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Χαιρετισμός του Δημάρχου Αθηένου κατά την 
τελετή των εγκαινίων του Δημοτικού Σχολείου 

Αθηένου, 
την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 7:30μ.μ. 

 
Εξοχότατε φίλε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκο Αναστασιάδη 
 
Εξοχότατε φίλε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων 
κ. Δημήτρη Συλλούρη 
 
Πανιερώτατε Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιε  
 
Έντιμε  φίλε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή 
 
Αγαπητέ εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού  
 
Φίλε Πρόεδρε του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ Μαρίνο 
Σιζόπουλε 
 
Σεβαστοί πατέρες 
 
Αγαπητοί Εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων 
 
Έντιμοι φίλοι Βουλευτές 
 
Αγαπητέ φίλε Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου 
 
Φίλε Επίτροπε Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη  
 
Έντιμε φίλε Έπαρχε Λάρνακας Οδυσσέα Χατζηστεφάνου 
 
Αγαπητέ φίλε Αστυνομικέ Διευθυντή Λάρνακας 
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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι 
 
Αγαπητοί Συνδημότες – Αγαπητές Συνδημότισσες 
 
Πολυαγαπημένα μας παιδιά, 
 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας προσφωνώ 
όλους στη σημερινή τελετή των εγκαινίων του νέου 
Δημοτικού Σχολείου Αθηένου.  Η χαρά και η συγκίνησή 
μας είναι ιδιαίτερη, γιατί μαζί μας βρίσκεται για άλλη μια 
φορά ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Νίκος Αναστασιάδης. 
 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,  
 
Ο Δήμος μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ο 
μοναδικός «ελεύθερος» Δήμος της Κύπρου που το 65% 
της γης του και το 80% της ιδιοκτησίας των κατοίκων του 
είναι υπό κατοχή, βρίσκεται ολόκληρος μέσα στη νεκρή 
ζώνη και με τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής να 
βρίσκονται στις 3 πλευρές του Δήμου, πολύ κοντά στην 
κατοικημένη περιοχή. 
 
Μετά το 1974, η ευημερούσα πριν Αθηένου, έμεινε λόγω 
της ημικατοχής σε στάσιμη κατάσταση και αυτό έγινε 
δυνατόν λόγω της πολλής και ακατάπαυστης προσπάθειας 
των Αθηενιτών.  Ο μεγάλος πόρος του Δήμου, πέραν των 
φορολογιών, ήταν η κρατική χορηγία.  Λόγω της 
οικονομικής κρίσης που έπληξε τον τόπο μας αυτή 
μειώθηκε στο μισό, με αποτέλεσμα, για να αντεπεξέλθει ο 
Δήμος στις υποχρεώσεις του, να πληρώνουν οι κάτοικοι 
δυσβάστακτους φόρους. 
 
Είναι παραδεκτό, εξοχότατε, ότι η περίπτωση της Αθηένου 
είναι ειδική, αλλά και μοναδική σε σχέση με τα 
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προβλήματα που βιώνει ο κόσμος της συνεπεία της 
τουρκικής εισβολής. 
 
Εμείς, εξοχότατε, ξέρουμε να λέμε ευχαριστώ όταν κάποιοι 
μας βοηθούν. Και επειδή εγώ ως Δήμαρχος γνωρίζω ότι 
εσείς προσωπικά και η Κυβέρνησή σας μας βοήθησαν πάρα 
πολύ τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη σας τις 
ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, θέλω κατ’ αρχήν να σας 
εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας, τόσο εμένα 
προσωπικά όσο και όλου του ταλαιπωρημένου κόσμου της 
Αθηένου, για ό,τι κάνατε και ό,τι κάνετε για τον ακριτικό 
και ημικατεχόμενο Δήμο μας. 
 
