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Όσοι ενδιαφέρονται να διαφηµί-

σουν στην εφηµερίδα του ∆ή-

µου, µπορούν να επικοινωνή-

σουν µε τα γραφεία του ∆ήµου

στο τηλέφωνο 25 864130

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών

Οµάδων του ∆ήµου Αγίου Αθανα-

σίου απαντούν σε τρία κοινά ερω-

τήµατα.

ΣΕΛ 3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στη Λεµεσό σύντοµα, συνέδριο της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφε-

ρειών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

ΣΕΛ 4

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Οι τιτλοποιήσεις στους προσφυγι-

κούς οικισµούς έφεραν στην επι-

φάνεια σοβαρά προβλήµατα, λόγω

παρανοµιών.

ΣΕΛ 5

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ιάλεξη µε θέµα τα όρια στη συµ-

περιφορά εφήβων και παιδιών.

ΣΕΛ 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
Τιµήθηκε η Παγκόσµια Ηµέρα

Εθελοντισµού.

ΣΕΛ 9

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το όραµα που µετουσιώθηκε σε

πράξη και σκορπά ικανοποίηση.

ΣΕΛ 10

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τα παιδιά κοντά στο θαυµαστό

κόσµο του βιβλίου.

ΣΕΛ 14

Φίλοι δηµότες,

Θέτουµε ενώπιον σας τη νέα µας έκ-

δοση σαφώς αναβαθµισµένη µε νέα

δοµή και σύγχρονη παρουσίαση. Αυτό

είναι το αποτέλεσµα των εµπειριών

που έχουµε, συσσωρευµένες µέσα

από τα έξι χρόνια παρουσίας µας

ανάµεσα σε σας τους δηµότες, αλλά

και των δικών σας εισηγήσεων, και

όπως πολλοί φίλοι οµολογούν, τα

«Αηθανασίτικα Νέα» έχουν γίνει ένας

καλός φίλος ενηµέρωσης και πλη-

ροφόρησης.

Στόχος µας είναι η συνεχής προσπά-

θεια βελτίωσης και η πιο τακτική έκ-

δοση για καλύτερη µεταξύ µας επι-

κοινωνία.

Καλωσορίζω ιδιαίτερα σ’ αυτή την

αναβαθµισµένη έκδοση τις µίνι συ-

νεντεύξεις των επικεφαλής των δη-

µοτικών οµάδων του Συµβουλίου µας

και προσδοκώ στη συνέχεια στην πα-

ρουσίαση και των απόψεων των άλ-

λων µελών του Συµβουλίου για τα

δρώµενα στο ∆ήµο. 

Επειδή η έκδοση µας αυτή συµπίπτει

µε τη γιορτή του Πάσχα και τον ερ-

χοµό της Άνοιξης, γεγονότα που µας

γεµίζουν δύναµη και αισιοδοξία, ζων-

τανεύει µέσα µας και η ελπίδα για

δικαίωση του λαού µας, Ελληνοκυ-

πρίων και Τουρκοκυπρίων, µε την

ευχή πως του χρόνου ο διαµοιρασµός

και η κατοχή θ’ ανήκουν στο παρελ-

θόν.  

Είναι γι’ αυτό που όλοι µας επιβάλλεται

να παραµείνουµε ενωµένοι, δίνοντας

µε τη συστράτευση µας δύναµη και

κουράγιο στον πρόεδρο της ∆ηµο-

κρατίας και στην πολιτική ηγεσία,

στην τιτάνια προσπάθεια για λύση

στη βάση αρχών που θα επανενώνει

τον τόπο, το λαό, τους θεσµούς και

θα επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση

κάθε Κύπριου σε µια Οµόσπονδη ∆η-

µοκρατική Πατρίδα.

ΚΥΡΙAΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

editorial

ΑΝΤΖΕΝΤΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Παρασκευή 23 Απριλίου 2010
ώρα 7.30µ.µ.

Πολιτιστικό Κέντρο
του ∆ήµου.

Εκδήλωση στα πλαίσια της

Παγκόσµιας Ηµέρας Βιβλίου.

Τετάρτη 19 Μαΐου 2010
ώρα 7.00µ.µ.

Αίθουσα Εκδηλώσεων
του ∆ήµου. Βράβευση
εθελοντών-αιµοδοτών.

Σάββατο 24 Απριλίου 2010
ώρα 2.30µ.µ

Γήπεδο Μίνι Ποδοσφαίρου
NOVA SPORTS
(Περιοχή Χαράκη).

Τουρνουά Ποδοσφαίρου
µεταξύ των συλλόγων/
σωµατείων/
οργανωµένων συνόλων
της περιοχής. Απονοµή
των βραβείων στους
νικητές.

Κυριακή 2 Μαΐου 2010
ώρα 9.30π.µ.

Εκκίνηση: Μπροστά από
το Γυµνάσιο Λινόπετρας.

Τερµατισµός: Πλατεία
Πολιτιστικού Κέντρου
∆ήµου Αγίου
Αθανασίου.

«Γύρος Αγίου
Αθανασίου 2010» -
Βράβευση νικητών.

Νέα έκδοση, νέα πνοή...

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010
ώρα 7.00µ.µ.

Αίθουσα Εκδηλώσεων
του ∆ήµου.

Βράβευση Αρίστων
Αθλητών του ∆ήµου
για το έτος 2009.

Πέµπτη 6 Μαΐου 2010
Τιµή στην πολύτεκνη
οικογένεια.
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∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

ΧAΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟYΛΟΥ 
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Οµάδας ΑΚΕΛ

1. Το µεγάλο στοί-

χηµα για το ∆ήµο Αγί-

ου Αθανασίου είναι

η υλοποίηση του ανα-

πτυξιακού προγράµ-

µατος που κατά τη

δική µας εκτίµηση

ως ∆ηµοτική Οµάδα ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες

∆υνάµεις βρίσκεται σε πολύ καλή πορεία

και σ’ αυτό όλοι έχουµε να συνεισφέρουµε.

Θέλουµε όµως να σταθούµε ιδιαίτερα στις

προσπάθειες που καταβάλλουµε σε συν-

θήκες οικονοµικής κρίσης, ώστε να προ-

βούµε σε τέτοιες περισυλλογές, που η υπη-

ρεσία θα καθίσταται το ίδιο αποτελεσµατική

χωρίς να επηρεάζεται το έργου του ∆ήµου

µας. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται

και η τελευταία απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, που αξιοποιώντας π.χ. την

αυξηµένη συµµετοχή στην ανακύκλωση,

µειώνει τις µέρες περισυλλογής των οι-

κιακών απορριµµάτων, που φυσιολογικά

έχουν µε την ανακύκλωση µειωθεί και

έτσι οι εργάτες αξιοποιούνται για άλλες ερ-

γασίες καθαριότητας του ∆ήµου. Στοίχηµα

ακόµα για εµάς τους ανθρώπους της Αρι-

στεράς είναι η περισσότερη εµπλοκή µας

και η στήριξη των µη προνοµιούχων οµά-

δων δηµοτών, και σ’ αυτή τη κατεύθυνση

µε ικανοποίηση βλέπουµε τις πρωτοβουλίες

που αναπτύσσονται, τις οποίες το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο στηρίζει οµόφωνα.

2. Θεωρώ ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί

από την αρχή της πενταετίας σ’ ότι αφορά

στην ανάπτυξη ή και ενίσχυση της υποδοµής

του ∆ήµου, της προώθησης έργων, της

προσφοράς υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν

µια σύγχρονη πόλη (αποχετεύσεις, νέα δί-

κτυα υδατοπροµήθειας, χώρους στάθµευ-

σης) βρίσκονται σε πορεία πλήρους εφαρ-

µογής και υλοποίησης. Οι σχεδιασµοί που

έχουν γίνει είναι και µεγαλεπήβολοι αλλά

και εφικτοί και µε την προνοητικότητα όλων

µας, µε επικεφαλή τον δήµαρχο και τη

βοήθεια της Κυβέρνησης, θα υλοποιηθούν,

καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των περιο-

χών: Παραδοσιακού Κέντρου, Προσφυγικών

Οικισµών, Παραλιακής Περιοχής.

3. Το όραµα της ∆ηµοτικής Οµάδας του

ΑΚΕΛ είναι η συνεχής και απρόσκοπτη πα-

ροχή υπηρεσιών στο δηµότη. Θέλουµε µέσα

από την πείρα που συνεχώς συσσωρεύουµε

και χρησιµοποιώντας κάθε µέσο, είτε αυτό

λέγεται ανθρώπινος παράγοντας, είτε αυτό

λέγεται τεχνολογία, να κάνουµε πράξη αυτό

που πάντα λέγαµε «είναι ένας ∆ήµος που

αξίζει να ζεις». Εξάλλου αυτή είναι και η

όλη φιλοσοφία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που θέλει την εξουσία πιο κοντινή και απο-

τελεσµατική προς τον πολίτη.   

ΑΝ∆ΡEΑΣ ∆ΙΟΓEΝΟΥΣ
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Οµάδας ∆ΗΣΥ 

1. Το στοίχηµα που

θα πρέπει να κερδίσει

ο ∆ήµος Αγίου Αθα-

νασίου για τη νέα

χρονιά, αλλά και για

κάθε χρονιά είναι να

επιτύχει την υλοποί-

ηση των προσδοκιών που οι ∆ηµότες ανα-

µένουν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε

πρωτοβουλίες, συλλογικότητα και  υπευ-

θυνότητα στη σκέψη, στη διαδικασία και

εκτέλεση των αποφάσεων για πρόοδο και

ανάπτυξη. 

2. Σαν ∆ηµοτική Οµάδα του ∆ΗΣΥ θέσαµε

στόχους και σχεδιασµούς και στην προ-

εκλογική περίοδο, πριν την ανάληψη των

καθηκόντων µας, αλλά και µετά µέσα στη

δράση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πι-

στεύουµε ότι οι εµπεριστατωµένες απόψεις

της δικής µας οµάδας θα µπορούσαν να

συνθέσουν ακόµη πιο πλατιούς και δυνα-

τούς στόχους για το καλό του ∆ήµου και

γενικότερα των ∆ηµοτών µας. Στους στό-

χους µας σηµειώνουµε το Πάρκο Αγωνι-

στών, το πάρκο εις µνήµη του Νικόλα

Παφίτη καθώς επίσης και τη διαµόρφωση

χώρου στάθµευσης παρά την εκκλησία

Αγίου Μηνά στο χωρίο Άγιος Αθανάσιος.

3. Η διαχρονική παρουσία µας στα κοινά,

η αγάπη για το ∆ήµο, το όραµα µας και η

εµπειρία µας προδιαγράφει ανάγλυφα, να

γίνει δηλαδή ο ∆ήµος µας πρότυπο στην

καθαριότητα, στην οµορφιά, πλούσιος σε

έργα υποδοµής που θα µπορεί ο κάθε ∆η-

µότης να ζει και να δραστηριοποιείται πολύ

ευχάριστα και περήφανα στο ∆ήµο του.

Μεγάλο στοίχηµα είναι η ενεργός συµµετοχή

των δηµοτών στην πορεία ανάπτυξης και

προόδου του ∆ήµου µας. Ο ∆ήµος Αγίου

Αθανασίου να γίνει υπόθεση όλων µας µε

την ενεργό συµµετοχή των δηµοτών. 

ΣΩΤHΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠAΣ 
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Οµάδας ∆ΗΚΟ 

1. Το στοίχηµα που

θα πρέπει να κερ-

δίσει ο ∆ήµος Αγίου

Αθανασίου θα είναι

η υλοποίηση των

έργων που βρίσκον-

ται σε εξέλιξη δηλ.

η διαµόρφωση και αναµόρφωση του ∆ή-

µου µας σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή

πόλη, καθώς και στην καλύτερη ποιότητα

ζωής των δηµοτών µας.

2.Πιστεύουµε πως ναι καταφέραµε να πε-

τύχουµε το σχεδιασµό και την επίτευξη των

στόχων που θέσαµε, σ’ ένα µεγάλο βαθµό.

3. Το όραµα µας για το ∆ήµο µας

είναι όσο το πιο δυνατό µπορούµε να

προσφέρουµε στους ∆ηµότες µας, όλα

όσα απολαµβάνει ένας πολίτης σε µια

σύγχρονη ευρωπαϊκή και ευηµερούσα

κοινωνία.

ΒΑΣIΛΗΣ ΣΤΑYΡΟΥ 
Επικεφαλής ∆ηµοτικής Οµάδας Ε∆ΕΚ

1. Σε σχέση µε το

πρώτο ερώτηµα το

οποίο τίθεται για το

ποιο είναι το στοίχηµα

που καλείται να κερ-

δίσει ο ∆ήµος του Αγί-

ου Αθανασίου, κατά

την άποψη µου είναι η παράδοση της πλατείας

του ∆ήµου και η λειτουργία της ως ένας

χώρο συνάντησης, ψυχαγωγίας και καλυ-

τέρευσης της ζωής των δηµοτών. Εξάλλου,

πολύ σηµαντική είναι και η αποπεράτωση

των υπόλοιπων έργων που βρίσκονται σε

εξέλιξη, έργα τα οποία θα αλλάξουν ριζικά

προς το καλύτερο, τόσο την εικόνα του

∆ήµου, όσο και θα διευκολύνουν την κα-

θηµερινότητα των δηµοτών του.

2. Μέχρι σήµερα, κατέχοντας τη θέση

του ∆ηµοτικού Συµβούλου, πιστεύω ότι

κατάφερα να συνεργαστώ συναινετικά και

καλόπιστα, τόσο µε το ∆ήµαρχο όσο και µε

τους συναδέλφους µου στο ∆ηµοτικό Συµ-

βούλιο για την επίτευξη των προσωπικών

και κοµµατικών µου στόχων. Αυτό επι-

τεύχθηκε έχοντας µια πολύ καλή συνερ-

γασία, µακριά από ακρότητες και λαϊκισµούς,

εξυπηρετώντας πάντα τα καλώς νοούµενα

συµφέροντα των δηµοτών. Στόχος µου

ήταν και παραµένει να ακολουθήσω την

ίδια πολιτική, τηρώντας πάντοτε τις αρχές

και τις αξίες µου ως σοσιαλιστής.

3. Το προσωπικό µου όραµα για το ∆ήµο

είναι µε το τέλος της πρώτης µου θητείας

να φύγω αθόρυβα από το ∆ηµοτικό Συµ-

βούλιο, αφήνοντας πίσω µου όσο το

δυνατό περισσότερες θετικές εντυπώσεις

και την καλύτερη δυνατή προσφορά στο

∆ήµο, τιµώντας τον εαυτό µου και το

κόµµα µου. Επιπλέον, από την πλευρά

µου θα ήθελα να τονίσω ότι είµαι πάντα

στη διάθεση της υπηρεσίας, αν µου ζητηθεί,

να δουλέψω, αψηφώντας οποιοδήποτε

κόστος χρόνου, ώστε να προσφέρω στους

δηµότες όσο δυνατόν περισσότερα. Σ’

αυτό το σηµείο θα ήθελα απλά να επιση-

µάνω ότι τα οράµατα του κάθε δηµοτικού

συµβουλίου είναι δύσκολο να επιτευχθούν

για το λόγο ότι ως δηµοτικός σύµβουλος

δε διαθέτεις πολλές εξουσίες, οπόταν δεν

έχεις και τις ανάλογες ευκαιρίες ώστε να

µπορέσεις να οραµατιστείς, να σχεδιάσεις

και να επιτύχεις στους στόχους σου.

