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Δ

ιανύουμε τον τελευταίο μήνα του 2013, που για τον τόπο και το λαό ήταν
μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης και
της κακοδιαχείρισης και διασπάθισης του τραπεζικού κεφαλαίου. Η ανεργία
ολοένα αυξάνεται, οι μισθοί και τα εισοδήματα των εργαζόμενων μειώνονται
και όσον αφορά τα ευρύτερα εργασιακά δικαιώματα προσβάλλονται και περιθωριοποιούνται.
Ο προϋπολογισμός του δήμου, σ’ αυτές τις συνθήκες, αναπόφευκτα συρρικνώθηκε και οι προσπάθειες του Δημοτικού Συμβουλίου επικεντρώθηκαν στη
διάθεση των περιορισμένων πόρων για τις αμεσότερες ανάγκες. Παράλληλα,
τα περισσότερα φιλόδοξα σχέδια και προγράμματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της δημοτικής περιοχής επανεξετάζονται για σκοπούς καλύτερης ιεράρχησης και προώθησης τους όταν οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου θα βελτιωθούν.
Ωστόσο, αποτιμούμε θετικά το τρέχον έτος, καθότι, ως δημοτική αρχή, πετύχαμε να διασφαλίσουμε
τη λειτουργία όλων των κοινωνικών προγραμμάτων, όπως το ΣΚΕ και το Ανοικτό Σχολείο Αγίου Αθανασίου. Η προσφορά και η αλληλεγγύη στις οικογένειες των εργαζόμενων, στα παιδιά και τη νεολαία,
στην τρίτη ηλικία, στις ευάλωτες ομάδες του Δήμου, εξακολουθούν να είναι σταθερά στις προτεραιότητες μας και με στόχευση τη διατήρηση και περαιτέρω αναβάθμιση τους.
Το 2014 δεν προοιωνίζεται ευοίωνο. Παρόλο τούτο, τόσο τα Χριστούγεννα, όσο και ο νέος χρόνος είναι απαρχή για ανανέωση των προσδοκιών μας και ενίσχυση του δυναμισμού μας. Για να μπορέσουμε
να συνεχίσουμε όρθιοι και μαχητικά να διεκδικήσουμε, να κερδίσουμε ξανά την ποιότητα ζωής στην
οποία έχουμε δικαίωμα.

(Freelance Graph. Designer / 99481788)

Εκτύπωση:
Τυπογραφεία PLUS PRINT
Ιδιοκτησία:
Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δημοτικό Μέγαρο, Σταυραετού του Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος,
Τηλ.: 25864100,
Φαξ: 25725010

Καλές γιορτές και καλό νέος έτος.

ατζέντα εκδηλώσεων που θα γίνουν στο δήμο μας …
Δευτέρα 9 Δεκ. ‘13 || 7.00μ.μ.
«Εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις. Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη»
Διοργανωτές: Δήμος Αγίου Αθανασίου, Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης «Europe Direct» Λεμεσού και Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών
Πέμπτη 12 Δεκ. ‘13 || 6.00μ.μ.
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Δημ. Και Κοιν. Νηπιαγωγείου Αγίου Αθανασίου
Παρασκευή 13 Δεκ. ‘13 || 8.30μ.μ.
Θεατρική Παράσταση
Η Θεία Χούλια και ο Συγγραφέας
τηλ. επικοινωνίας: 99 566 484 + 99 413 370
Κυριακή 15 Δεκ. ’13 || 11.00π.μ.
Παιδική θεατρική παράσταση
Πούκυ Μπου, Το Ξωτικό του Δάσους
Θέατρο ΣΚΑΛΑ
Οργανωτής: Δήμος Αμμοχώστου
Τετάρτη 18 Δεκ. ‘13 || 5.30μ.μ.
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Α’ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου
Παρασκευή 20 Δεκ. ‘13 || 8.00μ.μ.
Φιλανθρωπική συναυλία
Δήμου Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία με
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου
Είσοδος: €10 (Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του
Αντικαρκινικού Συνδέσμου)

Email: demos.agios.
athanasios@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:
www.agiosathanasios.org.cy

Σάββατο 21 Δεκ. ‘13 || 8.00μ.μ.
Χριστουγεννιάτικη Eκδήλωση
Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Αναπήρων
Σάββατο 28 Δεκ. ‘13 || 3.30μ.μ.
Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή
Συντεχνιών ΠΕΟ Λεμεσού
Κυριακή 29 Δεκ. ‘13 || 11.00π.μ.
Παιδική Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση Δήμου Αγίου Αθανασίου
Αφήγηση Κυπριακού Λαϊκού Παραμυθιού «Τα Τζιτρολέμονα»
Κόψιμο της Βασιλόπιττας και Άη Βασίλης με πολλές εκπλήξεις

[ όλες οι πιο πάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός» ]
Πέμπτη 12 Δεκ. ‘13 || 6.00μ.μ.
Εκδήλωση με θέμα τον Εθελοντισμό
Δημοτικό Κέντρο Νεολαίας (παρά τη δημοτική βιβλιοθήκη)
Κύριος ομιλητής: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιος
Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά
από το Σ.Κ.Ε Αγίου Αθανασίου
Δευτέρα 30 Δεκ. ‘13 || 1.00μ.μ.
Πρωτοχρονιά με τους δημότες
«Πλατεία Ειρήνης», μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο
Παρασκευή 17 Ιαν. ‘14 || 7.00μ.μ.
Κόψιμο της Βασιλόπιττας του «Ανοικτού Σχολείου»
Αγίου Αθανασίου με δώρα για τρεις τυχερούς
Πολιτιστικό Κέντρο (παλαιό δημοτικό σχολείο)
Το πρόγραμμα υπόκειται σε τυχόν αλλαγές

ανακοινώσεις
με ενδιαφέρον
Σας πληροφορούμε ότι το Ταμείο του Δήμου Αγίου Αθανασίου
θα είναι ανοικτό μέχρι τις 11.00π.μ. στις 31/12/2013 τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους. Παρακαλείστε όπως εξοφλήσετε έγκαιρα
τους λογαριασμούς φορολογιών σας. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10%.

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου πληροφορεί τους δημότες του ότι
την Τρίτη και Τετάρτη, 24 και 25 Δεκεμβρίου 2013, Αργίες των
Χριστουγέννων, καθώς και την Τετάρτη και Δευτέρα, 1 και 6
Ιανουαρίου 2014, ΔΕΝ θα γίνει περισυλλογή σκυβάλων. Θα γίνει
ΜΟΝΟ την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ (eea®)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

>>>> Εξοικονομούμε ενέργεια <<<<
>>>> Αλλάζουμε συνήθειες <<<<
>>>> Βοηθούμε τον τόπο μας <<<<

Μ

ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο
Δήμος Αγίου Αθανασίου ανακοινώνει τη βράβευση του με το
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®).
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου MEDEEA «Μεταφορά του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στη Μεσόγειο», το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το δίκτυο των εταίρων, διοργάνωσε
τελετή βράβευσης τοπικών αρχών με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό
Βραβείο (eea®) και Διεθνές Συνέδριο.
Το έργο MEDEEA έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την Κύπρο όσο
και για τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου και τις περιφέρειες
τους. Με τη συμμετοχή 7 μεσογειακών κρατών (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Σλοβενία και Κύπρος) και 73 μεσογειακών τοπικών αρχών, έχει δημιουργηθεί μια δυναμική προσπάθεια
προς την κατεύθυνση του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και
του τοπικού βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού.
Η βράβευση έγινε στα πλαίσια διοργάνωσης τελετής απονομής
του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου (eea®) από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, κατά την οποία βραβεύτηκαν οι 25
νέες τοπικές αρχές που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν την επιθυμητή βαθμολογία κατά την αξιολόγηση τους: 8 τοπικές αρχές
της Κύπρου, 5 από την Κρήτη, 8 από την Ισπανία, και 4 από την
Πορτογαλία.
Ο γενικός σκοπός του έργου MEDEEA είναι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ «20-20-20» στις περιφέρειες της Μεσογείου, μέσω της βελτίωσης της τοπικής διακυβέρνησης σε ενεργειακά θέματα, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου
(eea®), το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα κοινό εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού για τις πόλεις των Μεσογειακών χωρών. Αν και
η περιοχή της Μεσογείου διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ως προς
τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μια από τις βασικές
αδυναμίες της είναι το χαμηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, το
οποίο βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε.
Στο Δήμο Αγίου Αθανασίου απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®) καθότι περιλαμβάνεται στις τοπικές αρχές που
κατάφεραν να καταστρώσουν πολιτική και απέδειξαν ότι μπορούν
να την εφαρμόσουν και ήδη την εφαρμόζουν στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, την ορθολογιστική διαχείριση
των αποβλήτων, την αντιμετώπιση αλλά και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.
Από τις 73 τοπικές αρχές που είχαν εμπλακεί στη διαδικασία και
είχαν συνεργαστεί για 36 μήνες, οι 43 κατάφεραν να εξασφαλίσουν
το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, πραγματοποίησε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» το Διεθνές Συνέδριο μέσα από το οποίο δόθηκε η
δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπροσώπους τοπικών αρχών,
εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών, τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς αλλά και εκπροσώπους των πολιτών να ανταλλάξουν
απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο στις περιφέρειες της Μεσογείου.
Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος Χατζηττοφή συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο ως ομιλητής υπό την ιδιότητα του Μέλους
της Επιτροπής των Περιφερειών ο οποίος αναφέρθηκε στη θέση
της Επιτροπής των Περιφερειών για τα θέματα προώθησης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε
τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

Προώθηση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και
Εξοικονόμησης Ενέργειας
σε τοπικό / περιφερειακό
επίπεδο
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Εγκαίνια Δημοτικού Πάρκου

ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ
στην οδό Αλέξη Μινωτή στον Άγιο Αθανάσιο

