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Πρώτο εξάμηνο 2019 έτοιμο 
το Πολυδύναμο Κέντρο του δήμου

Ηανέγερση του Πολυδύνα-
μου Κέντρου θα γίνει
στον χώρο υπηρεσιών
στην είσοδο της Βιομη-

χανικής Περιοχής Αγίου Αθανα-
σίου. Το έργο αναμένεται να προ-

σφοροδοτηθεί σύντομα και να πα-
ραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του
2019 και η ανέγερση του γίνεται

σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Αγίου Αθανασίου.
Το Πολυδύναμο κέντρο θα εξυπηρε-
τεί προγράμματα του ΣΚΕ Αγίου Α-
θανασίου και θα περιλαμβάνει:
1) Τον Παιδοκομικό Σταθμό, ο ο-

ποίος θα εξυπηρετεί 75 παιδιά για
εργαζόμενες μητέρες και μητέρες
που εργάζονται στη Βιομηχανική Πε-

ριοχή, αφού το κέντρο θα λειτουργεί
μέχρι τις 6 το απόγευμα. 
2) Την Παιδική Λέσχη με το πρό-
γραμμα προστασίας και δημιουργι-
κής απασχόλησης για παιδιά του
Δημοτικού, η οποία Λέσχη σήμερα
λειτουργεί στο Β’ Δημοτικό Σχολείο
Α- γίου Αθανασίου και φιλοξενεί 60
περίπου παιδιά. Θα λειτουργήσουν
επίσης και δύο τμήματα προδημοτι-
κής εκπαίδευσης.  
Το Πολυδύναμο Κέντρο θα είναι ση-

μείο αναφοράς και στολίδι για τον
δήμο και τη βιομηχανική περιοχή
Αγίου Αθανασίου.
Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Μαρί-
νος Κυριάκου, ανέφερε ότι η ανέ-
γερση του Πολυδύναμου Κέντρου
είναι από τις πρώτες προτεραιότη-
τες του ιδίου μιας και με τη δημιουρ-
γία του θα καλυφθούν οι βασικές α-
νάγκες πολλών οικογενειών στην
περιοχή. 
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο δή-

μαρχος, “ο δημότης και τα προβλή-
ματα του βρίσκονται πάντα στις προ-
τεραιότητες του δήμου και η λει-
τουργία του Πολυδύναμου είναι άλ-
λη μία απόδειξη ότι δεν μένουμε στα
λόγια και βρισκόμαστε σε σταθερή
βάση κοντά τους, παρέχοντας τους
κάθε δυνατή βοήθεια”. 
Το κόστος της ανέγερσης του υπο-
λογίζεται να ανέλθει στις €500.000,
ενώ έχει συνεισφέρει οικονομικά
και το κράτος. 

OΔήμος Αγίου Αθανασίου σε
συνεργασία με τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και

Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) πραγματοποί-
ησαν εκδήλωση στο πάρκο της οδού
Αγίου Σεργίου, όπου με τις οικογέ-
νειες των ατόμων που έχουν φύγει
από τη ζωή, φύτεψαν λουλούδια, ως
ένδειξη μνήμης και θύμησης τους.
Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Μαρί-
νος Κυριάκου, συνεχάρηκε τον 

ΠΑΣΥΚΑΦ για την πρωτοβουλία αυ-
τή και εισηγήθηκε και εγκρίθηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο η ονομασία
του συγκεκριμένου χώρου σε
«ΠΑΡΚΟ ΖΩΗΣ» ως ένδειξη μνήμης
και θύμησης για αυτούς που έφυγαν.
Κάθε χρόνο, περί τα τέλη του μήνα
Μαΐου - αρχές Ιουνίου, σε συνεργα-
σία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ, θα πραγματο-
ποιείται δεντροφύτευση στο συγκε-
κριμένο χώρο.

Δεντροφύτευση στο πάρκο της οδού 
Αγίου Σεργίου και ονομασία του 

σε «Πάρκο Ζωής»

ΣΚΕ: Ψηλά στις 
προτεραιότητες του δήμου η 

κοινωνική προσφορά
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Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αμφί-
δρομη επικοινωνία και μετά την επιτυχή
διεξαγωγή των δύο πρώτων ανοικτών

διαλόγων, ο δήμαρχος Αγίου Αθανασίου,  Μαρί-
νος Κυριάκου, προσκαλεί όλους τους δημότες

στην 3η Ανοικτή Συζήτηση την Τετάρτη 25 Α-
πριλίου, 2018 και ώρα 6.30μ.μ., στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αποστό-
λου Λουκά, Αγίας Μαρίνας και Αγίου Θύρσου.
Ο ανοικτός ζωντανός διάλογος στοχεύει να

δώσει την ευκαιρία σε όλους του δημότες: να
συνομιλήσουν με τον δήμαρχο τους, να κατα-
θέσουν τις προτάσεις και απόψεις τους και να
μεταφέρουν τους προβληματισμούς τους για
θέματα που τους απασχολούν στην καθημερι-

νότητα, γιατί η γνώμη τους μετράει. 
Οι δύο πρώτες συναντήσεις με τους δημότες
πραγματοποιήθηκαν στις 10 Μαΐου και 1η Νοεμ-
βρίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο και στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων της Εκκλησίας του Αγίου

Στυλιανού, αντίστοιχα,
στην παρουσία πολλών
δημοτών που ήρθαν για
να αναδείξουν τους
προβληματισμούς, αλ-
λά και τις ανησυχίες
τους και μέσα από γό-
νιμο διάλογο να κατα-
γραφούν όλα τα μικρά
και μεγάλα προβλήματα
των δημοτών. 

Συνεχής η επικοινωνία με τους δημότες

Θα αποτελέσει στολίδι και σημείο
αναφοράς για τον δήμο και τη

βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου

Έργα Ανάπτυξης
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Ατζέντα Εκδηλώσεων
Κυριακή 15 Απριλίου και ώρα 4.00μ.μ. 
Πασχαλινά Παραδοσιακά Παιχνίδια σε συνεργασία
με τα Σωματεία του δήμου

«Πλατεία Ειρήνης» (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο)

Δευτέρα 16 Απριλίου και ώρα 7.00μ.μ.
Διάλεξη: «Κρίσεις Πανικού» 
Ομιλητής: Ψυχολόγος Στράτος Φελλάς
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου Αθανασίου
Διοργανωτής: Ανοικτό Σχολείο Δήμου Αγίου Αθανασίου 
Είσοδος: €5

Τετάρτη 18 Απριλίου και ώρα 7.00μ.μ. 
Ονομασία Πάρκου «Εζεκίας Παπαϊωάννου» 
Περιοχή Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (οδός Κοκκινόγιας)

Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 6.30μ.μ. 
«Συζητώ με τον Δήμαρχο μου» 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας 
και Αγίου Θύρσου 

Σάββατο 28 Απριλίου και ώρα 09.00π.μ. 
Εκστρατεία Καθαριότητας στο πλαίσιο «Let’s do it! Cyprus –
Καθαρίζω την Κύπρο σε μια μέρα»
Σημείο συνάντησης: Δίπλα από την εκκλησία Κοσμά του Αιτω-
λού (παρά την οδό Χαραλάμπου Ευαγόρου) 

Παρασκευή 11 Μαΐου και ώρα 7.30μ.μ.
Μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Λοϊζο  
Καλλιτεχνική βραδιά με τη Χορωδία και Ορχήστρα του δήμου
Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός», Δημοτικό Μέγαρο

Κυριακή 13 Μαΐου και ώρα 9.30π.μ.
Γύρος Αγίου Αθανασίου 2018 
Εκκίνηση: Λύκειο Λινόπετρας 
Τερματισμός: «Πλατεία Ειρήνης»

Παρασκευή 18 Μαΐου και ώρα 5.00μ.μ.
Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ - Γιορτή του Παιδιού 
«Πλατεία Ειρήνης» (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο)

Το πρόγραμμα υπόκειται σε τυχόν αλλαγές 

Μήνυμα Δήμαρχου
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Αγαπητές/οι συνδημότισσες, 
συνδημότες,

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί
σας, σ’ αυτή την πρώτη συνοπτική
έκδοση των δράσεων του δήμου
μας, με στόχο την καλύτερη και αμφί-
δρομη επικοινωνία μαζί σας.
Ολοκληρώθηκε, ήδη, ο πρώτος χρό-
νος της δημαρχίας μας, μιας χρονιάς
δύσκολής, μα συνάμα δημιουργικής
και η οποία αποτελεί τη βάση για κα-
λύτερο προγραμματισμό και στόχους
για τα επόμενα χρόνια. Σ’ αυτό το
πνεύμα συνεχίζουμε το όραμα μας
για μια σύγχρονη πόλη, που θέλουμε
να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.
Από την πρώτη ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων μας, είμαστε σε δι-
αρκή ανοικτό διάλογο και προσωπι-
κή επαφή μαζί σας, ώστε να διαπι-
στώσουμε τα προβλήματα και να κα-
ταγράψουμε τις προτάσεις σας. Ο α-
νοικτός διάλογος μαζί σας εφαρμό-
ζεται μέσω της συμμετοχής των δη-
μοτών στις δημοτικές επιτροπές που
έχουν συσταθεί, αλλά και μέσω των
καθιερωμένων ανοικτών συναντή-
σεων σε συλλόγους και οργανωμέ-
νους φορείς του δήμου μας, αλλά και
σε επιτόπου συναντήσεις από πόρτα
σε πόρτα.
Παράλληλα πραγματοποιήσαμε 2
συναντήσεις ζωντανού διαλόγου  με-

ταξύ  δημάρχου και δημοτών με τίτλο
«ΣΥΖΗΤΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΟΥ». Στόχος των συναντήσεων
αυτών ήταν η συζήτηση καθημερι-
νών και άλλων προβλημάτων, αλλά
και η καταγραφή απόψεων και ειση-
γήσεων. Αυτές οι συναντήσεις θα συ-
νεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητεία μου.
Ο διαδικτυακός μας τόπος (www.
agiosathanasios.org.cy) και τα διαθέ-
σιμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εί-
ναι πάντα «ανοικτά» σε διάλογο και
υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων
και προβλημάτων, γιατί πιστεύουμε
πως πρόκειται για μια μορφή άμεσης
συμμετοχής των δημοτών μας και
είναι ένα μικρό παράδειγμα για άμε-
ση επικοινωνία και εξυπηρέτηση
τους.
Ο Δήμος μας πρωτοπορεί σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος, έχει
πλούσια πολιτιστική δράση, παρέχει
υψηλές υπηρεσίες καθαριότητας και
ανακύκλωσης, έχει δίκτυο κοινωνι-
κής φροντίδας και εθελοντισμού, ε-
πενδύει διαρκώς στα σχολεία και στη
στοχευμένη διά βίου μάθηση μέσω
του θεσμού του «Ανοικτού Σχολεί-
ου», στις αστικές αναπλάσεις, στην
προώθηση του αθλητισμού και στη
δημιουργία σημαντικών υποδομών. 
Βεβαίως, αυτά δεν θα γίνονταν κα-
τορθωτά, αν δεν υπήρχε και η απο-

τελεσματική συνεργασία μεταξύ του
Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημο-
τικής Υπηρεσίας, σε όλα τα επίπεδα.
Ο στόχος είναι κοινός.
«Μαζί αποφασίζουμε και μαζί δημι-
ουργούμε», ώστε το όραμα για μια
βιώσιμη πόλη να γίνει πραγματικότη-
τα. Σε όποια περιοχή του δήμου και
αν ζείτε, όλες οι υπηρεσίες μας είναι
στη διάθεση σας.  
Η πόρτα του γραφείου μου είναι πά-
ντοτε ανοικτή για όλες και όλους τους
δημότες. 
Εύχομαι σε όλους Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα! 

Ο Δήμαρχος

Μαρίνος Κυριάκου

Mαρίνος Κυριάκου 
Δήμαρχος 
Αγίου Αθανασίου

Η γνώμη σας μετράει!
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Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 
Τηλ.: 77777310, 25864116 
Φαξ: 25725010
mchristou@agiosathanasios.org.cy 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Τηλ.: 25864125 / 126 / 108
Φαξ: 25725010
Email: demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Τηλ.: 25864126
Email: weddings@agiosathanasios.org.cy

ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑ 
Τηλ.: 25864147 / 99212566 / 99436420

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 25864107 
Φαξ: 25729261
Email: mayor@agiosathanasios.org.cy

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τηλ.: 25864142
Φαξ: 25725315
Email: techservices.agathanasios@cytanet.com.cy

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
Τηλ.: 25864127
Φαξ: 25864133
Email: demos.ag.athan.oikon@cytanet.com.cy

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Τηλ.:  25864131 / 132 / 141
Φαξ: 25864133
Email: demos.ag.athan.oikon@cytanet.com.cy

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τηλ.: 25864145 /128 /129
Φαξ: 25725010
Email: egionomiko@agiosathanasios.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Τηλ.: 99258848

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τηλ.: 25864130
Email: demos.ag.athanasios.polit@cytanet.com.cy
Facebook: Πολιτιστική Σελίδα Δήμου Αγίου Αθανασίου 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τηλ.: 97717187 / 25864119
Email: anoikto.sxoleio.ag@cytanet.com.cy 
Facebook: Anoiktosxoleio Demou AgiouAthanasiou

Σ.Κ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Τηλ.: 25724176
Email: skeagathanasiou@hotmail.com
Facebook: Σ.Κ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Τηλ.: 25724035

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
Τηλ.: 25864130

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25873488, Φαξ: 25318180
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 99710105
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
25804000, Φαξ: 25311177
GREEN DOT CYPRUS 7000090
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25755866, Φαξ: 25725940

Εκδότης: Δήμος Αγίου Αθανασίου

Υπεύθυνος Έκδοσης: Δήμος Αγίου Αθανασίου

Ιδιοκτησία: Δήμος Αγίου Αθανασίου, Σταυραετού του Μαχαιρά 42, 4104

Άγιος Αθανάσιος, Τηλ.: 25864100, Φαξ: 25725010

Επιμέλεια έκδοσης: Μικαέλα Μαργαρίτη, Βαλάντω Σίφουνα Καράμανου

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

Ιστοσελίδα: www.agiosathanasios.org.cy

Facebook page: https://www.facebook.com/politistikademouagiou athanasiou

Σελίδωση και σχεδιασμός έκδοσης: Εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ

Ενημερώνουμε το κοινό ότι η Παιγνιοθήκη του δήμου, συνεχί-
ζει να λειτουργεί κανονικά μέσω των προγραμμάτων του ΣΚΕ
Αγίου Αθανασίου. Πληροφορίες στο τηλ.: 25864108.

