασπιώτη. Καλλιτεχνικό
πρόγραµµα από την ορχήστρα του Γυµνασίου Αγίου
Αθανασίου. ∆εξίωση

> Τρίτη 28 Απριλίου, 2009 ώρα 8.00µ.µ.
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου
Παρουσίαση βιβλίου µε τίτλο «Εκπαιδευτικά Θέµατα» του
δηµότη/συγγραφέα Χριστάκη Χριστοδουλίδη από τον
Γυµνασιάρχη του Γυµν. Αγ. Αθανασίου κ. Αντρέα
Χατζήκυριακου 

> Τετάρτη 6 Μαΐου, 2009 ώρα 9.00π.µ.
Κλειστό Γήπεδο Λυκείου Λινόπετρας
Τουρνουά Χάντµπολ – Ποδοσφαίρου 
Συµµετοχή παιδιών των ∆ηµοτικών Σχολείων Αγίου
Αθανασίου

> Τετάρτη  6 Μαΐου, 2009 ώρα 7.00µ.µ.
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου
Εγκαίνια έκθεσης Ζωγραφικής από τον Έντιµο Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισµού ∆ρ. Αντρέα ∆ηµητρίου
Απονοµή αναµνηστικών σ’ όσους συµµετείχαν στο «Μήνα
Θεατρικής Ανάπτυξης και Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας»
Καλλιτεχνικό πρόγραµµα και δεξίωση

> Κυριακή 10 Μαΐου, 2009 ώρα 5.00µ.µ
Συµµετοχή του ∆ήµου στα Ανθεστήρια µε ανθοστο-
λισµένο άρµα 
∆ιοργανωτής: ∆ήµος Γερµασόγειας

> Τετάρτη  13 Μαΐου, 2009 ώρα 7.00µ.µ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Θεατρική Παράσταση «Ο Αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου
από το Γυµνάσιο Λινόπετρας στα πλαίσια του «Μήνα
Θεατρικής Ανάπτυξης και Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας»

> Παρασκευή 22 Μαΐου, 2009 ώρα 7.30µ.µ.
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου
Έκθεση Ζωγραφικής της δηµότισσας Ελευθερίας
Χριστοδούλου (διάρκεια έως 27 Μαΐου ώρες 10.00-13.00,
17.00–20.00)

Για τις καλοκαιρινές και άλλες εκδηλώσεις θα
κυκλοφορήσει ειδικό έντυπο

Ε ί σ ο δ ο ς  Ε λ ε ύ θ ε ρ η  γ ι α  ό λ ε ς  τ ι ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  
Τ ο  π ρ ό γ ρ α µ µ α  υ π ό κ ε ι τ α ι  σ ε  τ υ χ ό ν  α λ λ α γ έ ς
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Μ’ επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η πρώτη µιας σειράς πανδηµοτικών συγκεντρώσεων
που ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίου Αθανασίου έχουν εγκαινιάσει µε
στόχο την ανάλυση των πεπραγµένων της χρονιάς που πέρασε αλλά και τη συζήτηση,
κυρίως, των απόψεων που οι ίδιοι οι δηµότες θέλουν να προβάλλουν µε την ευκαιρία
µιας τέτοιας επαφής. Χώρος αυτή τη φορά ήταν το καφενείο «Ο ΝΕΤΑΣ» στο Εµπορικό
Κέντρο του προσφυγικού Οικισµού Λινόπετρας όπου στην παρουσία τοπικών
παραγόντων και δηµοτών έγινε εκτενής αναφορά τόσο για τα έργα που ο ∆ήµος
πραγµατοποίησε την περασµένη χρονιά, όσο και γι’ αυτά που βρίσκονται σε φάση
κατασκευής καθώς και αυτά τα οποία προγραµµατίζονται για την τρέχουσα χρονιά που
µόλις άρχισε.
Στη συγκέντρωση παρέστησαν ο ∆ήµαρχος και όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
τα οποία µε τη σειρά τους αναφέρθηκαν στην ανάγκη να επιδειχθεί και από πλευράς
των ιδίων των δηµοτών περισσότερη ευαισθησία σε θέµατα οχληριών στις περιπτώσεις
που επηρεάζονται οι ανέσεις και άλλων δηµοτών.
Από πλευράς του ∆ηµάρχου έγινε εκτενής αναφορά στο έργο που επιτελείται σ’
ολόκληρη τη δηµοτική περιοχή αλλά ειδικότερα στην περιοχή Λινόπετρας όπου για τον
προσφυγικό οικισµό τους τελευταίους 14 µήνες εκτελέσθηκαν και εκτελούνται έργα, µε
δαπάνη που θα ξεπεράσει τις �750,000 και αφορούν στην ενίσχυση της υποδοµής
σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε την ποιότητα ζωής µε την τοπιοτέχνιση χώρων
πρασίνου, διαµόρφωση χώρων στάθµευσης, δηµιουργία υποδοµής για τη νεολαία,
αθλητική και άλλη, καθώς επίσης και την ανακατασκευή δρόµων και πεζοδροµίων.
Αναφέρθηκε επίσης στα µέτρα που λαµβάνονται για να ρυθµίζονται όσο το δυνατό
καλύτερα, θέµατα που αφορούν στην προστασία των κατοικίδιων ζώων (σκύλων, κτλ.)

και συµµόρφωση όλων µε την κείµενη νοµοθεσία. ∆εν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί
στο γειτνιάζον µε τη Λινόπετρα, Κέντρο Υγείας, τονίζοντας στους παρευρισκόµενους ότι
µε την ολοκλήρωση και παράδοσή του θα βοηθήσει τα µέγιστα τους κατοίκους της
περιοχής στον τοµέα της υγείας.
Ενηµέρωσε επίσης για τις προσπάθειες που το Συµβούλιο καταβάλλει για την
εξασφάλιση επιχορήγησης έργων µέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων,
µε τελευταία την πρόταση που υποβλήθηκε στα πλαίσια του Οικονοµικού Μηχανισµού
της Ε.Ε. και του Νορβηγικού Οικονοµικού Μηχανισµού 2004-2009 για την Κυπριακή
∆ηµοκρατία όπου υποβλήθηκε πρόταση στο θέµα «Ανάπτυξη και Βελτίωση των
Υπηρεσιών και Ενσωµάτωση των Παιδιών µε λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και των
παιδιών µε ειδικές ανάγκες» µέσω της αναβάθµισης του κτιρίου του Κ.Ν. Λινόπετρας.
Ακολούθησε συζήτηση στην οποία όλοι οι παρευρισκόµενοι εξέφρασαν την απόλυτη
ικανοποίηση για την έκταση των έργων που διεξάγονται και τις πρωτοβουλίες του
∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ έθεσαν επί τάπητος διάφορους
προβληµατισµούς που αφορούσαν κύρια στην παραπέρα ενίσχυση των µέτρων
καθαριότητας, αποµάκρυνση από τους δηµόσιους χώρους στάθµευσης των
φθαρµένων παράνοµων κατασκευών και κάλεσαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως
επισπεύσει τις διαδικασίες για απαλλαγή της περιοχής από την οχληρία που
προκαλούν τα εργοστάσια παρασκευής ετοίµου σκυροδέµατος.
∆εύτερη συγκέντρωση για την περιοχή Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη πραγµατοποιήθηκε
την Πέµπτη 26/3/09 στην αίθουσα διαλέξεων της οµώνυµης εκκλησίας.

Α ν ο ι κ τ ή  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  µ ε  τ ο  ∆ η µ ό τ η

Επαφές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Α κ ο ύ µ ε  -  Σ υ ζ η τ ά µ ε  -  Π ρ ο β λ η µ α τ ι ζ ό µ α σ τ ε

Σαν µια καθ΄ όλα δηµιουργική και παραγωγική για το
∆ήµο Αγίου Αθανασίου χρονιά, χαρακτήρισε ο ∆ήµαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής το 2008, σε δηµοσιογραφική
διάσκεψη σχετικά µε την ανασκόπηση της περιόδου
1/1/2008-31/12/2008, που πραγµατοποιήθηκε στο
∆ηµοτικό Μέγαρο, αφού όπως τόνισε, έχουν προωθηθεί
προς υλοποίηση οι περισσότερες αποφάσεις και στόχοι
που είχαν τεθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ο ∆ήµαρχος ανάφερε ότι στην επιτυχία αυτή των στόχων,
έχει συµβάλει αναντίλεκτα το εποικοδοµητικό πνεύµα που
επέδειξαν όλες οι δηµοτικές οµάδες, τις οποίες
ευχαρίστησε και δηµόσια, το εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό που µε ευσυνειδησία στην καταπληκτική του
πλειοψηφία, ανέλαβε τη διεκπεραίωση µεγάλου όγκου
εργασίας καλώντας όσους εξακολουθούν ν’ αποφεύγουν
την εκδήλωση ανάλογης θέλησης, να το πράξουν, έστω
και τώρα, αφήνοντας πίσω κακές νοοτροπίες και
συµπεριφορές. Αναφορικά µε το δηµοτικό συµβούλιο και
στη δουλειά που έγινε ανάφερε ότι συνήλθε τη χρονιά που
πέρασε, σε 27 συνεδριάσεις, οι Επιτροπές του ∆ήµου
έχουν  πραγµατοποιήσει σειρά συνεδριάσεων για θέµατα
των αρµοδιοτήτων και ενδιαφερόντων της κάθε µιας, ενώ
σηµαντικό όγκο εργασίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων
έχει εκτελέσει η 3µελής Επιτροπή Εκδόσεων Αδειών
Οικοδοµής του ∆ήµου, γνωστή ως Τεχνική Επιτροπή. 
Σε σχέση µε τα έργα και τα οδικά δίκτυα ο ∆ήµαρχος
ανάφερε µεταξύ άλλων ότι παραδόθηκε η α΄ φάση του
έργου ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας,
χαρακτηρίζοντας το έργο ως ένα από τα µεγαλύτερα έργα
που ο ∆ήµος πραγµατοποιεί σε συνεργασία µε το Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως και περιλαµβάνει την
κατασκευή βύθισης του δρόµου µέχρι τη συµβολή της
οδού Χαρ. Φτερούδη, την κατασκευή υπογείου και
ισογείου χώρου στάθµευσης καθώς και την αποκατάσταση
του παραδοσιακού αλωνιού, περνώντας στη β΄ φάση που
προνοεί την ανάπλαση αυτού καθαυτού του πλατειακού
χώρου µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο.    
Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το ότι
έχουν προχωρήσει οι µελέτες για 3 έργα τα οποία
χαρακτήρισε άρρηκτα δεµένα µε τις σοβαρές τοµές που
επιχειρούνται στο κέντρο και είναι:
- Προκήρυξη σύµβασης για παροχή υπηρεσιών

Συµβούλου υποστήριξης της προσυµβατικής

διαδικασίας επιλογής Ιδιώτη Επενδυτή για την
ανέγερση, εκµετάλλευση, διαχείριση και µεταβίβαση
(ΒΟΤ) Εστιατορίου. 

- Ετοιµασία µελέτης για την πρέπουσα κατασκευή της
οδού Ανοικοδοµήσεως που αναµένεται να ολοκληρωθεί
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2009, και

- Ετοιµασία Ρυθµιστικού Σχεδίου της οδού
Σφαλαγγιωτίσσης. Ίσως η διεύρυνση της οδού
Σφαλαγγιωτίσσης να καθυστέρησε, σηµείωσε ο
δήµαρχος, είναι όµως επάναγκες να γίνει αφού
οµολογουµένως η ανάπτυξη που παρουσιάζει η βόρεια
περιοχή του ∆ήµου είναι αρκετά µεγάλη µε αποτέλεσµα
να δηµιουργούνται κυκλοφοριακές δυσκολίες στη
συγκεκριµένη περιοχή.

Για άλλα έργα που βρίσκονται ενώπιον του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για λήψη τελικής απόφασης ο δήµαρχος
ανέφερε, το θέµα της διαπλάτυνσης µέρους της οδού
Οθέλλου και τοπιοτέχνησης του απαλλοτριωθέντος
κτήµατος.
Ο κ. Χατζηττοφής εξέφρασε την ελπίδα ότι τα έργα της
Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου και στο µέρος βόρεια του
αναβαθµισµένου κυκλικού κόµβου Λινόπετρας και το
οποίο είχε εξ’ αρχής προνοηθεί και εντάχθηκε στα έργα
αναβάθµισης του κόµβου δεν θα µείνει για πολύ καιρό
ηµιτελές και ευχήθηκε πως η υπόσχεση του Υπουργού
Συγκοινωνιών και Έργων για προκήρυξη προσφορών
αρχές του τρέχοντος έτους θα υλοποιηθεί. Αποτεινόµενος
στο Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων και το Τµήµα Πολεοδοµίας
και Οικήσεως τους κάλεσε  να εντάξουν το υιοθετηµένο
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ολοκληρωµένο Ρυθµιστικό
Σχέδιο της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου, στα έργα
προτεραιότητας τους.
Για τους µελλοντικούς σχεδιασµούς του δήµου ο κ.
Χατζηττοφής αναφέρθηκε στην απαλλοτρίωση των
αναγκαίων εκτάσεων γης µε σκοπό τη διασφάλιση της
ασφαλούς πρόσβασης προς το Γυµνάσιο Αγίου
Αθανασίου των µαθητών που προέρχονται τόσο από τη
βόρεια περιοχή του ∆ήµου -οικόπεδα Μητρόπολης - όσο
και τη γειτονική περιοχή της Γερµασόγειας, το έργο της
πρέπουσας κατασκευής της οδού Τάκη
Χριστοδούλου (πρώην Μπιζανίου) και της
προσωρινής διαµόρφωσης της οδού Αρµενίας. 
Σ’ ότι αφορά στο άλλο µεγάλο έργο του ∆ιαδηµοτικού

Χρονιά πολύπλευρης δηµιουργίας
∆ηµοσιογραφική διάσκεψη για το έργο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το 2008

Κέντρου Υγείας, ο δήµαρχος ανάφερε πως έχει ήδη
γίνει η προσωρινή παραλαβή και οι τρεις ∆ήµοι
προχωρούν σύντοµα στην προκήρυξη προσφορών για τη
διαµόρφωση της νέας βελτιωµένης πρόσβασης προς το
χώρο του Κέντρου καθώς και τη δηµιουργία πρόσθετων
χώρων στάθµευσης για τις ανάγκες του. Ενδεικτικά ο
δήµαρχος ανάφερε ότι στη χρονιά που ανασκοπούµε
διατέθηκε συνολικά για έργα ανάπτυξης ποσό
e3.600.000, για δηµόσιους χώρους άθλησης e200.000,
για δηµιουργία χώρων στάθµευσης, τοπιοτεχνίσεις,
παλινορθώσεις πεζοδροµίων ποσό πέραν των e600.000,
για δηµιουργία/διάνοιξη οδικών δικτύων και
ασφαλτοστρώσεις, ποσό e180.000, διαµόρφωση
/τοπιοτέχνιση χώρων πρασίνου ποσό e120.000 χωρίς σε
αυτά να περιλαµβάνονται τα ποσά που διατέθηκαν για τα
µεγάλα έργα του ∆ιαδηµοτικού Κέντρου Υγείας και της
Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας αφού αυτά
βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. Για το σχεδιασµό της
επέκτασης των πάρκων και χώρων πρασίνου θα γίνουν
εντός του 2009 τέσσερα πάρκα το κόστος των οποίων
προϋπολογίζεται στις e1.5 εκ. περίπου.
Μεγάλο έργο κατά τον κ. Χατζηττοφή έχει επιτελεστεί και
στους τοµείς της καθαριότητας, κοινωνικής πρόνοιας, του
πολιτισµού, της νεολαίας και του αθλητισµού τονίζοντας
σαν κορωνίδα της όλης προσπάθειας τη λειτουργία του
«Ανοικτού Σχολείου» στο οποίο συµµετέχουν πέραν  των
400 ατόµων µε απόφαση ν’ αναβαθµιστούν τα
προγράµµατα του. Κλείνοντας τον απολογισµό του έτους
ανέφερε ότι σκοπός ήταν να δοθεί στο δηµότη και στον
κάθε ενδιαφερόµενο το εύρος της ανάπτυξης και της
δουλειάς που επιτελείται στον Άγιο Αθανάσιο,
επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη είναι για το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µονόδροµος, κάτι που το επιβάλλει η ίδια η
ζωή και αυτό κάνει ταυτόχρονα πράξη το σύνθηµα «Για
ακόµα καλύτερη προσφορά στο ∆ηµότη».





Σε µεγαλύτερη Κοινωνική Παρέµβαση στοχεύει
το ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η 5η Γενική Συνέλευση του Συµβουλίου
Κοινοτικού Εθελοντισµού ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου, κατά την οποία κατατέθηκε
λεπτοµερής έκθεση πεπραγµένων της περιόδου 2006 – 2008 από τον
Πρόεδρο κ. Κυριάκο Χατζηττοφή ∆ήµαρχο Αγίου Αθανασίου.

Στην οµιλία του ο κ. Χατζηττοφής αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στα
προγράµµατα που το ΣΚΕ αναπτύσσει για παροχή φροντίδας µεταξύ των
ασθενέστερων οµάδων του πληθυσµού. Προγράµµατα όπως η Παιδική Λέσχη
ανέφερε, εξυπηρετούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σχεδόν 100 παιδιά
σχολικής ηλικίας αξιοποιώντας πλήρως εθνικούς πόρους αλλά και πόρους
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε, όπως ανέφερε, στην εξυπηρέτηση µονογονεϊκών
οικογενειών, πολυτέκνων µητέρων και οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα µε
αποτελέσµατα πάρα πολύ ενθαρρυντικά αφού αρκετές οικογένειες
εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας.  