Μ

ε εξαιρετική επιτυχία, ο
Δήμος Αγίου Αθανασίου
πραγματοποίησε την τελετή
λήξης των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, με καλλιτεχνική βραδιά υπό το φως
της πανσελήνου του Σεπτέμβρη, την Πέμπτη 19/09/2013,
στα εγκαίνια του Δημοτικού
Πάρκου «Μάριος Τόκας». Η εκδήλωση είχε διπλό χαρακτήρα,
αφού ήταν αφιερωμένη στο
μεγάλο μουσικοσυνθέτη μας
Μάριο Τόκα που μας έφυγε πριν
από πέντε χρόνια.
Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος,
Κυριάκος Χατζηττοφής, ανέφερε πως «η όλη εκδήλωση γίνεται για να τιμήσουμε τον αείμνηστο Λεμεσιανό καλλιτέχνη
με συναυλιακή παράσταση από
το πλούσιο και μοναδικό του
έργο, αλλά και απαγγελίες για
την πανσέληνο, τις ομορφιές
και τους συμβολισμούς της».
Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμαρχος απένειμε αναμνηστική
πλακέτα σε ένδειξη εκτίμησης
και αναγνώρισης του έργου
του, την οποία παρέλαβαν τα
αδέλφια του που παρέστησαν
στην εκδήλωση.
Από πλευράς της η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κα Αθηνά Αριστοτέλους
– Κληρίδου, στην ομιλία της
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είπε πως το έργο αυτό, το οποίο
έχει υλοποιηθεί ως Πολεοδομικό, έχει προκύψει μέσα από
το όραμα του προοδευτικού
Δήμου του Αγίου Αθανασίου
και έχει σκοπό, πέρα από τη
δημιουργία διευκολύνσεων για
παθητική ψυχαγωγία, αναψυχή
και ξεκούραση, την κοινωνική

Οκτωβρίου και Ελπινίκης και το
άλλο στη συμβολή των οδών
Μεσογείου και Ορεστιάδος. Το
συνολικό κόστος και των τριών
πάρκων ανήλθε στις €600.000
και έχει καλυφθεί κατά 2/3 από
το κράτος και 1/3 από το Δήμο.
Σε σύντομο χαιρετισμό της η
Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα

αναβάθμιση της αστικής περιοχής και την αναβάθμιση της
ποιότητας της ζωής των πολιτών. Έκανε δε σύντομη αναφορά στο πάρκο που εγκαινιάστηκε, τονίζοντας ότι είναι το τρίτο
πάρκο το οποίο υλοποιήθηκε
στο Δήμο την τελευταία τριετία
στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το ένα
στη συμβολή των οδών 1ης

Ιωάννα Παναγιώτου, μεταξύ
άλλων, τόνισε πως ο Δήμος
Αγίου Αθανασίου έχει επιλέξει
ένα πολύ όμορφο τρόπο για να
τιμήσει ένα μεγάλο δημιουργό
του σύγχρονου πολιτισμού που
έφυγε πρόωρα. Τι πιο όμορφο,
σχολίασε, από το να επιλέξει να
συνδέσει το όνομα του αείμνηστου καλλιτέχνη με ένα πάρκο,
μια νύχτα με πανσέληνο, κάτω
από τον ήχο της δικής του μου-

σικής. Ο Μάριος Τόκας συνέδεε
τη μουσική με την αγάπη για
την πατρίδα, την αγάπη για τους
ανθρώπους, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον πόθο για ειρήνη
και ελευθερία και τον έρωτα
για τους ανθρώπους και για τη
ζωή. Από την άλλη, είπε ότι το
πράσινο είναι η ίδια η ζωή, μιας
και τα πάρκα δεν είναι απλώς
ένας χώρος όπου προστατεύεται η φύση, αλλά αποτελεί και
το αναγκαίο περιβάλλον για
την ανάπτυξη των φυσικών και
πνευματικών δεξιοτήτων μας,
και συνεχάρη το Δήμο Αγίου
Αθανασίου για τη συνεχή περιβαλλοντική του δράση.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε
αγιασμός του έργου, ενώ καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν μελωδίες από
τον Κώστα Χατζηχριστοδούλου, φίλο και συνεργάτη του
αείμνηστου μουσικοσυνθέτη,
τη Χριστιάνα Παύλου και το
μουσικό σχήμα του Άδμητου
Πιτσιλλίδη και απαγγέλθηκαν
ποιήματα για το φεγγάρι και την
πανσέληνο από τον ηθοποιό
Αχιλλέα Γραμματικόπουλο.
Χορηγοί της εκδήλωσης: P.
Yiatros, Kythromak, Michalis
D. Zavos, Kanika group, εφημερίδα Λεμεσός, Photo Kokos,
M.K.Auto Direct Car Rentals
Ltd.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ / PROPERTY FOR SALE

ƋƂƌƆƓƄƊƐƒƔƆƓ

ВЕСТНИК КИПРА

№896, 30 НОЯБРЯ 2012
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Άνοιξε τη γιορτινή αυλαία των Χριστουγεννιάτικων
Εκδηλώσεων του με τη Φωταγώγηση του δέντρου
ο Δήμος Αγίου Αθανασίου

Σ

τα γιορτινά ντύθηκε ο Δήμος Αγίου Αθανασίου την 1η Δεκεμβρίου, πραγματοποιώντας τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου
δέντρου στην «Πλατεία Ειρήνης» μπροστά από το Δημαρχείο. Το σύνθημα φωταγώγησης έδωσε ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Κυριάκος
Χατζηττοφής.
Η εκδήλωση περιελάμβανε μουσικό πρόγραμμα από τη Χορωδία του
Γυμνασίου Λινόπετρας, υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας μουσικής
κας Μαρίας Πατάτα, την Παιδική Χορωδία του «Ανοικτού Σχολείου» με
την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας κας Άντριας Κωνσταντινίδου και
τη Δημοτική Χορωδία Ενηλίκων Αγίου Αθανασίου, υπό την καθοδήγηση της μαέστρου κας Αντιγόνης Κυριακίδου. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα
παρουσίασαν επίσης η ομάδα Hip – hop με εκπαιδεύτρια την κα Μαρίνα Φώτη και η ομάδα Μοντέρνου Χορού με εκπαιδεύτρια την κα Μαρία
Περικλέους, του «Ανοικτού Σχολείου» Αγίου Αθανασίου.
Παράλληλα στο χώρο λειτουργούσε εργαστήρι χριστουγεννιάτικων κατασκευών, φουσκωτό, ζωγραφική προσώπου, φιλανθρωπική
αγορά για ενίσχυση των προγραμμάτων της Παιδικής Λέσχης
ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης με
φιλανθρωπική αγορά, τόσο η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού
Ναού Κοσμά του Αιτωλού, όσο
και η Φιλόπτωχος Αδελφότης
του Αγίου Αθανασίου.

γιορτή μουσικής
Τ

ην Γιορτή της Μουσικής
τίμησε ο Δήμος Αγίου Αθανασίου με μουσικοχορευτική
εκδήλωση «Ταξιδεύοντας στα
μουσικά μονοπάτια του Μάνου
Λοΐζου», στην «Πλατεία Ειρήνης» του Δημοτικού Μεγάρου.
Η παράσταση εξέπληξε ευχάριστα όλους τους παρευρισκόμενους που είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν την μουσική
πορεία του Μάνου Λοΐζου μέσα
από ένα ταξίδι στις νότες του πε-

νταγράμμου (αφήγηση, ποίηση,
μουσική, τραγούδι, χορός, προβολές) από τους μαθητές του
Γυμνασίου Αγίου Αθανασίου.

Στα παιδιά που ονειρεύονται …
Στα παιδιά που τα θέλουνε όλα …

Μ

ε μεγάλη επιτυχία αγκαλιάστηκε και φέτος το Rock Beach
Party που έγινε το μήνα Ιούλιο στην παραλία «ΜΙΑΜΙ» του
δήμου από πολλούς νεολαίους, αλλά και άλλους λάτρεις της μουσικής αυτής. Η εκδήλωση ήταν εξαιρετικά αφιερωμένη στους νέους που αγωνίζονται και ονειρεύονται ένα καλύτερο κόσμο όπως
και τα διαχρονικά μηνύματα της μουσικής.
Έλαβαν μέρος τα τοπικά συγκροτήματα MINUS ONE, PROSPECTUS,
BUENOS DIAS, ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ, ενώ η όλη εκδήλωση έγινε σε συνεργασία Δήμου Αγίου Αθανασίου και τις Ραδιοφωνικές εκπομπές «Τρένο Φάντασμα» και «Rolling Stone» από το ΚΑΝΑΛΙ 6.

Rock Beach Party
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Ανοικτό Σχολείο
«Επιμόρφωση για κάθε δημότη»

Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Μ

πολιτισμός

ε εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Καλοκαιρινές
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Αγ. Αθανασίου. Το αδιαχώρητο επικράτησε στις Θεατρικές Παραστάσεις που ανέβασαν
η ΕΘΑΛ και το Σατιρικό Θέατρο κατά τις δύο πρώτες βραδιές των
Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του δήμου, ενώ με το
ίδιο ενδιαφέρον το θεατρόφιλο κοινό του Δήμου Αγίου Αθανασίου
παρακολούθησε τη Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Καληνύφτα»
της Μαρίνας Βρόντη και σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, στην «Πλατεία Ειρήνης» μπροστά από το
Δημοτικό Μέγαρο.
Παράλληλα μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμός επικράτησε στις θεατρικές παραστάσεις που ανέβασαν οι ερασιτεχνικές ομάδες του «Ανοικτού Σχολείου» του δήμου.
Συγκεκριμένα τα παιδιά του θεατρικού εργαστηρίου ανέβασαν τις παραστάσεις «ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ» και τον «ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟ». Τόσο η παιδική ομάδα, όσο και το Ερασιτεχνικό
Θεατρικό Εργαστήρι Ενήλικων του «Ανοικτού Σχολείου»
Αγίου Αθανασίου απέσπασαν το χειροκρότημα του κοινού που τις παρακολούθησε, δίνοντας συγχαρητήρια για
το αποτέλεσμα που ανέβασαν.

Τ

ο «Ανοικτό Σχολείο» του Δήμου, πιστό στη διοργάνωση διαλέξεων με επίκαιρα θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες, πραγματοποίησε 2 διαλέξεις για τη σχολική χρονιά 2012-2013. Διάλεξη
με θέμα την «Καταπολέμηση της παχυσαρκίας στα παιδιά: υγιεινή
διατροφή, ψυχολογικοί παράγοντες και άσκηση», με ομιλητές την
Άνθια Χριστοδούλου (ψυχολόγο-σύμβουλο-ψυχοθεραπεύτρια),
την Μαργαρίτα Μωυσή (εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής-Φυσικής
Κατάστασης) και τον Κώστα Χαρή (Διατροφολόγο) και Διάλεξη με
θέμα την «Οικονομική κρίση και τις προοπτικές ανάκαμψης», με
ομιλητές τον Φώτη Παναγίδη (Πρόεδρο Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ) και τον Νέαρχο Ιωάννου (Γενικό Διευθυντή Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού). Και οι
δύο διαλέξεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι δημότες είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ομιλητές και να υπάρξει μεταξύ
τους γόνιμος διάλογος. Φέτος το «Ανοικτό Σχολείο» στα πλαίσια
συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ θα πραγματοποιήσει συνεργασία σε μηνιαία βάση, αφού θα λειτουργήσει «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο», μέσα
από το οποίο οι δημότες και άτομα από την ευρύτερη Λεμεσό, μέσα
από εκλαϊκευμένες διαλέξεις θα ενημερώνονται για διάφορα επίκαιρα και διαχρονικά θέματα.