Ο Διαγωνισμός χωρίζεται
σε δύο κατηγορίες:
Α) Για ενήλικες και 
Β) Για μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου

Για πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής στις πιο
κάτω ιστοσελίδες:
ΦΕΚ (www.cpc.com.cy)
Δήμος Αγίου Αθανασίου (www.agiosathanasios.org.cy)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΣΚΗΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ"

Παιγνιοθήκη Αγίου Αθανασίου 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Tηλ.: 25864107 Φαξ: 25729261
email: mayor@agiosathanasios.org.cy

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΘΗ ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΛΕΚΗ
Τηλ.: 99588658, 25335393 
email: lelekianthi@cytanet.com.cy

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τηλ.: 99452242  
email: stasa_georgiadou@yahoo.com

ΑΝΤΡΗ ΖΑΚΟΥ
Τηλ.: 25804129, 25728929,
99319700  
email: mariastyl@windowslive.com

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΠΑΝΟΣ)
Τηλ.: 99400449

ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τηλ.: 99778442  
email:georgiou_joseph@hotmail.com

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Τηλ.: 25722280, 99436667  
email:Kyriakos.kyriakou70@gmail.com

ΛΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
Τηλ.: 25721486, 99412045  
email: lialevendi@cytanet.com.cy

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Τηλ.: 99775578, 25729033
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Παρουσίαση Νέου Δημοτικού Συμβουλίου
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Μηνύματα Δημοτικών Ομάδων
Αγίου Αθανασίου Όραμα και στόχοι

Τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας ΔΗ
ΣΥ στοχεύουν και οραματίζονται
συνεχώς έναν καλύτερο Δήμο, συ-

νεργαζόμενοι πάντα - με αποδοτικότητα -
με τον Δήμαρχο και όλα τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά στην ε-
ξέταση και επίλυση θεμάτων, τεχνικής και
οικοδομικής φύσης, υγείας-καθαριότητας,
ανακύκλωσης, κ.ά.
Ευχόμαστε εγκάρδια Καλό Πάσχα, σε
όλους τους δημότες Αγίου Αθανασίου και
μαζί με τις ευχές μας, θέλουμε να υπενθυ-
μίσουμε ότι η Δημοτική μας Ομάδα έχει
εντάξει, με αποφασιστικότητα, στο πλαί-
σιο των στόχων της τα πιο κάτω:  
1. Διάνοιξη της Πλατείας Ειρήνης (Πλατεία
Δημαρχείου), με σκοπό την αποσυμφόρη-
ση της κυκλοφορίας μέσα στον πυρήνα
και την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνη-
ση όλων των οχημάτων έκτακτης ανάγκης
όπως: πυροσβεστικά, αστυνομικά, ασθε-
νοφόρα,
2. Διαπλάτυνση της οδού Σφαλαγγιωτίσ-
σης για διευκόλυνση της κυκλοφορίας,
3. Ανάπλαση της Πλατείας μπροστά από

το Πολιτιστικό Κέντρο, για σκοπούς μέγι-
στης ασφάλειας πεζών, οδηγών και κυρί-
ως των μαθητών των παρακείμενων  σχο-
λείων,
4. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνεί-
δησης των δημοτών, 
5. Αύξηση των δεντροφυτεύσεων στους
χώρους πρασίνου του δήμου,  
6. Διατήρηση της καθαριότητας σε όλους
τους χώρους του δήμου,
7. Εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης αδέ-
σποτων σκύλων,
8. Επικοινωνία και επαφή με όλους τους
δημότες, κατοίκους  των συνοικισμών και
όλης της επικράτειας του δήμου, για προ-
ώθηση διαφόρων θεμάτων που τους απα-
σχολούν,
9. Συμμετοχή σε θέματα κοινωνικής προ-
σφοράς,

Μάρκος Παντελίδης,
Αναστασία Γεωργιάδου,

Κυριάκος Κυριάκου
Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ

Αγίου Αθανασίου

Ως Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ πι-
στεύουμε στη συλλογική δουλειά.
Συνεχίζουμε μαζί, διανύοντας τους

δρόμους που έχουμε χαράξει, με μεγαλύ-
τερη αποφασιστικότητα και αποτελεσμα-
τικότητα, μακριά από λαϊκίστικες διακηρύ-
ξεις και πελατειακές αντιλήψεις και χωρίς
νεοφιλελεύθερες εμμονές σε πρακτικές
που αντιστρατεύονται τα λαϊκά συμφέ-
ροντα. 
Ενώ οι κυβερνώντες ακολουθούν σκλη-
ρές πολιτικές λιτότητας, μειώνοντας τα
κονδύλια, εμείς εργαζόμαστε μεθοδικά, με
εντιμότητα και διεκδικητικότητα, στηρίζον-
τας τις προσπάθειες του Δημάρχου για:  
- Την ανέγερση του Πολυδύναμου Κέν-
τρου, 
- Την καλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών
υποδομών και των κοινωνικών θεσμών
του δήμου,
- Την παραπέρα βελτίωση της ποιότητας
ζωής στους προσφυγικούς οικισμούς, 
- Την ολοκλήρωση του ορθολογιστικού
σχέδιασμού του πολεοδομικού ιστού, νέ-
ων έργων και του οδικού δικτύου,

- Τη διεύρυνση σε προγράμματα προώ-
θησης περιβαλλοντικών δράσεων,
- Τη διεύρυνση του Συμβουλίου Νεολαίας
και των Πανδημοτικών Συγκεντρώσεων,
- Την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλους
τους τομείς,
- Την προώθηση του Πολιτισμού, της Εκ-
παίδευσης και του Αθλητισμού,
- Την περαιτέρω ενίσχυση του «Ανοικτού
Σχολείου» και των Δημοτικών Επιτροπών,
- Την παραπέρα συνεργασία με Σχολεία,
Οργανώσεις και Σωματεία του δήμου. 
Με την ευκαιρία των γιορτών του Πάσχα,
απευθυνόμαστε προς τους δημότες μας,
αλλά και στον κάθε Κύπριο ξεχωριστά και
ευχόμαστε ευτυχία, υγεία και ευημερία.
Ευχή και προσδοκία μας είναι αυτό το Πά-
σχα να είναι το τελευταίο με την τουρκική
κατοχή να ματώνει την Κύπρο μας. 
Καλή ανάσταση!

Μιχάλης Κούσουλος, Άντρη Ζάκου,
Χρίστοφας Χριστοφή, Λία Λεβέντη

Δημοτική Ομάδα ΑΚΕΛ
Αγίου Αθανασίου

Οραματιστήκαμε μαζί μια
δυνατή τοπική αυτοδιοί-
κηση, που να ανταπο-

κρίνε-ται στις ανάγκες και στην
ευημερία όλων εμάς των δημο-
τών Αγίου Αθανασίου. Με αί-
σθημα ευθύνης και σεβασμού
από τη θέση της αντιδημάρχου
και σε συνεργασία με το δημο-
τικό συμβούλιο, αγωνίζομαι κα-
θημερινά, ώστε να βελτιώσουμε
το βιοτικό και πνευματικό επί-
πεδο των δημοτών μας. 
Ο Δήμος σήμερα καλείται ν'
αποδείξει ότι δεν αποτελεί προ-
έκταση ενός κράτους σε οικο-
νομική κρίση και διεκδικούμε
ό,τι του αξίζει και ό,τι αναλογεί
στον  κάθε δημότη ξεχωριστά. 

Ιεραρχώντας τα προβλήματα
και τις ανάγκες, προσωπικά έ-
χω τις πιο κάτω προτεραιότη-
τες: 
-Στήριξη με κάθε τρόπο των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
-Προσέλκυση και ανάπτυξη της
τοπικής επιχειρηματικότητας, 
-Ενίσχυση των υποδομών του
Δήμου με έμφαση την αναβάθ-
μιση του συγκοινωνιακού δι-
κτύου, 
-Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και
κρατικών καινοτόμων προ-
γραμμάτων, με στόχο τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας,
-Προαγωγή του πολιτισμού και
του αθλητισμού, 
-Συνεργασία με την οικία σχολι-

κή εφορία, με απώτερο σκοπό,
την αναβάθμιση και γενικότερα
την εύρυθμη λειτουργία των
σχολικών μονάδων του Δήμου
μας, 
-Τέλος μεγάλη βαρύτητα δίνω
στη διαφάνεια της οικονομικής
διαχείρισης του Δήμου. 
Όραμα και στόχος μου, να συμ-
βάλω, ώστε ο Δήμος μας να εί-
ναι δίκαιος και να εξασφαλίζει
μια ήρεμη και άνετη ζωή σε κά-
θε ένα μας, που επέλεξε να ζει
εδώ!

Ανθή Σπύρου-Λελέκη,
(Αντιδήμαρχος) 
Δημοτική Ομάδα ΔΗΚΟ
Αγίου Αθανασίου

Αγαπητοί Δημότες, ο στόχος
που πετυχαίνουμε μαζί τα
τελευταία χρόνια στον Άγιο

Αθανάσιο είναι ο εκσυγχρονισμός
του Δήμου και των υπηρεσιών
που παρέχονται στους δημότες,
η σωστή λειτουργία του, η ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής στο
Δήμο, αλλά και η προτροπή για
ένα πιο οικολογικό Δήμο. 
Όραμα μας είναι η χάραξη μιας
σωστής πορείας για τον Δήμο
μας, περιβαλλοντικά, οικοδομικά,
κοινωνικά, κυκλοφοριακά και
πολλών άλλων. Ακόμη προσπα-
θούμε να ενισχύσουμε τη βοή-
θεια μας προς τις ευπαθείς ομά-
δες του Δήμου μας και όσων
χρειάζονται πραγματικά τη βοή-

θεια μας. Κοινός μας στόχος, θέ-
λω να πιστεύω ότι είναι, ο Δήμος
μας, να γίνει πιο αυτόνομος, τόσο
οικονομικά, όσο και λειτουργικά.
Με τη θέληση όλων μας θα το πέ-
τυχουμε.
Εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας
του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Αγίου Αθανάσιου,
θα ήθελα προσωπικά να σας ευ-
χηθώ ό,τι καλύτερο, πάντα με υ-
γεία σε εσάς και στις οικογένειες
σας. Επί ευκαιρίας του προσε-
χούς Πάσχα, να σας ευχηθώ επί-
σης, Καλή Ανάσταση στα καθημε-
ρινά προβλήματα που μας ταλα-
νίζουν.
Ιωσήφ Γεωργίου
Δημοτική Ομάδα Κ.Σ. ΕΔΕΚ
Αγίου Αθανασίου 
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Προβλήματα και παρανομίες ταλανίζουν τους προσφυγικούς
οικισμούς Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας

Έργα Ανάπτυξης

Αη-Αθανασίτικα Νέα www.agiosathanasios.org.cy

Το 2017 δώσαμε έμφαση στα απλά
καθημερινά προβλήματα των δημο-
τών μας, όπως επιδιορθώσεις πε-

ζοδρομίων και ασφαλτικού οδοστρώμα-
τος, καθαριότητα και την κατασκευή 3
υπερυψωμένων διαβάσεων έξω από τα
σχολεία του δήμου που άπτονταν θέματα
ασφάλειας των μαθητών. 
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι ερ-
γασίες του έργου για τη διάνοιξη της ο-
δού Σφαλαγγιωτίσσης, η οποία χαρα-
κτηρίζεται ως έργο πρωταρχικής σημα-
σίας και θα βάλει τέρμα  στην ταλαιπωρία
πολλών δημοτών μας. Το έργο προνοεί
την ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου, απαλ-
λοτριώσεις και κατεδαφίσεις κτιρίων και οι
εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το
δεύτερο εξάμηνο του 2018. 
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαμόρφωση
του γραμμικού πάρκου παρά την Κεν-
τρική Πλατεία του Δήμου, ενώ παράλ-
ληλα στόχος είναι η εξασφάλιση κάθε χρη-
ματοδότησης που δικαιούται ο Δήμος από
τα κρατικά ταμεία για να μπορέσουν έτσι
να ολοκληρωθούν διάφορα έργα, μικρά
και μεγάλα. 
Στον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως για το
2018 προγραμματίζονται έργα όπως η

επέκταση του παραλιακού πεζοδρό-
μου παρά το ξενοδοχείο Crowne Plaza,
η συνέχιση και αποπεράτωση του
Γραμμικού Πάρκου του ποταμού Βαθ-
κειά, η κατασκευή γέφυρας και η
ασφαλτόστρωση μέρους της βόρειας
παράλληλης λεωφόρου που θα συνδέ-
σει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του
Δήμου παρά το Γυμνάσιο Αγίου Αθανα-
σίου. Παράλληλα θα συνεχίσουμε τις επι-

στρώσεις του ασφαλτικού οδοστρώ-
ματος  και τις επιδιορθώσεις πεζοδρο-
μίων.
Επιπλέον τροχιοδρομείται το έργο για την
κατασκευή - διαμόρφωση της πλατείας
«Γλαύκου Κληρίδη» πάρα το Πολιτιστικό
Κέντρο και η δημιουργία διάβασης πεζών
και ασφαλών προσβάσεων για να εξυπη-
ρετούνται, τόσο οι μαθητές και οι γονείς
του A’ Δημοτικού Σχολείου και του Δημό-

σιου - Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγίου
Αθανασίου, αλλά και οι ηλικιωμένοι που
κινούνται στις δύο παρακείμενες εκκλη-
σίες, Αγίου Μηνά και Αγίου Αθανασίου.
Έχουμε ζητήσει να τροχιοδρομηθεί η ά-
μεση εκτέλεση και  κατασκευή κυκλικού
κόμβου στις συμβολές των Λεωφόρου
Αγίου Αθανασίου, Χαρ. Ευαγόρου, Α-
νοικοδομήσεως και Γοργοποτάμου. Η
κατασκευή αυτού του έργου κρίνεται ανα-

γκαία, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί το
κυκλοφοριακό πρόβλημα που ήδη υπάρ-
χει στον υφιστάμενο κυκλοφοριακό κόμβο
και αναμένεται να μεγαλώσει με τη λει-
τουργία του ογκολογικού κέντρου και την
ολοκλήρωση και λειτουργία του ιδιωτικού
Γυμνασίου του FOLEY’S, αφού από τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο υπολογίζεται ότι
στο Ιδιωτικό Σχολείο FOLEY’S θα φοιτούν
χίλιοι μαθητές. Το έργο αυτό είναι αντι-
σταθμιστικό του αυτοκινητόδρομου και η
απαίτηση μας είναι όπως το κράτος προ-
χωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του.
Ο δήμος μας, σε συνεργασία με τους άλ-
λους 5 δήμους της Mείζονος Λεμεσού, έ-
χουν κάνει μελέτη για τον οδικό φωτισμό
και σύντομα θα προχωρήσουν στην προ-
κήρυξη διαγωνισμού με τη μέθοδο χρημα-
τοδότησης έναντι τρίτου (ESCO) για  αντι-
κατάσταση των λαμπτήρων οδικού
φωτισμού με φωτιστικά / λαμπτήρες
Led, κάτι το οποίο θα επιφέρει εξοικονό-
μηση των δαπανών για τον οδικό φωτι-
σμό, μέχρι και 50%, σεβόμενοι έτσι και το
περιβάλλον.
Οι προσπάθειες και οι ενέργειες μας θα
τείνουν συνεχώς στη δημιουργία συνθη-
κών ανάπτυξης με κάθε τρόπο. Είτε
αυτές αφορούν έργα του ευρύτερου δημο-
σίου τομέα, είτε  ευκαιρίες απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα.
Η μείωση της κρατικής Χορηγίας, θεωρώ
ότι είναι εξοντωτική για τον δήμο μας,
αφού τα μόνα έσοδα που διαθέτουμε είναι
από φορολογίες και αναπτύξεις. Γι’ αυτό

ζητούμε από την κυβέρνηση, να επα-
ναφέρει την κρατική χορηγία που απο-
κόπηκε για να μπορέσουμε έτσι να προ-
σφέρουμε στους δημότες μας αυτά που
δικαιούνται. 
Επιπλέον ζητούμε όπως μειωθεί η ανι-
σότητα της ανάπτυξης μεταξύ των
Δήμων και όπως το εθνικό θεσμικό
πλαίσιο, αλλά και ο κανονισμός των
διαρθρωτικών ταμείων αλλάξουν, έτσι
ώστε οι περιφερειακοί δήμοι να μην
αδικούνται. Όπως είναι σήμερα το Εθνι-
κό πλαίσιο, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου δεν
θεωρείται ούτε αστικός, ούτε αγροτικός
δήμος, άρα δεν έχει δικαίωμα άντλησης
πόρων από τα συγκεκριμένα ταμεία.
Είναι σε μειονεκτική θέση και ζητά να τύ-
χει ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά ή άλλα
Ταμεία, ώστε να μπορέσει να  συμβάλει
στην αναδιοργάνωση της οικονομικής
ανάπτυξης της βιομηχανικής, αλλά και της
αγροτικής περιοχής του, μα και στην ανα-
ζωογόνηση των μειονεκτικότερων συνοι-
κιών του Δήμου, δηλαδή των δύο Προσφυ-
γικών Οικισμών. 
Θεωρούμε ότι ο σημερινός τρόπος κατα-
νομής των 2/3 της κρατικής χορηγίας, με
βάση τον κατάλογο των εγγεγραμμένων
εκλογέων του δήμου των προηγούμενων
δημοτικών εκλογών είναι λανθασμένος
και όχι δίκαιος, γιατί δημιουργεί ανισότητα
στο επίπεδο ευημερίας των δημοτών των
μικρών δήμων.
Διεκδικούμε να γίνουν αυτές οι αλλαγές,
ώστε να  μπορούν να εισέλθουν στα τα-
μεία μας έσοδα και με τη σειρά μας να
μπορέσουμε να προσφέρουμε νέα έργα
και άλλες υπηρεσίες στους Δημότες μας.
Όραμα μου μια πόλη ακόμη πιο σύγ-
χρονη, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη με
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη!