Έκανε επίσης αναφορά στο πρόγραµµα «Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωµένων»,
στην προσπάθεια που αναπτύσσεται µε βοήθεια και του ∆ήµου µε στόχο τη
µεγαλύτερη εµπλοκή της Τοπικής Αρχής σε θέµατα που αφορούν στην
κοινωνική στήριξη, ενισχύοντας προγράµµατα για προσωπική και
οικογενειακή ανάπτυξη. 

Πρόσθετα, αναφέρθηκε στην καρποφόρα συνεργασία µε τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευηµερίας, στους σχεδιασµούς για τη δηµιουργία σύγχρονης
Ιδιόκτητης Παιδικής Λέσχης στο χώρο της Βιοµηχανικής Περιοχής, έργο για το
οποίο έχει βρει την κατανόηση και πλήρη στήριξη της Υπουργού Εργασίας
κ. Σωτηρούλας Χαραλάµπους. 

Τέλος, εξήρε τη συνεργασία όλων για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα το Σύνδεσµο
Βιοµηχανιών Αγίου Αθανασίου και τον Πρόεδρο του, ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, τα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου που στηρίζουν τις ενέργειες του ΣΚΕ, της τότε ΣΠΕ
Αγίου Αθανασίου και άλλους οργανισµούς και φορείς της περιοχής. 

Από πλευράς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, παρέστη και απηύθυνε
χαιρετισµό ο Προϊστάµενος Κοινοτικής Ανάπτυξης, Ανώτερος Λειτουργός
Ευηµερίας Χρίστος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξήρε την εξαιρετική δουλειά
που επιτελείται σ’ όλα τα επίπεδα από το ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου, το οποίο
χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ενεργά µεταξύ των εθελοντικών
οργανώσεων. Κατέληξε λέγοντας ότι, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του
παραµένουν στη διάθεση όλων όσοι µετά από τέτοιους ωφέλιµους και
ποιοτικούς θεσµούς εξυπηρετούν τον άνθρωπο της καθηµερινότητας και τις
ανάγκες του.

Στο τέλος και µετά την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων των
προγραµµάτων, εξελέγη νέα 10µελής Επιτροπή που µαζί µε το ∆ήµαρχο θ’
αποτελούν τη ∆ιοικούσα Επιτροπή για την επόµενη χρόνια. 

Συνάντηση µε την αντιπροσωπεία της Επαρχιακής Επιτροπής της Παγκύπριας

Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ) είχε ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου.

Κατά τη συνάντηση αυτή, συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν στην παραπέρα

στήριξη των οικογενειών των πολυτέκνων και ειδικότερα συζητήθηκαν

ζητήµατα φορολογιών και τιµολόγηση διαφόρων υπηρεσιών που

προσφέρονται από το ∆ήµο ή από άλλες Αρχές στις οποίες συµµετέχει και ο

∆ήµος.

Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση αυτή και εξήρε το ρόλο

που οι πολύτεκνοι διαδραµατίζουν στην ενίσχυση της κοινωνίας και του

κοινωνικού ιστού ευρύτερα καθώς και άλλων πρωτοβουλιών σε θέµατα που

βρίσκονται στο κοινό ενδιαφέρον τόσο του ∆ήµου όσο και των πολυτέκνων.

Στην αντιπροσωπεία των πολυτέκνων συµµετείχαν οι κ.κ. Παναγιώτης

Μανώλη, Κώστας Φελλάς, Μάριος Σοφοκλέους και Κυριάκος Ευθυµίου.

Ο ∆ήµαρχος υποσχέθηκε πως θα συζητήσει τα αιτήµατα αυτά ανάµεσα στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο πλείστα από τα µέλη του οποίου, όπως ανέφερε

χαρακτηριστικά, είναι πολύτεκνοι.

Συνάντηση µε την αντιπροσωπεία
της  Επαρχιακής Επι τροπής
της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
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Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  -  Υ γ ε ί α  -  Κ α θ α ρ ι ό τ η τ α

Την επόµενη φορά που θα πετάξετε τα αποµεινάρια της σαλάτας ή µια
µαραµένη ανθοδέσµη στο σκουπιδοτενεκέ, ξανασκεφτείτε το! Γιατί στην ουσία
πετάτε πολύτιµα υλικά και ταυτόχρονα δηµιουργείτε και ένα πρόβληµα για το
περιβάλλον. Το πρόβληµα αυτό εύκολα µπορείτε να το αντιστρέψετε
δηµιουργώντας ένα πολύτιµο οργανικό λίπασµα για τον κήπο σας από τα ίδια
τα περισσεύµατα του κήπου και της κουζίνας.

Η λύση είναι απλή! Ονοµάζεται «Κοµποστοποίηση»

Το µόνο που χρειάζεστε είναι µια γωνιά στον κήπο σας και ένα δοχείο για να
τα βάζετε µέσα για να σαπίσουν. Το δοχείο µπορεί να είναι ένα βαρέλι χωρίς
πάτο ή ένα ξύλινο κουτί περίπου 1m x 1m x 1m χωρίς πάτο που εύκολα
µπορεί να γίνει από παλιά πάλλετ ή άλλα σανίδια. Στην αγορά µπορείτε επίσης
να βρείτε και ειδικά πλαστικά δοχεία, το αποτέλεσµα θα είναι εξίσου καλό. 

Μέσα στο δοχείο βάζετε όλα τα φυτικά απορρίµµατα της κουζίνας όπως παλιά
φρούτα, σαλατικά, φύλλα πατάτας ή καρπουζιού, µουχλιασµένα ψωµιά αλλά
και τα κλαδεύµατα του κήπου, αγριόχορτα, κοµµένα γρασίδια κλπ. Όταν το
δοχείο γεµίσει τουλάχιστον µέχρι τη µέση τα καλύπτετε µε ένα κάλυµµα και το
αφήνετε. Σε µια-δυό µέρες ο σωρός θα αρχίσει να βράζει και σιγά-σιγά θα
µικραίνει ο όγκος του. Στο σωρό µπορείτε να προσθέτετε σταδιακά και άλλα
φυτικά υλικά από την κουζίνα ή τον κήπο. Όσο πιο πράσινα και µαλακά τα
υλικά που βάζετε τόσο πιο γρήγορα θα χωνεύονται µέσα στο σωρό γι’ αυτό
αποφεύγετε να βάζετε χοντρά κλαριά ή ξύλα τα οποία θέλουν καιρό για να
χωνευτούν. Επίσης καλό είναι τα µεγάλα κλαδιά να κόβονται µικρότερα γιατί
έτσι χωνεύονται πιο εύκολα. Στο σωρό δεν πρέπει να µπαίνουν χώµα, πέτρες,
πλαστικά ή µεταλλικά αντικείµενα ή ζωικά προϊόντα. 

Για καλή χώνευση ο σωρός χρειάζονται:

• Αερισµός. Γι’ αυτό είναι καλό ν’ ανακατεύεται ο σωρός κάθε τόσο. Επίσης
να επιτρέπουµε στον αέρα να κυκλοφορεί µε µικρά ανοίγµατα στο κάτω
µέρος και στο πάνω µέρος του δοχείου.

• Υγρασία. Ο σωρός πρέπει να διατηρείται υγρός αλλά όχι υπερβολικά (να
µη λασπώσει). Συνήθως δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε γιατί τα υλικά που
µπαίνουν µέσα στο σωρό έχουν τη δική τους υγρασία και αυτό αρκεί. Αν
δείτε όµως ότι έχει στεγνώσει τότε προσθέτετε λίγο νερό.

• Θερµοκρασία. Η θερµοκρασία δηµιουργείται από µόνη της κατά τη
χώνευση. Απλά βάζετε ένα σκέπασµα από ένα παλιό χαλί ή ένα σανίδι για
να κρατήσετε τη θερµοκρασία και να µη κρυώσει ο σωρός.

Μετά από 2 – 3 µήνες ο σωρός θα µικρύνει σηµαντικά και η θερµοκρασία του θα
χαµηλώσει. Τον αφήνετε για ακόµα 2 – 3 µήνες να σταθεροποιηθεί και µετά το
υλικό είναι έτοιµο για χρήση στον κήπο σας. Εν τω µεταξύ µπορείτε να προσθέτετε
στο σωρό όποτε θέλετε. Το τελικό προϊόν ονοµάζεται κοµπόστο ή χούµο ή
οργανικό λίπασµα. Έχει χρώµα σκούρο καφέ και µυρίζει ελαφρά σαν βρεγµένο
χώµα. Στην ουσία είναι το ίδιο υλικό σαν αυτό που αγοράζετε από τα φυτώρια σε
πολύχρωµες πλαστικές σακούλες στολισµένες µε λαχταριστά φυτά.

Ένα καλό κοµπόστο είναι πολύ πλούσιο σε οργανικές ουσίες και θρεπτικά
συστατικά τα οποία ελευθερώνονται σιγά-σιγά προς τα φυτά. Επιπλέον
βελτιώνει σηµαντικά την υφή του χώµατος µια και το κάνει πιο µαλακό για τις
ρίζες των φυτών. Άλλο µεγάλο πλεονέκτηµα του είναι ότι µπορεί να κατακρατεί
περισσότερο νερό. Ένα καλό κοµπόστο είναι βασικό συστατικό για την
παραγωγή οργανικών φρούτων και λαχανικών.  Φυτά τα οποία τρέφονται µε
οργανικό κοµπόστο είναι πιο υγιή και πιο ανθεκτικά στις φυτικές αρρώστιες.
Επίσης τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν καλύτερη γεύση.  Η χρήση οργανικού
κοµπόστου αποτελεί υγιή διατροφή για τα φυτά, όπως προνόησε η φύση και
έχει τα ίδια αποτελέσµατα στα φυτά όπως η καλή διατροφή στον άνθρωπο.  Η
παραγωγή κοµπόστου έχει άµεσο περιβαλλοντικό και οικονοµικό όφελος γιατί
επιτρέπει στον καθένα να ανακυκλώνει µέσα στον ίδιο του τον κήπο,
παράγοντας ένα πολύ χρήσιµο προϊόν από άχρηστα υλικά. Ταυτόχρονα
ελαττώνεται ο όγκος των σκουπιδιών και αντί να γεµίζουν οι χωµατερές µε
αποκρουστικά σκουπίδια µπορείτε να δηµιουργήσετε ένα εξαιρετικό οργανικό
λίπασµα µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα στον κήπο σας.

Η παρασκευή κοµπόστου στο σπίτι δεν είναι κάτι καινούριο αλλά αντίθετα είναι
κάτι πολύ συνηθισµένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
προτρέπει µε συγκεκριµένες οδηγίες την κοµποστοποίηση στο σπίτι διότι
προσφέρει µεγάλα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα.

Γιάννης Κακουλλής
Μέλος της Επιτροπής Πρασίνου και Περιβάλλοντος ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι ν’ αποτείνονται στην
Υγειονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου τηλ. 25721268
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Φτιάξτε Οργανικό
Λίπασµα στο σπίτι σας

∆ιακρατικό οικολογικό πρόγραµµα Ελλάδας-Κύπρου

«Χρυσοπράσινο Φύλλο»
Κύπρου και της Ελλάδας, που µπορεί ν’ αναπτυχθεί
µέσω αλληλογραφίας και ανταλλαγής επισκέψεων. Στα
πλαίσια του προγράµµατος, ένα σχολείο από την Κύπρο
αναπτύσσει συνεργασία µ’ ένα σχολείο από την Ελλάδα,
µελετώντας από κοινού ένα τοπικά περιβαλλοντικό
θέµα. Στόχος του προγράµµατος είναι η ευαισθητοποίη-
ση των µαθητών σε περιβαλλοντικά θέµατα του τόπου
τους, η εµπλοκή του κοινωνικού περίγυρου (γονείς,
δήµος, κοινότητα) στο πρόγραµµα και ενηµέρωσή τους
για το θέµα. Στο τέλος, αντιπροσωπείες µαθητών από
κάθε σχολείο παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της εργα-
σίας τους στους µαθητές του συνεργαζόµενου σχολείου
και στις τοπικές κοινότητες, σε εκπαιδευτικό ταξίδι- επί-
σκεψη που διοργανώνεται αντίστοιχα στις δυο χώρες. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος, το Β’ ∆ηµοτικό Σχολείο
Αγ. Αθανασίου και ειδικότερα οι µαθητές της Στ΄ τάξης
ξεκίνησαν τη συνεργασία τους µε παιδιά από το 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Καρύστου Εύβοιας πέρυσι και συνεχί-
ζουν φέτος το 2ο έτος του προγράµµατος. Βασικό θέµα
της συνεργασίας είναι η µελέτη του τοπικού περιβάλλο-
ντος κάθε σχολείου, φυσικού και ανθρώπινου. Μέσα

από αυτό το θέµα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να
ερευνήσουν, να µελετήσουν και να γνωρίσουν την
περιοχή που ζουν (ιστορία, παράδοση, ήθη, έθιµα κτλ.),
να εντοπίσουν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήµατα και
να εισηγηθούν συγκεκριµένους τρόπους επίλυσής
τους. Συγκεκριµένα, το θέµα µε το οποίο ασχολούνται
τα παιδιά του Β’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου
κατά τη διετία 2007-2009, όπως διαµορφώθηκε από
πέρυσι στην τελική του µορφή είναι: «Ο Άγιος Αθανά-
σιος του χθες, ζει µέσα στο σήµερα» και οι ενότητες
τις οποίες θα µελετήσουν και θα ερευνήσουν είναι:

• Η κοινότητα του Αγίου Αθανασίου

• Η επαγγελµατική ταυτότητα των κατοίκων της κοινό-
τητας χτες και σήµερα:

- Τα χαρουπόδεντρα και ο ρόλος τους στη ζωή των
ανθρώπων της κοινότητας του Αγίου Αθανασίου (µελέ-
τη της χαρουπιάς, επεξεργασία  του χαρουπιού, ο
χαρουπόµυλος της Λεµεσού)

- Τα γυψοκάµινα του Αγίου Αθανασίου (µελέτη για τη λει-
τουργία και τον τρόπο ψησίµατος και κατασκευής του
ασβέστη και του γύψου)

- Αµαξάρηδες, οι µεταφορείς της τότε εποχής (άµαξα-
τρόπος κατασκευής και λειτουργίας, τα ζώα που έσυ-
ραν την άµαξα, διαδροµές που γίνονταν, προϊόντα και
άτοµα που µετέφεραν)

- Η σηµερινή επαγγελµατική απασχόληση των κατοίκων
του ∆ήµου (µέσα από κοινωνιογράφηµα του σχολείου)

Το πρόγραµµα συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Αττικής και λειτουργεί µε επιτυχία
από το 1994. Είναι διετές πρόγραµµα και έχει ως βασι-
κό σκοπό τη γνωριµία και φιλία µεταξύ των µαθητών της
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• Αρχιτεκτονική του χωριού - παλιά κτίρια, εκκλησίες

• Ο προσφυγικός συνοικισµός του Αγίου Αθανασίου

Κατά την περσινή χρονιά έγιναν οι πιο κάτω δρα-
στηριότητες: 

1. Στις 29.11-2.12.2007 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο
περιβαλλοντικό κέντρο Αργυρούπολης στην Αθήνα, από
το συντονιστή του προγράµµατος κ. Παναγιώτη Χριστο-
δούλου. Εκεί παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεµινάρια
περιβαλλοντικού περιεχοµένου τα οποία θα βοηθήσουν
στη διεξαγωγή του προγράµµατος. Γνωρίστηκε επίσης µε
το συντονιστή του σχολείου µε το οποίο θα ξεκινούσε η
συνεργασία και αφού αντάλλαξαν απόψεις, οργάνωσαν
και συντόνισαν καλύτερα τις δραστηριότητες και τον
τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των δύο σχολείων
στα πλαίσια του προγράµµατος.

2. Από το ∆εκέµβριο 2007 τα παιδιά των Ε’ τάξεων των
δύο σχολείων γνωριστήκαν µέσω αλληλογραφίας και
συνεχίζουν και φέτος στην Στ’ τάξη ανταλλάσσοντας πλη-
ροφορίες και απόψεις για θέµατα που αφορούν τους ίδι-
ους αλλά και το πρόγραµµα.

3. Κατά τη διάρκεια Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2008 τα παι-
διά της Ε’ τάξης ασχολήθηκαν µε τη µελέτη της χαρου-
πιάς και της καλλιέργειάς της, αφού ήταν µια από τις
βασικές ασχολίες των κατοίκων του Αγ. Αθανασίου.
Αφού µελέτησαν βιβλιογραφικά τη χαρουπιά ως δέντρο,
επισκέφθηκαν χαρουποκαλλιέργειες και µελέτησαν από
κοντά το δέντρο. Πήραν συνέντευξη από παλιό χαρουπο-
καλλιεργήτη του Αγ. Αθανασίου, τον κ. Χαράλαµπο Οδυσ-
σέα, ο οποίος τους συνόδευσε και κατά την επίσκεψη

τους στο χωράφι µε τις χαρουπιές. Στη συνέχεια επισκέ-
φθηκαν το χωριό Ανώγυρα και παρακολούθησαν από
κοντά τον τρόπο κατασκευής του παστελιού και του
χαρουπόµελου, καθώς επίσης το χαρουπόµυλο Λεµεσού
και γνώρισαν από κοντά τον τρόπο µε τον οποίο επεξερ-
γάζονταν τα χαρούπια στο µύλο.