Το Εργαστήρι Ενηλίκων ανέβασε το έργο η «ΜΗΔΕΙΑ»
του Μποστ και κατάφεραν να μετατρέψουν την τραγική ηρωίδα του
Ευριπίδη σε κωμικοτραγική φιγούρα που προκαλεί άφθονο γέλιο.
Χρησιμοποιώντας αριστοφανικές μεταφορές οι ερασιτέχνες ηθοποιοί σατίρισαν τη νεοελληνική πραγματικότητα. Συγχαρητήρια δε,
αξίζουν στην εκπαιδεύτρια των θεατρικών εργαστηρίων Γιολάντα
Χριστοδούλου, που με τη σκηνοθεσία, αλλά και τη διδασκαλία κατάφερε να αναδείξει από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς, μικρούς και
μεγάλους, τον καλύτερο τους εαυτό. Με το έργο η «ΜΗΔΕΙΑ» του
Μπόστ ο Δήμος Αγίου Αθανασίου συμμετείχε στις 17 Νοεμβρίου
στον 26ο ερασιτεχνικό διαγωνισμό θεάτρου του ΘΟΚ που επίσης
απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις.
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Παγκόσμια
Ημέρα
Σ

τα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού
και της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στην
«Πλατεία Ειρήνης», εκδήλωση αφιερωμένη
στην παιδική δημιουργία με τίτλο «Η Παιδούπολη της Δημιουργικότητας».,
Η πλατεία ζωντάνεψε όταν τα παιδιά έσπευσαν
μαζί με τους γονείς τους για να περάσουν ένα
ευχάριστο, αλλά και δημιουργικό απόγευμα. Τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν και
να δημιουργήσουν κατασκευές από το Εργαστήρι Ζωγραφικής του «Ανοικτού Σχολείου» και το
εργαστήρι Πηλού προσφορά από τον Οργανισμό
Νεολαίας Κύπρου και της Παιγνιοθήκης Δήμου
Αγίου Αθανασίου, ενώ στο χώρο λειτουργούσαν
περίπτερα με μπαλονοκατασκευές, ζωγραφική
προσώπου, φουσκωτό, έκθεση παιδικού βιβλίου, ενημέρωση για την υγιεινή διατροφή και την
ανακύκλωση, ενώ παράλληλα υπήρχε έκθεση
ζωγραφιών από τα παιδιά του Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Λινόπετρας με θέμα την
«Οικολογία». Καλλιτεχνικό πρόγραμμα πρόσφεραν τα εργαστήρια μοντέρνων και παραδοσιακών χορών του Σωματείου «Ανοικτό Σχολείο»
Αγίου Αθανασίου και η Μουσική Σχολή του, ενώ
χορούς παρουσίασαν και τα παιδιά του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
στον προθάλαμο που Δημαρχείου πραγματοποιήθηκε μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας από τα Τμήματα Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας του «Ανοικτού Σχολείου» Δήμου Αγίου
Αθανασίου στα πλαίσια της λήξης των μαθημάτων για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν από
τα περίπτερα για το περιβάλλον και να επισκεφτούν τα εργαστήρια της ανακύκλωσης, της
οικολογίας μαθαίνοντας έμπρακτα πώς να σέβονται, να αγαπούν και να προστατεύουν το περιβάλλον για να μην καταστραφεί περισσότερο.
Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν παραμυθάκια οικολογικού περιεχομένου και ενημερωτικό υλικό για
την ανακύκλωση μπαταριών από την εταιρεία
Green Dot Κύπρου, για να μάθουν πως γίνεται η
ανακύκλωση στην πράξη.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφή συνεχάρη
τους συντελεστές της εκδήλωσης για την μεγάλη επιτυχία που είχε και ευχαρίστησε τα παιδιά
που ήρθαν για να διασκεδάσουν, ενώ αναφερόμενος προς τους γονείς των παιδιών, τόνισε πως
ο Δήμος, παρά τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα θα προσπαθήσει να στηρίζει με κάθε τρόπο
τις εκδηλώσεις και προγράμματα που προάγουν
τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Έκανε δε, ιδιαίτερη αναφορά στην αγάπη
και εμπιστοσύνη με την οποία αγκαλιάζονται οι
θεσμοί και τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης και επιμόρφωσης στην περιοχή γεγονός που
χαροποιεί όλους ιδιαίτερα. Παράλληλα συνεχάρη τις οικολογικές ομάδες των σχολείων της
περιοχής για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση
και για το έργο που επιτελούν.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες
ΚΕΑΝ και Joy Ice Cream Ltd.

Τα μαθήματα/δραστηριότητες που προσφέρονται

δραστηριότητες
Τ

ο «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου
Αγίου Αθανασίου ενημερώνει ότι ξεκίνησε τις δραστηριότητες του για τη σχολική χρονιά
2013-2014 από τις 7 Οκτωβρίου.
Οι εγγραφές ακόμη συνεχίζονται για όσους ενδιαφέρονται να
ενταχθούν σε κάποια/ες από τις
δραστηριότητες του «Ανοικτού
Σχολείου».
Βρείτε μας στο:
«Anoikto Sxoleio Ag. Athanasiou»
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Η/Υ
Λέσχες Η/Υ για παιδιά δημοτικού
Ελληνικά
Αγγλικά
Ρωσικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Ενισχυτική Διδασκαλία Ελληνικών και Μαθηματικών για
παιδιά δημοτικού
Ελληνικά (Γυμνασίου - Λυκείου)
Μαθηματικά (Γυμνασίου - Λυκείου)
Λογιστική
Τένις
Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Πυγμαχία

Αεροβική
Πιλάτες
Γιόγκα
Ξιφασκία
Τάι Τσι
Fitness Physiotherapy Balance
with Barre a Terre
Παραδοσιακός Χορός
Μοντέρνος Χορός (Μπαλέτο,
Μοντέρνο, Σύγχρονο, Belly,
Latin, Zumba)
Ζωγραφική
Χειροτεχνία
Αγιογραφία
Φωτογραφία και Επεξεργασία
Εικόνας
Διακόσμηση εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου

Ικεπάνα (διευθέτηση και διάταξη
λουλουδιών)
Θεατρικό Εργαστήρι
(ξεχωριστά τμήματα για παιδιά
και ενήλικες)
Μουσική Σχολή (εκμάθηση
μουσικών οργάνων: πιάνο,
μπουζούκι, κιθάρα, βιολί)
Παιδική Χορωδία
Μουσικό Εργαστήρι
Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική
Οινολογία - Γευσιγνωσία
Βυζαντινή Μουσική
Ψυχολογία και Προσωπική
Ανάπτυξη
Λογοθεραπεία
Hip Hop

Για εγγραφή και πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του
θεσμού, κα Βαλάντω Σίφουνα Καράμανου, στο τηλ. 97717187.
email: anoikto.sxoleio.ag@cytanet.com.cy
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1η Παγκύπρια Ημερίδα
«Ανοικτών Σχολείων»
Αναγκαιότητα της εποχής μας ο θεσμός του
«Ανοικτού Σχολείου»

Μ

ε πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Αθανασίου Κυριάκου
Χατζηττοφή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του
«Ανοικτού Σχολείου» Αγίου Αθανασίου, πραγματοποιήθηκε η 1η Παγκύπρια Ημερίδα «Ανοικτών Σχολείων» με τη συμμετοχή όλων των
«Ανοικτών Σχολείων» το Σάββατο 29/6/2013, η οποία είχε ως στόχο
και σκοπό ν’ αποτιμήσει τη μέχρι σήμερα συνεισφορά του θεσμού
στις Τοπικές Κοινωνίες. Αναγκαιότητα της εποχής μας ο θεσμός του
«Ανοικτού Σχολείου». Αυτό το μήνυμα έδωσαν οι συμμετέχοντες της
ημερίδας «Ανοικτό Σχολείο: Η προσφορά του στην τοπική κοινωνία
και οι μελλοντικές προοπτικές». Αναγκαιότητα που απαντά στις προκλήσεις της τοπικής κοινωνίας για αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών της επιμόρφωσης, της πολιτιστικής δημιουργίας
και της δημιουργικής ψυχαγωγίας.
Γεγονός με το οποίο συμφωνεί και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κενεβέζος, ο οποίος ανέφερε ότι «ο θεσμός του Ανοικτού
Σχολείου από τη μια υπηρετεί τον σκοπό της διά βίου μάθησης, ενώ
από την άλλη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων για επιμορφωτικές,
ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες τόσο των παιδιών όσο και των νέων, αλλά και όλων γενικά των πολιτών». Τόνισε
δε, ότι, το Ανοικτό Σχολείο ενισχύει και συσφίγγει τους δεσμούς και
τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών, ενώ παράλληλα προάγει τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και όλες τις αξίες που καλλιεργούνται και
προάγονται μέσα από υγιείς και ψυχωφελείς δραστηριότητες. Ανέφερε επίσης ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοικτά κατά τα απογεύματα, για να αξιοποιείται έτσι από τους διάφορους φορείς η υλικοτεχνική υποδομή τους κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται το μέγιστο
δυνατό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αποτέλεσμα.
Ο δήμαρχος και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του «Ανοικτού
Σχολείου» Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής, ανέφερε στην
ομιλία του ότι μετά από έξι χρόνια πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού
θα πρέπει να προχωρήσουμε στην παραπέρα αναβάθμιση και στήριξη του ριζοσπαστικού αυτού θεσμού που εφαρμόζεται με επιτυχία
και που εν μέσω οικονομικής κρίσης σίγουρα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Στο κλείσιμο του ο δήμαρχος ανέφερε πως η Ένωση
Δήμων πρέπει να εντάξει στις προτεραιότητες της την καθιέρωση
του θεσμού του «Ανοικτού Σχολείου» από μέρους της πολιτείας και
είναι αδήριτη ανάγκη να συνεχίσει ο θεσμός αυτός και να επεκταθεί
και σε άλλους δήμους. Αδήριτη
ανάγκη, τόνισε, η συνέχιση και
καθιέρωση του θεσμού, αφού η
λειτουργία του ως έχει συνάδει
με την αποκέντρωση και ενίσχυση του ρόλου που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να χαρακτηρίζει τους δήμους, ιδίως στον
τομέα του πολιτισμού, της ενεργοποίησης του πολίτη, της δυνατότητας για δεύτερη μάθηση
και της ουσιαστικής κοινωνικής
παρέμβασης. Λεγόμενα με τα
οποία συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και τα οποία επεσήμαναν στην ομιλία τους και οι
δήμαρχοι Κάτω Πολεμιδιών και
Λάρνακας, Γιώργος Γεωργίου
και Ανδρέας Λουρουτζιάτης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας
η Συντονίστρια του «Ανοικτού
Σχολείου» Αγίου Αθανασίου,
Βαλάντω Σίφουνα Καράμανου,
παρουσίασε τα αποτελέσματα
έρευνας ανάμεσα στα «Ανοικτά
Σχολεία» που διεξήχθη για τους
σκοπούς της ημερίδας. Έρευνα
η οποία κατέδειξε ότι μέσα σε
έξι χρόνια ο θεσμός διπλασίασε
τους εκπαιδευόμενους του, οι
οποίοι αγγίζουν τις δέκα σχεδόν
χιλιάδες παγκύπρια. Αναφέρθηκαν στοιχεία όπως ο αριθμός
συμμετεχόντων ανά σχολείο,
ηλικιακά διαγράμματα, προτιμήσεις μαθημάτων, τύποι εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται,
προβλήματα που προκύπτουν
κατά τη διάρκεια της χρονιάς και
τα οφέλη του θεσμού.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε
με γόνιμο διάλογο μεταξύ των
παρευρισκόμενων οι οποίοι τόνισαν πως απαιτείται άμεσα συ-

