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Όσοι ενδιαφέρονται να διαφηµίσουν στην
εφηµερίδα του ∆ήµου,

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

∏ M E P O § O ° I O
Αντί χαιρετισµού:

Με την πάροδο δεκαεπτά χρόνων από την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και του θεσµού των Τοπικών Σχεδίων,
η υιοθέτηση ενός σύγχρονου, περισσότερο ευέλικτου και αποτελεσµατικού πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε επίκεντρο τον
πολίτη, αποτελεί πρόκληση την οποία ήδη ο Υπουργός Εσωτερικών φαίνεται έτοιµος να αντιµετωπίσει. Η πρόσφατη εξαγγελία
του Υπουργού για ενεργό συµµετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων,
θέτει τις βάσεις για ένα διαφανή και διευρυµένο κοινωνικό διάλογο µέσα από τον οποίο οι νέες πολεοδοµικές
ρυθµίσεις θα είναι το αποτέλεσµα µιας ευρύτερης συνεργασίας και συνεκτίµησης σηµαντικών παραµέτρων, όπως των
περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξηµένη σηµασία πρέπει να δοθεί στο πως επιτυγχάνεται η µέγιστη συµβολή στην επίτευξη και του
κυβερνητικού πολιτικού στόχου για δηµιουργία µιας δίκαιης κοινωνίας στην οποία βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως η
στέγαση θα είναι προσιτά σε όλους τους πολίτες. 

Η µέχρι σήµερα συνεισφορά των Τοπικών Σχεδίων στην κατάλληλη ανάπτυξη ήταν οπωσδήποτε σηµαντική. Τερµατίστηκε η
οικοδοµική αναρχία των δεκαετιών του 70 και 80, άνοιξε ο δρόµος της oρθολογικής ανάπτυξης και άρχισε να διαµορφώνεται
µια νέα διάθεση έναντι των πολεοδοµικών περιορισµών, αλλά η πάροδος των χρόνων συσσώρευσε και προβλήµατα, ανέδειξε
αδυναµίες και στρεβλώσεις µε συνέπειες στα ασθενέστερα εισοδηµατικά στρώµατα του λαού, ενώ συνεχίζει η αύξηση των
κερδών των επιχειρηµατιών γης. 

Η διαφοροποίηση της παρούσας κατάστασης µπορεί να πετύχει µε την εποικοδοµητική προσέγγιση των ζητηµάτων και µε
διάθεση για καινοτοµίες και ριζικά µέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής ευηµερίας και του περιβάλλοντος που ζει,
εργάζεται και ψυχαγωγείται ο σύγχρονος άνθρωπος. 

Τα κίνητρα και αντικίνητρα για την ενεργοποίηση της αδρανούσας γης µε αναπτυξιακά δικαιώµατα, µπορεί να λειτουργήσουν προς
την κατεύθυνση της αύξησης της προσφοράς οικοπέδων στην αγορά, να βοηθήσουν στη συµπλήρωση της υποδοµής στις περιοχές
µε αποσπασµατική µέχρι σήµερα ανάπτυξη και να περιορίσουν την ανάγκη επέκτασης των ορίων ανάπτυξης. Πρόκειται για µέτρο
που προτού εφαρµοστεί πρέπει µελετηθεί και να επεξεργαστεί και να καταγραφούν τα οφέλη που θα έχει σε αντιδιαστολή µε τις
πιθανές συνέπειες του. Τα έσοδα του κράτους από το µέτρο αυτό, αν εφαρµοστεί, θα µπορούν να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό
και να διατίθενται για τη βελτίωση των στεγαστικών παροχών στις ασθενέστερες, εισοδηµατικά, οµάδες του πληθυσµού.

Με τις πολεοδοµικές ζώνες και ιδιαίτερα την επέκταση των ορίων ανάπτυξης, η ιδιοκτησία αποκτά υπεραξία από τη µια µέρα
στην άλλη, την οποία συνήθως κερδίζουν όσοι φρόντισαν να αποκτήσουν έγκαιρα σηµαντικές εκτάσεις σε χαµηλές τιµές,
χωρίς να προσφέρουν έναντι στο δηµόσιο οποιοδήποτε άµεσο αντάλλαγµα. Υπάρχουν δηλαδή αρνητικές εµπειρίες και
πραγµατικά δεδοµένα που µπορεί να καθοδηγήσουν, εφόσον υπάρχει διάθεση για αλλαγές προς το καλύτερο και θα είναι
πολύ βοηθητικό αν στη διαδικασία αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων εµπλακούν ενεργά οι πολίτες, αφού τα νέα Τοπικά
Σχέδια προορίζονται για τους ίδιους και τον τόπο.

Κυριάκος Χατζηττοφής
∆ήµαρχος

Aναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων
Ώρα για ενεργότερη συµµετοχή και δικαιότερες αποφάσεις

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών (ΓΕ∆) δηµιουργήθηκε
το Νοέµβριο του 2006 µε απώτερο σκοπό να προσφέρει στο
δηµότη:
• Τη δυνατότητα για άµεση επαφή του µε τη ∆ηµοτική

Υπηρεσία
• Την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του

ιδίου σε σχέση µε παράπονο ή αίτηµα που έχει ή εισή-
γηση που επιθυµεί να υποβάλει για θέµατα της αρµο-
διότητας του ∆ήµου

• Τη σωστή και ουσιαστική ενηµέρωσή του

Το γραφείο εξυπηρέτησης του δηµότη στοχεύει στη διαρκή
βελτίωση της αποδοτικότητας της δηµοτικής υπηρεσίας και
της συνολικής ποιοτικής αναβάθµισης της εξυπηρέτη-
σης των κατοίκων του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.
Όλα τα παράπονα ή αιτήµατα ή εισηγήσεις που υποβάλλονται
από δηµότες, καταγράφονται και αφού κωδικοποιηθούν
παραπέµπονται στις αρµόδιες υπηρεσίες για τα περαιτέρω.

Η κάθε Υπηρεσία εξετάζει τα θέµατα της αρµοδιότητας της το
ταχύτερο δυνατό και ανάλογα µε τις αποφάσεις που λαµβά-
νονται ενηµερώνει άµεσα και κατάλληλα τον ενδιαφερόµενο
δηµότη ή τον καθοδηγεί για οποιεσδήποτε τυχόν άλλες
ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από µέρους του ιδίου.

Γραφείο Εξυπηρέτησης
∆ηµοτών ✆ 77777310

25721878

> Σάββατο 8 Νοεµβρίου, 2008 ώρα 11.00π.µ.

Πάρκο «Φειδία και Πολυξένης ∆ιαµαντή» 

∆ιαγωνισµός Γκράφιτι στα πλαίσια της «Γιορτής

Νεολαίας» του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου σε

συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου

Αθανασίου 

> ∆ευτέρα 10 Νοεµβρίου, 2008 ώρα 6.00µ.µ.

Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου 

Παρουσίαση βιβλίου Πέτρου Σόφα «Ένας Αλλιώτικος

∆άσκαλος». Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Αντιπρόεδρος

της Προσωρινής ∆οικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, ο

πανεπιστηµιακός Μίµης Σοφοκλέους 

∆ιοργανωτές: Σωµατείο «Ανοικτό Σχολείο» ∆ήµου

Αγίου Αθανασίου και η «Προοδευτική Κίνηση

∆ασκάλων & Νηπιαγωγών»

Με την ευγενή χορηγία της ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου 

> Κυριακή 16 Νοεµβρίου, 2008 ώρα 10.00π.µ.

(παρά το χώρο στάθµευσης του ∆ηµοτικού Μεγάρου)

Εγκαίνια Γηπέδου Καλαθόσφαιρας / Πετόσφαιρας

Κεντρικής Πλατείας από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ ∆ρ. Νίκο

Καρτακούλλη

- Καλλιτεχνικό Πρόγραµµα από το Εργαστήρι Μοντέρνου

Χορού του «Ανοικτού Σχολείου» ∆ήµου Αγίου

Αθανασίου

- Ρυθµική Γυµναστική από το Σωµατείο «ΑΘΑΝΑΣΙΑ»

- ∆εξίωση

> Σάββατο 22 Νοεµβρίου 2008 ώρα 5.00µ.µ.

Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου 

Έκθεση Ζωγραφικής Νίκου Κωνσταντίνου

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου

Κυριάκος Χατζηττοφής

∆ιάρκεια: 22-27 Νοεµβρίου 2008

10.00 – 13.00 & 17.00 – 20.00

Για τις Χριστουγεννιάτικες 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

Το «Ανοικτό Σχολείο» Αγίου Αθανασίου, φέτος
επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε ζητήµατα
ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως
«Προσωπική & Οικογενειακή Ανάπτυξη».
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε
το Συντονιστή του «Ανοικτού Σχολείου»
Χαράλαµπο Σαραφόπουλο στο τηλ. 99204096

Μη δ ισ τάσε τε  να  δηλώσετε  συµµε τοχή!



Σε πνεύµα συγκίνησης και χαράς, πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο
η Τελετή Λήξης του Σωµατείου  «Ανοικτό Σχολείο» στον Άγιο
Αθανάσιο Λεµεσού. Την τελετή τίµησε µε την παρουσία του ο
Έντιµος Υπουργός Παιδείας & Πολιτισµού Αντρέας ∆ηµητρίου.
Το «Ανοικτό Σχολείο» αποτελεί µια καινοτοµία, βασισµένη στη
γενικότερη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση και που συναντά τη «∆ια βίου εκπαίδευση» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολλών προγραµµάτων που τρέχουν
µαζί της. ∆ια βίου εκπαίδευση στην υπηρεσία της Τοπικής κοινωνίας
αφού όλα αυτά υπήρξαν πρωτοβουλία του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
και του Υπουργείου Παιδείας. Όραµα του «Ανοικτού Σχολείου» είναι
η διεύρυνση των οριζόντων της γνώσης των δηµοτών Αγίου
Αθανασίου και όχι µόνο των ανθρώπων µιας κάποιας ηλικίας που
ίσως δεν είχαν την ευκαιρία να διατρίψουν και να µάθουν για κάτι
που ήθελαν, αλλά και νέων παιδιών που θέλουν ν’ αξιοποιήσουν τη
δυνατότητα αυτή και τον ελεύθερο τους χρόνο, ανέφερε µεταξύ
άλλων, ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου και Πρόεδρος του Σωµατείου
«Ανοικτό Σχολείο» Κυριάκος Χατζηττοφής. Ευχαρίστησε δε τον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού, και τόνισε τη σηµασία της
παρουσίας του στην τελετή λήξης διότι αποδεικνύει την αληθινή και
ουσιαστική στήριξη και υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας &
Πολιτισµού στον εν λόγω θεσµό.

Ο ∆ιευθυντής του Σωµατείου «Ανοικτό Σχολείο» Χαράλαµπος
Σαραφόπουλος, τόνισε µεταξύ άλλων, ότι οι 423 δηλώσεις
συµµετοχής, αν µη τι άλλο ενθαρρυντικά µηνύµατα µετέφεραν.
Τα µαθήµατα άρχισαν χωρίς πραγµατικά το παραµικρό
πρόβληµα. Τµήµατα Η/Υ, Ελληνικής γλώσσας, Αγγλικής
γλώσσας, θεατρικού εργαστηρίου, παραδοσιακών χορών,
µοντέρνων χορών, αεροβικής γυµναστικής, καλαθόσφαιρας,
ποδοσφαίρου, ζωγραφικής, ξιφασκίας, µαγειρικής και τένις
έδιναν ζωή καθηµερινά στις σχολικές και αθλητικές

εγκαταστάσεις του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. Οι 48 οµάδες που
λειτουργούσαν εβδοµαδιαίως έδιναν µια δυναµική στο Ανοικτό
Σχολείο, καθιερώνοντας το σαν ένα σηµαντικό παράγοντα
µόρφωσης στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου και στην ευρύτερη
περιοχή της Λεµεσού.  
«Είναι ιδιαίτερη η χαρά µου γιατί παρευρίσκοµαι στη σηµερινή
τελετή λήξης της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του «Ανοικτού
Σχολείου» στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου, το οποίο συµπλήρωσε
αισίως το πρώτο ηµερολογιακό έτος λειτουργίας του, µε
εγγεγραµµένους 423 µαθητές και 13 θεµατικές ενότητες», είπε
µεταξύ άλλων ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού Αντρέας
∆ηµητρίου. Συνέχισε λέγοντας ότι «πρόκειται για µια
πρωτοποριακή δραστηριότητα, η οποία υπηρετεί από τη µια το
στόχο της διά βίου µάθησης, ενώ παράλληλα δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
σχολικών εγκαταστάσεων, για επιµορφωτικές, ψυχαγωγικές,
πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες των νέων και όλων γενικά
των κατοίκων του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. Αυτό το στόχο, όπως
προδιαγράφεται πιο πάνω, τον έχετε ήδη υλοποιήσει µε µεγάλη
επιτυχία στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου, δηµιουργώντας το πρώτο
Ανοικτό Σχολείο της Κύπρου, το οποίο µπορεί να αποτελέσει
πρότυπο για την περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση του θεσµού,
σε άλλους ∆ήµους και Κοινότητες του τόπου µας». 
Η βραδιά περιείχε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα από τα
τµήµατα µοντέρνου και παραδοσιακού χορού, θεατρική
παράσταση από τους µαθητές του θεατρικού εργαστηρίου,
έκθεση ζωγραφικής από τους µαθητές του τµήµατος τέχνης
καθώς και γευστικό µπουφέ ετοιµασµένο από τους µαθητές του
τµήµατος µαγειρικής. 
Στα πλαίσια συµπλήρωσης του 1ου χρόνου λειτουργίας του
σχολείου πραγµατοποιήθηκε παράσταση µοντέρνων χορών και
δύο θεατρικές παραστάσεις από το θεατρικό εργαστήρι. 

Ευκαιρίες κατάρτισης  για όλους!!!

∆ηλώστε τώρα συµµετοχή και αποκτήστε γνώσεις σε θέµατα όπως:

Εκπαίδευση
Εκµάθηση Ελληνικών - Εκµάθηση Αγγλικών - Ηλεκτρονικοί

Υπολογιστές
*Τµήµατα για αρχάριους & για προχωρηµένους

Αθλητισµός
Τένις - Αεροβική - Ξιφασκία

Καλλιτεχνικές ∆εξιότητες
Παραδοσιακοί Χοροί - Μοντέρνοι Χοροί - Χορός Salsa - Ζωγραφική

- Ιστορία της Τέχνης - Χειροτεχνία (κατασκευές, φο µπιζού κ.ά.) -

Θεατρικό Εργαστήρι - Μουσικό Εργαστήρι - Κατασκευές Βιτρό  

Γενικές Γνώσεις
Μαγειρική & Γευσιγνωσία - Οινολογία & Γευστολόγηση

Γίνε κι εσύ τώρα µέλος στο Σχολείο Όλων των Ηλικιών

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τηλ.: 99204096 & 25430025, Φαξ.: 25430025

E-mail: anoikto.sxoleio.ag@cytanet.com.cy

3
ÛÂÏ›‰·

Πρόγραµµα σεµιναρίων
1. Ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού      Μέρος Α΄

Βαλεντίνα Μηνά (Κλινική Ψυχολόγος)

2. Ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού     Μέρος Β΄
Αντιγόνη Βασιλειάδου (Κλινική Ψυχολόγος)

3. Η κρίση της εφηβείας
Παντελής Παντελή (Κλινικός Ψυχολόγος)

4. Εφηβεία και χρήση ουσιών
∆έσπω Λεωνίδου (Κλινική Ψυχολόγος)

5. Οικογενειακές σχέσεις και επικοινωνία 
∆έσπω Λεωνίδου (Κλινική Ψυχολόγος)

6. Επικοινωνία στην οικογένεια-Βιωµατικό εργαστήρι
∆έσπω Λεωνιδου (Κλινική Ψυχολόγος)

7. ∆ιαζύγιο και παιδί
Νίκος Νικολάου (Κλινικός Ψυχολόγος)

8. Το άγχος και η αντιµετώπισή του
∆έσπω Παναγή (Κοινοτική Νοσηλεύτρια)

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εγγραφούν στα σεµινάρια,
επικοινωνώντας µε τον κ. Χαράλαµπο Σαραφόπουλο (∆ιευθυντή
Ανοικτού Σχολείου) στο τηλ. 99 204096.
Τα σεµ ινάρ ια  θα  προσφέροντα ι  ∆ΩΡΕΑΝ.

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

Ένας χρόνος πετυχηµένης δουλειάς 
του «Ανοικτού Σχολείου» ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Σεµινάρια που ενδιαφέρουν

Γονείς…Τι δύσκολο επάγγελµα…
Έχετε ποτέ σκεφτεί / νιώσει:
-  Γιατί το παιδί µου κάνει αυτό…;
-  Γιατί αντιδρά έτσι…;
-  Από πού προέρχεται αυτή η επιθετικότητα…;
-  Είµαι καλός γονιός…;
-  Τι κάνω λάθος και τα παιδιά µου συµπεριφέρονται έτσι;
-  Έχω πολύ άγχος για το µέλλον των παιδιών µου γιατί…;
-  Με πανικοβάλλει αυτή η συµπεριφορά τους…;

Για να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήµατα, το «Ανοικτό Σχολείο»
∆ήµου Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινοτικής
Ψυχικής Υγιεινής (ΚΕ.ΚΟΙ.Ψ.Υ) Λεµεσού των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας, σας καλούν σε µία σειρά από σεµινάρια όπου πιστεύουµε ότι
έχουµε να σας πούµε κάτι που σας ενδιαφέρει!! Για να µπορέσουµε
να καταλάβουµε ποιες συµπεριφορές των παιδιών µας είναι µη
αποδεκτές και να µπορέσουµε να τα βοηθήσουµε ν’ αντιµετωπίσουν
τις σύγχρονες δυσκολίες, πρέπει πρώτα να µάθουµε ποιες είναι οι
αναµενόµενες συµπεριφορές σύµφωνα πάντα µε την ηλικία που
βρίσκονται. Η επιθετικότητα, η αντιδραστικότητα, η εγκατάλειψη του
σχολείου, τα ναρκωτικά και οι προβληµατικές σχέσεις είναι µερικές
από τις πιθανές δυσκολίες που έχουν ν’ αντιµετωπίσουν τα παιδιά
και εµείς ως γονείς έχουµε καθήκον να τα προφυλάξουµε ή να τα
βοηθήσουµε να τις αντιµετωπίσουν. 