4. Στις 14 Απριλίου 2007, κατά την επίσκεψη του συντο-
νιστή του προγράµµατος του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Καρύστου στην Κύπρο, τα παιδιά σε εκδήλωση που
ετοίµασαν παρουσίασαν τις εργασίες τους για τα χαρού-
πια. Την ίδια µέρα, γιαγιάδες είχαν προσκληθεί και είχαν
έρθει στο σχολείο, όπου µαζί µε τα παιδιά έφτιαξαν τα
παραδοσιακά κουλουράκια µε χαρουπόµελο στα πλαίσια
του µαθήµατος της Οικιακής Οικονοµίας. 

5. Το πρόγραµµα συνεχίζεται και φέτος και ήδη τα παι-
διά, της Στ΄ τάξης άρχισαν µε τη µελέτη του επαγγέλµα-
τος του αµαξάρη, που και αυτό ήταν από τα βασικά επαγ-
γέλµατα των κατοίκων του Αγ. Αθανασίου και ταυτόχρονα
µε τη διεξαγωγή έρευνας για τα σηµερινά επαγγέλµατα
και την καταγωγή των δηµοτών του Αγ. Αθανασίου.

Πιο κάτω παρατίθεται µέρος της βιβλιογραφικής µελέ-
της που έκαναν τα παιδιά για το δέντρο της χαρουπιάς:

Η χαρουπιά είναι ένα είδος που έχει επιζήσει από την εποχή
των παγετώνων και είναι η µοναδική στο γένος Κερατονία. Η
λέξη κερατέα προήλθε από το Λατινικό ταξινοµικό όνοµα της
χαρουπιάς Ceratonia siliqua, δηλαδή κερατέα η ελλόγως.
Πιστεύεται ότι το όνοµα χαρουπιά προέρχεται από το Αραβικό
kharrub. Άλλοι στηρίζουν ότι οι ονοµασίες του δέντρου προέρ-
χονται από τον καρπό του που είναι ένας κυρτός πεπλατυσµέ-
νος λοβός που θυµίζει κέρατο αίγας. Στην αρχαία Ελλάδα
ονοµαζόταν ΚΕΡΑΤΕΑ, ΞΥΛΟKΕΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ «ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΣΥΚΗ»
ενώ σήµερα στην Ελλάδα θα τη συναντήσουµε σε ορισµένες
περιοχές και µε τις ονοµασίες κουντουριδιά και κουτσουπιά.
Στην Κύπρο είναι γνωστή ως «τερατσιά» ενώ σε ορισµένες
περιοχές συνηθίζεται και το «κουτσουπία».

Η Χαρουπιά είναι είδος δασικό, γεωργικό, βιοµηχανικό και
καλλωπιστικό. Είναι δέντρο αειθαλές µακρόβιο, καρποφόρο
που ζει σ’ όλες τις θερµές περιοχές: Συρία, Παλαιστίνη, Αρα-
βία βόρεια παράλια της Αφρικής, Ισπανία, Πορτογαλία, νότια
Γαλλία, νότια Ιταλία, Μάλτα, ∆αλµατία, Τουρκία, Κύπρο και
Ελλάδα. Είναι γενικά ένα µεγάλο δέντρο. Συνήθως είναι
ύψους 12-15µ. όµως µπορεί να φτάσει και µέχρι 20µ. Μπορεί
να ζήσει και µέχρι 300 χρόνια.  Τα φύλλα της είναι σύνθετα,
δηλαδή αποτελείται το καθένα από άλλα 4-8 φυλλαράκια ωοει-
δούς σχήµατος. Τα  φυλλαράκια είναι ακέραια δερµατώδη,
βαθυπράσινα και γυαλιστερά από πάνω και ωχρό πράσινο από
κάτω. Ο κορµός της είναι τραχύς, χοντρός µε καφέ φλοιό και
κοκκινωπό ξύλο. Τα κλαδιά της είναι ισχυρά  µε πολλές εξο-
γκώσεις. Τα φύλλα και ο φλοιός της Χαρουπιάς έχουν βαφικές
ουσίες και χρησιµοποιούνται στη βαφή υφασµάτων. Η χαρου-
πιά καλλιεργείται εύκολα και ευδοκιµεί σ’ όλα τα εδάφη εκτός
από τα υγρά. Είναι θερµόβιο δέντρο και µπορεί ν’ αντέξει σε
έκτακτες χαµηλές θερµοκρασίες 2-3°c βαθµούς κάτω από το
0. Παρουσιάζει  µεγάλη αντοχή στην ξηρασία. Οι απαιτήσεις
της σε θρέψη είναι ελάχιστες και ικανοποιούνται µε τη φυσική
λίπανση. Ευδοκιµεί κυρίως στη Μεσόγειο διότι το µεσογειακό
κλίµα ταιριάζει απόλυτα µε τις ανάγκες της. Είναι ήπιο και ξηρό
και δεν χρειάζεται επιπλέον πότισµα από τις βροχές του χειµώ-
να. Ο καρπός της είναι το γνωστό χαρούπι, ξυλοκέρατο ή κού-
τσουπο. Έχει µήκος 10-30 εκατοστά και πλάτος 2-3 εκατοστά
µε φλούδα καστανόχρωµη, δερµατώδες. Ο καρπός είναι σκλη-
ρός και γυαλιστερός και έχει χρώµα µαύρο. Από µακριά φαί-
νεται σαν στολίδι. Εσωτερικά ο καρπός είναι σαρκώδης, ζουµε-
ρός και έχει 10-20 σπέρµατα. Η ωρίµανση του καρπού διαρκεί
σχεδόν 1 χρόνο από το Φθινόπωρο που γίνεται η ανθοφορία
µέχρι τα τέλη του Αυγούστου του εποµένου έτους που αρχίζουν
να πέφτουν οι ώριµοι καρποί.

Με τον καρπό της χαρουπιάς µπορούµε να κάνουµε φάρµακα
και τρόφιµα. Τα χαρούπια χρησιµοποιούνται σαν ζωοτροφή και
στην παρασκευή οινοπνευµατωδών ποτών. Ακόµα αλευροποι-
ούνται και χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ενός θρεπτικού
αλευριού κατάλληλου για βρεφικούς κοιλόπονους και παιδι-
κές γαστρεντερίτιδες. Στην Κύπρο µε τα χαρούπια φτιάχνουµε
το χαρουπόµελο και το παστέλι χαρουπιού που είναι πολύ
εύγευστα.

Η χαρουπιά ανάλογα µε το µέγεθος του δέντρου ή και τους
καρπούς της χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

• ΑΓΡΙΑ – είναι θαµνώδης µε µικρό και λεπτό καρπό. Οι καρ-
ποί της είναι ξυλοειδείς, πολύ λεπτοί και άγλυκοι. 

• ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ – είναι και αυτή άγρια αλλά πιο µεγαλόσωµη
και µε πιο χοντρούς καρπούς. Συγκεντρώνει το µεγαλύτερο
εµπορικό ενδιαφέρον για την παραγωγικότητα τους. Λέγεται
έτσι γιατί πιστεύεται ότι µ’ αυτά τα χαρούπια θρέφονταν οι από-
στολοι κατά τις περιοδείες τους. 

• ΗΜΕΡΗ – είναι η εµβολιασµένες χαρουπιές που έχουν
δηµιουργηθεί µε την επέµβαση του ανθρώπου σε διάφορες
ποικιλίες, για σκοπούς καλύτερης παραγωγής.

Μερικές ποικιλίες ήµερης χαρουπιάς είναι:    

1. «Τηλλυρία», η σηµαντικότερη ποικιλία της Κύπρου, που έχει
κάνει τα κυπριακά χαρούπια γνωστά για την ποιότητα τους σ’
ολόκληρο τον κόσµο. 

2. «Κουντούρκα», τα χαρούπια που παράγει η ποικιλία αυτή
είναι συνήθως πιο κοντά σε µέγεθος και πιο χοντρά. 

3. «Κουµπωτά», ο καρπός της ποικιλία αυτής έχει εξογκώµατα
όπου υπάρχουν κουκούτσια και έτσι µοιάζουν όπως τα
κουµπιά. Τη συναντούµε κυρίως στις περιοχές της Καρπασίας.

Γενικά η χαρουπιά, αν και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες,
προσβάλλεται εύκολα από φυτικά παράσιτα και έντοµα. Ο
κυριότερός της εχθρός είναι οι ποντικοί, που κατά το καλοκαί-

ρι πηγαίνουν να τραφούν όχι µόνο µε τον καρπό αλλά και µε τα
φύλλα τα οποία ξηραίνονται. Καταπολεµούνται µε την τοποθέ-
τηση ποντικοπαγίδων. Επειδή σήµερα µειώθηκε η αξία της
λόγω εναλλακτικών υλικών, οι κάτοχοι τους δεν τις περιποιού-
νται µε αποτέλεσµα αυτές ν’ αρρωστούν και να ξηραίνονται.
Στα κουφώµατα των κορµών τους βρίσκουν καταφύγιο ερπετά
και διάφορα έντοµα. Ειρωνικά οι άνθρωποι είναι ίσως ο µεγα-
λύτερος εχθρός της χαρουπιάς διότι την κόβουν και την χρη-
σιµοποιούν για καυσόξυλα.

Παλαιότερα η χαρουπιά ήταν κάτι πολύ σηµαντικό για τους
κάτοικους της Κύπρου επειδή για ορισµένους ήταν η µόνη
πηγή εισοδήµατος. Χαρακτηρίστηκε ως «ο µαύρος χρυσός της
Κύπρου», λόγω της µεγάλης παραγωγής που είχε πιο παλιά,
αλλά και το ότι ήταν ένας από τους σηµαντικότερους οικονοµι-
κούς πόρους των Κυπρίων. Πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που στή-
ριζαν δάνεια τα οποία έκαναν, να τα ξεπληρώσουν την περίοδο
της συγκοµιδής των χαρουπιών. Το πόσο σηµαντική ήταν η
χαρουπιά αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σε ορισµένες
περιοχές άξιζε περισσότερο από την αξία του χωραφιού που
ήταν µέσα. Στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, υπήρχε το δικαί-
ωµα να οικειοποιηθεί άγρια χαρουπιά αφού την εµβολίαζαν
έστω και αν βρισκόταν σε χωράφι άλλου. Εκδιδόταν κανονικός
τίτλος ιδιοκτησίας από το Κτηµατολόγιο. Αυτό συνέβηκε και
στην κοινότητά µας, τον Άγ.  Αθανάσιο, που παλιά ήταν γνω-
στός ως το «τερατσοχώρι» της περιοχής για τη µεγάλη παρα-
γωγή χαρουπιών. Πολλοί ήταν οι εργάτες που έρχονταν από
διάφορες περιοχές της Κύπρου για να βοηθήσουν στη
συγκοµιδή. Σήµερα η αξία της γης ανέβηκε πάρα πολύ στον
Άγιο Αθανάσιο µε αποτέλεσµα να κόβονται οι χαρουπιές για να
µετατραπούν τα χωράφια σε οικόπεδα. Σήµερα όµως οι περισ-
σότεροι κάτοικοι της Κύπρου έχουν καλές δουλειές και δεν
ασχολούνται πλέον µε τις χαρουπιές παρόλο που συνεχίζει να
προσφέρει στην οικονοµία αλλά σε µικρότερο βαθµό. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ανακηρύχτηκε ως το «δέντρο της χρονιάς 2008»
από το Τµήµα ∆ασών. 

Παναγιώτης Χριστοδούλου
Συντονιστής του προγράµµατος





Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση &
Οι Επιπτώσεις στην Κυπριακή Οικονοµία
Το Σωµατείο «Ανοικτό Σχολείο» του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, διοργάνωσε
διάλεξη µε θέµα «Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση & Οι Επιπτώσεις στην
Κυπριακή Οικονοµία». Στις δηλώσεις του, ο ∆ιευθυντής του Ανοικτού
Σχολείου Χαράλαµπος Σαραφόπουλος τόνισε πως όσοι έχουν
παρακολουθήσει την πορεία λειτουργίας του «Ανοικτού Σχολείου» ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου τα τελευταία ενάµιση χρόνια το θέµα της διάλεξης ήταν
αναµενόµενο. Και αυτό γιατί το «Ανοικτό Σχολείο» είναι εναρµονισµένο µε τις
εκάστοτε κοινωνικοπολιτισµικές εξελίξεις που συµβαίνουν στον τόπο µας και
όχι µόνο. Στη συνέχεια ανέλυσε το σκεπτικό της διοργάνωσης της εκδήλωσης:

«Θέλαµε να έχουµε κοντά µας έναν
άνθρωπο ο οποίος µέσα από
µελέτη την οποία έκανε να
µπορούσε µε απλά λόγια, χωρίς
περίεργους πίνακες και δύσπεπτη
ορολογία να παρουσιάσει τα αίτια,
τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες
του φαινόµενου αυτού σε
παγκόσµια κλίµακα. Και απ’ την
άλλη, να έχουµε και έναν άλλον
άνθρωπο, γνώστη του κυπριακού
τραπεζιτικού συστήµατος ο οποίος
να µας παρουσιάσει τις επιπτώσεις
του φαινόµενου αυτού στο τραπεζιτικό µας σύστηµα».

Από τη µεριά του ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου και Πρόεδρος του Σωµατείου Κυριάκος Χατζηττοφής τόνισε πως τα
ΜΜΕ µε εκτενή ρεπορτάζ έχουν καλύψει το θέµα από όποια οπτική γωνία και να το δει κανείς. Εµείς σήµερα, είπε, δεν
θα αναιρέσουµε τα όσα έχουν λεχθεί, αλλά θα δώσουµε την ευκαιρία στους φίλους µας, προσκεκληµένους αυτής της
εκδήλωσης να λύσουν τις όποιες απορίες τους έχουν δηµιουργηθεί τους τελευταίους δύο µήνες όπου και έχει
παρουσιαστεί το φαινόµενο αυτό καλωσορίζοντας τους δύο εκλεκτούς οµιλητές, ∆ρ. Πάµπο Παπαγεωργίου –
Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου & το ∆ρ. Νέαρχο Ιωάννου – ∆ιευθυντή Συνεργατικού Ταµιευτηρίου
Λεµεσού. Η συµµετοχή του κόσµου ήταν εξαιρετική και το γεγονός αυτό µαζί µε τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις προς τους
οµιλητές κατέδειξαν την ανάγκη που είχαν οι δηµότες µας να πάρουν απαντήσεις και την αγωνία τους γι’ αυτό το
παγκόσµιο φαινόµενο.
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Κοπή Χριστουγεννιάτικης Πίτας
Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου, το Σωµατείο
«Ανοικτό Σχολείο» του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, καλωσόρισε το Νέο Χρόνο
κόβοντας τη Χριστουγεννιάτικη Πίτα του Σχολείου. Στο χαιρετισµό του, ο
∆ιευθυντής του Ανοικτού Σχολείου Χαράλαµπος Σαραφόπουλος τόνισε
πως «Αν θεωρήσουµε ότι η περσινή χρονιά αποτελούσε για εµάς πιλοτική
εφαρµογή του θεσµού, τότε η φετινή είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού δεν ήτανε
δεδοµένη. Το Ανοικτό Σχολείο θα ‘πρεπε ν’ αποδείξει την ανάγκη ύπαρξης
του στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. Η περσινή
εξαιρετική συµµετοχή ήρθε να επαληθευθεί και φέτος. 420 µαθητές σε 17
διαφορετικές θεµατικές ενότητες. 6 νέες θεµατικές προστέθηκαν στο φετινό
µας πρόγραµµα. Ιστορία της τέχνης, το µάθηµα της Χειροτεχνίας, το Μουσικό
Εργαστήρι, το µάθηµα Οινολογίας και Γευστολόγησης, το µάθηµα χορού
Salsa και το µάθηµα Βυζαντινής Μουσικής. Η νέα χρονιά µας βρήκε, έτσι
θέλουµε να πιστεύουµε, καλύτερους στον οργανωτικό τοµέα. Προβλήµατα
που αντιµετωπίσαµε πέρυσι, φέτος προσπαθήσαµε και τα διορθώσαµε. Η
άψογη συνεργασία µας µε τη Σχολική Εφορεία και το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου
µας έχει κάνει τη ζωή εύκολη. Τους ευχαριστούµε γιατί είναι πάντα δίπλα
µας». Από την µεριά του ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου και Πρόεδρος του
Σωµατείου Ανοικτό Σχολείο Κυριάκος Χατζηττοφής έκανε µια αναδροµή
στη µέχρι τώρα πορεία του Σχολείου αναφερόµενος στο όραµα και τους
στόχους του Ανοικτού Σχολείου του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου τους οποίους
τόσο η επιτυχία της περσινής χρονιάς όσο και της φετινής, αν µη τι άλλο,
υποδηλώνουν την επίτευξή τους. Ευχαρίστησε δε τον Υπουργό Παιδείας για
την έµπρακτη στήριξη και υποστήριξη του θεσµού ενώ αναφέρθηκε στην
προωθούµενη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της κυβέρνησης, στην οποία
εµπεριέχεται και ο θεσµός του Ανοικτού Σχολείου, τονίζοντας την ανάγκη
στήριξης της προσπάθειας αυτής, η οποία όπως σηµείωσε, οδηγεί µε
µαθηµατική ακρίβεια στην αναβάθµιση της ποιότητας θεωρητικής και
υλικοτεχνικής υποδοµής της παιδείας µας. 
Τρείς τυχεροί κέρδισαν τα φλουριά της πίτας, τα οποία ήταν µια προσφορά των εταιρειών
Chriscom Computers Services Ltd, Euroblinds Ltd, G Chrisostomou Electronics Ltd.
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Παρουσίαση Βιβλίου

«Ένας Αλλιώτικος ∆άσκαλος»
Το Σωµατείο «Ανοικτό Σχολείο» του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και η Προοδευτική
Κίνηση ∆ασκάλων & Νηπιαγωγών, από κοινού διοργάνωσαν την παρουσίαση
του βιβλίου του Πέτρου Σόφα  «Ένας Αλλιώτικος ∆άσκαλος».  Μια νουβέλα,
όπου µε φόντο την ιστορία, ο συγγραφέας πραγµατεύεται βασικά ανθρώπινα
ζητήµατα και κυρίως το αίτηµα για ελεύθερη και ανεξάρτητη ζωή σε προσωπικό
επίπεδο και εθνικό επίπεδο. Πραγµατεύεται ακόµα τον έρωτα και την
απελευθέρωση των ορµών, τη σύγκρουση συντηρητικών και προοδευτικών
ιδεών, αντιλήψεων και νοοτροπιών. Στην ανάγκη και τη χρησιµότητα, η τοπική
κοινωνία ν’ αποτελέσει αγγελιοφόρο νέων που έχουν να κάνουν µε τις
διάφορες πτυχές τέχνης, όπως ποίηση, λογοτεχνία, ζωγραφική κ.ά.
αναφέρθηκε ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου και Πρόεδρος του Σωµατείου
Ανοικτό Σχολείο Κυριάκος Χατζηττοφής. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε
ο Αντιπρόεδρος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού
Πανεπιστηµίου Κύπρου, Πανεπιστηµιακός, κ. Μίµης Σοφοκλέους ο οποίος
αφού ανέλυσε υποδειγµατικά το περιεχόµενο του βιβλίου, εξήρε το συγγραφέα
για το ήθος και το ύφος γραφής τα οποία το διακρίνουν.