Μαρίνος Κυριάκου

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως κατά 2/3 και τον
Δήμο Αγίου Αθανασίου κατά 1/3. Το έργο ανέλαβε η Εργοληπτική Εταιρεία KARPOZILOS

CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENTS LTD, με αρχιτέκτονα τον Αντρέα Μορφή. 

Σε μια συνεχή κινητοποίηση βρί-
σκεται ο Δήμαρχος Αγίου Αθα-
νασίου Μαρίνος Κυριάκου,
προς επίλυσή της σωρείας των

προβλημάτων που εξακολουθούν να
ταλανίζουν τους προσφυγικούς οικι-
σμούς στη Λινόπετρα και τον Άγιο
Αθανάσιο.
Τα ζητήματα που προκύπτουν δεν έχουν
να κάνουν μόνο με την εκκρεμότητα της
έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας στις πολυκα-
τοικίες της οδού Ανοικοδομήσεως, αλλά
και με παράνομες κατασκευές, επεκτάσεις
και μετατροπές που αφορούν κυρίως στέ-
γαστρα, βεράντες, αποθηκευτικούς χώ-
ρους, αποθήκες, αλλά και καταλήψεις
κοινοχρήστων χώρων σε διάφορα σημεία
των οικισμών. Τα προβλήματα υπάρχουν
από την εγκατάσταση των δικαιούχων
στους προσφυγικούς οικισμούς (1979 και
μετέπειτα) και έχει απασχολήσει επανει-
λημμένα, τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο, ό-

σο και τις κατά καιρούς συναντήσεις του
δήμου με τον αρμόδιο Λειτουργό του Κλά-
δου Διαχείρισης του Τμήματος Πολεοδο-
μίας και Οικήσεως και τον ίδιο τον Υ-
πουργό Εσωτερικών.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου κατέ-
γραψαν όλες τις παράνομες επεμβάσεις
στους δύο οικισμούς, αλλά η λήψη μέ-
τρων εναντίον των παρανομούντων θα
γίνει, αφού εξαντληθούν όλες οι προσπά-
θειες συμμόρφωσης. Με βάση σχετική
ενημέρωση από το Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως, ορισμένοι από τους παρα-
νομούντες ενοίκους δεν έχουν εξασφαλί-
σει ακόμη τίτλο ιδιοκτησίας, εξαιτίας α-
νέγερσης δωματίων ή άλλων οικοδομών
στους κοινόχρηστους χώρους. Κάποιοι δε
εξ’ αυτών έχουν προβεί σε μικρότερες ήσ-
σονος σημασίας κατασκευές οι οποίες ό-
μως φαίνεται πως προκαλούν το περί δι-
καίου αίσθημα στους υπόλοιπους κατοί-
κους. Για τους χώρους στάθμευσης εκπο-

νήθηκε σχέδιο από το Τμήμα Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως σε συνερ-
γασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες
του δήμου, το οποίο εγκρίθηκε.
Για τα θέματα αυτά, πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη την 1η Φεβρουαρί-
ου, 2018 στα γραφεία του Τμήμα-
τος Πολεοδομίας στην παρουσία
και των λειτουργών του Κτηματο-
λογίου και τέθηκαν εκ νέου τα αι-
τήματα, για να ξεκαθαρίσουν το
συντομότερο δυνατό, αφού εκκρε-
μούν εδώ και αρκετό καιρό. Τα αι-
τήματα αντικρίστηκαν θετικά και
δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα ξεκινή-
σουν άμεσα ενέργειες για την επίλυση
των προβλημάτων.
Στη συνάντηση τέθηκε και το θέμα των κα-
ταστημάτων του συνοικισμού Αγίου Αθα-
νασίου, αφού τα υφιστάμενα κρίθηκαν
ακατάλληλα και επικίνδυνα και θα πρέπει
να κατεδαφιστούν άμεσα. Το αίτημα του

δήμου είναι να ανεγερθούν νέα καταστή-
ματα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως σε χώρο ο οποίος γειτνιάζει με
τον οικισμό, για να μπορέσουν τα υφιστά-
μενα, τα οποία είναι ενεργά, να μεταφε-
ρθούν στα καινούργια και να προχωρήσει
η κατεδάφιση των επικίνδυνων καταστη-
μάτων.

Απρίλιος 2018Σελ. 4

Υπερυψωμένη διάβαση

Γραμμικό πάρκο
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθα-
νασίου, το Europe Direct Λεμεσού και το Λύ-
κειο Λινόπετρας, το οποίο συμμετέχει στο

πρόγραμμα «European Parliament: Ambassador
Schools», συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα
«Colours of diversity - Χρώματα Πολυμορφίας».
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 6 Μαρτίου 2018
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σο-
φιανός» του δήμου.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η δι-
ευθύντρια του Λυκείου Λινόπετρας κα. Κλειώ
Σαββίδου, ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Μα-
ρίνος Κυριάκου, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο
Δρ. Αδάμος Αδάμου, ο οποίος με την ιδιότητα
του πρώην ευρωβουλευτή ανέλυσε την εμ-
πειρία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι μαθητές του Λυκείου Λινόπετρας ετοίμα-
σαν φιλμάκι για τη δημιουργία της Ευρώπης
που επιθυμούν και παρουσίασαν καλλιτεχνι-
κό πρόγραμμα από διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες.
Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίω-

ση με εδέσματα και ποτά από διάφορες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις καθηγήτριες Δώρα Μου-
σουλίδου και Χαρούλα Μάρκου που συνέβαλαν τα
μέγιστα για την πραγματοποιήση της όλης εκδήλω-
σης και στην εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ για την προβολή
και κάλυψη της εκδήλωσης.

Αη-Αθανασίτικα Νέα www.agiosathanasios.org.cy

Ηβιομηχανική περιοχή Α-
γίου Αθανασίου άρχισε
να λειτουργεί το 1980 χω-

ρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα βα-
σικά έργα υποδομής. Η ανάγκη
προώθησης και επίλυσης των δι-
άφορων προβλημάτων που πα-
ρουσιάστηκαν, οδήγησε στη σύ-
σταση μιας επιτροπής καταρχάς
και αργότερα την ίδρυση του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Αγίου
Αθανασίου το 1986.
Έκτοτε, αποτελεί  μια καλά οργα-
νωμένη προσπάθεια των βιομη-
χανιών της περιοχής Αγίου Αθα-
νασίου με τη δημιουργία ενός
Συνδέσμου που να προασπίζει
τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
της Βιομηχανικής περιοχής, θέ-
τοντας μακροπρόθεσμους και
βραχυπρόθεσμους στόχους, την
επίτευξη των οποίων όλα τα μέ-
λη του Δ.Σ. προωθούν με ανιδιο-
τέλεια συνέπεια και αυταπάρ-
νηση.
Οι κυριότεροι στόχοι του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Αγίου Α-
θανασίου είναι οι ακόλουθοι:
• Η  δημιουργία του Παιδοκομι-

κού σταθμού σε συνεργασία με
τον Δήμο Αγίου Αθανασίου,
• Η αξιοποίηση του χώρου υπη-
ρεσιών στην είσοδο της Βιομη-
χανικής Περιοχής με ένα έργο
που θα δώσει υπεραξία στη Βιο-
μηχανική Περιοχή και θα στεγά-
ζει επιχειρήσεις και υπηρεσίες
που θα εξυπηρετούν, τόσο τον
επιχειρηματικό κόσμο της Βιομη-
χανικής Περιοχής, όσο και τους
εργαζόμενους σε αυτή,
• Η  εφαρμογή λειτουργικής λύ-
σης σε συνεργασία με όλα τα εμ-

πλεκόμενα αρμόδια τμήματα  για
το θέμα της περίφραξης της Βιο-
μηχανικής Περιοχής, ούτως ώσ-
τε να επιτευχθεί η ασφάλεια με
την μείωση των κλοπών και κα-
ταστροφών, 
• Η ανάπτυξη και δημιουργία χώ-
ρων πρασίνου,
• Δημιουργία χώρων στάθμευ-
σης για την ομαλή λειτουργία της
Βιομηχανικής περιοχής. 
Επιγραμματικά να αναφερθεί ε-
πίσης ότι ο Σύνδεσμος  Βιομη-
χανιών Αγίου Αθανασίου:

• Λαμβάνει μέρος και εκπροσω-
πείτε στο Δ.Σ. του ΕΒΕΛ Λεμε-
σού, όπως επίσης και στην Επι-
τροπή Βιομηχανίας ΚΕΒΕ,
• Δέχεται επισκέψεις διάφορων
αξιωματούχων από όλες τις πο-
λιτικές παρατάξεις και τους δια-
βιβάζονται όλα τα καίρια προβλ-
βλήματα  του εμποροβιομηχανι-
κού κόσμου.
• Επίσης λαμβάνει μέρος στις
συνεδριάσεις του ΣΚΕ Αγίου Α-
θανασίου, συμβάλλοντας έτσι 

στο αξιόλογο έργο που επιτελεί. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Σύν-
δεσμος Βιομηχανιών Αγίου Αθα-
νασίου συνεισφέρει στις διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων του
ΕΒΕΛ, αλλά και του ΚΕΒΕ, το ο-
ποίο έχει σημαντικό συμβουλευ-
τικό ρόλο στον καθορισμό απο-
φάσεων οικονομικής ανάπτυξης.

Συνάντηση δημάρχου Αγίου Αθα-
νασίου μαζί με τον Πρόεδρο και
Μέλη του ΕΒΕΛ Λεμεσού πραγ-

ματοποίησε στο δημαρχείο Αγίου Αθα-
νασίου για ανταλλαγή απόψεων για νέ-
ους τρόπους συνεργασίας και για κοινή
συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυ-
ξιακά ευρωπαϊκά και άλλα προγράμ-
ματα. 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου και το ΕΒΕΛ
διαθέτουν σήμερα την εμπειρία στη
διεκπεραίωση ευρωπαϊκών προγραμ-

μάτων και για πρώτη φορά έχουν θέσει
ως στόχο τη στενότερη επαφή και τον
συντονισμό για τη δημιουργία μιας δυ-
ναμικής, η οποία θα αποτελέσει το ερ-
γαλείο για περαιτέρω αξιοποίηση των
ευκαιριών που προσφέρονται μέσα α-
πό τα διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία.  
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, κοινή σύ-
σκεψη με το ΕΒΕΛ, το ΤΕΠΑΚ (Γρα-
φείο Διασύνδεσης) και τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Αγίου Αθανασίου για α-

νταλλαγή απόψεων για νέους κοινούς
τρόπους συνεργασίας και την αξιοποί-
ηση των ερερευνητικών αποτελεσμά-
των του Πανεπιστήμιου και την μετα-
φορά τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις,
καθώς και την πιθανή τοποθέτηση φοι-
τητών, για κάλυψη αναγκών εργασίας,
σε διάφορες επιχειρήσεις. 
Ο δήμος ευελπιστεί και προσδοκά να
έχει στενή συνεργασία με το ΕΒΕΛ για
όφελος της ανάπτυξης της ευρύτερης
Λεμεσού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
25755866  
Email:
info@demetriadesgroup.com

Απρίλιος 2018 Σελ. 5

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεολαίας, στο πλαίσιο

της κοινωνικής του προ-
σφοράς, παρέδωσε χιλιά-
δες πώματα στον Αντιρευ-
ματικό Σύνδεσμο.
Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν ο δήμαρχος Μαρίνος Κυ-
ριάκου, καθώς και μέλη του
Συμβουλίου Νεολαίας.
Η πρόεδρος του Δ.Σ.Ν. Λία
Λεβέντη, δήλωσε ότι θα ακο-
λουθήσουν και άλλες τέτοιου
είδους εκδηλώσεις.

Προσφορά πωμάτων
στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο

Γνωρίστε τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Αγίου Αθανασίου

Στοχεύει στη συνεργασία με το ΕΒΕΛ, 
για αξιοποίηση ευκαιριών ο Δήμος Αγ. Αθανασίου

«Colours of diversity - Χρώματα Πολυμορφίας»
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Προώθηση υγιεινής διατροφής στον Άγιο Αθανάσιο
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Το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων
του Ανοικτού Σχολείου Αγ. Αθα-
νασίου, σε σκηνοθεσία Γιολάν-

τας Χριστοδούλου, ανέβασε τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο τη θεατρική πα-
ράσταση «Κοίτα τους» του Μάριου
Ποντίκα στο πλαίσιο του 30ου Παγ-
κύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θε-
άτρου του ΘΟΚ.
Να αναφέρουμε ότι το θεατρικό εργα-
στήρι συμμετέχει κάθε χρόνο στον
διαγωνισμό ερασιτεχνικού θεάτρου
του ΘΟΚ, αποσπώντας πολύ καλές
κριτικές και σχόλια.
Το φιλοθεάμον κοινό είχε την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσει επί σκηνής
τη σπονδυλωτή κωμωδία του Μ.
Ποντίκα, ένα βαθύ ψυχογράφημα της
ελληνικής κοινωνίας της εποχής του
1990, που παραμένει μέχρι και σή-
μερα τόσο διαχρονική και επίκαιρη,
αφού ζωγραφίζει τον σημερινό συ-
νάνθρωπο μας. 
Η κριτική επιτροπή, που απαρτιζό-
ταν από τις Ανδρούλα Ηρακλέους,
Έλενα Παπαδοπούλου και Ξένια Μι-
χαήλ, στην αξιολόγηση της ανέφερε
ότι η σκηνοθέτης κατάφερε να προ-

καλέσει γέλιο, προβληματισμό και
συγκίνηση, ενώ οι ερασιτέχνες ηθο-
ποιοί, φανερά δουλεμένοι από την
Γιολάντα Χριστοδούλου, κατάφεραν
να μεταφέρουν στην ομάδα την αγά-
πη τους για το θέατρο.
Το Ανοικτό Σχολείο ευχαριστεί θερμά
όλους τους συντελεστές για το ανέβα-
σμα της παράστασης και η ομάδα
θεάτρου υπόσχεται ότι η παράσταση
που θα ανεβεί αυτή τη σχολική χρο-
νιά, θα είναι ακόμη καλύτερη.

