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Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2013
Κάλαντα στο Δήμο Αγίου Αθανασίου
Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημύρισε
το δημαρχείο Αγίου Αθανασίου όταν
μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Αθανασίου
επισκέφθηκαν, τόσο το δήμαρχο, όσο και το
υπαλληλικό προσωπικό του δήμου για να πουν
τα κάλαντα. Ο δήμαρχος από την πλευρά του,
τους ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία τους
και τους ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία και
αισιοδοξία.

Χριστουγεννιάτικο περιβαλλοντικό
δέντρο από ανακυκλώσιμες συσκευασίες
Χριστουγεννιάτικο
περιβαλλοντικό
δέντρο,
διακοσμημένο με ανακυκλώσιμες συσκευασίες, δημιουργήθηκε από το Δήμο Αγίου
Αθανασίου και κοσμεί από
την 1η Δεκεμβρίου 2012
την «Πλατεία Ειρήνης» του
Δήμου.
Η προσπάθεια που έγινε από
όλους όσοι συνεργάστηκαν
για την κατασκευή του
δέντρου είναι πραγματικά
αξιέπαινη και το αποτέλεσμα
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
Για τη διακόσμηση του χρειάστηκαν 1500
περίπου ανακυκλώσιμες συσκευασίες που
συλλέχθηκαν από μαθητές από όλα τα σχολεία
της περιοχής του Δήμου (Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκειο).

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου στο Δήμο Αγίου Αθανασίου
Στα γιορτινά ντύθηκε ο Δήμος Αγίου Αθανασίου
το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου
πραγματοποιώντας το άναμμα του χριστουγεννιάτικου
διακόσμου του στην «Πλατεία Ειρήνης» μπροστά από
το Δημαρχείο.
Το σύνθημα φωταγώγησης έδωσε ο Δήμαρχος Αγίου
Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής, ο οποίος σε
χαιρετισμό του ανέφερε ότι το ΣΚΕ του δήμου έλαβε
μέρος στην εκδήλωση φωταγώγησης με σκοπό την
ενίσχυσή του για να μπορέσει όπως είπε, να συνεχίσει
την προσφορά του σε μαθητές που έχουν ανάγκη.
Στο κάλεσμα του δήμου για βοήθεια, συμπλήρωσε
ο κ. Χατζηττοφής, συγκινητική ήταν η ανταπόκριση
όλων των σχολείων του δήμου, καθώς όλα τα παιδιά
των σχολείων της περιοχής μάζεψαν πολλά είδη
ρουχισμού, διατροφής και όχι μόνο, με σκοπό την
ενίσχυση του κοινωνικού καταστήματος του Δήμου.

Ευχαρίστησε δε θερμά τις οικολογικές επιτροπές
των σχολείων που συνέβαλαν στη δημιουργία του
οικολογικού χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο
κοσμεί και αυτό την πλατεία Ειρήνης, στέλνοντας το
μήνυμα της συνεχούς προστασίας του περιβάλλοντός
μας. Τέλος, ο Δήμαρχος ευχήθηκε όπως του χρόνου
τα πράγματα στην πατρίδα μας να είναι καλύτερα σ’ ότι
αφορά το εθνικό πρόβλημα, αλλά και την οικονομική
κατάσταση, για να μπορέσουν, όπως χαρακτηριστικά
είπε, τα νοικοκυριά και γενικά όλοι, να νιώθουμε
περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη σιγουριά για το
μέλλον αυτού του τόπου, για το μέλλον των παιδιών
μας.
Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικό πρόγραμμα από
τις χορωδίες του Α΄ Δημοτικού Σχολείου και των
δύο Γυμνασίων της περιοχής και από την παιδική
χορωδία του ωδείου «Μουσικοί Ορίζοντες» Αγίου
Αθανασίου, ενώ χορό παρουσίασαν τα χορευτικά
συγκροτήματα του «Ανοικτού Σχολείου» και του ΣΚΕ
Αγίου Αθανασίου. Παράλληλα στο χώρο λειτουργούσε
εργαστήρι χριστουγεννιάτικων κατασκευών από
ανακυκλώσιμα
υλικά,
φουσκωτό,
ζωγραφική
προσώπου, φιλανθρωπική αγορά για ενίσχυση των
προγραμμάτων της Παιδικής Λέσχης ΣΚΕ Αγίου
Αθανασίου, ενώ η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου
πρόσφερε δωρεάν προϊόντα σε όλα τα παιδιά από τις
εταιρείες Lunic και Cristis Charalambides Ltd.

Σημαντική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Ολοκληρώνονται τα έργα ομβρίων

Αφιέρωμα
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου του ΣΑΛΑ και δημάρχου Ανδρέα Χρίστου και στην παρουσία άλλων
δημάρχων και μελών του οργανισμού, ανακοινώθηκε η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των δανείων
με κυβερνητική εγγύηση για συνεισφορά του κράτους στα αντιπλημμυρικά και άλλα έργα του Συμβουλίου
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.
Τα νέα αποχετευτικά έργα ομβρίων αναμένεται να στοιχήσουν γύρω στα 110 εκατομμύρια ευρώ και θα δώσουν
σημαντική ώθηση στην επίλυση των προβλημάτων των ομβρίων ευρύτερα στη Λεμεσό.

Έφυγε νωρίς …

ο πρώτος Δημοτικός Γραμματέας του Αγίου
Αθανασίου, Κώστας Σοφιανός
(12.8.1949 – 23.8.2012)
Στη σελίδα 3

Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε ο δήμαρχος Αγίου Αθανασίου και μέλος του ΣΑΛΑ Κυριάκος
Χατζηττοφής, αφού με τα έργα αυτά μπαίνει τέλος στα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τις βόρειες περιοχές
του Δήμου και παίρνει σειρά για κατασκευή το αντιπλημμυρικό της οδού Σφαλαγγιωτίσσης (από το γήπεδο της
ΣΕΚ μέχρι τις παρυφές του πυκνοκατοικημένου πυρήνα), καθώς επίσης και το αντιπλημμυρικό των οικοπέδων
Cybarco – Κατίνας Παξινού.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ...
Μήνυμα Δημάρχου
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Αθανασίου σας εύχονται
Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο τoν Καινούργιο Χρόνο

Αντζέντα Εκδηλώσεων
Παιδική Πρωτοχρονιάτικη Παράσταση με τίτλο: «Ο Μικρός Πρίγκιπας» από το Θέατρο
ΣΚΑΛΑ την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων
«Κώστας Σοφιανός» του Δήμου. Κόψιμο της Βασιλόπιττας και Άη Βασίλης με πολλές
εκπλήξεις.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Αθανασίου σας προσκαλούν στην
Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 στις 12.00
το μεσημέρι στο χώρο μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο. Θα ακολουθήσει δεξίωση
και κόψιμο της βασιλόπιττας.

Χαρίστε βιβλία
Στα πλαίσια της Γιορτής των Γραμμάτων και στην
προσπάθεια της για εμπλουτισμό της Δανειστικής
Βιβλιοθήκης του Δήμου Αγίου Αθανασίου, η
Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου καλεί όλους τους
δημότες να χαρίσουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
βιβλία που δεν θέλουν, προσκομίζοντας τα είτε στο
Δημαρχείο, είτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, είτε να
παραδοθούν στην εκδήλωση που θα γίνει επ’ ευκαιρία
της Γιορτής των Γραμμάτων στις 31 Ιανουαρίου 2013.

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια της προσπάθειας του για αύξηση
των ανακυκλώσιμων ποσοτήτων γυαλιού σας υπενθυμίζει τα διάφορα
σημεία που έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1 Pizza Pepperoni (Λεωφόρος Κολωνακίου)
2 Jumbo (δίπλα στον πεζόδρομο)
3 Προμαχών Ελευθερίας - GOODY’S
4 Οδός Γοργοποτάμου (λωρίδα επέκτασης του δρόμου - πάροδος)
5 Πάρκο Γιάννη Ρίτσου (οδός Γ. Ρίτσου)
6 Πάρκο δρόμου προς οικόπεδα Μητρόπολης
7 Πάρκο Πολυξένης & Φειδία Διαμαντή
8 Πάρκο Σάββα Σάββα (οδός Σαλαμίνος)
9 Σταθμός βενζίνης Πετρολίνα (Λεωφόρος Κολωνακίου)
10 Χώρος πρασίνου Αβραάμ Αντωνίου
11 Κυπαρίσσης - Πάρκο Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης
12 Τυρρανοκτόνου
Η συμμετοχή σας στην ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός
καθαρότερου περιβάλλοντος.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εκδότης: Δήμος Αγίου Αθανασίου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Δήμος Αγίου Αθανασίου
Επιμέλεια Έκδοσης: Μικαέλα Μαργαρίτη, Πολιτιστικός Λειτουργός
Διαφήμιση: Δήμος Αγίου Αθανασίου
Φωτογραφίες: Photo KOKOS
Διόρθωση Κειμένων: Βαλάντω Σίφουνα Καράμανου
Design / Σελίδωση: Ευτυχίου Άννα (Τυπογραφεία PLUS PRINT LTD)
Εκτύπωση: Τυπογραφεία PLUS PRINT LTD
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Συνδημότισσες, συνδημότες,
Η παρούσα έκδοση της
εφημερίδας μας συμπίπτει
με το τέλος του 2012. Ενός
χρόνου με πολλές και ποικίλες
δραστηριότητες σε όλους τους
τομείς ευθύνης της δημοτικής
αρχής που είχαν εξίσου
πολλά αλλά και σημαντικά
αποτελέσματα στη δημόσια
υποδομή,
την
κοινωνική
πρόνοια και τον πολιτισμό. Η πρόοδος και η περαιτέρω
εξέλιξη του Δήμου δεν ανακόπηκαν, παρά τις δυσχέρειες της
οικονομικής κρίσης. Επιδιώχθηκε η έγκαιρη προσαρμογή στις
νέες συνθήκες και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων.
Ασφαλώς οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι δυσοίωνες
για τον τόπο και το λαό, ωστόσο, μπορούμε να έχουμε
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και να αντλούμε αισιοδοξία από
το δημιουργικό παρελθόν μας. Με υπευθυνότητα και επιμονή
θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την υλοποίηση του έργου που
έχουμε προγραμματίσει και παράλληλα θα επικεντρωθούμε
στην περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη των ευπαθών και
ευάλωτων ομάδων του δημοτικού πληθυσμού με τη διεύρυνση
κατά το δυνατό της κοινωνικής μας πολιτικής.
Καλωσορίζουμε τις γιορτινές προσεχείς μέρες, τα Χριστούγεννα
και την Πρωτοχρονιά, που σηματοδοτούν μια νέα αρχή και όλοι
μαζί ας ανανεώσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας για
υπέρβαση των δημοσιονομικών προβλημάτων και μια νέα αρχή,
με καλύτερες προοπτικές, αυτές που αξίζει ο άνθρωπος στη
σύγχρονη εποχή.
Χρόνια πολλά