«Ανοικτό Σχολείο» ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
Ν έ α  χ ρ ο ν ι ά  -  Κ α ι ν ο ύ ρ ι ο ι  σ τ ό χ ο ι

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, πραγµατοποιήθηκε ο καρναβαλίστικος χορός του Ανοικτού Σχολείου στο «Μαγειρείο –
Ταβερνάκι Το Λαϊκό». Επειδή εκτός από βιβλία και αίθουσες υπάρχει και η διασκέδαση, η ∆ιοικούσα επιτροπή, η
∆ιεύθυνση, οι καθηγητές και οι µαθητές ξεφάντωσαν σε ρυθµούς καρναβαλιού σε µια άκρως επιτυχηµένη βραδιά και
ξέφυγαν λίγο από υποχρεώσεις και σκοτούρες δείχνοντας για άλλη µια φορά πως στο Ανοικτό Σχολείο ξέρουν και να
διασκεδάζουν!! Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, µοιράστηκαν λαχνοί στους καλεσµένους, όπου µετά από κλήρωση, ένας
τυχερός κέρδισε µια κρουαζιέρα στην Αίγυπτο, προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Salamis Tours και ο δεύτερος
τυχερός τριήµερη διαµονή στις Πλάτρες, προσφορά της Π.Ο.Ε.∆. Η ∆ιεύθυνση του Ανοικτού Σχολείου ευχαριστεί θερµά
τόσο τη Salamis Tours όσο και την Π.Ο.Ε.∆. για την ευγενή προσφορά τους.  

Καρναβαλίστικος Χορός «Ανοικτού Σχολείου»



Κύκλος Σεµιναρίων «Εγώ και το Παιδί µου»
Το «Ανοικτό Σχολείο», επεκτείνοντας, φέτος, τις δραστηριότητες του σε ζητήµατα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος
διοργανώνει σε συνεργασία µε το ΚΕ.ΚΟΙ.Ψ.Υ. Λεµεσού, µια σειρά σεµιναρίων µε θέµα: «Εγώ και το Παιδί µου». 

• Ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού (Μέρος Α’)
Βαλεντίνα Μηνά, Κλινική Ψυχολόγος

• Ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού (Μέρος Β’)
Αντιγόνη Βασιλειάδου, Κλινική Ψυχολόγος

• Η κρίση της εφηβείας 
Παντελής Παντελή, Κλινικός Ψυχολόγος  

• Εφηβεία, οικογένεια και χρήση ουσιών
∆έσπω Λεωνίδου, Κλινική Ψυχολόγος   

• ∆ιαζύγιο και παιδί
Νίκος Νικολάου, Κλινικός Ψυχολόγος  

Οι διαλέξεις θα γίνονται στην Αίθουσα ∆ιαλέξεων του Λυκείου Λινόπετρας µεταξύ 6:00 - 7:00µ.µ. ενώ  οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο ∆ιευθυντή του Ανοικτού Σχολείου Χαράλαµπο Σαραφόπουλο στο
τηλ: 99204096.

Στο τέλος του 1ου Κύκλου σεµιναρίων θα ακολουθήσει νέος κύκλος ανάλογα µε το ενδιαφέρον .
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∆ιάκριση Μαθητών µας

στην 4η Biennale 2008
Σηµαντική διάκριση για τους µαθητές του τµήµατος τέχνης του Σωµατείου
Ανοικτό Σχολείο του δήµου µας.

Η 4η Biennale 2008-2009 που έλαβε χώρα στη Ξάνθη, έκρυβε ευχάριστες
εκπλήξεις για το Ανοικτό Σχολείο του ∆ήµου µας.

Συµµετείχαν συνολικά 141.266 µαθητές από 141 διαφορετικές χώρες. Από
τις 744 βραβεύσεις, 5 µαθητές του Ανοικτού Σχολείου του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου πήραν το βραβείο της «Ακαδηµίας Παιδικής Τέχνης» και 8
µαθητές πήραν το δίπλωµα «Άριστης συµµετοχής».

Βραβείο «Άριστης συµµετοχής» Βραβείο «Ακαδηµίας Παιδικής Τέχνης»

1. Ραφαέλα Κλεοβούλου 1. Αγνή Κλωνάρη

2. Κατερίνα Μιχαηλίδου 2. ∆ήµητρα Κοντοπύργου

3. Άννα Χαραλάµπους 3. Άντρη Αναστασίου

4. Γιάννης Κωνσταντίνου 4. Σάββας Ιωάννου

5. Εµαρίνα Κωνσταντίνου 5. Άννα Χρίστου

6. Θεοχάρης ∆ηµητρίου 7. Χρυστάλλα ∆ηµητρίου

8. Σταυριάνα

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις καθηγήτριες µας Ελίνα Ιωάννου και Έβελιν
Αναστασίου για την άψογη επιµέλεια του θέµατος η οποία επιβεβαίωσε για
ακόµη µια φορά την πολύ σοβαρή και ποιοτική δουλειά που γίνεται στο
Ανοικτό µας Σχολείο!

88 8 8
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Ψηλά στις προτεραιότητες ο αθλητισµός
Σε πανηγυρική τελετή και στην παρουσία του ∆ηµάρχου και των Μελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου, του Προέδρου του ΚΟΑ ∆ρ. Νίκου Καρτακούλλη, του Γενι-
κού ∆ιευθυντή του ΚΟΑ Κώστα Παπακώστα, του µέλους του ∆.Σ. του ΚΟΑ Πάµπου Στυ-
λιανού και εκπροσώπων της Σχολικής Εφορίας Αγίου Αθανασίου, τελέσθηκαν την Κυρια-
κή 16 Νοεµβρίου 2008 τα εγκαίνια του Γηπέδου Καλαθόσφαιρας / Πετόσφαιρας (παρά
το χώρο στάθµευσης του ∆ηµοτικού Μεγάρου), ενός χώρου κοινωνικού αθλητισµού που
έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασµού του έργου «Ανάπλασης της
Κεντρικής Πλατείας» του ∆ήµου. 

Τελετή εγκαινίων Γηπέδου
Καλαθόσφαιρας/Πετόσφαιρας
Κεντρικής Πλατείας ∆ήµου Αγ. Αθανασίου

Ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής σε σύντοµη οµιλία του, ανέφερε ότι παραδίδεται
άλλος ένας  χώρος για την άθληση των δηµοτών, µικρών και µεγάλων. Το έργο αυτό είπε
έχει χρηµατοδοτηθεί από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού στα πλαίσια του προ-
γράµµατος κοινωνικού αθλητισµού και έχει στοιχήσει 150.000 ευρώ η κατασκευή, όπου
το 70% έχει καταβληθεί από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού ενώ τα υπόλοιπα έχουν
καλυφθεί από δαπάνες του ∆ήµου. Σηµείωσε δε, ότι το κόστος για απόκτηση της γης
ανήλθε περίπου στις �150.000.

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος, εξέφρασε τις θερµές του ευχαριστίες τόσο προς το σηµερινό
Πρόεδρο του ΚΟΑ ∆ρ. Καρτακούλλη όσο και τον προηγούµενο κ. Τίτο Χριστοφίδη, οι οποί-
οι είχαν σταθεί αρωγοί και συµπαραστάτες στην προσπάθεια του ∆ήµου για το πρόγραµµα
κοινωνικού αθλητισµού, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το Γενικό ∆ιευθυντή του ΚΟΑ
Κώστα Παπακώστα, ο οποίος έχει στηρίξει τις προσπάθειες που ο ∆ήµος έχει καταβάλει
τα τελευταία χρόνια για ενίσχυση αυτών των υποδοµών. 

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός, ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίου Αθανασίου έδωσε ιδιαί-
τερη έµφαση στην ενίσχυση των έργων που αφορούν στον αθλητισµό, γιατί ο αθλητισµός
µαζί µε τη φυσική αγωγή αποτελούν ένα κοµµάτι του πολιτισµού του λαού µας, αφού ως
κοινωνικά φαινόµενα συνδέονται ευρύτερα µε την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την
παραπέρα ανάπτυξη της προσωπικότητα του ατόµου. Στη σύγχρονη κοινωνία είπε πως ο
αθλητισµός συνιστά µια σηµαντική κοινωνική δραστηριότητα, είναι αναγκαιότητα και
αγαθό που αποτελεί µέσο για τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και ανα-
βάθµισης της ποιότητας ζωής.

Τέλος, ευχαρίστησε για ακόµη µια φορά τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού για τη συνε-
χή ανάπτυξη του προγράµµατος «Αθλητισµός Για Όλους», την Αλεξία Ροτσίδου, υπεύθυ-
νη του προγράµµατος καθώς επίσης τους συνεργάτες της, αφού έχουν καταβάλει από
κοινού µια ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε οι χώροι αθλητισµού ν’ αξιοποιούνται πάνω σε
οργανωµένη βάση µε ασφάλεια και επίβλεψη ειδικών, τονίζοντας έτσι ότι το πρόγραµµα
ΑΓΟ έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα στο ∆ήµο Αγίου  Αθανάσιου. 

Σε σύντοµο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του ΚΟΑ ∆ρ. Νίκος Καρτακούλλης, ανέφερε ότι
ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, τονίζοντας και εντοπίζοντας
επανειληµµένα ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σηµαντικότατος στην προ-
σπάθεια που όλοι καταβάλλουν για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Αθλητισµός είπε ανάµεσα σ’ άλλα «είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που µπορούµε ν’ αξιο-
ποιήσουµε για να βελτιώσουµε  την ποιότητα ζωής, είναι ένα εξαιρετικό αντίδοτο στην
αντιµετώπιση των τόσων κοινωνικών προβληµάτων που έχουµε να αντιµετωπίσουµε ειδι-
κά για τη νεολαία, όπως τη νεανική παραβατικότητα, την αντικοινωνική συµπεριφορά».  

Ευχαρίστησε δε, όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια, και στην ανάπτυξη αυτής της
αθλητικής υποδοµής και διαβεβαίωσε ότι από πλευράς του ο ΚΟΑ, µέσα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων και των αρµοδιοτήτων του θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, κάτι το οποίο, ήταν µια σηµαντική προεκλογική δέσµευση του Προέδρου ∆ηµή-
τρη Χριστόφια και της πολιτείας. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων καλλιτεχνικό πρόγραµµα παρουσίασε το Εργα-
στήρι Μοντέρνου Χορού του «Ανοικτού Σχολείου» ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και ακολού-
θησε πρόγραµµα µε ενόργανη γυµναστική που εκτέλεσαν αθλήτριες του Σωµατείου
Ολυµπιακής Γυµναστικής  «ΑΘΑΝΑΣΙΑ». 

Προς τιµή των εγκαινίων διεξάχθηκε επίσης Τουρνουά Καλαθόσφαιρας µε αθρόα συµµε-
τοχή παιδιών του ΑΓΟ «Αθλητισµός Για Όλους».

Ο ∆ήµος δεξιώθηκε στο τέλος τους παρευρισκόµενους.
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Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού µέσα στα
πλαίσια του Προγράµµατος «Αθλητισµός Για
Όλους», άρχισε τη λειτουργία του Προγράµµατος
Γυµναστικής για άτοµα ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ σε συνερ-
γασία µε το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου.                 

Το Πρόγραµµα παρέχεται ∆ωρεάν στα άτοµα της τρί-
της ηλικίας του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. Σκοπός
του Προγράµµατος είναι η συνέχιση της φυσικής
δραστηριότητας, η ψυχαγωγία και η κοινωνική
επαφή µεταξύ ατόµων της τρίτης ηλικίας.

Στόχοι του Προγράµµατος

• Βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας 

• Βελτίωση του καρδιαγγειακού συστήµατος 

• Μείωση της αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων κ.α.

• Μείωση του σωµατικού λίπους και βελτίωση του
σωµατικού βάρους

• Αύξηση της ευλυγισίας

• Μείωσης άγχους και στρες και ψυχαγωγία 

Το Πρόγραµµα άρχισε τη λειτουργία του τη ∆ευτέρα
16 Φεβρουαρίου 2009 και διεξάγεται στο ∆ηµοτικό
Κέντρο Νεολαίας (παρά τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
Αγίου Αθανασίου – οδός Μαχητών Ελδυκ) τις ακό-
λουθες µέρες και ώρες:

∆ΕΥΤΕΡΑ 08:00–09:00 και ΠΕΜΠΤΗ 10:00 –11:00

Υπεύθυνη Γυµνάστρια είναι η κ. Άννα Λοιζίδου, τηλ.
99688410

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται ν’ αποτείνονται

στα γραφεία του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου για εγγρα-

φές. 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΗΛΙΚΙΑΣ 4 ΜΕΧΡΙ 70 ΧΡΟΝΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τα άτοµα άνω των 70 χρονών θα πρέπει να

προσκοµίζουν πιστοποιητικό ιατρού - ιατρική

βεβαίωση - ότι ενδείκνυται άσκηση.

Πρόγραµµα Γυµναστικής για άτοµα τρίτης ηλικίας στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου



εκτέλεση των πολεοδοµικών πάρκων και άλλων χώρων πρασίνου σε
διάφορες περιοχές του ∆ήµου καθώς και η κατασκευή αποχετευτικών
συστηµάτων οµβρίων, κ.ά. 

Επίσης ξεκινούν τα έργα ανάπλασης και µετατροπών γύρω από το έργο της
κεντρικής πλατείας, όπως αυτά της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, χώροι για τη
νεολαία, καφετέριες, κ.ά. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα µεγάλης έκτασης
και αξίας έργα που βρίσκονται ήδη προς εκτέλεση στους δύο προσφυγικούς
οικισµούς και θα συνεχισθούν και το έτος 2009 (χώροι πρασίνου, οδικά

δίκτυα, συστήµατα ύδρευσης, χώροι στάθµευσης), µε σηµαντική
ενίσχυση από πλευράς της κυβέρνησης.

Συνέχεια θα δοθεί και στην προσπάθεια που άρχισε τα δύο τελευταία
χρόνια για δηµιουργία χώρων τόσο για την άθληση όσο και για τη

νεολαία, αφού είναι πια κοινή πεποίθηση όλων, πως αυτά,
αποτελούν έργα ξεχωριστής σηµασίας για την ενίσχυση της
προσπάθειας πρόληψης που άρχισε και συνεχίζεται. Ακριβώς
στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και νέες καινοτόµες πρωτοβουλίες
µέσα από τον πολιτισµό και άλλους θεσµούς που ο ∆ήµος ίδρυσε

και διατηρεί, όπως το «Ανοικτό Σχολείο», το «∆ηµοτικό Συµβούλιο
Νεολαίας», ενώ για πρώτη φορά έχει προβλεφθεί και ειδικό κονδύλι

για την ενίσχυση προγραµµάτων κοινωνικής στήριξης, πέραν αυτών
που πραγµατοποιεί το ΣΚΕ.

Στις προθέσεις επίσης του ∆ήµου καταγράφονται οι προσπάθειες για
δηµιουργία «Λαογραφικού Μουσείου» αλλά και η αναβάθµιση της Περιοχής
Ειδικού Χαρακτήρα µε την ετοιµασία «Σχεδίου Περιοχής» που θα στοχεύει στην
ανάδειξη της παλιάς χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής του ∆ήµου. 

Αναµένεται επίσης ότι µε το 2009 θα µπουν σε τροχιά υλοποίησης το
διαδηµοτικό πολεοδοµικό έργο διαµόρφωσης του ποταµού «Βαθκειάς» ενώ ο
∆ήµος θα απαιτήσει µετά και την πρόσφατη υιοθέτηση του ρυθµιστικού σχεδίου
της λεωφόρου Αγίου Αθανασίου – Ηοliday Inn, το έργο αυτό να πάρει επιτέλους
µπρος.