Το όραµα και οι στόχοι για το ∆ήµο µας
Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Οµάδων

του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου καταθέτουν

τις απόψεις τους σε τρία κοινά ερωτήµατα:

1Ποιο είναι κατά την άποψή σας το στοί-

χηµα που θα πρέπει να κερδίσει ο ∆ή-

µος Αγίου Αθανασίου για τη νέα χρονιά;

2 Πιστεύετε ότι µέχρι σήµερα, ως ∆η-

µοτικό Συµβούλιο, καταφέρατε να

πετύχετε την προώθηση των σχεδιασµών

και την επίτευξη των στόχων που θέσατε,

µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας;

3 Ποιο είναι το όραµά σας για το ∆ήµο

του Αγίου Αθανασίου;

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου, µέσα στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθµισης των υπηρεσιών του σε συνεργασία µε την

JCC Payment System Ltd., σας πληροφορεί ότι µπορείτε τώρα να πληρώνετε τους λογαριασµούς φορολογιών
(δηµοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, επαγγελµατικής άδειας, τελών σκυβάλων, αδειών επαγγελµατικών υποστατικών

και καθαριότητας οικοπέδων) και από το διαδίκτυο εύκολα, γρήγορα και ασφαλισµένα µέσω της ιστοσελίδας JCC

Payment System Ltd. (www.jccsmart.com) όπου η συναλλαγή γίνεται απευθείας µε την πιστωτική σας κάρτα.
Η συνεργασία µε την JCC Payment System Ltd. έχει αρχίσει από τον Ιούλιο του 2009 και υπάρχει ανταπόκριση από

τους δηµότες / φορολογούµενους σε ικανοποιητικό βαθµό. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε τα γραφεία του ∆ήµου στο τηλέφωνο 25 724135 (εσωτ. 3)

Τώρα και ηλεκτρονικά
Όσοι δηµότες επιθυµούν να λαµβάνουν το ενηµερωτικό πρό-

γραµµα εκδηλώσεων του ∆ήµου ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικώς,

παρακαλούνται όπως δηλώσουν τα στοιχεία τους, στα γραφεία

του ∆ήµου στο τηλ. 25 864130 ή να συµπληρώσουν και παρα-
δώσουν το παρόν απόκοµµα στα γραφεία του ∆ήµου ή να το

στείλουν στο φαξ: 25 725010 ή στο E-mail: demos.ag.athana-
sios.polit@cytanet.com.cy

Ονοµατεπώνυµο: ...........................................................................................

∆ιεύθυνση: .....................................................................................................

Τηλέφωνο επικοινωνίας: .............................................................................

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: .............................................................................

Πληρωµή λογαριασµών 
µέσω διαδικτύου
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ΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εξαιρετική επιτυχία για την αντιπροσωπεία

µας στην Επιτροπή Περιφερειών θεω-

ρείται η εξασφάλιση της διοργάνωσης

συνεδρίου και σεµιναρίου περί το τέλος

Ιουνίου 2010 στη Λεµεσό, µε θέµα «Αει-

φόρος Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Προ-

στασία των Φυσικών Πόρων». 

Η σχετική πρόταση που κατατέθηκε

πρόσφατα από την αντιπροσωπεία µας,

επιλέγηκε  κατόπιν επαναληπτικής ψη-

φοφορίας και όπως ανέφερε ο εκ των

εισηγητών της πρότασης, ∆ήµαρχος Αγίου

Αθανασίου κ. Κυριάκος Χατζηττοφής,

έτυχε υποστήριξης επειδή αξιολογήθηκε

ως η πιο ολοκληρωµένη  και ικανή  να

συµβάλει στην προώθηση των ευρω-

παϊκών πολιτικών που αφορούν στην

προστασία του περιβάλλοντος. 

∆ια-δηµοτική συνεργασία
Οι συµµετέχοντες στη συνεδρίαση της

Επιτροπής των Περιφερειών, πέραν των

ζητηµάτων σε σχέση µε γνωµοδοτήσεις

που θα τους απασχολήσουν, θα έχουν

την ευκαιρία συµµετοχής  σε σεµινάριο,

κατά το οποίο θα αναπτυχθούν εµπερι-

στατωµένα οι προσπάθειες που κατα-

βάλλει η Κύπρος και  ειδικότερα η δια-

δηµοτική συνεργασία του ευρύτερου

αστικού συµπλέγµατος της Λεµεσού,

όπως το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λε-

µεσού-Αµαθούντος (ΣΑΛΑ), για αειφόρο

διαχείριση λυµάτων και βρόχινων νερών.

Ήδη για το σκοπό αυτό, δραστηριοποιείται

το ΣΑΛΑ, το έργο του οποίου θα αποτε-

λέσει αντικείµενο  συζήτησης κατά τη

διάρκεια του σεµιναρίου. 

Παράλληλα, όπως τόνισε ο ∆ήµαρχος,

σε ένα τέτοιο συνέδριο, απόψεις για τα

ζητήµατα του περιβάλλοντος θα κατατε-

θούν και από τα αρµόδια Υπουργεία,

Εσωτερικών και Φυσικών Πόρων και

Περιβάλλοντος, καθώς και από άλλους

δηµόσιους φορείς και οργανισµούς, ενώ

οι εκατό και πλέον σύνεδροι θα έχουν

την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά

την κυπριακή πραγµατικότητα και να ενη-

µερωθούν για την πολιτική κατάσταση.

Οι εργασίες του συνεδρίου µε θέµα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβάλλον,

Προστασία των Φυσικών Πόρων», θα πραγµατοποιηθεί γύρω στο τέλος Μαίου.

Προβλήµατα που απασχολούν τη

Βιοµηχανική Περιοχή Αγίου Αθα-

νασίου συζήτησαν σε χθεσινή

τους συνάντηση ο ∆ήµαρχος Κυ-

ριάκος Χατζηττοφής και το νεοε-

κλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο του

Συνδέσµου. Στη συνάντηση ο

Πρόεδρος του Συνδέσµου κ. Βά-

σος ∆ηµητριάδης παρουσίασε

µεταξύ άλλων µια σειρά από ζη-

τήµατα που έχουν προκύψει από

τη συζήτηση στην πρόσφατη Γε-

νική Συνέλευση του Συνδέσµου

και αφορούν στη βελτίωση των

υποδοµών στη Βιοµηχανική Πε-

ριοχή, στη δηµιουργία νέων χώ-

ρων στάθµευσης και ηλεκτρο-

δότησης των υφιστάµενων, στη

δηµιουργία συστήµατος µονο-

δρόµισης για ασφαλέστερη δια-

κίνηση, στη λήψη πρόσθετων µέ-

τρων για οδική ασφάλεια, καθώς

επίσης και προβλήµατα που αφο-

ρούν στην καθαριότητα. Εξέφρα-

σαν επίσης τις ανησυχίες τους

για το γεγονός ότι στα φώτα τρο-

χαίας της εισόδου της Βιοµηχα-

νικής περιοχής, τα δυστυχήµατα

αποτελούν πλέον καθηµερινό φαι-

νόµενο. Για το λόγο αυτό, ζήτησαν

από τον ∆ήµαρχο όπως προβεί

στις αναγκαίες ενέργειες για βελ-

τίωση της κατάστασης. Έγινε επί-

σης ανταλλαγή απόψεων για την

πρωτοβουλία που ο Σύνδεσµος

έχει αναλάβει για τη δηµιουργία

συγκροτήµατος καταστηµάτων

και χώρου για εστιατόριο, µε σκο-

πό την εξυπηρέτηση των εργα-

ζοµένων, ενώ ενηµερώθηκε από

τον ∆ήµαρχο για την πορεία των

διαδικασιών ανέγερσης Πολυ-

δύναµου Κέντρου στο χώρο της

Βιοµηχανικής. Ο ∆ήµαρχος επα-

ναβεβαίωσε το γεγονός ότι τα

έργα που αφορούν στη βελτίωση

του οδικού δικτύου προγραµµα-

τίζονται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο,

ενώ για άλλα ζητήµατα που αφο-

ρούν και άλλες δηµόσιες υπη-

ρεσίες θα προωθηθούν προς επί-

λυση ή/και προς συζήτηση στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη

αποφάσεων.

Τα είπαν ∆ήµαρχος και Σύνδεσµος
Βιοµηχανικής Αγίου Αθανασίου

Σύνοδος της Επιτροπής στη Λεµεσό
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

Yπογράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου µεταξύ

του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου και της Τρά-

πεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ το συµ-

βόλαιο δανείου ύψους €679.814,00, για

την κατασκευή πολεοδοµικών έργων µε

Κυβερνητική Εγγύηση και δανείου ύψους

€1.175.247,00 για την εκτέλεση διαφόρων

έργων, χωρίς Κυβερνητική Εγγύηση. 

Με κυβερνητική εγγύηση
Το δάνειο, το οποίο έχει εξασφαλιστεί

µε κυβερνητική εγγύηση θα καλύψει

µία σειρά πολεοδοµικών έργων, τα οποία

θα εκτελεστούν στο ∆ήµο ή βρίσκονται

σε διαδικασία εκτέλεσης:

1. Κατασκευή του χώρου πρασίνου,των

οδών Μεσογείου & Ορεστιάδος.                                          

2. Κατασκευή του χώρου πρασίνου της

οδού Αλέξη Μινωτή.

3. Κατασκευή του χώρου πρασίνου της

οδού Απόλλωνος.          

4. Κατασκευή του χώρου πρασίνου των

οδών Ελπινίκης & 1ης Οκτωβρίου.

5. Κατασκευή του χώρου στάθµευσης

της εκκλησίας Αγίου Μηνά και µικρού

Γραµµικού πάρκου.

Χρηµατοδότηση
Το δε δάνειο, το οποίο έχει εξασφαλιστεί

και θα χρηµατοδοτηθεί από το ∆ήµο,

αφορά την κατασκευή διαφόρων έργων,

όπως είναι η κατασκευή χώρων πρα-

σίνου, η ανέγερση ∆ηµοτικής Βιβλιο-

θήκης και Πολυκέντρου Νεολαίας, η

ανέγερση καφετερίας και άλλων χώρων

ψυχαγωγίας και αναψυχής στην κεν-

τρική πλατεία του ∆ήµου, η κατασκευή

της οδού Τάκη Χριστοδούλου (Πρώην

Μπιζανίου) και η επέκταση των γρα-

φείων του ∆ήµου-∆ηµοτικού Μεγάρου.

Το συµβόλαιο υπόγραψαν από πλευράς

του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου οι ∆ή-

µαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής και

Αντιδήµαρχος κ. Νικόλας Γερολέµου

και η ∆ηµοτικός Σύµβουλος κα Χαρί-

κλεια Λεβέντη, ενώ από µέρους της

Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ., οι

διευθυντές Τµήµατος Μεγάλων Επιχει-

ρήσεων Λεµεσού κ. Βασίλης Χατζη-

χρίστου και κ. ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου. Ο

κ. ∆ήµαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση

του για την εξασφάλιση του δανείου

και για τους ευνοϊκούς όρους που το

διέπουν, αλλά και για το γεγονός ότι το

συγκεκριµένο δάνειο αποτελεί απαραί-

τητη  προϋπόθεση για την εκτέλεση

σηµαντικών έργων για τη συνέχιση της

ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου

Αγίου Αθανασίου.

Ο
ι τιτλοποιήσεις στους προ-

σφυγικούς οικισµούς έφεραν

στην επιφάνεια σοβαρά προ-

βλήµατα συσσωρευµένων

παρανοµιών, οι οποίες απο-

τελούν σηµείο τριβής τόσο µεταξύ των

ιδίων των κατοίκων, όσο και µεταξύ της

Τοπικής Αρχής και των παρανοµούντων.

Το συγκεκριµένο ζήτηµα απασχόλησε

πρόσφατα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου, το οποίο

έχει, ήδη, πάρει απόφαση σε πρώτη φάση

να ειδοποιήσει όλους όσοι έχουν προβεί

σε νέες ανεγέρσεις ή προσθήκες χωρίς

την εξασφάλιση των σχετικών αδειών,

ώστε να προχωρήσουν είτε σε κατεδα-

φίσεις είτε σε ανάλογες τροποποιήσεις,

µε βάση τις ενδεδειγµένες διαδικασίες. 

Το θέµα καθίσταται πιο πολύπλοκο,

αφού στους τίτλους ιδιοκτησίας, όπως

ανέφερε στη συνεδρίαση ο ∆ήµαρχος κ.

Χατζηττοφής, αναγράφεται ότι υπάρχουν

παράνοµες κατασκευές, πρόβληµα που

κατά την άποψη του ∆ηµοτικού Συµβου-

λίου θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί πριν

από την τιτλοποίηση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο

δεν έγινε, παρά το γεγονός πως την επί-

λυση του προβλήµατος ζήτησε και η ίδια

η Τοπική Αρχή. Έτσι σήµερα, υποστήριξε

ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου, προκύ-

πτουν και νέα προβλήµατα, τα οποία, σε

κάποιες περιπτώσεις αποτελούν αιτία

προστριβών µεταξύ των κατοίκων.  

Νέες αυθαιρεσίες ελέω αυτονοµίας
Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες νιώθοντας

την αυτονοµία που έχουν εξασφαλίσει

από τον τίτλο ιδιοκτησίας που κατέχουν

στις πλείστες των περιπτώσεων, όπως

αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, προβαί-

νουν και σε πρόσθετες αυθαιρεσίες.

Την ίδια ώρα, πολύ περιορισµένες

είναι εκείνες οι περιπτώσεις, όπου

υπάρχει διάθεση για συµµόρφωση και

διασφάλιση τόσο της νοµιµότητας όσο

και της εξασφάλισης κατασκευών, µε

στατική επάρκεια και οι οποίες καλύ-

πτονται από τις σχετικές νοµοθεσίες

και µπορούν να νοµιµοποιηθούν.

Παρόµοια προβλήµατα προκύπτουν

και σε µια σειρά παράνοµων κατα-

σκευών σε δηµόσιους χώρους στάθ-

µευσης ή κοινόχρηστους χώρους πο-

λυκατοικιών, θέµα που είχε εγερθεί

σε πρόσφατη συνάντηση αντιπροσω-

πείας του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου µε

τον Υπουργό Εσωτερικών Νεοκλή Συ-

λικιώτη. Κατά τη διάρκεια της συνάν-

τησης αυτής, λειτουργοί του Τµήµατος

Πολεοδοµίας ανέλαβαν να ενηµερώ-

σουν τον ∆ήµο για το καθεστώς των

χώρων αυτών, έτσι που να µπορέσει

η Τοπική Αρχή να προβεί σε συγκε-

κριµένες ενέργειες για να αποκατα-

σταθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η

τάξη και η εύρυθµη λειτουργία τους.

∆υστυχώς, όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος,

αυτά είναι τα αποτελέσµατα µιας πο-

λιτικής «ανοχής» από την εποχή ανέ-

γερσης των προσφυγικών κατοικιών,

τα οποία καλούµαστε σήµερα να αντι-

µετωπίσουµε και οφείλουµε να το κά-

νουµε, διαφορετικά, κατέληξε, θα οδη-

γηθούµε σε µια χαώδη κατάσταση.

Οι τιτλοποιήσεις δεν έφεραν και τη λύση... 
Στους προσφυγικούς οικισµούς οι παράνοµες και αυθαίρετες ανεγέρσεις

ή προσθήκες εξακολουθούν να ταλανίζουν την Τοπική Αρχή

Έργα για κατασκευή και εκτέλεση



Η
Σχολική Εφορεία Αγίου Αθα-

νασίου και το ∆ηµοτικό Συµ-

βούλιο Νεολαίας σε συνερ-

γασία µε τον τοµέα Πρόληψης

του Οργανισµού Νεολαίας

Κύπρου και το Συµβουλευτικό Σταθµό

«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» διοργάνωσαν στις 24 Φε-

βρουαρίου 2010 διάλεξη µε θέµα: «Τα όρια

στη συµπεριφορά παιδιών και εφήβων». 

Στη διάλεξη παρευρέθηκαν ο ∆ή-

µαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφής και

µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου

Αθανασίου, σχολικοί έφοροι και µέλη

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας.

Αθρόα ήταν, εξάλλου, και η προσέλευση

των γονέων από τα σχολεία της περιοχής

του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. Εκ µέρους

της Σχολικής Εφορείας Αγίου Αθανασίου

και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας

χαιρετισµό απηύθυνε ο κ. Μαρίνος Κυ-

ριάκου, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας

Αγίου Αθανασίου, ο οποίος ανέφερε ότι

η εφηβεία είναι δύσκολη περίοδος τόσο

για τους έφηβους όσο και για τους γονι-

ούς. Είναι γι’ αυτό που διοργανώνεται,

όπως είπε, αυτή η διάλεξη, ώστε όλοι οι

εµπλεκόµενοι φορείς να συµβάλουν στην

απάµβλυνση του προβλήµατος, µέσα

από τις γνώσεις και τις εµπειρίες των

ειδικών που διαθέτουν, σε σχέση µε

αυτά τα θέµατα.