Εγκαινιάζουμε σήμερα το νέο Δημοτικό Σχολείο μας. Ένα 
Έργο, η κατασκευή του οποίου επιτεύχθηκε λόγω των 
ενεργειών της Κυβέρνησής σας. Ευχαριστούμε πολύ  τους 
Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού, τους φίλους κ. Κώστα 
Καδή, τέως Υπουργό και τον κ. Κώστα Χαμπιαούρη, νυν 
Υπουργό, για την όλη τους βοήθεια.  
Ο κ. Χαμπιαούρης μου ανέφερε πριν μερικές μέρες ότι 
αποφάσισε, ως ειδική περίπτωση, λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της Αθηένου, να παραμείνουν στην 
Αθηένου οι δύο Κύκλοι Δημοτικού που υπήρχαν εδώ 
πάντα, για ακόμη 2 χρόνια και μετά το θέμα να 
επανεξετασθεί. Εκφράζω δημόσια τις ευχαριστίες μας προς 
τον φίλο Υπουργό. 
Επίσης, ευχαριστούμε και τους δύο, νυν και τέως 
Υπουργούς, για το γεγονός ότι έχουν γίνει τα σχέδια και 
έχει εγκριθεί στο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021 για 
εκτέλεση η Αμφιθεατρική Αίθουσα δίπλα από το Δημοτικό 
Σχολείο, με συνεισφορά του Δήμου Αθηένου ποσού μόνον 
€300.000.  Λαμβάνοντας υπόψη τη μη ύπαρξη χώρου για 
αμφιθεατρικές εκδηλώσεις στον Δήμο μας, κάτι που 
ταλαιπωρεί πολύ τον κόσμο μας, η ανάγκη της Αίθουσας 
είναι τεράστια και παρακαλούμε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για επίσπευση των 
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διαδικασιών ζήτησης προσφορών, ώστε το Έργο να 
ξεκινήσει να εκτελείται φέτος. 
 
Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης δημόσια, εξοχότατε, για 
την ενημέρωση που είχα από τον συνομιλητή κ. Ανδρέα 
Μαυρογιάννη και τον κ. Σώτο Ζακχαίο, ότι δώσατε οδηγίες 
να μην δεχθούν την προώθηση άλλων Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με την Τ/Κ πλευρά, αν σ’  
αυτά δεν περιλαμβάνεται πρώτα η διάνοιξη και της διόδου 
Πυροΐου. Αυτή η θέση σας μας γεμίζει αισιοδοξία και 
πιστεύουμε ότι έφτασε πλέον η ώρα για διάνοιξη της 
διόδου, ανεξάρτητα από τη λύση του Κυπριακού 
προβλήματος και παρά τα προσκόμματα που φέρνουν οι 
Τούρκοι. Μια διάνοιξη, που θα αλλάξει αμέσως την εικόνα 
της Αθηένου και θα ελαττωθεί η μεγάλη ταλαιπωρία του 
κόσμου της. 
 
 
Εξοχότατε, 
 
Θα συνεχίσω με ευχαριστίες. Ο νέος Πυροσβεστικός 
Σταθμός Αθηένου ολοκληρώθηκε με εξ ολοκλήρου 
Κυβερνητική βοήθεια. Αναμένουμε σύντομα την τέλεση 
των εγκαινίων του. 
 
Το νέο Κέντρο Υγείας Αθηένου, ένα μεγαλεπήβολο έργο, 
άρχισε να ανεγείρεται με κόστος σχεδόν €2 εκ. Ο Δήμος 
μας θα συνεισφέρει στη 12ετή συντήρησή του ένα 
συνολικό ποσό €200.000 μόνον. 
 
Όταν ανάλαβε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, σας 
ενημερώσαμε ότι το οδικό μας δίκτυο ήταν χάλια, λόγω 
της τοποθέτησης των αγωγών του αποχετευτικού 
συστήματος λυμάτων. Για να ολοκληρωθεί η 
αποκατάσταση των καταστραφέντων δρόμων, σύμφωνα 
με εκτίμηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
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απαιτείτο ποσό €1,5 εκ. Μέσα σε δύο χρόνια η Κυβέρνησή 
σας διευθέτησε να επαλειφθούν με πρέμιξ δρόμοι αξίας 
γύρω στις €600.000, όλα με κυβερνητική συνεισφορά. 
Εκφράζω δημόσια θερμές ευχαριστίες προς εσάς, τον 
Έντιμο Έπαρχο Λάρνακας κ. Οδυσσέα Χατζηστεφάνου για 
τη συνεχή στήριξή του και βοήθειά του στο θέμα και όχι 
μόνον, καθώς και στους Υπουργούς Οικονομικών και 
Εσωτερικών που διευθέτησαν την έγκριση των 
πιστώσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ολοκληρωθεί η 
αποκατάσταση των καταστραφέντων δρόμων απαιτείται 
ακόμη ποσό €900.000, είναι θερμή μας παράκληση όπως 
στον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό που θα ετοιμασθεί 
σύντομα, δώσετε οδηγίες να συμπεριληφθεί και για φέτος 
ποσό ύψους €300.000, ώστε να μπορέσουμε να 
βελτιώσουμε και άλλους δρόμους του κέντρου της 
οικιστικής περιοχής, που θα βελτιώσουν σημαντικά το 
οδικό μας δίκτυο και τη διαβίωση των κατοίκων και των 
επισκεπτών του Δήμου μας. Το ποσό αυτό για το Κράτος 
θα είναι μικρό, ενώ για τον Δήμο μας θα είναι μια τεράστια 
βοήθεια.  
  