Τέλος, ξεχωριστή προσπάθεια προγραµµατίζεται από τη νέα χρονιά για
αξιοποίηση των προγραµµάτων ανακύκλωσης διαφόρων ρευµάτων αποβλήτων
όπως εξαγγέλθηκαν από την Green Dot Κύπρου, αφού πέραν από το
περιβάλλον, σηµασία επιδιώκεται στη µείωση των ηµερών περισυλλογής
σκυβάλων από τα υποστατικά του ∆ήµου από τις 3 στις 2 φορές τη βδοµάδα,
πράγµα που µακροπρόθεσµα θ’ αποβεί σε όφελος της τσέπης των δηµοτών
συγκρατώντας παράλληλα και τα έξοδα συντήρησης της υπηρεσίας αυτής του
∆ήµου.   

Για το έτος 2009 δεν έχουν επιβληθεί αυξήσεις στις φορολογίες, ενώ µε τη
συνεργασία και πειθαρχία όλων µας σε θέµατα καθαριότητας όλοι έχουµε να
κερδίσουµε, εκτιµείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παράλληλα έχουν προνοηθεί
και οι προγραµµατισµένες εκστρατείες (3 στον αριθµό) για αποµάκρυνση από τα
νοικοκυριά του ∆ήµου, ογκωδών αποβλήτων.

Είναι ενδεικτικό µέσα από τους αριθµούς, κατέληξε ο ∆ήµαρχος, ότι ο ∆ήµος
παραµένει ψηλά στις προτιµήσεις δηµοτών και ετεροδηµοτών για ανάπτυξη και
για κατοικία, γεγονός που υπαγορεύει σ’ όλους µας σκληρή δουλειά για
συγχρονισµό των βηµάτων µας µ’ αυτά της κοινωνίας που µας περιβάλλει. 

12
ÛÂÏ›‰·

Την πρόθεση του να συνεισφέρει πρόσθετο ποσό

για την πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου

και των πεζοδροµίων εντός και εκτός της

Βιοµηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου, εκεί

όπου έχουν γίνει επεµβάσεις για εγκατάσταση

υπογείων καλωδίων για τις ανάγκες του νέου

υποσταθµού µεταφοράς της ΑΗΚ στη Βιοµηχανική

Περιοχή, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της ΑΗΚ, Χάρης Θράσου. Ως γνωστό

ο ∆ήµος είχε υποβάλει ανάλογο αίτηµα, αφού

κρίθηκε πως οι ζηµιές που είχαν προκληθεί στο

ασφαλτικό οδόστρωµα και στα πεζοδρόµια της

Βιοµηχανικής Περιοχής, ήταν τέτοιου βαθµού που

η συµβατή πρακτική που ισχύει µεταξύ ∆ήµου και

ΑΗΚ, δεν ικανοποιούσε την Τοπική Αρχή, γεγονός

για το οποίο ο ∆ήµαρχος επέµενε και ουσιαστικά

το θέµα, µε βάση τα πιο πάνω αναφερόµενα,
θεωρείται πως έχει διευθετηθεί.

Κατά την πιο πάνω συνάντηση συζητήθηκαν κι
άλλα θέµατα που αφορούσαν στην καλύτερη
δυνατή διεκπεραίωση εργασιών επέκτασης του
δικτύου της ΑΗΚ σε νέες περιοχές, έτσι ώστε αυτές
να επιτυγχάνονται µε τη λιγότερη δυνατή
ταλαιπωρία του κοινού και σίγουρα τα µικρότερα
δυνατά κόστη.

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αγίου Αθανασίου
µε τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΗΚ

Έ ρ γ α  Υ π ο δ ο µ ή ς  -  Έ ρ γ α  Ζ ω ή ς

Μέσα από πνεύµα
συναίνεσης και της κοινής επιθυµίας να πάει ο Άγιος Αθανάσιος ακόµα πιο
µπροστά, ψηφίσθηκαν οµόφωνα σε ειδική συνεδρίαση οι προϋπολογισµοί του
∆ήµου (Τακτικός και Αναπτύξεως) για το έτος 2009.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής,
ευχαρίστησε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συµβολή τους τόσο
στη συζήτηση που προηγήθηκε σε επίπεδο Επιτροπής Προϋπολογισµού, τις
ιδέες και εισηγήσεις που κατατέθηκαν, αλλά και για τη διάθεση που
επιδεικνύουν όλοι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατανοώντας ότι ο Άγιος Αθανάσιος
είναι το κοινό µας σπίτι για το οποίο θα πρέπει να δώσουµε τον καλύτερο µας
εαυτό.

Ο τακτικός προϋπολογισµός όπως τελικά ψηφίσθηκε, προνοεί έσοδα της τάξης
των �5.168.091 και έξοδα �5.084.233 που θα διατεθούν κατά το έτος 2009
σ’ όλες τις δραστηριότητες του ∆ήµου. Ο Προϋπολογισµός Αναπτύξεως από τη
δική του σκοπιά, προνοεί έργα και δαπάνες ύψους �11.401.000 η
χρηµατοδότηση των οποίων θα προέλθει από δανεισµό, κρατική χορηγία και
χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό.

Ο ∆ήµος του Αγίου Αθανασίου θα είναι για ακόµη µια χρονιά «θέατρο»
πολύπλευρης ανάπτυξης αφού µε βάση τον προϋπολογισµό συνεχίζονται τα
πολεοδοµικά έργα στο κέντρο του ∆ήµου, όπως ανάµεσα σ’ άλλα είναι η
εκτέλεση του έργου ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας του ∆ήµου, καθώς
επίσης και το έργο ανέγερσης του ∆ιαδηµοτικού Κέντρου Υγείας (Εξωτερικά
Ιατρεία). Παράλληλα αρχίζει η υλοποίηση των οδικών έργων στις οδούς
Ανοικοδοµήσεως και Σφαλαγγιωτίσσης και προνοείται επίσης και η

Επιθυµία όλων η ανάπτυξη
του Αγίου Αθανασίου
Προϋπολογισµοί 2009
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ στο ∆ήµο Αγ. Αθανασίου
Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν ∆ήµαρχος και Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Αγίου Αθανασίου για την πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ να επισκεφτεί το ∆ήµο
Αγίου Αθανασίου για να συζητήσει προβλήµατα που άπτονται της ανάπτυξης του
∆ήµου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ευρύτερα.

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν το τότε µέλος της Γραµµατείας του κόµµατος
και νυν Γ.Γ. Άντρος Κυπριανού, ο Επαρχιακός Γραµµατέας ΑΚΕΛ Λεµεσού Νίκος
Πέτρου καθώς επίσης και οι κ.κ. Στέλιος Ανδρέου και Μιχάλης Σωκράτους,
µέλη της Επαρχιακής Γραµµατείας.

Κατά τη συζήτηση ο ∆ήµαρχος και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έθεσαν
ως προτεραιότητα το ζήτηµα του ξεκαθαρίσµατος του ύψους της κρατικής χορη-
γίας προς τις Τοπικές Αρχές, τονίζοντας πως ανεξάρτητα του γεγονότος πως
υπήρξε για φέτος γενναιόδωρη αύξηση, εντούτοις ο καθορισµός συγκεκριµέ-
νου – συµφωνηµένου ποσοστού επί του κρατικού προϋπολογισµού, θα πρέπει
ν’ αποτελέσει θέµα αρχής, αφού και στο πρόγραµµα διακυβέρνησης είναι µια
από τις σηµαντικότερες θέσεις.

Συζητήθηκαν επίσης θέµατα που αφορούν στην παραπέρα στήριξη της αυτο-
νοµίας και διοικητικής αυτοτέλειας των ∆ήµων, στηριγµένα στον Ευρωπαϊκό
Χάρτη Αυτοδιοίκησης αλλά και των άλλων διακηρύξεων που το κράτος έχει υιο-
θετήσει και που ενισχύουν την αποκέντρωση και την αρχή της επικουρικότητας. 

Παράλληλα τέθηκαν και θέµατα που άπτονται της περαιτέρω βελτίωσης των συν-
θηκών διαβίωσης στους προσφυγικούς οικισµούς, τα οποία βρίσκονται στις προ-
τεραιότητες του προγράµµατος του Προέδρου Χριστόφια, όπου ο ∆ήµαρχος Κυριά-
κος Χατζηττοφής προέβη σε εκτενή αναφορά για τα θέµατα αναδόµησης και άλλες
πρωτοβουλίες που ο ∆ήµος αναπτύσσει σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολεοδοµίας
και Οικήσεως, εντός των δύο προσφυγικών οικισµών της περιοχής του.

Επιπρόσθετα συζητήθηκε το θέµα καταβολής του ΦΠΑ από µέρους των Τοπικών
Αρχών, κάτι το οποίο και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τους ∆ήµους, αλλά και
ζητήµατα που αφορούν ευρύτερα τη Λεµεσό όπως καθυστέρηση στη διαδικασία
χωροθέτησης χώρου εναπόθεσης αδρανών υλικών καθώς και χώρου διαχείρι-
σης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, αφού τόσο ο εγκεκριµένος χώρος
ΒΑΤΙ όσο και ο αυτός της Φασούλας, ασφυκτιούν.

Όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για
την εποικοδοµητική συζήτηση που είχαν µε την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ από
την οποία απαίτησαν ως κυβερνών κόµµα, όλα τα πιο πάνω να προχωρήσουν

και να γίνουν πράξη για να µπορέσει η Τοπική Αρχή να διαδραµατίσει το ρόλο
της.

Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ µετά το πέρας της συνάντησης ο Άντρος
Κυπριανού ανέφερε ανάµεσα σ’ άλλα πως «θεωρούµε ότι ο θεσµός της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης είναι ένας σηµαντικότατος θεσµός, που έρχεται σε επαφή µε
τα καθηµερινά προβλήµατα των πολιτών και χρειάζεται να τον ενισχύσουµε, έτσι
ώστε να µπορεί ν’ ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των Κυπρίων. Ο Πρόε-
δρος της ∆ηµοκρατίας, πρόσθεσε, έχει δεσµευθεί µε ένα πολύ φιλόδοξο πρό-
γραµµα διακυβέρνησης στον τοµέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκφράζουµε
τη βεβαιότητα µας ότι θα το υλοποιήσει στο έπακρο».

Ο κ. Χατζηττοφής από δικής του πλευράς, εξέφρασε την ικανοποίηση του για
τις ενέργειες ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Κυβέρνηση ανα-
φέροντας συγκεκριµένα πως έχουν γίνει τα πρώτα βήµατα τα οποία όπως είπε
είναι καλοδεχούµενα, αναφέροντας παράλληλα εκ νέου την επιτακτική ανάγκη
προώθησης θεµάτων που σχετίζονται µε την αυτονοµία και αυτοτέλεια των
∆ήµων και την οικονοµική ενίσχυση τους.

«Η αποκέντρωση αυτή βοηθά τον άνθρωπο στην καθηµερινότητά του και θα πρέ-
πει όλοι να συνδράµουµε από την πλευρά του ο καθένας, έτσι ώστε η προσπά-
θεια αυτή να πάει ακόµα πιο µπροστά», ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Χατζηττοφής. 

Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν ο ∆ήµαρχος και τα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου
για το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
προβλήµατα που αφορούν τόσο στην ανάπτυξη του
∆ήµου όσο και την παραπέρα ενίσχυση του θεσµού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τον Πρόεδρο του
∆Η.ΣΥ., Βουλευτές και Μέλη της Επαρχιακής
Επιτροπής του κόµµατος, σε επίσκεψη που
πραγµατοποίησαν στα γραφεία του ∆ήµου, την
Τετάρτη 21.1.2009. Είναι η πρώτη φορά, ανέφερε
χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος, που πραγµατοποιείται
τέτοια συνάντηση σ’ αυτό το επίπεδο, τονίζοντας τη

σηµασία που αποδίδει στο να ενηµερώνονται τα
κοινοβουλευτικά κόµµατα σε ζητήµατα που αφορούν
στην περαιτέρω οικονοµική και διοικητική
αυτοτέλεια των ∆ήµων, στην ανάγκη ψήφισης νέου
θεσµικού πλαισίου, αλλά και σε µια σειρά ζητήµατα
που αφορούν σε έργα και πρωτοβουλίες του ∆ήµου
για την καλύτερη ανάπτυξη της περιοχής και την
εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μεταξύ άλλων τέθηκαν ζητήµατα που αφορούν σε µια
σειρά πολεοδοµικών έργων, ενίσχυση του πρασίνου,
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους
προσφυγικούς οικισµούς, κ.ά., ενώ µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήγειραν το θέµα για
διερεύνηση της δυνατότητας υποθήκευσης από
πλευράς των προσφύγων, των τίτλων ιδιοκτησίας των
κατοικιών που πλέον κατέχουν. Τέθηκαν επίσης προς
συζήτηση ζητήµατα που σχετίζονται µε την παραπέρα
ενίσχυση του θεσµού των Σχολικών Εφορειών, κάτι
για το οποίο ο Πρόεδρος του ∆Η.ΣΥ. ανέφερε πως το
κόµµα του θεωρούσε πως εξ’ αρχής πως θα έπρεπε
ν’ αναληφθεί από µέρους των ∆ήµων. 

Στη συνέχεια o κ. Αναστασιάδης αφού συνεχάρη
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το έργο που επιτελεί και
το πνεύµα συνεργασίας που το χαρακτηρίζει,
αναφέρθηκε στις απόψεις του κόµµατός του σ’ ότι
αφορά στην περαιτέρω ενίσχυση των ∆ήµων και
συµφώνησε πως το θέµα της επανεξέτασης του
θεσµικού πλαισίου θα πρέπει να προωθηθεί άµεσα
για να ενισχυθεί ο ρόλος και οι δυνατότητες των
∆ήµων. Ως παράταξη, ανέφερε, πιστεύουν στην
παραπέρα ενίσχυση του θεσµού για να µπορέσει
στο τέλος της ηµέρας να προχωρήσει η διοικητική
αποκέντρωση των ∆ήµων που είναι ο µόνος τρόπος
για την εξυπηρέτηση του καλώς νοούµενου
συµφέροντος του πολίτη. Υποσχέθηκε τέλος πως τα
προβλήµατα που τέθηκαν, θα συζητήσει µε τους
εµπλεκόµενους αρµόδιους φορείς σε µια
προσπάθεια να συµβάλουν στην επίλυσή τους.

Στην αντιπροσωπεία µεταξύ άλλων συµµετείχαν ο
αντιπρόεδρος του κόµµατος Βουλευτής Νίκος
Τορναρίτης, ο Βουλευτής Λεµεσού Ανδρέας
Θεµιστοκλέους και ο Επαρχιακός Γραµµατέας
Φοίβος Μαυροβουνιώτης.

Επίσκεψη του Προέδρου του ∆Η.ΣΥ. Νίκου Αναστασιάδη
σ τ ο  ∆ ή µ ο  Α γ ί ο υ  Α θ α ν α σ ί ο υ



Σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παλινόρθωσης πεζοδρόµιων,
µέτρων προστασίας / οδικής ασφάλειας και δηµιουργίας χώρων στάθµευσης,

όλα για τις ανάγκες της Βιοµηχανικής Περιοχής ενώ τα συνεργεία καθαριό-
τητας του ∆ήµου έχουν αναλάβει την αποµάκρυνση και καθαριότητα από

διάφορα άχρηστα αντικείµενα, όλων των δηµοσίων χώρων και πεζο-
δροµίων της περιοχής µετά από σχετικό διάβηµα του Τοπικού

Συνδέσµου Βιοµηχανιών. 

Έχουµε κάνει µια καλή αρχή σε συνεργασία µε το Υπουρ-
γείο Εµπορίου, δήλωσε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττο-
φής, γι’ αξιοποίηση διαφόρων πόρων κάτι το οποίο θα
συνεχίσουµε αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα κονδύλια
από πλευράς του ∆ηµόσιου Ταµείου αφού η Βιοµηχανι-
κή Περιοχή υπήρξε πάντα στο επίκεντρο της προσοχής
της Τοπικής Αρχής. 

Αυτό το οποίο όµως ζητούµε, είναι τη συνεργασία και το
σεβασµό από πλευράς όλων όσοι χρησιµοποιούν τη
Βιοµηχανική Περιοχή, συνέχισε ο δήµαρχος γιατί

πιστεύω πως η καλή και ευπρεπής εικόνα είναι κάτι που
όλοι πρέπει να επιδιώκουµε αφού έχει να κάνει και µε την

εύρυθµη λειτουργία της Περιοχής.

Πρόσθετα, µεγάλο πρόβληµα που εξακολουθεί να παραµένει,
πράγµα που έχουν διαπιστώσει και οι ίδιοι οι βιοµήχανοι, είναι

αυτό της κυκλοφοριακής συµφόρησης, και πεποίθηση µας είναι
πως αυτό θα ξεπεραστεί µόνο µε την επαναλειτουργία στην περιοχή

τακτικών διαδροµών από την Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων Λεµεσού. 

