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Eυχές για Καλές Γιορτές
και Ευτυχισμένο το 2012
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e- municipality

μήνυμα δημάρχου

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ...

Μήνυμα Δημάρχου

Αγαπητοί δημότες, αγαπητοί φίλοι,
Θέλω, αποχαιρετώντας τη χρονιά που φεύγει, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
και την υπηρεσία του Δήμου Αγίου Αθανασίου για τη δική τους αποφασιστική συνεισφορά στο να
γίνουν πράξη όλα αυτά που καταθέσαμε και που όλοι βιώνουμε και χαιρόμαστε.
Σε λίγες μέρες θα υποδεχθούμε την καινούργια χρονιά με την αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν καλύτερες
συνθήκες στον τόπο μας, έτσι που να μπορέσουμε απρόσκοπτα να συνεχίσουμε όλα όσα τώρα έχουμε
ξεκινήσει, με στόχο να πάρουμε τον Άγιο Αθανάσιο εκεί που του αξίζει.
Καλύτερες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι πιο ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης για όλο το λαό, κάτι το
οποίο ευχόμαστε ολόψυχα, γιατί μόνο μέσα από την ανάπτυξη μπορεί να συνεχίσει η βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Στους πρόσφυγες συνδημότες μας ευχόμαστε το 2012 να είναι χρόνος επιστροφής, επανένωσης και ελευθερίας, γιατί μόνο τότε θα μπορούμε όλοι
πια ν’ ατενίζουμε το μέλλον με σιγουριά.
Καλές Γιορτές, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2012.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής
e – municipality / Ηλεκτρονικός Δήμος: Θέλουμε τη δική σας άποψη
Σήμερα η λειτουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης απαιτεί την παροχή έγκυρης και έγκαιρης
πληροφορίας / ενημέρωσης προς τον πολίτη, αλλά και τη δυνατότητα
άμεσης, σωστής, αναλυτικής, ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης
αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά.
Η χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων όπως των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (Geographical Information Systems-GIS)
μπορεί να διευκολύνει τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών από
τους δημοτικούς υπαλλήλους αποφορτίζοντας τους από χρονοβόρες και
γραφειοκρατικές διαδικασίες συλλογής και καταχώρησης δεδομένων,
γεγονός που ενισχύει τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Με την υλοποίηση της πιλοτικής πλατφόρμας GIS στο Δήμο Αγίου
Αθανασίου, κάθε πολίτης θα είναι σε θέση, σε καθημερινή βάση,
να καταγράφει και να ενημερώνει το Δήμο, είτε από το κινητό του
τηλέφωνο, είτε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου για τα αιτήματα του
χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή με κάποιο δημοτικό λειτουργό.
Για το σκοπό αυτό θέλουμε τη δική σας άποψη μέσω ενός
ερωτηματολογίου το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
δήμου www.agiosathanasios.org.cy και αφού το συμπληρώσετε να το
παραδώσετε στο δημαρχείο ή να το αποστείλετε στο φαξ: 25725010
ή στο email: demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy.
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
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
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Ανακοίνωση που σας ενδιαφέρειθα

ου Αγίου Αθανασίου
Σας πληροφορούμε ότι το ταμείο του Δήμ
αία εργάσιμη ημέρα του
είναι κλειστό στις 30/12/2011, τελευτ
λογαριασμών.
έτους, λόγω διαδικασιών κλεισίματος των
αιρα τους λογαριασμούς
Παρακαλείσθε όπως εξοφλήσετε έγκ
φορολογιών σας μέχρι τις 29/12/2011.
εται πρόσθετη επιβάρυνση
Μετά την πιο πάνω ημερομηνία επιβάλλ
ύψους 10%.

Πράσινος Δήμος

Δεκέμβριος 2011

Βράβευση του Δήμου Αγίου Αθανασίου
Ο δήμος Αγίου Αθανασίου βραβεύθηκε ως η
Τοπική Αρχή με τη σημαντικότερη πρόοδο στην
Ανακύκλωση, αφού όπως ανέφερε ο πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Green Dot Κύπρου
κ. Μιχάλης Σπανός, ο Άγιος Αθανάσιος υπήρξε ο
δήμος στον οποίο η ανακύκλωση των συσκευασιών
έγινε υπόθεση του ιδίου του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου, αφού τα τελευταία χρόνια
ανέλαβαν εκστρατεία από πόρτα σε πόρτα, για να
ενθαρρύνουν τους δημότες να συμμετέχουν στην
ανακύκλωση, ενώ πραγματοποιούνται μια σειρά
από πρωτοβουλίες, εκδόσεις και εκδηλώσεις με
τις οποίες θέτουν ως στόχο τους ψηλότερους
στόχους και εμπλοκή του κοινού.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
στην παρουσία των Υπουργών Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών

κ.κ. Ηλιάδη και Συλικιώτη, η Green Dot Κύπρου
απένειμε τα πρώτα βραβεία σε συνεργάτες της και
οργανώσεις με την ευκαιρία των πέντε (5) χρόνων
από τη λειτουργία της.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος
Χατζηττοφής, κατά την τελετή βράβευσης, ανέφερε
πως η βράβευση αυτή, πέραν του ότι αποτελεί τιμή
για το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, συνιστά
ταυτόχρονα πρόκληση και πρόσκληση για ανάπτυξη
και άλλων πρωτοβουλιών, ενώ αναφέρθηκε στη
νέα εποχή που η Κύπρος εισέρχεται σε ζητήματα
που αφορούν στη σωστή διαχείριση των διάφορων
ρευμάτων από απορρίμματα και στον καθοριστικό
ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι
Τοπικές Αρχές.

Η Green Dot Cyprus «επιβραβεύει» τις Τοπικές Αρχές με
την καλύτερη απόδοση στην ανακύκλωση

Η Green Dot Κύπρου θέλοντας να επιβραβεύσει
τις Τοπικές Αρχές, οι οποίες σημειώνουν
τις καλύτερες επιδόσεις, ή παρουσιάζουν
τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ανακύκλωση
συσκευασιών, έχει δημιουργήσει το μεγάλο
«Μπαλόνι της Ανακύκλωσης» το οποίο
τοποθετείται για περίοδο ενός μηνός σε
κεντρικό σημείο της κάθε Τοπικής Αρχής.
Το «Μπαλόνι της Ανακύκλωσης» αποτελεί μια
ένδειξη εκτίμησης προς όλους όσοι συμβάλλουν
καθημερινά στην προσπάθεια για δημιουργία
ενός καλύτερου αύριο για τον τόπο μας. Η
συμβολή των Δήμων και Κοινοτήτων στην
προσπάθεια για ευαισθητοποίηση, ενημέρωση
και παρότρυνση των πολιτών για συμμετοχή στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι αδιαμφισβήτητα
πρωταρχικής σημασίας.
Η Green Dot Κύπρου έχει τοποθετήσει το
μπαλόνι μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο
Αγίου Αθανασίου, επιβραβεύοντας τη συνεχή
και αποτελεσματική προσπάθεια του δήμου στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης.
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Κεντρικής Πλατείας συνέχεια…. ξεκινά η τρίτη φάση των έργων
Σε προκήρυξη της 3ης και τελευταίας φάσης των έργων της Κεντρικής
Πλατείας Αγίου Αθανασίου προχώρησε ο Δήμος, ολοκληρώνοντας έτσι το πιο
μεγάλο έργο ανάπλασης το οποίο έγινε ποτέ στο δήμο. Η 3η φάση περιλαμβάνει
κυρίως την αποκατάσταση του Παλαιού Συνεργατικού Παντοπωλείου και τη
μετατροπή σε Δημοτική Βιβλιοθήκη, την ανάπτυξη χώρων για απασχόληση της
νεολαίας, καθώς και δημιουργία κέντρων αναψυχής.
Η αποπεράτωση αυτών των έργων και η χρήση τους από το κοινό είναι στοιχεία
που θα συμβάλουν αποφασιστικά, σύμφωνα με το Δήμαρχο Κυριάκο Χατζηττοφή,
σε αυτό που είχε θέσει ως στόχο το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή τη μετατροπή
του μεγάλου πλατειακού χώρου σε χώρο κοινωνικής συναναστροφής για όλες
τις ηλικίες με άνεση και ασφάλεια.
Το όλο έργο της Πλατείας υπήρξε μια αναγκαία Πολεοδομική τομή που όσο
περνά ο καιρός ο κόσμος θ’ αντιλαμβάνεται τη σημασία της. Το κόστος του
έργου της 3ης φάσης, που γίνεται εξ’ ολοκλήρου με δαπάνες του δήμου,
αναμένεται να κυμανθεί γύρω στις 600.000 ευρώ βάσει των προσφορών που
έχουν κατατεθεί στο δήμο.

Ολοταχώς για το

Λαογραφικό Δημοτικό Μουσείο

Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των έργων για την
αποκατάσταση της «Κατοικίας Σωφρονίου» και μετατροπής
της σε Δημοτικό Μουσείο. Ένα έργο που γίνεται
πραγματικότητα με τη συνεισφορά του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Λεμεσού.

αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του χρόνου. Με βάση
τους μελετητές του έργου αυτό θα γίνει σε δύο φάσεις.
Αρχικά θα γίνει στερέωση του διατηρητέου και ακολούθως
θα προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής των χώρων σε
μουσείο.

Έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πολεοδομικές
άδειες και έχουν γίνει οι αναγκαίες μελέτες. Το έργο
βρίσκεται σε διαδικασία προσφοριοδότησης και οι εργασίες

Το κόστος αναπαλαίωσης του Λαογραφικού Μουσείου
προϋπολογίζεται στις 600.000€, ενώ το κόστος του όλου
έργου αναμένεται να κυμανθεί γύρω στις 900.000 ευρώ.

Μεγαλώνει το Δημοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου
Σε προχωρημένη φάση βρίσκονται οι εργασίες για την επέκταση της νότιας
πτέρυγας του Δημοτικού Μεγάρου στον Άγιο Αθανάσιο, αφού αυτό κρίθηκε
αναγκαίο για την κάλυψη αναγκών τόσο του προσωπικού, όσο και της καλύτερης
εξυπηρέτησης του κοινού.
Οι επεκτάσεις, πέραν από τη δημιουργία νέων γραφείων, περιλαμβάνουν και
άλλες βελτιωτικές εργασίες στα σημερινά γραφεία, αλλά και στους υπόλοιπους
χώρους του Δημοτικού Μεγάρου, αφού σε κάποιες των περιπτώσεων είναι
αναγκαία η εξασφάλιση πρόσθετων αποθηκευτικών χώρων.