Συµπεριφορά παιδιών και εφήβων
Ακολούθως, η κα Ελισάβετ Παύλου –

Παπαγιάννη, υπεύθυνη της Μικρή Άρκτος

(Λεµεσός) αναφέρθηκε στο θέµα της θέ-

σπισης και της τήρησης ορίων στη συµ-

περιφορά των παιδιών και των εφήβων,

το οποίο απασχολεί και προβληµατίζει

έντονα τους γονείς. «Πολλές φορές αι-

σθανόµενοι τύψεις για το γεγονός ότι

πολλές ώρες της ηµέρας οι γονείς είναι

εκτός σπιτιού, δυσκολεύονται να θέσουν

περιορισµούς ή όρια ή να τιµωρήσουν

µια ανεπιθύµητη συµπεριφορά των παι-

διών τους. Στην πραγµατικότητα, όµως,

η έλλειψη ορίων ισοδυναµεί µε έλλειψη

σταθερότητας στην οικογένεια, προκαλεί

συναισθήµατα ανασφάλειας, τόσο στα

παιδιά όσο και στους εφήβους, ενώ όταν

τα όρια δεν είναι σαφώς διατυπωµένα

οδηγούνται σε άσκοπες συζητήσεις και

συγκρούσεις», ανέφερε ειδικότερα η κα

Παύλου. Η διαδικασία της οριοθέτησης,

πρόσθεσε, έχει σκοπό να διδάξει στα

παιδιά την καλλιέργεια συνείδησης και

να τα βοηθήσει ν’ αναπτύξουν τις ικανό-

τητες λήψης αποφάσεων. Τα όρια, συµ-

πλήρωσε, πρέπει να έχουν νόηµα, να

προάγουν την ασφάλεια και την κοινωνική

προσαρµογή του παιδιού, να εξηγούνται

µε τρόπο κατανοητό και να µην κατα-

πιέζουν τον αυθορµητισµό και την ελεύ-

θερη έκφραση. «Οι τιµωρίες έχουν σκοπό

τη µείωση της συχνότητας εµφάνισης

µιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς και

άρα δεν πρέπει να έχουν χαρακτήρα

τροµοκρατίας ή εκδίκησης», κατέληξε. 

Βιωµατικό εργαστήρι
Κατά τη διάρκεια της διάλεξης, µαθητές

από το Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου πα-

ρακολούθησαν βιωµατικό εργαστήρι υπό

την καθοδήγηση της κας Νικόλ Γιαννάκη

– υπεύθυνης του Συµβουλευτικού Σταθµού

«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ». Τέλος, ακολούθησε καλλι-

τεχνικό πρόγραµµα από µαθητές του Γυ-

µνασίου Αγίου Αθανασίου υπό την καθο-

δήγηση της κας Μύριας Αβρααµίδου.
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Εφηβεία: Μια δύσκολη περίοδος...
Η έλλειψη ορίων ισοδυναµεί µε έλλειψη σταθερότητας στην οικογένεια και προκαλεί ανασφάλειες.

Στις 18 ∆εκεµβρίου, πραγµατοποι-

ήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Χορός

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαί-

ας Αγίου Αθανασίου στην Ταβέρνα

«Μεζεδόκηπος». Στην εκδήλωση

που έγινε µε µεγάλη επιτυχία, συµ-

µετείχαν πέραν των 100 ατόµων ενώ

κατά τη διάρκεια της νύκτας οι καλε-

σµένοι είχαν την ευκαιρία να διασκε-

δάσουν αλλά και να κερδίσουν

πλούσια δώρα που κληρώθηκαν.

Χριστουγεννιάτικος
Χορός
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου

Αθανασίου διοργάνωσε, µε µεγάλη επι-

τυχία, συναυλία µε µαθητικά συγκρο-

τήµατα. Η συναυλία διοργανώθηκε στο

κλειστό γήπεδο του Λυκείου Λινόπετρας,

σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αγίου Αθα-

νασίου και το Συµβουλευτικό Σταθµό

«Οδυσσέας», µε τίτλο «Οι Νέοι τραγου-

δούν για τη Ζωή».  Σ΄ αυτήν συµµετείχαν

τα συγκροτήµατα «Winds of Eternity»,

«Illusion», «Ethereal Black» και «Slight

Offensive». Οι νέοι είχαν την ευκαιρία

να παρακολουθήσουν µια µοναδική

συναυλία από συµµαθητές τους που

αγαπούν τη µουσική και δηµιουργούν

µέσα απ’ αυτήν, ενώ παράλληλα δόθηκε

στα µαθητικά συγκροτήµατα η ευκαιρία

να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και

να τραγουδήσουν τραγούδια που τους

εκφράζουν και αγαπούν.  

Σε σύντοµο χαιρετισµό της η Πρό-

εδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεο-

λαίας Αγίου Αθανασίου, κα Λία Λεβέντη,

ανέφερε ότι η ενασχόληση των εφήβων

µε τη µουσική δίνει στους νέους την ευ-

καιρία να στραφούν προς τη δηµιουργι-

κότητα, καθώς και άλλες υγιείς ενασχο-

λήσεις, παραµένοντας έτσι µακριά από

εξαρτήσεις και άλλους κινδύνους που

απειλούν τη σηµερινή νεολαία. Παράλ-

ληλα τόνισε πως οι νέοι ήλθαν σε επαφή

µε υγιή πρότυπα προς µίµηση, µέσω

της παγκόσµιας γλώσσας της µουσικής. 

Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσοι συ-

νέβαλαν στην επιτυχία της όλης εκδή-

λωσης, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαρι-

στήσει τους ΟΠΑΠ, ΟΝΕΚ, Μάγκας Su-

perstore, εφηµερίδα «Λεµεσός» και τη

ραδιοτηλεόραση Capital, οι οποίοι απο-

τέλεσαν τους κύριους χορηγούς της όλης

εκδήλωσης. Ήταν µια αξέχαστη βραδιά

γεµάτη µπόλικο κέφι, ενθουσιασµό, νε-

ανικά χαµόγελα και θετικά µηνύµατα για

µια ζωή χωρίς εξαρτήσεις.

Στους ξέφρενους ρυθµούς του καρναβαλιού είχαν την ευκαιρία να γλεντήσουν 200 και πλέον νέοι της περιοχής του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, οι οποίοι συνόδευαν το

άρµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νεολαίας «Σταυροφόροι», στη µικρή και µεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, στις 7 και 14 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.

Στους ρυθµούς του Καρναβαλιού

«Οι Νέοι τραγουδούν για τη Ζωή»



8 ΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ

Π

ΣΤ

Π

ΑΠΟ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
H ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ!
ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ & ΛΕΜΕΣΟΣ

Τώρα συλλέγουµε 
PMD & ΧΑΡΤΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΜΕΡΑ 
ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α... 
Επειδή εσείς µας το ζητήσατε!

ΧΑΡΤΙPMD

www.greendot.com.cy

T: 7000 0090

∆ΗΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

 PMD KAI XAPTIOY

Λευκωσία Τρίτη βράδυ

Λατσιά Κυριακή βράδυ

Λακατάµια Πέµπτη βράδυ

Στρόβολος (σε τρεις τοµείς) 

Τοµέας Α: Ανατολικά του Πεδιαίου Ποταµού και Βόρεια 
της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού (πρώην Λεωφ. Τροόδους) Παρασκευή βράδυ

Τοµέας Β: Νότια της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 
(πρώην Λεωφ. Τροόδους) και Νότια της Λεωφ. Λεµεσού Κυριακή βράδυ

Τοµέας Γ: ∆υτικά του Πεδιαίου Ποταµού ∆ευτέρα βράδυ

Έγκωµη Τετάρτη βράδυ

Άγιος ∆οµέτιος Τετάρτη βράδυ

Αγλαντζιά ∆ευτέρα βράδυ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ώρα έναρξης συλλογής στις 8:00 µ.µ.

∆ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

 PMD KAI XAPTIOY

∆ήµος Λεµεσού (σε δύο τοµείς)

Τοµέας Α: Βόρεια των Λεωφ. Πάφου και Μακαρίου Γ' 

µέχρι τη Λεωφ. Αγίας Ζώνης Πέµπτη βράδυ

Τοµέας Β: Νότια των Λεωφ. Πάφου και Μακαρίου Γ' 

και ανατολικά της Λεωφ. Αγίας Ζώνης 

(συµπεριλαµβανοµένων και των Λεωφόρων αυτών

και στις δύο πλευρές του δρόµου) Παρασκευή βράδυ

Μέσα Γειτονιά Κυριακή βράδυ

Άγιος Αθανάσιος ∆ευτέρα βράδυ

Γερµασόγεια Τρίτη βράδυ

Κάτω Πολεµίδια Τετάρτη βράδυ 

Ύψωνας Κυριακή βράδυ

Άγιος Τύχωνας Τρίτη βράδυ

Μουταγιάκα Τρίτη βράδυ

Πάνω Πολεµίδια Τετάρτη βράδυ

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ώρα έναρξης συλλογής στις 8:00 µ.µ.

MAΘETE TIΣ NEEΣ HMEPEΣ ΣYΛΛOΓHΣ 

PMD KAI XAPTIOY ΣTOYΣ ∆ΗΜΟYΣ/KOINOTHTEΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΛΕΜΕΣΟΥ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ
το πλαίσιο της Παγκόσµιας

Ηµέρας Εθελοντισµού ο ∆ή-

µος Αγίου Αθανασίου πραγ-

µατοποίησε, µε επιτυχία, το

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου µεγάλη

κοινωνικό – πολιτιστική εκδήλωση, θέ-

λοντας να ενισχύει οργανισµούς που

επιτελούν κοινωφελές έργο και ταυτό-

χρονα, να αναπτύξει ακόµη περισσότερο

την κοινωνική του προσφορά. Η εκδή-

λωση, η οποία αποτελούσε µέρος σειράς

εκδηλώσεων που ο ∆ήµος πραγµατο-

ποίησε κατά την περίοδο των Χριστου-

γέννων, τέθηκε υπό την αιγίδα της πρώτης

κυρίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κας

Έλσης Χριστόφια και είχε ως στόχο, την

ενίσχυση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυ-

ρού. Προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησε

και ο Κλάδος Λεµεσού του Ερυθρού

Σταυρού, ενώ σ’ ότι αφορά το περιεχόµενο

της εκδήλωσης, αυτή περιλάµβανε χρι-

στουγεννιάτικο παζαράκι, προβολή παι-

δικής ταινίας, συναυλία µε τη «Χορωδία

των Ονείρων» της Έλενας Κατερίνας Σο-

λέα. Παρουσιάστηκε, επίσης, επίκαιρο

χορευτικό πρόγραµµα από οµάδες του

µοντέρνου χορού του «Ανοικτού Σχο-

λείου» Αγίου Αθανασίου. 

∆ίπλα στους ανθρώπους
που µας έχουν ανάγκη
Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε

οµιλία του ανέφερε ότι η πραγµατοποί-

ηση της εκδήλωσης, προς τιµή του Ερυ-

θρού Σταυρού, ανήµερα της Παγκόσµιας

Ηµέρας Εθελοντισµού αποτελεί συνέχιση

µιας παράδοσης που θέλει τον ∆ήµο

Αγίου Αθανασίου ενεργό σε ζητήµατα

που αφορούν τις δράσεις κοινωνικής

αλληλεγγύης. «Οργανώσεις κοινωνικής

προσφοράς και Ιδρύµατα της πόλης µας

που στηρίζουν αναξιοπαθούντες συµ-

πολίτες µας κάθε ηλικίας, αλλά και Ορ-

γανισµούς που ασχολούνται µε εξειδι-

κευµένα ζητήµατα στο τοµέα της ιατρικής,

έγιναν δέκτες - άλλοι σε µεγαλύτερο

και άλλοι σε µικρότερο βαθµό – της

βοήθειας που προήλθε από εκδηλώσεις

του εθελοντισµού, οι οποίες αναπτύχ-

θηκαν είτε από οργανωµένες οµάδες

είτε από το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο»,

είπε. Αυτό το λέω, συµπλήρωσε, µε πε-

ρηφάνια, γιατί και νέοι άνθρωποι του

∆ήµου, όπως είναι το ∆ηµοτικό Συµ-

βούλιο Νεολαίας, υπήρξε πρωτοπόρος

συνδιοργανωτής εκστρατειών ενίσχυσης

του εθελοντισµού. 

Παράλληλα, ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε

στην 60χρονη ίδρυση και δράση του Κυ-

πριακού Ερυθρού Σταυρού, ενώ παράλ-

ληλα τόνισε το γεγονός ότι ο Ερυθρός

Σταυρός κατάφερε να αγκαλιάσει όλους

τους Κύπριους, θέτοντας έτσι ως στόχο

την καθιέρωση του, ως ο κατ’ εξοχήν

ανθρωπιστικός οργανισµός στην Κύπρο,

ο οποίος ελκύει άτοµα κάθε ηλικίας και

προέλευσης µε στόχο την εθελοντική

υπηρεσία, στηριγµένος στις θεµελιώδεις

αρχές του κινήµατος του Ερυθρού Σταυ-

ρού και της Ερυθράς ηµισελήνου. Ανα-

φέρθηκε, επίσης, στους πρόσφυγες, στους

εγκλωβισµένους, αλλά και στους αν-

θρώπους που υπήρξαν αιχµάλωτοι, ως

αποτέλεσµα του δίδυµου εγκλήµατος σε

βάρος της Κύπρου το ’74, ενώ ιδιαίτερη

µνεία έκανε στη σηµαντική προσφορά

του Ερυθρού Σταυρού στις δύσκολες

εκείνες στιγµές που πέρασε ο λαός µας

και στις δύο κοινότητες. 

Τέλος, έδραξε την ευκαιρία της πα-

ρουσίας της συζύγου του Προέδρου της

∆ηµοκρατίας και έστειλε µήνυµα αγάπης

και συµπαράστασης προς τον Πρόεδρο

∆ηµήτρη Χριστόφια, για την προσπάθεια

που καταβάλλει για δικαίωση των αγώ-

νων, ώστε, όπως χαρακτηριστικά ανέ-

φερε, «να µην χρειαστεί ξανά σ’ αυτό

τον τόπο η βοήθεια του Ερυθρού Σταύρου

σε έκτακτη ανάγκη, και να υπάρξει πε-

ραιτέρω ευηµερία της κοινωνίας, σε µια

επανενωµένη Κύπρο. 

Ευαισθητοποίηση δηµοτών
Στο χαιρετισµό της η κα Έλση Χριστόφια,

αναφέρθηκε στο σκοπό της  εκδήλωσης

για τη συγκέντρωση χρηµάτων προς

ενίσχυση της δράσης του Κυπριακού

Ερυθρού Σταυρού, µετά από πρωτο-

βουλία του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.

Αυτή η πρωτοβουλία, διευκρίνισε, απο-

τελεί εξαιρετική ευκαιρία διάδοσης αν-

θρωπιστικών µηνυµάτων και ευαισθη-

τοποίησης των δηµοτών ενόψει των

εορτών, για αλληλεγγύη και προσφορά

προς το συνάνθρωπό τους. Έκανε, επί-

σης, εκτενή αναφορά στην ίδρυση και

δράση του Ερυθρού Σταυρού, του οποίου

η αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς

του αποδεικνύεται έµπρακτά από την

αµέριστη, υλική και ηθική συµπαράσταση

τόσο των συµπολιτών µας, όσο και της

Πολιτείας και των θεσµικών φορέων

του τόπου µας. Εξέφρασε, ακόµη, τις

ευχαριστίες της, τόσο στο ∆ήµαρχο και

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίου Αθανασίου

για την ανάληψη της πρωτοβουλίας να

δηµιουργήσουν ένα χριστουγεννιάτικο

πόλο ανθρωπιάς, πολιτισµού και ευαι-

σθησίας, όσο και στη «Χορωδία των

Ονείρων» της Έλενας Κατερίνας Σολέα

και την οµάδα µοντέρνου χορού του

«Ανοικτού Σχολείου» ∆ήµου Αγίου Αθα-

νασίου για την ευγενή συµµετοχή τους.