Συμμετοχή Ανοικτού Σχολείου στο 30ο

Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 

Θεάτρου του ΘΟΚ

Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018,
πραγματοποιήθηκε ο καρναβαλίστικος
χορός του «Ανοικτού Σχολείου» και

του «Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας»
Αγίου Αθανασίου στο “The Lounge”.
Ο Δήμαρχος, μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου, μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος
του Ανοικτού Σχολείου, εκπαιδευτές, συμμετέ-
χοντες στα μαθήματα, αλλά και φίλοι και νεο-
λαίοι διασκέδασαν στους ρυθμούς του καρνα-
βαλιού, σε μια βραδιά γεμάτη χορό και τρα-
γούδι μέχρι τις πρωινές ώρες, δείχνοντας έτσι
τι πάει να πει λεμεσιανό καρναβάλι.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρχε διαγω-
νισμός καλύτερης αμφίεσης με τρεις νικητές.

Οι Επιτροπές του Ανοικτού Σχολείου και του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ευχαριστούν
θερμά όσους παρευρέθηκαν στον καρναβαλί-
στικο χορό και υπόσχονται μεγαλύτερη δια-
σκέδαση στον επόμενο αποκριάτικο χορό!      

Διασκέδασαν στους ρυθμούς του καρναβαλιού το

«Ανοικτό Σχολείο» και το  «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας»

Οι μικροί φίλοι και φί-
λες, ηλικίας 4-12 ε-
τών, που συμμετέ-

χουν στο μάθημα Ζωγραφι-
κής του Ανοικτού Σχολείου
του δήμου μας, με εκπαιδεύ-
τριες τις Ελίνα Ιωάννου και
Έβελυν Αναστασίου, έλαβαν
μέρος στον διαγωνισμό ζω-
γραφικής που διοργάνωσε
για 5η συνεχή χρονιά το Μου-
σείο Κυκλαδικής Τέχνης. 
Στον φετινό διαγωνισμό τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να
ταξιδέψουν τη φαντασία τους
με το Κυπριακό Σανιδόμορ-
φο Ειδώλιο της 2ης χιλιετίας
π.Χ.
Τα παιδιά έπρεπε να βάλουν
τη φαντασία τους να δουλέ-
ψει και να φανταστούν "ΕΣΥ
ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ; Είναι όντως άν-
θρωπος; Βάλε τη φαντασία
σου να δουλέψει. Θα μπο-
ρούσε να είναι αεροπλάνο;

Kάκτος ή μήπως μέλισσα;"
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με
την ιδέα και πραγματικά  α-
πέδειξαν ότι η φαντασία μπο-
ρεί να φτιάξει τέλεια έργα,
άκρως εντυπωσιακά. Με την
καθοδήγηση των εκπαιδευ-
τριών τους απέκτησαν γνώ-
σεις Ιστορίας της Τέχνης της
Κύπρου μας, έμαθαν για το
Κυπριακό Σανιδόμορφο Ει-
δώλιο και ένιωσαν ιδιαίτερη
περηφάνια που φέτος το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
επέλεξε ένα ειδώλιο κυπρι-
ακό, για να δουλέψουν πάνω
σε αυτό τα παιδιά τη φαντα-
σία τους.
Οι νικητές ακόμη να επιλε-
γούν από την επιτροπή του
Μουσείου. Το Μουσείο, πέ-
ραν των νικητών, θα επιλέξει
ένα μέρος από τα έργα για
την καθιερωμένη έκθεση των
εκπαιδευτικών του προγραμ-

μάτων.
Ο διαγωνισμός έληξε στις 28
Φεβρουαρίου, 2018 και ανα-
μένουμε τα αποτελέσματα
του.
Η επιτροπή του Ανοικτού
σχολείου ευχαριστεί τις εκ-
παιδεύτριες Ελίνα Ιωάννου
και Έβελυν Αναστασίου για
το έργο τους και τη σκληρή
τους δουλειά!

Για άλλη μια φορά ο δήμος μας, μέσω του Ανοικτού Σχολείου και
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, συμμετείχε, τόσο στη μικρή,

όσο και στη μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού της Λεμεσού. 

Σελ. 6 Απρίλιος 2018

Καρναβαλίστικη Παρέλαση!

Συμμετοχή Ανοικτού Σχολείου 
στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Διάλεξη με θέμα «Γιατί α-
ποτυγχάνουν οι δίαιτες;»
διοργάνωσαν από κοι-

νού, την Τρίτη 20 Μαρτίου, 2018
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-
μου Αγ. Αθανασίου, με ομιλή-
τρια τη lifestyle Διαιτολόγο –
Κλινική Διατροφολόγο Άννα

Κορτέση, ο Δήμος Αγίου Αθα-
νασίου και το Ανοικτό Σχολείο
του. Η διάλεξη πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο προώθη-
σης της υγιεινής διατροφής και
παρευρέθηκαν μέλη του δημο-
τικού Συμβουλίου, της Επιτρο-
πής του Ανοικτού Σχολείου,

δημότες, αλλά και φίλοι που
παρακολουθούν μαθήματα /
δραστηριότητες στο Ανοικτό
Σχολείο. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν από
την Άννα Κορτέση για τον κύκλο
της δίαιτας, τον καλό προγραμ-

ματισμό γευμάτων και για τις δί-
αιτες της μόδας που στο τέλος
της ημέρας όχι μόνο αποδεικνύ-
ονται μη ρεαλιστικές και βιώσι-
μες, αλλά παράλληλα προκαλούν
συναισθηματική υπερφαγία. Επι-
πλέον, η ομιλήτρια εστίασε την
παρουσία της στη σημασία του
πρωινού και των συχνών μικρών
γευμάτων (σνακς) και τη σχέση
τους με τον μεταβολισμό, τονί-
ζοντας ότι η ισορροπία ενέργειας
είναι η μόνη αποδεδειγμένη μέ-
θοδος για την απώλεια βάρους.
Επεσήμανε επίσης ότι η μέγιστη
απώλεια βάρους θα πρέπει να
είναι όχι περισσότερο από 1-2 κι-
λά (1/2-1 κιλό) τη βδομάδα.
Ακολούθησε συζήτηση όπου κα-
τά κύριο λόγο λύθηκαν σημαντι-
κές απορίες των παρευρισκομέ-
νων σε σχέση με τον μεταβολι-
σμό, την κληρονομικότητα, την
εμμηνόπαυση, τον σωστό προ-
γραμματισμό γευμάτων, τον μύ-

θο γύρω από τα πρωτεινούχα 
γεύματα και τα συμπληρώματα
διατροφής, αλλά και τον σωστό
υπολογισμό απώλειας βάρους.
Η κα Κορτέση έκλεισε τη διάλεξη
με το μήνυμα ότι πρέπει πρώτα
να αγαπήσουμε το σώμα μας και
μετά να προσπαθήσουμε να το
βελτιώσουμε, θέτοντας ρεαλιστι-
κούς στόχους, με βάση ένα ισορ-
ροπημένο προγραμματισμό μι-
κρών και συχνών γευμάτων.
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ΗΤοπική Αυτοδιοίκη-
ση έχει αντιληφθεί ε-
δώ και καιρό ότι οι
δράσεις πρόνοιας 

προς τους πολίτες δεν μπορεί
να είναι παθητικές και να αφο-
ρούν μόνο την παροχή βοηθη-
μάτων που εγκλωβίζουν τους
ηλικιωμένους συνανθρώπους
στην παγίδα της απραξίας και
της απομόνωσης. 
Πρέπει να είναι ενεργητικές
πολιτικές, ώστε να μπορούν

οι ηλικιωμένοι δημότες  να
μπαίνουν ξανά στην ενεργό
δράση.
Με το σκεπτικό αυτό και χωρίς
οικονομικούς πόρους, τα μέλη
της Διοικούσας Επιτροπής του
ΣΚΕ έθεσαν σε λειτουργία το
«Κέντρο Απασχόλησης Ενηλί-
κων», το οποίο λειτουργεί στους
χώρους της Παλαιάς Βιβλιοθή-
κης του δήμου και του Δημοτικού
Κέντρου Νεολαίας, προσφέρον-
τας δημιουργική απασχόληση

και αναψυχή στα άτομα της τρί-
της ηλικίας του δήμου.
Στις δηλώσεις του ο δήμαρχος,
Μαρίνος Κυριάκου, ανέφερε ότι
τα θέματα που αφορούν την κοι-
νωνική φροντίδα και ευημερία
της κοινωνίας βρίσκονται ψηλά
στις προτεραιότητες της Τοπικής
Αρχής του δήμου μας, τονίζοντας
ότι θεωρεί τη συνέχιση, αλλά και
την ανάληψη νέων πρωτοβου-
λιών που θα στηρίξουν κάθε ευά-
λωτη ομάδα των δημοτών, ως
μέγιστη υποχρέωση του δήμου
και στόχος είναι οι αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης για όλους
τους δημότες. 
Τόνισε δε ότι το ΣΚΕ είναι η

δράση εκείνη που συνδράμει τα
μέγιστα για την υλοποίηση και
εφαρμογή των πιο πάνω, μέσω
των τεσσάρων Προγραμμάτων
που λειτουργούν (Παιδοκο-
μικό Σταθμό, Παιδική Λέσχη,

Κοινωνικό Κατάστημα, Πρό-
γραμμα Απασχόλησης Ενηλί-
κων) και θα συνεχίσει η  Δ.Ε. του
ΣΚΕ να προωθεί δράσεις που
στόχο έχουν την προώθηση της
κοινωνικής δράσης.

Δράσεις Πρόνοιας για την Τρίτη Ηλικία

Στο επίκεντρο της προσοχής του ΣΚΕ

Αγ. Αθανασίου οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους  

Σε μια φορτισμένη συγκι-
νησιακά ατμόσφαιρα
πραγματοποιήθηκε εκ-

δήλωση προς τιμήν του τέως
Δημάρχου Αγίου Αθανασίου
Κυριάκου Χατζηττοφή, για την
25ετή προσφορά του στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων «Κώστας
Σοφιανός», στο Δημοτικό Μέ-
γαρο Αγίου Αθανασίου.
Ο Κυριάκος Χατζηττοφής διετέ-
λεσε 5 χρόνια Δημοτικός Σύμ-

βουλος και 20 χρόνια Δήμαρχος.
Οι δημότες του Αγίου Αθανασίου
τον εξέλεξαν για τέσσερις συνε-
χόμενες θητείες Δήμαρχό τους.
Παρέδωσε σκυτάλη στις τελευ-
ταίες δημοτικές εκλογές, στον
Μαρίνο Κυριάκου, καθώς δεν ε-
παναδιεκδίκησε εκλογή.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ανα-
πληρωτής Δημοτικός Γραμματέ-
ας του Αγίου Αθανασίου, Αντρέ-
ας Πασχαλίδης και ο Επαρχια-
κός Γραμματέας και Βουλευτής

του ΑΚΕΛ Λεμεσού, Γιώργος Τ.
Γεωργίου.
Ο Δήμαρχος Μαρίνος Κυριάκου
στην ομιλία του ανέφερε ότι το ό-
νομα του Κυριάκου Χατζηττοφή
ταυτίστηκε πλήρως με τον δήμο
και τη μετεξέλιξή του, από ένα
μικρό προάστιο σε μια σύγχρονη
πόλη με συνεχή ανάπτυξη. 
«Γιατί οι πόλεις, οι δήμοι και οι
κοινότητες δεν θα είχαν χρώμα,
νόημα και ύπαρξη, αν δεν είχαν
ανθρώπους που αφήνουν σε αυ-

τές τη σφραγίδα και το
ιδιαίτερο στίγμα τους». 
Συνέχισε, λέγοντας, πως
ο Κυριάκος Χατζηττοφής
τιμάται με συναυλία α-
φιερωμένη στους Κύπρι-
ους συνθέτες που ξεχώ-
ρισαν, για να τιμηθεί έτσι
η δράση και ο ρόλος του
για την εξέλιξη του δή-
μου. Μεγάλα πολεοδο-
μικά έργα, οδικό δίκτυο,
κυβερνητικοί οικισμοί, 
κοινωνικά έργα, διά βίου εκπαί-
δευση και περιβαλλοντική πολι-
τική ταυτίστηκαν με το πολύ-
πλευρο και πολυποίκιλο έργου
του Κυριάκου Χατζηττοφή.  
Από πλευράς του ο Κυριάκος
Χατζηττοφής ευχαρίστησε τον
δήμαρχο και το δημοτικό συμ-
βούλιο και ευχήθηκε κάθε επιτυ-
χία στο «δύσκολο έργο» τους,
τονίζοντας ότι για εκείνον ο δή-
μος ήταν «ένα περιπετειώδες,

κοπιαστικό, επίπονο ταξίδι χωρίς
σταθμούς, αλλά με τη σαγήνη
των προκλήσεων και της ικανο-
ποίησης που δίνει η δημιουργία,
όταν μετουσιώνει σε έργο τις
προκλήσεις».
Η βραδιά έκλεισε με μουσική συ-
ναυλία από τη Δημοτική Χορω-
δία και Ορχήστρα του Δήμου
Αγίου Αθανασίου με τίτλο «Κύ-
πριοι Συνθέτες - Τραγούδια που
Αγαπώ». 
Ακολούθησε δεξίωση.

Με συναυλία αφιερωμένη στους Κύπριους Συνθέτες που ξεχώρισαν, 
για να τιμηθεί έτσι η δράση και ο ρόλος του για την εξέλιξη του δήμου 

Ο Δήμος τίμησε τον Κυριάκο Χατζηττοφή 

Σελ.7Απρίλιος 2018

Διάλεξη «Υγιεινή διατροφή για ενήλικες»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα
«Υγιεινή διατροφή για ενήλικες» με τον διατροφο-
λόγο κ. Μάριο Τρύφωνος. Ο δήμαρχος και πρό-
εδρος του ΣΚΕ, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα
μέλη του ΣΚΕ για τη συμμετοχή και στήριξη τους
προς τις δραστηριότητες του προγράμματος και
μεταξύ άλλων ανέφερε ότι για το 2018 προγραμ-
ματίζεται να γίνει και η εκδρομή των συνταξιούχων
του Δήμου Αγίου Αθανασίου.

Κοντά στα παιδιά των προσφύγων και των 
μεταναστών ο Δήμος Αγίου Αθανασίου 
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψή στο Κέντρο Υποδο-
χής και Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοφίνου
από τον Δήμαρχο και αντιπροσωπεία του ΣΚΕ Α-
γίου Αθανασίου με σκοπό την προσφορά ειδών
πρώτης ανάγκης, ένδυσης και υπόδησης στα ά-
τομα που φιλοξενούνται προσωρινά στο κέντρο.
Η πρωτοβουλία αυτή έγινε στο πλαίσιο της κοινω-

νικής προσφοράς του δήμου και είναι μια πράξη
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από τους δημότες
προς αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξενούνται
στη χώρα μας, για να ζουν σε συνθήκες αξιοπρέ-
πειας.