έρει
Ανακοίνωση που σας ενδιαφ
ότι την ΤΡΙΤΗ και

εί τους δημότες του
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου πληροφορ
, Αργίες των Χριστουγέννων, καθώς και
2012
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 και 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
θα γίνει περισυλλογή σκυβάλων.
την ΤΡΙΤΗ, 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΔΕΝ
υλικών συσκευασίας κατά την περίοδο
Πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων
από την Green Dot Κύπρου
των εορτών των Χριστουγέννων 2012
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, Παραμονή
Πληροφορείστε ότι τη ΔΕΥΤΕΡΑ
σιμων υλικών συσκευασίας ΔΕΝ θα
Πρωτοχρονιάς, η συλλογή των ανακυκλώ
εί να γίνει η συλλογή υλικών μόνο από
πραγματοποιηθεί. Έχει προγραμματιστ
μένοι στο Δήμο Αγίου Αθανασίου την
τους κάδους που βρίσκονται τοποθετη
α συλλογή).
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (ημερήσι

Ιδιοκτησία: Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δημοτικό Μέγαρο,
Σταυραετού του Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος,
Τηλ.: 25724135, Φαξ: 25725010
Email: demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.agiosathanasios.org.cy
Όσοι ενδιαφέρονται να διαφημίσουν στην εφημερίδα του Δήμου να
επικοινωνήσουν με το Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου στο τηλ.25864130
ή στο email: demos.ag.athanasios.polit@cytanet.com.cy

Δεκέμβριος 2012
www.agiosathanasios.org.cy

Έφυγε νωρίς …

ο πρώτος Δημοτικός Γραμματέας του Αγίου Αθανασίου, Κώστας Σοφιανός

(12.8.1949 – 23.8.2012)

«Ήσουν καλός και ήσουν γλυκός και είχες τις χάρες όλες». Με τους στίχους
αυτούς του ποιητή ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής,
σκιαγράφησε την ξεχωριστή και σπάνια προσωπικότητα του Κώστα Σοφιανού,
αποχαιρετώντας για πάντα τον πρώτο Δημοτικό Γραμματέα Αγίου Αθανασίου,
ο οποίος αιφνίδια και απροσδόκητα απεβίωσε στις 23 Αυγούστου, 2012, στα
63 του μόλις χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος οικείους, συγγενείς, αμέτρητους
φίλους και συνεργάτες, ελάχιστους μήνες μετά την αφυπηρέτηση του από το
Δήμο Αγίου Αθανασίου, τον οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση για 40 περίπου
χρόνια, αφιερώνοντας κυριολεκτικά τον εαυτό του στην πρόοδο της περιοχής,
από τη δημιουργία της τοπικής αρχής, εξελικτικά και μέσα από τις διάφορες
μορφές τοπικής αυτοδιοίκησης σ’ όλη αυτή την πορεία.
Ο Κώστας Σοφιανός κατάφερε να συνδέσει το όνομα του, τόσο με το Δήμο
Αγίου Αθανασίου, όσο και με τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Διορίστηκε το 1971 ως Επιθεωρητής – Ταμίας στο Συμβούλιο Βελτιώσεως
Διορίου, ενώ μετά την Τουρκική Εισβολή εργάστηκε από την 1η Νοεμβρίου
1974 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1975 στο Συμβούλιο Βελτιώσεως Γερμασόγειας
στην ίδια θέση. Το Φεβρουάριο του 1975 διορίστηκε ως Επιθεωρητής – Ταμίας
στο Συμβούλιο Βελτιώσεως Αγίου Αθανασίου μέχρι το 1986, χρονιά κατά την
οποία το Συμβούλιο Βελτιώσεως ανακηρύχθηκε σε Δήμο Αγίου Αθανασίου
κατόπιν δημοψηφίσματος, ένα μόνο χρόνο μετά τη ψήφιση του περί Δήμων
Νόμου. Έκτοτε εργαζόταν από τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα έως το
Δεκέμβριο του 2011 όπου αφυπηρέτησε.
Ο κ. Σοφιανός στήριζε σ’ όλα αυτά τα χρόνια με επιτυχία και ανελλιπώς
τους εκάστοτε Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο και τον χαρακτήριζε
πάντοτε η εντιμότητα, η προσήλωση σε αρχές και η εργατικότητα. Υπήρξε
ένας γραμματέας υπεύθυνος και ακούραστος που επιλαμβανόταν όλων των
ζητημάτων. Είναι γι’ αυτό που είναι απ’ όλους αποδεκτό ότι το μεγάλο έργο
που επιτελέστηκε στον Άγιο Αθανάσιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στον
ίδιο.

Χωρίς ίχνος υπερβολής ο κ.
Σοφιανός είχε χαρίσματα μοναδικά
και σπάνια. Πρωτίστως ήταν τίμιος
και ακούραστος εραστής της
σκληρής δουλειάς. Δεν αναζητούσε
την ανταμοιβή, την επιβράβευση
ή την αναγνώριση. Ήταν σεμνός
και συνάμα περήφανος. Ήξερε να
προσπερνά και να παραμερίζει τις
ανθρώπινες μικρότητες, γι’ αυτό
έφυγε αγνός και ανόθευτος, όπως
παιδί.
Εκτός όμως από την αγάπη του για
το Δήμο του, τον χαρακτήριζε και
ένα άλλο στοιχείο, η ανθρωπιά.
Ήταν άνθρωπος που από τη φύση
του περιέβαλλε με αγάπη όλους
τους συναδέλφους του και όχι μόνο. Πάντα πρόθυμος να συμβουλεύσει, να
μοιράζεται τις εμπειρίες και τις γνώσεις του με τους άλλους, να δείχνει στοργή
και κατανόηση στα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε το προσωπικό, είτε
αυτά ήταν υπηρεσιακά, είτε οικογενειακά, είτε προσωπικά. Γιατί τον άνθρωπο
δεν τον κάνουν οι πολλές γνώσεις, αλλά η καρδιά και η ψυχή η ανθρώπινη.
Ο Άγιος Αθανάσιος αποχαιρέτησε τον πρώτο καλύτερο του δημοτικό Γραμματέα
με λύπη και συγκίνηση, αλλά και πλήρης για εκείνα όλα όσα αυτός προσέφερε,
δημιούργησε και άφησε φεύγοντας κληρονομιά, εδώ, στον τόπο που αγάπησε
και τίμησε για 38 ολόκληρα χρόνια.
Αγαπημένε μας κύριε Σοφιανέ, Κωστάκη, θα σε θυμόμαστε για πάντα…

Φωτογραφική έκθεση Κυριάκου Λάρκου «40 χρόνια Ε.Φ. Χωρίς Αντίγραφο»
Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η έκθεση φωτογραφίας του Κυριάκου
Λάρκου με τίτλο «40 χρόνια Ε.Φ. Χωρίς Αντίγραφο». Ο καλλιτέχνης αποτύπωσε
από κοντά τη δράση, την ανέλιξη και γενικά την πορεία της Εθνικής Φρουράς
στο πέρασμα του χρόνου. Η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
16 Νοεμβρίου, 2012, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγίου Αθανασίου,
εγκαινιάστηκε από τον έντιμο υπουργό Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη, ο οποίος
σε σύντομο χαιρετισμό του δεν παρέλειψε να συγχαρεί το εξαίρετο έργο του
καλλιτέχνη, μα και την πρωτοβουλία του Δήμου να διοργανώσει μια εκδήλωση
τέχνης που υπογραμμίζει το ρόλο και την αποστολή της Εθνικής Φρουράς και
δένει με αρμονικό τρόπο τις ένοπλες δυνάμεις με την τοπική αυτοδιοίκηση
και την κοινωνία των πολιτών. Τόνισε δε, ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι
υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες, όπως ο κ. Λάρκου, που αποδεικνύουν με το
έργο τους την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου σε όλη την
ταραγμένη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας.

μπορέσουν να προσεγγίσουν καλύτερα την ιστορία και διαχρονική προσφορά
της Εθνικής Φρουράς, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος του λαού».
Τέλος ευχαρίστησε τον Υπουργό και όλους τους παρευρισκόμενους για την
παρουσία τους, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη Δημοτική Χορωδία
για το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, καθώς και
όσους βοήθησαν στην επιτυχία της όλης εκδήλωσης.

Ο δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής, αφού εξήρε τον καλλιτέχνη για το έργο
του, τόνισε την αξία της φωτογραφίας και του φωτογραφικού φακού μέσω του
οποίου ζωντανεύει το παρελθόν. «Όπως βλέπουμε γύρω μας το παρελθόν
ζωντανεύει μέσα από το φωτογραφικό φακό και τροφοδοτεί την μνήμη μας,
ώστε να δούμε πρόσωπα, γεγονότα και συνθήκες ζωής που διαφορετικά
θα παρέμεναν άγνωστες. Πέρα όμως από την απλή αποτύπωση, όταν η
φωτογραφική μηχανή βρεθεί σε χέρια ταλαντούχων ανθρώπων δημιουργεί
πραγματικά έργα τέχνης», σχολίασε ο κ. Χατζηττοφής. Ενώ συνέχισε,
αναφέροντας ότι μέσω των δημιουργιών του Λάρκου, «οι επισκέπτες θα
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«Ορθοπεταλιά σε κάθε γειτονιά», «Πορεία προς τη σωστή κατεύθυνση»,
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εθελοντισμού 2012
Κάτω από το σύνθημα «Ορθοπεταλιά σε κάθε
γειτονιά», «Πορεία προς τη σωστή κατεύθυνση»,
πραγματοποίησε ποδηλατικό γύρο ο Δήμος Αγίου
Αθανασίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας.
Στόχος της εκδήλωσης να βελτιώσει την ενημέρωση
του κοινού, όσον αφορά τα σχέδια βιώσιμης αστικής
κινητικότητας και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των πολιτών και των τοπικών παραγόντων στη
διαδικασία σχεδιασμού. Η όλη εκδήλωση έγινε σε
συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Λεμεσού και
το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού.
Στο χώρο της εκκίνησης δόθηκαν οδηγίες για
την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από μέλη
του Ποδηλατικού Ομίλου, ενώ ο Δήμαρχος σε
δηλώσεις του ανέφερε πως η κατάστρωση σχεδίων
βιώσιμης κινητικότητας σε στενή συνεργασία με τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών μπορεί
να δώσει ώθηση στην οικονομία των πόλεων και να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο.
Τόνισε δε, ότι ο καλύτερος σχεδιασμός μπορεί
να συμβάλει στο να βελτιωθεί η κινητικότητα στις
πόλεις και η ποιότητα του αέρα, στον περιορισμό
των εκπομπών καυσαερίων, στη μείωση του
θορύβου και στο να γίνει πιο υγιεινό το αστικό
περιβάλλον.