Απλόχερη προσφορά 
Σε σύντοµο χαιρετισµό της, εξάλλου, η

Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού (Κλάδου

Λεµεσού) κα Σταθούλα Συκοπετρίτη

τόνισε τη σηµασία του Ερυθρού Σταυρού

και την προσφορά του έως σήµερα. Εξέ-

φρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κα-

τοίκους του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου, οι

οποίοι, όπως είπε, «προσφέρουν απλό-

χερα στον έρανο του Ερυθρού Σταυρού

από «Πόρτα σε Πόρτα». ∆εν παρέλειψε,

επίσης, να ευχαριστήσει τις εθελόντριες

και εθελοντές που αναλαµβάνουν αυτή

την εκστρατεία. Τέλος, ευχαρίστησε τον

εθελοντή και συµπατριώτη µας ηθοποιό

Ανδρέα Φυλακτού, ο οποίος και  συνέ-

βαλε στην επιτυχία της όλης εκδήλωση,

µοιράζοντας δωρεάν αυτόγραφα στα παι-

διά που παρευρέθηκαν.

Πόλος ανθρωπιάς και ευαισθησίας 
Τιµήθηκε η Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντισµού
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τ
ο αδιαχώρητο έγινε το Σάββατο

19 Σεπτεµβρίου, µέρα εγγραφών

του «Ανοικτού Σχολείου» Αγίου

Αθανασίου. Οι προσδοκίες επιβεβαίωσαν

ότι ο θεσµός του «Ανοικτού Σχολείου»

αγκαλιάστηκε από τους δηµότες και

άτοµα της ευρύτερης Λεµεσού και βρί-

σκεται σε φάση καθιέρωσης. Παρουσία

του ∆ηµάρχου κ. Κυριάκου Χατζηττοφή

και των καθηγητών, οι δηµότες κάθε

ηλικίας δήλωσαν ευχαριστηµένοι και

συνάµα ικανοποιηµένοι από τη λειτουργία

του «Ανοικτού Σχολείου», καθώς ικανο-

ποιεί πλήρως τις ανάγκες του κάθε δη-

µότη. Πρόκειται για ένα θεσµό προοδευ-

τικό που ρίζωσε για τα καλά και µεγα-

λώνει τόνισε,  ο ∆ήµαρχος κ. Χατζηττοφής,

κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα µε

την πολύ µεγάλη συµµετοχή των δηµοτών

σε όλες τις θεµατικές ενότητες του «Ανοι-

κτού Σχολείου». 

Περισσότερες επιλογές
Το «Ανοικτό Σχολείο» προχώρησε ένα

βήµα παραπέρα, εισάγοντας νέα µαθήµατα

ενισχυτικής διδασκαλίας, δίνοντας έτσι

περισσότερες επιλογές στους µικρούς µας

φίλους. Οι 18 θεµατικές ενότητες δραστη-

ριοποιούνται στις σχολικές εγκαταστάσεις

του Λυκείου Λινόπετρας, Β’ ∆ηµοτικού

Σχολείου Αγίου Αθανασίου, ∆ηµοτικού

Λινόπετρας και Γυµνασίου Λινόπετρας.

Πρόκειται για σύγχρονες σχολικές εγκα-

ταστάσεις που παρέχουν όλες τις ανέσεις

για την εύρυθµη λειτουργία των µαθηµά-

των. Νέο στοιχείο αποτελεί επίσης η ανα-

βάθµιση των µαθηµάτων στην Αγγλική

γλώσσα, καθώς και στην επιστήµη των

Η/Υ, έτσι που οι συµµετέχοντες να δύνανται

να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην

διεκδίκηση κάποιου πτυχίου.

Όραµα µας η µόρφωση
Όραµα του Σωµατείου «Ανοικτό Σχολείο»

είναι η µόρφωση των δηµοτών του

∆ήµου Αγίου Αθανασίου και της ευρύ-

τερης Λεµεσού, µέσα στα πλαίσια της

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Πολιτισµού, αλλά και

η ένταξη τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

∆ΙΑΛΕΞΗ 

Σ
τις 2 Νοεµβρίου 2009 το Σωµατείο

«Ανοικτό Σχολείο», σε συνεργασία

µε το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου, διορ-

γάνωσαν µια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη

µε θέµα «Σχολείο, Κοινωνία και Εκπαιδευτική

Μεταρρύθµιση». Η εκδήλωση πραγµατο-

ποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου

και προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κόσµου

που παρευρέθηκε. Κύριος οµιλητής ήταν ο

∆ρ. Ανδρέας Καζαµίας, οµότιµος καθηγητής

Συγκριτικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής

Πολιτικής των Πανεπιστηµίων Wisconsin

– ΗΠΑ και Αθηνών, αντεπιστέλλον µέλος

της Ακαδηµίας Αθηνών και Πρόεδρος της

Επιτροπής των επτά Πανεπιστηµιακών για

την Έκθεση Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης.

Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν την οµιλία του ∆ρ. Κα-

ζαµία και να συζητήσουν µαζί του για να

πάρουν απαντήσεις στις τοποθετήσεις που

είχαν κάνει. 

Πολιτική αγωγή 
Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Καζαµία η παιδεία

πρέπει να είναι ανθρώπινη και δηµοκρατική

και δυστυχώς δεν δόθηκε µέχρι σήµερα

ιδιαίτερη σηµασία στην πολιτική αγωγή.

Όπως τόνισε, ο Κύπριος πολίτης δεν έχει

την αίσθηση της πολιτικής του διαπαιδα-

γώγησης. Επισήµανε ακόµη, ότι  στην Κύπρο

επιχειρήθηκε η αλλαγή των πραγµάτων

στην παιδεία, ωστόσο η αλλαγή αυτή ήταν

περισσότερο φιλελεύθερη διορθωτική παρά

ριζοσπαστική. Το σχολείο και η εκπαίδευση

δεν λειτουργούν αποµονωµένα εξήγησε ο

∆όκτωρ και η κοινωνική πολιτική του κρά-

τους πρέπει να αλλαχθεί για να έχουν όλα

τα παιδιά ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, κυρίως

τα παιδιά που προέρχονται από τα χαµηλό-

τερα κοινωνικά στρώµατα και έχουν πε-

ριορισµένο πολιτισµικό κεφάλαιο. 

Ανθρώπινο, δηµοκρατικό σχολείο
«Το σχολείο δεν αλλάζει αλλάζοντας µόνο

το σχολείο» επεσήµανε ο ∆ρ. Καζαµίας, εκ-

φράζοντας έτσι την άποψη ότι τα σχολεία

πρέπει να µεταµορφωθούν σε δηµοκρατικά

σχολεία που θα καλλιεργούν δεξιότητες,

αξίες, πολιτικές αρετές, το νου και την ψυχή

του ανθρώπου. «Οι αλλαγές πρέπει να είναι

εκ βάθρων και δεν θα επιτευχθούν µόνο

µε αλλαγές στα αναλυτικά προγράµµατα. Η

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση για να πετύχει

πρέπει να έχει κατά νου ότι η παιδεία πρέπει

να είναι ανθρώπινη µε κύριο στόχο την παι-

δεία της ψυχής», είπε ο ∆ρ. Καζαµίας. 

Τη διάλεξη τίµησαν µε την παρουσία

τους και απηύθυναν χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος

του Αγίου Αθανασίου και Πρόεδρος της

∆ιοικούσας Επιτροπής του Σωµατείου

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», Κυριάκος Χατζητ-

τοφής και οι Γενικοί Γραµµατείς των Εκ-

παιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛ-

ΤΕΚ και ΠΟΕ∆, κύριοι Κώστας Χατζησάβ-

βας, Κωνσταντίνος Γεωργίου και Κων-

σταντίνος Κωνσταντίνου. 

Ο ∆ήµαρχος καλωσόρισε τους παρευ-

ρισκόµενους και τόνισε τη σηµασία των

διαλέξεων, αφού συµβάλλουν σηµαντικά

στην ενηµέρωση, την επιµόρφωση και την

ανταλλαγή ιδεών. Στο χαιρετισµό του τόνισε

ότι στόχος της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης

είναι η διασφάλιση της παροχής δηµόσιας,

δωρεάν και ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλες

τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος

και παράλληλα η προώθηση ενός ανθρώ-

πινου και δηµοκρατικού σχολείου, όπου

όλα τα παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρό-

σβασης, ώστε να αναπτυχθούν και να γίνουν

ολοκληρωµένες προσωπικότητες µέσα σε

ένα υγιές σχολικό περιβάλλον συνεργασίας

και στήριξης. «Ως Ανοικτό Σχολείο», τόνισε,

«αποτελούµε έµπρακτο παράδειγµα της

Εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, αφού απο-

τελούµε ένα ριζοσπαστικό θεσµό µε κύριο

στόχο την κατάρτιση των δηµοτών του

Αγίου Αθανασίου, µέσα στα πλαίσια της

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης  του ΥΠΠ,

βασισµένο στις αρχές της Ε.Ε. για τη ∆ια

Βίου Εκπαίδευση στην υπηρεσία της τοπικής

κοινωνίας του Αγίου Αθανασίου και της

ευρύτερης Λεµεσού».

«Το όραµα µετουσιώθηκε σε πράξη»
Συνεχής η αναβάθµιση των προσφερόµενων µαθηµάτων

Ο θεσµός που ρίζωσε και µεγαλώνει

Για φιλικότερη κοινωνία στους αλλοδαπούς

«Σχολείο, Κοινωνία και
Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση»

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  

Μ
ε απόφαση της η ∆ιοικούσα

Επιτροπή του Ανοικτού Σχο-

λείου ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη

ενίσχυσης της πολιτότητας, σε ένα πο-

λυπολιτισµικό περιβάλλον, προχώρησε

σε ένα βήµα παραπέρα µε στόχο την

ενσωµάτωση των αλλοεθνών στην κυ-

πριακή κοινωνία. 

Συγκεκριµένα έχει αποφασίσει όπως

δηµιουργήσει τµήµατα εξειδικευµένου

προγράµµατος της ελληνικής γλώσσας

για οικιακούς και άλλους βοηθούς. Στόχοι

του εξειδικευµένου προγράµµατος είναι:  

Η παροχή βοήθειας, όσον αφορά τη

γλωσσική τους κατάρτιση.

Η υιοθέτηση της Ελληνικής γλώσσας,

στις συναλλαγές τους γενικότερα, έτσι

ώστε να ενταχθούν στο ελληνοκυπριακό

κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η επίτευξη επιτυχούς επικοινωνίας

ανάµεσα στις οικογένειες που εργοδοτούν

οικιακούς βοηθούς, ιδιαίτερα µάλιστα όταν

πρόκειται για ηλικιωµένους και παιδιά.

Η διδασκαλία της γλώσσας είναι απλή,

εύκολη και προσιτή για όλους τους εκπαι-

δευόµενους. Στόχος είναι µε τη λήξη των

µαθηµάτων οι εκπαιδευόµενοι να είναι

σε θέση να εκφράζονται για τα καθηµερινά

ζητήµατα στην ελληνική γλώσσα. Σηµει-

ώνεται πως ήδη κυκλοφόρησε σε όλα τα

υποστατικά του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

ανοικτή πρόσκληση. Παράλληλα, θα πρέπει

να επισηµανθεί πως λειτουργούν τµήµατα

ενισχυτικής διδασκαλίας Ελληνικών για

παιδιά ∆ηµοτικού, κυρίως αλλόγλωσσα

και αναβαθµίστηκε το µάθηµα των Ελλη-

νικών που προσφέρεται για ενήλικες αλ-

λοεθνείς. Συνολικά οι ενήλικες αλλό-

γλωσσοι δηµότες που παρακολουθούν

το µάθηµα των Ελληνικών είναι 77 και

ανάµεσα τους βρίσκονται και ιερείς.



ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

Σ
τις 17 Ιανουαρίου 2010 το «Ανοικτό

Σχολείο» ∆ήµου Αγίου Αθανασίου

πραγµατοποίησε την καθιερωµένη

κοπή της Βασιλόπιττας. Η εκδήλωση

πραγµατοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο

του ∆ήµου, όπου η ∆ιοικούσα Επιτροπή

του Σωµατείου, εκπαιδευτές, εκπαιδευό-

µενοι και φίλοι καλωσόρισαν µαζί τη

νέα χρονιά, ανταλλάζοντας ευχές.

Ο ∆ήµαρχος Αγίου Αθανασίου και

Πρόεδρος του Σωµατείου «Ανοικτό Σχο-

λείο»,  Κυριάκος  Χατζηττοφής, καλω-

σόρισε τους παρευρισκοµένους, ευχα-

ριστώντας τους που στηρίζουν το θεσµό

του «Ανοικτού Σχολείου» και ευχήθηκε

σε όλους κάθε καλό για τη νέα χρονιά.

Ανέφερε, µεταξύ άλλων, πως το όραµα

ύπαρξης ενός «Ανοικτού Σχολείου» µε-

τουσιώθηκε σε πράξη, αγκαλιάστηκε µα-

ζικά από τους ∆ηµότες και ευχαρίστησε

θερµά τόσο το Υπουργείο Παιδείας και

Πολιτισµού, όσο και τη Σχολική Εφορεία

Αγίου Αθανασίου για τη στήριξη τους.

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Υπουργείο Παι-

δείας που φέτος ενίσχυσε περαιτέρω το

θεσµό αυξάνοντας την ετήσια χορηγία

από εβδοµήντα σε ενενήντα χιλιάδες

ευρώ. Ευχαρίστησε τέλος, τη συντονίστρια

του Σωµατείου για τη συµβολή της στην

πετυχηµένη οργάνωση του Σχολείου.  

Στήριξη από την πολιτεία
Εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας και

Πολιτισµού παρέστη ο σύµβουλος του

Υπουργού, κ. Κυριάκος Κυριάκου, ο οποίος

παίρνοντας το λόγο ευχήθηκε καλή χρονιά.

Τόνισε παράλληλα πως το «Ανοικτό Σχο-

λείο» του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου αποτελεί

την πιο πετυχηµένη εφαρµογή του θεσµού

παγκύπρια και δεσµεύτηκε ότι το Υπουρ-

γείο θα στηρίζει το θεσµό αυτό και θα

είναι πάντα δίπλα του. Την εκδήλωση τί-

µησαν επίσης µε την παρουσία τους εκ-

πρόσωποι της Σχολικής Εφορείας, των

Συνδέσµων Γονέων των σχολείων του

∆ήµου, οι τοπικοί ιερείς οι οποίοι τέλεσαν

και αγιασµό, ο επαρχιακός Γραµµατέας

της Ε∆ΟΝ Λεµεσού Απόστολος Ψαράς

και ο Γενικός Γραµµατέας της Ε∆ΟΝ

Χάρης Καράµανος. Τρεις τυχεροί κέρδισαν

τα τρία φλουριά της βασιλόπιττας, τα οποία

ήταν προσφορά των εταιριών Ηλεκτρονική

Αθηνών, Rooms και SODAP.
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΕΛΕΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Τ
ο Σωµατείο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου διορ-

γάνωσε τελετή γνωριµίας των δρα-

στηριοτήτων του, για την έναρξη της σχο-

λικής χρονιάς 2009-2010. Την τελετή τί-

µησε µε την παρουσία του ο Μητροπολίτης

Λεµεσού, κ. κ. Αθανάσιος και ο ∆ρ. Αν-

τώνης Θεοχάρους, λέκτορας του Τεχνο-

λογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε αγιασµό

από τον Πανιερώτο και στη συνέχεια ο

Πρόεδρος του Σωµατείου και ∆ήµαρχος

Αγίου Αθανασίου, κ. Χατζηττοφής, άνοιξε

την τελετή µε ένα σύντοµο χαιρετισµό.