Δράττομαι της ευκαιρίας να σας ενημερώσω, εξοχότατε, 
ότι έργα του Δήμου Αθηένου που προωθήθηκαν κατόπιν 
δικής σας παρέμβασης, καθυστερούν πάρα πολύ και 
παρακαλούμε για τη δική σας παρέμβαση, ώστε να 
καταστεί δυνατή επί τέλους η προώθησή τους. 
Συγκεκριμένα: 
 
α. Η Ανάπλαση της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς 
Αθηένου. 
 
    Μετά από αίτημά μας και δικές σας οδηγίες τέθηκε ποσό 
€300.000 στον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως του 2018 και 
ζητήθηκαν προσφορές για το Έργο από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 22/5/2018.  Για 
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διαδικαστικούς λόγους δεν έγινε κατακύρωση της 
προσφοράς και παρά τις πολλές πιέσεις μας και την 
πάροδο ενός ολόκληρου χρόνου, νέες προσφορές δεν 
ζητήθηκαν ακόμη και η Δημοτική μας Αγορά παραμένει σε 
άθλια κατάσταση στο κέντρο του οικισμού μας. 
    Αντιλαμβανόμαστε τα θέματα που προκύπτουν σε μια 
διαδικασία προσφορών, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και μια δική σας παρέμβαση 
θα βοηθήσει στην επίσπευση της διαδικασίας. Η αναφορά 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι μειώθηκε το 
προσωπικό και έχουν πολλά έργα να επιβλέπουν και θα 
μελετήσουν αν μπορούν να το επιβλέψουν μας εκπλήσσει, 
γιατί αν οι προσφορές κατακυρώνοντο, το έργο τώρα θα 
εκτελείτο.  
 
β. Η Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών 
μας. 
 
    Με δικές σας ενέργειες και οδηγίες εγκρίθηκε όπως το 
Έργο ενταχθεί στο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021 και 
η Α’ Φάση να εκτελεσθεί, αφού το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως ετοιμάσει τα κατασκευαστικά σχέδια, κάτι που 
ανέλαβε.   
 
    Η αποτύπωση από ιδιώτη Τοπογράφο, μέσω του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, έγινε το καλοκαίρι 
του 2018.  Στη συνέχεια και ενώ συζητείτο η ετοιμασία 
των σχεδίων, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως μας 
είπε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να 
προωθήσει τη διαδικασία ετοιμασίας των σχεδίων και ότι 
θα πρέπει ο Δήμος να προωθήσει, σε συνεργασία μαζί 
τους, τη ζήτηση προσφορών από ιδιώτες για ετοιμασία 
των σχεδίων. Παρά την αρχική μας αντίδραση, επειδή 
θέλαμε να καταστεί δυνατή η προώθηση του Έργου, με 
τον Δήμαρχο Αθηένου να εργάζεται και ως Μηχανικός, 
ετοιμάσαμε τους σχετικούς όρους και τους στείλαμε για 
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αποδοχή τον Δεκέμβριο του 2018 στον αρμόδιο Λειτουργό 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως που μας 
δηλώθηκε, ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη.  Παρά τις 
πιέσεις μας και τις υποσχέσεις που παίρνουμε, μέχρι 
σήμερα δεν έχουμε καμιά απάντηση και το Έργο της 
Πλατείας μας δεν προωθείται. Ζητούμε και εδώ τη δική 
σας παρέμβαση εξοχότατε για επίσπευση της διαδικασίας. 
 
Τοπικό Σχέδιο Αθηένου – Δημιουργία νέας 
Κτηνοτροφικής Ζώνης στον Δήμο Αθηένου. 
 
    Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο Δήμος Αθηένου είναι οι μυρωδιές και τα λύματα που 
προέρχονται από τις κτηνοτροφικές μονάδες που 
ανεγέρθηκαν νότια και πολύ κοντά στον οικισμό. 
 
    Ως γνωστόν, πριν το 1974 είχε δημιουργηθεί 
κτηνοτροφική περιοχή, που με την εισβολή καταλήφθηκε 
από τα Τούρκικα στρατεύματα.  Οι κτηνοτρόφοι 
μετέφεραν τότε τα ζώα τους μέσα στον οικισμό και με 
ενέργειες της Τοπικής Αρχής μεταφέρθηκαν νότια και έξω 
από τον οικισμό. 
 