Η καθαριότητα να μας γίνει συνείδηση
Μαζική ήταν η συμμετοχή αρκετών εθελοντών
από την περιοχή του Δήμου Αγίου Αθανασίου
που ανταποκρίθηκαν στην εκστρατεία
καθαριότητας υπαίθριων χώρων του Δήμου
που έγινε στις 29/9/2012 στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας «Let’s Do It! Cyprus» - World
Cleanup 2012.
Πέραν από το προσωπικό του Δήμου, που
εργάστηκε εθελοντικά για να καθαριστούν οι
περιοχές αυτές, συμμετείχαν παιδιά από το
Καλογεροπούλιο Γυμνάσιο, το English Study
Center, το Γυμνάσιο Λινόπετρας, το Σωματείο
ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου, μέλη του Κυνηγετικού
Συλλόγου «Σκουρουβίννος», αλλά και απλοί
πολίτες που ευαισθητοποιήθηκαν στο κάλεσμα
αυτό της Τοπικής Αρχής.
Σε προσφώνηση του ο Δήμαρχος Αγίου
Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής εξήρε τη
σημασία της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά και
της αθρόας συμμετοχής ευαισθητοποιημένων
ανθρώπων κάθε ηλικίας καλώντας τους
να δώσουν με το παράδειγμα τους και την
ευαισθησία τους το μήνυμα και σε άλλους
πολίτες της περιοχής, ότι αυτή η κατάσταση
μας προσβάλλει όλους και κανένας μα κανένας
δεν πρέπει να νιώθει ούτε καλά, ούτε και να’
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ναι ήσυχος βλέποντας τα σκουπίδια κατά
μήκος δρόμων, αλλά και σε υπαίθριους χώρους
του δήμου. Ευχαρίστησε δε, όλους όσοι
συμμετείχαν, ιδίως τα εκπαιδευτήρια και τους
μαθητές που παρά το νεαρό της ηλικίας τους
δήλωσαν παρόντες.
Η προσπάθεια καθαριότητας διήρκησε μέχρι το
μεσημέρι, επεκτάθηκε στις περιοχές βόρεια
της Πανθέας, αλλά και προς την περιοχή
του νέου κοιμητηρίου Μαθηκολώνης, όπου
δυστυχώς η εικόνα που αντιμετωπίζει κανείς
με τα σκουπίδια πεταγμένα δημιουργεί τα
χειρότερα συναισθήματα.
Το συντονισμό της εκδήλωσης είχαν ο
Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Πρασίνου
και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Πράσινος Δήμος

Δεκέμβριος 2012
www.agiosathanasios.org.cy

Ρόλος των Τοπικών Αρχών στην Εξοικονόμηση Ενέργειας -

«Σύμφωνο των Νησιών»

Σε σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου με
θέμα τις «Βιώσιμες ενεργειακές δράσεις για τις νησιώτικες περιοχές»
παρευρέθηκε και μίλησε ο δήμαρχος Αγίου Αθανασίου και μέλος της
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΤΠ) Κυριάκος Χατζηττοφής για το σχέδιο
δράσης του Δήμου Αγίου Αθανασίου, αλλά και γενικότερα για τις πρακτικές
που οι δήμοι και οι κοινότητες της Κύπρου αναπτύσσουν σε μια προσπάθεια
εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών και μείωσης της
εκπομπής αερίων.
Ως γνωστόν μια σειρά νησιώτικοι δήμοι και περιφέρειες της Ε.Ε. θέλοντας
να συμβάλουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους στόχους που τα εθνικά
κράτη έχουν θέσει για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνυπέγραψαν το 2010 την
συνθήκη των νησιών (islepact) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση
Ενέργειας της Ε.Ε.
Η σύνοδος ασχολήθηκε εκτεταμένα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι νησιώτικες περιοχές της Ε.Ε. από τα θέματα της ενεργειακής επάρκειας,
αλλά και του κόστους παραγωγής, αφού είναι σαφώς πιο έντονα, αλλά και με
τις δυσκολίες που αναφύονται σε πολλά επίπεδα λόγω των ιδιομορφιών των
περιοχών αυτών.
Οι παρευρισκόμενοι σύνεδροι που εκπροσωπούσαν 62 νησιώτικες αρχές
από 11 διαφορετικές ομάδες ευρωπαϊκών νησιών κατέθεσαν τις δικές τους
εμπειρίες, σχεδιασμούς και προγράμματα, ενώ άκουσαν με πολύ ενδιαφέρον
και τις απόψεις που κατατέθηκαν από πλευράς των κυπριακών δήμων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τόσο από την ομιλία του δημάρχου Αγίου
Αθανασίου, όσο και από την παρέμβαση του Σάββα Βλάχου, Υπεύθυνου του
προγράμματος Υλοποίησης του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, το οποίο έχει
και την ευθύνη συντονισμού των προσπαθειών των Τοπικών Αρχών της Κύπρου
ως εταίρος στο πρόγραμμα Pact of Islands.
Συγκεκριμένα οι ομιλητές από την Κύπρο αναφέρθηκαν στις συνεχείς
προσπάθειες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών
συστημάτων ενέργειας μικρής και μεγάλης κλίμακας, τις πρωτοβουλίες
που αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα για χρήση λαμπτήρων χαμηλής

κατανάλωσης ενέργειας σε οδικό φωτισμό, δημόσιων χώρων πρασίνου,
δημόσιων κτηρίων και αλλού, ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενων
κατοικιών, εφαρμογή νομοθεσιών για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων,
ενθάρρυνση δημόσιων μεταφορών, ανακύκλωση και ενίσχυση πρασίνου και
άλλων.
Παρέστησαν και μίλησαν ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης της Ενέργειας
της Ε.Ε. και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα που
ασχολούνται με θέματα ενέργειας, ενώ έντονη ήταν η παρουσίαση των
εκπροσώπων των ελληνικών νησιώτικων περιοχών που αναπτύσσουν διάφορες
καινοτομίες / δραστηριότητες στον τομέα της αειφόρου ενεργειακής δράσης.
Στόχος και προσπάθεια της Συνόδου αυτής ήταν όπως, τόσο σε επίπεδο
Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ενέργειας, όσο και σε επίπεδο
Κοινοβουλίου, συνεχιστούν και ενισχυθούν τα προγράμματα αυτά που μπορούν
να μας φέρουν πιο κοντά στο στόχο 20-20-20.

Στόχος η μείωση της ενέργειας για τον οδικό φωτισμό
Συνέχεια στην προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και παραπέρα
ευαισθητοποίηση των δημοτών του δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου
Αθανασίου με την πρόσφατη απόφαση του να συμμετέχει σε πρόγραμμα
εξοικονόμησης ενέργειας στον οδικό φωτισμό.
Με την απόφαση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο συμβάλλει με το Ενεργειακό
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και άλλους Δήμους
που έχουν αναλάβει εθελοντικές δεσμεύσεις μέσω της υπογραφής, είτε του
«Συμφώνου των Δημάρχων», είτε του «Συμφώνου των Νησιών» και στοχεύουν
στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια τους
περισσότερο από 20% μέχρι το 2020 υλοποιώντας Τοπικά Σχέδια Δράσης για
τη Βιώσιμη Ενέργεια.
Η παρούσα πρόταση εξετάζει την αντικατάσταση 63.000 περίπου υφιστάμενων
φωτιστικών σωμάτων που φέρουν λαμπτήρες Υψηλής πίεσης Νατρίου (HPS)
με νέα φωτιστικά Διόδου Εκπομπής Φωτός (LED) στην επικράτεια 16 Τοπικών
Αρχών της Κύπρου. Το εκτιμώμενο κόστος για την αγορά και εγκατάσταση των
νέων φωτιστικών σωμάτων κυμαίνεται μεταξύ €14.000.000 - €18.000.000 με
έτος υλοποίησης το 2014.
Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα εξασφαλιστεί δανειοδότηση από το
European Energy Efficiency Fund (EEE-F) «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής

Αποδοτικότητας». Στόχος είναι επίσης η εξασφάλιση συγχρηματοδότησης
ύψους 90% από το μηχανισμό ΕLENA Facility «European Local Energy Assistance».
To Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα πιο πάνω, τη στόχευση
του Συμφώνου των Δημάρχων για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα περισσότερο από 20% μέχρι το 2020, αλλά και το αναμενόμενο
αποτέλεσμα, δηλαδή την εξοικονόμηση ενέργειας γύρω στο 45% στον οδικό
φωτισμό, αποφάσισε να συμμετέχει στο πιο πάνω πρόγραμμα.
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο επανέφερε εκ νέου το θέμα της άμεσης
εγκατάστασης φωτιστικών λαμπτήρων LED στους νέους διαχωρισμούς
οικοπέδων, θέμα που ως γνωστό απασχόλησε το Συμβούλιο Δημάρχων
Λεμεσού και στη συνέχεια συνάντηση κλιμάκιου Δημάρχων απ ’όλη την Κύπρο
με τη διοίκηση της ΑΗΚ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό το «πέρασμα» σε νέα
γενιά οικονομικών λαμπτήρων οδικού φωτισμού.
Παράλληλα ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην υλοποίηση του στρατηγικού
έργου ELIH MED «Energy Efficiency in Low Income Housing in the Mediterranean», το οποίο αφορά την ενεργειακή ανακαίνιση τριών κατοικιών στον Άγιο
Αθανάσιο με χαμηλά εισοδήματα που θα αρχίσει το 2013.
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ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ
Το Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας συμμετέχει για έκτη συνεχή χρονιά στο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» και για δεύτερη χρονιά στη
διεθνή εκστρατεία LitterLess (Λιγότερα Σκουπίδια). Η συμμετοχή μας στα
προγράμματα αυτά πραγματοποιείται στα πλαίσια των στόχων για καλλιέργεια
πολιτότητας και αειφόρου ανάπτυξης.
To πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που
στοχεύει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές και
στην ευρύτερη κοινότητα. Απώτερος σκοπός είναι η εμπλοκή των μαθητών σε
δραστηριότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν τις γνώσεις,
δεξιότητες και προπάντων να διαμορφώσουν εκείνη τη συμπεριφορά που να
προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε ως απάντηση
στις ανάγκες που εντοπίστηκαν από τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών το 1992,
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.
Στο πρόγραμμα LitterLess (Λιγότερα Σκουπίδια) λαμβάνουν μέρος
«Οικολογικά Σχολεία» από 25 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Κύπρος. Το
πρόγραμμα επιχορηγείται από το ίδρυμα της εταιρείας Wrigley.Έχει ως στόχο
να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε θέματα διαχείρισης
απορριμμάτων, ενθαρρύνοντάς τα να κάνουν θετικές επιλογές για να
βοηθήσουν έτσι τον τόπο μας να γίνει μια χώρα με λιγότερα σκουπίδια.

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της
Αγωγής Ζωής. Πολλές από τις φετινές
δραστηριότητες στο σχολείο, πέρα από
τις ευκαιρίες ανακάλυψης γνώσεων
γύρω από το θέμα των απορριμμάτων,
εστιάζονται στην καλλιέργεια στάσεων
και συμπεριφορών για μείωση της
κατανάλωσης και για καλλιέργεια
συνηθειών επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του σχολείου μας με το Δήμο Αγίου Αθανασίου,
οι μαθητές των Δ΄ τάξεων του σχολείου συνεργάστηκαν με την περιβαλλοντική
επιτροπή του Δήμου και συμμετείχαν στη δράση LET`S DO IT CYPRUS. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες καθάρισαν τρία πάρκα στο συνοικισμό Λινόπετρας. Τα
σκουπίδια διαχωρίστηκαν σε ανακυκλώσιμα και μη υλικά και με την επιστροφή
τους στο σχολείο μπήκαν στους ανάλογους κάδους του PMD, του χαρτιού και
των απορριμμάτων.

Ομάδα μαθητών από όλες τις τάξεις αποτελεί την Οικολογική Επιτροπή του
σχολείου, η οποία έχει αναλάβει το έργο της ενημέρωσης και ενεργοποίησης
των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου. Μέλη της Οικολογικής Επιτροπής
είναι επίσης εκπρόσωπος των γονέων, μέλη του βοηθητικού προσωπικού,
οι συντονίστριες δασκάλες του προγράμματος και εκπρόσωπος της
περιβαλλοντικής επιτροπής του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Κάθε χρόνο το
σχολείο εστιάζεται σε ένα περιβαλλοντικό θέμα. Το φετινό θέμα είναι η
διαχείριση των απορριμμάτων. Μεγάλο μέρος του προγράμματος υλοποιείται
μέσα από τις δράσεις του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος στο μάθημα της

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Comenius - Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις
Το Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας Λεμεσού έχει τη χαρά να συμμετέχει, για
πρώτη φορά φέτος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Comenius
– Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις. Το Θέμα είναι:

“Βe European Saviors of Treasures (ΒEST)”

«Ας γίνουμε όλοι μας Ευρωπαίοι φύλακες θησαυρών!». Μέσα από διάφορες
δραστηριότητες οι μαθητές στοχεύουν στην ανακάλυψη της μικρής ή της
μεγάλης ιστορίας ή του μύθου που κρύβεται πίσω από τα ονόματά τους και να
τη μοιραστούν με τους άλλους, τους ευρωπαίους συνεργάτες μας.
Το θέμα προσεγγίζεται διαθεματικά και απευθύνεται στους μαθητές όλων
των τάξεων του σχολείου δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργή συμμετοχή και
δράση τους. Επιπρόσθετα, μέσα από το ταξίδι της έρευνας, της συνεργασίας,
της αποδοχής και της αλληλοκατανόησης, το Πρόγραμμα στοχεύει στην
ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων, ιδεών, όχι μόνο στο επίπεδο της
σχολικής μονάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με όλες τις χώρες που
συμμετέχουν. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 5 σχολεία από 5 ευρωπαϊκές
χώρες: Σλοβενία, Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρο και Τουρκία.
Συντονίστρια Προγράμματος σχολείου: Αγγέλα Χριστάκη-Φιλίππου
Βοηθός συντονίστρια: Ροδοθέα Κωνσταντίνου-Σιεκκερή.
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Στις 15-19 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Velenje
της Σλοβενίας η πρώτη συνάντηση των συντονιστών του Προγράμματος.
Σκοπός της συνάντησης ήταν τόσο η γνωριμία των συμμετεχόντων, όσο και ο
καθορισμός των δραστηριοτήτων, αλλά και των διαφόρων υποχρεώσεων των
συμμετέχοντων σχολείων για τα δύο έτη της συνεργασίας τους.

Δεκέμβριος 2012
www.agiosathanasios.org.cy

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: «Ευκαιρίες κατάρτισης για όλους»!
Το «Ανοικτό Σχολείο» του Δήμου Αγίου Αθανασίου
ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες του για τη νέα
σχολική χρονιά άρχισαν στις 8 Οκτωβρίου 2012.
Όραμα του θεσμού του «Ανοικτού Σχολείου» είναι
η επιμόρφωση των δημοτών του Αγίου Αθανασίου,
μα και της ευρύτερης Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού και ανταποκρίνεται στις
εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Φέτος, το «Ανοικτό Σχολείο» Αγίου Αθανασίου διανύει
τον έκτο χρόνο λειτουργίας του και εισήγαγε δύο νέα
πρωτοποριακά μαθήματα/δραστηριότητες, δίνοντας
έτσι περισσότερες επιλογές στον καθένα. Οι νέες
δραστηριότητες είναι: Τάι Τσι (κινέζικη μέθοδος
εκγύμνασης με βάση τις πολεμικές τέχνες) και
Ψυχολογία. Τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρει ο
θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» είναι: Η/Υ, Ελληνικά,
Αγγλικά, Τένις, Αεροβική, Πιλάτες, Ξιφασκία, Physiotherapy Balance with Barre a Terre, Παραδοσιακός

Χορός, Μοντέρνος Χορός, Ζωγραφική, Χειροτεχνία,
Θεατρικό Εργαστήρι, Μουσική Σχολή (εκμάθηση
μουσικών οργάνων: πιάνο, κιθάρα, βιολί, μπουζούκι),
Μουσικό Εργαστήρι (περιδιάβαση στον κόσμο της
Μουσικής / μουσική προπαίδεια), Βυζαντινή Μουσική,
Ενισχυτική Διδασκαλία Ελληνικών και Μαθηματικών
για παιδιά δημοτικού, Λέσχες Η/Υ για παιδιά
δημοτικού, Ρωσικά, Ικεπάνα (διευθέτηση και διάταξη
λουλουδιών) και Λογοθεραπεία. Όλα τα μαθήματα
που παρέχει ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου»
λειτουργούν με βάση πρόγραμμα χρονιάς, στόχους
και ύλη και στο τέλος κάθε χρονιάς οι συμμετέχοντες
παραλαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Παρακολουθώντας τα μαθήματα των Η/Υ, Αγγλικών και
Ρωσικών οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να
παρακαθίσουν σε εγκεκριμένες εξετάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποταθούν στη συντονίστρια του θεσμού,
κα Βαλάντω Σίφουνα Καράμανου στο τηλ. 97717187.

Εξελέγη η νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η
Γενική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Αγίου Αθανασίου, η οποία ήταν και
εκλογική.
Σε σύντομο χαιρετισμό της η νέα Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας κα. Άντρη Ζάκου
τόνισε τη σημασία του θεσμού του Δημοτικού
Συμβουλίου ιδίως του ρόλου του στο κοινωνικό
σύνολο του Δήμου, που δεν είναι άλλος από
την ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων
νεολαίας και η συμμετοχή τους στα κοινά, η
υιοθέτηση πολιτικής σε θέματα νεολαίας, η
υλοποίηση συναφών προγραμμάτων, δράσεων και
έργων υποδομής, καθώς και ο εντοπισμός των
ενδιαφερόντων και προβλημάτων των νέων.

Ανέφερε δε, ότι οι νέοι μέσα από το Δημοτικό
Συμβούλιο Νεολαίας έχουν τη δυνατότητα να
έρθουν κοντά, να δημιουργήσουν φιλίες και να
προωθήσουν διάφορα ζητήματα καίριας σημασίας
τους, ενώ παράλληλα τους παρέχεται η ευκαιρία
συμμετοχής και ανάληψης ευθύνης στην ευρύτερη
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου.
Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι κύριος
στόχος της νέας εκτελεστικής επιτροπής είναι
ο καθορισμός στόχων για μια εποικοδομητική
παρουσία για τα επόμενα δύο χρόνια. «Έχοντας
φάρο τη σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποίησε
η
απερχόμενη
εκτελεστική
επιτροπή
(πραγματοποίηση
συναυλιών,
συμμετοχές
σε προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου, του ΚΕΝΘΕΑ και της UNDP, διοργάνωση
χριστουγεννιάτικων χορών και νεολαιίστικων πάρτι,
συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια, διοργάνωση
ημερίδων
επαναπροσεγγιστικού
χαρακτήρα,
αθλητικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών
εκδρομών εντός της Κύπρου) θα δεσμευτούμε για
να πάρουμε το θεσμό αυτό ένα βήμα παραπέρα
προάγοντας την υγιή ψυχαγωγία, τον αθλητισμό,
τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική συνείδηση και

τον εθελοντισμό, ενέργειες και δράσεις που θα
συνδέουν γενικά τη νεολαία με την τοπική δημοτική
αρχή», ανέφερε η κα. Ζάκου.
Στην συνέχεια αποφασίστηκε ποια θα είναι η
εκτελεστική επιτροπή του Δ.Σ.Ν. για τα επόμενα
δύο έτη. Το Συμβούλιο είναι:
• Πρόεδρος: Άντρη Ζάκου
• Αντιπρόεδρος: Βαλεντίνος Ιωάννου
• Γραμματέας: Βαλάντω Σίφουνα
• Ταμίας: Ντένις Κυριάκου
• Μέλη: Ξάνθη Νεοφύτου, Αγγέλα Ιωάννου,
Ιφιγένεια Κυριάκου, Λευτέρης Κωνσταντίνου και
Ολίβια Αγαθοκλέους.