νάντηση τόσο με την επιτροπή
παιδείας της Βουλής, όσο και
το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού. Η ημερίδα αυτή
ήταν η πρώτη προσπάθεια για
να υπάρχει μεταξύ των «Ανοικτών Σχολείων» συνεργασία και
κοινό δίκτυο και τα πορίσματα
από την ημερίδα, καθώς επίσης
και της έρευνας που διεξήχθη
σε παγκύπριο επίπεδο από τα
«Ανοικτά Σχολεία» στάλθηκαν
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να χρησιμοποιηθούν
ως εργαλείο για την αξιολόγηση
του θεσμού.
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι ο
θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου»
εφαρμόζεται στους δήμους Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς,
Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών,
Λάρνακας, Αγίας Νάπας, Λευκωσίας, Στροβόλου, Λατσιών,
Λακατάμιας και σύντομα Αγλαντζιάς.
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εγκαίνια εγκαίνια εγκαίνια εγκαίνια
Εγκαίνια του έργου διάνοιξης της Μιχάλη Ζαβού
παρά τον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου

Τ

α εγκαίνια του έργου της νέας πρόσβασης από τον παρακαμπτήριο παρά τον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου προς την
οδό Μιχάλη Ζαβού, τέλεσε ο τέως Υπουργός Συγκοινωνιών και
Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου, χαρακτηρίζοντας το μικρό σε
έκταση, αλλά σημαντικό για την περιοχή οδικό έργο. Όπως είπε σε
χαιρετισμό του ο Υπουργός, βελτιώνεται σημαντικά η προσπελασιμότητα προς την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μιχάλη
Ζαβού και Γιάννη Ρίτσου.
Το έργο αυτό ανέφερε περιλαμβάνει διάνοιξη δρόμου με λωρίδα
επιβράδυνσης με συστήματα παροχέτευσης των όμβριων νερών
που ταλαιπωρούσαν την περιοχή για χρόνια, πεζοδρόμια, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, οδική σήμανση και σηματοδότηση, μέτρα
κυκλοφοριακής ύφεσης με υπερυψωμένη συμβολή στις οδούς
Μιχάλη Ζαβού και Αμμοχώστου για την οδική ασφάλεια, καθώς και
κατασκευές τοίχων με ηχοπετάσματα.
Η μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια είπε ετοιμάστηκαν από
τους σύμβουλους μελετητές «Π. Παπαδόπουλος και Συνεργάτες»,
κάτω από το συντονισμό και την επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ το έργο εκτελέστηκε από την εργοληπτική εταιρεία «Κυριάκος Χατζηκυριάκος και Υιοί ΛΤΔ». Το κόστος του έργου
ανήλθε στις 355,000 ευρώ και οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο 2012 και ολοκληρώθηκαν πριν το τέλος του
μήνα Ιανουαρίου, νωρίτερα από ότι προέβλεπε το συμβόλαιο.
Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του έργου αυτού. Έργο το οποίο υπήρξε
έντονο αίτημα της Τοπικής Αρχής και των επηρεαζόμενων κατοίκων για γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση προς τις κατοικίες ή και την
εργασία τους. Επιπλέον, ανέφερε ότι πέραν των 600 οικογενειών,
ίσως και περισσότερων, εξυπηρετούνται πλέον από το έργο αυτό,
το οποίο ταυτόχρονα έχει αποσυμφορήσει την κίνηση παρά τον
κυκλικό κόμβο του προσφυγικού οικισμού Αγίου Αθανασίου, ενώ
επιπρόσθετα έχει συμβάλει, με βάση πάντοτε την εκτίμηση των ειδικών, και στην αποσυμφόρηση της κίνησης στην παρακαμπτήρια
λεωφόρο. Στη συνέχεια τόνισε ότι για λόγους πρόσθετης ασφάλειας στη διακίνηση, θα κατασκευαστούν δυο ανισόπεδες συμβολές
στην προέκταση της οδού Μιχάλη Ζαβού για αποφυγή ψηλών ταχυτήτων, ικανοποιώντας έτσι ακόμα ένα αίτημα των κατοίκων της
περιοχής.

Κλείνοντας εξέφρασε ιδιαίτερα τις ευχαριστίες του στην απελθούσα κυβέρνηση της Δημοκρατίας και στον Υπουργό για τη θετική
αντιμετώπιση που επέδειξαν για το αίτημα αυτό και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος, τέθηκε σε προτεραιότητα λόγω της υψηλής σημασίας του.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν Βουλευτές, γεν. διευθυντές των
Κυβερνητικών Τμημάτων και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Δημοτική Βιβλιοθήκη και Χώρους Αναψυχής αποκτά σύντομα η «Πλατεία Ειρήνης»

Υ

πογράφηκαν στις 17/10/2013 τα συμβόλαια για την ανάπλαση της 3ης φάσης της Κεντρικής Πλατείας. Τα συμβόλαια υπέγραψε εκ μέρους του δήμου ο δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής στην
τελετή υπογραφής, όπου παρόντες ήταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου, ο κ. Νεόφυτος Κωνσταντίνου εκ μέρους της εταιρείας ZEMCO Constructions Ltd, ο κ. Νίκος Δημητρίου εκ
μέρους της N.S Demetriou Ltd και ο κ. Νίκος Σιάμπλεττος εκ μέρους της Superclima Ltd.
Ως γνωστό στην 3η φάση περιλαμβάνονται έργα όπως ανακαινίσεις και μετατροπές υφιστάμενων
κτηρίων σε καφετέριες, βιβλιοθήκη και πολυχώρο για τη νεολαία. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα
εκτελεστούν από την εταιρεία ZEMCO Constructions Ltd, ενώ οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές
εργασίες θα γίνουν από τις εταιρείες N.S. Demetriou Ltd και Superclima Ltd, αντίστοιχα. Οι εργασίες
ξεκίνησαν από τις 29 Οκτωβρίου, 2013. Το κόστος του έργου θα ανέρχεται στις €580.000.
Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι με την κατασκευή της 3ης φάσης και την ταυτόχρονη
αποπεράτωση του έργου του Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου που βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα και της Κεντρικής Πλατείας,
αφού σε αντίθεση με τις δύο άλλες φάσεις που αποπερατώθηκαν, των οποίων τα έργα ήταν καθαρά
έργα ανάπλασης χώρων και χώρων στάθμευσης, η 3η φάση θα περιλαμβάνει χώρους αναψυχής, βιβλιοθήκης, χώρους εκμάθησης νεολαίας και χώρους εστίασης, κάτι που επιζητούσε έντονα ο κόσμος
της περιοχής.
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Νέα Πάρκα – Νέα πνοή στο Περιβάλλον

Σ

την παρουσία του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σοφοκλή
Αλετράρη, και με τη συμμετοχή ενεργών πολιτών του Αγίου Αθανασίου και παιδιών των οικολογικών ομάδων από όλα τα εκπαιδευτήρια της περιοχής του δήμου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
Γιορτή του Δέντρου στις 2 Φεβρουαρίου, στο πάρκο της οδού Αβραάμ Αντωνίου.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής, ευχαρίστησε τους μαθητές
και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, μέσα από τα προγράμματα των οικολογικών σχολείων, αλλά και τη συνεργασία και επαφή με ζητήματα που αφορούν στο
περιβάλλον, έχουν συμβάλει στη δεντροφύτευση και κατ’ επέκταση στην καλλιέργεια οικολογικής
συνείδησης.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον πρώην Υπουργό, που η παρουσία του για δεύτερη συνεχή
χρονιά έδειξε το ενδιαφέρον του ιδίου, αλλά και της απελθούσας κυβέρνησης στην ανάπτυξη του πρασίνου, αλλά και στη δημιουργία ανθρώπινων πόλεων. Ευχαρίστησε δε την ΠΕΟ Λεμεσού που προς τιμήν
του Αβραάμ Αντωνίου, τέως Γενικού της Γραμματέα, είχε αναλάβει το σχεδιασμό αυτού του πάρκου.
Τόνισε δε, ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να ενισχύει τα πάρκα και το πράσινο με κάθε τρόπο, παρόλες τις
οικονομικές δυσκολίες, αφού η κρίση θα παρέλθει, ενώ η ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών της
πόλης θα είναι εκεί πάντοτε ύψιστης σημασίας και θα πρέπει να την υπηρετούμε.
Στην ομιλία του ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σοφοκλής Αλετράρης, τόνισε τη μεγάλη αξία των αστικών και περιαστικών δασών
που αποκτούν στις μέρες μας, εκφράζοντας την ευαρέσκεια του
για το γεγονός ότι οργανωμένα σύνολα, Δήμοι και Κοινότητες, οργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας
του Δέντρου. Χαρακτηριστικά είπε ότι «τα δέντρα, οι χώροι πρασίνου και τα δάση αποτελούν ανεξάντλητη πηγή προσφοράς προς
τον άνθρωπο. Συμβάλλουν δραστικά στην αποτροπή της διάβρωσης του εδάφους, λειτουργούν αντιπλημμυρικά, προστατεύοντας
ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και φιλτράρουν την ατμόσφαιρα
από τα καυσαέρια και άλλους ρύπους. Επίσης δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα συμβάλλοντας στην άμβλυνση του φαινομένου
του θερμοκηπίου, απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες οξυγόνου αποτελώντας καταφύγιο για τα διάφορα είδη της χλωρίδας και
πανίδας».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρασίνου του Δήμου, Μαρίνος Κυριάκου, ο οποίος ανέφερε
ότι η δημιουργία χώρων πρασίνου σε κατοικημένες περιοχές είναι
για τους ιδίους ύψιστης προτεραιότητας, καθώς όπως ανέφερε,
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών τους, βελτιώνει το
περιβάλλον κι αποτελεί κοινωνική προσφορά.
Με ενδιαφέρον οι παρευρισκόμενοι
παρακολούθησαν
επίδειξη της μεθόδου κομποστοποίησης από το μέλος της
επιτροπής Πρασίνου του Δήμου
Γιάννο Κακουλλή. Ακολούθησε
καλλιτεχνικό πρόγραμμα από
παιδιά του Α’ και Β’ Δημοτικού
Σχολείου Αγίου Αθανασίου και
ακολούθως δεντροφύτευση.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε αγιασμός του χώρου, ενώ ο
τέως Υπουργός Γεωργίας επέδωσε αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους μαθητές που
έλαβαν μέρος στη δεντροφύτευση του πάρκου.
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αγώνας για επιστροφή
στην κατεχόμενη τους γη