Κάτι αλλάζει στη Βιοµηχανική Περιοχή
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Συνάντηση ∆ηµάρχου µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών
Στη συνάντηση συζητήθηκαν µια σειρά από ζητήµατα που αφορούν έργα της
ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου. Τα έργα αυτά είχαν απασχολήσει και στο
παρελθόν παρόµοιες συναντήσεις ενώ κάποια είχαν τεθεί για πρώτη φορά. Σ’
αυτή παρευρίσκονταν επίσης ο ∆ιευθυντής Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων
καθώς και άλλοι ανώτεροι λειτουργοί του Υπουργείου και του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως.
• Για το θέµα της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως
το τµήµα της Λεωφόρου µέχρι τη συµβολή της µε τον προσωρινό κυκλικό
κόµβο, οι προσφορές για την κατασκευή του εναποµείναντος τµήµατος θα
προκηρύσσονταν αρχές του 2009 (αφορά το τµήµα το οποίο δηµιούργησε
υπερχείλιση και πληµµύρες στη βύθιση του παρακαµπτηρίου στη πρόσφατη
βροχόπτωση).
• Για το τµήµα της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου από τη συµβολή της µε τη
Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού µέχρι το Ξενοδοχείο Holiday Inn, µετά και την
οριστική τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του θέµατος, το έργο αυτό
µπαίνει σε πορεία υλοποίησης θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα την ετοιµασία
των απαραίτητων αρχιτεκτονικών σχεδίων και τις σχετικές εγκρίσεις από την
Υπηρεσία Περιβάλλοντος µέχρι το 2010.
• Παράλληλα στη συνάντηση ο Υπουργός κάλεσε τις εµπλεκόµενες Τοπικές
Αρχές όπως προβληµατιστούν εκ νέου για το τι δέον γενέσθαι για την
ολοκλήρωση του νέου ρυθµιστικού σχεδίου που αφορά στο έργο κατασκευής
της Λεωφόρου Κολωνακίου/ Ακαδηµίας/ Γρίβα ∆ιγενή.   
• Σ’ ότι αφορά στο πρόβληµα για τα ηχοπετάσµατα στην παρακαµπτήριο
Λεωφόρο Λεµεσού, ο Υπουργός έδωσε εντολές για επίσπευση τοποθέτησης
τους, αλλά και γι’ αξιοποίηση του προσφερόµενου κονδυλίου 2.000.000�
έτσι ώστε να καλυφθούν οι περιοχές που σε κάθε δήµο ή σε κάθε κόµβο,
παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρόβληµα ηχορύπανσης.
• Αναφορικά µε την κατασκευή γεφυριού και δρόµου προσπέλασης που να
συνδέει τις βόρειες περιοχές του ∆ήµου καθώς και του προσωρινού
παρακαµπτήριου προς τη Γερµασόγεια µε σκοπό την απάµβλυνση της
κυκλοφοριακής συµφόρησης σε ώρες αιχµής, δόθηκαν οδηγίες για την
κατασκευή τµήµατος του δρόµου για εξυπηρέτηση της πρόσβασης στο
Γυµνάσιο ενώ σε µεταγενέστερο στάδιο θα κατασκευαστεί ως πολεοδοµικό
έργο, µέρος του δρόµου που θα συνδέει και την υπόλοιπη περιοχή. 
• Για τη διάνοιξη πρόσβασης από τη Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου προς την
περιοχή Λινόπετρας δόθηκαν οδηγίες για άµεση εκτέλεση του έργου από το
Επαρχιακό Γραφείο Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. Συζητήθηκαν επίσης και
άλλες εκκρεµότητες που αφορούν σε οικονοµική κάλυψη του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου, ο οποίος ανέλαβε και εκτέλεσε µε εξ’ ολοκλήρου κυβερνητική
δαπάνη το έργο δηµιουργίας νέου οδικού δικτύου προς τα νέα ∆ηµοτικό
Σχολείο και Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου.  

Σε πορεία υλοποίησης το Πολεοδοµικό
Έργο της Λεωφόρου Αγ. Αθανασίου

88 8 8 Έ ρ γ α  Υ π ο δ ο µ ή ς  -  Έ ρ γ α  Ζ ω ή ς

Άρχισε η κατεδάφιση του
καθέτου λιµενοβραχίονα
στην περιοχή του ξενοδοχείου HOLIDAY INN στον Άγιο Αθανάσιο

Τις εργασίες κατεδάφισης που πραγµατοποιεί το Τµήµα Θαλασσίων Έργων
επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος µαζί µε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ένα έργο µε το
οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνονται οι εργασίες για προστασία και ενίσχυση της
παραλίας του ∆ήµου από τις διαβρώσεις που παράλληλα θα συµβάλει και στην
παραπέρα εναπόθεση άµµου.

Κατά την επίσκεψη στην περιοχή διαπιστώθηκε µε µεγάλη ικανοποίηση ότι η εναπόθεση
άµµου στο υπόλοιπο της παραλίας έχει ξεπεράσει τα 20µ. σε πλάτος γεγονός που
αποδεικνύει την επιτυχία του µοντέλου που το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είχε
επεξεργαστεί για τη θαλάσσια περιοχή του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και ευρύτερα της
Λεµεσού.

Παράλληλα ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση µε τους
∆ηµάρχους Λεµεσού και Γερµασόγειας και τις Τεχνικές Υπηρεσίες των δύο ∆ήµων για
να καταστεί δυνατή η τροχοδρόµηση του έργου που ουσιαστικά θ’ αποτελεί προέκταση
του υφισταµένου πεζοδρόµου από το ∆ασούδι Γερµασόγειας δυτικότερα προς
περιοχή του εστιατορίου GOODY’S µε κατάληξη στο σηµείο έναντι του
ξενοδοχείου PAVEMAR.
Ως γνωστό το έργο αυτό είχε τεθεί ως αίτηµα από το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου κατά την
πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στο ∆ήµο όπου αποφασίστηκε ότι αυτό
θα εκτελεστεί ως πολεοδοµικό, και εξουσιοδοτήθηκαν προς τούτου οι ∆ήµοι Αγίου
Αθανασίου και Γερµασόγειας να προχωρήσουν στην ετοιµασία των αναγκαίων
ρυθµιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων.





Ειδικές κλιµατιζόµενες

κάβες για τη φύλαξη

και τη συντήρηση

των κρασιών. 

Η µεγαλύτερη γκάµα
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Σε σεµνή τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αγίου
Αθανασίου ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής απένειµε στο Βρετανό
τουρίστα και στη σύζυγο του αναµνηστική πλακέτα, ευχαριστώντας τους για τη
σταθερή επιµονή τους να περνούν κάθε χρόνο τις διακοπές τους στην Κύπρο
και ευχήθηκε η επόµενη επίσκεψη τους να γίνει σε µια ενωµένη Κύπρο.

Στην απονοµή παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του ΚΟΤ, που απένειµε
αναµνηστικό δώρο στο ζεύγος, καθώς και φίλοι Κύπριοι του ζεύγους τους
οποίους γνώρισαν στο νησί. 

Λίγα Λόγια για το ζεύγος 

Η Maureen εργάστηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες και ο Mick ως δικηγόρος
εργάστηκε για 30 χρόνια εκπροσωπώντας το κράτος στο οικονοµικό έγκληµα.
Βρέθηκε στην Κύπρο για πρώτη φορά να υπηρετεί ως στρατιώτης του
Βρετανικού Στρατού, όταν ήταν 18 χρονών. Λίγοι µήνες στο στρατό ήταν
αρκετοί για να ερωτευθεί το νησί µας και να συνεχίσει να επισκέπτεται τη
Λεµεσό, 34 φορές µέχρι σήµερα, αποκτώντας πολλούς Κύπριους φίλους. Στο
πρόσωπο του η Κύπρος βρίσκει ένα πολύ θερµό υποστηρικτή. Αυτός και η
σύζυγος του όταν βρίσκονται στο νησί µας νιώθουν σαν στο σπίτι τους και
συµπεριφέρονται σαν Κύπριοι.  

Ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου τίµησε το

ζεύγος Βρετανών Mick και Maureen Kiely

που επισκέπτονται την Κύπρο κάθε χρόνο
Άρχισαν και συνεχίζονται οι ακροάσεις για τη συµµετοχή στη «Μικτή Χορωδία
Ενηλίκων ∆ήµου Αγίου Αθανασίου», µε έδρα το ∆ηµοτικό Κέντρο
Νεολαίας. Για το σκοπό αυτό απευθύνει πρόσκληση προς όλα τα άτοµα ηλικίας
18 ετών και άνω. Ευπρόσδεκτα είναι και άτοµα τα οποία επιθυµούν να
συµµετάσχουν στη χορωδία ως οργανοπαίκτες (βιολί, κιθάρα κ.ά.)

Το τµήµα διδάσκει και διευθύνει η µαέστρος κ. Αντιγόνη Κυριακίδου,
Πτυχιούχος Μουσικολόγος Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στην
οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποτείνονται (τηλ. 99799701).

Η Αστυνοµία, για να βοηθήσει τους πολίτες στην προστασία της περιουσίας
τους, µεταξύ άλλων προτείνει την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων:
1. Κλειδώνετε πάντοτε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν απουσιάζετε από το

σπίτι, ακόµα και για µικρό χρονικό διάστηµα.
2. Κλείνετε τα παραθυρόφυλλα και τις κουρτίνες, ώστε να µη µπορούν οι

διαρρήκτες να δουν τι υπάρχει µέσα στο σπίτι σας.
3. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα χωρίς να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον επι-

σκέπτη. Ελέγχετε ποιος χτυπά την πόρτα από το «µάτι» ή µέσω του θυρο-
τηλεφώνου/θυροτηλεόρασης.

4. Τοποθετήστε στην πόρτα αλυσίδα ασφαλείας.
5. Μην δίνετε κλειδιά σε καθαρίστριες ή άλλα ξένα πρόσωπα. 
6. Μην αφήνετε δεύτερο κλειδί κάτω από γλάστρες ή χαλάκια.
7. Μην αφήνετε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας, ούτε εξωτερικά ούτε και

εσωτερικά.
8. Για περισσότερη ασφάλεια τοποθετήστε στις εξωτερικές πόρτες κλειδαριές

που παρέχουν ψηλό επίπεδο ασφαλείας. 
9. Εξασφαλίστε καλό φωτισµό των εξωτερικών περιµετρικών χώρων. Για

οικονοµία να ενεργοποιείται µε αισθητήρες κίνησης. 
10. Εξετάστε τη δυνατότητα εγκατάστασης συναγερµού.
11. Μη γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελµατικό σας περίγυρο πλη-

ροφορίες για περιουσιακά στοιχεία που φυλάγετε στο σπίτι σας. Υπάρχει
πάντα το ενδεχόµενο η πληροφορία να φτάσει και σε διαρρήκτη.

12. Μην αφήνετε µεγάλα χρηµατικά ποσά στο σπίτι.
13. Χρυσαφικά και άλλα πολύτιµα αντικείµενα, είναι προτιµότερο να φυλάγο-

νται σε χρηµατοκιβώτια ή θυρίδες ανάλογα µε την αξία τους. Επίσης να
φωτογραφίζονται για αναγνώριση σε περίπτωση που χρειαστεί.  

14. Αν ζείτε σε πολυκατοικία βεβαιωθείτε ότι η κεντρική είσοδος της πολυκα-
τοικίας παραµένει κλειστή και ότι δεν µπορούν να εισέλθουν άτοµα που
δεν έχουν σχέση µε το χώρο. ∆ώστε σηµασία στην είσοδο του διαµε-
ρίσµατος σας, εγκαταστήστε συµπαγή πόρτα εισόδου και κλειδαριά που
παρέχει ψηλό επίπεδο ασφαλείας.

15. Προσπαθήστε να γνωρίσετε τους γείτονες σας και καλλιεργείστε µε αυτούς
σχέση εµπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης.

16. Αν προσεγγίζοντας την οικία σας αντιληφθείτε την παρουσία διαρρήκτη
ενηµερώστε αµέσως την αστυνοµία και περιµένετε σε απόσταση ασφαλεί-
ας. Μην επιχειρήσετε να τον συλλάβετε εφόσον δεν είστε απολύτως βέβαι-
οι ότι θα τα καταφέρετε. 

17. Όταν απουσιάζετε κάνετε προώθηση των εισερχόµενων κλήσεων του τηλε-
φώνου της κατοικίας σας είτε στο κινητό σας είτε σε τηλέφωνο κάποιου
δικού σας ανθρώπου. Αποφεύγετε τη χρήση του µηνύµατος «Αυτή τη
στιγµή απουσιάζω, αφήστε το µήνυµα σας» στον αυτόµατο τηλεφωνητή. 

O αστυνοµικός της γειτονιάς σου σε συµβουλεύει 

Προστατευτείτε από τις κλοπές
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Άρης Μαλιαλής, Αστυφύλακας 3061
Τηλ. 25805300, 99710105

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΚΟΛΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.
ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΥΜΑ

Για οποιαδήποτε ύποπτη παρουσία ή κίνηση, ενηµερώστε αµέσως την Αστυνοµία.
Ίσως προλάβετε τη διάπραξη κάποιου εγκλήµατος.

Μαζί ενάντια στο έγκληµα - Μαζί για µια καλύτερη κοινωνία

Ακροάσεις για τη Μικτή
Χορωδία Ενηλίκων
∆ήµου Αγίου Αθανασίου



Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου,
µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για
περισσότερες ευκαιρίες ψυχαγωγίας και
επιµόρφωσης των νέων, διοργάνωσε µονοήµερη
ψυχαγωγική εκδροµή στο χωριό Ανώγυρα µε τον
τίτλο «Γνωρίστε την Κύπρο».

Η συµµετοχή των νέων ήταν όπως πάντα µαζική και
οι ίδιοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις
ιδιαίτερες οµορφιές και παραδόσεις ενός χωριού
που φηµίζεται για το παστέλι του και προσελκύει
τόσο ντόπιους όσο και ξένους να το επισκεφθούν.

Οι συµµετέχοντες στην εκδροµή είχαν την ευκαιρία
να διασχίσουν τα στενά δροµάκια του χωριού και να
επισκεφθούν το «Πάρκο της ελιάς» ένα χώρο στον
οποίο γνωρίζει κανείς τα είδη της ελιάς που
καρποφορούν στην Κύπρο και την ιστορία της ελιάς
µέσ’ από τις αναφορές ταινίας που προβάλλεται στο
χώρο. Επισκέφθηκαν επίσης το «Μουσείο
παστελιού» όπου επίσης είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για τον τρόπο παρασκευής του από τα
χαρούπια.

Το Συµβούλιο δεξιώθηκε τους νέους σε τοπικό
εστιατόριο.

Στην εκδροµή έδωσε το παρόν του και ο ∆ήµαρχος
Αγίου Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής ο οποίος
χαιρέτισε τους εκδροµείς και συνεχάρει τα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας για τις ωραίες
τους πρωτοβουλίες, ενώ η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Νεολαίας, Λία Λεβέντη, αναφέρθηκε
στη δράση του Συµβουλίου αναφέροντας µεταξύ
άλλων την προσπάθεια για συνεύρεση και
αλληλογνωριµία µεταξύ των νέων µέσα από
διάφορες δραστηριότητες και διοργανώσεις τόσο σε
τοπικό επίπεδο όσο και εκτός Κύπρου. 

Η κα Λεβέντη αναφέρθηκε στη συµµετοχή του
Συµβουλίου στο πρόγραµµα ΥΟUTH IN ACTION –
Respect the Difference µε συν-εταίρους τις χώρες
της Λετονίας και Τουρκίας, το οποίο διήρκησε ένα
χρόνο και ολοκληρώθηκε µόλις πρόσφατα και
αφορούσε την ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα
κουλτούρας, ιστορίας, πολιτισµού και θρησκείας
των συνεργαζοµένων στο πρόγραµµα, χωρών.
Αναφορά έκανε επίσης στην ευκαιρία που δίνεται
µέσω της γνωριµίας µε νέους από άλλες χώρες µε
διαφορετικές κουλτούρες να συνυπάρξουν και να
συνδηµιουργήσουν όπως εξάλλου είναι και ο
στόχος των προγραµµάτων αυτών.

Χορηγοί της εκδήλωσης ο Οργανισµός Νεολαίας
Κύπρου και ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου.
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Στα χρώµατα της τέχνης του Graffiti ζωγράφισαν οι νέοι του Αγίου
Αθανασίου και της ευρύτερης Λεµεσού, σε εκδήλωση που διοργάνωσε
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου και µε τη στήριξη του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου, στα πλαίσια της φετινής  «Γιορτής Νεολαίας» που
διοργανώνει ο ίδιος Οργανισµός.

Στη γιορτή που πραγµατοποιήθηκε στο Πάρκο «ΦΕΙ∆ΙΑ και ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗ» συµµετείχαν νέοι κάθε ηλικίας διακοσµώντας τους
περιµετρικούς τοίχους του πάρκου µε το δικό του τρόπο ο καθένας,
στέλνοντας µέσω των δηµιουργιών τους, µηνύµατα για την ειρήνη, τη
φιλία και το σεβασµό της διαφορετικότητας.

Τόσο ο ∆ήµαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής όσο και η πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου, σε χαιρετισµό
τους ανέφεραν πως ο ∆ήµος και το Συµβούλιο στηρίζουν τέτοιες
εκδηλώσεις που δίνουν την ευκαιρία στους νέους να  εκφράζονται
ελεύθερα χρησιµοποιώντας ως µέσο την τέχνη και τη φαντασία, σε µια
προσπάθεια να δηµιουργήσουν χώρους που να τους θεωρούν δικούς
τους και στους οποίους θα µπορούν ν’ αθλούνται και να
ψυχαγωγούνται καθηµερινά. Παρόµοιες εκδηλώσεις, είπαν, θα γίνουν
και σε άλλες περιοχές σε µια προσπάθεια οι νέοι µας να
ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα καλλωπισµού και προστασίας δηµοσίων
χώρων.

Η εκδήλωση έτυχε ευρείας κάλυψης από τοπικά και παγκύπρια µέσα
ενηµέρωσης.