Graffiti κατά των ναρκωτικών η πρώτη εκδήλωση της νέας επιτροπής
Η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησε το νέο συμβούλιο ήταν Γκράφιτι κατά των
ναρκωτικών, εκδήλωση που πραγματοποίησε στις 15 Δεκεμβρίου 2012 στο χώρο του
Γυμνασίου Αγίου Αθανασίου με τίτλο: «Όχι στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Ναι στη ζωή».
Η εν λόγω εκδήλωση εντασσόταν στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου και του Παγκύπριου
Συλλόγου Ψυχολόγων με τίτλο «Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην πρόληψη
ναρκωτικών».
Οι συμμετέχοντες (μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου) φιλοτέχνησαν χώρους του Γυμνασίου
Αγίου Αθανασίου μέσω της τέχνης του Graffiti. Οι νέοι εκφράστηκαν δημιουργικά,
στέλνοντας το μήνυμα «Ναι στη ζωή» και το αποτέλεσμα του έργου τους ήταν πραγματικά
αξιοθαύμαστο. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν το προσδοκώμενο και η κα Ζάκου ευχαρίστησε
θερμά τους μαθητές για τη συμμετοχή τους και το τελικό τους αποτέλεσμα.
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Αη Αθανασίτικα

Νέα

Εγκαίνια των Πολεοδομικών οδικών έργων στην οδό Ανοικοδομήσεως
και του νέου Κυκλικού Κόμβου παρά το Δημοτικό Μέγαρο
Τα εγκαίνια της ανακατασκευασμένης οδού Ανοικοδομήσεως και του Κυκλικού
Κόμβου παρά το Δημοτικό Μέγαρο τέλεσε η Υπουργός Εσωτερικών Ελένη
Μαύρου, χαρακτηρίζοντας τα έργα πολύ σημαντικά για το Δήμο. Όπως είπε σε
χαιρετισμό της η Υπουργός, βελτιώνεται σημαντικά η κύρια οδική πρόσβαση
στο κέντρο του Δήμου.
Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο, η οδός Ανοικοδομήσεως έχει δύο
λωρίδες κυκλοφορίας και στις σημαντικές συμβολές ακόμη μία λωρίδα για
δεξιόστροφες κινήσεις, παρόδιους χώρους στάθμευσης για εξυπηρέτηση
της εμπορικότητας του δρόμου και πλακόστρωτα πεζοδρόμια σε κάθε πλευρά
του δρόμου. Στην οδό Χαράλαμπου Φτερούδη έγινε επιπλέον πρόβλεψη για

Σε χαιρετισμό του ο δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε στη
αναγκαιότητα των δύο έργων, τα οποία ο δήμος παρέλαβε, αλλά και το
εύρυθμο του τρόπου λειτουργίας τους, ως μέρος του ευρύτερου οδικού
δικτύου. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον εκσυγχρονισμό του υπόλοιπου
οδικού δικτύου της περιοχής με προτεραιότητα στη διαπλάτυνση της
οδού Σφαλαγγιωτίσσης, του νέου κυκλικού κόμβου παρά τον προσφυγικό
οικισμό Αγίου Αθανασίου, της οδού Οθέλλου και της οδού Χριστοφόρου
Σάββα στις παρυφές του πυκνοκατοικημένου πυρήνα. Όλα αυτά τα έργα,
όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι «σε προχωρημένο στάδιο μελέτης και όσα
αφορούν το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχουμε θέσει με την υπουργό
χρονοδιαγράμματα και παρά την οικονομική κρίση είμαστε σε θέση να πούμε
πως στη νέα χρονιά θα μπουν σε πορεία υλοποίησης». Επίσης ευχαρίστησε
όλο τον κόσμο του δήμου που έδειξε μεγάλη κατανόηση, γιατί η ταλαιπωρία
που είχε υποστεί τόσο άμεσα (δηλ. όσοι ήταν κοντά στα έργα) ή έμμεσα όσοι
διακινούνταν γύρω από τα έργα, ήταν αρκετά μεγάλη, όμως τόνισε πως δεν
μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και τομές εκσυγχρονιστικές χωρίς θυσίες από
όλους.

πρόσθετα μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης, λόγω της επικίνδυνης στροφής.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης υπογειοποίηση των δικτύων των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας και σύγχρονο οδικό φωτισμό και δίκτυο ομβρίων. Το συνολικό
κόστος του έργου, που ανήλθε στα 1.500.000 περίπου ευρώ, με απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από κυβερνητικά κονδύλια
και συγκεκριμένα από τον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως.
Επίσης, κατά την ίδια εκδήλωση, παραδόθηκε ο Κυκλικός Κόμβος (παρά το
Δημοτικό Μέγαρο) επιλύοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα των οδών Ρενάτου
Καρτεσίου, Σταυραετού του Μαχαιρά και Χαρ. Φτερούδη, ολοκληρώνοντας έτσι
τις δύο φάσεις του Πολεοδομικού Έργου και δημιουργώντας τις καλύτερες
προϋποθέσεις για ασφαλή διακίνηση. Το έργο αυτό στοίχησε 290.000€ και
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα ανακατασκευαστεί και θα διαπλατυνθεί
η οδός Σφαλαγγιωτίσσης.

Και άλλο πράσινο στον Άγιο Αθανάσιο
Στην κατασκευή και διαμόρφωση ακόμη ενός χώρου
πρασίνου προχωρεί ο Δήμος Αγίου Αθανασίου,
αφού υπογράφηκαν τα συμβόλαια μεταξύ του
Δήμου και της κατασκευάστριας εταιρείας Αδελφοί
Πατσάλη.
Ο χώρος πρασίνου βρίσκεται στην περιοχή
νότια της Λεωφόρου Κολωνακίου σε μια από
τις αναπτυσσόμενες περιοχές και εντάσσεται
στο πρόγραμμα χώρων πρασίνου που ο Δήμος
κατασκευάζει με ταυτόχρονη συνεισφορά του
Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως. Τη μελέτη

8

ετοίμασε το γραφείο Χρυσάνθου και Λεωνίδου.
Το κόστος του ανέρχεται γύρω στις 70,000€ και
οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το
τέλος του μήνα Φεβρουαρίου.
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 ως σημαντική προτεραιότητα που
απορρέει και από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
του «Συμφώνου των Δημάρχων». Συνέχισε

δε, λέγοντας ότι αναμένεται η έγκριση από το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για άλλους
πέντε μικρούς και μεγάλους χώρους πρασίνου,
που θα κατασκευαστούν και τοπιοτεχνηθούν με
χρηματοδότηση του Δήμου, συγκεκριμένα από το
Ταμείο Πρασίνου, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι
ο Δήμος Αγίου Αθανασίου αξιοποιεί πλήρως κάθε
διαθέσιμο κονδύλι προς αυτή την κατεύθυνση.

Στόχος η Ανάπτυξη

Δεκέμβριος 2012
www.agiosathanasios.org.cy

Ενωμένοι και στα δύσκολα - Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τους προϋπολογισμούς 2013
Ομόφωνα ψηφίστηκαν οι προϋπολογισμοί του Δήμου Αγίου Αθανασίου
(Τακτικός και Αναπτύξεως) σε συνεδρίαση που έγινε στις 29 Οκτωβρίου
2012. Προηγήθηκε ειδική συνεδρίαση των επικεφαλής των δημοτικών ομάδων
όπου κατατέθηκαν απόψεις για περικοπές, εξοικονομήσεις και αναγκαία έργα
ανάπτυξης. Παράλληλα ο Δήμαρχος πραγματοποίησε και μια σειρά επαφών
με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, αφού έργα που βρίσκονται στον
Προϋπολογισμό Ανάπτυξης του 2013 είναι Πολεοδομικά ή/και έργα που θα
γίνουν με κρατική συνεισφορά. Ο Τακτικός Προϋπολογισμός προνοεί έσοδα
της τάξης 4.924.000€ και έξοδα 5.237.000€, ενώ στον Προϋπολογισμό
Αναπτύξεως περιλαμβάνονται έργα της τάξης 9.000.000€.
Κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν διάφορες απόψεις για την ανάγκη της μέγιστης
δυνατής περισυλλογής από πλευράς όλων, καλύτερης απόδοσης σε όλους

τους τομείς, αλλά και αξιοποίησης για σκοπούς ανάπτυξης των διαφόρων
περιοχών του Δήμου, κάθε κονδυλίου ή ταμείου (εξαγορών, κρατήσεων και
άλλα) για να ανταπεξέλθει ο δήμος τις δύσκολες μέρες που διέρχεται η
οικονομία του τόπου με τις λιγότερες δυνατές δυσκολίες. Οι μειώσεις στα
έξοδα λειτουργίας κυμαίνονται από 10-50%, ενώ μετά τη ψήφιση του Μνημονίου
πιθανότατα να υπάρξει ανάγκη σύγκλισης εκ νέου του Συμβουλίου δήλωσε ο
Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής για λήψη και άλλων διαθρωτικών μέτρων,
αφού ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ισοσκελισμένος
και πάντα κοντά στα πλαίσια των πραγματικών δυνατοτήτων εκτέλεσης.
Τέλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου για την υπευθυνότητα και τη συμβολή τους στο σημαντικό αυτό
θέμα που αφορά στη σωστή λειτουργία και στην παραπέρα ανάπτυξη του
Δήμου.