Τ

όλοι μαζί για επανένωση

ην πίστη τους για επιστροφή στην πατρώα γη διατράνωσαν
για ακόμα μια φορά οι πρόσφυγες του Αγίου Αθανασίου,
αλλά και οι κάτοικοι της Κατεχόμενης Αχερίτου και ευρύτερης
περιοχής Αμμοχώστου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στις 28/8/2013.
Ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε ομιλία του ανέφερε ότι
σαν ελάχιστο χρέος σε αυτούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι
την πατρώα γη, αλλά και σε αυτούς που δεν επέστρεψαν ποτέ
στη γη που τους γέννησε, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, που φιλοξένησε τους καημούς των προσφύγων μας και συνέπασχε,
αλλά και συμπάσχει μαζί τους από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, αποφάσισε όπως πραγματοποιήσει αυτή την εκδήλωση
ως συνέχεια των εκδηλώσεων «Μνήμης και Τιμής των
Αγνοουμένων και Πεσόντων» στους Προσφυγικούς Οικισμούς μας με την ελπίδα ότι αυτός ο θεσμός θα είναι
προσωρινός, τόσο όσο θα κρατήσει και η Κατοχή.
Παράλληλα, τόνισε πως στέλλουμε το μήνυμα ελπίδας πως ο αγώνας αυτός δεν τέλειωσε, αλλά συνεχίζεται μέχρι την επίλυση του Κυπριακού και την επιστροφή στα αγαπημένα μας χωριά, την επιστροφή σε όλους
τους κατεχόμενους Δήμους και κοινότητες, ενώ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχερίτου, καθώς και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου «Ελεύθερης Αχερίτου» και τα άλλα οργανωμένα
σύνολα της Κοινότητας που ήταν συνδιοργανωτές, για
την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν, έτσι που να
παραμείνει ολοζώντανη στις μνήμες των παιδιών τους
η μνήμη της κατεχόμενης μας γης.
Τέλος, ο δήμαρχος συνεχάρη την Πολιτιστική Επιτροπή για την πρωτοβουλία της και ιδιαίτερα το μέλος της
Αντρέα Λευτέρη, από την κατεχόμενη Αχερίτου που πρόσφερε
αρκετά αντικείμενα από την προσωπική του συλλογή.
Σε δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «Ελεύθερης Αχερίτου» κ. Σωτήρης Ελευθερίου, ευχαρίστησε το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκινητική τους πρωτοβουλία να αφιερώσουν το πρώτο από μιας σειράς πάρκα με την
ονομασία «Μνήμες Κατεχομένων» στην Αχερίτου, γεγονός που
αντανακλά όπως ανέφερε, τη θέληση του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό, στη
συνεχή εγρήγορση και αγωνιστικότητα των προσφύγων ως
την ευλογημένη ώρα της επιστροφής.
Κύριος Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου, τον χαιρετισμό
του οποίου μετέφερε ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Λεμεσού κ. Νίκος
Νικολαΐδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η συντήρηση της μνήμης της κατεχόμενης γης μας αποτελεί επιτακτικό
χρέος και «εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση για την επιτυχία του αγώνα για απελευθέρωση και επιστροφή. Η αναδρομή
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στην προδοσία του πραξικοπήματος και του εγκλήματος
της τουρκικής εισβολής όπως
και η διατήρηση άσβεστης της
μνήμης των κατεχομένων
εδαφών μας είναι μια διαδικασία οδυνηρή.
Συνεχάρη το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί συνεχίζουν μια
παράδοση εκδηλώσεων με
αντικατοχικό και αγωνιστικό
πνεύμα και κατέληξε λέγοντας ότι ο αγώνας για ελευθερία και επιστροφή θα συνεχιστεί, και «ας μην λογαριάζουν
λάθος» όσοι κακόπιστοι τρίτοι επενδύουν σε ατιμωτική
συνθηκολόγηση και αποδοχή
κακής λύσης λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο λαός μας
ανέφερε δεν θα γονατίσει

εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών. Θα υπερβεί την κρίση και θα ξαναζωντανέψει την
οικονομία. Όπως και το 1974
μετά την τραγωδία όταν μέσα
από τις στάχτες και τα ερείπια
ξαναδημιούργησε μια υγιή και
ακμάζουσα οικονομία, έτσι και
τώρα.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε
αγιασμός και στην συνέχεια
καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασαν η Δημοτική Χορωδία Αγίου Αθανασίου και νέοι
καλλιτέχνες από την Αχερίτου
και τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, ενώ έγινε προβολή ταινίας
από την Κυπριακή Τραγωδία
και την Εισβολή, καθώς και
φιλμάκι για την Αχερίτου.
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Δήμου Αγίου Αθανασίου

20
14

ανάπτυξη

Προσφυγικοί
Οικισμοί

(Αγιου Αθανασίου + Λινόπετρας)

εξοικονόμηση

Με υπευθυνότητα και την αναγκαία
περισυλλογή συνεχίζουμε το έργο μας

Μ

έσα σε πνεύμα συναντίληψης, αλλά και υπεύθυνου προβληματισμού, ομόφωνα
εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί
του δήμου για το 2014 (Τακτικός
και Αναπτύξεως). Στη συζήτηση που διεξήχθη πριν από την
ψηφοφορία όλοι τόνισαν την
ανάγκη της λήψης όλων εκείνων των μέτρων που κρίνονται
απαραίτητα για παραπέρα εξοικονομήσεις που θα επιτρέψουν
στην ομαλή λειτουργία του
δήμου, κάτι για το οποίο όλες
οι δημοτικές ομάδες νιώθουν
έντονα, αφού για όλους ο δήμος ως θεσμός κρίνεται ως μια
μεγάλη κατάκτηση και έπαλξη
προσφοράς.
Αυτή η κατάκτηση, η οποία
δημιούργησε συνθήκες πρωτοφανούς ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών, πρέπει να
διατηρηθεί και προς αυτή την
κατεύθυνση στρέφεται η προσοχή και η έγνοια όλων τόνισε
ο δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής. Ο φετινός προϋπολογισμός προνοεί εξοικονομήσεις
πέραν του μισού εκατομμυρίου
(€549,431) ή ποσοστού 12% σε
σύγκριση με πέρυσι που επίσης
με την προσπάθεια όλων έγινε
κατορθωτή ανάλογη περισυλλογή συνέχισε ο δήμαρχος ‘’για
εμάς έγνοια μας ήταν και παραμένει η με κάθε θυσία προσφορά προς αυτούς που τους
ανήκει ο δήμος που δεν είναι
άλλοι από τους κατοίκους της
περιοχής’’. Ταυτόχρονα στόχος
ήταν και παραμένει η παροχή
των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών μέσα και σε αυτές τις
συνθήκες που σαφώς ο κόσμος
της έχει περισσότερο ανάγκη γι’
αυτό και η συστράτευση και κατανόηση από όλους είναι μονόδρομος.
Τις ίδιες θέσεις εξέφρασαν
όλα τα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου που πήραν τον
λόγο στέλλοντας παράλλη-

λα και ένα σαφέστατο μήνυμα
προς τη δημοτική υπηρεσία για
την ανάδειξη από όλους του
καλύτερου τους εαυτού, γιατί
δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
για κανένα, ολιγωρίας ή υποτίμησης του ρόλου και της αποστολής του. Ανάλογη έκκληση
έκαναν και προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις
οποίες το δημοτικό συμβούλιο ζήτησε υπευθυνότητα και
συνεργασία προς όφελος του
απλού πολίτη.
Παράλληλα όλοι τόνισαν την
ανάγκη όπως τόσο από την
Εκτελεστική, όσο και η Νομοθετική εξουσία επανεξετάσουν
τις περικοπές που έχουν γίνει
και όπως κατά το φετινό προϋπολογισμό υπάρξει καλύτερη
αντιμετώπιση σ’ ότι αφορά στο
ύψος της κρατικής χορηγίας,
κάτι το οποίο έχουν ζητήσει
όλοι οι δήμοι, μέσω της Ένωσης Δήμων.
Από τις εξοικονομήσεις σίγουρα έχουν επηρεαστεί κάποιες
από τις σχεδιαζόμενες εργασίες, όμως τα μεγάλα έργα είναι
σε εξέλιξη και αυτό είναι που θα
πρέπει να προσεχθεί, δηλαδή η
παραπέρα υλοποίηση των ανάλογων υποδομών που θα ολοκληρώσουν σημαντικές αναπτυξιακές δραστηριότητες και
θα δώσουν νέες ευκαιρίες που
ήταν σε εξέλιξη στον κόσμο του
Αγίου Αθανασίου.
Με αυτό το σκεπτικό στους
προϋπολογισμούς αναπτύξεως
έχουν παραμείνει έργα όπως
αυτό της βελτίωσης της οδού
Σφαλαγιωτίσσης, του παραλιακού πεζόδρομου, του γραμμικού πάρκου στου Βαθκειά,
βελτίωση και επέκταση της
Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου,
βελτίωση χώρων πρασίνου,
έργα τα οποία θα γίνουν νοουμένου ότι υπάρχει και αναγκαία
συγχρηματοδότηση από το
κράτος.