Δράσεις ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
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Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προ-
γράμματος με τίτλο «You change.
com» που συμμετέχει ο Δήμος Α-
γίου Αθανασίου ως εταίρος, μαζί με

το ερευνητικό Κέντρο CARDET και ακόμα 4
εταίρους, πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμ-
βρίου, 2017 ο διαγωνισμός για τις καλύτε-
ρες ιδέες που είχαν να δημιουργήσουν οι
νέοι που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σε-
μινάρια  διάρκειας 40 ώρων.
O σκοπός του διαγωνισμού ήταν οι νέοι να δη-
μιουργήσουν και να παρουσιάσουν ιδέες για
Κοινοτικά Έργα με σκοπό τη μεταμόρφωση κά-
ποιων δημόσιων χώρων στον δήμο, καθώς και
να προτείνουν ιδέες που θα βοηθήσουν τους
νέους να αντιμετωπίσουν τα οποιαδήποτε 
προβλήματα που τους αφορούν. 
Ο νικητής την καλύτερης ιδέας, Μάριος Σωτηρίου, πήρε
τον τίτλο του «Κοινοτικού Δήμαρχου των Νέων» και θα
εφαρμόσει το Έργο του με την τεχνική υποστήριξη του
Δήμου Αγίου Αθανασίου.
Ο Δήμαρχος Μαρίνος Κυριάκου ανέφερε ότι «οι ιδέες
που έχουν παρουσιαστεί είναι πολύ αξιόλογες και μέσα
από το έργο κατάφεραν οι νέοι που συμμετείχαν, να ε-
νεργήσουν ως «μετασχηματιστές» στον δήμο και να με-
ταφέρουν ιδέες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για
την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας
και αξιοποιώντας καλύτερα χώρους προς όφελος των
νέων και της τοπικής κοινωνίας».
Η καλύτερη ίδεα που κέρδισε τον διαγωνισμό είναι η δη-
μιουργία ενός «πάρκου παιχνιδιών με ανθρώπινες δια-
στάσεις» και στόχο έχει τη διαχείριση και διαμόρφωση
της Πλατείας Ειρήνης που βρίσκεται μπροστά από το δη-

μοτικό μέγαρο, ώστε σε μελλοντικό στάδιο
να βοηθήσει να δημιουργηθεί ένας χώρος
με ευνοϊκές συνθήκες για τη μελλοντική
αξιοποίηση και λειτουργία καφετέριας -
εστιατορίου στην πλατεία. Η ιδέα αφορά
τη δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών
όπως σκάκι, τάβλι, jenga, τρίλιζα και φι-
δάκι σε μία μεγαλύτερη κλίμακα, έτσι ώ-
στε τα αγαπημένα επιτραπέζια παιχνίδια
όλων των ανθρώπων να γίνουν πολύ πιο
διασκεδαστικά σε μεγάλο μεγέθος και θα
αναβαθμίσουν την ποιότητα της ψυχαγω-
γίας των κατοίκων του δήμου.
Τα παιχνίδια θα παρουσιαστούν σε δύο προσεχείς εκδη-
λώσεις του δήμου στις 15/4/2018 στην αναβίωση παρα-
δοσιακών παιχνιδιών και στο Πολιπολιτισμικό Φεστιβάλ
- Γιορτή του Παιδιού που προγραμματίζεται να γίνει στις

18/5/2018.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο τηλέφωνο
25864107 (κα. Άντρη Αγαθοκλέους) και στην ιστοσελίδα
του προγράμματος https://you-change-com.eu/.

YouChange.com 

«Μπορείς να αλλάξεις την πόλη 
σου, αρχίζοντας από τη γειτονιά σου»
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Με μουσικές και χο-
ρούς από διάφορα
μέρη του κόσμου,
αλλά και ηχηρά μη-

νύματα ενάντια στον ρατσι-
σμό, ο Δήμος Αγίου Αθανασί-
ου εξύμνησε τη διαφορετικό-
τητα με το Πολυπολιτισμικό
Φεστιβάλ Χορών «Multicultu-
ral Dance Trip Festival» που
διοργανώθηκε στο Δημοτικό
Θέατρο Αγίου Αθανασίου.
Το κοινό είχε την ευκαιρία να
απολαύσει το Χορευτικό Συγκρό-
τημα «Ρωμιοσύνη» σε μια παν-
δαισία χορών από περιοχές ό-
πως η Γεωργία, η Αρμενία, ο 
Καύκασος, ο Πόντος, η Ελλάδα
και η Κύπρος.
Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Προγράμματος
ένταξης από τοπικές αρχές «Λε-
μεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος»
και είχε ως στόχο να παρουσιά-
σει χορούς από τρίτες χώρες με
σημαντικούς αριθμούς πληθυ-
σμού στην Κύπρο και να τους 
δώσει την ευκαιρία να μοιρα-
στούν μαζί μας την ιστορία και
την κουλτούρα τους.  
Ο Δήμαρχος κ. Μαρίνος Κυριά-
κου ανέφερε στην ομιλία του ότι

οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως
το Φεστιβάλ Χορών, χτίζουν γέ-
φυρες επικοινωνίας και συμβάλ-
λουν σημαντικά στην αποδοχή
της διαφορετικότητας, καθώς βο-
ηθούν τους δημότες να αποκτή-
σουν καλύτερη αντίληψη  για τα
πλεονεκτήματα της ομαλής έντα-
ξης των μεταναστών στην Κύπ-
ρο, τονίζοντας ότι η Λεμεσός και
ιδιαίτερα η ευρύτερη πόλη μας
ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να
είναι το επίκεντρο αυτού του πο-
λυπολιτισμικού χαρακτήρα και
ότι εκ των πραγμάτων οφείλουμε
να συμβάλουμε έμπρακτα, ού-
τως ώστε να δημιουργήσουμε τις
κατάλληλες συνθήκες για την ο-
μαλή ένταξη και εξοικείωση των
υπηκόων από τρίτες χώρες με
την κυπριακή πραγματικότητα.
“Στόχος δεν είναι μόνο η βοήθεια
και η στήριξη προς τους ΥΤΧ,
αλλά παράλληλα να δώσουμε
και στους δημότες μας την ευκαι-
ρία να αποκτήσουν καλύτερη
γνώση και αντίληψη για την ορ-
γάνωση της μόνιμης μετανάστευ
σης και το πλεονέκτημα της ομα-
λής ένταξης των μεταναστών 
στην Κύπρο”. 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου πρω-

τοπορεί και έχει καταφέρει να
προσφέρει πολλές πολιτιστικές
και εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες στους ΥΤΧ που ζουν και ερ-
γάζονται, είτε στην περιοχή του
δήμου, αλλά και στην ευρύτερη
Λεμεσό. Όλες αυτές οι δράσεις
βοηθούν στη γρήγορη κοινωνι-
κοποίηση αλλά και ενσωμάτωση
τους στην κυπριακή τοπική κοι-
νωνία, μια κοινωνία χωρίς δια-
κρίσεις, αλλά με συνύπαρξη και
αλληλοσεβασμό.
Ο Δήμαρχος συνεχάρη όλους
τους χορογράφους και χορευτές
του συγκροτήματος «Ρωμιοσύ-
νη» που μας ταξίδεψαν με ένα
μοναδικό οδοιπορικό και μέσα
από τις μοναδικές χορογραφίες
τους περπατήσαμε και είδαμε με
«τα ματιά της ψυχής μας» τους
δρόμους του Πόντου της Γεωργί-
ας, της Αρμενίας της Ελλάδας
και της Κύπρου. Ευχαρίστησε ε-
πίσης όλους όσοι συνέβαλαν 
στην επιτυχία της πολιτισμικής
μουσικοχορευτικής παράστασης
και κυρίως τους χορηγούς επι-
κοινωνίας «Vestnik Kipra», την
εφημερίδα «Λεμεσός» και το
Columbia Hotels resort.
Στον χαιρετισμό του, ο Επικεφα-

λής της Μονάδας Ευρωπαϊκών
Ταμείων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, κ. Κωνσταντίνος Κυπρια-
νού, επεσήμανε ότι, μέσα από το
ταξίδι στους πολιτισμούς των λα-
ών και των περιοχών τους, ανα-
δεικνύονται κοινά ιστορικά χαρα-
κτηριστικά και παραδόσεις που
προάγουν την αρμονική συνύ-
παρξη των ανθρώπων από ό-
που κι αν προέρχονται.

Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του και ο Πρέσβης της
Γεωργίας, κ. Revaz  Lominadze
ο οποίος συνεχάρη τον Δήμο Α-
γίου Αθανασίου για την πρωτο-
βουλία του και την επιτυχία της
εκδήλωσης, τονίζοντας ότι η εκ-
δήλωση ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία και επιτεύχθηκε μια σχέση με
το κοινό η οποία αγγίζει τον κα-
θένα. 

Μια ανεπανάληπτη μουσικοχορευτική πανδαισία στον Δήμο Αγίου Αθανασίου

«THE MULTICULTURAL DANCE TRIP FESTIVAL»
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Ημετανάστευση παραμένει
ένα διαχρονικό φαινόμενο
το οποίο φέρει ένα συν-

δυασμό προκλήσεων, αλλά και
ευκαιριών για τις κοινωνίες υπο-
δοχής. Στις σύγχρονες Ευρωπαϊ-
κές κοινωνίες, η  διαχείριση της
μετανάστευσης, η προώθηση 

της ένταξης των μεταναστών, 
αλλά και η αξιοποίηση τους από
τις τοπικές κοινωνίες και οικονο-
μίες είναι προτεραιότητά όλων
των εμπλεκομένων φορέων και
πολιτών. 
Η Λεμεσός ήταν ανέκαθεν πολυ-
πολιτισμικός προορισμός και  γι’
αυτό οφείλουμε να συμβάλουμε
έμπρακτα, ούτως ώστε να δημι-
ουργήσουμε τις κατάλληλες συν-
θήκες για την ομαλή ένταξη, εξοι-
κείωση και συμμετοχή των υπη-
κόων από τρίτες χώρες με την
κυπριακή πραγματικότητα. 

Στόχος του προγράμματος εκμά-
θησης Ελληνικής Γλώσσας δεν
είναι μόνο η βοήθεια και η στή-
ριξη προς τους ΥΤΧ, αλλά πα-
ράλληλα να δώσουμε και στους
δημότες μας την ευκαιρία να
αποκτήσουν καλύτερη γνώση
και αντίληψη για την οργάνωση
της μόνιμης μετανάστευσης και

το πλεονέκτημα της ομαλής έν-
ταξης των μεταναστών στην Κύ-
προ. Ποτέ δεν πρέπει άλλωστε
να ξεχνάμε ότι πολλοί συμπα-
τριώτες μας σε δύσκολους και-
ρούς για τον τόπο μας, έγιναν με-
τανάστες σε άλλες χώρες οι ο-
ποίες τους παρείχαν τις απαραί-
τητες συνθήκες  για την ομαλή
ενσωμάτωση τους, δίνοντας 
τους την ευκαιρία να δημιουργή-
σουν και να διαπρέψουν στη
χώρα που μετανάστευσαν. Ας το
πράξουμε και εμείς για αυτούς
τους ανθρώπους που για τους
δικούς τους λόγους βρέθηκαν 
στη δική μας πατρίδα. 

O Δήμος μας πρωτοπορεί στο
θέμα αυτό και έχει καταφέρει να

προσφέρει πολλές ευκαιρίες μέ-
σω των διάφορων Ευρωπαϊκών
χρηματοδοτήσεων για πολιτιστι-
κές και εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες, στους ΥΤΧ που ζουν και
εργάζονται, είτε στην περιοχή
του Δήμου μας, αλλά και στην
ευρύτερη Λεμεσό. Όλες αυτές οι
δράσεις βοηθούν στη γρήγορη

κοινωνικοποίηση, αλλά και εν-
σωμάτωση τους στην κυπριακή

τοπική κοινωνία. 
Το  Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελ-

ληνικής Γλώσσας συγ-
χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης και
προσφέρει δωρεάν μα-
θήματα σε Υπηκόους
Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). 
To KES College (τελικός
δικαιούχος) σε συνεργα-
σία με το Ερευνητικό
Κέντρο CARDET, την Ε-
ταιρεία INNOVADE και
τους Δήμους Αγίου Αθα-
νασίου, Πάφου, Αγίου
Δομετίου και Δερύνειας

προσφέρουν δωρεάν μαθήματα
εκμάθησης ελληνικών σε υπη-
κόους τρίτων χωρών. Τα μαθή-
ματα γίνονται στις επαρχίες
Λεμεσού, Πάφου, Αμμοχώστου
και Λευκωσίας με εντυπωσιακό
αριθμό συμμετοχών, ο οποίος
ξεπέρασε κάθε αρχική προσδο-
κία του έργου. 

Ο Δήμος Αγίου Αθανασί-
ου ως Εταίρος, υλοποιεί
το πρόγραμμα εκμάθη-
σης της Ελληνικής Γλώσ-
σας για την Επαρχία Λε-
μεσού. Ο Δήμαρχος Αγί-
ου Αθανασίου κ. Μαρίνος
Κυριάκου εκφράζει την
ικανοποίηση του για την
ανταπόκριση των ΥΤΧ
στα προγράμματα που υ-
λοποιεί ο Δήμος. 
Μέσα από το πρόγραμμα
οι συμμετέχοντες απέκτη-
σαν γνώσεις κατανόησης
και  έκφρασης της ελληνι-

κής γλώσσας σε απλό προφο-
ρικό και γραπτό λόγο, κάτι που
θα τους βοηθήσει στην καθημε-
ρινή τους ζωή και στη βελτίωση
των προοπτικών πρόσβασης και
ένταξης στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα θα βελτιώσει και την
ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό
σύνολο και την πρόληψη του κοι-
νωνικού αποκλεισμού.  
Μέχρι σήμερα στον Άγιο Αθανά-
σιο συμμετείχαν γύρω στα 180
άτομα και με επιτυχία πέρασαν
τις γραπτές εξετάσεις. Να σημει-
ώθεί ότι τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου

ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία
άλλα 3 τμήματα δωρεάν μαθη-
μάτων σε ΥΤΧ και 73 άτομα πέ-
τυχαν στην γραπτή εξέταση.
Από τις 13/2/2018 έχει ξεκινήσει
νέο τμήμα (ΔΩΡΕΑΝ) εκμάθη-
σης της Ελληνικής Γλώσσας με
25 άτομα.
Φυσικά το ενδιαφέρον είναι πολύ
μεγάλο λόγω των οικονομικών
μεταναστών που ζουν και εργά-

ζονται στη Λεμεσό και ο δήμος
προσπαθεί να ικανοποιήσει αυτό
το μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν
είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί
μόνο από τα δωρεάν μαθήματα
που προσφέρονται από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, μέσω του
“Ανοικτού Σχολείου” που προ-
σφέρει μαθήματα εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας σε χαμηλό
κόστος.  
Η συμμετοχή των ΥΤΧ για τον
Δήμο Αγίου Αθανασίου είναι πέ-
ραν των προβλεπόμενων στό-
χων  και το ενδιαφέρον για εκμά-
θησης της Ελληνικής Γλώσσας
πολύ εντυπωσιακό. Τα σχόλια
τους είναι πολύ θετικά, τόσο για
τα μαθήματα, όσο και για τη φι-

λοξενία που γίνεται από τον
Δήμο.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμ-
μα εκμάθησης Ελληνικών δηλώ-
νουν ενθουσιασμένοι και φαίνο-
νται ήδη αρκετά πιο εξοικειωμέ-
νοι με την Ελληνική γλώσσα. 
Πολλοί επίσης, δηλώνουν ότι το
γεγονός αυτό τους έχει βοηθήσει
να επικοινωνούν πιο εύκολα με
τον τοπικό πληθυσμό και να είναι
γενικά πιο αποδεκτοί από την
Κυπριακή κοινωνία. 
Όλα αυτά οφείλονται και στην
εξαιρετική συνεργασία μεταξύ
των εταίρων του έργου και ανα-
μένεται ότι το πρόγραμμα θα ο-
λοκληρωθεί με τα καλύτερα δυ-
νατά αποτελέσματα. 

Περισσότερες πληροφορίες  
για το πρόγραμμα θα βρείτε
στην ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος: www.ilearngreek.eu ή
μπορείτε να  επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο  25 864107  
και στο email: 
mayor@agiosathanasios.org.cy. 