Ο κ. Χατζηττοφής καλωσόρισε τους πα-

ρευρισκόµενους και µε συγκίνηση τόνισε

ότι το «Ανοικτό Σχολείο» συνεχίζει φέτος

τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του µε εγ-

γεγραµµένους 720 µαθητές σε 18 θε-

µατικές ενότητες. Ανέφερε δε ότι η λει-

τουργία του «Ανοικτού Σχολείου» δη-

µιουργεί τις προϋποθέσεις για τη µεγα-

λύτερη δυνατή αξιοποίηση των σχολικών

εγκαταστάσεων για επιµορφωτικές, πο-

λιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριό-

τητες όλων γενικά των δηµοτών ανε-

ξαρτήτως ηλικίας. Έτσι οι σχολικές εγ-

καταστάσεις του Αγίου Αθανασίου µε-

τατρέπονται κάθε απόγευµα σε εστίες

πολιτισµού, αθλητισµού και πνευµατικής

δηµιουργίας που παρέχουν στον κάθε

δηµότη την ευκαιρία σωστής αξιοποί-

ησης του ελεύθερου χρόνου, προάγουν

τη συνεργασία και συλλογικότητα και

συσφίγγουν τις σχέσεις των δηµοτών.

Πολυπολιτισµικό περιβάλλον
Ο κ. ∆ήµαρχος, τόνισε παράλληλα τις

καινοτοµίες στις οποίες προέβη η ∆ιοι-

κούσα Επιτροπή του Σωµατείου «ΑΝΟΙ-

ΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» για τη φετινή χρονιά.

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενί-

σχυσης της πολιτότητας, σε ένα πολυ-

πολιτισµικό περιβάλλον, η ∆ιοικούσα

Επιτροπή προχώρησε σε ένα βήµα πα-

ραπέρα µε στόχο την ενσωµάτωση των

αλλοεθνών στην κυπριακή κοινωνία.

Συγκεκριµένα εισήγαγε για πρώτη φορά

το µάθηµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας

Ελληνικών για ξενόγλωσσους µαθητές

∆ηµοτικού, δηµιούργησε τµήµα εξειδι-

κευµένου προγράµµατος της ελληνικής

γλώσσας για οικιακούς και άλλους βοη-

θούς και αναβάθµισε ριζικά το µάθηµα

των Ελληνικών που προσφέρεται για

ενήλικες αλλοεθνείς. Η διδασκαλία της

ελληνικής γλώσσας είναι απλή και προ-

σιτή για όλους τους εκπαιδευόµενους,

ανέφερε ο κ. Χατζηττοφής, και στόχος

είναι µε τη λήξη των µαθηµάτων οι εκ-

παιδευόµενοι να είναι σε θέση να εκ-

φράζονται για τα καθηµερινά ζητήµατα

στην ελληνική γλώσσα και να ενσωµα-

τωθούν στην κυπριακή κοινωνία.

Στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισµός

από τον Μητροπολίτη Λεµεσού και τον

∆ρ. Αντώνη Θεοχάρους και η συντονίστρια

του Ανοικτού Σχολείου κα. Βαλάντω Σί-

φουνα παρουσίασε αναλυτικά όλα τα µα-

θήµατα και δραστηριότητες του Σωµατείου.

Πολύς κόσµος, κυρίως εκπαιδευόµενοι

του Ανοικτού Σχολείου, ήταν εκεί και

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλους

τους καθηγητές, καθώς και τη ∆ιοικούσα

Επιτροπή του Ανοικτού Σχολείου.

Εστία πολιτισµού, αθλητισµού και πνευµατικής δηµιουργίας
Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του



Μ
ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε

η 2η Γενική Συνέλευση του Σω-

µατείου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Αγίου Αθανασίου, κατά την οποία κατα-

τέθηκε λεπτοµερής έκθεση των πεπραγ-

µένων των ληξάντων ετών 2007-08 και

2008-09 από τον πρόεδρο της διοικούσας

επιτροπής του Σωµατείου, δήµαρχο Κυ-

ριάκο Χατζηττοφή.  

Στην οµιλία του ο κ. Χατζηττοφής ανα-

φέρθηκε στις δραστηριότητες που ανα-

πτύσσει το «Ανοικτό Σχολείο» µε στόχο

την επιµόρφωση των δηµοτών και τη

συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

∆ραστηριότητες οι οποίες αγκαλιάστηκαν

από τους δηµότες, των οποίων η µέχρι

τώρα ανταπόκριση ήταν περισσότερη

από θετική, στέλνοντας το µήνυµα ότι ο

θεσµός του «Ανοικτού Σχολείου» ήταν

το απαραίτητο µέσο που κάλυψε τις ανάγ-

κες τους.  

Ξεκίνησε το 2007 
Το «Ανοικτό Σχολείο» του ∆ήµου λει-

τούργησε για πρώτη φορά το 2007, φι-

λοξενώντας 423 εκπαιδευόµενους, σε

13 θεµατικές ενότητες, µε 13 εκπαιδευτές,

αξιοποιώντας 3 σχολικά κτίρια. Φέτος

συνεχίζεται ο τρίτος χρόνος λειτουργίας

και οι εγγραφές για τη φετινή χρονιά

επιβεβαιώνουν την καθιέρωση του θε-

σµού. Από τις 410 συµµετοχές της περ-

σινής χρονιάς,  φέτος φιλοξενούνται 720

εκπαιδευόµενοι σε 18 θεµατικές ενότητες.

Σε σχέση µε την περσινή χρονιά υπάρχει

ιδιαίτερη αύξηση των εκπαιδευοµένων

στις ηλικίες 18-50. Από τις 130 συµµετοχές

φέτος ανήλθαν στις 300. Ενώ οι συµµε-

τοχές σε ηλικίες 10-17 από 140 ανήλθαν

στις 240. Οι δε συµµετοχές ηλικίας 50

και άνω ανήλθαν από 30 σε 70. Ιδιαίτερη

προτίµηση παρατηρείται στα µαθήµατα

Τένις, Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χο-

ρού, Ζωγραφικής, Ελληνικών και Η/Υ.

Ιδιαίτερη έµφαση στον απολογισµό

δόθηκε και στις διαλέξεις που πραγµα-

τοποιεί το «Ανοικτό Σχολείο» πάνω σε

επίκαιρα ζητήµατα. Πλειάδα διαλέξεων

πραγµατοποιήθηκε µέχρι στιγµής πάνω

σε καίρια ζητήµατα όπως τις ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας, την παγκόσµια οικο-

νοµική κρίση, την ψυχική υγιεινή και

την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 

Φέτος ο θεσµός ενισχύθηκε ουσια-

στικά µε την εισαγωγή νέων θεµατικών

και την αναβάθµιση των υφισταµένων

και ο δήµαρχος δεν παρέλειψε να τονίσει

πως «µε γνώµονα τις ανάγκες των δη-

µοτών και τις δικές τους προτάσεις το

«Ανοικτό Σχολείο» θα συνεχίσει να είναι

στο πλευρό τους ικανοποιώντας τις ανάγ-

κες τους». 

Ο κ. Χατζηττοφής ευχαρίστησε όλους

όσοι στηρίζουν τις ενέργειες του «Ανοι-

κτού Σχολείου». Ιδιαίτερες ευχαριστίες

εξέφρασε στο Υπουργείο Παιδείας και

Πολιτισµού, στη ∆ιοικούσα Επιτροπή,

στα  Σωµατεία του δήµου, στους Συνδέ-

σµους Γονέων και ιδίως στη Σχολική

Εφορεία που έδωσαν τα µέγιστα για τις

επιτυχίες του Σωµατείου. Προσωπικές

ευχαριστίες απέδωσε στον Πρόεδρο της

Σχολικής Εφορείας Αγίου Αθανασίου,

στους διευθυντές των σχολείων που συ-

νεργάστηκαν και συνεργάζονται µε το

«Ανοικτό Σχολείο» και στον κ. Χρίστο

Ζαχαριάδη, ταµία της ∆.Ε., για τη σκληρή

δουλειά του.

Τιµήθηκε επίσης ο τέως διευθυντής-

συντονιστής, κ. Χαράλαµπος Σαραφό-

πουλος, για τη συµβολή του στην εδραί-

ωση του θεσµού και ακολούθησε κατά-

θεση ελεγµένης ταµιακής κατάστασης

από τον ταµία της απερχόµενης ∆ιοι-

κούσας Επιτροπής και έγκριση της.

Στο τέλος, µετά την έγκριση των οι-

κονοµικών καταστάσεων, εξελέγη νέα

8µελής Επιτροπή που µαζί µε το ∆ήµαρχο

θα αποτελούν τη ∆ιοικούσα Επιτροπή

για τα επόµενα δύο χρόνια.
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

∆εύτερη Γενική Συνέλευση 

Η διασκέδαση

κράτησε µέχρι πρωίας 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2010 πραγµατο-

ποιήθηκε ο καρναβαλίστικος χορός

του «Ανοικτού Σχολείου» ∆ήµου Αγίου

Αθανασίου στο Vintage Lounge Re-

staurant. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του

Σωµατείου, εκπαιδευτές, εκπαιδευό-

µενοι και φίλοι διασκέδασαν στους

ρυθµούς του καρναβαλιού, σε µια ξέ-

φρενη βραδιά γεµάτη χορό και τραγούδι.

Μιας και εκτός από την επιµόρφωση

υπάρχει και το γλέντι, όλοι µαζί ξεφάν-

τωσαν σε µια άκρως ξέφρενη βραδιά,

όπως η Λεµεσός ξέρει.

Ο Πρόεδρος του Σωµατείου «Ανοι-

κτό Σχολείο», ∆ήµαρχος Κυριάκος

Χατζηττοφής, καλωσόρισε τους πα-

ρευρισκοµένους, ενώ η δηµοτική χο-

ρωδία πρόσφερε ένα ωραίο καρνα-

βαλίστικο πρόγραµµα µε τη συµµετοχή

όλων των παρευρισκοµένων. Το τρα-

γούδι και ο χορός δεν σταµάτησαν,

µέχρι τις πρωινές ώρες, στον κατά-

µεστο χώρο, δείχνοντας έτσι τι πάει

να πει λεµεσιανό καρναβάλι.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς

υπήρχε διαγωνισµός καλύτερης αµ-

φίεσης και χορού και τέσσερα ζευ-

γάρια ήταν οι νικητές.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί

θερµά όσους παρευρέθηκαν στον

καρναβαλίστικο χορό και υπόσχεται

µεγαλύτερη διασκέδαση στον επόµενο

αποκριάτικο χορό. Ραντεβού του χρό-

νου λοιπόν!

Καρναβάλια µε ξέφρενο
ρυθµό και τραγούδια 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Επίσκεψη στη δανειστική βιβλιοθήκη

του ∆ήµου πραγµατοποίησαν τα παιδιά

του Α’ ∆ηµοτικού σχολείου Αγίου Αθα-

νασίου. Τα παιδιά γνώρισαν από κοντά

το θαυµαστό κόσµο του βιβλίου και απη-

ύθυναν σωρεία ερωτήσεις στη βιβλιο-

θηκονόµο, θέλοντας να µάθουν όσο το

δυνατό περισσότερο για τον καλύτερο

φίλο του ανθρώπου. Πιο κάτω παραθέ-

τουµε σχόλια και απαντήσεις των ιδίων

των µαθητών σε ερωτηµατολόγιο που

τέθηκε ενώπιόν τους, αλλά και τα σχόλια

της δασκάλους που τους συνόδευσε.

Σίγουρα η εµπειρία αυτή των µικρών

µας φίλων θα έχει και συνέχεια! 

Κυριάκος: Η δουλειά σας είναι εύκολη;

Βιβλιοθηκονόµος: Ναι, θα µπορού-

σα να πω.

Μαρία Σ.: Ποια ακριβώς είναι η εργα-

σία σας εδώ;

Βιβλιοθηκονόµος: Πρώτα από όλα

εξυπηρετούµε τους αναγνώστες, που

µας επισκέπτονται. Παραγγέλνουµε νέα

βιβλία, τα καταγράφουµε, όπως και τις

δωρεές και τα ταξινοµούµε στα ράφια.

Τοποθετούµε πίσω στα ράφια τις επι-

στροφές και έπειτα από νέες παραλα-

βές, αρχειοθετούµε τις εφηµερίδες και

τα περιοδικά.

Πήτερ: Για πόσες µέρες µπορούµε να

δανειστούµε ένα βιβλίο;

Βιβλιοθηκονόµος: Ο κανονισµός

λέει 21 ηµέρες, αλλά εµείς επιτρέπουµε

ένα µήνα. Έπειτα, τηλεφωνούµε στο

µέλος µας για να του υπενθυµίσουµε

να το επιστρέψει.

Κωνσταντίνα: Αν δε σηκώνουν το

τηλέφωνο;

Βιβλιοθηκονόµος: Τότε, του στέλ-

νουµε επιστολή. 

Τάσος: Τι γίνεται µε αυτούς, που κατα-

στρέφουν τα βιβλία;

Βιβλιοθηκονόµος: Υποχρεούνται να

τα αντικαταστήσουν, διαφορετικά πλη-

ρώνουν την αξία τους.

Κωνσταντίνος: Πού σηµειώνετε ποι-

ος δανείζεται ποιο βιβλίο;

Βιβλιοθηκονόµος: Όποιος γίνεται

µέλος, αποκτά µια καρτέλα δανεισµού

µε τα στοιχεία του. Εκεί σηµειώνονται

και τα βιβλία, τα οποία δανείζεται.

Έλενα/Κυριάκος: Ποιο είναι το

ωράριο της Βιβλιοθήκης;

Βιβλιοθηκονόµος: Η βιβλιοθήκη εί-

ναι ανοιχτή το πενθήµερο από τις 3:00

έως τις 6:30 το απόγευµα.

Χρίστος Φ.: Πώς καταφέρνετε να τα-

ξινοµείτε τόσα πολλά βιβλία στα ράφια;

Βιβλιοθηκονόµος: Σε αυτό µας

βοηθά η τεχνολογία. Χρησιµοποιούµε

ειδικό λογισµικό πρόγραµµα µε το

οποίο σηµειώνουµε όλα τα στοιχεία του

βιβλίου. Στη συνέχεια τα ταξινοµούµε

σε κατηγορίες. Στα ράφια τα τοποθετού-

µε µε αλφαβητική σειρά βάσει του ονό-

µατος του συγγραφέα.

∆ασκάλα: Βιβλιοθηκάριος και βιβλιο-

θηκονόµος είναι το ίδιο;

Βιβλιοθηκονόµος: Ο «βιβλιοθηκά-

ριος» είναι παλαιότερος όρος, ενώ πλέ-

ον αποκαλούµαστε βιβλιοθηκονόµοι.

∆ασκάλα: Τι σπουδές απαιτούνται για

να κάνετε αυτή τη δουλειά;

Βιβλιοθηκονόµος: Είµαστε απόφοι-

τοι Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης. Οι βι-

βλιοθηκονόµοι σπούδαζαν µόνο δυο

χρόνια.

Έχουµε βιβλιοθήκη

στο σπίτι µας;

ΝΑΙ  11 ΟΧΙ  5

Σχόλια: Αρκετά αισιόδοξη η πρώτη

θετική απάντηση. Ίσως, ανασταλτικός

παράγοντας να είναι η έλλειψη χώρου

σε πολλά από τα σπίτια, αλλά κυρίως

οι οικογενειακές συνήθειες. 

Αγοράζουµε λογοτεχνικά
βιβλία από το

βιβλιοπωλείο;

ΝΑΙ  9 ΟΧΙ  7

Σχόλια: Με αυτό το µεγάλο «ΟΧΙ»

θα µπορούσαµε να πανικοβληθούµε.

Η συζήτηση, όµως, που ακο-

λούθησε το σύντοµο ερω-

τηµατολόγιο αφόρµησης

δίνει την εξήγηση. Σε

αυτή την ηλικία τα παιδιά

δε συνοδεύουν πολύ συ-

χνά τους γονείς στις βόλ-

τες για ψώνια, ακόµη και

αν αναφερόµαστε σε βι-

βλιοπωλείο. Έτσι, λοιπόν,

οι γονείς και φίλοι κάνουν τις ανα-

γνωστικές επιλογές των µαθητών

µας τις περισσότερες φορές. Κάποιος

µαθητής σηµείωσε ότι πολλές νέες

αγορές δεν είναι απαραίτητες, καθώς

χρησιµοποιούνται βιβλία µεγαλύτερων

αδελφιών.