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα

Youth in Action
R e s p e c t  t h e  D i f f e r e n c e

Χρήσιµες εµπειρίες - Νέοι ορίζοντες συνεργασίας
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το ευρωπαϊκό
πρόγραµµα «Respect the Difference» στα
πλαίσια του YOUTH IN ACTION µε εταίρους
τις χώρες της Κύπρου, Τουρκίας και
Λετονίας το οποίο διήρκησε 8 µήνες µε
συναντήσεις και στις τρεις χώρες. 

Η τελευταία συνάντηση που πραγµα-
τοποιήθηκε στη Λεµεσό από τις 26-29
Σεπτεµβρίου, 2008, σκοπό είχε το κλείσιµο
και την αξιολόγηση του προγράµµατος,
καθώς και την περαιτέρω ανταλλαγή
απόψεων και εµπειριών ανάµεσα στους
εκπροσώπους των τριών χωρών.  

Αυτή τη φορά οι φιλοξενούµενοι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου,
συντονιστή του όλου προγράµµατος, πραγµατοποίησαν εκδροµή στο γραφικό χωριό των
Λευκάρων όπου επισκέφθηκαν το Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων και το Λαογραφικό
Μουσείο, περπάτησαν στα στενά δροµάκια και θαύµασαν την αρχιτεκτονική των κτισµάτων
και τα περίφηµα λευκαρίτικα κεντήµατα. Για άλλη µια φορά οι συµµετέχοντες στο
πρόγραµµα είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άµεση επαφή µε τον κυπριακό πολιτισµό και
την κουλτούρα όπως και τους ντόπιους του νησιού.

Στα πλαίσια της συνάντησης πραγµατοποιήθηκε επίσης στο ∆ηµαρχείο Αγίου Αθανασίου,
τελική παρουσίαση και απολογισµός της δουλειάς που επιτελέσθηκε από τους
εκπροσώπους της κάθε χώρας στη διάρκεια των οκτώ µηνών, πάνω στο θέµα του
προγράµµατος που αφορούσε στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονοµιά, τη θρησκεία και
τον πολιτισµό της κάθε µιας από τις τρεις χώρες.

Ξεχωριστές ευκαιρίες ψυχαγωγίας για τους νέους του Αγ. Αθανασίου



Με έντονο χαρακτηριστικό στοιχείο, τη συγκίνηση για το δράµα που πέρασαν
και περνούν οι συγγενείς και οικογένειες των αγνοουµένων και πεσόντων της
Τούρκικης Εισβολής αλλά και θέλοντας να συµβάλουν στην κατανόηση και τη
συµφιλίωση των ανθρώπων των δύο κοινοτήτων της χώρας µας
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου
Αθανασίου, πήρε µια αξιέπαινη πρωτοβουλία και πραγµατοποίησε εκδήλωση
µε τίτλο «Εγκλήµατα Πολέµου στην Κύπρο».

Πρωταγωνιστές της βραδιάς αυτής ήταν άνθρωποι που υπέφεραν και
υποφέρουν ακόµη από την τραγωδία του ’74 όπως η Χαρίτα Μάντολες, ο
Χρίστος Ευθυµίου Σταύρου και ο Ηyseyin Rustem Akansoy, ενώ τη δική της
κατάθεση ψυχής για τα όσα έζησε τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια της να
ρίξει άπλετο φως για τα εγκλήµατα σε βάρος ανθρώπων και από τις δύο
κοινότητες της Κύπρου, έκανε η Τουρκοκύπρια δηµοσιογράφος Sevgul
Uludag.

Παρόντες στην εκδήλωση άνθρωποι απ’ όλα τα φάσµατα της κοινωνίας,
εκπρόσωποι κοµµάτων, εκπαιδευτικοί, νέα παιδιά αλλά και απλοί άνθρωποι
που ήθελαν µέσα απ’ τη συζήτηση να καταθέσουν τη δική τους µαρτυρία αλλά
και την απαίτηση να λάµψει η αλήθεια σ’ αυτό τον τόπο για τα όσα έγιναν, την

τρικυµιώδη περίοδο πριν, κατά και µετά το ’74, που είχε ως αποτέλεσµα ή που
έγινε η γενεσιουργός αιτία του διαµελισµού της πατρίδας µας, τις συνέπειες
των οποίων ζούµε µέχρι σήµερα.

Από τις αφηγήσεις όλων, φάνηκε πως τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν και
από τις δύο πλευρές, έξω και πέραν από τις πολιτικές πτυχές που υπάρχουν
αλλά δεν ήταν θέµα που πραγµατευόταν η συνάντηση αυτή, είναι αποτέλεσµα
του µίσους και του φανατισµού κάτι το οποίο, δυστυχώς, κυριαρχεί σε
περιόδους πολέµου και που φανερώνει µια από τις πιο σκοτεινές πλευρές της
ανθρώπινης υπόστασης.

Γι’ αυτό καθήκον όλων, και σ’ αυτό συνέκλιναν οι απόψεις, ήταν πως πρέπει
τα όσα έχουν συµβεί, να παραδειγµατίσουν όλους µας και χωρίς να ξεχνούµε
τις ευθύνες µας απέναντι σ’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και στις δύο
πλευρές, πολύ περισσότερο αθώοι ανυπεράσπιστοι άνθρωποι, να µην
επιτρέψουµε την επανάληψη των ίδιων εγκληµάτων.

Ιδιαίτερη δε ευθύνη, τόνισε τόσο η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νεολαίας Λία Λεβέντη όσο και ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής (η όλη
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ήµου) είναι η νέα γενιά να µεγαλώσει
γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια που είναι και η µόνη που µπορεί να µας
φρονηµατίζει, ενώ παράλληλα επισηµάνθηκε απ’ όλους το γεγονός ότι όποια
λύση επιδιώκουµε στο πρόβληµα µας, θα πετύχει τότε και µόνο, όταν οι
άνθρωποι που θα τη ζήσουν, µπορούν και είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα
µίση και τη διχόνοια που το παρελθόν έχει αφήσει.

Την εκδήλωση συντόνιζε ο ∆ρ. Μενέλαος Αβραάµ, διδάκτωρ φιλοσοφίας.
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«Εγκλήµατα πολέµου στην Κύπρο»
Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2009
Στους ξέφρενους ρυθµούς του καρναβαλιού είχαν την ευκαιρία να γλεντήσουν 250 και πλέον νέοι της
περιοχής του ∆ήµου που συνόδευσαν το άρµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας  στη µεγάλη
καρναβαλίστικη παρέλαση που έγινε την 1η  Μαρτίου 2009 µε το άρµα « Rock and Roll».

Τη συµµετοχή ενθάρρυνε και επιχορήγησε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου.



Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια των Πολιτιστικών του Εκδηλώσεων πραγµατο-
ποίησε µε µεγάλη επιτυχία στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου την πρώτη ατοµική Έκθε-
ση Ζωγραφικής του Νίκου Κωνσταντίνου και δηµότη Αγίου Αθανασίου. 

Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε σύντοµο χαιρετισµό του εξέφρασε τη
χαρά του που εγκαινίασε την πρώτη ατοµική έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Κων-
σταντίνου και το συγχάρηκε για τα ωραία έργα τέχνης που παρουσίασε µέσα από
την έκθεση, διαβεβαιώνοντας ότι ο ∆ήµος θα συνεχίσει ν’ αγκαλιάζει τέτοιες προ-
σπάθειες που αναδεικνύουν την τέχνη και τον πολιτισµό. Τέλος, ευχήθηκε στον καλ-
λιτέχνη υγεία και δύναµη να συνεχίσει να δηµιουργεί.

Βιογραφικό 

Ο Νίκος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στον Άγιο Θεράποντα Λεµεσού και τα τελευταία
18 χρόνια εργάζεται και κατοικεί στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου. Σπούδασε Αρχιτεκτο-
νική στην Αυστραλία και ταυτόχρονα ασχολείται µε τη ζωγραφική. Είναι νυµφευµέ-
νος µε την Εύη και έχουν δύο παιδιά τον Κωνσταντίνο και το Νέαρχο. Πρότυπο του
στη Ζωγραφική οι Κλασικοί ζωγράφοι της Αναγέννησης, τους οποίους και µελέτη-
σε. Από την παιδική του ηλικία ασχολείτο µε τη ζωγραφική και έδειχνε ιδιαίτερο

ενδιαφέρον στο ν’ απεικονίσει οτιδήποτε το ωραίο. Έλαβε µέρος σε διάφορες οµα-
δικές εκθέσεις ζωγραφικής τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. 

Πολύπλευρος και πληθωρικός όπως και οι σπουδές του, αφού ο Νίκος Κωνσταντίνου
ως επάγγελµα, ζωγράφιζε αρχιτεκτονικά (προοπτικά όπως ονοµάζεται) και ήταν από
τους 3 καλύτερους σ’ όλη την Κύπρο. Ασχολήθηκε δε µε την εµπορική τέχνη
(commercial art) και ένα σηµαντικό έργο του η αναπαλαίωση της Εκκλησίας στο
Βουνί µε την έγκριση της Μητρόπολης (επιδιόρθωση των τοιχογραφιών).

Η τέχνη του Νίκου είναι επηρεασµένη από τη φύση και τον άνθρωπο, στιγµές των οποί-
ων θέλει να συλλάβει και να µεταφέρει στον καµβά, και να µοιρασθεί µε το θεατή. Η
ζωγραφική του Νίκου είναι ξεκάθαρη και σαφής και όχι αφηρηµένη τέχνη, θέλοντας
έτσι να ξεκουράσει το θεατή και ν’ αποβάλει το άγχος που έχει ο κόσµος σήµερα. 

Έκθεση ζωγραφικής του
Νίκου Κωνσταντίνου
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Με δύο όµορφες σε περιεχόµενο εκδηλώσεις και µε τη συµµετοχή
µικρών και µεγάλων ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου αποχαιρέτισε το 2008
και στην παρουσία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε η κοπή της βασι-
λόπιττας και µοιράστηκαν ευχές και δώρα. Σε χαιρετισµό του ο ∆ήµαρ-
χος Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε στις προσπάθειες που ο
∆ήµος καταβάλλει για την παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής και στις
πρωτοβουλίες που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η υπηρεσία του ∆ήµου
έχει αναπτύξει για ενίσχυση της υποδοµής του ∆ήµου σε έργα και
έµψυχο υλικό για περισσότερες ευκαιρίες ιδίως για νέα παιδιά. Έκανε
δε, ξεχωριστή αναφορά σε έργα που στηρίζουν τον πολιτισµό, τον αθλη-
τισµό και την κοινωνική συνοχή, τα οποία όπως ανέφερε ήταν και θα
παραµείνουν ψηλά στις προτεραιότητες του ∆ήµου. Ευχές απηύθυναν
όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που παρέστησαν στην
εκδήλωση τα οποία ευχήθηκαν ειρήνη, υγεία σ’ όλους αλλά και επα-
νένωση της Κύπρου και ευόδωση των αγώνων και των προσπαθειών
της πολιτικής ηγεσίας του τόπου για δικαίωση του αγώνα του λαού µας.
Το πρόγραµµα περιλάµβανε µια αλλιώτικη ανατρεπτική χριστουγεν-
νιάτικη παράσταση µε το µουσικό σχήµα της Μαρίας Καναβάκη από
Ελλάδα και τέλος ο Άη Βασίλης µοίρασε δώρα σ’ όλα τα παιδιά που
παρευρέθηκαν όµορφα δώρα και τις ευχές του για καλή πρόοδο, Σ’
όλους προσφέρθηκε βασιλόπιτα.

Με χαρούµενες παιδικές φωνές
ο ∆ήµος ξεπροβόδισε το 2008
και υποδέχθηκε το νέο έτοςΧιλιάδες λαµπιόνια φώτισαν τους κεντρικούς

δρόµους του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, ένα
δέντρο ύψους 7 µέτρων και το χωριό του Άη
Βασίλη που στήθηκαν στους χώρους πρασίνου
της Kolonakiou Shopping Center και εντυπω-
σιακά ‘χάπενινγκ’ για µικρούς και µεγάλους
συνέθεσαν το σκηνικό της πρώτης από µια
σειρά εκδηλώσεων που πραγµατοποίησε ο
∆ήµος κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Το σύνθηµα φωταγώγησης έδωσε ο ∆ήµαρχος
Αγίου Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής, ο οποίος ευχαρίστησε τους καταστηµατάρχες
της Kolonakiou Shopping Center για τη συνεργασία και την ιδέα που είχαν η φετινή γιορτή
του ανάµµατος των φώτων να γίνει από κοινού µε το ∆ήµο. Πρόσθεσε δε, πως µε αυτή την
απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δείχνει για ακόµα µια φορά πως δίνει την ίδια ξεχωριστή
προσοχή σ’ όλες τις περιοχές του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και υποσχέθηκε πως του χρόνου
παρόµοια γιορτή να στηθεί και σ’ άλλες περιοχές του ∆ήµου. Τέλος, ευχήθηκε σ’ όλους να
περάσουν καλά τις ηµέρες των γιορτών, µε δύναµη, δηµιουργικό πνεύµα και µε το ίδιο πάντα
ενδιαφέρον και αγάπη ν’ αγκαλιάσουν όλοι το συνάνθρωπό τους και όλους όσοι έχουν ανά-
γκη σήµερα µε περισσότερη στοργή και βοήθεια. Στο επίκαιρο εορταστικό πρόγραµµα που
ακολούθησε ο δήµαρχος ευχαρίστησε τις χορωδίες των Α’ και Β’ ∆ηµοτικών Σχολείων
Αγίου Αθανασίου και το Γυµνάσιο Λινόπετρας που πρόθυµα ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσµα να συµβάλουν στην επιτυχία της εκδήλωσης ενώ στον κατάλληλα διαµορφωµένο
χώρο παρευρέθηκε πολύς κόσµος. Εκτός από το γλέντι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δια-
σκεδάσουν µε τα µαγικά τρικ των κλόουν, τις µπαλονοκατασκευές, προσωπογραφίες και διά-
φορα γιορτινά παιχνίδια µε µουσική, χορό και δώρα. Στο χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε
Φιλανθρωπική αγορά για ενίσχυση των προγραµµάτων της Παιδικής Λέσχης ΣΚΕ Αγίου Αθα-
νασίου. Ο ∆ήµος δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόµενους µε Χριστουγεννιάτικα Εδέσµα-
τα.

Άναµµα Χριστουγεννιάτικου ∆ιάκοσµου
∆ήµου Αγ. Αθανασίου

Τίµησε τα έθιµα και έκοψε τη «Μούττη της
Σαρακοστής» ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου
Εκατοντάδες δηµότες του Αγίου Αθανασίου αλλά και άλλοι Λεµεσιανοί συµµετείχαν σε
εκδήλωση που για 13η χρονιά ο Τοπικός ∆ήµος πραγµατοποιεί την Ηµέρα της
Καθαράς ∆ευτέρας τηρώντας έτσι το έθιµο.
Ο καλός καιρός βοήθησε έτσι που η διάθεση του κόσµου για εξόρµηση στην ύπαιθρο,
ν’ ανέβει ακόµα περισσότερο και ν’ απολαύσει τα νηστίσιµα των ηµερών µε θέα τη
φύση που προσφέρει η βόρεια περιοχή του ∆ήµου µαζί µε τα παραδοσιακά εδέσµατα
που πρόσφερε σε όλους τους παρευρισκόµενους ο ∆ήµος. 
Με παραδοσιακή λαϊκή µουσική, κράτησαν συντροφιά το ΤΡΙΟ ΖΟΡΠΑΣ ενώ η
µουσική, το γλέντι και η διασκέδαση κράτησαν µέχρι αργά το απόγευµα. 