100 % ΕΠΙΤΥΧΗΣ η εφαρμογή του προγράμματος

Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας 
ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα

Ελληνικής Γλώσας σε Υπηκόους
Τρίτων Χωρών

(CY/2017/AMIF/SO2.NO2.1.1) 
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ΕUROPEAID: Snapshot from the
borders - Small towns facing
the global Challenges of Age-
nda 2030, ονομάζεται το πρώτο

έργο στο οποίο συμμετέχει ο δήμος με προ-
ϋπολογισμό: €5.000.000  και χρονική διάρ-
κεια 36 μήνες. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 χώρες,
19 πόλεις και 11 εθελοντικές οργανώσεις
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 
Σκοπός του προγράμματος είναι να βελ-
τιώσει την κριτική κατανόηση σε εθνικούς
και τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων για
να κατανοήσουν το θέμα της μεταναστευ-
τικής ροής στα σύνορα της ΕΕ και να δημι-
ουργήσει και να ενισχύσει ένα δίκτυο πό-
λεων, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν α-
ποφάσεις σε θέματα άμεσα για τη μετανα-

στευτική πολιτική και να βοηθήσει την κοι-
νή γνώμη για γνώση σχετικά με την πα-
γκόσμια μετανάστευση και τους βασικούς
καθοριστικούς παράγοντες της. 
Επιπλέον επιδιώκει να αυξήσει την κριτική
γνώμη των τοπικών φορέων λήψης απο-
φάσεων / χάραξης πολιτικής και των βασι-
κών ενδιαφερόμεων μερών για τους βασι-
κούς παράγοντες που καθορίζουν τις μετα-
ναστευτικές ροές (δηλαδή ανισότητες, αλ-
λαγή κλίματος, πολέμους κλπ.), υποστηρί-
ζοντας τον σχεδιασμό πολιτικών και πρα-
κτικών μέτρων για τη διαχείριση των μετα-
ναστευτικών ρευμάτων, για να οικοδομή-
σουμε μια ισχυρότερη πολιτική συνοχή σε
όλα τα επίπεδα. Το δικτύο «σύνορα - πό-
λεις», που θα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο,
θα βοηθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών

οριζόντιων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των
τοπικών αρχών που αντιμετωπίζουν τις 
πρώτες μεταναστευτικές ροές προς την
ΕΕ. Θα γίνουν επίσης ανταλλαγές εμπειρι-
ών και καλών πρακτικών μέσα από σεμι-
νάρια, συνέδρια, συμπεριλαμβανομένου
και επιτόπου επισκέψεις σε χώρες με κα-
λές πρακτικές, θα αναπτύξουν τις δεξιότη-
τές επικοινωνίας τους και στο τέλος όλες οι
πόλεις θα επωφεληθούν από την ανάπτυ-
ξη του ισχυρού δικτύου που θα δημιουρ-
γηθεί από το έργο και αυτό θα μπορεί μετά
να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πιέσε-
ων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
το θέμα αυτό και για την αξιοποίηση και
άλλων προγραμμάτων.
Η πρώτη συνάντηση των εταίρων θα γίνει
τον Μάιο του 2018 στη Λαμπεδούσα της

Ιταλίας, το οποίο νησί, τα τελευταία χρόνια
και με τη γενικότερη πολιτική και κοινωνική
αναστάτωση στη Μέση Ανατολή και τη βό-
ρεια Αφρική, αποτελεί τόπο άφιξης χιλιά-
δων μεταναστών και προσφύγων από χώ-
ρες της Αφρικής, οι οποίοι προσπαθούν να
περάσουν στην Ευρώπη. 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου συμμετέχει και
σε άλλα ευρωπαϊκά και τοπικά προγράμ-
ματα σε σχέση με τη Μετανάστευση και
την ένταξη των ΥΤΧ στην τοπική κοινωνία
π.χ. «ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΛΟΣ», «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΥΤΧ» και είναι επίσης μέλος
στο «Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης
(ΜΔΜ)». 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ:
25864107 (Άντρη Αγαθοκλέους).

Το δεύτερο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο
δήμος είναι το SOCI@LL- Whole school so-
cial labs: Innovative and participatory ap-

proaches for citizenship education and social
inclusion (Ολόκληρα σχολικά κοινωνικά εργαστήρια:
καινοτόμα και συμμετοχικά για την εκπαίδευση του
πολίτη και την κοινωνική ένταξη).
Η διάρκεια του έργου είναι από τις 14/1/2018 μέχρι
14/1/2021.
Στο ευρωπαϊκό αυτό έργο συμμετέχουν 13 οργανι-
σμοί από 4 χώρες (Πορτογαλία, Πολωνία, Ιταλία και
Κύπρο). 
Από την Κύπρο συμμετέχουν ο Δήμος Αγίου Αθανα-
σίου, το ερευνητικό κέντρο CARDET και το Ιδιωτικό
Σχολείο Grammar School Λευκωσίας.
Ο σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί μια παρα-
δειγματική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των σχο-
λείων και των κοινοτήτων και μαζί να συνεργαστούν

για τη δημιουργία καινοτόμων προσεγγίσεων για την
κοινωνική ένταξη, προωθώντας εργαλεία συμμετοχής
και ενδυνάμωσης για δημιουργικές και βιώσιμες λύ-
σεις με κωδικό και για βασικούς ενδιαφερόμενους σε
ένα ολόκληρο σχολικό πλαίσιο μέσω τοπικών κοινω-
νικών εργαστηρίων, οργανωμένων σε ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο, υποστηριζόμενο από μια εικονική πλατφόρμα.
Στις 7 και 8 Μαρτίου, 2018 πραγματοποιήθηκε η
πρώτη συνάντηση των Εταίρων στην πόλη Matosin-
hos στην Πορτογαλία, όπου έγινε ανάλυση του προ-
γράμματος και των εργασιών που θα γίνουν τους
επόμενους μήνες.
Από την Κύπρο συμμετείχαν, εκ μέρους του δήμου
Αγίου Αθανασίου η Άντρη Αγαθοκλέους - συντονί-
στρια του προγράμματος μαζί με την Ειρήνη Αναστα-
σίου από το Ερευνητικό Κέντρο CARDET και τον
Αλέξη Μικελλίδη από το Ιδιωτικό Σχολείο Grammar
School Λευκωσίας.

Προώθηση κοινωνικής ενδυνάμωσης στα σχολεία μέσω του προγράμματος SOCI@LL

Ημερίδα Επιχειρηματικότητας
Επιτυχής ήταν η ημερίδα

για την επιχειρηματικό-
τητα που διοργάνωσε
στις 10/2/2018 ο Δήμος

Αγίου Αθανασίου σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Βιομηχα-
νιών Αγίου Αθανασίου και το Υ-
πουργείο Ενέργειας, Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού. 
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενη-
μέρωση της τοπικής κοινωνίας
για θέματα που αφορούν ευκαι-
ρίες Χρηματοδότησης, αλλά και
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups). 
H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο Πολιτιστικό Κέντρο του δή-
μου στο πλαίσιο της κοινωνικής

προσφοράς του Δήμου και χορη-
γοί ήταν η Εταιρεία Δημητριάδης
Group και η εφημερίδα "ΛΕΜΕ-
ΣΟΣ".
Σε ομιλία του ο δήμαρχος, Μαρί-
νος Κυριάκου, ανέφερε μεταξύ
άλλων, ότι στόχος της ημερίδας
ήταν η ενημέρωση των δημοτών
και η παροχή κινήτρων για εν-

θάρρυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, για εκσυγχρονι-
σμό των υφιστάμενων επιχειρή-
σεων και δημιουργία νέων. 
Στόχος είναι επίσης η ενδυνάμω-
ση της ανταγωνιστικής θέσης
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων, η μείωση της ανεργίας και
γενικά η βελτίωση του επενδυτι-
κού κλίματος, που θα βοηθήσει
στην επανεκκίνηση της οικονομί-
ας.
Μέσω αυτών των ενημερωτικών
εκδηλώσεων, τόνισε ο Δήμαρχος

Μαρίνος Κυριάκου, ο δήμος στο-
χεύει να επεκτείνει και να εξειδι-
κεύσει περισσότερο την προ-
σφορά του και μέσω συγκεκριμέ-
νων προγραμμάτων, να παρέχει
ευκαιρίες υλοποίησης στρατηγι-
κών στόχων, οι οποίες έχουν
αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο
στην προσπάθεια για αναβάθμι-
ση του ανθρώπινου δυναμικού
της τοπικής κοινωνίας, αλλά και
στη βελτίωση της απασχολησι-
μότητας και στην καταπολέμηση
της ανεργίας.
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Φωτογραφία από την πρώτη συνάντηση 
μαζί με τον δήμαρχο από την πόλη Zabki της Πολωνίας
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Μάθημα Ρομποτικής εν δράσει!

Γιορτή των 3 Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων 

Αη-Αθανασίτικα Νέα www.agiosathanasios.org.cy

Σε σεμνή τελετή που έγινε την
Τρίτη 30 Ιανουαρίου, 2018 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του, ο Δή-
μος Αγίου Αθανασίου τίμησε τους

αριστεύσαντες απόφοιτους και διακριθέν-
τες μαθητές του που φοιτούν στα Γυμνά-
σια και Λύκεια της περιοχής του, καθώς

και ευρύτερα της Λεμεσού, για το σχολικό
έτος 2016 – 2017, αλλά και μαθητές που
πρώτευσαν σε Παγκύπριους, Ευρωπαϊ-
κούς και Διεθνείς διαγωνισμούς σε ζητή-
ματα που αφορούν την εκπαίδευση. Τι-
μήθηκαν επίσης και τα τέως μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου για τη χρονική πε-
ρίοδο 2012-2016 και τα τέως μέλη της
σχολικής εφορίας Αγίου Αθανασίου.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Δρ. Νίκος Περι-
στιάνης, Κοινωνιολόγος, Ιδρυτικός Πρό-
εδρος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που
ανέπτυξε το θέμα «Η γνώση στην εποχή
των μεγάλων αλλαγών». Παρόντες στην

εκδήλωση, εκτός από τους τιμώμενους,
ήταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγίου Αθανασίου, βουλευτές και επαρχια-
κοί κομμάτων, ο Πρόεδρος και τα Μέλη
της Σχολικής Εφορίας Αγίου Αθανασίου,
παράγοντες της Τοπικής Κοινωνίας του
Αγίου Αθανασίου, εκπαιδευτικοί και γονείς

των μαθητών.
Σε ομιλία του ο Δήμαρχος,
Μαρίνος Κυριάκου, αναφέρ-
θηκε στη σημασία που η Το-
πική Αρχή  δίνει στην πρα-
γματοποίηση αυτής της εκ-
δήλωσης και συνεχάρη ό-
λους όσοι έχουν πετύχει στο
πεδίο της μάθησης, της
γνώσης και των αξιών. Με-
ταξύ αυτών ανέφερε ότι «ως

Πολιτεία και ως εκπαιδευτική κοινότητα
οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες,
αλλά και τις υποχρεώσεις μας, επενδύον-
τας σωστά στη γνώση και την παιδεία»
και τόνισε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγα-
λώνουν με κριτική σκέψη, γνώση και προ-
βληματισμό.
Τόνισε δε ότι, οι νέες προκλήσεις στον χώ-
ρο της εκπαίδευσης είναι εδώ και χρήζουν
διάλογο και λύσεις. Πολιτεία και αρμόδιοι
φορείς οφείλουν, όπως ανέφερε, να υπερ-
πηδήσουν τα σοβαρά εμπόδια που συ-
ναντά η παιδεία μας και μαζί να πορευ-
θούν προς τη σωστή εκτέλεση του έργου

του εκπαιδευτικού μας συστήματος, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις ριζικές και ταχείες αλ-
λαγές που συντελούνται γύρω μας
συνεχώς.

Βραβεύτηκαν πέραν των 100 μαθητών, ε-
νώ καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε
η Δημοτική Χορωδία και Ορχήστρα του
Αγίου Αθανασίου.

Tο «Ανοικτό Σχολείο» του Δήμου Αγίου Αθανασίου
διοργανώνει διάλεξη με τον ψυχολόγο Στράτο Φελλά

Δευτέρα 16 Απριλίου, 2018
"Κρίσεις Πανικού"
(Με τα κρούσματα να αυξάνονται, η διάλεξη θα παρουσιάσει τα συμπτώματα, 
τα αίτια και τη θεραπεία για τις κρίσεις πανικού) στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
(παλαιό Δημοτικό Σχολείο) και ώρα 7.00μμ.

Είσοδος 5.00€
(Τα έσοδα θα διατεθούν για το ανέβασμα της καλοκαιρινής θεατρικής παράστασης 
της θεατρικής ομάδας του Ανοικτού Σχολείου Αγ. Αθανασίου).

Π.Α. (μόνο αν θα παραστείτε) στο τηλ. 97717187.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ηρομποτική είναι ένας συνεχώς α-
ναπτυσσόμενος επιστημονικός
κλάδος, ο οποίος τα τελευταία

χρόνια απασχολεί εκτός από εξειδικευμέ-
νους επιστήμονες και σπουδαστές μικρό-

τερης ηλικίας. Η εκπαιδευτική ρομποτική
είναι η πλέον δελεαστική εξωσχολική δρα-
στηριότητα.
Ένα παιδί έχει την δυνατότητα να έρθει σε
επαφή με τον μαγικό κόσμο της ρομποτι-

κής σε ηλικία 6 ετών, ενώ η ενασχόλησή
του αυτή μπορεί να τον συνοδεύει σε όλη
τη σχολική του ζωή μέχρι και το τέλος του
λυκείου. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τα
παιδιά να την επιλέξουν και να την αγα-
πήσουν;
Απόκτηση ομαδικού πνεύματος, επαφή
με νέες τεχνολογίες, ευκολότερη κατανό-
ηση της τεχνολογίας, διεύρυνση του ορί-
ζοντα και ανακάλυψη νέων ικανοτήτων,
διασκέδαση και γνώση είναι κάποια από
τα οφέλη που αποκτούν και εφοδιάζονται
τα παιδιά με την εκπαιδευτική ρομποτική.
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με
την εκπαιδεύτρια Άντρη Χατζηττοφή
στο τηλ. 99583086.

Μια έξυπνη δραστηριότητα του Ανοικτού Σχολείου
που συμβάλλει θετικά στην οξυδέρκεια των παιδιών

Δείτε την απόλυτη χαρά 
στο πρόσωπο των παιδιών!

Τα ζευγάρια έχουν την ευκαιρία να
τελέσουν τον γάμο τους στους
πιο κάτω χώρους: 

• Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου -
παλιό παραδοσιακό κτίριο,
• Δημαρχείο Αγίου Αθανασίου - ένα κομψό
σύγχρονο κτίριο,
• Μικρή Σαλαμίνα – στο χωριό Φασούλα,
• Κήποι του ξενοδοχείου Crowne Plaza -
μια ιδανική τοποθεσία για γαμήλιες τελετές
με φόντο τη θάλασσα, είτε στους κήπους
του ξενοδοχείου ή στην παραλία,
• Ξενοδοχείο επιλογής του ζευγαριού - στα
όρια της επαρχίας Λεμεσού,
• Καταμαράν – της εταιρείας Relax
Cruises  - ιδανικό ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ,
• Κυπριακό Οινομουσείο στην Ερήμη - ένα
ιδανικό μέρος που έχει βραβευθεί από το
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων και βρί-
σκεται στο πιο ιστορικό σταυροδρόμι του
νησιού,
• Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αγίου
Αθανασίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πολιτικών
Γάμων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώ-
ρες του Δήμου, Δευτέρα - Παρασκευή
7:30-15:00.
Τηλ.: +357 25864126 / +357 25864125 
Τηλεομ.: +357 25 725010 
Ηλ.Διευθ.:weddings@agiosathanasios.org.cy

Τέλεση Πολιτικών Γάμων στον Δήμο 

«Βρες εκείνο που θα γεμίσει τη ζωή σου,
και γέμισε τη ζωή σου με αυτό»

Επίσκεψη της ομάδας «Οινογευσίας και Οινοποίησης» του Ανοικτού Σχολείου
με εκπαιδεύτρια την Αλεξάνδρα Ελευθεριάδου στα Οινοποιία Βλασίδη και 
Ζαμπάρτα. Οι δράσεις του Ανοικτού Σχολείου δεν περιορίζονται μόνο στο

θεωρητικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και το πρακτικό μέρος.