Τ

α προβλήματα των δύο Προσφυγικών Οικισμών Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου με κλιμάκιο Λειτουργών και Τεχνικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Ανασκοπήθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα:
1) Εκκρεμότητες που παρατηρούνται με την εγκατάσταση των
ανελκυστήρων στον Προσφυγικό Οικισμό Λινόπετρας, δημιουργία
ραμπών για την πρόσβαση των αναπήρων στους ανελκυστήρες,
όπως επίσης και το θέμα της μη απομάκρυνσης των μπάζων αχρήστων από τους εργολάβους της πιο πάνω δραστηριότητας.
2) Μπάζα από άχρηστα που έχουν παραμείνει από τους εργολάβους συντήρησης των υποστατικών.
3) Εξέταση και επικύρωση του ρυθμιστικού σχεδίου για τους χώρους στάθμευσης του Προσφυγικού Οικισμού Αγίου Αθανασίου και
προώθηση του αντίστοιχου σχεδίου για τον οικισμό Λινόπετρας.
4) Ανάγκη για συντήρηση των πεζοδρόμων που εξυπηρετούν τις
κατοικίες των οδών Αιμιλίου Χουρμουζίου και Μονεμβασίας.
5) Ανάγκη για επέκταση οδικού φωτισμού στην οδό Πυράμου στον
Προσφυγικό Οικισμό Αγίου Αθανασίου.
6) Ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη του προγράμματος αναδόμησης.
7) Συντήρηση κατοικιών και ανάπλαση δημοσίων χώρων.
8) Απομάκρυνση / άρση χρονιζουσών παρανομιών.
9) Ανασκόπηση για την επικρατούσα κατάσταση σε χώρους πολυκατοικιών και ανοικτούς χώρους στους δύο οικισμούς.
10) Αναντιστοιχία στα ποσά φορολόγησης στις κατοικίες των δύο
Προσφυγικών Οικισμών.
Οι Λειτουργοί ενημέρωσαν τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για όλα τα θέματα, σ’ ό,τι αφορά στη δυνατότητα
υλοποίησης τους, καθώς επίσης και στις ενέργειες που προβαίνει το
Τμήμα για ολοκλήρωση των διαδικασιών, σ’ ό,τι αφορά σε τίτλους
ιδιοκτησίας ή έκδοσης παραχωρητηρίου χώρων στάθμευσης.
Έγινε συζήτηση, σ’ ό,τι αφορά στις παράνομες κατασκευές σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους που χρονίζουν και δημιουργούν
προστριβές μεταξύ των κατοίκων, ενώ στην συνέχεια οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν επί τόπου όπου διαπίστωσαν, ιδίοις όμμασι,
σωρία κατασκευαστικών ατελειών και ακαθαρσιών που βαραίνουν
ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες του Οικισμού Λινόπετρας, ενώ οι Λειτουργοί του Τμήματος
ανέλαβαν την ευθύνη για άμεση δράση στην απομάκρυνση τόνων
από αδρανή υλικά, που δυστυχώς δεν μερίμνησαν για την απομάκρυνση τους οι κάτοχοι των συμβολαίων.
Ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής δήλωσε μετά την επίσκεψη
ότι αν ούτε αυτή τη φορά υπάρξει ανταπόκριση θα δώσει εντολές
στις υπηρεσίες του Δήμου να απομακρύνουν όλες τις ακαθαρσίες
προβαίνοντας σε χρέωση προς τους υπεύθυνους ή προς αυτούς
που έχουν την ευθύνη. Αναφορικά με τα έργα που εκκρεμούν δήλωσε ότι η έλλειψη δυνατότητας χρηματοδότησης θα καθυστερήσει σημαντικά έργα που προγραμματίζονται στους δύο Οικισμούς,
ενώ έκανε έκκληση για την αντιμετώπιση των πιο καίριων από αυτά
τα αιτήματα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων στους δύο συνοικισμούς.
Τέλος κατέληξε ότι η ανάπτυξη και ευπρέπεια των προσφυγικών
οικισμών ήταν και θα παραμείνει ψηλά στις προτεραιότητες του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο θα συνεχίσει να διεκδικεί τα όποια
διαθέσιμα κονδύλια για τον σκοπό αυτό.
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Ενισχύουμε τις Υποδομές του δήμου,
επενδύοντας στο Μέλλον
σε εξέλιξη

Διαμόρφωση Νέου Χώρου Πρασίνου
στην περιοχή Συκαμίνου

Σ

τη διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στην περιοχή Συκαμίνου και
συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Γεωργίου προχωρεί ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, αφού υπογράφηκαν τα συμβόλαια μεταξύ
του Δήμου και της κατασκευάστριας εταιρείας S. Pavlou & Sons
Constructions Ltd, έναντι του ποσού των €30.000.
Το πιο πάνω έργο σχεδιάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
Δήμου Αγίου Αθανασίου και η δαπάνη του έργου έγινε εξ’ ολοκλήρου από το Δήμο.
Μετά την υπογραφή ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής, εξήρε τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται στον
τομέα ενίσχυσης του πρασίνου, αφού ως γνωστόν ο Δήμος θεωρεί
το θέμα αυτό σημαντική προτεραιότητα.
Επίσης ο Δήμος Αγίου Αθανασίου ενημερώνει ότι άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες ευθυγράμμισης και ανάπλασης του τμήματος της οδού Κατίνας Παξινού μέχρι την συμβολή της με την οδό
Χαρίτων.
Αναφέρεται ακόμα ότι ο Δήμος προχώρησε σε προσφοριοδότηση
τεσσάρων πάρκων (οδό Άκη Παπαϊωάννου, οδό Βικ. Σπινόζα, οδό
Πεύκης, οδό Μάνου Χατζιδάκι και γωνία Γεωργίου Αβέρωφ). Το κόστος των οποίων ανέρχεται στις €160.000 και θα χρηματοδοτηθεί
από τα ταμεία εξαγοράς πρασίνου από το Δήμο.

Αναβάθμιση της οδού Οθέλλου

Σ

την ανακατασκευή μέρος του δρόμου και διαμόρφωση ακόμη
ενός μικρού χώρου πρασίνου στην οδό Οθέλλου (συνδετήριος
δρόμος με Grammar School) προχώρησε ο Δήμος Αγίου Αθανασίου
με την Εταιρεία S. Pavlou & Sons Constructions Ltd, έναντι του
ποσού των €48.000.
Το πιο πάνω έργο σχεδιάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του
Δήμου Αγίου Αθανασίου και η δαπάνη του έγινε εξ’ ολοκλήρου
από το Δήμο, ενώ η αποπεράτωση του έργου διήρκησε γύρω
στους δύο μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοπιοτέχνιση
κατά τους προσεχείς μήνες.
Με την κατασκευαστική αυτή επέμβαση ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής, θα βελτιωθεί σημαντικά η
ασφαλής διακίνηση πεζών και τροχοφόρων σε ένα από τους δρόμους που τυγχάνει ευρείας χρήσης, η αναβάθμιση του οποίου, ήταν
πάγιο αίτημα πολλών κατοίκων.
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Σ

υνάντηση με την Αν. Διευθύντρια του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως και
Λειτουργούς του Τμήματος είχε
ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου,
Κυριάκος Χατζηττοφής, κατά
την οποία συζητήθηκαν θέματα
που αφορούν μια σειρά έργων
που είτε βρίσκονται υπό μελέτη,
είτε σε ώριμη φάση προσφοροδότησης.
Συγκεκριμένα τέθηκαν προς
συζήτηση και προώθηση:
>> Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων στους οικισμούς Αγίου
Αθανασίου και Λινόπετρας,
>> Η έγκριση χώρων στάθμευσης, για κάθε μονάδα κατοικίας,
των κατοικιών στους οικισμούς,
διαδικασία που έγινε σε συνεργασία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου
Αγίου Αθανασίου,
>> Η επιχορήγηση διατηρητέας οικοδομής για το Δημοτικό
Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο ΣΠΕ Αγίου Αθανασίου,
>> Η κατασκευή μικρού γραμμικού πάρκου, η ανέγερση ανελκυστήρα στην Κεντρική Πλατεία
και η διαμόρφωση των χώρων
στάθμευσης, καθώς και η διαδικασία απαλλοτρίωσης τους,
>> Η χρηματοδότηση του χώρου πρασίνου στην οδό Αλέξη
Μινωτή,
>> Ο σχεδιασμός του Παραλιακού Πεζόδρομου,
>> Το Γραμμικό Πάρκο «Βαθκειάς»,
>> Η αναβάθμιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Λεωφόρου
Αγίου Αθανασίου και δημιουργία
παρόδιων χώρων στάθμευσης.

Για τα έργα που εμπίπτουν στην
Κεντρική Πλατεία, ο δήμος πήρε
τη συγκατάθεση για έναρξη διαδικασιών υλοποίησης, ενώ για
το θέμα του γραμμικού πάρκου
‘Βαθκειά’ και του παραλιακού
πεζόδρομου υπάρχει σε εξέλιξη
επανασχεδιασμός από τα αρχικά
σχέδια.
Επίσης συζητήθηκε το θέμα
του επανασχεδιασμού τμήματος
της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου μετά από την μετατροπή της
σε άξονα κατηγορίας I και την
ανάγκη δημιουργίας παρόδιων
χώρων στάθμευσης που είναι
και αίτημα των καταστηματαρχών.
Τα θέματα των προσφυγικών
οικισμών μετατίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο λόγω της
οικονομικής στενότητας που
υπάρχει, ενώ θα προωθηθεί
σύντομα το θέμα της εγγραφής
των χώρων στάθμευσης στους
δικαιούχους ένοικους.