Τη Γιορτή των
Γραµµάτων και τους
άριστους µαθητές
τίµησε ο Άγιος Αθανάσιος

Τις καλύτερες εντυπώσεις σ’ όλους όσοι παρευρέθηκαν στη Γιορτή των
Γραµµάτων που ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου πραγµατοποίησε, άφησε µε το
µεστό και σύγχρονο λόγο του ο Πρόεδρος του Τµήµατος Παιδαγωγικών του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Επιτροπής
Μεταρρύθµισης Αναλυτικών Προγραµµάτων, Καθηγητής Γιώργος
Τσιάκαλος, που ήταν ο κύριος οµιλητής στην εκδήλωση. Η εκδήλωση που
επίσης περιλάµβανε βράβευση των αρίστων µαθητών της περιόδου 2007-
2008, τίµησαν µε την παρουσία τους τοπικοί παράγοντες, εκπαιδευτικοί και
πάρα πολλοί γονείς και µαθητές, οι οποίοι συνεχάρησαν τόσο το ∆ήµο για
την πρωτοβουλία αλλά τον ίδιο τον εισηγητή για τα όσα ανέφερε σε σχέση
µε την αναγκαιότητα τοµών και εκσυγχρονισµού στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα. Συγκεκριµένα αναφέρθηκε στην προσπάθεια που πρέπει όλοι
να καταβάλουν έτσι που η Κύπρος η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις
υψηλότερες δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, (8% του ΑΕΠ) και τις
υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση, (4% των εξόδων ενός

νοικοκυριού δίνονται για την εκπαίδευση), να πάρει τη θέση που δικαιούται
στον τοµέα αυτό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ρόλο που επιτέλεσαν οι
τρεις ιεράρχες που κατάφεραν σε χρόνους χαλεπούς και δύσκολους να
προάξουν όχι µόνο τις χριστιανικές αρχές και πεποιθήσεις αλλά και να
αναδείξουν ότι καλό υπήρχε στα αρχαία ελληνικά γράµµατα και όλα τα
φιλοσοφικά ρεύµατα της εποχής τους. Επαναλαµβάνοντας χαρακτηριστικά
τα λόγια του Μέγα Βασιλείου ‘τα παιδιά στα σχολεία θα πρέπει να
διδάσκονται τα πάντα, να διδάσκονται όπως λέει και ο ίδιος τα χριστιανικά
γράµµατα αλλά και «τη θύρα την παιδεία», δηλαδή την παιδεία που είναι
έξω από τις δικές µας θύρες απ’ τις δικές µας πόρτες, δηλαδή αυτό που
ερχόταν από την ελληνική φιλοσοφία και την ελληνική παιδεία’. Εξέφρασε
τέλος, τη σιγουριά του για το γεγονός ότι η κυπριακή κοινωνία και ο
πολιτικός κόσµος θ’ αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται
για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Από πλευράς του ο ∆ήµαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής σε σύντοµο χαιρετισµό του συνεχάρη τα παιδιά, τους
εκπαιδευτικούς για τη δύσκολη και κοπιώδη προσπάθεια στην κατάκτηση
της γνώσης και αναφέρθηκε στη σηµασία που οι τοπικές κοινωνίες πρέπει
να δίδουν στα ζητήµατα παιδείας αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν θεσµός
βαθιά δηµοκρατικός επενδύει σε ανθρώπους και συνειδήσεις που έχουν
διδαχθεί τις έννοιες της δηµοκρατίας, της διαφορετικότητας και της
αλληλοκατανόησης. Κάλεσε δε, όλους να συνεχίσουν σ’ αυτή την
κατεύθυνση έχοντας κατά νου δύο πράγµατα: ότι οι γλυκοί καρποί της
επιτυχίας διασφαλίζουν το δικό τους µέλλον, το µέλλον της ίδιας της
πατρίδας αλλά και την ηθική εξύψωση του ανθρώπου, της διάπλασης του
χαρακτήρα ‘εις καλόν καγαθόν πολίτην’ όπως έλεγαν και οι αρχαίοι
έλληνες. Βραβεύτηκαν πέραν των 100 µαθητών ενώ καλλιτεχνικό
πρόγραµµα εκτέλεσε η Μικτή Χορωδία ΕΠΙΛΟΓΗ. Στο τέλος ο ∆ήµος
παρέθεσε δεξίωση σ’ όλους τους παρευρισκοµένους.
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Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου τίµησε την επέτειο της
8ης του Μάρτη, Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας, µε εκδήλωση που πραγµατοποίησε την
Κυριακή ανήµερα της επετείου στο Πολιτιστικό
Κέντρο του ∆ήµου. Η εκδήλωση έγινε σε
συνεργασία µε το Σύνδεσµο Πρόληψης και
Αντιµετώπισης της Βίας στην Οικογένεια και είχε
ως θέµα την καταδίκη της βίας στην οικογένεια
αλλά και κάθε είδους καταπίεσης σε βάρος της
Γυναίκας. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης το
σύµβολο του γυναικείου φύλου τοποθετήθηκε
µπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο και σ’ αυτό ο
∆ήµαρχος, τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και όλοι οι παρευρισκόµενοι τοποθέτησαν
λευκές κορδέλες. Στόχος αυτής της συµβολικής
ενέργειας ήταν να σταµατήσει η µίζερη ζωή των
κακοποιηµένων γυναικών και η κάθε µορφή
αδικίας, βίας, εκµετάλλευσης και ανισότητας
εναντίον των γυναικών. 
Σε χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής απηύθυνε σ’ όλες τις γυναίκες
ευχές για κάθε καλό, υγεία, δύναµη και
εξέφρασε ταυτόχρονα την ευγνωµοσύνη του
στην κύπρια γυναίκα για τη δική της ξεχωριστή
προσφορά στην ευηµερία του λαού µας.
Χαιρέτισε επίσης τη γυναίκα την πρόσφυγα που
κρατά αναµµένη τη φλόγα της επιστροφής, τη
θύµηση των κατεχοµένων µας, τη γυναίκα, τη
µάνα, την κόρη του αγνοούµενου που έχει δώσει
το δικό της αγώνα για δικαίωση της Κύπρου. 
Αναφερόµενος στο θέµα της ‘Βίας στην
Οικογένεια’ είπε πως ‘το φαινόµενο δεν είναι ένα

αποµονωµένο ή ξεκοµµένο από τις κοινωνικές
πραγµατικότητες ή ότι απλά αυτό εστιάζεται στην
ύπαρξη κάποιων στρεβλωτικών, µη υγιών
σχέσεων µέσα στη µικροκοινωνία της
οικογένειας. Το φαινόµενο της βίας στην
οικογένεια, στις σύγχρονες κοινωνίες, έχει να
κάµει µε το κυρίαρχο πρότυπο των κοινωνιών
στις οποίες ζούµε. Ανταγωνισµός, ατοµικισµός,
ανισότητα, επιβολή του δυνατού πάνω στον
αδύνατο, αυτή είναι η καθηµερινή
πραγµατικότητα στον κόσµο που ζούµε. Αξίες
όπως είναι η συντροφικότητα, η συνεργασία, η
ισότητα, η αλληλεγγύη αυτά είναι που µπορούµε
να προβάλουµε ως αντίδοτα. Μέσα σε αυτό το
γενικό κοινωνικό περιβάλλον αναπτύσσονται
όλες οι προϋποθέσεις, δυστυχώς, για την
ύπαρξη της βίας.’ Τόνισε δε, πως η παραδοχή
από την κυπριακή πολιτεία και κοινωνία ότι η βία
στην οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό
φαινόµενο το οποίο επηρεάζει την ποιότητα της
κοινωνίας µας, οδήγησε σε ψήφιση νόµου για
την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας στην
οικογένεια, ένας νόµος ο οποίος παρέχει ένα
σύγχρονο ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης
του µεγάλου αυτού θέµατος τόσο σε σχέση µε
την πρόληψη όσο και σε σχέση µε την
καταπολέµηση της βίας. Σηµαντικό στοιχείο του
νόµου είναι ότι προβλέπει στήριξη των θυµάτων
αλλά και παρεµβάσεις προς τους ίδιους τους
θύτες, αυτούς δηλαδή που εξασκούν τη βία. 
Έκανε αναφορά στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
ίδιας της Υπουργού Εργασίας ούσα και η ίδια

γυναίκα, στις ευαισθησίες αλλά και τη σηµασία
την οποία αποδίδει, καλώντας την να παρέµβει
αποφασιστικά για µια αποτελεσµατική, έγκαιρη
και ολοκληρωµένη εφαρµογή αυτού του νόµου.
Ειδικότερα σε ζητήµατα όπως η σωστή στήριξη
των θυµάτων της βίας και της οικογένειας
ευρύτερα, θα αποτελεί για την Τοπική Αρχή ένα
από τα ζητήµατα που συχνά θα θέτουµε ενώπιον
της Υπουργού ανέφερε ο ∆ήµαρχος. 
Στη συνέχεια και µιλώντας ευρύτερα για τη
σηµασία της 8ης του Μάρτη επικεντρώθηκε στις
ενέργειες οι οποίες έχουν τροχοδροµηθεί και θ’
αποβούν προς όφελος της βελτίωσης της
κατάστασης της εργαζόµενης γυναίκας αφού
στις προτεραιότητες της Τοπικής Αρχής είναι η
δηµιουργία τέτοιων υποδοµών που θα µπορούν
να βελτιώσουν και να προωθήσουν περισσότερο
τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. 
Στο τέλος ο ∆ήµος παρέθεσε δεξίωση σ’ όλους
τους παρευρισκοµένους, µε τη συνοδεία ενός
πολύ όµορφου µουσικού προγράµµατος που
παρουσίασαν οι Σάββας Κωνσταντινίδης και
Θανάσης Αθανασίου.

Την Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας τίµησε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου
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Στη σηµερινή µηχανική ζωή που ζούµε πολλοί από
εµάς ξεχάσαµε ότι ο συναισθηµατικός µας κόσµος
είναι ένα µεγάλο κοµµάτι της οντότητας µας.
Αφοσιωθήκαµε περισσότερο στο εύκολο µέρος. Aυτό
που µπορεί να βρει λύσεις, να λύσει εξισώσεις και να
εισπράξει επαίνους αφού κάνει εφευρέσεις: τη
λογική.

Παρ’όλα αυτά τα συναισθήµατα δεν µπορούν να
αποκλειστούν από τη ζωή µας αφού η αρχιτεκτονική
της ανθρώπινης ύπαρξης µας τα επιβάλλει. Πολλές
φορές ταυτίζουµε τα συναισθήµατα µε διάφορες
εκφράσεις όπως π.χ όταν κάποιος κλαίει λέµε πόσο
ευαίσθητος είναι. Και όµως ο ρόλος των
συναισθηµάτων δεν είναι να παρακινούν τα δάκρυα
για να φύγουν από τα µάτια µας ούτως ώστε να
χαρακτηριστούµε ως ευαίσθητοι ούτε να µας
«παραλύουν» ή να µας κάνουν να τρέξουµε όπως
συµβαίνει σε περιπτώσεις τρόµου αλλά να µας
βοηθήσουν να µάθουµε τον εαυτό µας και τους
άλλους γύρω µας  και το αντίστροφο οι γύρω µας να
µάθουν εµάς.

Τα συναισθήµατα έστω και αν µερικές φορές
προσπαθούµε να τα περιθωριοποιήσουµε ή να τα
αγνοήσουµε εντελώς (αναπτύσοντας διάφορους
αµυντικούς µηχανισµούς) µε κάποιο µαγικό τρόπο
θα βρεθούν πάλι µπροστά µας.  Ποιοί είναι όµως οι
λόγοι που τα συναισθήµατα είναι τόσο σηµαντικά;

Οι λόγοι είναι πολλοί και εδώ θα αναφέρω µόνο
µερικούς. Πρώτα απ’όλα είναι πολύ σηµαντικό να
αισθανόµαστε αφού η ακρόαση των συναισθηµάτων
µας όπως είπα και πιο πάνω, θα µας πει τι είναι
σηµαντικό για εµάς, τι είναι αυτό µε το οποίο
νοιώθουµε καλά και τι είναι αυτό που δεν µας βοηθά
στο να νοιώθουµε καλά. Επίσης να µας επισηµάνει
πότε τα πάµε καλά σε κάτι και πότε όχι. Με αυτό τον
τρόπο µπορούµε να καταλάβουµε και να µάθουµε το
δικό µας εαυτό. Αφού καταλάβουµε τον εαυτό µας
τότε η δράση µας αλλά και η αντίδραση µας σε
καταστάσεις γίνεται αυτόµατα πιο εύκολη.  Όταν για
παράδειγµα τα πράγµατα πηγαίνουν στραβά
νοιώθουµε ανησυχία, θυµό, ενοχή, ντροπή και άλλα,
που µας δείχνουν ότι είτε κάτι δεν πάει καλά µε τους
στόχους που βάλαµε ή ότι οι ίδιοι οι στόχοι µας στο
παρόν στάδιο ίσως να χρειάζονται αναθεώρηση.
Αντίθετα όταν τα πράγµατα πηγαίνουν καλά τότε είναι
πιθανόν να νοιώσουµε συναισθήµατα χαράς,
υπερηφάνειας, αγάπης, αναζωογόνησης. Αυτό δε
σηµαίνει ότι θετικές και αρνητικές συναισθήµατικές
καταστάσεις δεν µπορούν να συνυπάρχουν. Με το να
ξέρουµε αυτά που νοιώθουµε τότε µπορούµε να
επιλύσουµε µε επιτυχία αυτά που µας απασχολούν.
Αν ακούσουµε και τα συναισθήµατα µας τότε θα
είµαστε πιο ικανοί να διαχειριστούµε και τον
παρορµητισµό µας αλλά και τη διάθεση µας.

Τα συναισθήµατα είναι εργαλεία που µπορούµε να τα
χρησιµοποιήσουµε και για τη σωστή επικοινωνία µε
τους άλλους. Όταν χρησιµοποιηθούν σωστά µπο-
ρούν να διευκολύνουν τις σχέσεις µας γιατί εκτός
από τη λογική µπορούµε να παρουσιάσουµε και το
συναίσθηµα που µπορεί να µας επηρεάζει και αυτό
να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αντίθετα η απόκρυψη
των συναισθηµάτων µπορεί ακόµα και να διαλύσει τις
σχέσεις µας αφού πιθανόν ο συνοµιλιτής µας να µην
καταλαβαίνει το λόγο (αν είναι συναισθηµατικός) που
αντιδρούµε. Ας πάρουµε για παράδειγµα το θυµό. Αν
δεν εκφραστεί σωστά µπορεί να µας κάνει να

φαινόµαστε απαιτητικοί, επιθετικοί ή λυπηµένοι ή
ακόµα µπορεί να οδηγήσει και σε κατάθλιψη. Έντονα
συναισθήµατα µπορούν ακόµα να µας αποξενώσουν
ή να µας κάνουν να «χτίσουµε τοίχους» γύρω από τον
εαυτό µας. Η σωστή όµως χρήση και η επικοινωνία
του συναισθήµατος µπορεί να βοηθήσει τους άλλους
να µας καταλάβουν και εµάς να µας κινητοποιήσει
στο να νοιώσουµε δυνατοί, να αποφασίσουµε τη
θέλουµε και να προχωρήσουµε. Υπάρχουν επίσης
συναισθήµατα που θα µας κινητοποιήσουν να
φύγουµε από µία δύσκολη κατάσταση ή να
πολεµήσουµε για κάτι που θέλουµε να πετύχουµε. 

Η ενσυναίσθηση είναι ακόµα µια ικανότητα που
µπορεί να µας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή µας. Η
ενσυναίσθηση αφορά την ικανότητα µας να
µπαίνουµε στη θέση του άλλου και να βλέπουµε την
κατάσταση µέσα από τη δική του σκοπιά ή καλύτερα
µέσα από τη δική του µατιά. Για να το καταφέρουµε
αυτό δεν πρέπει να επικεντρωνόµαστε µόνο στη
λεκτική επικοινωνία που έχουµε αλλά να
προσπαθήουµε να καταλάβουµε και τι υπάρχει πίσω
από το φανερό. Είναι αναγκαίο να έχουµε
ενδιαφέρον όταν θέλουµε να κατανοήσουµε τα
συναισθήµατα κάποιου. Όταν το κάνουµε αυτό τότε
µπορούµε να τον/την κατανοήσουµε αλλά και να
νοιώσουµε άνετα µε τη διαφορετικότητα του/της.
Γενικά τα συναισθήµατα µπορούµε να τα δούµε ως
βοηθήµατα για να καταλάβουµε τον εαυτό µας και
τους άλλους και να κατανοήσουµε αυτά που µας
συµβαίνουν. 

Τα τελευταία χρόνια µάλιστα έχει αναφερθεί ότι η
εξυπνάδα δεν αφορά µόνο το να µπορέσουµε να
λύσουµε µαθηµατικές εξισώσεις ή να
αποµνηµονεύσουµε κείµενα. Αντίθετα έχει πλέον
φανεί ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι αυτή
που µπορεί να µας κάνει να επικοινωνήσουµε σωστά
αφού θα µιλούµε όχι µόνο µέσα από το µυαλό µας
αλλά και µέσα από την καρδιά µας, να
δηµιουργήσουµε κίνητρα, να αντιµετωπίσουµε
δυσκολίες, να συνεργασούµε, να είµαστε πιο
αισιόδοξοι και πιο κατανοητικοί. 

Τα άτοµα που έχουν την ικανότητα να
αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα τους και να τα
εκφράζουν γνωρίζοντας τη δική τους εσωτερική
κατάσταση είναι συνήθως άτοµα αυτόνοµα και
σίγουρα για τον εαυτό τους και βρίσκονται σχεδόν
πάντα σε καλή ψυχική κατάσταση και αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να έχουν µια θετική στάση για τη ζωή.
Όταν µάθουµε να αντιλαµβανόµαστε τα συναι-
σθήµατα µας και τις συνέπειες τους τότε δεν τα
αναµασούµε ούτε τα αφήνουµε να µας κυριεύσουν.
Τα κατανοούµε και τα χειριζόµαστε. Ας µην
αποκλείουµε τα συναισθήµατα µας και ας µην
ξεχνάµε ότι πάντα θέλουν κάτι να µας πουν. Ας
αφιερώσουµε λίγη ώρα στον εαυτό µας και να
ακούσουµε. Σίγουρα το όφελος από αυτό θα είναι
µεγάλο.

Μαρίνα Ζανέττη
Σύµβουλος – Ψυχοθεραπεύτρια

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου θα λειτουργήσει
εργαστήρι όπου διάφορα θέµατα ψυχολογίας θα
παρουσιάζονται θα αναλύονται και θα
συζητούνται. Αν θέλετε να λάβετε µέρος
επικοινωνήστε στο 99 431358 Μαρίνα Ζανέττη. 

Α π ό ψ ε ι ς  Ε ι δ ι κ ώ ν

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου λειτουργεί Εργαστήρι
Προσωπικής Ανάπτυξης για παιδιά και ένα από
τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν τα παιδιά
ήταν τα συναισθήµατα.

Σκοπός ήταν να κατανοήσουν ότι όλοι οι
άνθρωποι νιώθουν συναισθήµατα και ότι οι
εκφράσεις στο πρόσωπο και ο τρόπος που
µιλούµε όπως και τα λόγια που λέµε εκφράζουν
συναισθήµατα. Ένας από τους τρόπους  που τα
παιδιά το έκαναν αυτό ήταν µέσω της
Ζωγραφικής Τέχνης.