Έχω επισκεφθεί
και χρησιµοποιήσει

∆ανειστική Βιβλιοθήκη;

ΝΑΙ  4+4 ΟΧΙ  8
Σχόλια: Πραγµατικά, δεν περίµε-

να ότι η τάξη θα µοιραζόταν στις

απαντήσεις. Ανέµενα, οµολογώ, ότι

οι δηλώσεις του «ΟΧΙ» θα ήταν

συντριπτικές. Αντιθέτως, 4 από

τους µαθητές του τµήµατος έχουν

επισκεφθεί και ∆ανειστικές Βιβλιο-

θήκες άλλων ∆ήµων στην προ-

σπάθειά τους να εντοπίσουν ακόµη

πιο πλούσιες συλλογές ή στα πλαί-

σια θερινών διακοπών [!!!!!]. Πάν-

τως, η επίσκεψη στη ∆ανειστική

Βιβλιοθήκη του Αγίου Αθανασίου

οργανώθηκε και πραγµατοποιήθη-

κε πρωταρχικά για αυτούς τους 8

µαθητές, οι οποίοι δεν είχαν µέχρι

στιγµής την εµπειρία. Άλλωστε,

κρίνεται σηµαντικό οι νεαροί πολί-

τες του ∆ήµου να γνωρίζουν για τις

υπηρεσίες, που τους προσφέρονται

και πόσο, µάλιστα, να τις χρησιµο-

ποιούν. Ιδιαίτερη χαρά µας προκά-

λεσε η άµεση εγγραφή ως µέλους

ενός µαθητή µου το ίδιο ακριβώς

απόγευµα. Αξίζει να σηµειωθεί

πως ο Παντελής φάνηκε να εντυ-

πωσιάζεται αµέσως από το χώρο

και τη λειτουργία του. Στο παιχνίδι

µας εντός της βιβλιοθήκης πρόσε-

ξε, παρατήρησε, µελέτησε και χρη-

σιµοποίησε πολύ σύντοµα και µε

επιτυχία τον αναρτηµένο πίνακα

αρχειοθέτησης βιβλίων κατά

Dewey.

Σχολιασµός από τη

δασκάλα του τµήµατος 8

Η επίσκεψη στη ∆ανειστική

Βιβλιοθήκη ήταν υπέροχη!

Θα ήθελα να γίνω µέλος

και θα προσπαθούσα να

γίνω και ο καλύτερος Βι-

βλιοφάγος της Λεµεσού.

Πιστεύω ότι θα γέµιζα

100 από τις κάρτες δα-

νεισµού των µελών.

Παντελής Καλογήρου

Όταν πήγαµε στη ∆ανειστική Βιβλιο-

θήκη, ένιωσα παράξενα! Έµεινα  άφω-

νη, επειδή είδα τόσα πολλά βιβλία.

Άλλα µικρά και άλλα µεγάλα, άλλα

λογοτεχνικά  βιβλία και άλλα... Ένιωσα

πολύ χαρούµενη, που είχα ήδη δια-

βάσει  ορισµένα από αυτά.

Μαρία Φιλίππου

Νιώθω ωραία που είδα τη ∆ανειστική

βιβλιοθήκη του ∆ήµου µας. Ήδη είµαι

µέλος σε µια. Σκέφτοµαι, όταν πάω

σπίτι να πω της µητέρας µου να γίνω

µέλος και στη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη

της γειτονιάς µας. Θα είναι µια ωραία

και διασκεδαστική διαδικασία.

Κωνσταντίνος Αντωνίου

Στο... σπίτι του βιβλίου 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Oι φωτογραφίες θα πρέπει να αφορούν

την αρχιτεκτονική, το χαρακτήρα, το πε-

ριβάλλον, ανθρώπινες δραστηριότητες

και ασχολίες, καθώς και πολιτιστικές και

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ∆ήµου

Αγίου Αθανασίου.

Ο διαγωνισµός, µε το ίδιο θέµα και

κανονισµούς, θα πραγµατοποιηθεί πα-

ράλληλα, σε δύο κατηγορίες:

Ειδική Κατηγορία κάτω των 18 χρονών

Κατηγορία 18 χρονών και άνω

Οι συµµετοχές στις δύο κατηγορίες θα

αξιολογηθούν ξεχωριστά και όλες όσες

επιλεγούν, και στις δύο κατηγορίες, θα

εκτεθούν τις ίδιες µέρες, στον ίδιο χώρο

αλλά µε ειδική αναφορά στην κατηγορία

που εντάσσεται η κάθε φωτογραφία. 

Η επιλογή των φωτογραφιών θα βασιστεί

στη δηµιουργικότητα και τη σύνθεση και όχι

απλά στη φωτογραφική καταγραφή. Στο ∆ια-

γωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν ερα-

σιτέχνες και επαγγελµατίες φωτογράφοι.

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής

συµµετοχών είναι το Σάββατο 12

Σεπτεµβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες,

κανονισµούς και αιτήσεις συµµε-

τοχής, επικοινωνήστε µε: 

ΦΕΚ (Τµήµα Λεµεσού) Αρχ. Μακαρίου

Γ’ 112, Τηλ. 25384381 (µόνο Τετάρτη &

Σάββατο 4 – 8 το απόγευµα) ή από την

ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy

∆ήµος Αγίου Αθανασίου, Σταυραετού

του Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος,

Τηλ. 25864130 (∆ευτέρα µε Παρασκευή

από τις 7.30π.µ. µέχρι τις 2.30µ.µ. και

Τετάρτη µέχρι τις 6.00µ.µ.) ή από την

ιστοσελίδα του ∆ήµου www.agiosatha-

nasios.org.cy

ΕΠΑΝΑ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τµήµα Λεµεσού, προκηρύσσει φωτογραφικό διαγωνισµό µε θέµα:

«Άγιος Αθανάσιος – Πολιτιστική Κληρονοµιά»

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει την επανέναρξη της λειτουργίας του Χο-

ρευτικού Συγκροτήµατος Παραδοσιακών Χορών του ∆ήµου. Παρακαλούνται

όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν σ’ αυτό, να  συµπληρώσουν και να παραδώσουν

την πιο κάτω ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µέχρι την Πέµπτη 15 Απριλίου 2010 στα

γραφεία του ∆ήµου (διεύθυνση Σταυραετού του Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος

Αθανάσιος), ή να την αποστείλουν στον αριθµό Φαξ: 25725010, ή στο ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο: demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy.

Στο συγκρότηµα γίνονται δεκτοί νέες και νέοι, καθώς και ενήλικες που

γνωρίζουν κυπριακούς χορούς ή/ και που θέλουν να διδαχτούν κυπριακούς

χορούς. Η επαναλειτουργία του συγκροτήµατος σκοπό έχει τη διατήρηση, καλ-

λιέργεια, αναβίωση και προβολή του παραδοσιακού κυπριακού και ελληνικού

χορού και τραγουδιού. Στα πλαίσια αυτά το συγκρότηµα θα εκπροσωπεί το ∆ήµο

σε εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και σε διεθνή φεστιβάλ.

Θα διδάσκονται κυπριακοί και ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί µε χοροδι-

δάσκαλο τον κ. Ξάνθο Ξάνθου. Τα µαθήµατα, διάρκειας µίας ώρας, θα

αρχίσουν την Πέµπτη 15 Απρίλιου 2010 και θα πραγµατοποιούνται στο

∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας (παρά τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Αθανασίου)

στις 8.00µ.µ. και είναι δωρεάν.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε µε το

Πολιτιστικό Τµήµα του ∆ήµου στο τηλέφωνο 25 864130

∆ήλωση Συµµετοχής

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………….......................…. Ηλικία:………

∆ιεύθυνση:…………………………………………………………………………

Τηλέφωνο:…………………Επάγγελµα:…………….…………………………......

Πάρκα και δηµόσιες πλατείες που σύντοµα θα παραδώσουµε στους δηµότες

Ένα-ένα τα έργα υλοποιούνται

Οδός 1ης Οκτωβρίου Κεντρική Πλατεία Οδός Μεσογείου και Ορεστιάδος

Οδός Πιπίνου Οδός Αρετής



Τ
ους τρεις Ιεράρχες και την

Ηµέρα των Ελληνικών Γραµ-

µάτων, τίµησε σε εκδήλωση

ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου

την Παρασκευή 29 Ιανουα-

ρίου, 2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων

του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

βραβεύθηκαν οι αριστεύσαντες από-

φοιτοι και διακριθέντες µαθητές του

∆ήµου που φοιτούν στα Γυµνάσια και

Λύκεια της περιοχής και της ευρύτερης

Λεµεσού, για το σχολικό έτος 2008 –

2009. Βραβεύθηκαν, επίσης, µαθητές,

οι οποίοι και διακρίθηκαν σε Παγκύ-

πριους, Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς δια-

γωνισµούς, αναφορικά µε θέµατα που

αφορούν στην εκπαίδευση. Συνολικά

βραβεύθηκαν 150 µαθητές. 

Κύριος οµιλητής της εκδήλωσης

ήταν ο επίκουρος καθηγητής της Νε-

οελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστη-

µίου Κύπρου Λευτέρης Παπαλεον-

τίου, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα «Η

Κυπριακή ∆ιάλεκτος στην Ποί-

ηση», ενώ αποσπάσµατα από την ποι-

ητική συλλογή του µε τίτλο «΄Ελαντρος

Μούσα», απήγγειλε ο δηµοσιογράφος

/ συγγραφέας Μιχάλης Κτίστης. Πα-

ρόντες στην εκδήλωση, εκτός από τους

τιµώµενους, ήταν τα µέλη του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου, ο πρό-

εδρος του ΣΤΛ, παράγοντες της τοπικής

κοινωνίας του Αγίου Αθανασίου, εκ-

παιδευτικοί και γονείς των µαθητών.

Σε σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ή-

µαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής ανα-

φέρθηκε στη σηµασία που ο ∆ήµος

αποδίδει στην πραγµατοποίηση αυτής

ειδικά της εκδήλωσης αλλά και στα

ίδια τα σχολεία που γιορτάζουν τη συγ-

κεκριµένη γιορτή, δίδοντας της τη λαµ-

πρότητα που της αξίζει εις µνήµη των

τριών µέγιστων φωστήρων της ορθό-

δοξης θρησκείας, του Μ. Βασίλειου,

του Θεολόγου Γρηγόριου και του Ιωάν-

νη Χρυσόστοµου. 

Οι στυλοβάτες των γραµµάτων 
Είπε µεταξύ άλλων ότι οι τρεις αυτοί

µεγάλοι πατέρες έχουν καταξιωθεί

και έχουν καθιερωθεί από την εκ-

κλησία, αλλά και στη συνείδηση του

λαού µας, ως οι στυλοβάτες των γραµ-

µάτων γιατί σε εποχές δύσκολες που

έζησαν και έδρασαν υπήρξαν ξεχω-

ριστές προσωπικότητες µε έντονη

θρησκευτική, κοινωνική και πνευµα-

τική προσφορά. Υπήρξαν άνθρωποι,

συνέχισε, που άνοιξαν δρόµους και

στις επιστήµες, αλλά και ταυτόχρονα

προσέγγισαν διαλεκτικά και εποικο-

δοµητικά τα φιλοσοφικά ρεύµατα της

εποχή τους σε µια προσπάθεια να

συµβάλλουν στην πρόοδο και την ευη-

µερία των ανθρώπων.

Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά στο

έργο που επιτελείται στην περιοχή,

συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς, αλλά

και τους µαθητές για τις συνεχείς τους

προσπάθειες και ευχαρίστησε τον επί-

κουρο καθηγητή του Πανεπιστηµίου

Κύπρου Λευτέρη Παπαλεοντίου για

την παρουσία του στην εκδήλωση,

καθώς επίσης και το δηµοσιογράφο /

λογοτέχνη, που µε το έργο τους, όπως

σηµείωσε, συµβάλλουν στη διάσωση

και τη διάδοση της Κυπριακής διαλέ-

κτου, ενός σπάνιου «θησαυρού» όπως

χαρακτηριστικά ελέχθη.

Κυπριακή διάλεκτος
Στη µεστή οµιλία του που είχε ως θέµα

«Η Κυπριακή ∆ιάλεκτος στην Ποίηση»

ο κ. Λευτέρης Παπαλεοντίου ανέφερε

ότι «δεν είναι εύκολη υπόθεση να γράψει

κανείς ποίηση σε προφορικό ιδίωµα,

όπως την κυπριακή διάλεκτο, που ολοένα

φθίνει». Λίγοι, τόνισε, είναι οι έντεχνοι

ποιητές που δοκιµάζουν να γράψουν

στο κυπριακό ιδίωµα, και λιγότεροι τα

καταφέρνουν. Η Κυπριακή διάλεκτος,

συνέχισε, χρησιµοποιήθηκε από νωρίς

σε ποικίλα κείµενα της γραµµατείας

στην Κύπρο, της λαϊκής – δηµώδους ή

της έντεχνης (προσωπικής) δηµιουργίας:

στις µεσαιωνικές Ασσίζες, σε παραλ-

λαγές, µεταπλάσεις ή αντιγραφές βυ-

ζαντινών και άλλων λόγιων και δηµω-

δών κειµένων, σε δηµοτικά τραγούδια,

σε µύθους και παραµύθια, στη λαϊκή

ποίηση και σε ποιητάρικα κτλ. Έκανε

δε σύντοµη αναφορά στους βασικούς

σταθµούς στην ποιητική καταξίωση της

Κυπριακής διαλέκτου, καταλήγοντας στη

χρήση του κυπριακού γλωσσικού ιδιώ-

µατος στη λογοτεχνία. «Είναι πολύ παλιά

ιστορία, που γνωρίζει όµως αξιόλογη

αναζωπύρωση σήµερα, παρά το γεγονός

ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση», ανέφερε.

Από τη µια, πρόσθεσε, πρόκειται για

προσπάθεια απόδοσης µιας προφορικής

λαλιάς, όχι γραπτής γλώσσας, η οποία,

σύµφωνα µε την εκτίµηση των γλωσ-

σολόγων, χάνει ολοένα και περισσότερο

τον ιδιωµατικό της χαρακτήρα και τείνει

να προσεγγίσει τη νεοελληνική κοινή.

Από την άλλη, ειδικότερα στην ποίηση,

χρειάζεται µεγάλη τέχνη για να αναπλα-

στεί λογοτεχνικά ένα προφορικό ιδίωµα,

χωρίς να ξεπέσει σε κωµική και λαο-

γραφική καρικατούρα. Στις µέρες µας,

σηµείωσε ο κ. Παπαλεοντίου, αν και

έχουν εκλείψει οι ποιητάρηδες και σπα-

νίζουν οι λαϊκότεροι ποιητές, εµφανίζονται

νεότεροι δηµιουργοί που επιχειρούν να

αξιοποιήσουν την κυπριακή διάλεκτο

σε ποιήµατα τους. Είναι γεγονός ότι

µόνο ισχυρές προσωπικότητες και ορι-

σµένοι από τους παλαιότερους αξιόλο-

γους ποιητές µπόρεσαν να δαµάσουν

το τοπικό ιδίωµα και να το καταξιώσουν

ως ποιητική γλώσσα. Το πρόγραµµα της

βραδιάς έκλεισε µε τη ∆ηµοτική Χορωδία

του Αγίου Αθανασίου, ενώ ακολούθησε

δεξίωση που παρέθεσε ο ∆ήµος προς

τιµής όλων των παρευρισκοµένων.