επενδύοντας στο πράσινο
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Τ

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ
ΓΕΙΤΟΝΩΝ

ην πρωτότυπη αυτή εκδήλωση θέλουν να καταστήσουν
ως θεσμό οι κάτοικοι της περιοχής Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, μια από τις αναπτυσσόμενες περιοχές του δήμου Αγίου
Αθανασίου.
Είναι γνωστό πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τελευταία Παρασκευή του Μάη έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα των Γειτόνων», σε
μια προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων σε κάθε γειτονιά, με ταυτόχρονη δημιουργία και ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανάπτυξης, όσο το
δυνατό, καλύτερων σχέσεων μεταξύ τους.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε φέτος στο πάρκο, που πρόσφατα κατασκευάστηκε από το Δήμο Αγίου Αθανασίου, στην
οδό Αλέξη Μινωτή και που στις 19 Σεπτεμβρίου μετονομάστηκε
σε πάρκο «Μάριος Τόκας», με τη συμμετοχή δεκάδων δημοτών.
Στην εκδήλωση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε ο δήμαρχος
Αγίου Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής.
Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο δήμαρχος συνεχάρη τους διοργανωτές και εμπνευστές, ιδίως την κα Μέλπω Χατζησωτήρη,
αλλά και τον Κοινοτάρχη, κο Νίκο Αρτυματά, για την πρωτοβουλία τους και εξήρε τη σημασία αυτών των εκδηλώσεων που
ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό στο δήμο και στην περιοχή ειδικά,
ενώ παράλληλα βοηθά στην ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ της
αρχής και των δημοτών. Έτσι, αναπόφευκτα είχε και την ευκαιρία να ακούσει εισηγήσεις / παράπονα, αλλά και τις ευχαριστίες
για τη δουλειά που επιτελείται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Δωρεάν σχολικά λεωφορεία
2. Νέο δημοτικό
Δωρεάν σχολικά λεωφορεία
και νέο δημοτικό σχολείο ζητά ο Άγιος Αθανάσιος

Ε

πίσκεψη σε όλα τα σχολεία του δήμου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, με την ευκαιρία της έναρξης
της νέας σχολικής χρονιάς, συνοδευόμενος από μέλη της Σχολικής
Εφορίας. Συνομίλησε με τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και
τους εργαζόμενους στα εκπαιδευτήρια και άκουσε προβλήματα που
αφορούν την Τοπική Αρχή, εισηγήσεις και απόψεις, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με μαθητές που έθεσαν έντονα ενώπιον
του το θέμα της δωρεάν μεταφοράς τους με τα σχολικά λεωφορεία.
Συζητηθήκαν επίσης θέματα που αφορούν στη συμμετοχή των
μαθητών σε διάφορα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα
που αναπτύσσει ο δήμος, καθώς επίσης και τη συνέχιση της αμφίδρομης σχέσης- συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των σχολείων του δήμου που επίσης αναπτύσσουν
διάφορες δράσεις, πράγμα που όλοι τόνισαν πως θέλουν να συνεχίσουν, γιατί αυτοί που βγαίνουν κερδισμένοι πρώτιστα είναι οι
μαθητές, η εκπαίδευση και η τοπική κοινωνία.
Παράλληλα τέθηκαν θέματα που αφορούν στην κοινωνική στήριξη όσων την έχουν ανάγκη, καθώς και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για εθελοντισμό και για προσφορά προς τον συνάνθρωπο.
Συμπέρασμα ήταν ότι το κύριο και σοβαρότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η περιοχή του Αγίου Αθανασίου είναι
η αναγκαιότητα για άμεση ανέργεση νέου δημοτικού σχολείου στην
περιοχή, αφού στο Β’ Δημοτικό σχολείο φοιτούν φέτος 400 μαθητές, ενώ τα άλλα δημοτικά είναι επίσης στο όριο τους.
Σε ό,τι αφορούν στο θέμα της διακίνησης των μαθητών από και
προς τα Γυμνάσια και το Λύκειο, ο Δήμαρχος ανέφερε τόσο στα παιδιά, όσο και στους εκπαιδευτικούς, ότι έχει γίνει δέκτης παραπόνων
από πολλούς γονείς που ζητούν την επαναφορά του θεσμού του
δωρεάν σχολικού λεωφορείου, κάτι για το οποίο ο δήμος είχε πρωτοστατήσει από το 2002 σε πιλοτικές εφαρμογές και υποσχέθηκε
ότι θα προβεί σε διάβημα προς τον αρμόδιο Υπουργό, γιατί όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε είναι σημαντική κίνηση για την καλλιέργεια κουλτούρας χρήσης των μέσων μαζικής συγκοινωνίας που
αποβαίνει προς όφελος του τόπου, της οικονομίας, αλλά και των
ιδίων των νοικοκυριών.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από διευθυντές ότι έχουν δυστυχώς
αυξηθεί τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, έξω από τα σχολεία, πριν την έναρξη και μετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων, γεγονός που
δεν πρέπει να ικανοποιεί κανένα.
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Σε ρόλο
«Παρατηρητή της Γειτονιάς» οι Δημότες Αγίου Αθανασίου

Ο

Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των προσπαθειών τους για ενίσχυση της ασφάλειας των δημοτών, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου πραγματοποίησαν με επιτυχία
την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013, πανδημοτική συγκέντρωση για ενημέρωση των δημοτών αναφορικά με το πρόγραμμα «Παρατηρητής
της Γειτονιάς», το οποίο αποτελεί μια οργανωμένη στρατηγική για
πρόληψη του εγκλήματος.
Στην πανδημοτική συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, καθώς και ο Υπεύθυνος του Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την περιοχή του δήμου Αγίου Αθανασίου.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, κ. Κυριάκος Χατζηττοφής, το πρόγραμμα προχωρεί σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου και
στόχος είναι να εμπλακούν εθελοντές δημότες, οι οποίοι να αποτελούν ουσιαστικό συνεργάτη της Αστυνομίας σε θέματα πρόληψης
και έγκαιρης παρέμβασης, γιατί ως γνωστό, η Αστυνομία δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε κάθε περιοχή και κάθε στιγμή.
Ο ρόλος των εθελοντών δεν είναι να πάρουν το νόμο και την ευθύνη στα χέρια τους, ούτε να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για
πρόληψη του εγκλήματος. Ο ρόλος των εθελοντών είναι ο εντοπισμός αντικοινωνικών, παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών και η αναφορά τους στην Αστυνομία ή στον Αστυνομικό της
Γειτονιάς.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η παροχή καλύτερης
ποιότητας ζωής στις γειτονιές του Δήμου Αγίου Αθανασίου, η ενδυνάμωση σχέσεων των κατοίκων της κάθε γειτονιάς και η ανάπτυξη
αισθήματος ασφάλειας και υπευθυνότητας στους δημότες.
Με την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται η μείωση του εγκλήματος, των παραβατικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών, καθώς και η προστασία περιουσιών.
Στις 5 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση
των «Παρατηρητών της Γειτονιάς», κατά την οποία έγινε και εκπαίδευση των παρευρισκομένων για τη λήψη μέτρων που αφορούν
την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς και την ασφάλεια των περιουσιών τους. Το ενδιαφέρον των δημοτών ήταν μεγάλο και πολλά
νέα μέλη δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Η εκπαίδευση των μελών του προγράμματος αποσκοπούσε στο
να καταστούν συνειδητοποιημένοι σε θέματα πρόληψης και ασφά-

λειας οι παριστάμενοι και μεταξύ άλλων περιλάμβανε την
εκπαίδευση τους για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας για
την αποτροπή και παρεμπόδιση
εγκληματικών ενεργειών, την
προστασία κτιρίων / περιουσιών, τη λήψη προληπτικών μέτρων, καθώς και το τί πρέπει να
κάνουν σε περίπτωση παρατήρησης ύποπτου περιστατικού /
προσώπου / οχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δήμου:
www.agiosathanasios.org.cy
ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 25864108, 25864116.

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»

ÄéäÜóêïíôáé:
ËïãéóôéêÞ
ÐïëéôéêÞ Ïéêïíïìßá
 Âéïëïãßá
 ÖéëïëïãéêÜ ÌáèÞìáôá
 ÖõóéêÞ
 Xçìåßá
 ÌáèçìáôéêÜ



(IGCSE, GCE A’ Level, ÂïÞèçìá êáé Ðáãêýðñéåò)

ÁããëéêÜ
 ÓôáôéóôéêÞ


ÅãêåêñéìÝíï áðü ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò
ÅãêåêñéìÝíï Åêðáéäåõôéêü ÊÝíôñï LCCI

ÅëêõóôéêÜ ðáêÝôá ìáèçìÜôùí:


Ìå êÜèå åããñáöÞ Ðáãêýðñéùí ìáèçìÜôùí äùñåÜí ôï ìÜèçìá ôçò
ÐïëéôéêÞò Ïéêïíïìßáò Þ ËïãéóôéêÞ.



Ìå êÜèå åããñáöÞ ôùí Áñ÷áßùí Åëëçíéêþí ãéá ôéò Ðáãêýðñéåò
50% Ýêðôùóç óôá äßäáêôñá ôïõ ìáèÞìáôïò ôçò Éóôïñßáò.



ÁããëéêÜ
pre-junior  äùñåÜí
oò
junior  äùñåÜí o 1 ìÞíáò



ÌáèçìáôéêÜ ãõìíáóßïõ & ëõêåßïõ 3 þñåò ôçí åâäïìÜäá + 1 þñá
ôçí åâäïìÜäá äùñåÜí ÖéëïëïãéêÜ ìáèÞìáôá.



Êáèçìåñéíü äéÜâáóìá ãéá ðáéäéÜ äçìïôéêïý.



ÅéäéêÝò ðáñï÷Ýò óå ðïëýôåêíåò ïéêïãÝíåéåò êáé óå Üôïìá ìå
äçìüóéá âïçèÞìáôá.

Ìå êÜèå åããñáöÞ ï ìáèçôÞò ãßíåôáé êÜôï÷ïò
ôçò íÝáò åêðôùôéêÞò êÜñôáò ôïõ öñáíôéóôçñßïõ.
Èá ìáò âñåßôå óôá íÝá éäéüêôçôá êôßñéá ìáò ðïõ âñßóêïíôáé:

η

53 αιμοδοσία

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης
Grundtvig “WE SHARE”

Δήμου Αγίου Αθανασίου
Συνέχεια προσφοράς στο συνάνθρωπο

Σ
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ΙΝ

το πλαίσιο της κοινωνικής του δραστηριοποίησης ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας – Διαφώτισης ΣΕΑΔ Λεμεσού και την Τράπεζα Αίματος του
Νοσοκομείου Λεμεσού, διοργάνωσαν την 53η εθελοντική αιμοδοσία
την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 στο Δημοτικό Κέντρο Νεολαίας του
για την ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος. Η προσέλευση
ήταν ικανοποιητική, αφού προσήλθαν περισσότεροι από 70 δημότες και συλλέγησαν 55 φιάλες αίματος. Τέλος ο δήμος δεξιώθηκε
όλους τους εθελοντές αιμοδότες.