Αναβαθμίστηκε η Λεωφόρος Αγίου Αθανασίου
Ένα ακόμα τμήμα της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου, από τη συμβολή της με την οδό
Καντάρας (Προσφυγικός Οικισμός Λινόπετρας) μέχρι την συμβολή της με τη Σπύρου
Κυπριανού, έτυχε αναβάθμισης με έντονα τα χαρακτηριστικά πλέον της ασφαλούς και
προσβάσιμης Λεωφόρου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παρόδιες αναπτύξεις και προσβάσεις
της παρακείμενης οικιστικής περιοχής.
Σε πρόσφατη επί τόπου επίσκεψη ο δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής εξέφρασε την
ικανοποίηση του, γιατί και με τη ρύθμιση αυτή που έχει γίνει, που δεν είναι και η
τελική, έχουν επιλυθεί πέραν των κυκλοφοριακών και θέματα που αφορούσαν στην
ενίσχυση του δικτύου ομβρίων σ’ ένα από τους πιο σημαντικούς δρόμους του Αγίου
Αθανασίου. Ως γνωστόν, το υπόλοιπο τμήμα μέχρι το παραλιακό μέτωπο έχει επίσης
τύχει μελέτης, αλλά η ετοιμασία κατασκευαστικών και εκτέλεσης έχει μετατεθεί για
παρακάτω.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες - Ανοίγει η Μιχάλη Ζαβού
Ταλαιπωρία τέλος για τους κατοίκους της περιοχής του Οργανισμού Αναπτύξεως
Γης και των παρακείμενων δρόμων, αφού εγκαινιάζεται μέσα στον Ιανουάριο το έργο
της διάνοιξης του δρόμου αυτού και τα βελτιωτικά έργα ασφαλείας στις συμβολές
του.
Το έργο αυτό που υπήρξε αίτημα του δήμου Αγίου Αθανασίου, σχεδιάστηκε από
το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το μελετητικό γραφείο Πανίκου Παπαδόπουλου και
εκτελέστηκε από την εταιρεία Χατζηκυριάκος και Υιοί ΛΤΔ έναντι του ποσού 350
χιλιάδων ευρώ.

Έργα ανάπλασης στους Προσφυγικούς Οικισμούς του Αγίου Αθανασίου
Άρχισαν και συνεχίζονται εντατικά εργασίες βελτίωσης
πεζόδρομων και πεζοδρομίων στους δύο Προσφυγικούς
Οικισμούς στην Λινόπετρα και στον Άγιο Αθανάσιο,
εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια του
προγράμματος αναδόμησης των Προσφυγικών Οικισμών
και βελτίωσης των υποδομών, τα οποία ο Δήμος έχει
εξασφαλίσει από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Τα πιο πάνω έργα θα στοιχίσουν €50.000 και
θα ολοκληρωθούν με το τέλος του χρόνου. Η
εργασία ανακατασκευής των πεζοδρομίων που έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι στις οδούς
Γιαλούσης, Βουφαβέντο, Λάμπουσας και Εγνατίας
στον Οικισμό Λινόπετρας, και Μονεμβασίας και Αιμ.
Χουρμουζίου στον Οικισμό Αγίου Αθανασίου.
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Νέα

Αρωγή του «Κοινωνικού Καταστήματος»
σε δεκάδες οικογένειες του Δήμου

Κοινωνικά αλληλέγγυοι
οι μαθητές του Αγίου Αθανασίου

Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας

Άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
Συμβουλίου Κοινωνικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Αγίου
Αθανασίου όλα τα σχολεία του δήμου. Συγκεκριμένα
σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του «Κοινωνικού
Καταστήματος» που ως γνωστό λειτουργεί με πιο
αξιόλογη προσφορά τα τελευταία 2 χρόνια στον
Άγιο Αθανάσιο, και με την ευκαιρία της «Εβδομάδας
Εθελοντισμού» ο Δήμαρχος και τα Μέλη της
Επιτροπής του ΣΚΕ απευθύνθηκαν προς όλα τα
σχολεία της περιοχής, αλλά και σε επιχειρήσεις για
να συμβάλουν στο έργο του Συμβουλίου.

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Δημόσιο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λινόπετρας

Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Γυμνάσιο Λινόπετρας

Δημόσιο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου

Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου

Το αποτέλεσμα υπήρξε σύμφωνα με το Δήμαρχο
Κυριάκο Χατζηττοφή συγκινητικό, αφού όλα τα
σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά και Γυμνάσια
Αγίου Αθανασίου) ανταποκρίθηκαν προσφέροντας
τρόφιμα, ρουχισμό, παιχνίδια και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης που οι μαθητές είχαν φέρει για το σκοπό
αυτό.
Ο Δήμαρχος παρέστη στις παραλαβές και εξέφρασε
τη συγκίνηση του για την αλληλεγγύη και τη στήριξη
που παρείχαν οικογένειες των μαθητών, αλλά και
οι εκπαιδευτικοί της περιοχής που κατάφεραν να
μεταδώσουν με τον καλύτερο τρόπο στους μαθητές
το μήνυμα της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο
σε μία εποχή που η κοινωνία του δήμου το έχει
πραγματικά ανάγκη.
Ήδη από τη βοήθεια που έχει μαζευτεί από
μαθητές και φορείς έχουν βοηθηθεί γύρω στις 70
οικογένειες συνδημοτών που το έχουν ανάγκη.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Την αλληλεγγύη τους προς την εργαζόμενη
οικογένεια και προς τα νεαρά βλαστάρια του
Δήμου αποδεικνύουν έμπρακτα για ακόμη μια
φορά ο Δήμος και το ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου, μέσα
από την πρωτοβουλία του ΣΚΕ για δημιουργία
του προγράμματος «Παιδικός Σταθμός» στον
Άγιο Αθανάσιο.

Αξιοποιώντας πλήρως τις εγκαταστάσεις
που παραχώρησαν το Υπουργείο Εργασίας
και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
που βρίσκονται στον Κυβερνητικό Οικισμό
Αγίου Αθανασίου, κατάφεραν μέσα σε χρόνο
ρεκόρ και ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις
του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού,
εθελοντές και προσωπικό, να κάνουν πράξη
τη διακήρυξη τους για αλληλεγγύη και βοήθεια
στους ανθρώπους και ομάδες του Δήμου που
έχουν ανάγκη.
Η δημιουργία αυτής της δομής, ανέφερε
ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΣΚΕ Αγίου
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Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής, ήρθε να
καλύψει στην πιο κρίσιμη στιγμή τις ανάγκες
πολλών οικογενειών του Δήμου μας και στον
ευαίσθητο τομέα της παιδικής φροντίδας,
διαπαιδαγώγησης και προστασίας των παιδιών,
αφού ανέφερε ότι 40 και πλέον παιδιά έχουν
βρει στέγη στη δομή αυτή και το όλο πρόγραμμα
λειτουργεί σε καθημερινή βάση και κατά τις
απογευματινές ώρες.

Με την ίδια επιτυχία και με τη συμμετοχή
πολλών παιδιών εργαζόμενων οικογενειών
(πέραν των 90 οικογενειών εξυπηρετούνται από
το πρόγραμμα αυτό) έχει ξεκινήσει και φέτος τη
λειτουργία του το «Πρόγραμμα Απασχόλησης
Παιδιών» που παρέχει φροντίδα στις
μετασχολικές ώρες στα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου. Η μεγάλη επιτυχία είναι ενδεικτικό
της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται από τις
υπεύθυνες του προγράμματος, αλλά και της
εμπιστοσύνης που το περιβάλλουν γονείς και
μαθητές.

Δεκέμβριος 2012
www.agiosathanasios.org.cy

Νέες πρωτοβουλίες για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών στο Δήμο Αγίου Αθανασίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Αθανασίου και ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων
ανακοινώνουν τη σύναψη συνεργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος
«Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών», το
οποίο είναι εγκεκριμένο και επιχορηγούμενο από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο
Κύπρου και καταχωρημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κατάλογο European Action for Drugs.
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί ένα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο του
οποίου η πρόληψη συνδέεται κατά πολύ με τη διαμόρφωση των στάσεων
απέναντι στο ίδιο το φαινόμενο, αλλά και απέναντι στην κοινωνία και τη
ζωή γενικότερα. Η αξιοποίηση της ψυχολογικής γνώσης στο στάδιο της
πρωτογενούς πρόληψης θα διευκολύνει τη διαμόρφωση των ενδεδειγμένων
αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στο φαινόμενο της χρήσης ναρκωτικών και
τη μεταστροφή, ανέφερε στην εισαγωγική της ομιλία η Ψυχολόγος, μέλος του
συλλόγου και υπεύθυνη του προγράμματος, κα Πολίνα Νικοδήμου.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος συνοπτικά είναι η αξιοποίηση του δικτύου
των ψυχολόγων και της περιφερειακής οργάνωσης που διαθέτει ο Παγκύπριος
Σύλλογος Ψυχολόγων σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Αθανασίου, ώστε να
εγκαθιδρυθεί ο θεσμός της «κοινοτικής ψυχολογίας».
Στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος o Δήμος Αγίου Αθανασίου διοργάνωσε
τις πιο κάτω δράσεις:
•

•

•

Στα πλαίσια μαθημάτων και διαλέξεων Ψυχολογίας στο «Ανοικτό Σχολείο»
του Δήμου Αγίου Αθανασίου πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα: «Η Αξία
της έγκαιρης αναζήτησης συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας»
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγίου Αθανασίου.
Σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου και
το Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου πραγματοποιήθηκε Γκράφιτι στο χώρο του
Γυμνασίου με τίτλο: «Όχι στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Ναι στη ζωή».
Στο Θεατρικό Εργαστήρι του «Ανοικτού Σχολείου» του Δήμου Αγίου
Αθανασίου πραγματοποιήθηκαν Βιωματικά Εργαστήρια με τη συμμετοχή
παιδιών ηλικίας 10-13 χρονών κάτω από τον τίτλο «Ρόλοι» και Βιωματικό
εργαστήρι με παιδιά ηλικίας 13-15 χρονών με θέμα «Εφηβεία».