Σελ. 11Απρίλιος 2018
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Βράβευση δήμου για προώθηση
οικιακής κομποστοποίησης  

Αη-Αθανασίτικα Νέα www.agiosathanasios.org.cy

ΟΔήμος Αγίου Αθανασίου
στο πλαίσιο συμμετοχής
του στον θεσμό «Βρα-

βεία Πράσινη Πόλη - Πράσινη
Κοινότητα» του Κυπριακού Κέν-
τρου Περιβαλλοντικής Έρευνας,

μετά από αξιολόγηση από επι-
στημονική επιτροπή, έχει βρα-
βευθεί με το βραβείο Πράσινη
Πόλη της Κύπρου για το έργο
«Παροχή κινήτρων για προώθη-
ση της οικιακής κομποστοποίη-
σης» στην κατηγορία «Διαχείρι-
ση Αποβλήτων».
Η δράση του Δήμου αφορούσε
παροχή κινήτρων για προώθηση
της οικιακής κομποστοποίησης
και υλοποιήθηκε τα έτη 2016 και

2017. Απώτερος σκοπός της
δράσης αυτής είναι η ενίσχυση
της περιβαλλοντικής συνείδησης
των δημοτών και να περάσει το
μήνυμα ότι τα οικιακά απορρίμ-
ματα αποτελούν πλέον πρώτη

ύλη και όχι σκουπίδια και κατ’ ε-
πέκταση αυτό θα συμβάλει στη
μείωση της παραγόμενης ποσό-
τητας αποβλήτων.
Το κίνητρο που δόθηκε  στους
δημότες ήταν η μείωση του τέ-
λους σκυβάλων κατά 20% σε αυ-
τούς που αποδεδειγμένα έκαναν
κομποστοποίηση.
Παρέχοντας το κίνητρο της μεί-
ωσης των τελών των σκυβάλων,
ο δήμος στόχευσε στο να ευαι-

σθητοποιήσει τον κάθε δημότη
ότι, πέραν από το περιβαλλον-
τικό όφελος, μακροχρόνια θα υ-
πάρξει και για τον ίδιο οικονομικό
όφελος.       
Ο πιο πάνω στόχος συμπεριλαμ-
βάνεται στη γενική στρατηγική
που έχει εγκαθιδρύσει ο δήμος
στο πλαίσιο της μείωσης της πα-
ραγωγής αποβλήτων, αφού ο
δήμος συμμετείχε και σε άλλα 2

Ευρωπαϊκά προγράμματα (Val-
org & Don’t Waste Our Future)
τα οποία διαδοχικά αναφέρονται
στη σωστή διαχείριση των πρά-
σινων αποβλήτων και στη μεί-
ωση της παραγωγής α-
ποβλήτων μέσω της ορθολογι-
στικής  αγοράς / κατανάλωσης
/χειρισμού τροφίμων.      
Η τελετής απονομής των Βραβεί-
ων “Πράσινη Πόλη & Πράσινη

Κοινότητα της Κύπρου”, πραγ-
ματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέ-
γαρο και η απονομή έγινε από
τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.
Την παραλαβή της Πράσινης Ση-
μαίας εκ μέρους του Δήμου Αγί-
ου Αθανασίου παρέλαβε η Πρόε-
δρος της Επιτροπής Πρασίνου
και Περιβάλλοντος κα. Αναστα-
σία Γεωργιάδου. 

ΟΔήμος Αγίου Αθανασίου, στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής
του πολιτικής, τοποθέτησε δω-

ρεάν μικροτσίπ στα ζώα σε συνεργα-
σία με ιδιώτη γιατρό. 
Η όλη εκδήλωση έγινε στην Πλατεία Ειρή-
νης, μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο
Αγίου Αθανασίου, στις 4 Οκτωβρίου 2017,
στο πλαίσιο και της Παγκόσμιας Ημέρα
των Ζώων.
«Είναι μια προσπάθεια να φέρουμε ακό-
μη περισσότερο τον κόσμο κοντά, για να

μπορέσουμε με αυτό
τον τρόπο να ελέγξουμε
ακόμη περισσότερο την
κατάσταση, όσον αφο-
ρά τα αδέσποτα», είπε
χαρακτηριστικά ο Δή-
μαρχος Αγίου Αθανα-
σίου, Μαρίνος Κυριά-
κου, τονίζοντας ότι «δεν
θα σταματήσουμε να
κάνουμε δράσεις, μέχρι
να καταφέρουμε να ε-
λέγξουμε πλήρως την
κατάσταση».

ΟΔήμος Αγίου Αθανασί-
ου, στο πλαίσιο της Πε-
ριβαλλοντικής του πολι-

τικής, αλλά και της συνεχιζόμε-
νης προσπάθειας για πιστή
εφαρμογή της Νομοθεσίας από
τους δημότες, έχει προχωρήσει
στην τοποθέτηση 20 κάδων για
απόρριψη των περιττωμάτων
των σκύλων από τους ιδιοκτή-
τες τους και θα προχωρήσει ά-
μεσα στην τοποθέτηση επιπλέ-
ον 20.
Τα σημεία στα οποία έχουν το-

ποθετηθεί οι 20 κάδοι για απόρ-
ριψη των περιττωμάτων των
σκύλων, βρίσκονται στις πιο κά-
τω οδούς και χώρους:

1. ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
2. ΑΧΙΛΛΛΕΑ ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗ
3. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ
4. ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ
5. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
6. ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΛΔΥΚ
7. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ
8. ΘΕΣΠΕΣΙΑΣ
9. ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ

10. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΑΡΑΛΙΑ
12. ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
13. ΣΦΑΛΑΓΓΙΩΤΙΣΣΗΣ
14. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ
(ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ)
15. ΛΩΡΟΒΟΥΝΟΥ
16. ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
17. ΚΕΔΡΩΝ
18. ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
19. ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
20. ΤΣΙΗΚΛΙΑΔΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτή-
τες των ζώων να συμμορφώνο-
νται με τη Νομοθεσία. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ο
Δήμος  Αγίου Αθανασίου θα
προχωρεί σε καταγγελίες, σύμ-
φωνα με τον περί Απoφυγής
της Ρύπαvσης Δημόσιωv Δρό-
μωv και Δημόσιωv Χώρωv Νό-
μo τoυ 1992 (19(I)/1992). 

Περισσότερες πληροφορίες
στα τηλέφωνα:

25864145/128/129

Καθαρός Άγιος Αθανάσιος: Τοποθετήθηκαν 20 κάδοι για περισυλλογή περιττωμάτων ζώων

Δωρεάν μικροτσίπ σε σκύλους 

Με σύνθημα
«Συμμετέχουμε
ενεργά στην Α-

νακύκλωση» πραγματο-
ποιήθηκε στις 17 Μαρτί-
ου, 2018 από τον Δήμο
Αγίου Αθανασίου, 
εκστρατεία ενημέρωσης
των δημοτών. 
Η εκστρατεία που πρα-
γματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με την Green

Dot Κύπρου, περιελάμβανε διανομή ενημερωτικού
υλικού που αφορά τον σωστό διαχωρισμό όλων
των οικιακών αποβλήτων, διανομή σακουλιών
ανακύκλωσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Το σημείο έναρξης της εκστρατείας ήταν το 
Ζαχαροπλαστείο Wilton (Κολωνακίου).

Σελ. 12

Βάζουμε ένα μεγάλο κάδο ή βαρέλι χωρίς πά-
το στον κήπο (στο χώμα) και μέσα βάζουμε
όλα τα φυτικά απορρίμματα της κουζίνας

όπως παλιά φρούτα, σαλατικά, φύλλα πατάτας ή
καρπουζιού, μουχλιασμένα ψωμιά, αλλά και τα
κλαδεύματα του κήπου, αγριόχορτα, κομμένα γρα-
σίδια κλπ. Όταν το δοχείο γεμίσει τουλάχιστον μέ-
χρι τη μέση τα καλύπτουμε με ένα κάλυμμα και τα
αφήνουμε.  Σε μια - δυο μέρες ο σωρός θα αρχίσει
να βράζει και σιγά-σιγά θα μικραίνει ο όγκος του.
Στο σωρό μπορούμε να προσθέτουμε σταδιακά και
άλλα φυτικά υλικά από την κουζίνα ή τον κήπο.
Όσο πιο πράσινα και μαλακά τα υλικά που βά-
ζουμε, τόσο πιο γρήγορα χωνεύονται μέσα στο
σωρό γι’ αυτό αποφεύγουμε να βάζουμε χοντρά
κλαριά ή ξύλα τα οποία θέλουν καιρό για να χωνευ-

τούν. Επίσης καλό είναι τα μεγάλα κλαδιά να κόβο-
νται μικρότερα, γιατί έτσι χωνεύονται πιο εύκολα.
Στο σωρό δεν πρέπει να μπαίνουν πέτρες, πλα-
στικά ή μεταλλικά αντικείμενα ή ζωικά προϊόντα. 
Μετά από 2 – 3 μήνες ο σωρός θα μικραίνει ση-
μαντικά και η θερμοκρασία του θα χαμηλώσει. Τον
αφήνουμε για ακόμα 2 – 3 μήνες να σταθεροποι-
ηθεί και μετά το υλικό είναι έτοιμο για χρήση στον
κήπο μας. Το τελικό προϊόν ονομάζεται κομπόστο,
έχει χρώμα σκούρο καφέ και μυρίζει ελαφρά σαν
βρεγμένο χώμα.  Επιπρόσθετα μέσα στον κάδο
κομποστοποίησης μπορεί κανείς να προσθέσει
υπολείμματα καφέ, σακουλάκια τσαγιού και τσό-
φλια αυγού. 
Για πληροφορίες αποταθείτε στην Υγειονομική
υπηρεσία του δήμου (25864145/128/129).

Πώς μπορώ να κάνω κομποστοποίηση;  Είναι απλό

“Συμμετέχουμε ενεργά 
στην ανακύκλωση”
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Με τη συμμετοχή
ενεργών πολιτών
του Αγίου Αθανα-
σίου και παιδιών

των οικολογικών ομάδων
από εκπαιδευτήρια της πε-
ριοχής του δήμου, πραγμα-
τοποιήθηκε η καθιερωμένη
Γιορτή του Δέντρου στις 24
Φεβρουαρίου, στο πάρκο
στη συμβολή των οδών Α-
πόλλωνος και Δήμητρας. 
Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο
δήμαρχος Μαρίνος Κυριάκου
ανέφερε «ότι η προσπάθεια
μας για εμπλουτισμό και προ-
στασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος δεν σταματά. Είναι στις
άμεσες προτεραιότητες μας
και έχουμε τροχιοδρομήσει
διάφορες περιβαλλοντικές 
δράσεις με στόχο πάντοτε την
καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης και περαιτέρω

ευαισθητοποίησης των δημο-
τών μας στα θέματα που αφο-
ρούν το περιβάλλον». 
Ευχαρίστησε όσους συμμετεί-
χαν στην εκδήλωση και ιδιαί-
τερα τους μαθητές και εκπαι-
δευτικούς των σχολείων του
δήμου (Β’ Δημοτικό Σχολείο
και Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου
με καλλιτεχνικό πρόγραμμα
και το Λύκειο Λινόπετρας με
την οικολογική του ομάδα)
που συνέβαλαν στη δεντροφύ-
τευση, αλλά και για την αγάπη
που επιδεικνύουν προς το
πράσινο και γενικότερα προς
το φυσικό περιβάλλον. 
Ευχαρίστησε το τμήμα Δασών
που σε όλες τις δραστηριότη-
τες είναι παρών, καθώς επί-
σης και το τμήμα Πρασίνου,
αλλά και όλη την υπηρεσία του
δήμου για τη μεθοδική και α-
ξιόλογη δουλειά που κάνουν

για να συντηρούν και να προ-
στατεύουν τους 300 και πλέον
χώρους πρασίνου που διαθέ-
τει ο δήμος. 
Στη συνέχεια τόνισε ότι η καλ-

λιέργεια αγάπης προς το πρά-
σινο αποτελεί για τον δήμο
πρωταρχικής σημασίας στόχο,
γιατί αποτελεί ανεκτίμητη κλη-
ρονομιά, συμβάλλοντας ουσι-

αστικά στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής και δεν παρέ-
λειψε να αναφέρει ότι θα δεν-
τροφυτευθούν και άλλοι χώροι
στον δήμο στο πλαίσιο της

δράσης «Ανάπτυξη Πρασίνου
και Εθελοντισμού». 
Έγιναν και δεντροφυτεύσεις
στις οδούς Κυπαρίσσας και
Γιάννη Ρίτσου.

Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης
Με δεντροφύτευση γιορτάστηκε η Γιορτή του Δέντρου στον δήμο Αγίου Αθανασίου

Ηπερίοδος των εορτών
του Πάσχα, παραδοσια-
κά, προϋποθέτει την ε-

τοιμασία, αλλά και την κατανά-
λωση εδεσμάτων. 
Για τον σκοπό αυτό το Υγειονομι-
κό Τμήμα του δήμου μας, σας έ-
χει ετοιμάσει κάποιες χρήσιμες
πληροφορίες για να επιτύχετε
στον μέγιστο βαθμό την ασφαλή
διαχείριση των τροφίμων σας σε
όλα τα στάδια της χρήσης τους.
Σωστές θερμοκρασίες φύλα-
ξης των τροφίμων:
-Ψυγείο (ψύξη 0 – 5 ◦C) 
-Κατάψυξη (- 18◦C)
-Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
(25◦C)

Αγορά τροφίμων:
- Κατά την αγορά τροφίμων, να

προτιμάτε τα ευαίσθητα τρόφιμα
όπως ψάρια, γαλακτοκομικά και
ωμά κρέατα, να αγοράζονται
προς το τέλος, για να μην παρα-
μένουν πολλή ώρα εκτός ψυγεί-
ου.
- Μετά το πέρας του ψωνίσμα-
τος, πρέπει τα ψώνια να τοποθε-
τούνται άμεσα στον χώρο διατή-
ρησης τους και να μην παραμέ-
νουν στο αυτοκίνητο σας για με-
γάλο χρονικό διάστημα. 
- Πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ να ελέγχετε
την ημερομηνία λήξης των προϊ-
όντων που αγοράζετε.
- Όλα τα τρόφιμα που αγοράζετε
πρέπει να αναγράφουν ΤΑ ΣΥ-
ΣΤΑΤΙΚΑ τους στην ελληνική
γλώσσα.
- Οι χτυπημένες ή διογκωμένες
κονσέρβες αποτελούν πιθανές

ενδείξεις/αιτίες ανάπτυξης μικρο-
βίων.
- Πολλά από τα τρόφιμα που α-
γοράζουμε περιέχουν αρκετές
κρυφές ποσότητες ζάχαρης και
αλατιού. Για τον λόγο αυτό συ-
στήνεται  ο έλεγχος των συστατι-
κών του τροφίμου.
- Εάν έχετε κάποια αλλεργία σε
κάποια ουσία πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ
να ελέγχετε ποια είναι τα συστα-
τικά του τροφίμου και τις προει-
δοποιητικές ενδείξεις.
- Τα ανοιγμένα τρόφιμα που το-
ποθετούνται στο ψυγείο σας
πρέπει να σκεπάζονται και το
ψυγείο σας δεν πρέπει να βαρυ-
φορτώνεται.