Σ

“WE SHARE” είναι ο τίτλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια
βίου Μάθησης Grundtvig στο οποίο συμμετείχε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου κατά τη διετία 2011-2013. Τη σύμπραξη αποτελούσαν οργανισμοί και ινστιτούτα από 16 χώρες.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η παγκόσμια ύφεση έχει
αλλάξει τον κόσμο κι έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από
τις αποφάσεις αγοράς. Η συνειδητοποίηση της αύξησης του κόστους, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η ψηφιακή τεχνολογία
αποτελούν οδηγό για την ανταλλαγή εμπειριών. Το πρόγραμμα «We
Share» ερευνούσε – σ’ όλη την Ευρώπη - ένα νέο τρόπο ζωής, που
προωθεί το διαμοιρασμό και την ανταλλαγή, ο οποίος ονομάζεται
«συνεργατική κατανάλωση» και συνδέεται με ένα νέο αναδυόμενο
κίνημα, όπου η έμφαση μετατοπίζεται από το «εγώ» στο «εμείς».
>>>>> Οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα:
• Ανακάλυψη ενός διαφορετικού τρόπου σύνδεσης των ανθρώπων
μεταξύ τους.
• Ανάπτυξη πιο βιώσιμης και πιο φιλικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.
• Αναθεώρηση και βελτίωση του τρόπου ζωής.
• Επαναπροσδιορισμός του καταναλωτισμού τονίζοντας το «πώς
καταναλώνουμε κι όχι το τί καταναλώνουμε».
• Παροχή βασικών κινήτρων για νέες επιχειρήσεις.
>>>>> Δικαιούχοι και εφαρμοστές του προγράμματος:
• Παλαιότερες γενιές: εφαρμόζουν πιο άνετα τη συνεργατική κατανάλωση στην κοινωνία που ζουν, αφού τέτοιες συνήθειες ήταν
δημοφιλείς όταν ήταν νεότεροι.
• Νέες γενιές: γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων και ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν
για κοινή χρήση (π.χ. internet, κοινωνικά δίκτυα)
• Τα θεσμικά όργανα: ξεκινώντας από μια τοπική κοινότητα μπορούν να διδαχτούν τα οφέλη μιας πιο ενεργούς ιδιότητας του πολίτη
σ’ ένα βιώσιμο πλαίσιο.
>>>>> Αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη και τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων:
• Μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο για τον κόσμο της συνεργατικής
κατανάλωσης και της ανταλλαγής. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος, www.weshareproject.eu, μπορεί εύκολα κανείς να έχει πρόσβαση στις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου, με τα κυριότερα να είναι μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.
• Εγχειρίδιο καλών πρακτικών στη συνεργατική κατανάλωσή:
Η έκδοση βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τη συλλογική κατανάλωση σε 16 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Περιέχει την επιλογή των καλύτερων πρακτικών κι ένα επεξηγηματικό
λεξιλόγιο με τις πιο κοινόχρηστες, σχετικές με το θέμα, λέξεις.
• Βασικός οδηγός χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες: Ο οδηγός στοχεύει στην ηλεκτρονική ένταξη των ηλικιωμένων
(50+) και στη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, για εξεύρεση πληροφοριών σχετικών με τη συνεργατική κατανάλωση.
• Οδηγός «Ανοικτής Κυβέρνησης»: «Ανοικτή κυβέρνηση» είναι
το διοικητικό δόγμα που υποστηρίζει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και τις διαδικασίες της κυβέρνησης
επιτρέποντας, έτσι, τη δημόσια εποπτεία. Στον οδηγό συμπεριλαμβάνεται, ως παράδειγμα στην Κύπρο, η επεξήγηση της ιστοσελίδας του
Δήμου Αγίου Αθανασίου και των υπηρεσιών που προσφέρει, όπως
παρουσιάστηκε από το συντονιστή του προγράμματος κ. Παναγιώτη
Χριστοδούλου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωσή του,
το Σεπτέμβριο του 2013 και την αξιολόγησή του από το ΙΔΕΠ (Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγράμματων), βραβεύτηκε ως ένα
από τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα του είδους του. Η τελετή
βράβευσης έγινε στις 26 Νοεμβρίου 2013 στο συνεδριακό κέντρο
Φιλοξένια. Συντονιστής του προγράμματος ο κ. Παναγιώτης Χριστοδούλου, Βοηθός Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Θ
Υ Α Γ Ι ΟΥ Α

«ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ – ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΙΝΗΣΗ»

Κ

άτω από το σύνθημα «Καθαρός αέρας – είναι η δική
σου κίνηση», πραγματοποίησε
βραδινό ποδηλατικό γύρο ο Δήμος
Αγίου Αθανασίου, στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, την Τετάρτη 18/09/2013
μπροστά από την «Πλατεία Ειρήνης» με τη συμμετοχή πέραν των
100 ποδηλατιστών.
Η όλη εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο
Λεμεσού και στόχος της δεν ήταν
άλλος από την παρότρυνση του
κοινού στη χρήση εναλλακτικών

μέσων μετακίνησης και την προώθηση της αειφόρου κινητικότητας.
Στο χώρο της εκκίνησης δόθηκαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση
του ποδηλάτου από μέλη του Ποδηλατικού Ομίλου, ενώ ο Δήμαρχος, κ. Κυριάκος Χατζηττοφής, σε
δηλώσεις του συνεχάρη τους δημότες που επιλέγουν το ποδήλατο
και τους παρότρυνε όπως περιορίσουν τη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων και αντ’ αυτών να επιλέξουν το λεωφορείο, το ποδήλατο,
το περπάτημα ή ένα πιο οικολογικό
μέσο για τις μετακινήσεις τους.
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Το Μουσείο του δήμου μας

Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο
«ΣΠΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Σ

τόχος η δημιουργία ενός χώρου έκθεσης αντικειμένων με λαογραφική αξία, η δημιουργία χώρων μελέτης από άτομα κάθε ηλικίας
μέσα από τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (διαδραστικά μέσα, κλπ.),
αίθουσα αφιερωμένη στην ιστορία του Συνεργατικού Κινήματος στην
περιοχή μας, καθώς και αίθουσα εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να κοστίσει περίπου στις
600.000 ευρώ.
Απευθύνουμε έκκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους
Δημότες και τις Δημότισσες για την προσπάθεια αναζήτησης, εξεύρεσης και συλλογής πάσης φύσεως υλικού σε είδη και αντικείμενα, τα
οποία έχουν σχέση και μπορούν να εκτεθούν στο μουσείο. Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται όπως αποταθούν στα γραφεία του δήμου.
Ευχαριστούμε όλους όσοι μέχρι σήμερα ανταποκρίθηκαν και άρχισαν
να διαθέτουν αντικείμενα από προσωπική συλλογή τους.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο

Δήμος Αγίου Αθανασίου, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος, πραγματοποίησε στις 8/6/2013 εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση. Ο Δήμαρχος με τα μέλη του
δημοτικού συμβουλίου και της επιτροπής πρασίνου και περιβάλλοντος, καθώς επίσης και άλλους εθελοντές διένειμαν περιβαλλοντικό διαφωτιστικό υλικό και σακούλες για την ανακύκλωση.
Παράλληλα στις 11/6/2013, στο Πολιτιστικό Κέντρου του δήμου, στα
ίδια πλαίσια, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τις οικολογικές ομάδες των δημοτικών σχολείων της περιοχής, παρουσία της Επιτρόπου
Περιβάλλοντος κ. Ιωάννας Παναγιώτου. Στην εκδήλωση έγινε απονομή των χρηματικών βραβείων ανακύκλωσης στα δημοτικά σχολεία, καθώς και παραχώρηση δωρεάν κάδων κομποστοποίησης.
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Ενίσχυση στο «Κοινωνικό Κατάστημα»
του Δήμου Αγίου Αθανασίου από τη CYTA
και το IRON FX Charitable Foundation

Τ

ην αλληλεγγύη τους προς το «Κοινωνικό Κατάστημα» του
Δήμου Αγίου Αθανασίου εξέφρασε έμπρακτα η CYTA και το
IRON FX Charitable Foundation με την παραχώρηση επιταγής για
κάλυψη αναγκών του καταστήματος ύψους €2000 και €3000,
αντίστοιχα.

Ενίσχυση του Παιδοκομικού Σταθμού ΣΚΕ Αγ. Αθανασίου
από την εταιρεία Χαραλαμπίδης – Κρίστης
«Μαζί γινόμαστε καλύτεροι». Με αυτό το σύνθημα και με πρεσβευτή τον δημοφιλή καλλιτέχνη ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ, η εταιρεία Χαραλαμπίδης – Κρίστης ξεκίνησε την εκστρατεία εθελοντισμού
«Συμμετοχή», η οποία περιλαμβάνει δράσεις και έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των παιδιών στην Κύπρο.

Σ

το πλαίσιο της εκστρατείας
αυτής ο Σάκης Ρουβάς επισκέφθηκε τον Παιδικό Σταθμό
ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου στις 16
Σεπτέμβριου για να εγκαινιάσει
τα παιχνίδια με τα οποία εξόπλισε τον παιδικό σταθμό η εταιρεία
και πρόσφερε φρέσκο γάλα στα
παιδιά, δίνοντας τους συμβουλές για υγιεινή διατροφή.
Σε δηλώσεις του ο Σάκης
Ρουβάς δήλωσε ότι: «Ο δρόμος της συμμετοχής, μας οδηγεί να γίνουμε καλύτεροι, ει-

δικά αυτή την περίοδο που το
έχουμε ανάγκη περισσότερο
από ποτέ. Ο εθελοντισμός και
η προσφορά είναι οι βάσεις για
να γίνουμε όλοι καλύτεροι, για
να βελτιώσουμε τη ζωή μας και
να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας και
κυρίως για τα παιδιά μας», ενώ
ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην εκστρατεία έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς
και εθελοντισμού της εταιρείας
Χαραλαμπίδης – Κρίστης.

Εκ μέρους της CYTA ο κ. Γιώργος Μαλεκκίδης, Περιφερειακός Διευθυντής,
επέδωσε την επιταγή ύψους €2000, δίνοντας συγχαρητήρια στο Δήμαρχο
και το Δημοτικό Συμβούλιο και το ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου για την κοινωνική
τους προσφορά.

Εκ μέρους τoυ IRON FX Charitable Foundation ο κ. Μάριος Πιττάλης, Head
Of Operator και η κ. Μαριλένα Ιακώβου, Marketing Officer, επέδωσαν την
επιταγή ύψους €3000.

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά
Ενισχύουμε τον συνάνθρωπο μας
>>>>>>>> Έκκληση για ενίσχυση του Κοινωνικού Καταστήματος του δήμου μας <<<<<<<<

Μ

ε την ευκαιρία των Γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο δήμαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
ΣΚΕ (Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού) απευθύνουν έκκληση προς όλους τους δημότες όπως
συνεισφέρουν είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρουχισμό σε καλή κατάσταση, παιδικές τροφές και
παιχνίδια) για κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Κοινωνικού Καταστήματος.
Το Κοινωνικό Κατάστημα λειτουργεί στην οδό Εστίας 9, στο Συνοικισμό Αγίου Αθανασίου από το
2010 και έχει ως στόχο την προσφορά σε άνεργους και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Μέχρι στιγμής έχουν βοηθηθεί πέραν των 90 οικογενειών.
Για πληροφορίες όπως αποτείνεστε στα τηλέφωνα: 25726400, 99485008.
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