Ο Δήμαρχος σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της πρώτης διάλεξης με θέμα:
«Η Αξία της έγκαιρης αναζήτησης συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας»
ευχαρίστησε τον Παγκύπριο Σύλλογο Ψυχολόγων για τη συνεργασία του και την
προθυμία του να συνεισφέρει στην πρόληψη και στην ενημέρωση του κοινού,
ενώ ανέφερε πως στόχος και επιδίωξη του Δήμου είναι όπως σε συνεργασία
με τα κοινωνικά σύνολα, τα εκπαιδευτήρια της περιοχής και τους Συνδέσμους
Γονέων εδραιώσουν ένα ισχυρό δίκτυο ενημέρωσης με στόχο τον περιορισμό
των φαινομένων της αντικοινωνικής αυτής συμπεριφοράς.
Παράλληλα, μέσα από τις δραστηριότητες και ευκαιρίες προς τα νέα παιδιά του
Δήμου, επιτυγχάνεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων της αυτοεκτίμησης των νέων,
με στόχο τη δημιουργία αντιστάσεων που θα τους καταστήσουν υπεύθυνους
και αυτόνομους σε οτιδήποτε έχουν να αντιμετωπίσουν.
Εξήρε επίσης την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον τομέα αυτό, μέσα
από τους διάφορους θεσμούς του Δήμου, όπως του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας, του «Ανοικτού Σχολείου», του Κέντρου Οικογένειας «Λητώ» και
οργανώσεις του Δήμου που αποτελούν την αθέατη πλευρά μιας πολύτιμης
προσφοράς.
Προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις:
•

•
•
•

Προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου
– 20 Μαρτίου, 2013 με τίτλο: «Η Ιστορία της Κοινότητας μου μέσα απο μία
εικόνα». Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τους
κανονισμούς του διαγωνισμού μέσω της σελίδας στο Facebook https://
www.facebook.com/pasypsyphoto
Προβολή και Συζήτηση Ταινίας κατά το μήνα Ιανουάριο με θέμα τον
εκφοβισμό και την κακομεταχείριση μεταξύ των συνομηλίκων (bulling).
Διοργάνωση Διαλέξεων και Βιωματικών Εργαστηρίων για ομάδες γονέων
και ομάδες μαθητών στα Σχολεία του Δήμου με στόχο την πρόληψη μέσα
από την ενημέρωση και τη στήριξη με τίτλο «Μύθοι και πραγματικότητες
για τις εξαρτήσεις».

Ανθοδετική & Διακοσμητική
από τον Λοΐζο Περικλέους

Σταυραετού του Μαχαιρά 5, 4104, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός
Τηλ.: 25723749, 25726353, 25729683, Φαξ:25723746
Email: laraflowers@cytanet.com.cy
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Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο CREAMED Ενίσχυση της Δημιουργικότητας και της
Καινοτομίας στο χώρο της Μεσογείου ως κινητήριες δυνάμεις για την Περιφερειακή Ανάπτυξη

«Άλλαξε τον τρόπο που κοιτάζεις τα
πράγματα και τα πράγματα που κοιτάζεις
θα αλλάξουν» Sun Tzu

Στην κοινωνία της γνώσης και των υψηλών
ταχυτήτων, η οικονομία στηρίζεται στα συγκριτικά
πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν
η τεχνολογία, η εξειδίκευση, οι νέες ιδέες, δηλαδή
η καινοτομία. Η καινοτομία είναι ο μοχλός για τον
εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική ανάπτυξη
των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Μπορεί να
αλλάξει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
των επιχειρήσεων και τον τρόπο παραγωγής και
διάθεσης προϊόντων και αγαθών στην αγορά. Με
αυτή την έννοια μπορεί να γίνει η κινητήρια δύναμη
για την οικονομική ανάπτυξη, ανέφερε ο δήμαρχος
Κυριάκος Χατζηττοφής, κατά τη διάρκεια της
καταληκτικής παρουσίασης των συμπερασμάτων
στα οποία ο δήμος Αγίου Αθανασίου συμμετείχε ως
εταίρος.
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου συμμετείχε ως εταίρος
και ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Έργο CREAMED το
οποίο αποτέλεσε συνεργασία 11 εταίρων από 8
διαφορετικές χώρες και είχε ως κύριο στόχο την
προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
στο χώρο της Μεσογείου, για την επίτευξη
περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Πιο συγκεκριμένα,
μέσα από διάφορες δράσεις, επιτεύχθηκε n
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δημιουργία ευνοϊκού κλίματος και η ανάπτυξη και
εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας με τη συνεργασία
κυβερνητικών οργανισμών, πανεπιστημίων και
επιχειρήσεων και του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Αγίου Αθανασίου, η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών/εταιρειών
και η ενδυνάμωση των προοπτικών ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
του Δήμου Αγίου Αθανασίου.
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στο πλαίσιο της
συμμετοχής του στο Έργο έχει διοργανώσει
Ημερίδα Πληροφόρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στις 29 Ιουνίου και είχε θέμα
«Δημιουργικότητα και Καινοτομία – Βασικές αρχές
συνεχούς ανάπτυξης και προόδου» και συμμετείχαν
με παρουσιάσεις περισσότερες από 10 εταιρείες/
οργανισμοί, ενώ οι συμμετέχοντες έφταναν στο
σύνολό τους τους 100, καθώς παρείχε δωρεάν
σεμινάρια σε 10 ΜΜΕ, μέσα από τα οποία, οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία γνωρίσουν
βασικές τεχνικές προώθησης της καινοτομίας και της
δημιουργικότητας στο εργασιακό τους περιβάλλον,
ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά
καθημερινές προκλήσεις, αλλά και να παράγουν
τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της
επιχείρησης τους.
Κάποιες από τις εταιρείες που παρακολούθησαν
τα σεμινάρια, είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν
και σε πιλοτικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες, σε συνεργασία με άτομα που
έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα
δημιουργικότητας και καινοτομίας, εφάρμοσαν
στο ίδιο το εργασιακό τους περιβάλλον τεχνικές
στο πλαίσιο διαδικασίας λήψης απόφασης που
αφορούσε σε πραγματικά προβλήματα της
επιχείρησης τους. Η όλη διαδικασία υποστηρίχτηκε
σε τεχνολογικό επίπεδο και μέσα από την

ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.creativity4med.eu/), αφού οι συμμετέχοντες είχαν στη
διάθεση τους εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης
επικοινωνίας, για σκοπούς ανατροφοδότησης,
αλλά και αλληλεπίδρασης με συμμετέχοντες που
προέρχονται από άλλες χώρες. Κάποιες από τις
Εταιρείες συμμετείχαν μαζί με την ομάδα του
Δήμου Αγίου Αθανασίου σε διεθνές συνέδριο,
όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
έργου, καθώς και στην τελευταία συνάντηση των
Εταίρων στη Σεβίλλη στην Ισπανία τον Νοέμβριο του
2012. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ Μαρίνος
Κυριάκου (ΚΜ ΑRΜΟΝΙΑ RESTAURANT LTD), Δ.Σ.
και Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του
Δήμου, Μάριος Βασιλείου (MMV PROGRESS LTD),
Άντρη Ιωάννου (Συνεργάτιδα - Μέλος της επιτροπής
Ευρωπαϊκών Θεμάτων) και Άντρη Αγαθοκλέους
(Συντονίστρια Έργου).
Τα καλύτερα παραδείγματα και οι καλύτερες
καινοτόμες πρακτικές και γνώσεις μαζεύτηκαν
από όλους τους εταίρους που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα και καταγράφηκαν σε ένα εγχειρίδιο
«Creamed Open -ζ Book» το οποίο βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του προγράμματος www.creattivity4med.
eu και στην ιστοσελίδα του δήμου www.agiosathanasios.org.cy.

Σε μία εποχή που η οικονομική δυσπραγία απαιτεί από
τις επιχειρήσεις την εξεύρεση νέων, καινοτομικών

Δεκέμβριος 2012
www.agiosathanasios.org.cy

λύσεων σε καθημερινά, αλλά και στρατηγικά
προβλήματα, καθώς και τον προσανατολισμό τους
προς τις αγορές του εξωτερικού, η ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και καινοτομίας είναι απαραίτητη.
Επιπλέον, η καινοτομία αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ τα κράτη μέλη
ενθαρρύνονται να επενδύουν το 3% του ΑΕΠ τους
στην Έρευνα και την Ανάπτυξη έως το 2020.
Οφέλη του Δήμου και των ΜΜΕ από την εμπλοκή
του Δήμου στα Ευρωπαϊκά προγράμματα:
• Χρηματοδότηση δράσεων και παροχή ευκαιριών
στις Μικρομεσαίες Εταιρείες για συμμετοχή στα
Ε.Π.,
• Αύξηση της κατανόησης των ευρωπαϊκών
πολιτικών και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης,
• Ανάπτυξη εμπειριών και απόψεων, καθώς

παρείχε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε την έννοια
της ιθαγένειας της ΕE και το αίσθημα ευρωπαϊκής
ταυτότητας συμβάλλοντας παράλληλα στο
διαπολιτισμικό διάλογο στο πλαίσιο της πολιτισμικής
της πολυμορφίας,
• Αύξηση διάφορων δεξιοτήτων, καθώς και
ανάπτυξη της ικανότητας προγραμματισμού,
• Αύξηση της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Δήμων, οργανώσεων, φορέων και
πολιτών,
• Δημιουργία εταιρικών σχέσεων και ένταξη του
Δήμου Αγίου Αθανασίου σε θεματικά και διεθνείς
δίκτυα τα οποία θα βοηθήσουν ευκολότερα το Δήμο
στη συνέχιση της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά
έργα, έχοντας ήδη πιστωμένα σε πίστη του αρκετές
συμμετοχές και εμπειρίες, κάτι το οποίο το κάνει
περισσότερο αξιόπιστο για να επιλεγεί από μεγάλα
δίκτυα για συμμετοχή και σε άλλα Ευρωπαϊκά Έργα.