    Παρ’ όλον που η απόσταση, με τα τότε δεδομένα, 
θεωρήθηκε ικανοποιητική, σήμερα δεν είναι αφού αρκετές 
μονάδες βρίσκονται εκτός της εγκριμένης κτηνοτροφικής 
ζώνης και πολύ κοντά στις κατοικίες του οικισμού, 
προκαλώντας μεγάλα προβλήματα οχληρίας από τις 
μυρωδιές και τα κόπρια – λύματα, που με τις έντονες 
βροχοπτώσεις καταλήγουν στον οικισμό, με όλα τα 
συνεπακόλουθα προβλήματα. 
 
    Στο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου του 2011 υπήρχε πρόβλεψη 
για ετοιμασία μελέτης για δημιουργία νέας κτηνοτροφικής 
ζώνης νοτιοανατολικά της Αθηένου, σε περιοχή που δεν 
θα επηρεάζει τον οικισμό. 
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    Το 2017, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
ενεργώντας εκ μέρους του Πολεοδομικού Συμβουλίου, 
προχώρησε στη ζήτηση προσφορών για ετοιμασία της 
μελέτης.   Η προσφορά κατακυρώθηκε, η μελέτη 
ετοιμάσθηκε και ήδη εγκρίθηκε και από την 
Περιβαλλοντική Αρχή.  Απομένει η δημοσίευσή της, ώστε 
να καταστεί δυνατή η προώθηση μεταφοράς των 
κτηνοτροφικών μονάδων που είναι κοντά στον οικισμό, 
στη νέα περιοχή, καθώς και η προώθηση ανέγερσης νέων 
μονάδων από ενδιαφερόμενους, στην ίδια περιοχή, που 
δεν επηρεάζει τον οικισμό.  Αυτή την περίοδο υπάρχουν 
αρκετοί ενδιαφερόμενοι για ανέγερση νέων μονάδων ή/και 
βελτιώσεων σε υφιστάμενες, ενόψει και σχεδίων 
χρηματοδότησης που αναμένεται να εγκριθούν. Η 
θεσμοθέτηση της νέας κτηνοτροφικής ζώνης, που δεν 
επηρεάζει τον  οικισμό, ώστε να βοηθηθούν οι 
ενδιαφερόμενοι να ανεγείρουν εκεί τις μονάδες τους και 
όχι στην υφιστάμενη περιοχή, καθώς και η μεταφορά εκεί 
των υφιστάμενων μονάδων που είναι εκτός της 
κτηνοτροφικής ζώνης, είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει 
άμεσα. 
 
Η θεσμοθέτηση της νέας περιοχής το συντομότερο, είτε 
με αναθεώρηση του Τοπικού μας Σχεδίου, είτε με σχετικό 
διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, είτε άλλως πως, 
είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει άμεσα και ζητούμε τη 
δική σας παρέμβαση. 
 
Ακόμη ένα θέμα που μας απασχολεί είναι το Παγκύπριο 
Γεωργικό Μουσείο. Πιστεύουμε ότι η Αθηένου, σαν ένα 
ιστορικά μεγάλο και αναγνωρισμένο αγροτικό κέντρο, 
παγκύπρια αποδεκτό, είναι το κατάλληλο μέρος για τη 
δημιουργία του Παγκύπριου Γεωργικού Μουσείου, που 
βασικός πυρήνας του πρέπει να είναι και η μεγάλη 
Μεσαορίτικη παράδοση. Είχαμε συναντήσεις με τον φίλο 
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Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή και αναμένουμε την 
ολοκλήρωση θετικής για μας λήψης απόφασης για το 
θέμα.  
 
Επαναφορά ειδικού Στεγαστικού Σχεδίου για νέα 
ζευγάρια στην Αθηένου. 
 