15 χρόνια λοιπόν, μετά από τη λειτουργία του Δημοτικού Μεγάρου και 25
χρόνια από την ύπαρξη της εκλελεγμένης Τοπικής Αρχής του Αγίου Αθανασίου,
η έντονη ανάπτυξη της περιοχής είχε ως απότοκο και την παραπέρα ενίσχυση
των υποδομών του ίδιου του χώρου εργασίας της δημοτικής υπηρεσίας, ενώ
ανάλογος σχεδιασμός έχει γίνει και για την Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, η
οποία επίσης μπαίνει σε πορεία υλοποίησης.
Το κόστος ανέρχεται στις 170.000 ευρώ και οι εργασίες αναμένονται να
ολοκληρωθούν περί τέλος του μήνα Ιανουαρίου 2012.

Προκηρύχθηκαν οι προσφορές για τη διάνοιξη της οδού Μιχάλη Ζαβού
Τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής του Οργανισμού Ανάπτυξης
Γης θέτουν τα δημόσια έργα από τις αρχές του νέου χρόνου, αφού μετά
από έντονες παραστάσεις και διαβήματα του Δημάρχου προκηρύχθηκαν οι
προσφορές για το έργο που αφορά στη διάνοιξη εισόδου από τον παρακαμπτήριο
δρόμο προς τη Μιχάλη Ζαβού.
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Το έργο, σύμφωνα πάντα με τα δημόσια έργα, θα ανέλθει στις 350.000 ευρώ
και περιλαμβάνει πέραν από τη διάνοιξη οδικού δικτύου και βελτίωση του
συστήματος βρόχινων νερών.
Τα κατασκευαστικά έργα αρχίζουν αρχές του νέου χρόνου.

Πολιτισμός

Δεκέμβριος 2011

Τον Αύγουστο που μου χρωστάς / Μουσική συναυλία αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα

Με εξαιρετική επιτυχία ο Δήμος Αγίου Αθανασίου πραγματοποίησε
συναυλία - αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη Μάριο Τόκα στα πλαίσια των
Καλοκαιρινών Πολιτιστικών του Εκδηλώσεων στις 31/8/2011.
Άτομα κάθε ηλικίας συνέρρευσαν στην κεντρική πλατεία του Δήμου
και απόλαυσαν μια όμορφη διαδρομή στο μουσικό έργο του Μάριου
Τόκα από τον πρώτο του δίσκο «τα τραγούδια της παρέας» μέχρι τον
τελευταίο «άσπρο μαντήλι ανέμιζε». Παρουσιάστηκαν φυσικά και τα
τραγούδια σταθμοί στη δισκογραφία του. Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε
από το μουσικό σχήμα του Μιχάλη Πουργουρίδη.
Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Χατζηττοφή ανέφερε πως
η όλη εκδήλωση γίνεται με σκοπό να τιμηθεί το σπουδαίο έργο του
αξέχαστου σε όλους Μάριου Τόκα, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία του
και την προσφορά του που κρατούν τη μνήμη του ζωντανή. Μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε στα τραγούδια του που πάντοτε εμπνέουν ελπίδα
και στερεώνουν την αισιοδοξία για το αύριο.
Τέλος ο δήμαρχος απένειμε μεταθανάτια τιμητική πλακέτα, ως
ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης για την προσφορά του Μάριου
Τόκα στην τέχνη και τον πολιτισμό, την οποία παρέλαβε ο αδελφός
του που παρέστη στην εκδήλωση. Χορευτικό πρόγραμμα παρουσίασε
επίσης το συγκρότημα Λαϊκών Παραδοσιακών Χορών του Δήμου, με
χοροδιδάσκαλο τον Ξάνθο Ξάνθου.

Βραδιά Ποίησης – Αφιέρωμα στον Παύλο Λιασίδη σε συνεργασία
με τον Ραδιοφωνικό Σταθμό «Άστρα»

Μια βραδιά ποίησης αφιερωμένη στον κύπριο
ποιητή Παύλο Λιασίδη (110 χρόνια από τη γέννηση
του), πραγματοποίησε ο Δήμος Αγίου Αθανασίου
ως ελάχιστη τιμή στον κορυφαίο ποιητή της
φτώχειας των ρεσπέριδων, της ανέχειας των
αγροτών και της εξαθλίωσης των εργατών στις
πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.
Σε ομιλία του ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου
Κυριάκος Χατζηττοφής αναφέρθηκε εν συντομία
στο βίο του ποιητή, τονίζοντας ότι ο Παύλος
Λιασίδης βίωσε τις στερήσεις και τις κακουχίες της
γενιάς του, υψώνοντας όμως έναντι τους την «την
αρκοντκιά του νου» και τραγούδησε τον έρωτα.
Παράλληλα, μέσα από τους στίχους του, ήταν
σκληρά επικριτικός έναντι των υπεύθυνων των
δεινών του τόπου και του λαού, των αποικιοκρατών,
των ντόπιων εκμεταλλευτών και του ανώτατου
κλήρου, σημείωσε ο δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος στη συνέχεια είπε ότι το έργο του
Παύλου Λιασίδη αναγνωρίστηκε από την πολιτεία
και τιμάται, αλλά η μεγαλύτερη καταξίωση για τον

ποιητή υπογράμμισε είναι η διαχρονικότητα του
οράματος του όπως αποτυπώνεται μέσα από τους
στίχους του, για κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη,
για ελευθερία και ειρήνη.
Η βραδιά ποίησης περιελάμβανε απαγγελίες
των ποιημάτων του από τους ηθοποιούς Ανδρέα

Τσουρή, Νίκο Βατυλιώτη και Πόπη Αβραάμ,
καθώς επίσης και μελοποιημένα ποιήματα του
από τον Κούλη Θεοδώρου, αλλά και από το
Μιχάλη Τερλικκά. Παρουσίαση του έργου έκανε
ο Λογοτέχνης Θωμάς Συμεού, επισημαίνοντας τα
σημαντικότερα κομμάτια της ποιητικής συλλογής
του Παύλου Λιασίδη.
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Εξαιρετική επιτυχία σημείωσαν όλες οι Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής
Την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής τίμησε ο δήμος Αγίου Αθανασίου με την 3η
χορωδιακή συνάντηση δημοτικών χορωδιών της Μείζονος Λεμεσού, στην
κατάμεστη απο κόσμο «Πλατεία Ειρήνης» στις 26 Ιουνίου.

Τα σκήπτρα στο θέατρο…
Όλες ανεξαιρέτως οι θεατρικές παραστάσεις που δόθηκαν στα πλαίσια των
καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου σημείωσαν εξαιρετική
επιτυχία. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν εκπληκτική επιβεβαιώνοντας το
γεγονός ότι ο δήμος Αγίου Αθανασίου τρέφει ιδιαίτερη αγάπη προς το θέατρο.

Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Αγίου Αθανασίου
Κορύφωμα των θεατρικών παραστάσεων, η παράσταση που έδωσε ο
ερασιτεχνικός όμιλος θεάτρου του δήμου Αγίου Αθανασίου με το έργο «Γκόλφω
FOREVER» του Ντίνου Σπυρόπουλου σε σκηνοθεσία της κας Μαριλένης
Σταύρου.

Παράσταση Κινέζικου Συγκροτήματος
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού και την Πρεσβεία της Κίνας, παράσταση Κινέζικου
συγκροτήματος το οποίο αναβίωσε τη λαμπερή παραδοσιακή κινέζικη
κουλτούρα χορού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην «Πλατεία Ειρήνης»
του δήμου και εξέπληξε ευχάριστα όλους τους παρευρισκόμενους.

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Αγίου Αθανασίου κουβαλάει πλέον μια
παράδοση δεκατεσσάρων χρόνων. Δεκατεσσάρων χρόνων με συμμετοχή
σε διαγωνισμούς, αξιοποίηση του ερασιτεχνικού δυναμικού του Δήμου
(εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές) και συμβολή στην παραπέρα
ανάπτυξη θεατρικής παιδείας μεταξύ των ανθρώπων του Δήμου.
Στην παράσταση παρευρέθηκε πολύς κόσμος και παρακολούθησε το
αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και προσπαθειών πολλών μηνών. Η
όλη παράσταση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 24ου Ερασιτεχνικού
Διαγωνισμού που διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Θ.Ο.Κ.).
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Διάλεξη με θέμα «Η Βία μας κτυπά την πόρτα - Αντιμετωπίστε το»
Διάλεξη με θέμα τη βία και την εφηβεία πραγματοποίησε το Κέντρο Οικογένειας
«ΛΗΤΩ» σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Αθανασίου και τον «Σύνδεσμο
Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια» στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου στις 2/11/2011. Το θέμα της διάλεξης ήταν «Η Βία μας χτυπά
την πόρτα – Αντιμετωπίστε το» και στόχος ήταν η ανάδειξη του προβλήματος,
η ευαισθητοποίηση, αλλά ταυτόχρονα και η ενημέρωση για τον τρόπο που
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
Ομιλήτριες στη διάλεξη ήταν οι κ.κ. Αλεξία Σολομωνίδου, Κοινωνική
Λειτουργός και Στέλλα Ελευθεριάδη, Ψυχολόγος από το «Σύνδεσμο Πρόληψης
και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια» και οι Λειτουργοί του Κέντρου

Οικογένειας «Λητώ» Αγίου Αθανασίου κ.κ.
Μαρίνα Ζανέττη, Ψυχοθεραπεύτρια και Αγγέλα
Ιωάννου, Κοινωνική Λειτουργός. Στις αναλύσεις
τους αναφέρθηκαν στις μορφές βίας, στον τρόπο
προσέγγισης των διαφόρων προβλημάτων που
δημιουργούνται, αλλά και στην αντιμετώπιση τους.
Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος
Χατζηττοφής στο χαιρετισμό του επαίνεσε το
Κέντρο Οικογένειας «Λητώ» και τον «Σύνδεσμο
Πρόληψης και αντιμετώπισης της Βίας στην
Οικογένεια» για την εκδήλωση και για την καλή
συνεργασία. Αναφερόμενος στο φαινόμενο της Βίας,
αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει και τοποθετήθηκε στη σημαντικότητα της
πρόληψης και της ευθύνης των Τοπικών Αρχών. Αναφέρθηκε στη δημιουργική
απασχόληση των παιδιών και των εφήβων, αλλά και των ενηλίκων με έργα
όπως η Παιγνιοθήκη, το Δημοτικό Κέντρο Νεολαίας, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το
«Ανοικτό Σχολείο» και το Κέντρο Οικογένειας «ΛΗΤΩ».
Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή την εκδήλωση, καθώς και η
μαζική προσέλευση και συμμετοχή φοιτητών. Η διάλεξη έκλεισε με συζήτηση
μεταξύ του ακροατηρίου, των ομιλητών και του Δημάρχου κ. Χατζηττοφή.

ΡΟΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Σε μια από τις πιο όμορφες νεολαιίστικες εκδηλώσεις εξελίσσεται χρόνο με το
χρόνο η Βραδιά Ροκ Μουσικής που ο Δήμος Αγίου Αθανασίου πραγματοποιεί
στην παραλία του Δήμου με τη συμμετοχή συγκροτημάτων ντόπιων και του
εξωτερικού.
Η πέμπτη στη σειρά εκδήλωση αγκαλιάστηκε από πάρα πολλούς νεολαίους
(υπολογίζεται πέραν των 3500 χιλιάδων που παρακολούθησαν), αλλά και
άλλους λάτρεις της μουσικής αυτής που επιλέγουν να διασκεδάσουν δίπλα από
την καλοκαιρινή αύρα της θάλασσας.
Πρωταγωνιστές της βραδιάς για φέτος το Ελληνικό συγκρότημα ONAR και
τα κυπριακά συγκροτήματα Κομμένες Χορδές, Caught on delay, Ορειβάτες,
Λωποδύτες και το μουσικό σχήμα της Διαχρονικής μουσικής σκηνής. Η όλη
εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή των ραδιοφωνικών εκπομπών «Τρένο
Φάντασμα» και «Rolline Stone» από το Κανάλι 6. Η συναυλία ήταν ανοικτή στο
κοινό και ο κόσμος χόρεψε στους ρυθμούς της ροκ μουσικής.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Κυριάκος Χατζηττοφής,
καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους, που κατέκλεισαν με ενθουσιασμό
το χώρο της εκδήλωσης, λέγοντας πως οι επιτυχείς διοργανώσεις των
προηγούμενων χρόνων έγιναν η αιτία για να καθιερωθεί αυτό το γεγονός, αφού
το εναλλακτικό ροκ εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή γενιά, αφού συνάδει
με την πάλη και την αντίσταση σε καθετί που τείνει να κουρελιάσει τα όνειρα
της και τις ελπίδες της για μια καλύτερη ζωή σε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία που
να διασφαλίζει τα δικαιώματα της στη μόρφωση, στην εργασία και στην πρόοδο.
Υποσχέθηκε δε, ότι η εκδήλωση αυτή που φέρνει κοντά όλους τους νέους της
περιοχής σε ένα από τους πιο όμορφους χώρους του Δήμου θα συνεχίσει να
αναβαθμίζεται και προκήρυξε τη νέα συνάντηση για τη νέα χρονιά.
Τέλος ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή
τους, καθώς επίσης για τη συνεργασία τους το ΚΑΝΑΛΙ 6 και τις Ραδιοφωνικές
εκπομπές «Τρένο Φάντασμα» και «Rolline Stone».
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49η Εθελοντική Αιμοδοσία - «Συνεχής προσφορά στο συνάνθρωπο»
Αθρόα ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην καθιερωμένη εθελοντική
αιμοδοσία που διοργανώνει ο δήμος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία
με τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας-Διαφώτισης (ΣΕΑΔ) και την
Τράπεζα Αίματος του Νοσοκομείου Λεμεσού.
Σε ομιλία του ο δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής εξέφρασε τις
ευχαριστίες του σε όλους τους αιμοδότες που πάντα δίνουν το παρών
τους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως «παρά τον προβληματισμό
του κόσμου για τα όσα συμβαίνουν γύρω του, εντούτοις η παρουσία
του δίνει το μήνυμα ότι ο αλτρουισμός, η ανθρωπιά και ο εθελοντισμός
συνεχίζουν να υπάρχουν αμείωτα».
Με τη σειρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την Κοινωνική
Πρόνοια του δήμου Σωτήρης Πρωτοπαπάς, δήλωσε ότι η αιμοδοσία
έχει καθιερωθεί εδώ και 25 χρόνια και πραγματοποιείται δύο φορές
το χρόνο. Τόνισε δε, ότι επιτελείται ένα θεάρεστο έργο το οποίο είναι
πολύτιμο για όλους, αφού με την αιμοδοσία μπορούν να σωθούν ζωές
πολλών συνανθρώπων μας.
Στην αιμοδοσία παρέστη, εκ μέρους του διευθυντή Γενικού
Νοσοκομείου Λεμεσού, ο Ανώτατος Λειτουργός Δρ. Κώστας
Χατζηπολυδώρου, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η φετινή
χρονιά είναι αφιερωμένη στον εθελοντισμό και ο εθελοντισμός είναι
μια έκφραση ανθρωπισμού και αποτελεί αυθόρμητη, ενσυνείδητη και
ανιδιοτελή προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας».
Τέλος ο δήμος Αγίου Αθανασίου δεξιώθηκε όλους τους εθελοντές
αιμοδότες.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 23
Οκτωβρίου η καθιερωμένη εκδρομή συνταξιούχων
Αγίου Αθανασίου. Ως γνωστό η εκδρομή αυτή, που
γίνεται σε συνεργασία με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο
Λεμεσού, αποτελεί την καλύτερη ψυχαγωγία για τα
άτομα της 3ης ηλικίας, αφού πέραν της εκδρομής και
περιήγησης σε διάφορους θρησκευτικούς και άλλους
χώρους της ελεύθερης Κύπρου, αποτελεί ευκαιρία
κοινωνικής συνεισφοράς και ψυχαγωγίας.
Φέτος στην εκδρομή συμμετείχαν πέραν των 400
ατόμων, τα οποία επισκέφθηκαν τις εκκλησίες Αγίου
Ξενοφώντος στο Μαζωτό και Παναγίας Αγγελόκτιστης
στο Κίτι, περπάτησαν στην πλατεία Ευρώπης
(Φοινικούδες) στη Λάρνακα και στη συνέχεια οι
διοργανωτές παρέθεσαν στους εκδρομείς δεξίωση στο
εστιατόριο «Πανόριο» στη Δρομολαξιά.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Κυριάκος
Χατζηττοφής εξήρε τη σημασία των πρωτοβουλιών
αυτών που ενισχύουν την ανάπτυξη καλών σχέσεων
μεταξύ των δημοτών. Συνεχάρη εκείνα τα σωματεία
του δήμου που σε εθελοντική βάση στηρίζουν τα
άτομα της 3ης ηλικίας και ευχαρίστησε το Συνεργατικό
Ταμιευτήριο Λεμεσού για τη συνεχή και αδιάλειπτη
προσφορά του στο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο που
επιτελεί ο δήμος.
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Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο
Χίλβερσουμ της Ολλανδίας από τις 11 - 18 Ιουλίου
2011. Το σεμινάριο οργανώθηκε από το Διεθνές
Συμβούλιο της Ολλανδίας σε συνεργασία με
το δίκτυο Unique. Μια εβδομάδα εσωτερικής
και ομαδικής ανασκόπησης, αναζήτησης και
συνεργασίας ανάμεσα σε 20 συμμετέχοντες
από διάφορες χώρες (Αρμενία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γεωργία, Εσθονία, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία,
Ρωσία, Σλοβενία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Κύπρο).
Το σεμινάριο αυτό, στο οποίο συμμετείχαν
εκπαιδευτές που ασχολούνται με θέματα νεολαίας,
χαρακτηρίζει η μοναδικότητα. Ο σκοπός του
σεμιναρίου ήταν η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός
των συναισθηματικών ικανοτήτων και της
αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, η ανάδειξη
νέων τεχνικών / προσεγγίσεων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, καθώς και η
μετάδοση χρήσιμων εργαλείων και απόψεων από
τον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας
και ο χειρισμός καταστάσεων στρες κατά τη

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

διάρκεια της εργασίας των συμμετεχόντων ως
εκπαιδευτές. Το σεμινάριο, στόχευε στη συζήτηση
καίριων θεμάτων / ζητημάτων που αντιμετώπιζαν
οι εκπαιδευτές κατά την εργασία τους και στο να
βοηθήσει τους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν το
δικό τους προσωπικό και επαγγελματικό σχέδιο
και να διατηρήσουν το πάθος και τα κίνητρα για
εργασία, λαμβάνοντας υπόψη και αναδεικνύοντας
τη μοναδικότητα τους.
Το σεμινάριο περιελάμβανε ασκήσεις που
στόχευαν στα πιο πάνω και είχαν κύριο μέλημα την
ικανοποίηση των ερωτημάτων που απασχολούσαν
τους συμμετέχοντες σχετικά με την προσωπική

Συμμετοχή του Δημοτικού Συμβούλιου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
Έλαβε μέρος σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο
EL Escorial, που βρίσκεται στα περίχωρα
της Μαδρίτης, απο τις 2 εώς 8 Νοεμβρίου
2011 το ΔΣΝ.

παρουσίασε στοιχεία από την παράδοση
και την κουλτούρα, της έτσι ώστε να δοθεί
η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να
αλληλογνωριστούν μεταξύ τους.

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν «Removing the
linguistic barriers in English with Ιntercultural
Communication” και οι χώρες που έλαβαν
μέρος ήταν Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία,
Βουλγαρία, Αγγλία και Κύπρος.

Επίσης το πρόγραμμα περιελάμβανε
βραδιά πολιτισμού και κουλτούρας, όπου
οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία
να παρουσιάσουν και να δοκιμάσουν
παραδοσιακά εδέσματα της κάθε χώρας.

Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να
γνωριστούν άνθρωποι με διαφορετικές
κουλτούρες χωρίς τους γλωσσικούς
φραγμούς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
μαθήματα αγγλικών σε όλους τους
συμμετέχοντες με σκοπό να μπορούν να
επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ κατά τη
διάρκεια του προγράμματος η κάθε χώρα

Οι
διοργανωτές
ξενάγησαν
τους
συμμετέχοντες στο El Escorial και τη
Μαδρίτη για γνωριμία με τον πολιτισμό και
την κουλτούρα τους.
Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του
Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αγίου
Αθανασίου κ. Γιώργος Χριστοδούλου

και κυρίως την επαγγελματική τους ζωή. Σ’ αυτό
συνέβαλαν εκπαιδευτικοί μέθοδοι σε εσωτερικό
και εξωτερικό χώρο όπως ασκήσεις οικοδόμησης,
ομαδικού πνεύματος, ασκήσεις που βοηθούσαν
σε περισυλλογή και εσωτερική ενδοσκόπηση
τις περισσότερες φορές, οι οποίες γίνονταν σε
ομάδες, αλλά και σε ατομικό επίπεδο.
Στις δηλώσεις της η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεολαίας Αγίου Αθανασίου κα Λία
Λεβέντη ανέφερε χαρακτηριστικά πως η συμμετοχή
της στο unique Ride ήταν μια εξαιρετική εμπειρία.
«Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω
σε ένα σεμινάριο όπως αυτό και να περάσω
μια εβδομάδα είσπραξης θετικής ενέργειας,
αποκομίζοντας πολλά θετικά στοιχεία και γνώσεις
σ’ ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας».

στο EL Escorial στη Μαδρίτη

ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και είχε
την ευκαιρία να γνωρίσει άτομα από διαφορετικές χώρες και
πολιτισμούς και επέστρεψε γεμάτος εμπειρίες και φίλους.

Ευρωπαϊκός Εθελοντισμός: Εμπόδια και Προκλήσεις
Το ΔΣΝ συμμετείχε επίσης στην ημερίδα που
διοργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος
«Νέα Γενιά σε Δράση» στα πλαίσια των εκδηλώσεων
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2011. Θέμα
της ημερίδας ήταν ο ευρωπαϊκός εθελοντισμός,
εμπόδια και προκλήσεις.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η Ευρωπαϊκή
Eθελοντική Υπηρεσία (European Voluntary Service) του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση»
από την Εθνική Υπηρεσία και προβλήθηκαν κάποια
παραδείγματα καλής πρακτικής από οργανώσεις
που έχουν ήδη φέρει εθελοντές στην Κύπρο από
διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους
αξιοποιούν κατάλληλα. Παράλληλα, ακούστηκαν
προσωπικές ιστορίες εθελοντών που βίωσαν την

εμπειρία της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας
σε κάποια χώρα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της
δικής τους επιλογής.

Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημητρίου και η Ευρωπαία
Επίτροπος αρμόδια για θέματα Εκπαίδευσης,
Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κα
Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η ημερίδα περιελάμβανε ακόμη συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης μεταξύ νέων και
αξιωματούχων του κράτους με θέμα «Η διάνοιξη
του ευρωπαϊκού εθελοντισμού σε όλους τους
νέους της Κύπρου. Εμπόδια, προκλήσεις και
εργαλεία». Η εκδήλωση έληξε με έκθεση από Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και Οργανώσεις
Νεολαίας για σκοπούς ενημέρωσης και δικτύωσης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ.
Ανδρέας Βύρας, ο πρώην Υπουργός Παιδείας και
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Αη Αθανασίτικα

Νέα
www.agiosathanasios.org.cy

Ικανοποίηση στο Δήμο Αγίου Αθανασίου από τα νέα Τοπικά Σχέδια
Με ικανοποίηση δέχτηκαν τα νέα Τοπικά Σχέδια τόσο οι άνθρωποι που
ασχολούνται με την ανάπτυξη, αλλά και πάρα πολλοί δημότες του Αγίου
Αθανασίου. Είναι ενδεικτικό ότι για τους τελευταίους τα νέα Τοπικά Σχέδια,
όπως έχουν αναθεωρηθεί, συμβάλλουν άμεσα στη στέγαση των μελών των
οικογενειών τους, αφού ενδεικτικά σε μια σειρά περιοχών υπάρχει προσθήκη
ενός ή και δύο ορόφων με ανάλογες αυξήσεις των δομήσιμων μέτρων,
λύνοντας έτσι προβλήματα στέγασης νέων ζευγαριών.
Παράλληλα έχει απαλλάξει από την υποχρέωση αρκετούς επηρεαζόμενους
δημότες να προσφύγουν σε διαδικασία «Μελέτης Παρέκκλισης» για
νομιμοποίηση των επεκτάσεων που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα
σχέδια. Θετικότατες τομές έχουν επιφέρει σύμφωνα και με το Δήμαρχο
Κυριάκο Χατζηττοφή στις πιο κύριες εμπορικές περιοχές του δήμου, καθώς και
στην τουριστική περιοχή (παραλιακό μέτωπο Αγίου Αθανασίου) δημιουργώντας
τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση ιδιοκτησιών που μέχρι σήμερα παρουσίαζαν
εικόνες εγκατάλειψης.
Θετικές αλλαγές έχουν προκύψει και για τη Βιομηχανική Περιοχή, ενώ
μελετώντας κάποιος τις νέες πρόνοιες ή και τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί

διαπιστώνει πως η ανάπτυξη και η δημιουργία νέων οικιστικών περιοχών
μπορεί να γίνεται με πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο από ότι ίσχυε μέχρι σήμερα
(διάνοιξη οδικών δικτύων), ενώ δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης
γραφείων και χώρων προσφοράς υπηρεσιών που θα θέσουν την περιοχή της
Λεμεσού ευρύτερα ψηλά στην προτίμηση ξένων οργανισμών και εταιρειών.
Οι χάρτες με τις νέες «οικιστικές ζώνες» και «χρήσεις γης» οι οποίες
δημοσιεύτηκαν στις 29/7/2011 είναι αναρτημένες στα γραφεία του δήμου. Ο
κόσμος μπορεί να προσέρχεται για ενημέρωση του από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
του δήμου, έτσι ώστε ο καθένας να προγραμματίσει τις παραπέρα ενέργειες
του σε ζητήματα ανάπτυξης και βελτίωσης της ιδιοκτησίας του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τις αλλαγές που έγιναν για το νέο
τοπικό σχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε από την Αντιπρόεδρο του Πολεοδομικού
Συμβουλίου κ. Γεωργία Θεμιστοκλέους, το Δήμαρχο κ. Χατζηττοφή, καθώς
επίσης και από το μέλος του Πολεοδομικού Συμβουλίου, Ανώτερο Λειτουργό
κ. Γ. Χατζημιχάλη, σε συγκέντρωση που έγινε στις 4/10/2011 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του δήμου με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων, ενώ στις
29/11/2011 στάλθηκαν οι ενστάσεις του δήμου στο Πολεοδομικό Συμβούλιο
για επανεξέταση των αιτημάτων που δεν εγκρίθηκαν.

Ξεκίνησαν τα έργα στην οδό Τάκη Χριστοδούλου (πρώην Μπιζανίου)
Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Νοεμβρίου και βρίσκονται σε
προχωρημένο στάδιο κατασκευής του πιο πάνω δρόμου. Το έργο αναμένεται να
παραδοθεί το Φεβρουάριο του 2012, ενώ το κόστος του έργου ανέρχεται στις
210.000 ευρώ.
Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται η πλήρης ανακατασκευή και διαμόρφωση του οδικού
δικτύου της οδού Τάκη Χριστοδούλου (πρώην Μπιζανίου) που συνδέει την οδό
Κολωνακίου, μέσω της οδού Ωκεάνιδος. Περιλαμβάνει επίσης την παροχή
υπηρεσιών οδικού φωτισμού (ΑΗΚ), παροχή αγωγών τηλεπικοινωνιών (CYTA και
PrimeTel) και τοποθέτηση σωληναγωγών υδατοπρομήθειας (ΣΥΛ), καθώς επίσης
και την κατασκευή πεζοδρομίων.

Παραδίδεται η πρώτη φάση του δρόμου της οδού Ανοικοδομήσεως πριν τα Χριστούγεννα
δρόμου αυτού που αποτελεί ένα από τους πιο εμπορικούς δρόμους του δήμου
μας, θα δώσει ανάσα στους καταστηματάρχες της περιοχής.
Η δεύτερη φάση προνοεί την ανακατασκευή της οδού Χαραλάμπου Φτερούδη,
όπου αναμένεται να ξεκινήσει πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και
αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 μήνες.
Η τρίτη και τελική φάση του έργου προνοεί την ανακατασκευή της οδού
Ανοικοδομήσεως από τη συμβολή της οδού Φώτη Κόντογλου μέχρι τη συμβολή
της οδού Μαχητών Ελδυκ και αναμένεται να παραδοθεί περί το τέλος του μήνα
Ιουλίου 2012.
Το έργο αποτελείται από τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί και
αναμένεται να παραδοθεί στην τελική της μορφή πριν από τις γιορτές των
Χριστουγέννων. Η πρώτη φάση ξεκινά από τη συμβολή της οδού Μαχητών
Ελδυκ μέχρι και τη συμβολή της οδού Βικέντιου Σπινόζα. Η αναβάθμιση του

Το συνολικό κόστος του πιο πάνω έργου ανέρχεται στα 1,7 εκ. και θα
καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου από το κράτος. Μέρος του έργου εμπίπτει στον
Προσφυγικό Οικ. Αγίου Αθανασίου, μέρος του οποίου θα τύχει αναβάθμισης
μέσα από το πιο πάνω έργο.

Εξωραϊσμός χώρου πρασίνου στην οδό Αβραάμ Αντωνίου - Νέα Πάρκα
Έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια με την κατασκευαστική εταιρεία Γιάννος
Κυριακίδης ΛΤΔ για τη διαμόρφωση του χώρου πρασίνου στην οδό Αβραάμ
Αντωνίου. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία κερκίδων, διαδρόμων,
φωτισμού και δεντροφύτευση. Έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες και αναμένεται
να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του μήνα Μάρτη 2012. Το κόστος του έργου
ανέρχεται στις 107.000 ευρώ και η δαπάνη θα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου από
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το Δήμο Αγίου Αθανασίου. Το πάρκο θα δώσει μια νέα πνοή στην περιοχή αυτή.
Με το ίδιο συμβόλαιο θα εξωραϊσθούν άλλοι τρεις χώροι πρασίνου, αυτοί
στις οδούς Αλέξη Μινωτή, Πεύκης και Γεσθημανής. Σε μια άλλη εξέλιξη,
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοπιοτέχνισης του πάρκου στην οδό Μαξίμ
Γκιώρκη.