16 ΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΓΙΟΡΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ηµέρα των Ελληνικών Γραµµάτων
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης βραβεύθηκαν 150 µαθητές. Ενδιαφέρουσα και η συζήτηση

γύρω από την Κυπριακή ∆ιάλεκτο στην ποίηση
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ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ

Τ
α εγκαίνια της Παιγνιοθήκης

στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου

πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη

επιτυχία από τον έντιµο Υπουρ-

γό Εσωτερικών Νεοκλή Συ-

λικιώτη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Μια εκδήλωση που οργάνωσε ο ∆ήµος

Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία µε τον

Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου. 

Τα εγκαίνια έγιναν στον πρόσφατα

ανακαινισθέντα χώρο του ∆ηµοτικού

Κέντρου Νεολαίας του Αγίου Αθανασίου,

ενός έργου υποδοµής, το οποίο έχει

στόχο να δώσει την ευκαιρία για υγιή

και δηµιουργική ψυχαγωγία σε παιδιά

ηλικίας µεταξύ 4 µέχρι 12 ετών. 

Ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττο-

φής, σε σύντοµη οµιλία του, ανέφερε

πως ο χώρος – µια από τις αίθουσες του

∆ηµοτικού Κέντρου Νεολαίας – στον

οποίο θα φιλοξενηθεί η Παιγνιοθήκη,

ανακαινίσθηκε πρόσφατα και δόθηκε για

αξιοποίηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νε-

ολαίας Αγίου Αθανασίου, στο «Ανοικτό

Σχολείο» και ευρύτερα στους νέους αν-

θρώπους του ∆ήµου µας. Τόνισε, πα-

ράλληλα, πως πρωτοβουλίες και δρα-

στηριότητες, όπως αυτή, εντάσσονται στην

προσπάθεια που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

καταβάλλει για ενίσχυση των µέτρων

πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας.

Σε µια εποχή, διευκρίνισε, που τα προ-

βλήµατα που δηµιουργούνται και έχουν

σχέση µε την παραβατική συµπεριφορά

των νέων δεν είναι λίγα. ∆εν παρέλειψε,

επίσης, να τονίσει πως τέτοιου είδους

υποδοµές, αλλά και διάφοροι άλλοι θεσµοί

που προσφέρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Αγίου Αθανασίου, µε τη στήριξη της Κυ-

βέρνησης, συµβάλουν αποφασιστικά και

ουσιαστικά στην ενίσχυση  αυτού που

λέγεται «πρόληψη». «Μέσα από πολλή

προσπάθεια δηµιουργούµε ένα πολύ

καλό δίκτυο µε εναλλακτικές προτάσεις

σ’ ότι αφορά την υγιή ενασχόληση των

νέων, ξεπερνούµε ελλείψεις και παρα-

λείψεις του παρελθόντος και είµαι σί-

γουρος πως µέχρι το τέλος της πενταετίας

αυτού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα

µιλάµε για σοβαρές προσπάθειες στήριξης

της νεολαίας µας», ανέφερε ειδικότερα

ο κ. ∆ήµαρχος. Ευχαρίστησε, τέλος, όλους

όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, ιδι-

αίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών για την

παρουσία του και το γεγονός ότι άµεσα

ανταποκρίθηκε για να εγκαινιάσει αυτό

το έργο. Ευχαρίστησε ακόµα τους λει-

τουργούς του Οργανισµού Νεολαίας Κύ-

πρου (ΟΝΕΚ) για την άψογη συνεργασία

τους και δεσµεύθηκε πως η συνεργασία

αυτή θα ενισχυθεί µε παρόµοιες πρω-

τοβουλίες.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την πα-

ρουσία τους Εκπρόσωποι κοµµάτων και

νεολαιών, ∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµ-

βουλοι της Μείζονος Λεµεσού, καθώς

και τοπικοί παράγοντες. 

Της εκδήλωσης προηγήθηκε αγια-

σµός, ενώ καλλιτεχνικό πρόγραµµα πα-

ρουσίασαν παιδιά από το Α’ ∆ηµοτικό

Σχολείο Αγίου Αθανασίου. Τέλος, τελέ-

σθηκαν τα εγκαίνια της Παιγνιοθήκης κι

ακολούθησε δεξίωση.

Νεοκλής Συλικιώτης: « Η Πολιτεία ενισχύει θεσµούς για µόρφωση και δηµιουργικότητα»

Εγκαίνια χαράς και ξεγνοισιάς

Σε σύντοµη οµιλία του ο έντιµος Υπουργός

Εσωτερικών Νεοκλής Συλικιώτης ανα-

φέρθηκε ανάµεσα σ’ άλλα, στη στήριξη

της Πολιτείας στο θεσµό της Παιγνιοθήκης,

ο οποίος, όπως εξήγησε, θα διασφαλίσει

στα παιδιά τη δυνατότητα να δηµιουργή-

σουν, να ψυχαγωγηθούν και να ενσωµα-

τωθούν στο κοινωνικό σύνολο του σχο-

λείου, της γειτονιάς, του χωριού και της

πόλης. Τόνισε, επίσης, ότι η Πολιτεία, στα

πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος

διακυβέρνησης του προέδρου ∆ηµήτρη

Χριστόφια, προωθεί την αναδόµηση του

Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου και επι-

διώκει την αναβάθµιση των Κέντρων Πλη-

ροφόρησης σε χώρους παροχής ειδικευ-

µένων πληροφοριών από ειδικούς επι-

στήµονες για θέµατα όπως είναι η σχολική

αγωγή, η ψυχολογική στήριξη, καθώς και

η παροχή πληροφοριών για στήριξη γονιών.

∆εσµεύθηκε, εξάλλου, ότι η κυβέρνηση

και το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι

έµπρακτα αρωγοί στις όποιες προσπάθειες

που αφορούν στην ενίσχυση των θεσµών

και που έχουν στόχο τη µόρφωση, τη δη-

µιουργικότητα και την ανάπτυξη µιας θε-

τικής στάσης ζωής. 

Παιγνίδια ψηλής ποιότητας
Από πλευράς του Οργανισµού Νεολαίας

Κύπρου, ο Πρόεδρος Ανδρέας Βύρας

αναφέρθηκε στο θεσµό των Παιγνιοθηκών,

τονίζοντας ότι είναι ένας παγκόσµιος θε-

σµός που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση στις

χώρες της Ευρώπης και προσφέρει την

ευκαιρία στα παιδιά, ηλικίας 4 - 12 χρονών,

καθώς και στα παιδιά και εφήβους µε ει-

δικές ικανότητες, να µπορούν να παίξουν,

ατοµικά ή σε οµάδες, µε τη συµµετοχή

του προσωπικού των Παιγνιοθηκών ή

ακόµα και των γονιών τους. Παράλληλα

είπε ότι στόχοι του ΟΝΕΚ, µεταξύ άλλων,

είναι παιδιά να έχουν πρόσβαση σε µεγάλη

ποικιλία παιχνιδιών υψηλής ποιότητας,

να αξιοποιούν το χρόνο τους δηµιουργικά

και ευχάριστα και να τους δίνεται η ευκαιρία

να αναπτύσσουν βασικές γνωσιολογικές

και ψυχοκινητικές δεξιότητες.
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ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Εκατοντάδες δηµότες του Αγίου Αθανασίου,

αλλά και άλλοι Λεµεσιανοί συµµετείχαν

σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος,

για 14η χρονιά την Ηµέρα της Καθαράς

∆ευτέρας τηρώντας έτσι το έθιµο να κό-

ψουν την «µούττη» της Σαρακοστής. Ο

καλός καιρός βοήθησε έτσι που η διάθεση

του κόσµου για εξόρµηση στην ύπαιθρο,

ν’ ανέβει ακόµα περισσότερο και ν’ απο-

λαύσει τα νηστίσιµα των ηµερών µε θέα

τη φύση που προσφέρει η βόρεια περιοχή

του ∆ήµου µαζί µε τα παραδοσιακά εδέ-

σµατα που πρόσφερε σε όλους τους πα-

ρευρισκόµενους ο ∆ήµος. Με παραδο-

σιακή λαϊκή µουσική, το «Τρίο Ζορπάς»

κράτησαν συντροφιά σε όσους βρέθηκαν

εκεί, ενώ το γλέντι και η διασκέδαση κρά-

τησαν µέχρι αργά το απόγευµα.

Ο ∆ήµος µας τίµησε και φέτος 
τα έθιµα της «Μούττης της Σαρακοστής»



Ψ
υχαγωγία, διασκέδαση

και πολλά δώρα ήταν τα

κύρια χαρακτηριστικά της

καθιερωµένης πρωτο-

χρονιάτικης εκδήλωσης

για τους µικρούς µας φίλους. Με τον πιο

χαρούµενο και διασκεδαστικό τρόπο τα

παιδιά του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου απο-

χαιρέτησαν το 2009, ανοίγοντας τις αγ-

καλιές τους για τη νέα χρονιά του 2010.

Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου πραγµατο-

ποίησε και φέτος την καθιερωµένη παι-

δική παράσταση, η οποία στέφθηκε µε

µεγάλη επιτυχία, καθώς η συµµετοχή

µικρών και µεγάλων ήταν και φέτος

αθρόα. Στην παρουσία του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου έγινε, επίσης, η κοπή της

βασιλόπιτας και µοιράστηκαν ευχές και

πολλά δώρα στους µικρούς προσκεκλη-

µένους. Σε σύντοµο χαιρετισµό του, ο

∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής είπε

ότι η εκδήλωση αυτή είναι µια χαρούµενη

στιγµή, γιατί, όπως εξήγησε, τηρώντας

το έθιµο, το οποίο ο ∆ήµος έχει καθιερώσει

εδώ και χρόνια για τη διοργάνωση της

παιδικής πρωτοχρονιάτικης παράστασης,

αποχαιρετούν όλοι τον χρόνο που φεύγει

και υποδέχονται τον καινούργιο. Ευχα-

ρίστησε δε όλους για την παρουσία τους

και ιδιαίτερα τα παιδιά που είχαν έρθει

να δουν µια αξιόλογη παράσταση του

Θεάτρου ΣΚΑΛΑ. Έκανε, επίσης, σύντοµη

αναφορά στα έργα που ο ∆ήµος ετοίµασε

για ψυχαγωγία και άθληση της νέας

γενιάς και στάθηκε στη δηµιουργίας της

σύγχρονης «Παιγνιοθήκης», που όπως

ανέφερε, είναι ένας παιδότοπος, ο οποίος

τα απογεύµατα και τα σαββατοκύριακα

θα είναι ανοικτός για όλα τα παιδιά ηλικίας

από τεσσάρων ως δώδεκα χρόνων. «Η

προσφορά αυτή του ∆ήµου και του Ορ-

γανισµού Νεολαίας έχει εκτιµηθεί δεόντως

από όλους και είναι ένα χαρακτηριστικό

δείγµα των προσπαθειών που καταβάλλει

το παρόν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να

υπάρχουν στη διάθεση των παιδιών, των

παιδιών των εργαζοµένων οικογενειών,

των παιδιών των προσφυγικών οικογε-

νειών, χώροι για να µπορούν να ανα-

πτύξουν τις δεξιότητες και τις δραστη-

ριότητες τους», είπε ο κ. ∆ήµαρχος.

Έκανε επίσης αναφορά στα δώρα

που θα µοίραζε ο Άγιος Βασίλης και

θα δίνονταν σε όλα τα παιδιά, καθώς

και για το δώρο της Βασιλόπιττας. Όπως

ανέφερε τα δώρα αυτά, έχουν ένα ξε-

χωριστό περιβαλλοντικό µήνυµα, µε

σύνθηµα «Ζήσε Πράσινα», ενώ το δώρο

της Βασιλόπιτας που ήταν ένα ποδήλατο,

είναι ενδεικτικό του γεγονότος πως

όλοι πρέπει να το εισαγάγουµε στη

ζωή µας, ώστε να προστατεύσουµε το

περιβάλλον. Έτσι, λοιπόν, µε έγνοια

µας την προστασία του περιβάλλοντος,

ο ∆ήµαρχος κάλεσε όλους να συµβά-

λουν σε αυτή την οικουµενική προ-

σπάθεια, για να σώσουµε, όπως τόνισε,

τον πλανήτη µας που κινδυνεύει. Τέλος

ευχήθηκε σε όλους  η καινούργια χρο-

νιά να φέρει στον τόπο µας ειρήνη,

επανένωση και ευηµερία για όλο το

λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύ-

πριους. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν

ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γα-

βριηλίδης, καθώς και µέλη του ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου,

αλλά και πλήθος κόσµο.
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Μ
ε αισιοδοξία και µε το

βλέµµα να ατενίζει το

µέλλον, ο ∆ήµος Αγίου

Αθανασίου, κατά τη διάρ-

κεια σεµνής τελετής που

πραγµατοποίησε στην υποδοχή του ∆η-

µοτικού Μεγάρου, υποδέχθηκε τη νέα

χρονιά του 2010. Στην εκδήλωση, όπου

παρευρέθηκαν τα µέλη του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου και οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο

Αγίου Αθανασίου, το παρόν τους έδωσαν

παράγοντες απ’ όλα τα φάσµατα του ∆ήµου,

ο Επαρχιακός Γραµµατέας ΑΚΕΛ Νίκος

Πέτρου και ο βουλευτής του κόµµατος

Γιάννος Λαµάρης. Παρόντες, επίσης,  εκ

µέρους των Συνδικαλιστικών Οργανώ-

σεων ήταν ο Επαρχιακός Γραµµατέας της

ΠΕΟ ∆ηµήτρης Χριστοδούλου, ο Επαρ-

χιακός Γραµµατέας της ΣΕΚ Μιχάλης Λοΐ-

ζου και από µέρους της ∆ΕΟΚ η κ. Αντωνία

Κωνσταντινίδου, καθώς επίσης στελέχη

και εργαζόµενοι στη ∆ηµοτική Υπηρεσία,

συνεργάτες και πολλοί δηµότες.

Σε οµιλία του στην εκδήλωση, ο

∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής εξέ-

φρασε την ελπίδα το 2010 να είναι

καλύτερο από το προηγούµενο έτος,

τόσο για τους ∆ηµότες, όσο και για

ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Παράλ-

ληλα, προέβη σε µια σύντοµη ανα-

φορά στα έργα, τις δράσεις και τις

πρωτοβουλίες που ο ∆ήµος Αγίου

Αθανασίου ανέλαβε και διεκπεραίωσε

τη χρονιά που πέρασε, ενώ δεν πα-

ρέλειψε να αναφερθεί και στα έργα

που έχουν, ήδη, τροχοδροµηθεί. 

Προβαίνοντας, εξάλλου, σε µια

ανασκόπηση της καθ’ όλα δηµιουρ-

γικής χρονιάς του 2009, κατά τη διάρ-

κεια της οποίας, όπως τόνισε, µετου-

σιώθηκαν σε πράξη οι αποφάσεις του

Αισιόδοξοι για το 2010 στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου

Με το σύνθηµα «Ζήσε Πράσινα» τα παιδιά υποδέχθηκαν το 2010 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Με τη συµµετοχή παιδιών της έκτης τάξης

του ∆ηµοτικών Σχολείων του Αγίου Αθα-

νασίου, η Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισµού

του ∆ήµου, πραγµατοποίησε τουρνουά χάν-

τµπολ και µίνι ποδοσφαίρου. Το τουρνουά

διεξάχθηκε στην κλειστή αίθουσα του Γυ-

µνασίου Αγίου Αθανασίου και όσα παιδιά

έλαβαν µέρος είχαν την ευκαιρία να συνα-

γωνιστούν µεταξύ τους, σε ένα υγιές περι-

βάλλον, µε κύρια χαρακτηριστικά την ευ-

γενική άµιλλα, τη σωστή αθλητική συµπε-

ριφορά και την επικρότηση, πάνω από όλα,

των προσπαθειών τους. Το τουρνουά χει-

ροσφαίρισης και ποδοσφαίρου κατάφερε

να στείλει προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως

προς τους µικρούς αθλητές ότι το «Fair

Play» πρέπει να γίνει τρόπος ζωής τους. 