Ηλεκτρονικός Δήμος

Νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Πολίτη
Η παρουσίαση των λειτουργιών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών WebGIS, καθώς και άλλες παρουσιάσεις για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία
στις επιχειρήσεις και τους κανόνες που κάθε επίδοξος επιχειρηματίας
πρέπει να γνωρίζει παρουσιάστηκαν στις 12 Δεκεμβρίου σε ημερίδα με τίτλο
«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία σε περιόδους κρίσης - Η συμβολή του Αγίου
Αθανασίου μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Αγίου Αθανασίου με μεγάλη επιτυχία, καθώς συμμετείχαν: προσωπικό
και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου
Αθανασίου και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και
σύμβουλοι επιχειρήσεων και εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ, ΣΑΛΑ, ΕΤΕΚ και πολλοί
δημότες.
Σε χαιρετισμό του ο δήμαρχος ανέφερε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα
είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που ο δήμος καταβάλλει για
εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα με σκοπό την
εξυπηρέτηση του πολίτη, την απλούστευση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και
τον εκσυγχρονισμό στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Ήδη έχουν προχωρήσει η
εισαγωγή της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ανάπτυξης χαρτών στις Τεχνικές
Υπηρεσίες, η απευθείας πληρωμές στους δημοτικούς λογαριασμούς, ενώ η
ιστοσελίδα του δήμου παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και
πληροφόρησης για τα καθημερινά ζητήματα.
Στην ημερίδα ο Δήμος Αγίου Αθανασίου προέβηκε στην παρουσίαση ενός
γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών της περιφέρειας του WebGis μέσα στα
πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς
τους δημότες του.
Το ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονικός Δήμος: Εικονική Περιήγηση
στο Δήμο Αγίου Αθανασίου» σε συνεργασία με τις εταιρείες T.C. Geomatic
Ltd και First Elements Euroconsultants Ltd που συγχρηματοδοτήθηκε από την
Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €131.345 με
μέγιστη ενίσχυση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας €109.275.
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο να διασφαλίζει την αναβάθμιση
των υπηρεσιών και την οργάνωση του Δήμου, αλλά και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των χρηστών μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον.
Με την υλοποίηση της πιλοτικής πλατφόρμας WebGIS στο Δήμο Αγίου
Αθανασίου, κάθε πολίτης θα είναι σε θέση, σε καθημερινή βάση να καταγράφει

και να ενημερώνει το Δήμο για τα αιτήματα του, είτε από το κινητό του τηλέφωνο
είτε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή με
κάποιο δημοτικό λειτουργό.
Τα αιτήματα αυτά θα μπορούν να αφορούν προβλήματα του οδικού δικτύου,
διαρροής νερού, συλλογής απορριμμάτων, εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων,
ανάγκης επιδιορθώσεων σε κοινόχρηστους χώρους ή σχολεία κ.α. Τα αιτήματα
θα αποτυπώνονται αυτόματα σε ψηφιακούς χάρτες με την υποστήριξη του WebGIS συστήματος που αναπτύχθηκε.
Επιπλέον στην WebGIS εφαρμογή απεικονίζονται πολλαπλά σημεία
ενδιαφέροντος εντός των δημοτικών ορίων, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα,
ξενοδοχεία, εστιατόρια / μπαρ, φαρμακεία, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, φούρνοι,
σχολεία, ταχυδρομεία κλπ.
Ο στόχος της ανάπτυξης της πλατφόρμας WebGIS είναι να ικανοποιήσει τις
ανάγκες των πολιτών με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, καθώς και να δημιουργηθεί με εύκολο και
γρήγορο τρόπο ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και των πολιτών.
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Νέα

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
σοβαρότερου προβλήματος, όπως
είναι οι δυσαρμονίες των γνάθων.
Έτσι, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς
επισκέπτονται τον ορθοδοντικό για
να διορθώσουν την εικόνα τους, η
πρόκληση του ορθοδοντικού είναι
να διορθώσει τη λειτουργία του
στοματογναθικού συστήματος.

Δρ. Ευαγόρας Χρυσάνθου
Ειδικός Ορθοδοντικός
Η ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της
οδοντιατρικής η οποία ασχολείται με
τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία
των ανωμαλιών της σύγκλεισης.
Η σωστή σύγκλειση (σωστή θέση των
δοντιών και γνάθων) είναι αυτή που
θα δώσει τις αρμονικές αναλογίες
του προσώπου.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα
«στραβά δόντια» είναι συνήθως το
πιο ευδιάκριτο σύμπτωμα ενός πολύ

Η πρώτη επίσκεψη συνίσταται να
γίνεται στα 6-7 χρόνια του παιδιού.
Σ’ αυτή την ηλικία, το έμπειρο μάτι
του ειδικού, εντοπίζει τα προβλήματα
που ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται.
Η ορθοδοντική θεραπεία, όμως, δεν
αποτελεί προνόμιο μόνο των παιδιών
και των εφήβων. Κάθε ενήλικας που
δεν είχε την ευκαιρία να διορθώσει
το ορθοδοντικό του πρόβλημα σε
μικρή ηλικία, μπορεί να το κάνει
οποιαδήποτε στιγμή.
Μη ξεχνάτε λοιπόν, ότι η υγεία των
δοντιών μας και η γοητεία, είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένες και
αναντικατάστατες.

ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου
εκδήλωση με τίτλο «Περί Οίνου και Τυρού» στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου
Αθανασίου, σε συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και
του Δήμου Αγίου Αθανασίου.
Εισαγωγικό χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, κ. Κυριάκος
Χατζηττοφής, ενώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε εισήγηση
από τον Λέκτορα στο Τμήμα Γεωπονικών Σπουδών, Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης Τροφίμων, Δρ. Φώτη Παπαδήμα, ο οποίος παρουσίασε τα
διάφορα είδη τυριών της Κύπρου και τη διαδικασία παραγωγής τους. Στη
συνέχεια, ο οινολόγος Δρ Άκης Ζαμπάρτας παρουσίασε το θέμα «Το κρασί
του τόπου μας» και τέλος η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής,
Δρ. Κατερίνα Λαμπρινού, αναφέρθηκε στο κρασί και το τυρί και σε ποιές
ποσότητες θα πρέπει να καταναλώνονται για να μην είναι επιβλαβή, αλλά
να ενδυναμώνουν τον οργανισμό.
Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από δημότες του Αγίου Αθανασίου, οινόφιλους,
φοιτητές και ευρύτερο κοινό της Λεμεσού, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση
των παρουσιάσεων, είχαν την ευκαιρία να κάνουν γευστική δοκιμή κρασιών
και τυριών.
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Επισκεφθείτε την Nέα Iστοσελίδα του Δήμου Αγίου Αθανασίου

και διαφημίστε στο site μας την επιχείρηση σας

O Δήμος έχει προβεί τον τελευταίο χρόνο σε αναβάθμιση της ιστοσελίδας
του που αποτελεί τη μόνιμη και σταθερή επικοινωνία με τους δημότες. Η
ιστοσελίδα αναβαθμίζεται καθημερινά και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει
77106 μεμονωμένους επισκέπτες, 5542 επισκέπτες μόνο γι’ αυτό το μήνα.
Πέραν των ενημερωτικών σημειωμάτων, άρθρων, κειμένων, ειδήσεων,
την εφημερίδα του Δήμου, εντύπων, αιτήσεων και φωτογραφιών από τη
δραστηριότητα του Δήμου και των οργανωμένων συνόλων της περιοχής, η
ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει και διαφημίσεις εταιρειών ή / και υπηρεσιών που
προσφέρονται κυρίως στην περιοχή του Δήμου.
Οι διαφημίσεις θα αναρτηθούν στην οικοσελίδα της ιστοσελίδας του δήμου

με διαστάσεις 200pxl (πλάτος) x 90pxl (ύψος). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να αποστείλουν το λογότυπο ή το εικονίδιο που θέλουν να εμφανίζεται στις
πιο πάνω διαστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, οι εταιρείες που έχουν
δική τους ιστοσελίδα, θα πρέπει να αποστείλουν το URL της σελίδας για να
μπορέσουν οι υπηρεσίες του Δήμου να τοποθετήσουν σύνδεσμο ο οποίος θα
παραπέμπει στην ιστοσελίδα τους.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με το θέμα αυτό, παρακαλώ όπως
επικοινωνείτε με τον κ. Μιχάλη Μοδέστου (Λειτουργό Εξυπηρέτησης Δημοτών)
στα τηλ. 25864116 / 25864142 ή στο e-mail: michalis-techservises@cytanet.
com.cy ή μέσω φαξ στο 25 725315.

Διάλεξη αντιμετώπισης καρδιακής

ανακοπής

Διάλεξη με θέμα «Αιφνίδιος θάνατος σε δημόσιο χώρο, πως ο απλός πολίτης
μετατρέπεται από θεατής σε διασώστη», πραγματοποίησε ο Δήμος Αγίου
Αθανασίου σε συνεργασία με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ),
την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου και τον Σύνδεσμο «Παλμός Ζωής», την
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός» του
Δήμου.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας ενημέρωσης των
πολιτών για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής υπό την αιγίδα της
Ευρωβουλευτού Αντιγόνης Παπαδοπούλου, η οποία είναι και η Πρόεδρος του
Συνδέσμου «Παλμός Ζωής».
Σε χαιρετισμό της η Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στους στόχους του Συνδέσμου
λέγοντας ότι ο «Παλμός Ζωής» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 από μια
ομάδα ευαισθητοποιημένων ατόμων για το θέμα της ξαφνικής καρδιακής
ανακοπής. «Στο σύντομο χρόνο ζωής του έχει να επιδείξει πλούσιο έργο τόσο
στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Ευελπιστούμε να ευαισθητοποιήσουμε
την κυπριακή κοινωνία και να προσελκύσουμε στις τάξεις μας νέα μέλη»,
σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Παπαδοπούλου. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι
ο Σύνδεσμος οργανώνει και συντονίζει δραστηριότητες στήριξης, παροχής
βοήθειας και πληροφόρησης, προς επιβιώσαντες από καρδιακή ανακοπή ή τις
οικογένειές τους.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου
Κυριάκος Χατζηττοφής, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους διοργανωτές για
τη διάλεξη αυτή, που είναι όπως είπε ένα επίκαιρο θέμα, καθώς δυστυχώς
ως λαός βρισκόμαστε σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Γι’ αυτό είπε, είναι καλό να
διοργανώνονται τέτοιου είδους διαλέξεις, εκστρατείες οι οποίες μπορούν
να συμβάλουν πάρα πολύ θετικά, τονίζοντας ότι το μήνυμα για την ανάγκη
πρόληψης και άσκησης θα πρέπει να είναι στην καθημερινή μας έγνοια μιας κι
έχουμε, όπως συμπλήρωσε, αποκτήσει κακές συνήθειες.
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