Έργα Ζωής

Δεκέμβριος 2011

Με τα εγκαίνια του Πολεοδομικού Έργου της Κεντρικής Πλατείας «Πλατεία Ειρήνης»
γιορτάσαμε τα 25 χρόνια μας
Με τα εγκαίνια του Πολεοδομικού έργου της
ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας «Πλατεία
Ειρήνης» και με μεγάλη επετειακή εκδήλωση,
ο Δήμος Αγίου Αθανασίου τίμησε τα 25 χρόνια
δημιουργικής πορείας και ανάπτυξης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 12/10/2011 στην παρουσία του έντιμου
Υπουργού Νεοκλή Συλικιώτη, ο οποίος τέλεσε και
τα εγκαίνια του πολεοδομικού έργου.
Παρόντες στα εγκαίνια Βουλευτές, εκπρόσωποι
κομμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, διευθυντές
κυβερνητικών υπηρεσιών και άλλοι λειτουργοί,
ο τέως δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Φειδίας
Διαμαντής, όλα τα εν ζωή μέλη του πρώτου
δημοτικού συμβουλίου που τιμήθηκαν για την
προσφορά τους και πλήθος κόσμου.
Ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής σε ομιλία
του ανέφερε ότι οι πρώτες προσπάθειες για
αξιοποίηση του χώρου ως πλατεία ξεκίνησαν από
το 1991, σε συνεργασία με το τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως. Η έγκριση του ρυθμιστικού σχεδίου
το 2000 έδωσε το έναυσμα για την προκήρυξη
δημόσιου διαγωνισμού όπου αρχιτέκτονες έδωσαν
διάφορες σχεδιαστικές / αρχιτεκτονικές λύσεις. Η
πρώτη φάση του έργου, ανέφερε, περιελάμβανε
την κατασκευή νέου παρακαμπτήριου δρόμου
με υπόγειο και ισόγειο χώρο στάθμευσης, ενώ η
δεύτερη φάση που άρχισε τον Ιανουάριο 2009
περιελάμβανε τη διαμόρφωση της πλατείας και
τη δημιουργία παιδότοπου, χώρων στάθμευσης,
χώρων πρασίνου και περίπτερο εντός της πλατείας.
Τόνισε δε, ότι με τη συμπλήρωση των δύο αυτών
φάσεων τέθηκαν επίσης οι βάσεις για δημιουργία
χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας στην πλατεία,
μα και οι βάσεις για τη δημιουργία διάφορων
εκδηλώσεων και κοινωνικών συναναστροφών σε
ένα περιβάλλον που ξεχωρίζει πλέον για την ηρεμία
και τη γραφικότητα του. Είπε δε, ότι στα έργα για
χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας περιλαμβάνεται
η δημιουργία κέντρων εκμάθησης ξένων γλωσσών
και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανέγερση
εστιατορίου στην περιφέρεια της πλατείας και η
δημοτική βιβλιοθήκη.
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο δήμαρχος ανέφερε
ότι ιδιαίτερη σημασία αποτελεί η δημιουργία
μουσείου με τη συνεισφορά του Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Λεμεσού. Τα πιο πάνω έργα
αποτελούν την τρίτη φάση του έργου, που
αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο
του 2012. Όπως τόνισε, ο δήμος Αγίου Αθανασίου
απέκτησε επιτέλους τη δική του πλατεία, σήμα
κατατεθέν κάθε ευρωπαϊκής πόλης και οι όποιες
προσπάθειες για περιορισμό της εμβέλειας και του
χαρακτήρα του έργου, ένεκα σκοπιμοτήτων, δεν

αποτελούν εμπόδιο, γιατί το όραμα και οι στόχοι
υπάρχουν.
Στο τέλος της ομιλίας του εξέφρασε τις
ευχαριστίες τους προς όλους όσοι συνεργάστηκαν
για τη δημιουργία του όλου έργου και ιδιαίτερα
ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για τη
διαρκή συμπαράσταση και συνεισφορά του στις
προσπάθειες του Δημοτικού Συμβουλίου να
δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή στον
Άγιο Αθανάσιο, ενώ τίμησε την πρώτη εκλεγείσα
δημοτική αρχή και τους ευχαρίστησε για την
καθοριστική τους συνεισφορά στον Άγιο Αθανάσιο.
Σε χαιρετισμό του ο Διευθυντής Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως, κ. Κτωρίδης
Χριστόδουλος, ανέφερε ότι το έργο αυτό αποτελεί
σταθμό στην ανάπτυξη της κεντρικής περιοχής του
δήμου, ενώ αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται
τις τελευταίες δεκαετίες στον αστικό δημόσιο
υπαίθριο χώρο και στον αναβαθμισμένο ρόλο που
αυτός διαδραματίζει στην ορθολογική λειτουργία
του συνόλου της πόλης.
Έκανε σύντομη αναφορά στη συμβολή του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο σχεδιασμό του

που συμβάλλουν στη διασφάλιση και βελτίωση
της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος προς
όφελος των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών
κατοίκων των πόλεων μας. Παράλληλα είπε πως
η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας του δήμου
περιλήφθηκε στον Κρατικό Προϋπολογισμό του
2005 και η χρηματοδότηση του υλοποιήθηκε με
δάνειο που σύνηψε ο δήμος με τη γενναιόδωρη
συνεισφορά των 4/5 της κυβέρνησης και 1/5 της
Τοπικής Αρχής.
Επίσης αναφέρθηκε στο ότι το έργο αυτό
αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην αναπτυξιακή
δραστηριότητα του ευρύτερου χώρου και να
συμβάλει στην αναζωογόνηση του αξιόλογου
ιστορικού πυρήνα με τον οποίο εφάπτεται,
ενώ με την ολοκλήρωση και της τρίτης φάσης
η ελκυστικότητα της περιοχής θα ενισχυθεί
περαιτέρω και θα τονωθεί το επιχειρηματικό
ενδιαφέρον, όσο και η οικονομική ανάπτυξη της.

έργου, τονίζοντας πως και με την ολοκλήρωση
της τρίτης φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει
την ένταξη της βιβλιοθήκης και καφετέριας
σε οικοδομές που εφάπτονται της πλατείας, ο
δήμος θα αποκτήσει ένα ζωντανό αστικό χώρο,
εξαιρετικής δυναμικής, ο οποίος αναμένεται να
εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς.
Σε ομιλία του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής
Συλικιώτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το
σημαντικό αυτό έργο αποτελεί απτό παράδειγμα
του ενδιαφέροντος και των προτεραιοτήτων της
Πολιτείας για ενίσχυση των προσπαθειών των
Τοπικών Αρχών για προώθηση αναπτυξιακών έργων

Οι δύο φάσεις διαμόρφωσης της πλατείας στοίχησαν
γύρω στα 4.500.000 ευρώ και την κατασκευή είχε
αναλάβει η εταιρεία ZEMCO Construction, ενώ μετά
από διαγωνισμό εκλέγηκε για τη διαμόρφωση της
πλατείας ο οίκος Ιωακείμ & Λοϊζάς.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε αγιασμός του έργου,
ενώ μετά τα εγκαίνια του έργου ακολούθησε
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή
της Δημοτικής Χορωδίας Αγίου Αθανασίου και
αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε η συναυλία
/ αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με την Μελίνα
Ασλανίδου, σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα
Άδμητου Πιτσιλλίδη. Μετά το πέρας της εκδήλωσης
ο δήμος δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκομένους
και έδωσε αναμνηστικό δώρο προς τιμή των 25
χρόνων ίδρυσης του Δήμου.
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•Αγγλικά όλων των επιπέδων
IGCSE - IELTS
•Παγκύπριες - Κυβερνητικές
•Μαθηματικά
IGCSE - GCE A’ Level
•Στατιστική
GCE A’ Level
•Βιολογία
IGCSE - GCE A’ Level
(Edexcel)
•Έτος Ίδρυσης 1994.
•Μέλος του Συνδέσμου Ιδιωτικών
Φροντιστηρίων Κύπρου.
•Ολιγομελή τμήματα από προσοντούχο
και έμπειρο προσωπικό.
•Άριστα αποτελέσματα στις εξετάσεις
του LCCI και παγκύπριες.
•Κλιματιζόμενες αίθουσες.

www.kypep.gov.cy/tempo-piano
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Σταυραετού του Μαχαιρά 16
4104 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός
Τηλ.: 25721486

Αθλητισμός

Δεκέμβριος 2011

BOXING DINNER SHOW
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε την 3η
Πυγμαχική Συνάντηση ο Σύλλογος Κ.Ν. Λινόπετρας
«Ο Πρωταθλητής» την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου
2011 στο Χαρουπόμυλο Λανίτη. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν οι ομάδες ΑBEY ABC Bangor, Barking Club London, ο πρωταθλητής Ελλάδος 69kg
Τσακράκος Πουλίκος, καθώς και ο Μιχάλης
Αρναούτης, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες
πυγμάχους.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου
Αθανασίου Κυριάκος Χατζηττοφής, ο οποίος είπε
μεταξύ άλλων ότι στόχος της εκδήλωσης αυτής
είναι οι ερασιτέχνες αθλητές, οι απλοί φίλοι της
πυγμαχίας και όχι μόνο, να γνωρίσουν το άθλημα
αυτό που παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και ν’ ανταλλαγούν
απόψεις γύρω από το άθλημα με τους φίλους του
αθλήματος.

Ανέφερε δε, ότι η εκδήλωση σκοπό έχει ακόμα
οι αθλητές να επιδείξουν τις τεχνικές τους
ικανότητες και το αγωνιστικό τους επίπεδο, αλλά
και οι προπονητές να εντοπίσουν αδυναμίες και να
δουν σε ποιό επίπεδο βρίσκονται οι αθλητές.

ευχήθηκε σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία
στην ευγενή τους προσπάθεια και καλή δύναμη
για τους επόμενους στόχους τους, ενώ στους
φιλοξενούμενους από το εξωτερικό ευχήθηκε καλή
διαμονή στην Κύπρο.