Μετά την εισβολή του 1974 η Κυβέρνηση είχε εγκρίνει, 
αρχικά για την ακριτική Αθηένου και μετέπειτα και για τις 
παρόμοιες περιοχές των Τρούλλων, του Μάμμαρι και της 
Δένειας, ειδικό στεγαστικό σχέδιο για τα νεαρά ζευγάρια, 
καθώς και για τη συντήρηση υφιστάμενων κατοικιών.  
Αυτό βοήθησε αφάνταστα, γιατί τα νεαρά ζευγάρια είχαν 
ένα κίνητρο να μείνουν στον τόπο τους και οι υπόλοιποι 
κάτοικοι αποζημιώνονταν για το καθημερινό κόστος που 
είχε η παραμονή τους στον ημικατεχόμενο τόπο τους. 
    Το ειδικό στεγαστικό σχέδιο της Αθηένου εντάχθηκε 
μετέπειτα στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο που ίσχυσε για 
όλη την Κύπρο και το οποίο καταργήθηκε λόγω της 
οικονομικής κρίσης και των απαιτήσεων της Τρόϊκας. Η 
Αθηένου όμως ζήμιωσε και ζημιώνει υπερβολικά από αυτή 
την κατάργηση. Τα νεαρά ζευγάρια δεν έχουν πλέον το 
κίνητρο της παραμονής και φεύγουν, ενώ στεγάζονται εκεί 
συνήθως που εργάζονται.  Η τοπική οικονομία από τον 
οικοδομικό κλάδο, μέχρι το λιανικό εμπόριο, αλλά και 
άλλους κλάδους της οικονομίας, υπέστηκε δυσβάστακτο 
πλήγμα. 
    Το κόστος για το κράτος, από την επαναφορά αυτού 
του ειδικού στεγαστικού σχεδίου θα είναι μηδαμινό, ενώ 
για την Αθηένου η επαναφορά του θα είναι σωτήρια. 
    Ο φίλος Υπουργός Εσωτερικών μας ενημέρωσε ότι έχει 
ήδη επεξεργασθεί ένα νέο στεγαστικό σχέδιο για τις 
ακριτικές περιοχές, το οποίο θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. 
Λόγω της φυγής των νεαρών μας ζευγαριών σε άλλες 
περιοχές, παρακαλούμε αυτό να επισπευθεί. 
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 Άφησα τελευταίο, εξοχότατε, ένα θέμα που απασχολεί 
τον κόσμο της Αθηένου πάρα πολύ, το θέμα της 
Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα 
θέμα για το οποίο ο Δήμος μας εξέφρασε θετικές απόψεις 
και ήταν συνεργός στην προσπάθεια του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης 
Δήμων για προώθησή του, λόγω των μεγάλων οικονομιών 
κλίμακας που θα προκύψουν γενικότερα. Για πολλούς 
λόγους όμως, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι πιο κάτω, 
ο Δήμος Αθηένου δεν μπορεί να συνενωθεί με άλλο Δήμο: 
α. Ο Δήμος Αθηένου είναι ημικατεχόμενος, με την 
ελεύθερη περιοχή του μέσα στη νεκρή ζώνη. Μια μοναδική 
περίπτωση Κυπριακού Δήμου. 
β. Ο Δήμος Αθηένου είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος 
της Κύπρου και δεν νοείται να ενσωματωθεί σε Δήμο 
μικρότερό του.  
γ. Οι κάτοικοι της Αθηένου δεν θα νιώθουν ασφάλεια να 
παραμείνουν στην περιοχή σε περίπτωση συνένωσης του 
Δήμου σε άλλο Δήμο, η έδρα του οποίου θα βρίσκεται 
πολύ μακριά από την ακριτική περιοχή και τη γραμμή 
κατοχής. 
δ. Η γεωγραφική θέση είναι τέτοια που δεν μπορεί να 
συνενωθεί ο Δήμος Αθηένου με άλλο Δήμο, αφού ο πιο 
κοντινός Δήμος είναι σε πολύ μακρινή απόσταση. 
ε.  Πρόκειται για ένα από τους πιο παλιούς Δήμους της 
Κύπρου από το 1926, σε αντίθεση με άλλους που έγιναν 
Δήμοι τα τελευταία χρόνια ή/και πολύ μεταγενέστερα. 
 
Η αναφορά σας σε πρόσφατη συνάντησή μας στο 
Προεδρικό ότι η Αθηένου είναι πολύ μακριά από άλλο 
Δήμο και δεν μπορεί να συνενωθεί, μας ικανοποιεί και 
είμαστε σίγουροι ότι θα δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες 
εκεί που πρέπει, ώστε οι Αθηενίτες να μην ανησυχούν.   
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Συγχωρέστε με για την αναφορά μου σε αυτά τα 
προβλήματα, αλλά η Αθηένου δεν έχει την πολυτέλεια να 
μην εκμεταλλευτεί την ευκαιρία όταν φιλοξενεί στον Δήμο 
της τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και να του θέσει τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει. 
 
Σας ευχαριστώ ξανά προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, αλλά και 
όλη την Κυβέρνησή σας, για ό,τι κάνατε και ό,τι κάνετε για 
την Αθηένου, που ξέρουμε ότι αγαπάτε πολύ και είμαστε 
σίγουροι ότι θα δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες για να 
προωθηθούν και τα προβλήματα που σας ανέφερα. 
 
 