Επεξεργασία τροφίμων:
- Όταν τοποθετείτε τρόφιμα στο

ψυγείο πρέπει πάντοτε τα ωμά
τρόφιμα να τοποθετούνται στο
χαμηλότερο σημείο, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η επιμόλυνση των
ψημένων από τα υγρά τους τα
οποία περιέχουν μικρόβια.
- Μην τοποθετείτε πολύ ζεστά
πιάτα στο ψυγείο, διότι αυξάνεται
η θερμοκρασία των υπόλοιπων
τροφίμων που βρίσκονται μέσα,
με κίνδυνο αυτά να αλλοιωθούν.
- Η θερμοκρασία ψησίματος
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από
75 ◦C και η θερμοκρασία ζεστής
διατήρησης πρέπει να βρίσκεται
στους 63◦C.
- Η απόψυξη των τροφίμων πρέ-
πει να γίνεται εντός ψυγείου.
- Να πλένετε πάντα τα χέρια σας
με ζεστό νερό και σαπούνι, απο-
λυμαντικό μεταξύ των εργασιών

μαγειρέματος.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένα τρό-
φιμα εκτός ψυγείου πέραν των 2
ωρών.
- Όταν νιώθετε άρρωστοι είναι
προτιμότερο να μην έρχεστε σε
επαφή με τρόφιμα.
Καταναλώνουμε υπεύθυνα –
Περιορίζουμε τη σπατάλη των
τροφίμων – Κομποστοποιού-
με – Ανακυκλώνουμε!

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Αρκετοί δημότες συμμετείχαν
στην εκδήλωση της ημέρας
της Καθαράς Δευτέρας όπου

διασκέδασαν με παραδοσιακή λαϊκή
μουσική και γλέντησαν μέχρι αργά
το απόγευμα.
Ο καλός καιρός βοήθησε έτσι που η
διάθεση του κόσμου για εξόρμηση στην
ύπαιθρο ν’ ανέβει ακόμα περισσότερο
και ν’ απολαύσει τα νηστίσιμα των ημε-
ρών στο πάρκο της Ευφροσύνης Προε-
στού του δήμου, μαζί με τα παραδο-
σιακά εδέσματα που πρόσφερε σε ό-
λους τους παρευρισκόμενους ο δήμος. 

Απρίλιος 2018 Σελ. 13

Τίμησε και φέτος τα έθιμα της «Μούττης της Σαρακοστής» ο δήμος
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ΟΔήμος Αγίου Αθανασίου τι-
μήθηκε σε ειδική τελετή
που διοργάνωσε ο ΚΟΑ,

την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου,
2017, στην οποία παρουσιάστηκαν
τα πετυχημένα αποτελέσματα της
3ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλη-
τισμού. Ο δήμαρχος Αγίου Αθανα-
σίου κ. Μαρίνος Κυριάκου παρέλα-
βε το τιμητικό έπαθλο, εκ μέρους
του Δήμου Αγίου Αθανασίου, ως
κύριος διοργανωτής αθλητικών
δράσεων για την περίοδο 19 – 25
Σεπτεμβρίου 2017 και ο κ. Μιχάλης

Μοδέστου, δημοτικός υπάλληλος,
παρέλαβε το πρώτο βραβείο στην
κατηγορία #Beactive @City
Awards. 
Συνολικά, φέτος, σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, διοργανώθηκαν 37.500 δρά-
σεις στις οποίες συμμετείχαν περί-
που 16 εκατομμύρια ευρωπαίοι πο-
λίτες, αριθμοί σχεδόν διπλάσιοι από
την περσινή χρονιά.
Το 2017, σύμφωνα με τις ενδείξεις,
συμμετείχαν δωρεάν στις διάφορες
αθλητικές εκδηλώσεις 198.000 πολί-
τες, ενώ σημειώθηκε 75% αύξηση σε

σχέση με τα περσινά αριθμητικά
στοιχεία.
Οι 148 δραστηριότητες που πραγμα-
τοποιηθήκαν στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού χα-
ρακτηρίζονται από πολυμορφία, και-
νοτομία και προσβασιμότητα, διεξά-
χθηκαν χωρίς ή με ελάχιστο κόστος
και στηρίχθηκαν στην εθελοντική
συμμετοχή, τόσο των φορέων, όσο
και στην εθελοντική εργασία και προ-
σφορά των ανθρώπων που εργά-
στηκαν για την υλοποίηση των δρά-
σεων.

3η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου τιμήθηκε για τη συμμετοχή του στη μεγαλύτερη αθλητική ευρωπαϊκή εκστρατεία 

Πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2017 ο καθιε-
ρωμένος Ποδηλατικός Γύρος Αγίου Α-
θανασίου σε συνεργασία με τον Ποδηλα-

τικό Όμιλο Λεμεσού, το ΤΕΠΑΚ και το Europe Di-
rect Λεμεσού, με συμμετοχή πέραν των 40 ποδη-
λατιστών κάθε ηλικίας, στους οποίους απονεμή-
θηκαν διπλώματα συμμετοχής και δόθηκαν ανα-
μνηστικά δωράκια από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η
Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπή-
ρων Λεμεσού. 

Στις 29/09/2017 πραγματοποιήθηκε Θεραπευ-
τική γυμναστική («Special Fitness») σε άτομα
με ειδικές ανάγκες (ομάδα ατόμων του Συνδέ-
σμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Α-

νάγκες, το «Σπίτι του Μάριου») και σε άτομα
Τρίτης Ηλικίας (Ομάδα ατόμων ΣΚΕ Αγίου Αθα-
νασίου) στην παραλία του δήμου. 

Την ίδια μέρα στην παραλία, το κοινό είχε την
ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την άσκηση με

αθλήματα μέσα στο νερό όπως Stand Up
Paddleboard (SUP) YOGA και Καγιάκ. Η
εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τον Οργα-
νισμό YEU Cyprus και ιδιαίτερες ευχαριστίες
αξίζουν στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κανό –
Καγιάκ για την όλη στήριξη στη διοργάνωση,
καθώς και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ.
Γεώργιο Χατζηπαναγή Μοριά και στους προ-
πονητές κ.κ. George Pavlovic και Αλέξη Μα-
νώλη, οι οποίοι παρευρέθηκαν, παρότρυναν
και εκπαίδευσαν το κοινό να γυμναστεί. 

Επιπλέον δράσεις στο πλαίσιο Εβδομάδας Αθλητισμού 

Συγχαρητήρια
στον μαθητή
του Ανοικτού

Σχολείου Αγ. Αθα-
νασίου, Γιώργο 
Σιδέρη, που πήρε
τη δεύτερη θέση
στο Παγκύπριο 
Μαθητικό Πρωτάθ-
λημα Σκακιού, στις
25 Φεβρουαρίου
2018, στην Πάφο. 
Ο Γιώργος αγωνί-
στηκε στην κατη-
γορία κάτω των 12
χρονών και μια μι-
κρή ατυχία σε μια
παρτίδα του στοίχισε την πρώτη θέση.
Θερμά συγχαρητήρια και στον εκπαιδευτή σκακιού κ. Βασίλη Αρι-
στοτέλους, για τη σωστή και μεθοδική του δουλειά ολόχρονα.

HΑκαδημία Ποδοσφαίρου του Ανοικτού
Σχολείου Αγίου Αθανασίου διοργάνωσε
αγώνα Γονείς - Παιδιά. Οι γονείς είχαν την

ευκαιρία να περάσουν ένα όμορφο και δημιου-
ργικό σαββατιάτικο πρωινό με τα παιδιά τους και
να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότη-
τας. 
Η δουλειά που επιτελείται ολόχρονα είναι συστη-

ματική και μεθοδική και αξίζουν συγχαρητήρια
στον προπονητή της Ακαδημίας κ. Χ. Χαραλά-
μπους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εταιρεία Tremarco Ltd
αντιπρόσωπο της Cofra για τη δωρεά των μπά-
λων που δόθηκαν στα παιδιά.
Για εγγραφές και πληροφορίες επικοινωνείτε
στο τηλ.: 99563778.

Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ γονέων
και παιδιών στο Ανοικτό Σχολείο

Σελ. 14 Απρίλιος 2018

Δεύτερη θέση στο Παγκύπριο 
Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού

σε μαθητή του Ανοικτού Σχολείου

14lemesos_14-14 .qxp_inn  27/03/2018  12:25 PM  Page 1



Απρίλιος 2018

Aθλητικό χωριό και εγγραφές Ανοικτού Σχολείου

Αη-Αθανασίτικα Νέα www.agiosathanasios.org.cy

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκαν  και φέτος οι εγγραφές
του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου

Αγίου Αθανασίου. Σε μια όμορφη ατμό-
σφαιρα, οι ενδιαφερόμενοι, δημότες και
μη, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά τους εκπαιδευτές όλων των προ-
σφερόμενων μαθημάτων / δραστηριοτή-
των, να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
επιλέξουν σε ποιες δραστηριότητες θέ-
λουν να εγγραφούν.

Οι εγγραφές του Ανοικτού Σχολείου συνε-
χίζονται ολόχρονα σε αρκετά μαθήματα
και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επι-
κοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 97717187
με τη διευθύντρια / συντονίστρια κα Βα-
λάντω Σίφουνα Καράμανου. Στο Πρό-
γραμμα του «Ανοικτού Σχολείου» δικαιού-
νται να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως. Τα

προσφερόμενα μαθήματα/δραστηριότη-
τες για τη σχολική χρονιά 2017-18 είναι τα
εξής: Ελληνικά ως ξένη/δεύτερη γλώσ-
σα, Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Πρώ-
τες Βοήθειες, Λογιστική, Η/Υ (ECDL),
H/Y (παιδιά 8-10), Διαδικτυακό Market-
ing, Marketing, Μαγειρική και Ζαχαρο-
πλαστική, Ζαχαροκατασκευές, Μαγει-
ρική-Ζαχαροπλαστική-Ζαχαροκατα-
σκευές για παιδιά (10-13), Οινογευσία

και Οινοποίηση, Ψυχολογία
και Προσωπική Ανάπτυξη,
Λογοθεραπεία, Βοήθημα στην
κατ’ οίκον εργασία για παιδιά
δημοτικού, Βοήθημα στα Φι-
λολογικά μαθήματα Γυμνασί-
ου - Λυκείου, Βοήθημα στα
Μαθηματικά Γυμνασίου-Λυκεί-
ου, Σκάκι, Ρομποτική για παι-
διά 6-10 ετών, Λαϊκοί και Πα-
ραδοσιακοί Χοροί, Μοντέρνοι
Χοροί, ΗΙΡ ΗΟΡ, Χοροί Λάτιν,
Χειροτεχνία, Ζωγραφική, Φω-
τογραφία και Επεξεργασία Ει-
κόνας, Πλέξιμο, Αγιογραφία,

Μουσικό Εργαστήρι, Παιδική Χορω-
δία, Γραφικές Τέχνες, Βυζαντινή Μου-
σική, Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων:
Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Φλάουτο, Θεα-
τρικό Εργαστήρι, Ικεπάνα, Αεροβική,
Πιλάτες, Ακαδημία Ποδοσφαίρου, Τέ-
νις, Yoga, Ξιφασκία, Θεραπευτική Γυ-
μναστική, Επιτραπέζια Αντισφαίριση,

Βιολογικές Καλλιέργειες, Αρωματικά
Φυτά και Κηπουρική.
Όλα τα μαθήματα που προσφέρει το Πρό-
γραμμα του «Ανοικτού Σχολείου» λειτουρ-
γούν με βάση αναλυτικό πρόγραμμα και
στο τέλος κάθε χρονιάς οι συμμετέχοντες
παραλαμβάνουν πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης. Παρακολουθώντας τα μαθή-
ματα των Η/Υ, Λογιστικής, Μουσικής Σχο-
λής και Ξένων Γλωσσών, οι εκπαιδευόμε-
νοι έχουν τη δυνατότητα να παρακαθί-
σουν σε εγκεκριμένες εξετάσεις.
Αναμφίβολα, η προσφορά και η σημασία
του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου είναι
πολύ μεγάλη ως μέσο προσφοράς προς
όλα τα κοινωνικά στρώματα και συμβάλ-
λει στη βελτίωση του κοινωνικού επιπέ-
δου, την ανάπτυξη εξωστρέφειας, τη

σύσφιγξη σχέσεων μεταξύ των δημοτών
και τη συμμετοχή στα κοινωνικά και πολι-
τιστικά δρώμενα.

Παράλληλα στον ίδιο
χώρο τη μέρα των εγ-
γραφών του Ανοικτού
Σχολείου όλοι βρίσκο-

νταν σε #Beactive ρυθμούς, α-
φού την ίδια μέρα άρχιζε η ε-
βδομάδα προαγωγής άσκησης
και υγείας στον δήμο (23-30 Σε-
πτεμβρίου, 2017), στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής εβδομάδας α-
θλητισμού, με εθνικό συντονιστή
τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλη-
τισμού - KOA. 
Ο υπαίθριος χώρος του δη-
μαρχείου με-
τατράπηκε
σε Αθλητικό
Χωριό στο
οποίο μικροί
και μεγάλοι
είχαν την ευκαιρία να δοκιμά-
σουν διάφορα αθλήματα και
να επιλέξουν τη δραστηριό-
τητα που τους ταιριάζει σε

ερασιτεχνι-
κό ή επαγ-
γελματ ικό
επίπεδο. 
Η ενημέρω-
ση και η 

γνωριμία έγινε από ειδικά εκ-
παιδευμένους προπονητές, ο-
λυμπιονίκες, παγκόσμιους
πρωταθλητές και άλλους εκ-

παιδευτές του «Ανοικτού Σχο-
λείου» και άλλων Σωματείων
και ομάδων.
Οι παρόντες έμειναν κατενθου-
σιασμένοι και ευχαρίστησαν
τους συντελεστές για τη μεγάλη
από όλες τις πλευρές εκδήλωση
που ετοίμασαν με τόση αγάπη
για το κοινό. Τόνισαν ότι ήταν μια
μέρα διαδραστική η οποία προ-

ώθησε την άθληση, τη γνώση,
την επιμόρφωση και την ψυχα-
γωγία, που καλούσε τους πολί-
τες να ενεργοποιηθούν και να α-
σχοληθούν με ψυχωφελείς δρα-
στηριότητες. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
οι Ιωάννα Παρασκευοπούλου, ε-
θνική συντονίστρια του ΚΟΑ για
την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλη-

τισμού (#Beactive) και Κάλια
Παπαδοπούλου, πρέσβειρα α-
θλητισμού, οι οποίες ευχαρίστη-
σαν τους συντελεστές του δή-
μου για την άψογη συνεργασία
και διοργάνωση και παρότρυναν
το κοινό να ασχοληθεί με την
άθληση και να γίνουν ενεργά ά-
τομα για μια καλύτερη ποιότητα
ζωής.

Αθλητικό χωριό: “Γνώρισε το άθλημα που σου ταιριάζει”

Σελ. 15

Συνεχίζει το Ανοικτό Σχολείο για 11η χρονιά

Προαγωγή άσκησης 
και υγείας
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