Παράλληλα τόνισε ότι η πυγμαχία και με τη βοήθεια
του Συλλόγου Κ.Ν. Λινόπετρας έχει αγαπηθεί
ιδιαίτερα στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, κάτι το οποίο
φαίνεται από την εκδήλωση αυτή, συμβάλλοντας
έτσι ως Τοπική Αρχή στην παραπέρα διάδοση και
ανάπτυξη της στα νέα παιδιά. Μέσα από το άθλημα
της πυγμαχίας προάγεται η υγεία, βελτιώνεται η
φυσική κατάσταση, καλλιεργείται η πειθαρχία, ο
αυτοσεβασμός και ο σεβασμός προς τον αντίπαλο.

Η εκδήλωση περιελάμβανε, πέραν από το επίσημο
μέρος των ομιλιών και τους αγώνες, καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με τους Σάββα Ισοβίτη και τις «Κακές
Παρέες», ενώ επιδόθηκαν αναμνηστικά δώρα
στους υποστηρικτές και χορηγούς για την
πολύτιμη συνεισφορά τους στην εκδήλωση. Στο
χώρο πραγματοποιήθηκε έκθεση έργων που
φιλοτέχνησαν οι Πανίκος Σπανός, Λευτέρης
Οικονόμου, Λούκας Αγρότης, Λούης Γιανναπής
και Χρίστος Μίχλης και όλα τα έσοδα δόθηκαν
προς ενίσχυση του Συνδέσμου «Αγκαλιά Ελπίδας»
παιδιών με εγκεφαλικές παραλύσεις.

Τέλος, συνεχάρηκε όλους όσοι συνέβαλαν στην
επιτυχή πραγμάτωση της όλης εκδήλωσης και

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
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Σχολείο για όλες τις ηλικίες

Άκρως επιτυχημένες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του «Ανοικτού
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν, για άλλη μια φορά, οι
καλοκαιρινές εκδηλώσεις του «Ανοικτού Σχολείου» Αγίου
Αθανασίου, οι οποίες εντάσσονταν στα πλαίσια των εκδηλώσεων
για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2010-11, και τελούσαν υπό
την αιγίδα του Δήμου Αγίου Αθανασίου και του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν
τα τμήματα Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Μοντέρνου Χορού,
Παραδοσιακού Χορού, Θεατρικού Εργαστηρίου και Μουσικής
Σχολής. Οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό,
παρουσιάζοντας το ταλέντο και την τεχνική τους, αποσπώντας
έτσι τα καλύτερα σχόλια από τους παρευρισκόμενους.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012
Το «Ανοικτό Σχολείο» του Δήμου Αγίου Αθανασίου
ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες για τη νέα σχολική
χρονιά άρχισαν στις 10 Οκτωβρίου 2011. Στις 17
Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
Μέρα Εγγραφών και Γνωριμίας στο Δημοτικό
Μέγαρο, όπου οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τους εκπαιδευτές κάθε μαθήματος/
δραστηριότητας και να επιλέξουν μέρα και ώρα για
την κάθε δραστηριότητα. Οι δηλώσεις συμμετοχών
συνεχίζονται για συγκεκριμένα μαθήματα ακόμη. Οι
συμμετοχές μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις 1000,
αποδεικνύοντας ότι ο θεσμός αγκαλιάστηκε και με το
παραπάνω, ξεπερνώντας κάθε προσδοκώμενο.
Όραμα του Σωματείου «Ανοικτό Σχολείο» είναι η
επιμόρφωση των δημοτών του Αγίου Αθανασίου
και της ευρύτερης Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν
την ευκαιρία να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο
τρόπο τον ελεύθερό τους χρόνο μέσα από υγιείς και
ψυχωφελείς δραστηριότητες. Δεν είναι όμως τυχαία
η επιτυχία που σημειώνει ο θεσμός του «Ανοικτού
Σχολείου». Η επιτυχία έγκειται στο ότι ο θεσμός
κατάφερε να υλοποιήσει το στόχο του, που δεν ήταν
άλλος από το να μετατρέψει τους σχολικούς χώρους
λειτουργίας του σε εστίες πολιτισμού, αθλητισμού
και πνευματικής δημιουργίας. Ακόμη η λειτουργία
του «Ανοικτού Σχολείου» αγκαλιάστηκε από όλους,
αφού έλυσε πραγματικά προβλήματα, προσφέροντας
εργασία σε αδιόριστους εκπαιδευτές και προήγαγε
τη συνεργασία και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των
εκπαιδευομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονιά
2010-11 έκλεισε με 830 συμμετοχές και επιπλέον
το «Ανοικτό Σχολείο» Αγίου Αθανασίου ανέλαβε για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλοκαιρινό πρόγραμμα
απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Ειδικό
Σχολείο του Αποστόλου Λουκά από τις 20/6/11 έως
τις 31/7/11.
Τα μαθήματα που προσφέρει ο θεσμός του «Ανοικτού
Σχολείου» είναι: Η/Υ, Ελληνικά, Αγγλικά, Τένις,
Αεροβική, Ξιφασκία, Barre a Terre, Παραδοσιακός
Χορός, Μοντέρνος Χορός, Ζωγραφική, Χειροτεχνία,
Θεατρικό Εργαστήρι (ξεχωριστά τμήματα για παιδιά
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και ενήλικες), Μουσική Σχολή (εκμάθηση μουσικών
οργάνων), Μουσικό Εργαστήρι (περιδιάβαση στον
κόσμο της Μουσικής), Μαγειρική, Οινολογία,
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» στους δημότες
λειτουργούν με βάση πρόγραμμα χρονιάς, με στόχους,
ύλη και προγράμματα 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.
Οι θεματικές ενότητες δραστηριοποιούνται στις
σχολικές εγκαταστάσεις του Λυκείου Λινόπετρας,
Α’ και Β’ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου
και Γυμνασίου Λινόπετρας, στο Δημοτικό Κέντρο
Νεολαίας, στα δύο γήπεδα τένις του Δήμου και στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (παλαιό δημοτικό
σχολείο).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποταθούν στη Διευθύντρια /
Συντονίστρια του θεσμού, κα Βαλάντω Σίφουνα
Καράμανου, στο τηλ. 97717187, Fax: 25725010,
Email: anoikto.sxoleio.ag@cytanet.com.cy,
Anoikto Sxoleio Agiou Athanasiou

Σχολείου» του Δήμου μας

Ανοικτό Σχολείο

Δεκέμβριος 2011

Εκδήλωση – Καλωσόρισμα νέας σχολικής χρονιάς
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε
το Σωματείο «Ανοικτό Σχολείο» Αγίου
Αθανασίου εκδήλωση καλωσορίσματος
της νέας σχολικής χρονιάς 2011-12.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα τμήματα
Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Μοντέρνου
Χορού, Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής
Σχολής. Η εκδήλωση έγινε στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του δήμου Αγίου Αθανασίου
στις 10 Νοεμβρίου και τελούσε υπό την
αιγίδα του έντιμου Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού, Δρ Γιώργου Δημοσθένους, ο
οποίος στην ομιλία του εξήρε το ρόλο και το
έργο που επιτελεί το «Ανοικτό Σχολείο» στην
τοπική κοινωνία του Αγίου Αθανασίου.
Τόνισε την ανάγκη προώθησης της διά
βίου μάθησης και της αξιοποίησης των
σχολικών εγκαταστάσεων για επιμορφωτικές
δραστηριότητες, γιατί κάτω από αυτές τις
προϋποθέσεις προάγεται η συνεργασία, ο
σεβασμός και η αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα
ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Δήμαρχο, μα
και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
(Διοικούσα Επιτροπή, Συντονίστρια, Δημοτικό
Συμβούλιο, Σχολική Εφορεία) που υιοθέτησαν
το θεσμό του «Ανοικτού Σχολείου» από
την πρώτη χρονιά εφαρμογής του και τον
ανέδειξαν σε παγκύπριο πρότυπο.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
ανέφερε ότι ο θεσμός του «Ανοικτού

Σχολείου» ρίζωσε στις συνειδήσεις
των δημοτών, ξεπερνώντας τις 1000
συμμετοχές, μιας και τα προγράμματα που
προσφέρει είναι ελκυστικά και πλησιέστερα
στα ενδιαφέροντα τους, ενώ οι εκπαιδευτές
που διδάσκουν είναι καταρτισμένοι και
εξειδικευμένοι στο αντικείμενο τους. Τόνισε
ότι η αναγνωρισμένη επιτυχία του θεσμού
οφείλεται στη σκληρή δουλειά, το ζήλο και το
ήθος των συντελεστών του, που διαθέτουν
τον ελεύθερο τους χρόνο στην κοινωνική
προσφορά.
Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ευχαρίστησε
ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού και το Συνεργατικό Ταμιευτήριο,
τους επίσημους χορηγούς του «Ανοικτού
Σχολείου», μα και το Δήμο και τη Σχολική
Εφορεία του Αγίου Αθανασίου που στηρίζουν
ενεργά το θεσμό αυτό.
Η εκδήλωση άρχισε με μελωδίες από τη
Μουσική Σχολή και ακολούθησαν χοροί από
τα τμήματα Παραδοσιακών και Μοντέρνων
Χορών, ενώ παράλληλα στην αίθουσα
υπήρχε έκθεση Ζωγραφικής και Χειροτεχνίας
με δημιουργίες των εκπαιδευομένων.
Η όλη εκδήλωση καταχειροκροτήθηκε,
από την κατάμεστη σε κόσμο αίθουσα,
επισφραγίζοντας έτσι την επιτυχία και της
φετινής χρονιάς, δίνοντας κίνητρο για να
ανεβεί ο πήχης ακόμα πιο ψηλά.