«Ανοικτό Σχολείο» ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
Ν έ α  χ ρ ο ν ι ά  -  Ν έ ε ς  σ υ γ κ ι ν ή σ ε ι ς
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∆ η µ ο τ ι κ ά  Ν έ α

Το ∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο Λινόπετρας, κατά τη
φετινή σχολική χρονιά, εφάρµοσε ένα πρόγραµµα
εκπαιδευτικής δράσης µε θέµα: «Γνωρίζοντας τον
αρχαίο µας πολιτισµό». Σ’ αυτό το πρόγραµµα
µουσειακής αγωγής, επίκεντρο του ενδιαφέροντος
ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο Λεµεσού και ο
αρχαίος οικισµός της Χοιροκοιτίας. Μέσα από ένα
ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων πριν κατά και µετά τις
επισκέψεις, τα παιδιά γνώρισαν τον τρόπο ζωής των
αρχαίων κατοίκων, την ενδυµασία, διατροφή,
κατοικία, ασχολίες, εργαλεία και οικιακά σκεύη.
Ασχολήθηκαν µε πληθώρα υποθεµάτων όπως: το
έργο του αρχαιολόγου και η αξία των ανασκαφών,
αρχαία µουσικά όργανα, παιδικά παιχνίδια, αρχαία
κοσµήµατα και νοµίσµατα.

Επισκέφθηκαν επίσης το αγγειοπλαστείο και
πειραµατίστηκαν µε τον πηλό φτιάχνοντας τα δικά
τους αγγεία. Με τις εργασίες, κατασκευές και

άλλες εικαστικές δηµιουργίες των παιδιών
οργανώθηκε µια υπέροχη έκθεση για τους γονείς
τους και πολλούς άλλους επισκέπτες.

Όλες οι εµπειρίες ήταν πρωτόγνωρες. Κυρίως
όµως αυτές που βίωσαν στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Λεµεσού. Έπαιξαν στην αυλή του
µουσείου θεατρικά δρώµενα, άγγιξαν αρχαία
ευρήµατα, ήρθαν σε προσωπική επαφή µε την
ανακάλυψη. 

Μέσα στις αίθουσες του µουσείου ήταν η
αποθέωση του θαυµασµού βλέποντας τα αυθεντικά
έργα τέχνης. Ειδώλια, αγάλµατα, αµφορείς,
κρατήρες, υδρίες και οινοχόες κέρδισαν το
ενδιαφέρον των παιδιών. Εκεί τους δόθηκε η
ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την ιστορική
πραγµατικότητα, ν’ αποκτήσουν βιωµατική και
εµπειρική γνώση µε τη βοήθεια ανάλογων
παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, ζωντανεύοντας και
αναπαριστώντας το παρελθόν και συνδέοντας το µε
το παρόν και το µέλλον. 

Μέσα από το πρόγραµµα αυτό της Μουσειακής
αγωγής και την προσωρινή επαφή των παιδιών µε
το µουσείο πιστεύουµε ότι σιγά σιγά θα
καλλιεργηθεί η αγάπη γι’ αυτό και θ’ αναπτυχθεί το
ενδιαφέρον για τη γνωριµία και διατήρηση της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

Τα παιδιά έχοντας από την τρυφερή αυτή ηλικία,
ευχάριστες εµπειρίες και βιώµατα, σαν ενήλικες
αργότερα, θα θέλουν να επισκέπτονται ξανά το
µουσείο γιατί ήδη έχουν µάθει να ‘διαβάζουν’ τη
γλώσσα της τέχνης, να τη χαίρονται, να τη
θαυµάζουν και να θέλουν να τη δηµιουργούν.

Το πρόγραµµα αυτό ολοκληρώθηκε µε την τελική
γιορτή που παρουσίαζε, µέσα από θεατρικά
δρώµενα όσα έµαθαν τα παιδιά αλλά και όσα τα
ψυχαγώγησαν, όπως ο µύθος του ‘Αρίωνα µε το
∆ελφίνι’ τον οποίο δραµατοποίησαν. 

Γονείς, δάσκαλοι, κοινότητα, παιδιά, όλοι πήραµε
µια γεύση από τον αρχαίο µας πολιτισµό, που µας
αναζωπύρωσε τον πόθο για την προσπάθεια
διατήρησης της αρχαίας πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. 

Από το Νηπιαγωγείο Λινόπετρας

Γν ω ρ ί ζ ο ν τ α ς  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α  κ α ι  τ ο ν  π ο λ ι τ ι σ µ ό  µ α ς  

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου φιλοξένησε 14 παιδιά και 4 δασκάλες -
συνοδούς από τον Πύργο Ηλίας για γνωριµία και ξενάγηση.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το ∆ηµαρχείο και να
γνωρίσουν το ∆ήµαρχο Αγίου Αθανασίου, ο οποίος συνοµίλησε µε τις
δασκάλες και τα παιδιά για την ιστορία του ∆ήµου. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµος παράθεσε γεύµα για τους µικρούς αγαπηµένους
επισκέπτες.

Φιλοξενία παιδιών από
τις πυρόπληκτες περιοχές
τις Πελοποννήσου

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ

Έκθεση ζωγραφικής από τα
∆ηµοτικά Σχολεία Παγκύπρια
Ο Μήνας Μάιος έχει καθιερωθεί ως «Μήνας Πρόληψης από την εξάρτηση του
Καπνίσµατος». Στα πλαίσια του µήνα αυτού τα ∆ηµοτικά Σχολεία της περιοχής του
∆ήµου Αγίου Αθανασίου όπως σ’ όλη την Κύπρο διοργάνωσαν για 3η συνεχή χρονιά
βιωµατικά εργαστήρια µε µεγάλη επιτυχία στο Α’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου. 

Σχετικά µε το θέµα αυτό, υπό την καθοδήγηση του ΚΕΝΘΕΑ και σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού τα παιδιά υπέγραψαν χαρτί, δίδοντας την προσω-
πική υπόσχεση τους ότι δεν θα γίνουν ποτέ καπνιστές. Κορύφωση αυτής της δράσης,
να υιοθετείται κάθε χρόνο από ένα σχολείο ή ένα δήµο. Φέτος ο ∆ήµος Αγίου Αθανα-
σίου υιοθέτησε και διοργάνωσε εκδήλωση µε συµµετοχή παιδιών απ’ όλα τα δηµοτι-
κά σχολεία της Κύπρου που παρουσίασαν τη δουλειά που έκαναν µε έργα ζωγραφι-
κής ενώ παράλληλα παρουσίασαν και τα αποτελέσµατα των βιωµατικών εργαστηρίων
παραδίδοντας τις προσωπικές τους υποσχέσεις στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου και στο
ΚΕΝΘΕΑ. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν και τα εγκαίνια
έκθεσης ζωγραφικής και αφισών παιδιών απ’ όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία Παγκύπρια,
από τον Έντιµο Υπουργό Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη.
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Οµαλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα

η έναρξη της σχολικής
χρονιάς 2008 - 2009

Ο Σύνδεσµος Γονέων του Β΄∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, στα πλαίσια της
πολύπλευρης προσφοράς του στα παιδιά του σχολείου του, διοργάνωσε  διήµερη κατασκήνωση
για τους µαθητές Ε’ & ΣΤ’ τάξης. ∆ικαίωµα συµµετοχής είχαν όλοι οι µαθητές των τάξεων αυτών,
αφού βέβαια πρώτα εξασφάλιζαν την έγκριση των γονέων τους. Και ... οι τυχεροί εξήντα δύο
στον αριθµό, άρχισαν να κάνουν όνειρα και να καταστρώνουν σχέδια για αξέχαστες στιγµές. Στις
µικρές αποσκευές εκτός από τα απαραίτητα ρούχα χώρεσαν και οτιδήποτε βάζει ο µαθητικός
νούς... παιχνίδια, λιχουδιές, CD’s αγαπηµένων τραγουδιστών που θα τους κρατούσαν
συντροφιά και θα πρόσφεραν διασκέδαση.
Και η πολυπόθητη µέρα έφτασε. 24 Μαίου 2008. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις που
αφορούσαν τους γονείς, τους κανονισµούς συµπεριφοράς µαθητών, την κατανοµή των µαθητών
στα δωµάτια  επιβιβάστηκαν στο λεωφορίο µε κάποια αγωνία αλλά και προσδοκία για ένα
αξέχαστο διήµερο. «Ηρωικοί» συνοδοί: Μαρίνος Κυριάκου, Άντρη Αγαθοκλέους, Λίτσα
Καλογήρου, Χρίστος Ζαχαρίδης, Σίµος Κατσουρής, Παναγιώτης Τάκη, Σάββας Βασιλείου και η
διευθύντρια Αντριανή Ιωάννου. Στο λεωφορείο η άψογη συµπεριφορά των µαθητών, µας έδινε
το δικαίωµα  να προσδοκούµε ότι η διήµερη κατασκήνωση µας θα ήταν για όλους απόλαυση και
χαρά, χωρίς προβλήµατα και ανεπιθύµητες καταστάσεις. Για να δούµε...
Πρώτος σταθµός το µνηµείο των ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α. µε τα 108 σκαλιά, ένα για  κάθε πεσόντα
αγωνιστή, που στήθηκε, µέσα σ’ ένα πανέµορφο πευκόφυτο τοπίο, κοντά στον Κάτω Αµίαντο.
Εκεί, µέσα στις µυρωδιές του δάσους και τα τιτιβίσµατα των πουλιών, αφήσαµε τη σκέψη µας,
εµείς οι παλαιότεροι, να πλανηθεί σε εκείνες τις ένδοξες ηµέρες του απελευθερωτικού µας
αγώνα. Ο υπεύθυνος, µε τη γλαφυρή του αφήγηση, ξενάγησε τα παιδιά στο χώρο που άκουαν
πολύ προσεκτικά και θαύµαζαν για τους αγώνες του Κυπριακού λαού.
Το ταξίδι συνεχίζει για τον προορισµό της διαµονής µας στο Πελένδρι. Φιλοξενηθήκαµε στα
εξοχικά διαµερίσµατα της ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία), που είναι κτισµένα  µέσα
στην αγκαλιά του βουνού. Η φύση µαγευτική, η καθαριότητα εντυπωσιακή και το χαµόγελο των
ανθρώπων να σε κερδίζει από την πρώτη στιγµή. Οι µαθητές µας ξεχύνονται από το λεωφορείο
έτοιµοι να κατακτήσουν τα πάντα γύρω τους. Η ανυποµονησία τους δυσκολεύει εµάς που
προσπαθούµε να τους κατανέµουµε στα δωµάτιά τους. Τελικά γίνεται και αυτό και µετά από την
πρώτη τακτοποίηση απολαµβάνουµε όλοι το µεσηµεριανό φαγητό µας στη µεγάλη τραπεζαρία. Η
οδηγία µας για µεσηµβρινή ανάπαυση µέχρι τις 4.00µ.µ. δεν βρήκε ανταπόκριση. Κανένας δεν
είχε όρεξη για τέτοια πράγµατα. Όλοι ήθελαν να εξερευνήσουν το χώρο, κάποιες κοπελίτσες
πήραν στα σοβαρά το ρόλο της νοικοκυράς κι άρχισαν καθάρισµα και συγύρισµα του
διαµερίσµατος, άλλοι ήθελαν να επισκεφθούν όλα τα διαµερίσµατα και κάποιοι υπάκουοι

παρέµειναν στα δωµάτιά τους, αλλά κουβεντιάζοντας δυνατά, παίζοντας και γελώντας. Παντού
ενθουσιασµός και χαρά. Και τα πρώτα παράπονα πέφτουν «Κυρία, είναι λίγες οι µέρες που θα
µείνουµε, δε γίνεται να καθίσουµε περισσότερο εδώ;»
11.30µ.µ. ∆ύσκολη ώρα. Κανένας δεν πάει για ξεκούραση και ύπνο. Τελικά τα παιδιά περιορίζονται
στα δωµάτιά τους µε ανεπιτυχείς απόπειρες εξόδου µια και τα άγρυπνα µάτια των συνοδών επιτηρούν
την τάξη και την πειθαρχία. Το επόµενο πρωί, µετά από ένα πλούσιο πρόγευµα, επιβιβαζόµαστε στο
λεωφορείο µας για το µαγευτικό Τρόοδος. Εκεί µας περίµενε η κ. Ισµήνη που θα ήταν η ξεναγός µας
στην πεζοπορία που θα κάναµε στο µονοπάτι «Περσεφόνη». Ανεπανάληπτη εµπειρία! Η κ. Ισµήνη µε
πολύ ζήλο µας εξήγησε για τα ενδηµικά φυτά, τα πετρώµατα και µας έδειξε σε ένα σηµείο, µέσα από
την ανοικτή αγκαλιά του Τροόδους, τον Πενταδάκτυλο και τη Μεσαορία να µας χαιρετά από µακριά
σαν να µας λέει «σας περιµένω, ελάτε!...» Συγκινητική στιγµή στ’ αλήθεια! Γεµίζουµε τα στήθια µας
ελπίδα και µυρωµένο αγέρα και προχωρούµε. Το µεσηµέρι γευµατίσαµε στις Κάτω Πλάτρες και
πήραµε το δρόµο της επιστροφής.
Γιατί όλα τα ωραία να τελειώνουν τόσο γρήγορα; «Να ‘ρθουµε και του χρόνου, κυρία!» φώναζαν τα
παιδιά. Και του χρόνου λοιπόν παιδιά.

∆ιήµερη κατασκήνωση
µαθητών Ε’ & ΣΤ’ τάξης του Β’ ∆ηµοτικού
Σχολείου Αγίου Αθανασίου

Πάµε παρέα στο σχολείο
Σ χ ο λ ι κ ή  χ ρ ο ν ι ά  2 0 0 8 - 0 9

Με σύνθηµα «πάµε παρέα στο σχολείο», ξεκίνησαν τις διαδροµές τους τα
λεωφορεία που µετέφεραν τους µαθητές στα σχολεία του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου.

Στόχος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων να επεκτείνει το θεσµό της
δωρεάν µεταφοράς των µαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης και να
καλύψει όλους τους µαθητές που διαµένουν στις πόλεις και σε απόσταση
µεγαλύτερη από 500 µέτρα από το σχολείο τους. 

Για πληροφορίες να αποτείνεστε στο τηλ. 25354050.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής για το
µέτρο αυτό της Κυβέρνησης αφού το θέµα της δωρεάν µεταφοράς και της
καθιέρωσης του θεσµού του Σχολικού Λεωφορείου ήταν αίτηµα και επιδίωξη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε ευτυχώς χωρίς
ιδιαίτερα προβλήµατα για τα σχολεία της περιφέρειας
µας. Με οδηγό την εµπειρία της προηγούµενης
σχολικής χρονιάς, είχαµε ξεκινήσει από πολύ νωρίς
τον προγραµµατισµό και την κωδικοποίηση των
προβληµάτων που αντιµετώπιζαν τα σχολεία µας. 

Εκτός από τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής
θέσαµε ως πρωταρχικό στόχο την αποσυµφόρηση του

Λυκείου Λινόπετρας. Το συγκεκριµένο σχολείο κτίστηκε για να εξυπηρετεί 650
µαθητές και έφτασε στο σηµείο να φοιτούν 820 και πλέον παιδιά, µε όλα τα
συνεπακόλουθα προβλήµατα. 

Με συντονισµένες ενέργειες της Σχολικής Εφορείας και του ∆ηµάρχου Αγίου
Αθανασίου καταφέραµε σε συνάντηση που είχαµε µε τον Υπουργό Παιδείας &
Πολιτισµού να µας δοθεί γραπτή δέσµευση ότι από τη νέα σχολική χρονιά θα
γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις εκπαιδευτικές περιφέρειες ούτως ώστε να
γίνει αποσυµφόρηση του συγκεκριµένου σχολείου και να λειτουργήσει µε το
σωστό αριθµό µαθητών.

Υλοποιήσαµε το στόχο που θέσαµε για ευπρεπισµό και καθαριότητα όλων των
σχολείων µας και έγιναν ανακαινίσεις και συντηρήσεις χώρων υγιεινής τόσο
στο νηπιαγωγείο όσο και στο ∆ηµοτικό Λινοπετρας. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη
το βάψιµο και η συντήρηση εξωτερικά του Β’ ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου
Αγίου Αθανασίου. 

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται επίσης και η αντισεισµική αναβάθµιση του
Γυµνασίου Λινόπετρας, όπου προβλέπεται ότι θα αποπερατωθεί περί τα τέλη
∆εκεµβρίου. 

Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε και τη νέα σχολική χρονιά µέσα στα πλαίσια
των δυνατοτήτων µας, να προσφέρουµε το καλύτερο δυνατό για να µπορούν οι
µαθητές µας να φοιτούν σ’ ένα καθαρό υγιές περιβάλλον. 

Μαρίνος Κυριάκου 
Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Αγίου Αθανασίου



σύγχρονα κράτη κρίνονται από την ευαισθησία που επιδεικνύουν απέναντι στις
ασθενέστερες οµάδες πληθυσµού. 

Στο δικό του χαιρετισµό ο Πρόεδρος της ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου Σάββας
Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που επιδεικνύει η εταιρεία για τα
άτοµα της 3ης ηλικίας ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι στο
πρόσωπο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου βρίσκει ένα καλό
συνεταίρο προαγωγής αυτών των κοινωνικών προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών.     