Φίλαθλο πνεύµα
Κατάφερε, επίσης, για άλλη µια φορά να

καταδείξει τη σωστή λειτουργία του αθλη-

τισµού στο ∆ήµο, µε απώτερο σκοπό την

περαιτέρω ανάπτυξη του θεσµού του Μα-

ζικού Αθλητισµού, ώστε να καλλιεργηθεί

περισσότερο, το φίλαθλο συναγωνιστικό

πνεύµα, µακριά από φανατισµούς και ακρό-

τητες. Η πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίους

και Αθλητισµού του ∆ήµου κα Λία Λεβέντη

ευχαρίστησε τους δασκάλους για την άµεση

ανταπόκριση τους τόσο στο να βοηθήσουν

για τη συµµετοχή των µαθητών των σχολείων

τους στο τουρνουά, όσο και για την πολύτιµη

βοήθειά τους στη διεξαγωγή των αγώνων.

∆εν παρέλειψε, επίσης, να ευχαριστήσει

ιδιαίτερα τον διευθυντή του Γυµνασίου Αγίου

Αθανασίου για την ευγενή παραχώρηση

της κλειστής αίθουσας του σχολείου. 

Υγιής ενασχόληση
Σύµφωνα µε την κα Λεβέντη, σκοπός της

εκδήλωσαν ήταν η συµµετοχή των µαθη-

τών σε αθλήµατα, ώστε να γίνει βίωµά

τους η υγιής ενασχόληση, µακριά από

κινδύνους και προκλήσεις, µε τις οποίες

καθηµερινά είναι αντιµέτωποι. «Στόχος

του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου», είπε, «είναι

οι συνεχείς αναβαθµίσεις τέτοιου είδους

εκδηλώσεων, ώστε να δίνεται η ευκαιρία

στα παιδιά να συµµετέχουν και να νιώθουν

ότι λαµβάνουν µέρος σε νέα προγράµµατα,

από τα οποία θα µπορούν να απολαµβά-

νουν οφέλη». Στη νέα χρονιά, κατέληξε,

προγραµµατίζονται κι άλλες αθλητικές εκ-

δηλώσεις, που θα έχουν τον ίδιο στόχο

και σκοπό και στις οποίες αναµένεται να

συµµετάσχουν περισσότεροι µαθητές.

Επίσκεψη στο ∆ήµο Αγίου Αθανασίου

πραγµατοποίησαν ο Όµιλος Παλαιµάχων

της ΑΕΛ και ο Όµιλος Παλαιµάχων της

Τ/κ οµάδας Τσιετίνγκαγια. Ως γνωστόν

τα τελευταία χρόνια οι δύο αυτοί όµιλοι

έχουν αναπτύξει µια σειρά από δρα-

στηριότητες στην προσπάθεια τους να

προάγουν µέσω του αθλητισµού τη

συµφιλίωση, τη γνωριµία και ανάπτυξη

σχέσεων µεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές

υποδέχθηκαν στην αίθουσα συνεδριά-

σεων του ∆ήµου ο ∆ήµαρχος Κυριάκος

Χατζηττοφής και µέλη του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Αγίου Αθανασίου, οι οποίοι

εξέφρασαν τη χαρά τους για την ευ-

καιρία που τους δόθηκε να συναντη-

θούν µε τους παλαίµαχους, αλλά και

επειδή τα ίδια τα µέλη των δυο οµίλων

γνωρίζουν τον Άγιο Αθανάσιο. ∆εν πα-

ρέλειψαν, επίσης, να τους συγχαρούν

για τις προσπάθειες που καταβάλλουν,

αξιοποιώντας τον αθλητισµό και τα ιδε-

ώδη που υπηρετούν, συµβάλλοντας

έτσι στην ισχυροποίηση των δεσµών

ανάµεσα στις δύο κοινότητες.

Τόσο ο ∆ήµαρχος, όσο και τα µέλη

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφέρ-

θηκαν στο διακαή πόθο των προσφύ-

γων συνδηµοτών τους να επιστρέψουν

στα χωριά από όπου κατάγονται. Ο

ίδιος πόθος, όµως, πρόσθεσε, ισχύει

και για τους Τουρκοκύπριους, που

έχουν εκτοπισθεί από τα χωριά τους

που βρίσκονται στο νότο. Οι δύο Πρό-

εδροι των Οµίλων Παλαιµάχων ευ-

χήθηκαν όπως µε τη λύση οι δύο

οµάδες αγωνισθούν στο ίδιο  Ποδο-

σφαιρικό πρωτάθληµα. 

Παράλληλα ο ∆ήµαρχος και το ∆η-

µοτικό Συµβούλιο ευχήθηκαν όπως

ευοδωθούν οι προσπάθειες των κ. κ.

Χριστόφια και Ταλάτ για να καταστεί δυ-

νατή η εξεύρεση λύσης που να επανε-

νώνει τον τόπο, το λαό, τους θεσµούς

και θα διασφαλίζει στις µελλούµενες

γενιές ένα ειρηνικό και ευτυχισµένο

µέλλον. Τους παλαίµαχους χαιρέτισε

επίσης ο Επαρχιακός Γραµµατέας του

ΑΚΕΛ Νίκος Πέτρου που παρευρέθηκε

στη συνάντηση, ενώ ευχαριστίες προς

το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

απεύθυναν τόσο ο Πρόεδρος Παλαιµά-

χων της Τσιετίνγκαγια Tozun Tunali,

αλλά και ο Πρόεδρος Παλαίµαχων Σω-

µατείου ΑΕΛ Πανίκος Παπαδόπουλος.

∆ιευρύνεται ο θεσµός του Μαζικού Αθλητισµού

Συνάντηση µε παλαίµαχους ποδοσφαιριστές 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο κ. Χατζητ-

τοφή έδωσε το στίγµα του σχεδιασµού

που αφορά στα έργα ανάπτυξης του

∆ήµου για το 2010. Στο σχεδιασµό

αυτό, όπως εξήγησε, περιλαµβάνονται

έργα υποδοµής µε αναπλάσεις και

αναβαθµίσεις χώρων, αλλά και ένα

ευρύτερο πρόγραµµα υλοποίησης

αποφάσεων, µε τις οποίες το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο συνεχίζει να αποδεικνύει

έµπρακτα πως είναι έτοιµο και έχει

τη θέληση να συµβάλει µε κάθε τρόπο

στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής

των δηµοτών. Τόνισε, ταυτόχρονα, ότι

στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και

η πρόθεση για την παραπέρα ενίσχυση

προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας

και στήριξης εργαζοµένων οικογενει-

ών, αλλά και ενεργειών που αφορούν

στην ανάδειξη του πολιτισµού και του

αθλητισµού, σαν µέρος της καθηµε-

ρινής δράσης της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης. «Με το τρόπο αυτό», ανέφερε,

«θα συµβάλουµε στην ενδυνάµωση

των αντιστάσεων της νεολαίας µας

και στην αναδίπλωση ενός κινήµατος

ανάµεσα στους ανθρώπους του ∆ήµου

που επιδιώκουν τη διεύρυνση της

συµµετοχής τους στα δρώµενα και

σε κάθε µορφή δηµιουργικής δρα-

στηριότητας και συµµετοχικής παρου-

σίας». ∆εν παρέλειψε, µάλιστα, εν-

δεικτικά να αναφερθεί στην ολοκλή-

ρωση της πρώτης, αλλά και στην

έναρξη της εκτέλεσης της δεύτερης

φάσης του µεγάλου πολεοδοµικού

έργου Ανάπλασης της Κεντρικής Πλα-

τείας του ∆ήµου, που σύντοµα θα

ολοκληρωθεί. Σύντοµα, πρόσθεσε, θα

γίνει και η ετοιµασία για την προσφο-

ροδότηση του τρίτου µέρους του έργου

που αφορά στη δηµιουργία της ∆η-

µοτικής Βιβλιοθήκης (παλαιό Συνερ-

γατικό Παντοπωλείο), του Πολυχώρου

Νεολαίας και χώρων ψυχαγωγίας. 

Κατά την οµιλία του ο ∆ήµαρχος ευ-

χαρίστησε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου για τη δική τους συνεισφορά και

συµβολή στην εύρυθµη και οµαλή λει-

τουργία του ∆ήµου και υποσχέθηκε από

δικής του πλευράς ακόµα καλύτερη συ-

νεργασία για να καταστεί, όπως εξήγησε,

η θητεία του παρόντος Συµβουλίου η

πλέον εποικοδοµητική. Ευχαρίστησε, επί-

σης, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον

ίδιο τον Υπουργό Νεοκλή Συλικιώτη, ως

τον καθ’ ύλη αρµόδιο της Τοπικής Αρχής,

για τη συνεργασία και στήριξη  που παρέχει

στο ∆ήµο. Ευχαρίστησε τέλος, την ίδια

την κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρα-

τίας, αφού, όπως είπε, η κρατική χορηγία

της χρονιάς που πέρασε ήταν αυξηµένη

κατά 30% από την περσινή χρονιά. 

Έκανε επίσης αναφορά στις Πολιτι-

στικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-

δείας και Πολιτισµού και του Οργανι-

σµού Νεολαίας Κύπρου γιατί µε τη

συµβολή τους ο ∆ήµος έχει καταφέρει

να ιδρύσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νε-

ολαίας και το Σωµατείο «Ανοικτό Σχο-

λείο» και να ενεργοποιήσει το ενδια-

φέρον όλων των ηλικιών σε µια σειρά

ζητήµατα που αφορούν στις σύγχρονες

κοινωνίες, την επιµόρφωση και γενικά

τον πολιτισµό. Τόνισε ιδιαίτερα τη δη-

µιουργία του σύγχρονου παιδότοπου,

γνωστού ως «ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ», την

πρώτη που εγκαθίσταται σε περιφε-

ρειακό ∆ήµο στην πόλη µας και την

τέταρτη σε σειρά σ’ ολόκληρη την Κύ-

προ. Ο ∆ήµος παρείχε δεξίωση σε

όλους τους παρευρισκόµενους και ακο-

λούθησε επίκαιρο εορταστικό πρό-

γραµµα µε πολύ γλέντι.



Σε µια σεµνή τελετή, η οποία πραγµατο-

ποιήθηκε την 1η Μαρτίου, στα γραφεία

της Fairways στη Λεµεσό, παραδόθηκε

το αυτοκίνητο στον τυχερό του λαχνού,

που κυκλοφόρησε το Συµβούλιο Κοινο-

τικού Εθελοντισµού (ΣΚΕ) Αγίου Αθανα-

σίου, µε σκοπό την εξασφάλιση χρηµάτων

για ενίσχυση των προγραµµάτων που

λειτουργεί το Συµβούλιο. Ο πρώτος λα-

χνός ανήκει στον τυχερό Ανδρέα Ανα-

στασίου, ο οποίος όπως φαίνεται και στη

φωτογραφία, παραλαµβάνει τα κλειδιά

από το ∆ήµαρχο Αγίου Αθανασίου Κυ-

ριάκο Χατζηττοφή, στην παρουσία του

∆ιευθυντή Πωλήσεων του Mitsubishi κ.

Ανδρέα ∆ηµητρίου. Ο Πρόεδρος του ΣΚΕ

Αγίου Αθανασίου ∆ήµαρχος Κυριάκος

Χατζηττοφής ευχαρίστησε όλους όσοι

συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή. Ευχαρί-

στησε, επίσης, την εταιρεία, η οποία ήταν

και ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης,

καθώς και όλους όσοι ενίσχυσαν, µε

την αγορά λαχνών, το έργο και τα προ-

γράµµατα του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου.  

Στον τυχερό κάτοχο του 
το αυτοκίνητο του ΣΚΕ

ΚΛΗΡΩΣΗ
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ΤΕΧΝΕΣ

Ε
ξαιρετικές εντυπώσεις άφη-

σαν η Μιχαέλλα Καραγιώργη

και ο Πανίκκος Νέστορα, οι

οποίοι οργάνωσαν πρόσφα-

τα, από κοινού, έκθεση αγ-

γειοπλαστικής, κατά τη διάρκεια της

οποίας παρουσίασαν τις δηµιουργίες

τους. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε από

τις 25 -29 Νοεµβρίου, κάτω από τον

τίτλο «Η Χαρά του Πηλού» στο Πολιτιστικό

Κέντρο του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου.

Θεωρούµε αναγκαιότητα, ανέφερε στην

οµιλία του ο ∆ήµαρχος Κυριάκος Χατζητ-

τοφής, την προβολή έργων αγγειοπλαστι-

κής, µιας τέχνης που έχει βαθιά της ρίζες

της στη δηµιουργία των ανθρώπων του

τόπου µας. Οι δύο καλλιτέχνες, πρόσθεσε,

έχουν δώσει, µε τη σκληρή τους δουλειά,

νέα διάστασηστο χώρο της αγγειοπλαστικής

τέχνης, αφού σε κάθε ευκαιρία παρου-

σιάζουν εξαιρετικές δηµιουργίες. Επίσης,

κάνοντας αναφορά στην ιστορία της αγ-

γειοπλαστικής και στην εξέλιξή της από

τα πανάρχαια χρόνια ως σήµερα, ο κ. Χα-

τζηττοφής εξήγησε πως η τέχνη αυτή,

όπως και στο παρελθόν, έχει σχέση µε

την καθηµερινή ζωή του ανθρώπου, καθώς

µπορεί να προσφέρει αντικείµενα και µέσα

αποθήκευσης τροφίµων ή σκεύη µαγει-

ρικής κ.ό.κ.. Αυτό, τόνισε, βοηθά ώστε

στο πέρασµα του χρόνου, η καλλιτεχνική

έκφραση και εµφάνιση των έργων αγγει-

οπλαστικής να µπορεί να διατηρηθεί. Γι’

αυτό, κατέληξε, σήµερα φτάνουµε στο ση-

µείο να ανακαλύπτουµε, µέσα από τις

ανασκαφές, πραγµατικά αριστουργήµατα.

∆ιαχρονική τέχνη 
Ο κ. ∆ήµαρχος, αναφέρθηκε στη συνέχεια

στην εξελικτική πορεία της τέχνης αυτής,

από τη νεολιθική, µυκηναϊκή και κοριν-

θιακή περίοδο φθάνοντας µέχρι τα πρώτα

χρόνια του περασµένου αιώνα, όπου η

αγγειοπλαστική αποτελούσε ένα από τα

πιο σηµαντικά επαγγέλµατα στις διάφορες

περιοχές της Κύπρου. Μίλησε, ακόµη,

για τη περιβαλλοντική διάσταση της τέχνης

αυτής αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι

«τα κεραµικά και αγγειοπλαστικά έργα,

έχει αποδειχθεί, τόσο µέσα από τους αι-

ώνες, όσο και µέσα από επιστηµονικές

µελέτες, καθώς επίσης και µέσα από την

τελειοποίηση των πρώτων υλών ότι δεν

µολύνουν το περιβάλλον». Αντίθετα, πρό-

σθεσε, δια µέσω του χρόνου, το κάθε

αντικείµενο παίρνει µεγάλη αξία, όπως

είναι για παράδειγµα, τα κεραµικά που

ανακαλύπτονται καθηµερινά σε ανασκα-

φές και καταλαµβάνουν πρωτεύουσες

θέσεις στα µουσεία όλου του κόσµου».

Σε σύντοµη αναφορά του για τα βιογραφικά

των Μιχαέλλας Καραγιώργη και Πανίκκου

Νέστορα, οι οποίοι κατάγονται από την

Αµµόχωστο, ο κ. ∆ήµαρχος τους ευχήθηκε

να συνεχίσουν µε την ίδια ζέση να δηµι-

ουργούν. «Εύχοµαι», ανέφερε, «η επόµενη

έκθεση να είναι στην Αµµόχωστο µε εµ-

πνεύσεις από την αγαπηµένη πόλη του

Ευαγόρα». Ο ∆ήµος δεξιώθηκε, στο τέ-

λος, όλους τους παρευρισκόµενους

ενώ µέρος των εσόδων διατέθηκαν για

ενίσχυση των προγραµµάτων του ΣΚΕ

Αγίου Αθανασίου.

Οµορφιά από πηλό - χαρά δηµιουργίας
Εντυπωσιακές δηµιουργίες στην πρώτη έκθεση αγγειοπλαστικής της Μιχαέλλας Καραγιώργη

και του Πανίκκου Νέστορα