Βράβευση Άριστων Αθλητών Αντισφαίρισης «Ανοικτού Σχολείου»
Το τμήμα αντισφαίρισης του «Ανοικτού Σχολείου» του Δήμου μας διοργάνωσε στις
28 Οκτωβρίου, στο Ξενοδοχείο Καπετάνιος, βραδιά βράβευσης των αθλητών του
Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης 2010–2011.
Ο δήμαρχος κ. Χατζηττοφής, πρόεδρος της Δ.Ε. του «Ανοικτού Σχολείου», επέδωσε τα
βραβεία του Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης στους εκπαιδευόμενους και μεταξύ άλλων
τόνισε τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος στην περαιτέρω ενίσχυση των τμημάτων του
«Ανοικτού Σχολείου», κυρίως στον τομέα του αθλητισμού και της αθλητικής υποδομής.
Ήδη, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηττοφής, αθλητικοί δημοτικοί χώροι αξιοποιούνται από το
«Ανοικτό Σχολείο», αλλά έχουν προγραμματιστεί και βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης νέα
παρόμοια έργα, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, ώστε όλοι οι δημότες να έχουν ευκαιρίες
για άθληση κοντά στις κατοικίες τους.
Ο κ. Χατζηττοφής ευχήθηκε στο τμήμα αντισφαίρισης του «Ανοικτού Σχολείου», στους
προπονητές και τους αθλητές, καλή νέα αθλητική χρονιά και πάντα επιτυχίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίου Αθανασίου σας προσκαλεί στο καθιερωμένο κόψιμο
της Βασιλόπιττας, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10.30π.μ., στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου (παλαιό δημοτικό σχολείο). Πλούσια δώρα για τρεις τυχερούς.
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«Μνήμες που αγρυπνούν» στον Άγιο Αθανάσιο
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία με
την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου και
την Ένωση Δήμων Κύπρου διοργάνωσαν με
μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με τίτλο «Μνήμες
που Αγρυπνούν» στο Δημοτικό Μέγαρο Αγίου
Αθανασίου στις 21/7/2011. Η μαζική παρουσία
δημοτών και φίλων από τους εννέα κατεχόμενους
δήμους ήταν συγκινητική και έδωσε τα δικά της
μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης στο
πολύπλευρο και πολυδιάστατο έργο που επιτελούν
οι κατεχόμενοι δήμοι μας στην προσφυγιά.
Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου κ. Κυριάκος
Χατζηττοφής καλωσορίζοντας τους όλους έστειλε
το μήνυμα εγρήγορσης και αγώνα, αλλά και
συμπαράταξης με στόχο ένα και μοναδικό, την
εξεύρεση μιας λύσης που θα δικαιώνει τον πόθο
του λαού μας να ζήσει σε μια Κύπρο ειρηνική
επανενωμένη στην οποία να διασφαλίζονται όλα
ανεξαίρετα τα δικαιώματα του και η επιθυμία του να
δημιουργήσει ένα ασφαλισμένο μέλλον στα παιδιά
του.
Παράλληλα είπε πως «Αγρυπνούμε μαζί με τις
μνήμες και εμείς και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες
ξαναθυμόμαστε και υποφέρουμε». Στη συνέχεια
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων όσων
έδωσαν τη ζωή τους το 1974, αλλά και γι’ αυτούς
που χάθηκαν στο Μαρί.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην
τραγικότητα της ιστορίας της Κύπρου που εδώ
και τριάντα εφτά χρόνια επανέρχεται κάθε Ιούλη
για να θυμίζει σε όλους μας την αποφράδα εκείνη
τη μέρα του 1974, όπου πληρωμένα όργανα της

χούντας των Αθηνών και η ΕΟΚΑ Β΄ εκτελώντας
τα ξενοκίνητα σχέδια σε βάρος της πατρίδας
μας αιματοκύλησαν την Κύπρο και το λαό της και
έφεραν την Τουρκία στην Κύπρο. Χαρακτηριστικά
είπε ότι «η Τουρκία παράνομα κατέχει το 37%
της γης μας, εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες
μας ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους και έγιναν
πρόσφυγες, χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους, ενώ
μέχρι σήμερα οι οικογένειες των αγνοουμένων μας
σηκώνουν το σταυρό στο δικό τους Γολγοθά μέχρι
να μάθουν τι έγιναν οι δικοί τους άνθρωποι».
Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές
της παράστασης, γιατί μέσα από την εκδήλωση
«διεγείρουν» ξανά τη μνήμη όλων μέσα από
τη δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού, ενώ
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι
συνεργάστηκαν στη διεκπεραίωση της όλης
εκδήλωσης.

Εκ μέρους της Επιτροπής των Κατεχόμενων Δήμων,
ο Δήμαρχος Καραβά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου έκανε
σύντομη αναφορά στα τριάντα επτά χρόνια της
συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής της πατρίδας
μας, τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους,
τον προσφυγικό κόσμο της Κύπρου που περιμένει
καρτερικά το γλυκό φως της λευτεριάς και της
δικαίωσης. Ανέφερε δε, ότι μέσα σε αυτά τα
πλαίσια που η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
Κύπρου, διοργανώνει την εν λόγω εκδήλωση με
τίτλο «Μνήμες που αγρυπνούν» και μέσα από
τους στίχους καταξιωμένων Κύπριων ποιητών, του
Κυριάκου Χαραλαμπίδη, της Ρήνας Κατσελλή, της
Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή και του βραβευμένου
Έλληνα ποιητή Γιώργου Σεφέρη, ξεπροβάλλονται
μνήμες και μηνύματα για τη δύσκολη πορεία της
προσφυγιάς που συνεχίζεται για 37 χρόνια.
Στη συνέχεια ευχαρίστησε τόσο το σκηνοθέτη
της παράστασης κ. Φώτο Φωτιάδη, όσο και τους
συνεργάτες του για το ποιοτικό αποτέλεσμα
της παράστασης, καθώς επίσης το Δήμαρχο
και τα Μέλη του Δ.Σ. Αγίου Αθανασίου για την
άμεση ανταπόκριση τους να συνδιοργανώσουν
από κοινού την όλη εκδήλωση, μια ενέργεια που
αντικατοπτρίζει ταυτόχρονα την αλληλεγγύη, τη
στήριξη και τη συμπαράσταση στο έργο και την
αποστολή των κατεχόμενων Δήμων μας.
Η εκδήλωση είχε ως κύριο στόχο την προβολή του
έργου και της προσφοράς των εννέα Κατεχόμενων
Δήμων και τη συστράτευση στον κοινό αγώνα για
μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Οι θύμησες και οι
μνήμες από την κατεχόμενη γη μας, η ιστορία και
οι παραδόσεις μας αγρυπνούν μέσα από κείμενα
εκλεκτών ποιητών και συγγραφέων και καλούν
όλους να συμμετέχουν στον αγώνα για επιστροφή
στην κατεχόμενη και πολύπαθη γη μας, μέσα σε
συνθήκες πραγματικής ελευθερίας.
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Ευρωπαϊκό Έργο CreaΜed - Συνεχίζει τις εργασίες του ...
Ημερίδα «Δημιουργικότητα και Καινοτομία – Βασικές Αρχές Συνεχούς Ανάπτυξης και Προόδου»
για την καλλιέργεια της Δ&Κ των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης και την
προαγωγή της έννοιας της καινοτομίας σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής,
καθώς και σε επιχειρηματίες, την ενδυνάμωση της δυνατότητας καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και βιωσιμότητας των περιφερειών της
Μεσογείου, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής
επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και τη μεταφορά γνώσεων και πρακτικών
για τη Δ&Κ ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν οι παρεμβάσεις όλων των εισηγητών και
συμμετεχόντων οι οποίοι συνεχάρησαν το δήμο για την πρωτοβουλία του και
τόνισαν την ανάγκη επέκτασης του διαλόγου σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε η πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου
Αθανασίου για πραγματοποίηση ημερίδας πληροφόρησης με θέμα
«Δημιουργικότητα και Καινοτομία – Βασικές Αρχές Συνεχούς Ανάπτυξης και
Προόδου» που πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2011. Η όλη εκδήλωση έγινε στα
πλαίσια της παρουσίασης του Ευρωπαϊκού έργου CreaMed.
Στην Ημερίδα χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ. Κυριάκος Χατζηττοφής Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους - Διευθυντής
Υπηρεσίας Τεχνολογίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Κώστας Ιακώβου - Διευθυντής Έρευνας και Ανταγωνιστικότητας του
Γραφείου Προγραμματισμού, Μάρσια Τριλλίδου-Βαρζακάκου - Επιστημονικός
Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και Άντρη Ιωάννου (Εξωτερικός
Συνεργάτης του Δήμου Αγίου Αθανασίου), ενώ συμμετείχαν και κατέθεσαν
εισηγήσεις διάφοροι Τοπικοί και Περιφερειακοί φορείς διαμόρφωσης πολιτικών
καινοτομίας, Ενώσεις και Κέντρα προώθησης της Δημιουργικότητας και
Καινοτομίας (Δ&Κ), Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Ινστιτούτα, Τεχνολογικά Κέντρα, Εμπορικά Επιμελητήρια κ.α.
Ο Δήμαρχος Κυριάκος Χατζηττοφής στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη
σημασία της ημερίδας, τονίζοντας ότι ο Δήμος Αγίου Αθανασίου πήρε την
απόφαση και έχει πρωτοπορήσει συμβάλλοντας ενεργά και συμμετέχοντας ως
ένας από τους 11 εταίρους στο πρόγραμμα CreaΜed, που σκοπό έχει την
ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των περιοχών
MED (Μεσογειακή Περιοχή) τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ως
βασικά στοιχεία για την ενθάρρυνση μιας περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι φορείς χάραξης πολιτικής, όπως ανέφερε, πρέπει να επικεντρωθούν στην
παροχή του καλύτερου πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
των ευρωπαϊκών περιοχών, μέσω της επένδυσης στην οικονομία της γνώσης,
το επιχειρηματικό πνεύμα, την έρευνα κ.α. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
στη μεσογειακή περιοχή θα οδηγήσει στη συνειδητοποίηση του βασικού
ρόλου της καινοτομίας, ώστε να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Καταλήγοντας, ευχήθηκε σε όλους τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα,
μέσω της ημερίδας αυτής, τονίζοντας πως μέσω της σημερινής κοινωνίας,
της κοινωνίας των γνώσεων, της επικοινωνίας, της ανταλλαγής απόψεων
και εμπειριών ο καθένας σε αυτό τον τομέα πρέπει να κάνει ουσιαστικά και
συγκεκριμένα βήματα στοχεύοντας το καλύτερο, ιδίως όσοι τάχθηκαν να
υπηρετήσουν τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους.
Όλοι οι εισηγητές στις παρεμβάσεις τους παραδέχθηκαν την αναγκαιότητα
ενίσχυσης της δημιουργικότητας και καινοτομίας (Δ&Κ) στο χώρο της
Μεσογείου, ως κινητήριες δυνάμεις για την περιφερειακή Ανάπτυξη με
απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου περιφερειακών πολιτικών
για την καινοτομία. Παράλληλα τόνισαν πως στόχο έχουν επίσης την ενίσχυση
συνεργασίας των πιο σημαντικών φορέων στο χώρο της καινοτομίας, με
σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος
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Στην ημερίδα συμμετείχαν και κατάθεσαν εισηγήσεις:
• Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας Διεθνών
και Δημοσίων Σχέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου - Ο ρόλος
των Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Βιομηχανίας στην Ανάπτυξη της
Καινοτομίας: Tο παράδειγμα του ΤΕΠΑΚ
• Φίλιππος Κατράνης, Λογιστής - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας - Η
Εμπειρία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεωνe-procurement
• Αντώνης Φραγκούδης Ανώτερος Λειτουργός - Ομοσπονδία Εργοδοτών &
Βιομηχάνων, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών - Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας
• Γιώργος Αζίνης, Τράπεζα Κύπρου, Διευθυντής Πιστωτικού Κινδύνου
Περιφέρειας Λεμεσού - Ανοίγουμε νέο κεφάλαιο στην οικονομία:
Συγχρηματοδοτικό Προϊόν Jeremie
• Βασιλική Σαββοπούλου, First Elements Euroconsultants - Erasmus for
Young Entrepreneurs Programme
• Διόφαντος Χατζημιτσής, Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Ερευνητικές
δραστηριότητες με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης στην Κύπρο.
• Αλέξης Οδυσσέως, Γενικός Διευθυντής Εταιρείας Netquest - Innovation
and development using mobile applications: Cyprus success stories from Apple’s App Store.
• Λοίζος Τόφας, Geomatic Technologies - Ε-Municipality: Tα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών 3D GIS στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση των Δήμων
• Ανδρέας Α. Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής ΑΑΙ Scientific Cultural Services Ltd – Από μελέτες της δυναμικής του εγκεφάλου σε υπηρεσίες στήριξης
της ψυχικής υγείας και ισορροπίας και προϊόντα για μαθησιακή βοήθεια
• Κάλλη Κάδογλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού εταιρείας MTN Καινοτόμες ιδέες ... Y’elloStars: MTN’S recognition programme
• Μυρτάνη Πιερή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου –
Διεθνής διάκριση: Διαγωνισμός Famelab 2011
• Βαλάντω Σίφουνα Καράμανου, Διευθύντρια «Ανοικτού Σχολείου» Δήμου
Αγίου Αθανασίου - Διά Βίου Εκπαίδευση: Ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου.