Στη συνέχεια οι συνδιοργανωτές δεξιώθηκαν όλους τους εκδροµείς στην
αίθουσα δεξιώσεων «ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ» στη ∆ερύνεια. Το πρόγραµµα
περιλάµβανε και καλλιτεχνικό πρόγραµµα που εκτέλεσε το µουσικό σχήµα του
Ηλία Κουλουµή µε παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου ενώ στο γλέντι ρίχτηκαν
οι συνταξιούχοι εκδροµείς. 
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Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τη ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου
πραγµατοποίησαν εκδροµή µε ψυχαγωγικό και επιµορφωτικό χαρακτήρα στην
περιοχή της ελεύθερης Αµµοχώστου την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008 όπου
δηµότες και δηµότισσες συνταξιούχοι έγιναν µια µεγάλη παρέα. Η συµµετοχή
ήταν αθρόα και η επιτυχία της εκδροµής πολύ µεγάλη κατά γενική οµολογία των
συµµετεχόντων που ξεπέρασαν τους 350. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο πρόεδρος της ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου καθώς και
εκπρόσωποι της Εταιρείας. 

Η οµορφιά του τοπίου, ο ωραίος καιρός και η διάθεση του κόσµου
δηµιούργησαν τις καλύτερες συνθήκες και συνέτειναν έτσι που οι συνταξιούχοι
εκδροµείς του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου ν’ απολαύσουν την εκδήλωση αυτή. 

Όλοι οι συµµετάσχοντες µετά το πέρας της µονοήµερης αυτής εκδροµής
εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τους διοργανωτές και ανέφεραν ότι η
επίσκεψη τους για προσκύνηµα στο µοναστήρι της Αγίας Νάπας προσέφερε
ιδιαίτερη χαρά, µε προεξάρχον στοιχείο το διάχυτο θρησκευτικό συναίσθηµα.
Μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι επισκέφτηκαν το ∆ηµοτικό Μουσείο «Η
Θάλασσα» µε τα εκθέµατα θαλάσσιας ζωής και εκεί τους υποδέχτηκαν ο
αντιδήµαρχος και άλλα µέλη του ∆.Σ. Αγίας Νάπας καθώς και το Πολιτιστικό
Κέντρο του ∆ήµου Αµµοχώστου και την έκθεση ζωγραφικής που ετοίµασαν
αµµοχωστιανοί απόφοιτοι του Εµπορικού Λυκείου Αµµοχώστου.  

Σε χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής ανάφερε µεταξύ άλλων τις
προσπάθειες που η ∆ηµοτική Αρχή καταβάλλει έτσι που τα άτοµα της 3ης ηλικίας
να βρίσκονται στην ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα του ∆ήµου σε διάφορα
ζητήµατα  όπως τον καθορισµό πολιτικής φορολογίας των συνταξιούχων αλλά
και σε πρωτοβουλίες/συνεργασίες µε άλλα ιδρύµατα της περιοχής στην
προσπάθεια τα άτοµα της 3ης ηλικίας να έχουν ευκαιρία για ψυχαγωγία, κατ’
οίκον φροντίδα και ότι άλλο συνεπάγεται για µια άνετη διαβίωση. 

Τέλος, ανάφερε πως ο δήµος θα µείνει συµπαραστάτης σε οποιεσδήποτε
διεκδικήσεις των συνταξιούχων από το επίσηµο κράτος αφού στις µέρες µας τα

Eκδροµή Συνταξιούχων ∆ήµου Αγίου Αθανασίου
στην Ελεύθερη Αµµόχωστο
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Ο Αστυνοµικός της Γειτονιάς
σου σε συµβουλεύει
Παιδικά Καθίσµατα 

Παιδιά ύψους κάτω των 150εκ.
ΠΡΕΠΕΙ να µεταφέρονται στο
αυτοκίνητο µε το κατάλληλο σύστηµα
συγκράτησης, το οποίο θα είναι
σύµφωνα µε το βάρος τους.

Στα οχήµατα που δεν είναι εξοπλι-
σµένα µε συστήµατα ασφαλείας:

• τα παιδιά κάτω των 3χρονών δεν
µπορούν να ταξιδεύψουν 

• τα παιδιά άνω των 3 χρονών και
ύψους µεταξύ των 135εκ. και 150εκ.
µπορούν να µεταφέρονται σε

οποιονδήποτε οπίσθιο κάθισµα, αφού φέρουν ζώνη ενηλίκων

• παιδιά κάτω των 3 χρονών και παιδιά  άνω των 3 χρόνων και ύψους µεταξύ
135εκ. και 150εκ. µπορούν να µεταφέρονται χωρίς σύστηµα
συγκράτησης, στο πίσω µέρος αυτοκινήτου ταξί όταν δεν υπάρχει σε αυτό
κατάλληλο σύστηµα συγκράτησης.

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται παιδικά καθίσµατα µε µέτωπο προς τα πίσω,
σε θέση επιβάτη η οποία προστατεύεται µε αερόσακο εκτός και αν αυτός
ενεργοποιηθεί.

Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες για τα θέµατα ασφάλεας, µπορείς να
αποταθείς στον Αστυνοµικό της Γειτονιάς σου:

Άρης Μαλιαλής,
Αστυφύλακας 3061
Τηλ. 25805300, 99710105
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Νέοι απ’ όλες τις επαρχίες της Κύπρου είχαν την
ευκαιρία να µάθουν και να κατανοήσουν µε
βιωµατικό τρόπο βασικές έννοιες της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιπλέον είχαν τη
δυνατότητα ν’ αναγνωρίσουν τις δυνατότητες
συµβολής της τοπικής κοινωνίας προς αυτή την
κατεύθυνση, µέσ’ από βιωµατικά εργαστήρια που
πραγµατοποιήθηκαν στον Πεδουλά τον Μάρτιο,
2008. Κατά την πρώτη µέρα του σεµιναρίου έγινε
µια µικρή παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στον Πεδουλά καθώς και των
προγραµµάτων που προσφέρει για µαθητές. Στη
συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε το πρώτο εργαστήρι
που αφορούσε την αειφόρο ανάπτυξη (επιβεβαίωση
της ύπαρξης ή όχι ποιότητας ζωής σ όλες τις
διαστάσεις – οικολογική, πολιτισµική, οικονοµική,
κοινωνική και προσωπική) όπου βάση για τους
σκοπούς του εργαστηρίου αποτέλεσε το ίδιο το
χωριό Πεδουλάς. Το απόγευµα της ίδιας µέρας
πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο εργαστήρι στο
φολκλορικό µουσείο του Πεδουλά που στόχο είχε οι
συµµετέχοντες νέοι να κατανοήσουν την ιδιαίτερη
σηµασία που έχει για κάθε χώρα η διατήρηση
διαµέσου των αιώνων, της κουλτούρας και του

πολιτισµού της. Το πρόγραµµα περιλάµβανε
ξενάγηση στο µουσείο και προσπάθεια αποτύπωσης
µέσω ζωγραφικής των διαφόρων εκθεµάτων που
βρίσκονταν σ’ αυτό. Την τρίτη και τελευταία µέρα οι
συµµετέχοντες επισκέφθηκαν το δάσος του
Τροόδους όπου είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν
στο µονοπάτι της φύσης Προδρόµου – Λεµίθου. Με
τη βοήθεια ξεναγού που τους συνόδευε, έµαθαν
πως ν’ αποκοµίζουν πληροφορίες σχετικά µε τη
θερµοκρασία της ατµόσφαιρας, τη διάβρωση του
εδάφους, κ.ά. 
Η πορεία των οµάδων κατέληξε στο ∆ασικό Κολλέγιο
Κύπρου, όπου έγινε ξενάγηση στο βοτανολογικό
κήπο και στο µετεωρολογικό σταθµό του Κολλεγίου
µε µία σύντοµη επεξήγηση των εργαλείων

καταµέτρησης διαφόρων καιρικών συνθηκών. Στο
τέλος οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν και να θαυµάσουν το ερειπωµένο
αλλά πασίγνωστο ξενοδοχείο ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ.
Η πιο πάνω δραστηριότητα υπενθυµίζεται πως
αποτελεί συµµετοχή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νεολαίας Αγίου Αθανασίου στο πρωτοποριακό
πρόγραµµα βιωµατικής κατάρτισης φοιτητών και
νέων εκπαιδευτικών σε θέµατα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, που υλοποιείται από τη Μονάδα
∆ιατήρησης της Φύσης  του Frederic Institute of
Technology και επιχορηγείται από το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης «∆ράση για τη Συνεργασία και την
Εµπιστοσύνη» του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Το πρόγραµµα, που είναι δικοινοτικό και θα
υλοποιηθεί σε έξι (6) συνολικά συναντήσεις στις
ελεύθερες αλλά και κατεχόµενες περιοχές,
περιλαµβάνει µια σειρά επισκέψεων/
κατασκηνώσεων σε τρία Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις
σε χώρους ιδιαίτερης οικολογικής και πολιτιστικής
σηµασίας. Περιλαµβάνει επίσης εκπαιδευτικά
µαθήµατα σε αθλήµατα που σχετίζονται µε τη Φύση,
όπως κατάδυση, καγιάκ και ποδηλασία.

∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  Ν ε ο λ α ί α ς  Αγ ί ο υ  Α θ α ν α σ ί ο υ

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς»
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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

Στα πλαίσια του πιο πάνω προγράµµατος
πραγµατοποιήθηκε από 22-25 Ιουνίου,
2008, η τρίτη συνάντηση στη Ρίγα της
Λετονίας. Προηγήθηκαν η προκα-
ταρκτική συνάντηση στην Κύπρο και
ακολούθησε αυτή της Βursa στην
Τουρκία (Μάιος 2008).

Οι εκπρόσωποι του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου,
συντονιστή του όλου προγράµµατος,
καθώς και νέοι από την Τουρκία και
Λετονία χώρες που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα, είχαν την ευκαιρία να
γνωριστούν περαιτέρω µεταξύ τους, να

συζητήσουν θέµατα που τους αφορούν και να γνωρίσουν ήθη, έθιµα και τον τρόπο ζωής,
γενικά, της Λετονίας αυτή τη φορά. Στη διάρκεια της εκεί παραµονής τους, οι νέοι από τις
τρεις χώρες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας, στα
ιστορικά της µνηµεία µε αναφορές στους πολλούς µύθους και παραδόσεις που
ζωντανεύουν και αναβιώνουν µέχρι σήµερα. Πραγµατοποίησαν επίσης εκδροµή σε µια
παραθαλάσσια πόλη κοντά στη Ρίγα γνωστή για την πολύ λεπτή άµµο της, στην οποία πόλη
περιηγήθηκαν και απόλαυσαν ένα όµορφο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.

Επισκέφθηκαν επίσης ένα διαφορετικό από τα συνηθισµένα, µουσείο, όπου µπορούσε
κανείς να δει µέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο, τα σπίτια διαφόρων τεχνοτροπιών που
ανεγείρονταν παλαιότερα στην Λετονία καθώς επίσης και εκθέσεις µε παλιά εργαλεία,
αντικείµενα, τοπικές ενδυµασίες των διαφόρων περιοχών της χώρας, αναπαράσταση
επαγγελµάτων που εξασκούνταν στο µακρινό παρελθόν, κ.ά. Οι φιλοξενούµενοι των
Λετονών είχαν επίσης την ευκαιρία να µαγειρέψουν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά από
τη Λετονία, στα πλαίσια µιας εθνικής γιορτής της χώρας όπου το έθιµο υποβάλλει να
µένουν ξάγρυπνοι όλοι έξω στη φύση µέχρι την ανατολή του ήλιου, χορεύοντας και
τραγουδώντας γύρω στη φωτιά, µια µοναδική εµπειρία που βίωσαν και οι ίδιοι
συµµετέχοντας στο πιο πάνω έθιµο.

Την τελευταία µέρα του ταξιδιού πραγµατοποιήθηκαν εργαστήρια στα οποία εκπρόσωποι
από τις τρεις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα παρουσίασαν πρόσθετες
πληροφορίες για τη χώρα τους ο καθένας.

Αντιπροσωπεία Νέων στην
Τουρκία σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα
∆ιµελής αντιπροσωπεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου
Αθανασίου, προσκλήθηκε και εκπροσώπησε την Κύπρο στο ευρωπαϊκό
πρόγραµµα "Partnership Building Activity in Youth Democracy Projects for
Culture" που υλοποιείται στην Τουρκία στα πλαίσια του προγράµµατος Youth
in Action. Tο πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε στην ιστορική πόλη Bursa
διήρκησε από 25-30 Αυγούστου, 2008 και σ’ αυτό συµµετείχαν 12 χώρες της
Ε.Ε. καθώς και η Τουρκία ως διοργανώτρια χώρα και υποψήφια για ένταξη
στην Ε.Ε. Κύριος σκοπός του προγράµµατος ήταν να παρέχει γνώσεις και
πληροφορίες στους συµµετέχοντες για το πρόγραµµα σε σχέση µε την έννοια
της δηµοκρατίας ανάµεσα στους ευρωπαίους πολίτες και παράλληλα να
δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς ν’ ανταλλάξουν γνώσεις κι εµπειρίες, να
γνωριστούν και συνεργαστούν µεταξύ τους σε µελλοντικά προγράµµατα για
τη νεολαία. Το πρόγραµµα βασίστηκε στις αρχές και στην πρακτική της µη -
τυπικής εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις
προηγούµενες εµπειρίες των συµµετεχόντων που εκπροσωπούσαν κι από
ένα οργανισµό. Χρησιµοποιήθηκαν διάφορες µέθοδοι για την ανάπτυξη και
κατανόηση του προγράµµατος για τη δηµοκρατία, όπως εργασία σε µικρές
οµάδες, συζητήσεις, παρουσιάσεις, παιγνίδια γνωριµίας και ανταλλαγής
ρόλων. Παράλληλα διοργανώθηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες µέσ’ από τις
οποίες οι νέοι γνώρισαν την κουλτούρα της κάθε µιας από τις συµµετέχουσες
χώρες µέσ΄ από την παραδοσιακή µουσική, το χορό και τα παραδοσιακά
εδέσµατα της καθεµιά από αυτές. Είχαν όµως και την ευκαιρία να γνωρίσουν
την Bursa, την πόλη που τους φιλοξενούσε µέσα από πρωτότυπες
διαδικασίες ανακάλυψης των διαφόρων αξιοθέατων και οµορφιάς της πόλης.
Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η αυτο-ανακάλυψη της πόλης µέσω της
επικοινωνίας µε τους ντόπιους και γενικά η επαφή µε την κουλτούρα και τον
πολιτισµό της Τουρκίας. Μια εµπειρία αξέχαστη όπως τις άλλες που άφησε
πίσω ωραίες αναµνήσεις, γνώσεις και φίλους απ’ όλη την Ευρώπη.

Π ρ ό γ ρ α µ µ α
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Εβδοµάδα Καθαριότητας
Στα πλαίσια της Εβδοµάδας Καθαριότητας ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου,
οργανωµένα σύνολα και δηµότες έδωσαν το παρόν τους σε µια οργανωµένη
εκστρατεία καθαριότητας στο χώρο µπροστά από το Γυµνάσιο Λινόπετρας και
κατά µήκος της οδού Κολωνακίου.

Στόχος του δήµου η αφύπνιση και ευαισθητοποίηση όλων των δηµοτών, των
πολιτών της πόλης µας αλλά και έργο παράδειγµα προς µίµηση κάτω από το
σύνθηµα « Καθαρίζω και Φροντίζω το ∆ήµο». 

Παρόντες στην εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας Σωτήρης Πρωτοπαπάς καθώς και άλλοι
πολίτες που ευαισθητοποιήθηκαν και τους οποίους το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
δηµόσια τους ευχαριστεί.

Παρά τα δεκτικά αποτελέσµατα των προσπαθειών που έχει καταβάλει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο τους τελευταίους µήνες σε µια προσπάθεια να ελέγξει το
πρόβληµα µη αδειούχων κατόχων κατοικίδιων ζώων, κάποιοι εξακολουθούν
ν’ αγνοούν τις υποδείξεις της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας για εξασφάλιση
πιστοποιητικού υγείας και εγγραφής των ζώων τους.   

Με βάση τα στοιχεία της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας γύρω στα 500 άτοµα (οι µισοί
περίπου) έχουν συµµορφωθεί, όµως άλλοι τόσοι εξακολουθούν ν’ αγνοούν
και ν’ αποφεύγουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Με νέα απόφαση
του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την υπηρεσία να προχωρήσει
σε επανέλεγχο και καταγγελία αφού ο χρόνος που παρήλθε για συµµόρφωση
είναι πέραν από ικανοποιητικός. 

Με την απόφαση του αυτή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι
αποφασισµένο να εξαντλήσει κάθε περιθώριο χρησιµοποιώντας κάθε µέσο
που έχει στη διάθεση του για να σταµατήσει τα απαράδεκτα φαινόµενα εξαιτίας
της µη σωστής συµπεριφοράς των ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων, της µη
σωστής φύλαξης τους ή και απελευθέρωσης τους κατά τις πρωινές ή
απογευµατινές ώρες που τείνει να καταντήσει µάστιγα. 
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43η Εθελοντική Αιµοδοσία 
Εξαιρετική επιτυχία σηµείωσε η 43η αιµοδοσία που διοργανώνει ο ∆ήµος
Αγίου Αθανασίου από κοινού µε τη Συντονιστική Επιτροπή Αιµοδοσίας-
∆ιαφώτισης και την Τράπεζα Αίµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού στον
πρόσφατα ανακαινισµένο χώρο του ∆ηµοτικού Κέντρου Νεολαίας Αγίου
Αθανασίου. 

Σε σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής εξέφρασε τις
ευχαριστίες του σ’ όλους τους αιµοδότες που πάντα δίνουν το παρόν τους και
έκανε έκκληση στους υπόλοιπους δηµότες αλλά και γενικά σ’ όλο το κοινό ν’
ανταποκριθεί σ’ αυτό το γεµάτο ανθρωπιά κάλεσµα, ευελπιστώντας πως το
παράδειγµα αυτό θα βρει και άλλους µιµητές για να συµπαραταχθούν στις
γραµµές των αιµοδοτών σ’ όλη την Κύπρο. Είπε ακόµα πως είναι ένα από τα
καλύτερα καθήκοντα που ο καθένας µπορεί να εκπληρώσει και τόνισε πως µε
την πράξη τους αυτή συµβάλλουν στην απάµβλυνση του ανθρώπινου πόνου.    

Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας Σωτήρης Πρωτοπαπάς
αναφέρθηκε στις προσπάθειες του ∆ήµου που στόχο έχουν την ενίσχυση της
Τοπικής Τράπεζας Αίµατος, την ευαισθητοποίηση των δηµοτών και όχι µόνο.
Σηµείωσε δε ότι η αιµοδοσία αποτελεί µέγιστη προσφορά προς τους
συνανθρώπους µας.

Παρόντες στην εκδήλωση ανάµεσα σ’ άλλους ο Πρόεδρος της ΣΕΑ∆ Λεµεσού
Άριστος Χρυσοστόµου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Τέλος, ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου δεξιώθηκε όλους τους εθελοντές αιµοδότες. 

Κάποιοι επιµένουν να παρανοµούν

Λήψη δικαστικών µέτρων
αποφάσισε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αγ. Αθανασίου
Tάξη στα θέµατα των κατοικίδιων ζώων

Υποχρεώσεις Κατόχων Σκύλων 
∆ιαδικασία εγγραφής του σκύλου: 
Α. Απευθύνεστε στον κτηνίατρο για να προβεί στη σήµανση του σκύλου.
Β. Ακολούθως στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να προβούν στην εγγραφή του σκύλου.
Γ. Τέλος στην Υγειονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για έκδοση της άδειας κατοχής του.

Τα τέλη της άδειας κατοχής είναι τα ακόλουθα:
Αρσενικός Σκύλος: 20.50€ •  Θηλυκός Σκύλος: 20.50€ •  Για στειρωµένη σκύλα: 20.50€

Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη κάθε σκύλου είναι:
1. Να εξασφαλίζει καθηµερινά τροφή και νερό στο σκύλο του.
2. Να διατηρεί το χώρο διαµονής του σκύλου καθαρό.
3. Να µην αφήνει ποτέ το σκύλο να προκαλεί οχληρία και να περιφέρεται ανεξέλεγκτα

σε δηµόσιους χώρους.
4. Να περισυλλέγει τις ακαθαρσίες (κόπρανα) του σκύλου από τους δηµόσιους χώρους.
5. Να µην αφήνει το σκύλο του χωρίς επίβλεψη.
6. Να εµβολιάζει το σκύλο του πάντοτε σύµφωνα µε τις υποδείξεις εγγεγραµµένου κτη-

νίατρου. 

Ιδιοκτήτης σκύλου παύει να θεωρείται ιδιοκτήτης όταν:
Α. Ο σκύλος πωλείται ή παραχωρείται σε άλλο πρόσωπο. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να

γίνεται κοινή αίτηση µεταβίβασης παλαιού και νέου κατόχου.
Β. Προσκοµίσει πιστοποιητικό θανάτου από εγγεγραµµένο κτηνίατρο ή υπεύθυνη δήλωση.
Γ. Απολέσει το σκύλο του και το δηλώσει στο ∆ήµο. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιβε-

βαιωθεί από έρευνα της Αστυνοµίας, η άδεια ακυρώνεται µετά από έξι µήνες.

∆ήµος Αγίου Αθανασίου
Υπηρεσία Εγγραφής Σκύλων, Τηλ.: 25721268
Υπηρεσία Σύλληψης Αδέσποτων σκύλων εκτός ώρας εργασίας, Τηλ.: 99258848





Ανάµεσα σ’ άλλα συζητήθηκε το θέµα της τοποθέτησης πλαστικού
χορτοτάπητα στο γήπεδο του Γυµνασίου Αγίου Αθανασίου, στο οποίο γήπεδο
ως γνωστό και µε τη σύµφωνο γνώµη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού,
έχει εγκατασταθεί ηλεκτροφωτισµός και έχουν ανεγερθεί αποδυτήρια, η υδάτινη
όµως κατάσταση έχει αλλάξει τα πλάνα στο θέµα της χορτοφύτευσής του, µε
αποτέλεσµα να γίνονται σκέψεις για τοποθέτηση πλαστικού χορτοτάπητα.

Το θέµα αυτό συζητήθηκε µε τον ΚΟΑ που φαίνεται πως ευνοεί τη λύση αυτή,
όπως ευνοεί εξάλλου και την αξιοποίηση τέτοιων χώρων, αφού, όπως

ανέφερε ο ∆ρ. Καρτακούλης, στο πρόγραµµα διακυβέρνησης του
Προέδρου Χριστόφια, γίνεται σαφής αναφορά για άµεση εµπλοκή της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού
µαζικού αθλητισµού και στην προσφορά ευκαιριών άθλησης για
όλους τους δηµότες µέσ’ από προγράµµατα που θα ενισχύσουν
την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα µε τον τρόπο αυτό και µε ενέργειες όπως τη
συγκεκριµένη, ενισχύεται η προσπάθεια τοπικών σωµατείων γι’
αθλητική δραστηριοποίησή τους αλλά και η υγιής ενασχόληση των

µαθητών σε καθηµερινή βάση.

Το ποσό µε το οποίο ο ΚΟΑ θα µπορούσε να ενισχύσει την προσπάθεια
αυτή είναι €150.000.

Παράλληλα εγκρίθηκε το αίτηµα του ∆ήµου για δηµιουργία γηπέδου
Πετόσφαιρας-Καλαθόσφαιρας στο χώρο υπηρεσιών της Βιοµηχανικής
Περιοχής Αγίου Αθανασίου, έργο που εµπίπτει στο σχεδιασµό για παροχή
υπηρεσιών σε παιδιά εργαζοµένων καθώς επίσης και την τοποθέτηση ειδικού
πλαστικού δαπέδου σε δύο άλλα συνοικιακά γήπεδα του ∆ήµου.

Έγινε επίσης αναφορά στη µέχρι σήµερα συνεργασία του ∆ήµου µε τον ΚΟΑ στην
προσπάθεια για ενίσχυση της υποδοµής για κοινωνικό αθλητισµό. Στα πλαίσια
αυτά εγκαινιάζεται στις 16 Νοεµβρίου, 2008 και θα δοθεί στους νέους για χρήση,
ο αθλητικός χώρος που έχει δηµιουργήσει ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου ανάµεσα σε
άλλα έργα αναβάθµισης της Κεντρικής Πλατείας και των παρακείµενων χώρων,
για τις ανάγκες του παραδοσιακού πυρήνα. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν
επίσης, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΚΟΑ Κώστας Παπακώστας και το µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, Πάµπος Στυλιανού.
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Σε ικανοποιητικό βαθµό έχουν προχωρήσει οι εργασίες της α’ φάσης του έργου
ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας του Αγίου Αθανασίου, παρά τα προβλήµατα και
την καθυστέρηση που είχαν παρατηρηθεί και οι οποίες απασχόλησαν τόσο τον
Τοπικό ∆ήµο όσο και την Πολεοδοµία που είναι και οι ιδιοκτήτες του έργου. Το
∆ηµοτικό Συµβούλιο πραγµατοποίησε το Σεπτέµβριο επίσκεψη κατά την οποία
διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών επισηµαίνοντας ταυτόχρονα και διάφορες
αδυναµίες για τις οποίες έχει κληθεί να παρευρεθεί σε επόµενη συνεδρία, ο
µελετητής του έργου και το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως.

Παράλληλα απαίτηση του ∆ήµου είναι όπως το συντοµότερο δυνατό παραδοθεί ο
δρόµος παράκαµψης του ∆ηµοτικού Μεγάρου, και οι παρακείµενοι χώροι
στάθµευσης και άθλησης, οι οποίοι κατασκευαστικά έχουν ολοκληρωθεί και µε
την παράδοσή τους θα βοηθήσουν στην αποσυµφόρηση της περιοχής και
παράλληλα στη σταδιακή χρήση τους από το κοινό. 

Οι χώροι αυτοί δεν έχουν ακόµη παραδοθεί αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί
κατασκευές ασφαλείας σε κάποια σηµεία, πράγµα που αναµένεται να γίνει τις
αµέσως επόµενες µέρες.

Μετά την επιτόπου επίσκεψη ακολούθησε συνεδρία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
όπου ανταλλάγησαν απόψεις και έγιναν παρατηρήσεις επί του έργου, ενώ ο
∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, τόνισε ξανά τη σηµασία που έχει για το ∆ήµο το
έργο αυτό, το οποίο έχει προσδώσει  χαρακτήρα και θετική εικόνα στην περιοχή.   

Η εικόνα δε του έργου θα είναι πολύ διαφορετικότερη µε τις τοπιοτεχνίσεις που θα
γίνουν µε την πλήρη αποπεράτωση και των δύο φάσεων του έργου, κατέληξε. 

Παραδίδεται στους δηµότες
η α’ φάση του πολεοδοµικού έργου
της Κεντρικής Πλατείας
Αρχίζουν οι εργασίες για τη β’ φάση

Συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη,
πραγµατοποίησε στις 15 Σεπτεµβρίου αντιπροσωπεία του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο Κυριάκο Χατζηττοφή όπου
τέθηκαν και συζητήθηκαν διάφορα προβλήµατα – αιτήµατα του έθεσε
η Τοπική Αρχή:

1. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας του ∆ήµου
2. Κατασκευή Πολεοδοµικών Πάρκων 
3. ∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας 
4. Αγορά σκυβαλοφόρου οχήµατος
5. ∆ηµιουργία νέων θέσεων προσωπικού στο ∆ήµο
6. Πρέπουσα κατασκευή της οδού Σφαλαγγιωτίσσης
7. Προσφυγικοί οικισµοί
8. Βόρειος παρακαµπτήριος Λεωφόρος Λεµεσού
9. Γραµµικό Πάρκο «Βαθκειάς»
10. Αγορά µηχανοκίνητου σαρώθρου 
11. Επέκταση του παραθαλάσσιου πεζόδροµου ο οποίος ως γνωστό

καταλήγει στα όρια του ∆ήµου Λεµεσού παρά το ξενοδοχείο HOLI-
DAY INN και επαναρχίζει από το ∆ασούδι – Ναυτικός Όµιλος
Αµµοχώστου – προς την περιοχή Γερµασόγειας.

Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα αποτέλεσµα της
συνάντησης αφού ο Υπουργός αντιµετώπισε και προσέδωσε τη δέουσα
σηµασία στο καθένα από τα θέµατα που συζητήθηκαν και υποσχέθηκε
κάθε δυνατή βοήθεια από µέρος του Υπουργείου του. 

Τέλος, υπογράµµισε τις πολύ καλές σχέσεις - συνεργασίες µε τα
διάφορα τµήµατα του Υπουργείου στην προσπάθεια αξιοποίησης κάθε
διαθέσιµου κονδυλίου για την πρόοδο της περιοχής και την ευηµερία
των δηµοτών.

Επίσκεψη στον

Υπουργό Εσωτερικών

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

Εγκαινιάζεται στις 16 Νοεµβρίου, 2008
ο χώρος κοινωνικού αθλητισµού στην
Κεντρική Πλατεία
Σε συνάντηση που είχε ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου µε τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΟΑ ∆ρ. Νίκο Καρτακούλη, συζητήθηκαν θέµατα
που αφορούν στη δηµιουργία και ενίσχυση της αθλητικής υποδοµής στην
περιοχή του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.

Αλλάζουµε την όψη του ∆ήµου µας
Σύγχρονες υποδοµές στην υπηρεσία των δηµοτών
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«Παιγνιοθήκη» αποκτά σύντοµα ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου

Σε πανηγυρική τελετή στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου
και στην παρουσία του Έντιµου Υπουργού Εσωτερι-
κών Νεοκλή Συλικιώτη, τελέσθηκαν τα εγκαίνια του
«∆ηµοτικού Κέντρου Νεολαίας», ενός έργου
που εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών του
∆ήµου για έµπρακτη παρέµβαση για δηµιουργία
κατάλληλων χώρων για την υγιή και δηµιουργική
ενασχόληση των νέων της περιοχής του ∆ήµου
ευρύτερα. Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής
σε σύντοµη οµιλία του, κατά τη διάρκεια των εγκαι-
νίων, ανέφερε πως µε τη λειτουργία του και µε τη
βοήθεια όλων, το «∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας»
Αγίου Αθανασίου, θα στεγάσει τις ανάγκες για υγιή
ψυχαγωγία και κάθε τι που θα µπορεί να προσφέ-
ρει στις νεανικές αναζητήσεις. Τόνισε δε, ότι η επι-
λογή του χώρου στον οικισµό Αγίου Αθανασίου και
ειδικά στο παλιό Κέντρο Νεότητος Αγίου Αθανασί-
ου, είναι πρόκληση για καινούργια αρχή σε σύγ-
χρονες συνθήκες αφού µε τον τρόπο που λειτουρ-
γούσε είχε επιτελέσει την αποστολή του και είχε
περιπέσει σε µαρασµό και ανυποληψία. Πέραν των
άλλων στην περιοχή του οικισµού αυτού είχαν
παρατηρηθεί και παρατηρούνται, φαινόµενα χρή-
σης εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων µορφών
παραβατικότητας κατά καιρούς, λόγω και της κοι-
νωνικο -οικονοµικής σύνθεσης του πληθυσµού της
και άρα κρίθηκε αναγκαίο να επιχειρηθεί µια τέτοια
ριζική τοµή. Στάθηκε δε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η
δηµιουργία του ∆ηµοτικού Κέντρου Νεολαίας θα
περιλαµβάνει ανάµεσα σ’ άλλα αίθουσα εκδηλώσε-
ων / διαλέξεων, σεµιναρίων, καθώς και εφαρµο-
γής προγραµµάτων για τη νεολαία, καφετέρια, γρα-
φεία, που ο ∆ήµος φιλοδοξεί πως θα µετατραπούν

σε χώρους ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των δια-
φόρων εργαστηρίων του ∆ήµου (χορού, θεάτρου,
ζωγραφικής, κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα θ’ αποτελέσει
τη στέγη και το χώρο δραστηριοποίησης του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου, το
οποίο συνεχίζει ν’ αναπτύσσει µια εξαιρετική δρα-
στηριότητα, αγκαλιάζοντας ολοένα και περισσότερα
νέα παιδιά. Τέλος, εξήρε το ρόλο του Υπουργού
Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη, που απ’ την αρχή
τόσο ο ίδιος όσο και το Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως, άκουσαν µε προσοχή τους σχεδιασµούς
και πείστηκαν για την αναγκαιότητα σοβαρών
παρεµβάσεων. Παράλληλα εξέφρασε τις θερµές
του ευχαριστίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών και
το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως για τη γενναι-
όδωρη συνεισφορά τους στο έργο µε ποσό
€211.866.57 σε συνολικό κόστος δαπάνης
€269.959.02. Το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από
τη ∆ηµοτική Αρχή. Ευχαρίστησε από µέρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου το αρχιτεκτονικό γραφείο
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & Σ/τες που εκπόνησε τα
αρχιτεκτονικά/κατασκευαστικά σχέδια, την εταιρεία
PAMELCO Construction Ltd. που εκτέλεσε το έργο
καθώς και τη δηµοτική υπηρεσία που επέβλεψε τις
εργασίες ανακαίνισης και αναβάθµισης του κτιρί-
ου. Σε σύντοµη οµιλία του ο Έντιµος Υπουργός
Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης αναφέρθηκε
ανάµεσα σ’ άλλα, στη σηµασία και τη στιγµή παρά-
δοσης ενός έργου χρήσιµου και εξαιρετικού στους
πολίτες που το χρειάζονται και το οποίο σηµατοδο-
τεί την επίλυση  µιας σηµαντικής κοινωνικής ανά-
γκης. Τόνισε  πως η δηµιουργία του σύγχρονου
«∆ηµοτικού Κέντρου Νεολαίας» κατέστη αναγκαία

σε µια προσπάθεια στέγασης της δραστηριότητας
που αναπτύσσουν οι νέοι της περιοχής σε ένα δικό
τους ξεχωριστό χώρο. Ο συγκεκριµένος χώρος
είπε πως θα συµβάλει στην ενίσχυση της υποδο-
µής, υγιούς ενασχόλησης και ψυχαγωγίας καθώς
και στην προσπάθεια πρόληψης ενάντια σε κάθε
µορφή νεανικής παραβατικότητας και ιδιαίτερα της
πρόληψης ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες.
Τέλος αναφέρθηκε στο συνεχές και αδιάλειπτο
ενδιαφέρον της κυβέρνησης του ∆ηµήτρη Χριστό-
φια για τον προσφυγικό κόσµο και τη νεολαία. Την
εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους Βουλευ-
τές, ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Μείζο-
νος Λεµεσού καθώς και τοπικοί παράγοντες. Της
εκδήλωσης προηγήθηκε ο αγιασµός του έργου
ενώ καλλιτεχνικό πρόγραµµα εκτέλεσαν παιδιά
από το Α’ ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου και οι
µαθήτριες Μοντέρνου Χορού του Ανοικτού Σχολεί-
ου Αγίου Αθανασίου. Η εκδήλωση ήταν αφιερωµέ-
νη στην Παγκόσµια Ηµέρα Παιδιού. Έτσι στο πνεύ-
µα της ηµέρας στον περίβολο του Κέντρου λειτούρ-
γησε παιδότοπος µε ελεύθερες δραστηριότητες για
παιδιά. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν τα αποκαλυπτή-
ρια της σχετικής µε το έργο αναµνηστικής πλάκας
καθώς και τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής
παιδιών από τα ∆ηµοτικά Σχολεία απ’ όλη την
Κύπρο, στα πλαίσια του Μήνα Πρόληψης κατά των
Παράνοµων ουσιών εξάρτησης. Μια εκδήλωση
που οργάνωσε ο ∆ήµος σε συνεργασία µε το
ΚΕΝΘΕΑ. Ο ∆ήµος δεξιώθηκε όλους τους παρευρι-
σκόµενους.

∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
Ένας ξεχωριστός χώρος δηµιουργικής δράσης και συµµετοχής

Ικανοποίηση εξέφρασε για τη συνάντηση του µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου Κυριά-
κος Χατζηττοφής, πρόσφατα στην οποία συζητήθηκαν θέµατα που ο ∆ήµος
είχε εγείρει σε µια προσπάθεια ενίσχυσης της υποδοµής για τη δηµιουργική και
υγιή ενασχόληση της νεολαίας. Συγκεκριµένα στον πρόσφατα ανακαινισθέντα
χώρο του ∆ηµοτικού Κέντρου Νεολαίας του Αγίου Αθανασίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΟΝΕΚ αποφάσισε όπως κατά τη νέα χρονιά εγκαταστήσει «Παι-
γνιοθήκη» ανάλογη µ’ αυτές που ήδη υπάρχουν στις τέσσερις πόλεις της ελεύ-
θερης Κύπρου και που δίδουν την ευκαιρία για υγιή και δηµιουργική ψυχαγω-
γία παιδιών ηλικίας µέχρι και 12 χρονών.

Αν λάβουµε υπόψη τους σχεδιασµούς που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκπονησε τα
τελευταία χρόνια σε ότι αφορά στην ενίσχυση της υποδοµής και τη δηµιουργία
ευκαιριών µε αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναµικού προς την κατεύθυνση αυτή,
κρίνουµε ότι είµαστε σε πολύ καλό δρόµο, ανέφερε ο ∆ήµαρχος. 

Απόδειξη αυτού, συνέχισε, το γεγονός ότι  πέραν των άλλων, σύντοµα παραδί-
δονται ακόµη δύο χώροι άθλησης, της Κεντρικής Πλατείας του ∆ήµου και του

Κέντρου Νεότητας Λινόπετρας που ο ∆ήµος έχει κατασκευάσει µε τη βοήθεια
του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού και του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζονται, µε τη βοήθεια και πάλι του ιδίου
τµήµατος, χώροι άθλησης και παιγνιδότοποι σε δηµόσιες πλατείες/πάρκα. Όλα
αυτά µαζί µε την υποδοµή που παραδόθηκε πέρυσι, δείχνει ότι έχουµε διανύσει
αρκετό δρόµο. Αυτό στο οποίο θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούµε και το οποίο
επίσης συζητήθηκε µε τον ΟΝΕΚ στην εν λόγω συνάντηση, είναι η αξιοποίηση
διαφόρων προγραµµάτων για συµµετοχική δραστηριότητα αλλά και ενηµέρω-
ση/διαφώτιση των νέων σε ζητήµατα που αφορούν άµεσα τους νέους, όπως τη
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τη χρήση ουσιών εξάρτησης και τις αρνητικές
συνέπειές τους, την επαγγελµατική τους αποκατάσταση και τόσα άλλα, για τα
οποία ο ∆ήµαρχος ζήτησε και τη συµβολή του ΟΝΕΚ και τις δικές του εµπειρίες.
Ταυτόχρονα τέθηκε ως επόµενος στόχος, η  αξιοποίηση, επάνδρωση και λει-
τουργία του Πολυχώρου Νεολαίας στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας, ένα έργο
που έχει ήδη τροχοδροµηθεί, αφού ως γνωστό εντάσσεται στο πολεοδοµικό
έργο ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας του ∆ήµου που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε και το Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου που διεξήχθη
στο ΝOVA SPORTS στην περιοχή Χαράκη.

Στο τουρνουά παρευρέθηκε πολύς κόσµος και πολλά παιδιά που παρακολούθησαν µε
µεγάλο ενθουσιασµό το Τουρνουά Ποδοσφαίρου µεταξύ των συλλόγων / σωµατείων  και
οργανωµένων συνόλων της περιοχής. Η εκδήλωση αυτή πέραν από αθλητική ήταν και
κοινωνική αφού τα έσοδα της διοργάνωσης ύψους €800,- περίπου, διατέθηκαν για την
ενίσχυση του ταµείου στήριξης άπορων µαθητών / φοιτητών του ∆ήµου. Στο τουρνουά
συµµετείχαν 16 οµάδες όπου πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η οµάδα του Σωµατείου
∆ΩΡΟΣ ΛΟΙΖΟΥ και δευτεραθλήτρια η οµάδα ΚΟΣΜΟΣ Ασφαλιστική ενώ σ’ όλες τις
οµάδες δόθηκαν αναµνηστικές πλακέτες.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το ∆εκαήµερο

Αθλητικών Εκδηλώσεων
∆ήµου Αγίου Αθανασίου

Τουρνουά Χειροσφαίρισης και Καλαθόσφαιρας πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Αγίου
Αθανασίου στο γήπεδο ∆ηµοτικού Σχολείου Λινόπετρας µε τη συµµετοχή παιδιών
της ΣΤ’ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων της περιοχής του.

Σκοπός της διοργάνωσης ήταν από τη µια πλευρά η γνωριµία των µαθητών µε το άθληµα
της χειροσφαίρισης και της καλαθόσφαιρας και από την άλλη η πολύπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας τους και η ένταξη τους σε µια οργανωµένη µορφή άσκησης.  Στην εκδή-
λωση συµµετείχαν δάσκαλοι απ’ όλα τα σχολεία της περιοχής τους οποίους ο ∆ήµαρχος
ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη συµπαράσταση και συµβολή τους ενώ στο τέλος βραβεύθη-
καν οι νικητές του αγώνα.

Τουρνουά Καλαθόσφαιρας και Ποδοσφαίρου πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Αγίου
Αθανασίου στο Κλειστό Γήπεδο Λυκείου Λινόπετρας  µε τη συµµετοχή παιδιών της
Ε’ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων της περιοχής του.

Ο βασικός σκοπός των τουρνουά ήταν να χρησιµοποιηθούν αυτά τα αθλήµατα ως το µέσο
µε το οποίο θα ενθαρρύνει και προωθήσει τη φιλία ανάµεσα στα παιδιά, ν’ αναπτύξουν την
ιδέα του µαζικού αθλητισµού και την καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύµατος,
µακριά από φανατισµούς και ανταγωνισµούς . 

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε «Ο Γύρος Αγίου Αθανασίου» στο πλαίσιο
του δεκαηµέρου των αθλητικών εκδηλώσεων κάτω από το σύνθηµα «Αθλητισµός
Σηµαίνει Ζωή» και τη συµµετοχή πέραν των 100 ατόµων και µελών των οργανωµένων
συνόλων και σωµατείων της περιοχής. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, µικροί και µεγά-
λοι, δηµότες και µη, πληµµύρισαν τους δρόµους του ∆ήµου µε κέφι και ζωντάνια, δίνοντας
µια διαφορετική εικόνα στο δήµο. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουν κάθε φορά το µήνυµα της
συναδέλφωσης, της χαράς του αθλητισµού και του«ευ αγωνίζεσθαι». Ο Γύρος του Αγίου
Αθανασίου δεν είναι άλλωστε αγώνας ταχύτητας αλλά αγώνας συµµετοχής.

Κατά την απονοµή των τιµητικών διπλωµάτων σ’ όλους τους συµµετάσχοντες και των βρα-
βείων στους πρωτεύσαντες ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής παρότρυνε όλους να
εντάξουν την καθηµερινή εκγύµναση στον τρόπο ζωής τους ενώ δεν παρέλειψε ν’ ανα-
φερθεί ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις προάγουν το µαζικό αθλητισµό αλλά και την υγεία
µας. Ανάφερε δε ότι στόχος του Γύρου και το όραµα της Τοπικής Αρχής είναι η συµµετο-
χή όλων των δηµοτών ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας και αρτιµέλειας, στο µαζικό
αθλητισµό και αξιοποίηση της ευκαιρίας για προώθηση της Αθλητικής Ιδέας και τις αναλ-
λοίωτες αξίες του Ολυµπισµού.

Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Beach Volley πραγµατοποίησε ο
∆ήµος Αγίου Αθανασίου στο Κλειστό Γήπεδο Γυµνασίου Αγίου Αθανασίου και
παραλία του ∆ήµου αντίστοιχα.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και οι πιο πάνω εκδηλώσεις όπου συµµετείχαν
µαθητές των Γυµνασίων της περιοχής. Στόχος των τουρνουά η αλληλογνωριµία των µαθη-
τών και του «ευ αγωνίζεσθαι». Η όλη διοργάνωση σηµείωσε εξαιρετική επιτυχία αφού η
συµµετοχή των µαθητών του δήµου ήταν µαζική. 

Τιµή στον αθλητή της Σκοποβολής Αντώνη Νικολαΐδη για την κατάκτηση
της 4ης θέσης στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2008

Σε µια σεµνή τελετή και στην παρουσία του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων
Νίκου Νικολαΐδη βραβεύθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου, ο αθλητής
δηµότης του Αγίου Αθανασίου Αντώνης Νικολαΐδης, ο οποίος κατέκτησε την 4η
θέση στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2008. 

Σε σύντοµη οµιλία τους οι κ.κ. ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου και Υπουργός Συγκοι-
νωνιών και Έργων συνεχάρησαν για ακόµα µια φορά το νικητή του ∆ήµου τους
και εξήραν το µέγεθος της επιτυχίας που έχει καταγραφεί από  όλους όσοι ασχο-
λούνται µε τον αθλητισµό καθώς και τα Μ.Μ.Ε που το ταξίδεψαν σ’ όλο τον κόσµο.
Συνεχάρησαν επίσης την οικογένεια του που πραγµατικά στηρίζει µε το δικό της
τρόπο το δύσκολο και κοπιώδη δρόµο που ακολουθεί ο Αντώνης Νικολαΐδης για
να τιµά κάθε φορά την Κύπρο µας, στον αθλητισµό και το «ευ αγωνίζεσθαι».  

Σε σύντοµο χαιρετισµό ο Ολυµπιονίκης αθλητής της Σκοποβολής Αντώνης Νικο-
λαΐδης ανάφερε ανάµεσα σ’ άλλα πως ο αθλητισµός λειτουργεί ως ασπίδα πρό-
ληψης και βοηθά τους νέους, δίδοντας τους µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να
αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής.
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Σε µια όµορφη ατµόσφαιρα  πραγµατοποιήθηκε το Μάιο, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ήµου, εκδήλωση στην οποία βραβεύθηκαν οι άριστοι
αθλητές και τα σωµατεία του ∆ήµου για το έτος 2007.

Σε σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής ανέφερε ότι
είναι µε ιδιαίτερη χαρά και τιµή που ο ∆ήµος διοργανώνει την καθιερωµένη
Τελετή Βράβευσης γιατί µέσα από αυτή δίνεται η ευκαιρία να τιµούνται κάθε
χρόνο οι άριστοι αθλητές/δηµότες, µικροί και µεγάλοι για τις άοκνες ολό-
χρονες προσπάθειες τους που οδηγούν τελικά στις επιτυχίες και διακρίσεις
τους, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Και θεωρείται προνό-
µιο για το ∆ήµο, είπε, που βραβεύουµε αθλητές παγκόσµιας εµβέλειας που
βρίσκονται σε δράση και είναι δηµότες του Αγίου Αθανασίου.

Αθλητές όπως ο Κυριάκος Ιωάννου, Αντώνης Νικολαΐδης, Ηρόδοτος
Γιωργαλλάς που συνεχίζουν µε τις συνεχείς διακρίσεις τους σε διεθνείς
διοργανώσεις να κάνουν την Κύπρο περήφανη, αποτελώντας ταυτόχρονα
παράδειγµα προς µίµηση για τα νέα άτοµα,  καταδεικνύοντας τον αθλητισµό
ανάµεσα στις θετικές δράσεις ως αντίβαρο στα φαινόµενα κάθε είδους
παραβατικότητας και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.   

Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στη συστηµατική παρέµβαση του
∆ήµου για ενίσχυση της υποδοµής στο θέµα της δηµιουργίας χώρων υγιούς
και δηµιουργικής ενασχόλησης και ψυχαγωγίας των νέων, τη δαπάνη σηµα-
ντικών κονδυλίων τόσο από πλευράς του ∆ήµου όσο και από πλευράς του
ΚΟΑ για τη δηµιουργία υποδοµής αλλά και τη συστηµατική συνδροµή στη
συµµετοχή των παιδιών του ∆ήµου στα προγράµµατα ΑΓΟ.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία του παλαιού ποδοσφαι-
ριστή της Νέας Σαλαµίνας Κυριάκου Κουρέα και του πρώην καλαθο-
σφαιριστής της ΑΕΛ Χρίστου Σπύρου, οι οποίοι ως γνωστό διαµένουν
στο ∆ήµο και φέτος για πρώτη φορά τιµήθηκαν από το ∆ήµο για τη
δράση και την προσφορά τους µέσα στα γήπεδα χαράσσοντας τη δική
τους ιστορία.

Συνεχάρη στη συνέχεια την Επιτροπή Νεολαίας του ∆ήµου για τη µεγάλη
προσπάθεια που καταβάλλει για την πραγµατοποίηση αυτής της εκδήλωσης
και εξήρε τη σηµασία αυτών των εκδηλώσεων ενώ δεν παρέλειψε να ευχα-
ριστήσει τους χορηγούς για τη συνεισφορά τους σε τέτοιου είδους εκδηλώ-
σεις και ιδιαίτερα το αθλητικό τµήµα του ΡΙΚ για το αρχειακό του υλικό,
καθώς και τον αθλητικογράφο Πλουτή Αβραάµ για την πολύτιµη βοήθεια και
συµβολή του.

Τέλος ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στα Σωµατεία και το έργο που επιτελούν
παροτρύνοντας τους σε περισσότερη δραστηριοποίηση, τονίζοντας ότι από
πλευράς της η Τοπική Αρχή θα παρακολουθεί και θα στηρίζει οτιδήποτε
προάγει την ενασχόληση µε τον αθλητισµό και τη δηµιουργική δράση γενι-
κά.  Στη συνέχεια απονεµήθηκαν τα βραβεία στους πρωτεύσαντες αθλητές
και παραδόθηκαν οι χορηγίες του ∆ήµου στα πιο κάτω σωµατεία και συλλό-
γους της περιοχής. 

1. ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου 
2. Αθλητική Ένωση Νέων ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου 
3. Κέντρο Νεότητος Λινόπετρας
4. Εθνικόφρονα Σωµατεία ΜΙΧ. & ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ
5. Σωµατείο ‘ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ’
6. Σωµατείο ΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
7. Σύλλογος ΝΙΚΗ
8. Σύλλογος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
9. Σωµατείο ∆ΩΡΟΣ ΛΟΙΖΟΥ
10. Κυνηγετικός Σύλλογος ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΝΟΣ
11. Πολιτιστικό Πνευµατικό Αθλητικό Κέντρο ‘ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ’
12. ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
13. ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου 
14. Σωµατείο «Ανοικτό Σχολείο» Αγίου Αθανασίου 

Μουσικό πρόγραµµα παρουσίασαν οι Σάββας Ισοβίτης και Στέλιος Στυλια-
νού ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ταινία µε στιγµιότυ-
πα από τις ωραίες προσπάθειες που οδήγησαν τους αθλητές µας στις νίκες
το έτος 2007. 

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου τίµησε τους Αρίστους Αθλητές της περιοχής του για το έτος 2007

Τιµή στους παλαίµαχους Κυριάκο Κουρέα (ποδοσφαιριστή της Ν. Σαλαµίνας)
και Χρίστο Σπύρου (καλαθοσφαιριστή της ΑΕΛ) Χορηγίες στα Σωµατεία του ∆ήµου
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Ξεχωριστή ευκαιρία για άθληση σε άτοµα κάθε ηλικίας επιδιώκει ο ∆ήµος Αγίου Αθα-
νασίου. Ήδη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε και εξάγγειλε τη συνεργασία του στο πρό-
γραµµα «Αθλητισµός Για Όλους» που για ακόµη µια χρονιά θα πραγµατοποιηθεί σε
συνεργασία µε τον Κ.Ο.Α. Πλείστα από τα αθλήµατα προσφέρονται εντελώς δωρεάν από
το ∆ήµο όπως πιο κάτω:

ΑΝΑΛΥ ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13:05 – 14:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 – 10:00 
Ασπιώτης Άγγελος, Τηλ. 99026601 

Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30 –16:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 11:30 – 12:30 
Ασπιώτης Άγγελος, Τηλ. 99026601 

ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΕΣΧΗ)
∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 13:30 – 14:30, ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30 – 14:30
Ιωάννου Ιωάννης, Τηλ. 99808343

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00 –14:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 09:15 – 10:15 
Κούλουρος Κυριάκος, Τηλ. 99217771

2. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΓΗΠΕ∆Ο ΜΙΝΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ    
∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 14:45 – 15:45 , ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:45 – 15:45
Ιωάννου Ιωάννης , Τηλ. 99808343

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00 – 15:00, ΣΑΒΒΑΤΟ 10:15 – 11:15 
Κούλουρος Κυριάκος, Τηλ. 99217771

3. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ 
ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΕΣΧΗ)
ΤΡΙΤΗ 14:00 – 15:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 – 16:00
Παναγίδου Χάρις, Τηλ. 99488154

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:15 – 20:15
Καλονά Κούλα, Τηλ. 99913834

Αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία και δώστε νόηµα στη ζωή σας συνηθίζοντας στην καθη-
µερινή άθληση που προάγει την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση του ανθρώπινου
οργανισµού. Υπεύθυνη Προγράµµατος: Αλεξία Ροτσίδου, τηλ. 99639963

Πρόγραµµα Αθλητισµός για Όλους (ΑΓΟ)

Αρωγός ο ∆ήµος Αγ. Αθανασίου
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Α ε ι φ ο ρ ί α  -  Μ έ ρ ο ς  B ’

Οι Κοινωνικές, Οικονοµικές και Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δηµιουργία
ενός πολύ-αθλητικού πάρκου αναψυχής στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου

Μεθοδολογία
Ο σχεδιασµός αυτής της έρευνας στηρίχθηκε σε µία περιπτωσιακή ποιοτική
προσέγγιση. Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης και τους
στόχους αυτής της έρευνας, η µελέτη αυτή χρησιµοποίησε ανοιχτά
ερωτηµατολόγια παραγωγικά δοµηµένα, τα οποία στάλθηκαν µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε σκοπό να συλλεχθούν οι απαραίτητες, σε
ποιοτική µορφή, πληροφορίες. Επιπλέον, η έρευνα αναγνώρισε ως
πληθυσµό όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και
επηρεάζονται από τη δηµιουργία του πολυ-αθλητικού πάρκου αναψυχής, και
χρησιµοποίησε µία τυχαία δειγµατοληπτική µέθοδο για να πραγµατοποιηθεί ο
σκοπός της. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις το δείγµα αυτής της έρευνας
περιλαµβάνει: τις τοπικές, κρατικές αρχές και εθελοντικούς οργανισµούς,
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του αθλητισµού στην Κύπρο, ένα τοπικό σχολείο,
έναν ιδιωτικό οργανισµό καθώς και τους κατοίκους της περιοχής. Γενικότερα,
το συνολικό µέγεθος του δείγµατος αποτελούταν από οκτώ παράγοντες,
αυτούς δηλαδή που πραγµατικά συµµετείχαν στην έρευνα απαντώντας στα
ερωτηµατολόγια, καθώς επίσης και τους κατοίκους της περιοχής, µε βάση τα
πορίσµατα πρόσφατης έρευνας σχετικά µε τις ανάγκες αυτών και της
περιοχής τους.
Η στρατηγική ανάλυση της έρευνας βασίστηκε στις θεωρητικές προτάσεις, οι
οποίες οδήγησαν στη µελέτη της συγκεκριµένης περίπτωσης. Αυτό σηµαίνει
ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν κωδικοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις
εµπλεκόµενες θεωρίες. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευνας
διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, τις κοινωνικές, οικονοµικές και
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Επιπλέον, οι απαντήσεις σε καθεµία από τις
κατηγορίες συγκρίθηκαν τόσο µεταξύ τους όσο και µε τη σχετική
βιβλιογραφία. Εν συνεχεία, φτάνοντας σε κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε
τις επιπτώσεις τις βιοµηχανικής περιοχής και του πολύ-αθλητικού πάρκου
αναψυχής, σειρά είχε η «χαρτογράφηση» τον παραγόντων µε τη δηµιουργία
του «χάρτη παραγόντων» (ενδιαφέροντος-δύναµης). Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα την συγκοµιδή πολύ χρήσιµων πληροφοριών που σχετίζονται µε
το µέγεθος και το είδος της επιρροής των διάφορων παραγόντων πάνω στο
πολύ-αθλητικό πάρκο αναψυχής. Εν κατακλείδι, συνδέοντας τα ευρήµατα της
σύγκρισης και της χαρτογράφησης των αποτελεσµάτων, επιπρόσθετα στοιχεία
διαφωτίζουν το µέγεθος των επιπτώσεων του πολύ-αθλητικού πάρκου
αναψυχής και το βαθµό στον οποίο αυτές επηρεάζουν την κοινωνία,
οικονοµία και περιβάλλον του ∆ήµου, µε βάση πάντα το ενδιαφέρον και τη
δύναµη των σηµαντικότερων παραγόντων. 

Αποτελέσµατα - Επιπτώσεις
Όπως πολύ ξεκάθαρα δήλωσαν οι εµπλεκόµενοι παράγοντες, µία
βιοµηχανική περιοχή παρά τις θέσεις εργασίας που προσφέρει, είναι υπαίτια
για µια σειρά από κοινωνικά προβλήµατα, παρά τις θετικές επιπτώσεις της
προσφοράς εργασίας στην αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, η
υποβάθµιση της γύρω περιοχής είναι µεγάλη. Η βιβλιογραφία επίσης
επιβεβαιώνει πως εργοστάσια και βιοµηχανικές περιοχές εµφανίζονται κατά
κύριο λόγο σε υποβαθµισµένες περιοχές και πως η µόλυνση, στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, ξεπερνάει τα επιτρεπόµενα όρια σε αυτές τις
περιοχές (Friends of the earth for the planet of people, 2001). Από την άλλη,
ένα πολύ-αθλητικό πάρκο αναψυχής έχει ποικίλες θετικές κοινωνικές
επιπτώσεις, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των παραγόντων, και επίσης η
παρουσία χώρου πρασίνου και ποικίλων αθλητικών εγκαταστάσεων είναι πιο
επιθυµητή από αυτή µιας βιοµηχανικής περιοχής. Αυτά, σε συνδυασµό µε το
κοινωνικό ενδιαφέρον για συλλογικές κοινωνικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες και το αυξανόµενο ενδιαφέρον των παραγόντων για βελτίωση
του κοινωνικού υπόβαθρου των νέων, υποδηλώνουν µία σηµαντική αύξηση
της ζήτησης για αθλητικά και αθλητικά συσχετιζόµενα κοινωνικά
προγράµµατα τα οποία θα δυναµώσουν τους κοινωνικούς δεσµούς και θα
δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε οι νέοι να
δηµιουργήσουν τις δικές του κοινωνικές διασυνδέσεις.
Είναι γεγονός πως ο αθλητισµός έχει την ικανότητα να διαπαιδαγωγεί τους
ανθρώπους και ειδικότερα τους νέους κάνοντάς τους πιο κοινωνικούς στην
συµπεριφορά τους (Papp and Prisztoka, 1995). Επιπλέον, η δηµιουργία του
πολύ-αθλητικού πάρκου αναψυχής δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους του
∆ήµου Αγ. Αθανασίου να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους αυξάνοντας
τα επίπεδα της σωµατικής και πνευµατικής τους υγείας (Sport England,
1999). Όπως επίσης έχει επισηµανθεί από παλιότερες έρευνες (Sarason,
Sarason and Pierce, 1990), οι υγιείς (πνευµατικά ή/και σωµατικά) άνθρωποι
τείνουν να παρουσιάζουν υψηλής ποιότητας κοινωνικές διασυνδέσεις
αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισµό, ένα φαινόµενο που παρατηρείται
είτε ως ατοµική επιλογή είτε ως αποτέλεσµα κοινωνικής αδιαφορίας.
Επιπρόσθετα, αρκετές έρευνες, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, έχουν επισηµάνει τις θετικές επιπτώσεις του αθλητισµού στην
ανάπτυξη ατοµικών δεξιοτήτων, οµαδικού πνεύµατος και συνεργατικότητας
όπως επίσης και στην επίτευξη υψηλών µαθησιακών επιδόσεων (Wiseman,
2003). Για το λόγο αυτό, η ύπαρξη ενός πολυ-αθλητικού πάρκου αναψυχής
το οποίο θα προσφέρει µια ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων και
προγραµµάτων αναψυχής, θα βοηθήσει το ∆ήµο να δηµιουργήσει ένα
περιβάλλον όπου οι νέοι θα µπορούν να βελτιώσουν το κοινωνικό τους
υπόβαθρο µέσω της συµµετοχής του σε αθλητικά, και µη, προγράµµατα και
κατ’ επέκταση να πετύχουν στα µαθήµατα και στη ζωή τους γενικότερα (Sport
England, 1999). Η δηµιουργία του πάρκου αυτού θα βοηθήσει στην αποφυγή
ανεπιθύµητων  καταστάσεων στις οποίες οι νέοι εύκολα εµπλέκονται
(διαπίστωση από το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στον Οργανισµό Νεολαίας
Κύπρου) όπως µαθησιακή νωθρότητα και σχολική εγκατάλειψη, οι οποίες
έχουν σαν άµεσο επακόλουθο σειρά κοινωνικών προβληµάτων (π.χ.
εγκληµατικότητα, ανεργία, εθισµό σε ουσίες).
Οµοίως, ο Uslaner (1999) επισηµαίνει ότι ο αθλητισµός διευρύνει το
κοινωνικό περιβάλλον ενός ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο αθλητισµός έχει την
ικανότητα να δηµιουργεί κοινωνικούς δεσµούς και να διευρύνει τις
κοινωνικές διασυνδέσεις ενός ατόµου. Αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι

άνθρωποι µε µεγάλο φάσµα διασυνδέσεων τείνουν να έχουν καλύτερη
επαγγελµατική αποκατάσταση (Goldthorpe, Llewelly, and Payne, 1987). Κατ’
επέκταση το πολυ-αθλητικό πάρκο αναψυχής έχει τη δυνατότητα να
δηµιουργεί κοινωνίες εµπιστοσύνης και συνεργασίας όπου οι άνθρωποι
µπορούν και κοινωνικοποιούνται αναπτύσσοντας δεσµούς και διασυνδέσεις
µε άλλους (Sport England, 1999). Όπως έχουν δείξει έρευνες σχετικά µε την
προσωρινή και µακροχρόνια ανεργία, η πιθανότητα να µείνει κάποιος
άνεργος σχετίζεται άµεσα µε το µέγεθος των κοινωνικών του διασυνδέσεων
(Aguilera, 2003). Ο αθλητισµός έχει αποδείξει ότι είναι ένα αντίδοτο στην
ανεργία για το λόγο ότι ωθεί τους ανθρώπους να αναπτύξουν σχέσεις, µε
άλλα λόγια τους βοηθάει να διαµορφώσουν κοινωνικό κύκλο. Επιπλέον,
πέρα από τη διαµόρφωση κοινωνικού κύκλου το πολυ-αθλητικό πάρκο
αναψυχής δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας για πολλούς άνεργους
ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους καθώς επίσης µπορεί να βοηθήσει στην
αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού (Madanipour et.al., 1998)  όπως
και στη µείωση της αντικοινωνικά συµπεριφορά και εγκληµατικότητας των
νέων γενικά (Department for Culture, Media and Sport, 1999). Από τη
στιγµή που ο δήµος παρουσιάζει υψηλά ποσοστά εγκληµατικότητας
(Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης, 2006) το πολυ-αθλητικό
πάρκο αναψυχής θα βοηθήσει να µειωθούν αυτά τα επίπεδα µε βάση τη µέχρι
τώρα συζήτηση. Συνεχίζοντας, εθνικά προγράµµατα όπως «ο αθλητισµός για
τα όλα» και τοπικά κοινοτικά προγράµµατα θα βρουν τελικά µια κατάλληλη,
οργανωµένη θέση για να λειτουργήσουν, αυξάνοντας πολύ περισσότερο την
ποιότητά τους και, εν συνεχεία, την αποτελεσµατικότητά τους. Επιπλέον, το
πολυ-αθλητικό πάρκο αναψυχής θα δώσει την ευκαιρία σε νέα αθλητικά και
αθλητικά-συσχετιζόµενα προγράµµατα να εφαρµοστούν αντιµετωπίζοντας µε
έναν αποτελεσµατικότερο τρόπο τον κοινωνικό αποκλεισµό. Τέλος, η
δηµιουργία τέτοιου πάρκου µε την ποικιλία των προγραµµάτων που παρέχουν
και ο τεράστιος αριθµός ανθρώπων που θα προσελκύσει, θα δώσει την
ευκαιρία στις τοπικές αρχές να έρθουν πιο κοντά στους ανθρώπους του
∆ήµου Αγ. Αθανασίου και να τους βοηθήσει να καταλάβουν τις ανάγκες τους.
Με αυτό τον τρόπο, οι αρχές θα δηµιουργήσουν ισχυρές σχέσεις σύνδεσης
µε τους τοπικούς ανθρώπους αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους. 
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι µεταξύ της βιοµηχανικής ζώνης και του
πολυ-αθλητικού πάρκου αναψυχής οι ερωτηθέντες προτιµούν το τελευταίο
λόγω των ευκαιριών για ποιοτικό ελεύθερο χρόνο που το πάρκο παρέχει ως
αποτέλεσµα του υγιούς και φιλικού προς το περιβάλλον τοπίου. Στην πράξη,
ένα πολυ-αθλητικό πάρκο αναψυχής µπορεί να οργανωθεί µε ορισµένο
τρόπο ώστε να δώσει τις ευκαιρίες να οργανωθούν διάφορες κοινοτικές
δραστηριότητες, αθλητικές και µη, µέσα σε ένα περιβάλλον υγείας (Sport
England, 1999). Με βάση ένα πρόγραµµα που εφαρµόζεται από τον
(οργανισµό) Sport England (2007) µε το όνοµα "Active Design" («ενεργό
σχέδιο»), το πολυ-αθλητικό πάρκο αναψυχής µπορεί να κατασκευαστεί µε
έναν τρόπο που αυξάνει τη θελκτικότητα. Με άλλα λόγια, οι άτυπες
δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις αναψυχής, όπως οι περιοχές
παιχνιδιού, πάρκα, κήποι κ.τ.λ., καθώς επίσης και επίσηµες εγκαταστάσεις
αθλητισµού και ελεύθερου χρόνου, όπως γήπεδα, πισίνες κ.τ.λ., πρέπει να
κατασκευάζονται προωθώντας την περιβαλλοντική ποιότητα στο σχεδιασµό,
εµφάνιση, σύνδεση και σχέση µε άλλα κτήρια και την ευρύτερη πολεοδοµική
σχεδίαση µιας περιοχής.
Όπως έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία, η χειρότερη ρύπανση εντοπίζεται στις
υποβαθµισµένες περιοχές οι οποίες επωµίζονται την εργοστασιακή ρύπανση
(Friends of the earth for the planet of people, 2001). Ο καθένας έχει το
δικαίωµα να ζήσει σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. ∆εν υπάρχει
καµία θέση για εργοστάσια τα οποία αποβάλλουν χιλιάδες τόνους
επικίνδυνων χηµικών ουσιών και σκόνης. Επιπλέον, οι σύγχρονες
κλιµατολογικές συνθήκες της γης, επιβάλλουν την εφαρµογή ισχυρών
προγραµµάτων µε σκοπό να µειώσουν τελικά τη ρύπανση. Η βιβλιογραφία
έχει πολλά παραδείγµατα από κοινότητες που περιβάλλονται από εργοστάσια,
όπως ο Αγ. Αθανάσιος, οι οποίες αναβαθµίστηκαν κατασκευάζοντας χώρους
πρασίνου και πάρκα κοινωνικής δραστηριοποίησης. Το παράδειγµα του
Sheffield, UK που δίνεται στην εισαγωγή της µελέτης, καθώς επίσης και στην
έκθεση "η αξία του αθλητισµού" από τον Sport England (1999) είναι τέλειοι
οδηγοί για µελλοντικές πρωτοβουλίες.  
Από το 1991, η πόλη του Sheffield π.χ., παρουσίασε µια µεγαλειώδη βελτίωση
σχετικά µε το φυσικό της περιβάλλον. Η αντικατάσταση των παλαιών
εργοστασίων οδήγησε σε µια σειρά περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Πρώτον, οι
νέες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν µολύνουν το χώµα µε τα εγκαταλειµµένα
αντικείµενα όπως αυτό συνέβαινε στο παρελθόν από τα εργοστάσια. Επιπλέον,
οι εγκαταστάσεις δεν µολύνουν τον αέρα, εποµένως, µια σηµαντική βελτίωση
παρατηρήθηκε στο περιβάλλον της πόλης που άλλαξε την εικόνα του, από µια
µεταβιοµηχανική, βρώµικη πόλη σε ένα καθαρό και φιλικό προς το
περιβάλλον τουριστικό αξιοθέατο. Σήµερα η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει
µεθοδευµένα τη χρηµατοδότηση, τον προγραµµατισµό και την παράδοση
σηµαντικών σχεδίων αναγέννησης όπως η «στρατηγική για την
περιβαλλοντική τελειότητα», η «στρατηγική πράσινη ανοιχτού χώρου» και το
"τοπικό σχέδιο µεταφορών" (Sheffield City Council, 2007).
Εντούτοις, η δηµιουργία ενός τέτοιου πάρκου θα προκαλέσει αύξηση της
ηχορύπανσης λόγω του µεγάλου αριθµού ανθρώπων που θα επισκέπτονται
την περιοχή, πρόβληµα που επισηµάνθηκε και από πολλούς παράγοντες που
συµµετείχαν στην έρευνα. Πράγµατι αυτό είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να
εξεταστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προγραµµατισµού. Η αποτυχία
να µειωθεί ο θόρυβος θα διακινδυνεύσει την επιτυχία του πολυ-αθλητικού
πάρκου αναψυχής. Παρόλα αυτά, µε βάση το προαναφερθέν πρόγραµµα,
«Active Design» («ενεργό σχέδιο»), που εφαρµόζεται από τον Sport England
(2007), προκειµένου να δηµιουργηθούν ελκυστικοί, ασφαλής και φιλικοί για
το περιβάλλον ανοιχτοί χώροι που να παρέχουν ευκαιρίες για δραστηριότητες
άθλησης και αναψυχής είναι σηµαντικό αυτοί να κατασκευαστούν µακριά
από ιδιωτικές κατοικίες και διαµερίσµατα. Στην περίπτωση αυτού του πολυ-
αθλητικού πάρκου αναψυχής, οι υπαίθριες εγκαταστάσεις µπορούν να
κατασκευαστούν είτε στη µέση του πάρκου έτσι ώστε να περιβάλλεται από τις

εγκαταστάσεις είτε στη βόρεια πλευρά της περιοχής η οποία είναι
αποµακρυσµένη από την κατοικηµένη περιοχή. Με αυτόν το τρόπο η
ελκυστικότητα µιας περιοχής µπορεί να προστατευθεί και οι ευκαιρίες και ο
χρόνος για τη χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων µπορούν να παραταθούν.
Ένα σύγχρονο παράδειγµα µιας παρόµοιας πρακτικής είναι το πάρκο
Chiswick στο δυτικό Λονδίνο (Sport England, 2007). Αυτό το πάρκο είναι ένα
µείγµα γραφειακής, λιανικής (καταστήµατα) και αθλητικής χρήσης. Τα
υψηλής ποιότητας σύγχρονα κτήρια συγκεντρώνονται γύρω από µια
ελκυστική δηµόσια περιοχή, που περιλαµβάνει µια λίµνη/πισίνα, έναν
καταρράκτη και πλατεία πολλαπλών χρήσεων. Η περιοχή αυτή ήταν αρχικά
ένας χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων για τους υπαλλήλους που εργάζονται
στην περιβάλλουσα οικοδόµηση. Σήµερα, η πρόσβαση αυτοκινήτων
εκτρέπεται στο πίσω µέρος εκείνων των κτηρίων αφαιρώντας τις οπτικές και
άλλες επιδράσεις της στάθµευσης και του κυκλοφοριακού,  διαµορφώνοντας
στη θέση του ένα περιβάλλον µόνο για τους ανθρώπους. Έχοντας ως
παράδειγµα την πιο πάνω πρωτοβουλία, ο ∆ήµος Αγ. Αθανασίου µπορεί
επίσης να αναπτύξει µια περιοχή µέσα στην οποία οι άνθρωποι να µπορούν
να βιώσουν τον αθλητισµό καθώς και άλλες δραστηριότητες µέσα σε ένα
υγιές περιβάλλον. 
Τέλος, όσον αφορά στη ρύπανση του εδάφους, η δηµιουργία του πολυ-
αθλητικού πάρκου αναψυχής δεν εξασφαλίζει τη λύση του προβλήµατος.
Αυτό σηµαίνει ότι εάν οι άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή δεν
ακολουθήσουν ορισµένους κανόνες σχετικά µε την υγιεινή του χώρου και τη
διαχείριση των απορριµµάτων (χρήση των κάδων σκουπιδιών, των κάδων
ανακύκλωσης, τις τουαλέτες κ.τ.λ.), αλλά αντ' αυτού συνεχίσουν να
αδιαφορούν, το πρόβληµα αυτό θα αυξηθεί. Για το λόγο αυτό, η ανάρτηση
ευανάγνωστων και ευδιάκριτων πινακίδων καθώς και των κανονισµών
λειτουργίας του πάρκου µέσα στις εγκαταστάσεις ή ακόµα και η διεξαγωγή
ολιγόλεπτων σεµιναρίων, που στόχος τους θα είναι να ενηµερώσει τους
επισκέπτες για το πώς να διατηρήσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος της
περιοχής, θα είναι πολύ επιτυχής. Συνεχίζοντας µε τις οικονοµικές
επιδράσεις, τα πράγµατα φαίνονται να είναι πιο περίπλοκα. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η αντικατάσταση της βιοµηχανικής ζώνης, ασφαλώς, θα
οδηγήσει σε συγκρούσεις σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης της περιοχής
ή/και πώς αυτή η αντικατάσταση πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί και να
διαχειριστεί. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές πιθανές λύσεις εντούτοις,
αυτή η µελέτη στοχεύει να τονίσει το πολυ-αθλητικού πάρκο αναψυχής ως τη
σηµαντικότερη. Όπως πολύ καλά δηλώνεται από του ερωτηθέντες η
βιοµηχανική ζώνη είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο στην οικονοµική
ανάπτυξη του δήµου. Η προσφορά θέσεων εργασίας και φόροι είναι οι
σηµαντικότερες επιδράσεις της ύπαρξης της ζώνης. Αλλά είναι απαραίτητο
στις µέρες µας να διατηρηθεί αυτή η πηγή ρύπανσης µέσα σε µια
κατοικηµένη περιοχή; Εξυπηρετεί το σκοπό της ύπαρξή της σήµερα;  
Πράγµατι, η απασχόληση δίνει την ευκαιρία σε κάποιον ν’ αναπτυχθεί και
µαζί µε τον/την ολόκληρη η κοινωνία. Άνθρωποι που κερδίζουν χρήµατα,
ξοδεύουν επίσης χρήµατα προκειµένου να ζήσουν. Η βιοµηχανική ζώνη
παρέχει απασχόληση για χιλιάδες άνθρωποι και για την συµβολή της αυτή
στην οικονοµική ανάπτυξη του δήµου είναι πολύ σηµαντική. Η αντικατάσταση
των βιοµηχανιών, όµως, δεν υπονοεί την κατάργηση αυτών των θέσεων
εργασίας. Αντίθετα, η δηµιουργία του πολυ-αθλητικού πάρκου αναψυχής
αποτελεί την καθιέρωση νέων ευκαιριών εργασίας, ενισχύοντας κατά
συνέπεια την οικονοµική ανάπτυξη του δήµου.
Επιπλέον, οι φόροι που ο δήµος λαµβάνει από τη βιοµηχανική ζώνη ίσως να
είναι περισσότεροι απ’ αυτούς που θα εισέπραττε από το πολυ-αθλητικό
πάρκο αναψυχής. Εντούτοις, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ένα πολυ-
αθλητικό πάρκο αναψυχής δίνει την ευκαιρία σε µια σειρά αθλητικών και
αθλητικά σχετιζόµενων γεγονότων να πραγµατοποιηθούν, κάτι που έχει
αποδειχθεί ότι επιφέρει σηµαντικές οικονοµικές επιδράσεις στην τοπική
κοινωνία (Sport England, 1999). Π.χ., οι καταναλωτικές δαπάνες για τον
αθλητισµό σε ένα εθνικό επίπεδο στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1995
υπολογίστηκαν σε £110,4 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 2,33% των συνολικών
καταναλωτικών δαπανών (Leisure Industries Research Center, 1997).
Επιπλέον, ο αθλητισµός ασκεί σηµαντικές επιδράσεις και στις οικονοµίες
περιοχών (Sport England, 1999). Το 1992 υπολογίστηκε ότι στις βόρειες
περιοχές µόνο του Ηνωµένου Βασίλειου, οι δαπάνες για τον αθλητισµό και τις
αθλητικά-σχετιζόµενες δραστηριότητες ανήλθαν σε £613 εκατοµµύρια και µια
συνολική απασχόληση στον αθλητισµό υπολογίστηκε από 19.540 έως
22.400 ανθρώπους (Sport Council, 1994). 
Επιπλέον, πολλοί ερωτηθέντες έχουν παρατηρήσει µερικές αρνητικές
επιδράσεις στην οικονοµία του δήµου που ακολουθούν τη λειτουργία µιας
βιοµηχανικής ζώνης µέσα στην περιοχή. Η µείωση της αξίας των οικοπέδων
και ο ανταγωνισµός, που προκαλεί οικονοµικές κρίσεις στις µικρότερες
επιχειρήσεις της περιοχής, είναι τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της
βιοµηχανικής ζώνης. Η δηµιουργία του πολυ-αθλητικού πάρκου αναψυχής,
αφ' ετέρου, µπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιµη στην προσπάθεια του δήµου
ν’ αναπτυχθεί οικονοµικά (Sport England, 1999). Αυτό οφείλεται σε
διάφορους λόγους. Αρχικά, και µε βάση την άποψη των ερωτηθέντων, η αξία
των οικοπέδων θα αυξηθεί δίνοντας στην τοπική κοινωνία µια καλύτερη
εικόνα σχετικά µε την ποιότητα κατοικίας και διαβίωσης και φυσικά
περισσότερο εισόδηµα από τους φόρους. Αφετέρου, το πάρκο θα
προσελκύσει ανθρώπους από την τοπική και ευρύτερη περιοχή µαζί µε
διάφορους τουρίστες οι οποίοι θα ξοδεύουν χρήµατα σε διάφορες υπηρεσίες
όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπεραγορές.
Τέλος, όσον αφορά τα προβλήµατα που προκύπτουν από τις συγκρούσεις
συµφερόντων µεταξύ διαφόρων ανθρώπων ή οργανισµών, η λύση είναι
εύκολο να βρεθεί. Με βάση τις απόψεις των ερωτηθέντων, όπως αυτές
δηλώνονται εµφανώς µέσω αυτής της µελέτης, και τα ευρήµατα παλαιότερης
έρευνας κοινής γνώµης, η δηµιουργία του πολυ-αθλητικού πάρκου
αναψυχής είναι για το συµφέρον όλων.

Ενδιαφέρουσα έρευνα του Άγγελου Ασπιώτη Masters of Science in Sport Management του Πανεπιστηµίου Sheffield Hallam University της Αγγλίας
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Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τον Κυνηγετικό Σύλλογο «Σκου-
ρουβίννος» Αγίου Αθανασίου, διοργάνωσε τον Ιούλιο µε εξαιρετική επιτυχία
στην Αυλή του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, Λαϊκή Ρεµπέτικη Βρα-
διά για όλους τους δηµότες του και όχι µόνο. Μια εκδήλωση που απέσπασε τα
καλύτερα σχόλια τόσο για την άρτια οργάνωση όσο και για το περιεχόµενο της.
Ιδιαίτερα ενθουσίασε η παρουσία του µουσικού σχήµατος «Οκτάχορδο» που
παρουσίασε ποιοτικό πρόγραµµα µε τραγούδια σηµαντικών Ελλήνων συνθετών. 

Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των Καλοκαιρινών Πολιτι-
στικών Εκδηλώσεων 2008 του ∆ήµου, απηύθυνε χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής, ο οποίος ανέφερε πως η εκδήλωση αυτή αν και είναι
αφιερωµένη στο καλό ελληνικό τραγούδι έχει στόχο την ευαισθητοποίηση όλων
για την ενίσχυση της κοινής προσπάθειας δήµου και κυνηγών για τη δηµιουρ-
γία ενός Παρατηρητηρίου της Φύσης. 

Ευχαρίστησε δε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συµβολή τους
στην εξασφάλιση του χώρου και την ανάδειξη του ως τέτοιου. 

Κάλεσε παράλληλα και άλλα σωµατεία και οργανωµένα σύνολα να µιµηθούν
τους οργανωµένους κυνηγούς για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στο
περιβάλλον. Σε χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου «Σκου-
ρουβίννος» Μάριος Ευαγγέλου συγχάρηκε το ∆ήµαρχο και τα µέλη του ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου και όλους τους συντελεστές για την άρτια διοργάνωση της
όλης εκδήλωσης. Στόχος της εκδήλωσης είπε η προσπάθεια ενίσχυσης του
«Παρατηρητηρίου της Φύσης» στο ∆ήµο και παρότρυνε όλους να ενισχύσουν
οικονοµικά την προσπάθεια αυτή.  Χαιρετισµό απηύθυνε επίσης το µέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής της ΚΟΚ - ∆ΑΖ κ. Άντης Αφάµης.  

Χορηγοί της εκδήλωσης: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολι-
τισµού, ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου, Συνεργατικό Ταµιευτήριο Λεµεσού. 

Μέγας χορηγός και δωροθέτης η εταιρεία ANDREOTTI. 

Λαϊκή Ρεµπέτικη Βραδιά
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Με τη «Λυσιµάχη», την ξεκαρδιστική κωµωδία του Ανδρέα Κουκκίδη έκανε πρεµιέρα το Θεα-
τρικό Εργαστήρι του ∆ήµου, όπου καταχειροκροτήθηκε από την πληθώρα κόσµου που παρευ-
ρέθηκε και παρακολούθησε το αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς και προσπαθειών ενός χρόνου. 

Ακολούθησαν άλλες δύο παραστάσεις στους ∆ήµους Αραδίππου και Γερµασόγειας σε µια εξίσου
αξιόλογη παρουσία του Θεατρικού Εργαστηρίου, µια άκρως διασκεδαστική αλλά και διδακτική παρά-
σταση µε καταστάσεις που δεν απέχουν καθόλου από την πραγµατικότητα. 

Το έργο του Α. Κουκκίδη πραγµατεύεται το προσφιλές... άθληµα της ψηφοθηρίας, σε ένα µικρό χωριό,
όπου ο αριστερός Λεωνίδας και ο δεξιός Σοφοκλής, υποψήφιοι κοινοτάρχες τα δίνουν... όλα για να
γύρουν την πλάστιγγα προς το µέρος τους. Τα πράγµατα βέβαια γίνονται πιο περίπλοκα από διάφορες
άλλες καταστάσεις, οι οποίες είναι πολύ καλά γνωστές σε κάθε κύπριο θεατή. Με το έργο αυτό το Θεα-
τρικό Εργαστήρι του ∆ήµου θα συµµετάσχει και στο φετινό ∆ιαγωνισµό Ερασιτεχνικού Θεάτρου του
Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου.

Λαµβάνουν µέρος οι ηθοποιοί:

Κόκος Πρωτοπαπάς: Σοφοκλής, Άνθος Χριστοδούλου: Λεωνίδας, Γιάννα Βιολάρη: Λυσιµάχη, Αδάµος
Ναθαναήλ: Οδυσσέας, Κάλια Βασιλείου: Πολύµνια, Τάσος Τσαπαρέλας: Γέρος Παυσανίας, Άννα Λοι-
ζίδου: Μερπούλλα, Μηνάς Τζωρακάκης: Γιατρός Σεργκέι, Νηρήιδα Τζωρακάκη: Νεφέλη, Ροδοσθένης
∆ιονυσίου: Χάρης, Ιωάννα Πέτρου: Ντόνα. 

Τα σκήπτρα στο θέατρο...
Εξαιρετική επιτυχία σηµείωσαν όλες οι θεατρικές παραστάσεις που δόθηκαν
στα πλαίσια των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2008

Μια εκρηκτική ροκ
συναυλία για τη νεολαία
του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου και όχι µόνο…
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ∆ήµος Αγίου
Αθανασίου, πιστοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη σηµασία που αποδίδει στο ζήτηµα
Νεολαία. Με  την πραγµατοποίηση Ροκ Συναυλίας
στην παραλία του ∆ήµου κήρυξε την έναρξη των
Καλοκαιρινών Πολιτιστικών του Εκδηλώσεων
2008. Πρωταγωνιστές της βραδιάς το Ελληνικό
συγκρότηµα ΕΝ∆ΕΛΕΧΕΙΑ και τα κυπριακά
Λωποδύτες και Sulphers. Η όλη εκδήλωση
διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Tepee Rock
Club και την εκποµπή «Τρένο Φάντασµα» από το
Κανάλι 6. Η συναυλία ήταν ανοικτή στο κοινό και ο
κόσµος χόρεψε στους ρυθµούς της ροκ µουσικής.
Στο χαιρετισµό του οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑγγίίοουυ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ
ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΧΧααττζζηηττττοοφφήήςς,,  καλωσόρισε τους
εκατοντάδες νέους που κατέκλυσαν µε
ενθουσιασµό την παραλία του ∆ήµου (παρά το
εστιατόριο Goody’s) λέγοντας πως η περσινή
επιτυχία της όλης εκδήλωσης έγινε η αιτία για να
καθιερωθεί αυτό το γεγονός αφού το εναλλακτικό
ροκ εκφράζει τη σηµερινή γενιά και αποτελεί
τρόπο διασκέδασης. Με την ευκαιρία αυτή ο
∆ήµαρχος ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργά-
στηκαν για την επιτυχή πραγµατοποίηση της όλης
εκδήλωσης ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί σ’
όλους καλό καλοκαίρι, καλές επιτυχίες στις
επιδιώξεις και τους στόχους της νέας γενιάς σε
µια ελεύθερη, επανενωµένη πατρίδα, πατρίδα της
ειρήνης και της ευηµερίας όλων των κατοίκων
της. Στους νέους που κατατάσσονταν την περίοδο
αυτή στην Εθνική Φρουρά ευχήθηκε καλή θητεία. 

ΧΧοορρηηγγόόςς::  ΚΚΑΑΝΝΑΑΛΛΙΙ  66

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

Η συµµετοχή του κοινού ήταν εκπληκτική επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ο κόσµος
του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου τρέφει ιδιαίτερη αγάπη προς την τέχνη του Θεάτρου.
Χαρακτηριστικό είναι ότι και στις 5 θεατρικές παραστάσεις οι χώροι ήταν κατάµεστοι
ενώ τα σχόλια ήταν εξαιρετικά.



Σ’ ένα όµορφα διαµορφωµένο χώρο οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν τη µαθητική χορωδία του Λυκείου «Stari Grad» Βελιγραδίου και τα µέλη
της χορωδίας του ∆ήµου Γερµασόγειας, οι οποίοι µε την παρουσία τους πρόσφεραν
ψυχαγωγία, στους ανθρώπους του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.

Σε σύντοµο χαιρετισµό της η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής Λία Λεβέντη ανα-
φέρθηκε στη σηµασία που δίνει ο δήµος για τον πολιτισµό και ότι εκδηλώσεις σαν και
αυτές υποδεικνύουν το στόχο της Τοπικής Αρχής γι’ αναβάθµιση των εκδηλώσεων
προσφέροντας καινούργιες ευκαιρίες ψυχαγωγίας όπως και αυτή. Είπε δε χαρακτηρι-
στικά πως «ιδιαίτερη χαρά νιώθουµε ακόµα όταν νέοι άνθρωποι ασχολούνται µε τη
µουσική υποδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για µια καλύτερη παιδεία». 