Eυρωπαϊκά Προγράμματα

Δεκέμβριος 2011

Το Ευρωπαϊκό Έργο CREAMED αποτελεί συνεργασία 11 εταίρων από 8
διαφορετικές χώρες και στοχεύει στην προώθηση της δημιουργικότητας και
της καινοτομίας στο χώρο της Μεσογείου, για την επίτευξη περιφερειακής
ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Συγκεκριμένα, επιδιώκεται n δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για ανάπτυξη
και εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας με τη συνεργασία κυβερνητικών
οργανισμών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, η μεταφορά τεχνογνωσίας
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών/εταιρειών και η ενδυνάμωση των
προοπτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
που συμβάλλουν στην ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη των χωρών της Ε.Ε.
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στο πλαίσιο του Έργου έχει διοργανώσει με μεγάλη
επιτυχία Ημερίδα πληροφόρησης στις 29 Ιουνίου με θέμα «Δημιουργικότητα
και Καινοτομία – Βασικές αρχές συνεχούς ανάπτυξης και προόδου». Στην
ημερίδα, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού, συμμετείχαν με παρουσιάσεις περισσότερες από 10 εταιρείες
/ οργανισμοί, ενώ οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 100 στο σύνολο τους.
Έχει επίσης ετοιμαστεί και κυκλοφορήσει το 2ο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.creativity4med.
eu/,
CreaMed Project και
CreaMED Project.
Μετά από τη διοργάνωση της ημερίδας, ακολούθησε η 3η συνάντηση όλων
των εταίρων που συμμετέχουν στο Έργο, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμος
Αγίου Αθανασίου με τους Άντρη Αγαθοκλέους, Μιχάλη Μοδέστου και Άντρη
Ιωάννου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία τον περασμένο Ιούλιο
και σ’ αυτή συζητήθηκαν οι δράσεις του έργου και έγινε ο προγραμματισμός
των δράσεων για το επόμενο εξάμηνο του έργου.

του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αγίου Αθανασίου. Το συγκεκριμένο συνέδριο,
περιελάμβανε προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές
και εμπειρογνώμονες στο πεδίο της καινοτομίας, καθώς και παρουσιάσεις
διάφορων ερευνητικών Έργων.
Συνέχεια των πιο πάνω, αποτελεί σειρά σεμιναρίων που διοργανώνονται
ταυτόχρονα από όλους τους εταίρους, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που
συμμετέχουν στο Έργο και αφορούν στη μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας
σε τοπικό επίπεδο.
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου CREAMED, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED, θα
διοργανώσει σειρά σεμιναρίων με θέμα: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η δημιουργικότητα ως
βασικό εργαλείο σε διαδικασίες λήψης απόφασης».
Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικές
τεχνικές προώθησης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στο εργασιακό
τους περιβάλλον, έτσι ώστε ν’ αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καθημερινές
προκλήσεις, αλλά και να παράγουν τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
της επιχείρησης τους. Επιπλέον, μετά τη λήξη των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες
θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε πιλοτικές εφαρμογές στο ίδιο το
εργασιακό τους περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες τεχνικές στο
πλαίσιο διαδικασίας λήψης απόφασης που θα αφορά πραγματικά προβλήματα.
Οι πιλοτικές εφαρμογές θα έχουν διάρκεια περίπου 2 μηνών. Στα σεμινάρια
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή διευθυντές επιχειρήσεων, τμηματάρχες,
υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνοι του τμήματος Μάρκετινγκ και
Πωλήσεων, καθώς και υπάλληλοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βιομηχανιών,
κρατικών και ημικρατικών φορέων και οργανισμών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παράλληλα διοργανώθηκε και το διεθνές συνέδριο για την παρουσίαση
των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου CREAMED. Το
συνέδριο έγινε παράλληλα στα πλαίσια του 12ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Δημιουργικότητας και Καινοτομίας και πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της
Πορτογαλλίας, μεταξύ 14-17 Σεπτεμβρίου 2011 (www.eaci.net/eccixii).
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου συμμετείχε στο πιο πάνω συνέδριο με τους Μιχάλη
Μοδέστου και Άντρη Ιωάννου και τον Κωνσταντίνο Κούντουρο εκ μέρους

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 5, 8 και 12 Δεκεμβρίου, στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, από τις 16:30 μέχρι τις 18:30 και θα
προσφέρονται δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται
όπως δηλώσουν άμεσα συμμετοχή λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ όπως
αποτείνεστε στη Συντονίστρια του Έργου κα. Άντρη Αγαθοκλέους στο
τηλέφωνο 25864107 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mayor@agiosathanasios.org.cy
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Ευρωπαϊκό έργο PATCH - συνεχίζει τις εργασίες του

3η συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο PATCH στη Βαλένθια της Ισπανίας

Στις 4 και 5 Μάιου, 2011 πραγματοποιήθηκε η 3η
συνάντηση για το Ευρωπαϊκό έργο PATCH στη Βαλένθια
της Ισπανίας. Στη συνάντηση από πλευράς του Δήμου
Αγίου Αθανασίου έλαβαν μέρος ο Ευάγγελος Σπανιάς και
ο Ανώτερος Τεχνικός του Δήμου κ. Κώστας Μαραγκός.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της συνάντησης
συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα που θα πρέπει να
ολοκληρωθούν στους επόμενους έξι μήνες, καθώς και
μια αναθεώρηση όλων των στόχων που έχουν επιτευχθεί
μέχρι σήμερα. Όλοι οι εταίροι που λαμβάνουν μέρος στο
πρόγραμμα προχώρησαν σε παρουσίαση των εργασιών

που είχαν ολοκληρώσει μέχρι την μέρα της συνάντησης,
καθώς και τους στόχους για το επόμενο εξάμηνο.
Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης έγινε παρουσίαση στον
τοπικό τύπο για το πρόγραμμα, στο οποίο έλαβε μέρος και
ο Δήμαρχος της Βαλένθιας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε
με επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της Βαλένθιας, η οποία
αποτελεί πρότυπο σε διαδικασίες αναστύλωσης κτηρίων.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης όλη η ομάδα του έργου
πληροφορήθηκε για τις καινοτόμες διαδικασίες οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστύλωσης ή
που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση τους.

4η συνάντηση για το έργο PATCH στο Ηράκλειο της Κρήτης
Στις 5-7 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση για το έργο PATCH στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Εκ μέρους του Δήμου έλαβαν μέρος οι Ευαγγελος Σπανιάς, Νίκος Σοφοκλέους - Δημοτικός
Σύμβουλος και ο Τεχνικός Γιώργος Γεωργίου.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας έγινε συζήτηση και ανασκόπηση μεταξύ των εταίρων του έργου για
τις ενέργειες που έγιναν κατά τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά και τις τελικές ενέργειες που πρέπει
ο κάθε εταίρος να κάνει για την ολοκλήρωση του έργου. Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου έκανε παρουσίαση
για τις προγραμματισθείσες ενέργειες που προωθεί ώστε να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση για τις
διαδικασίες οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση σεισμού σε χώρους αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος. Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε διάσκεψη τύπου σε τοπικό κανάλι, καθώς και
παρουσίαση του έργου από όλη την ομάδα έργου στα άτομα που θα πραγματοποιούσαν εκπαίδευση
την επόμενη μέρα στην Κρήτη.
Την τρίτη μέρα τόσο ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης
πραγματοποίησαν άσκηση / εκπαίδευση σε μέλη τοπικών οργανισμών ασφαλείας (πολιτική άμυνα
κτλ) την οποία παρακολούθησαν και τα μέλη της ομάδας του Αγίου Αθανασίου. Η εκπαίδευση
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
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