20
ÛÂÏ›‰·

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά  ∆ ρ ώ µ ε ν α

Με µουσική συναυλία του καταξιωµένου ερµηνευτή στον
ελληνικό χώρο,  Γεράσιµου Ανδρεάτου, αποχαιρέτησε ο
∆ήµος Αγίου Αθανασίου, την Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου
στην αυλή του Α’ ∆ηµοτικού Σχολείου, το φετινό καλοκαίρι
που πρόσφερε οµολογουµένως αξιόλογες πολιτιστικές
εκδηλώσεις που απόλαυσαν µικροί και µεγάλοι. Η όλη
εκδήλωση τελούσε από την αιγίδα του Έντιµου Υπουργού
Συγκοινωνιών και Έργων Νίκου Νικολαίδη. Σε σύντοµη
οµιλία του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής ευχαρί-
στησε όλους για την παρουσία τους σε εκδηλώσεις όπως
αυτές όπου µε τη συµµετοχή τους κάνουν πράξη τις πολιτι-
στικές εκδηλώσεις του ∆ήµου και δίνουν τη χαρά στους
δηµιουργούς για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό,
δηµιουργώντας µια καλύτερη συνείδηση. Ο πολιτισµός και
η πολιτιστική δηµιουργία, είπε, αποτελούν σήµερα το σοβα-
ρότερο αντίβαρο και µια ξεχωριστή στάση ζωής σε εποχές
που η νεολαία µας βρίσκεται εκτεθειµένη σε πολλούς κιν-
δύνους. Τόνισε επίσης, πως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίου

Αθανασίου µεριµνά, κάνει τους σχεδιασµούς του και θα
συνεχίσει µε τον ίδιο ζήλο και τον ίδιο τρόπο, και µε τη βοή-
θεια της υπηρεσίας του ∆ήµου, αυτά τα οποία έχουν ξεκι-
νήσει να τα συνεχίσουν µε την ίδια ζέση για να έχουν τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Έκανε δε σύντοµη ανα-
φορά στη νεολαία που βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής
όλων, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία του Υπουργείου να
ενισχύσει  τις οικογένειες των εργαζοµένων στη δωρεάν
µεταφορά µαθητών, αξίζει συγχαρητηρίων. Κλείνοντας,
ευχήθηκε σε όλους ένα καλό, παραγωγικό χειµώνα και
στους νέους κάθε επιτυχία τώρα που ρίχνονται στη µάχη
της γνώσης ενώ δε παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι
συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της όλης εκδήλωση
καθώς επίσης και όλους τους χορηγούς για την πολύτιµη
συνεισφορά τους. Από πλευράς του ο Υπουργός Συγκοι-
νωνιών και Έργων Νίκος Νικολαίδης, ανέφερε ανάµε-
σα σ’ άλλα πως η δουλειά καλλιτεχνών όπως ο Γεράσιµος
Ανδρεάτος αποτελεί πνοή αισιοδοξίας και µήνυµα αντίστα-

σης στο ρεύµα και το συρµό. Οι πολιτιστικές καλοκαιρινές
εκδηλώσεις του ∆ήµου, τόνισε, έχουν καταστεί ένας σηµα-
ντικός θεσµός και ξεχωρίζουν µε τη συνεχή µεθοδευµένη
προσπάθεια για συµπερίληψη κάθε χρόνο όσο το δυνατό
περισσότερων µορφών πολιτιστικής δηµιουργίας όπως το
θέατρο, το χορό, τη µουσική και τις εικαστικές τέχνες, αφού
απευθύνονται σ’ ένα σηµαντικό και ευαίσθητο κοµµάτι της
κοινωνίας, τους νέους. Συγχάρηκε δε το δήµο για την προ-
ώθηση ποιητικής ψυχαγωγίας µέσα από τέτοιες εκδηλώ-
σεις διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν πάντα τη στήριξη και τη
συµπαράσταση τόσο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων όσο και της κυβέρνησης γενικότερα, αφού στηρί-
ζουν µε θέρµη τη διοργάνωση τέτοιων πολιτιστικών εκδη-
λώσεων αφού αυτές µπορούν να συµβάλουν στην πρόοδο
και ευηµερία του κυπριακού λαού. Η  ενίσχυση της πολιτι-
στικής δηµιουργίας και η ανάδειξη και διατήρηση του πολι-
τισµού µας αποτελούν για την κυπριακή κοινωνία, ανα-
γκαία θωράκιση ενάντια στην πολιτιστική αλλοτρίωση και
οξυγόνο για την πολιτισµική µας  επιβίωση µέσα στις σύγ-
χρονες αποφλοιωµένες τάσεις. Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκαν µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πλήθος
κόσµου, που απόλαυσαν τη βραδιά σιγοτραγουδώντας τα
εξαιρετικά τραγούδια που ο Γεράσιµος Ανδρεάτος και οι
συνεργάτες του είχαν ετοιµάσει.

Μάγεψε µε τις ερµηνείες του ο Γεράσιµος Ανδρεάτος

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η λαογραφική
χορευτική παράσταση από Κύπρο, Λέσβο και Μικρά
Ασία, που φιλοξένησε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στο
κατάµεστο από κόσµο πάρκο της περιοχής Αγίου
Γεωργίου Φραγκούδη (τουριστική περιοχή του
∆ήµου), στις 28 Ιουνίου 2008.  
Την έναρξη της όλης εκδήλωσης έκαναν µαθήτριες
του µοντέρνου χορού του Ανοικτού Σχολείου Αγίου
Αθανασίου ενώ η χορευτική βραδιά περιλάµβανε
επίσης κυπριακούς χορούς από τον Πολιτιστικό
Χορευτικό Όµιλο «∆ΙΟΝΥΣΟ», χορούς και τραγούδια
της Πόλης και της Μικρά Ασίας που παρουσίασαν ο
«Λαογραφικός Όµιλος Λεµεσού». Τέλος ο Σύλλογος
Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» µε τη
χορευτική παρέα Γλεντιστάδων παρουσίασαν
δρόµικους χορούς και τραγούδια του νησιού τους.
Μέσα από την περιδιάβαση στις τρεις Ακριτικές
περιοχές του Ελληνισµού γίνεται φανερή η σχέση που
υπάρχει τόσο στη µουσική (ύφος και ρυθµός) όσο και
στους χορούς καθώς και στις ενδυµασίες.

Μουσική Βραδιά
µε τις χορωδίες του

Stari Grad Βελιγραδίου και

∆ήµου Γερµασόγειας

διοργάνωσε ο ∆ήµος Αγίου

Αθανασίου στην Πλατεία «Θωµά

Πίτσιλλου» στον Προσφυγικό

Οικ. Αγίου Αθανασίου

Λαογραφικό Χορευτικό Συναπάντηµα 
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Σεβασµό πρώτιστα ζητούν οι ποδηλάτες

21
ÛÂÏ›‰· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

Κάτω από το σύνθηµα «∆ιακινούµαι µε µέσα µεταφοράς φιλικά στο
περιβάλλον», πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο Α’ Ποδηλατικός
Γύρος Αγίου Αθανασίου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας
2008, που στόχο είχε να  ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση του κοινού και
ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων αλλά και να τους ενθαρρύνει να έρθουν όσο το δυνατό
πιο κοντά στη γνώση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας και αξιοποίηση των µη
µηχανοκίνητων οχηµάτων. Η όλη εκδήλωση έγινε σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό
Όµιλο Λεµεσού και µε την υποστήριξη της ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου.

Οι συµµετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, αφού έλαβαν µέρος πέραν των 100
ατόµων, παιδιά και ενήλικες. Στο χώρο της εκκίνησης δόθηκαν οδηγίες για την
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από µέλη του Ποδηλατικού Οµίλου Λεµεσού, την ορθή
επιλογή στην αγορά του ποδηλάτου, την απαραίτητη χρήση του προστατευτικού
κράνους και ορθού τρόπου ανάβασης στο ποδήλατο.

Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε σύντοµο χαιρετισµό του τόνισε πως στόχος
της Τοπικής Αρχής είναι να επιδιωχθούν όλες οι διευθετήσεις για το σχεδιασµό ενός
οδικού δικτύου τόσο προς τα σχολεία αλλά και τους άλλους κύριους οδικούς άξονες
για να παρέχει πρώτιστα την ασφάλεια στον ποδηλάτη αλλά και συνθήκες άνετης
διακίνησης και ευχάριστες διαδροµές. 

«Οι Ποδηλατοδρόµοι ως µέσο αστικού δικτύου
και της ζωής» ήταν το θέµα της διάλεξης που
οργάνωσε ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 2008 µε
επιτυχία, όπου σ’ αυτήν συµµετείχαν και πήραν µέρος
στη συζήτηση εκπαιδευτικοί, µέλη σχολικών
εφορειών, µέλη του Ποδηλατικού Οµίλου Λεµεσού,
γονείς και µαθητές. 

Καλωσορίζοντας όλους ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου
Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε στις ενέργειες

που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταβάλλει για την
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των δηµοτών του και
όχι µόνο στον αστικό χώρο, µια σηµαντική
παράµετρος όπως είναι η κυκλοφοριακή πολιτική,
που στόχο έχει την ασφαλή εξυπηρέτηση και τη
σύνθεση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
παράλληλα µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

Κύρια εισηγήτρια η κ. Αικατερίνη Αντωνίου,
Λειτουργός Πολεοδοµίας, η οποία κατάθεσε τις δικές
της απόψεις και προτάσεις επί του θέµατος που

αναπτύχθηκε, αναφέροντας ότι στην Ευρωπαϊκή
Πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το 2010 έχει τεθεί
στόχος όπως ακολουθηθεί µια πολιτική ώστε να
αυξηθεί η αναγκαία κινητικότητα στις Ευρωπαϊκές
πόλεις ενώ ταυτόχρονα να µειωθεί η συµφόρηση, τα
ατυχήµατα και η ρύπανση. Έκανε δε εκτενή αναφορά
στο σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου και συνεχούς
δικτύου ποδηλατοδρόµων, που θα ενώνει τις περιοχές
κατοικίας µε τα βασικά κέντρα δραστηριότητας, τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τους χώρους πρασίνου και τις
πλατείες. 

Στη συνέχεια ο Ανώτερος Λειτουργός στο Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως Λάκης Πολυκάρπου
εξήρε τη σηµασία δηµιουργίας των αναγκαίων
συνθηκών και της υποδοµής για ενθάρρυνση της
πραγµατοποίησης ενδοαστικών διακινήσεων µε το
ποδήλατο και αναφέρθηκε λεπτοµερώς στα Τοπικά
Σχέδια των Πόλεων της Κύπρου τονίζοντας πως ο
σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου ∆ικτύου
Ποδηλατοδρόµων αποτελεί πρωταρχικό στόχο του
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Στο πλαίσιο επίσης του
προγράµµατος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει
ετοιµαστεί το δίκτυο ποδηλατοδρόµων των αστικών
συµπλεγµάτων της Κύπρου, το οποίο δηµοσιεύτηκε
στα αντίστοιχα τοπικά σχέδια. 

Οι απόψεις των οµιλητών, έτυχαν από µέρους των
παρευρισκοµένων και ιδίως από τους χρήστες
ποδηλάτου, εξαιρετικών σχολίων και έγιναν
εισηγήσεις όπως η διαµόρφωση ενός δικτύου
ποδηλατοδρόµων που να συνδέει τις περιοχές
κατοικίας µε τα σχολεία, τη διάκριση του
ποδηλατοδρόµου µε το χαρακτηριστικό κόκκινο –
κεραµιδή χρώµα όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες δίνοντας έτσι την αίσθηση της άνεσης και
ασφάλειας στο χρήστη του ποδηλάτου, κ.ά. 

Εντύπωση προκάλεσε πάντως η άποψη των
οργανωµένων φίλων του ποδηλάτου ότι αυτό το οποίο
επείγει πρώτιστα να γίνει είναι να περάσει το µήνυµα
του σεβασµού προς τον ποδηλάτη, ο οποίος µπορεί
σήµερα να χρησιµοποιεί τα οδικά δίκτυα χωρίς
ιδιαίτερα προβλήµατα αν και εφόσον υπάρχει ο
απαραίτητος σχεδιασµός εν αναµονή του ευρύτερου
σχεδιασµού και εκτέλεσης των ποδηλατοδρόµων. 
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Το παιδί µου
και εγώ

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008
Ψ υ χ ι κ ή  Υ γ ε ί α  κ α ι  Κ ο ι ν ω ν ί α23

ÛÂÏ›‰·

Πόσοι από µας πραγµατικά ακούµε τα παιδιά
µας χωρίς να τα διακόπτοµε και χωρίς να
λογοκρίνουµε αυτό που λένε; Συνήθως
βιαζόµαστε να πάµε κάπου, να κάνουµε κάτι και
τα διακόπτουµε λέγοντας τους... «µετά, τώρα
βιάζοµαι».....

Ακόµα και τις φορές που συζητούµε µαζί τους,
πόσο δίνουµε σηµασία, σε αυτά που µας λένε
και πόσο εύκολο είναι ν’ αποκωδικοποιήσουµε
τα µηνύµατα που µας στέλνουν; Τα παιδιά
ορισµένες φορές δυσκολεύονται να εκφράσουν
αυτό που πραγµατικά νοιώθουν και είναι
καθήκον του γονιού να καταλάβει τι πραγµατικά
θέλει να του πει το παιδί µέσα από τα λόγια ή τις
πράξεις του.

Αν ένα παιδί µπορούσε να σας ανοίξει την
καρδιά του ίσως να σας έλεγε αυτά:

1. Μη µε κακοµάθεις. Ξέρω πολύ καλά ότι δε
θα έπρεπε να έχω όλα όσα ζητήσω. Όµως
σε δοκιµάζω. 

2. Μη φοβάσαι να είσαι σταθερός µαζί µου. Το
προτιµώ, µε κάνει να αισθάνοµαι περισ-
σότερη σιγουριά.

3. Μη µε αφήσεις ν’ αποκτήσω άσχηµες
συνήθειες. Βασίζοµαι πάνω σου να τις
ανακαλύψεις στα πρώτα στάδια.

4. Μη µε κάνεις να νοιώθω µικρότερος απ’ ότι
είµαι. Αυτό θα µε έκανε να συµπεριφέροµαι
ανόητα «µεγάλος».

5. Μη µου κάνεις παρατηρήσεις µπροστά σε
άλλους, αν είναι δυνατόν. Θα προσέξω
περισσότερο αν µου µιλήσεις ήρεµα και
ιδιαιτέρως.

6. Μη µε προστατεύεις από τις συνέπειες των
πράξεων µου. Κάποτε πρέπει να µαθαίνω
από τα παθήµατα µου.

7. Μη µε κάνεις ν’ αισθάνοµαι ότι τα λάθη µου
είναι αµαρτίες. Αυτό θ’ ανέτρεπε τον
προσανατολισµό των αξιών µου.

8. Μη θυµώνεις τόσο πολύ αν κάποτε σου πω
«σε µισώ». ∆εν είναι εσένα που µισώ, αλλά
τη δύναµη σου να µου επιβάλλεσαι.

9. Μη λαµβάνεις πάρα πολύ υπόψη τις
µικροαδιαθεσίες µου. Πολλές φορές αυτές
ήταν αφορµές για να µου δώσουν την
προσοχή που χρειάζοµαι.

10. Μην γκρινιάζεις πολύ. Αν µου γκρινιάζεις
συνεχώς θ’ αµυνθώ προσποιούµενος τον
κουφό.

11. Μη βιάζεσαι να δώσεις υποσχέσεις. Να
θυµάσαι ότι αισθάνοµαι αγανάκτηση όταν οι
υποσχέσεις δεν τηρούνται.

12. Μην ξεχνάς ότι δεν µπορώ να εκφραστώ
όσο καλά θα ήθελα. Γι’ αυτό δεν εξηγώ
πάντοτε µε ακρίβεια τα γεγονότα.

13. Μην κρίνεις την ειλικρίνεια µου πολύ
αυστηρά. Ο φόβος µε κάνει εύκολα να
καταφύγω σ’ ένα µικρό ψέµα.

14. Μη µε αποτρέπεις όταν κάνω ερωτήσεις. Αν
µε αποτρέπεις σύντοµα θ’ αντιληφθείς ότι

έπαψα να ρωτώ και να ζητώ τις
πληροφορίες που χρειάζοµαι.

15. Μη µου λες ότι οι φόβοι µου είναι ανόητοι.
Είναι πολύ πραγµατικοί και πολλά µπορείς
να κάνεις για να µου δώσεις το θάρρος που
χρειάζοµαι φτάνει να µε καταλάβεις.

16. Ποτέ µην υπαινιχθείς ότι είσαι τέλειος ή
αλάνθαστος. Θα νοιώσω µεγάλη ταραχή
όταν ανακαλύψω ότι δεν είσαι ούτε το ένα,
ούτε το  άλλο.

17. Μην είσαι ασυνεπής. Θα µου προκαλούσε
σύγχυση και θα έχανα την εµπιστοσύνη µου
σε σένα.

18. Ποτέ µη νοµίσεις ότι είναι υποτιµητικό για
σένα να µου πεις «συγνώµη». Μια
ειλικρινής απολογία µε κάνει ν’ αισθάνοµαι
πιο κοντά σου.

19. Μην ξεχνάς ότι µε ενθουσιάζει ο
πειραµατισµός. ∆ε θα ήµουν παιδί χωρίς
τον πειραµατισµό γι’ αυτό άντεξε µε.

20. Μην ξεχνάς πόσο γρήγορα µεγαλώνω.
Πρέπει να σου είναι πολύ δύσκολο να µε
ακολουθείς σ’ όλα τα βήµατα µου, όµως σε
παρακαλώ προσπάθησε.

21. Μην ξεχνάς ότι δεν µπορώ ν’ αναπτυχθώ
χωρίς πολλή κατανόηση και αγάπη, αλλά
δεν χρειάζεται να στο πω αυτό, έτσι;

Αυτά είναι µερικά συµπεράσµατα που έβγαλαν
ειδικοί σε θέµατα παιδικής ψυχολογίας. Αν
διαβάσουµε προσεκτικά αυτό τον κατάλογο θα
δούµε κάποιες δικές µας συµπεριφορές ως
γονείς και κάποιες αντιδράσεις από τα παιδιά
µας να σχετίζονται µε το περιεχόµενο αυτού του
καταλόγου. Ίσως τελικά τα παιδιά να είναι οι
δάσκαλοι µας για τη δική τους ανατροφή και να
µαθαίνουµε απ’ αυτά, αν καταφέρουµε να τ’
ακούµε..

Έλενα Παναγιώτου
Κοινοτική  Νοσηλευτική Λειτουργός

Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής
(ΚΕ.ΚΟΙ.Ψ.Υ) Λεµεσού
Τηλ. 25305092

Συµβουλευτικό Κέντρο Αγ. Αθανασίου
Εστίας 9, Οικ. Αγ. Αθανασίου
Τηλ. 25720824
Κάθε ∆ευτέρα 10.30-12.30




