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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 2019
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Πανιερώτατε και Σεβαστό Ιερατείο,
Έντιμα Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού
Έντιμε Κύριε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος
Αρχηγοί και Εκπρόσωποι Κομμάτων,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητά μου παιδιά,
Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ
όλους και όλες, για τη τιμή που μας κάνατε να
παρευρίσκεστε στη σημερινή εκδήλωση των εγκαινίων, των
εγκαταστάσεων του νέου κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου
Αθηένου.
Το σχολείο που εγκαινιάζουμε σήμερα, αποτελεί ένα
πολυδύναμο
εκπαιδευτικό
συγκρότημα,
σύγχρονων
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προδιαγραφών.
Πρόκειται
δηλαδή,
για
ένα
έργο
εκπαιδευτικής υποδομής, για την ανέγερση του οποίου όλοι
οι συντελεστές είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Πολύ σύντομα, να αναφερθώ στο ιστορικό της έναρξης και
της ολοκλήρωσης του έργου. Αρχικά τον Ιούνιο του 2009 το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αποφάσισε την
ανέγερση δύο Δημοτικών Σχολείων και μιας Αμφιθεατρικής
Αίθουσας τα οποία δεν υλοποιήθηκαν λόγω της τότε
οικονομικής κρίσης. Στις 30 Ιουλίου 2015, ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης
εξήγγειλε την ανέγερση του νέου Δημοτικού Σχολείου στην
Αθηένου μαζί με την ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας.
Συγκεκριμένα, για το Δημοτικό Σχολείο, η απόφαση που
επάρθη τον Ιούλιο του 2015 από τον τότε Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού κύριο Κώστα Καδή προσδιόριζε, κτιριακό
πρόγραμμα με 12 τάξιο σχολείο με δυνατότητα επέκτασης 6
αιθουσών διδασκαλίας, την οποία απεδέχθη η τότε Σχολική
Εφορεία με πρότασή της, μη απεμπόλησης και δεύτερου
Δημοτικού εφόσον οι ανάγκες το απαιτούσαν.
Με αποτέλεσμα τον Ιούλιο του 2016 να αρχίσουν οι εργασίες
με τη κατεδάφιση του παλιού μας σχολείου και την ανέγερση
του 12 τάξιου, του οποίου η πρώτη φάση παραδόθηκε τον
Δεκέμβριο του 2017 και λειτούργησε, με την επάνοδο από τις
διακοπές των Χριστουγέννων των παιδιών του ΚΑ τον
Ιανουάριο του 2018. Τον Απρίλιο του 2018 ολοκληρώθηκε και
η δεύτερη φάση του έργου με την ολοκλήρωση των
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εργασιών του γηπέδου, του περιμετρικού χώρου και του
χώρου στάθμευσης.
Παράλληλα με ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και με τη σύμφωνη γνώμη της παρούσας
Σχολικής
Εφορείας
εγκρίνονται
τα
κονδύλια
από
συμπληρωματικό προϋπολογισμό, για την προσθήκη των 6
τάξεων οι οποίες έχουν ανεγερθεί και ευρίσκονται στο
ανατολικό τμήμα του όλου συγκροτήματος.
Το νεοσύστατο Δημοτικό μας σχολείο, είναι κτισμένο σε
οικόπεδο 19,750 τ.μ. με εμβαδόν καλυμμένων χώρων 4491
τ.μ. με κόστος 3.250.000 euro εξ ολοκλήρου δαπάνες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι μελετητές του όλου έργου συμπεριλαμβανομένης και της
προσθήκης των 6 τάξεων είναι οι ΕΠΙΤΕΣΣΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
και οι εργολάβοι οι Α. Aristotelous Construction LTD πλην της
προσθήκης των 6 τάξεων που ανέλαβαν η Α. Παρπής & Υιοί
Εργοληπτική Εταιρεία ΛΤΔ.

Το σχολείο αποτελείται από 18 αίθουσες Διδασκαλίας,
εργαστήριο Τέχνης, εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας,
εργαστήριο Τεχνολογίας, 2 Αίθουσες Ειδικής Εκπαίδευσης,
Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Μουσικής, Συνεδριάσεων, Ιατρείου,
Διοίκησης, Καντίνα, Αποδυτήρια και Αποχωρητήρια αγοριών
και κοριτσιών.
Επίσης περιλαμβάνονται γήπεδα Στίβου, καλαθόσφαιρας, 2
γήπεδα Footsal, χώρος στάθμευσης και χώρος εμβαδού
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2000τ.μ. στον όποιο θα αναγερθεί η Αμφιθεατρική Αίθουσα
και
προσδοκούμε
η
έναρξη
των
εργασιών
της
ανοικοδόμησης της, να ξεκινήσει φέτος.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού μας έχουν ενημερώσει, ότι έχει ανατεθεί η μελέτη
του έργου της Αμφιθεατρικής Αίθουσας, σε ιδιώτες μελετητές
συγκεκριμένα στο Αρχιτεκτονικό γραφείο Επιτέσσερα και
σύντομα προκηρύσσεται διαγωνισμός από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες για την έναρξη των εργασιών της, μέρος των
εξόδων γύρω στις 300.000 θα διατεθούν από το Δήμο μας.
Εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή μου, για το
υφιστάμενο έργο, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά ακόμη μια
φορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι μέσα
από την αγαστή συνεργασία τους συνέβαλαν στον
σχεδιασμό και την υλοποίησή αυτού του σύγχρονου,
λειτουργικού σχολικού κτιρίου, γιατί η επένδυση στη
εκπαίδευση και στην παιδεία των παιδιών μας, είναι η
μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον μας.
Η συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας ήταν άψογη για την αποπεράτωση του όλου έργου,
που θα αγκαλιάσει και τους δύο κύκλους της Δημοτικής
Εκπαίδευσης στο Δήμο μας.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του, τους Μελετητές και τους
Εργολάβους του έργου.
Ευχαριστώ επίσης, τις Διευθύνσεις και τους Εκπαιδευτικούς
των δύο κύκλων, τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων του
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Δημοτικού Σχολείου και της Σχολικής Εφορείας, για την
μεγάλη βοήθεια που πρόσφεραν για τη μετακόμιση του
σχολείου.
Το νέο αυτό Δημοτικό σχολείο αποτελεί στολίδι στον τόπο
μας και ως εκ τούτου καμαρώνουμε και εκφράζουμε σήμερα
την ικανοποίησή μας, διότι αυτό το σχολικό συγκρότημα
ανταποκρίνεται τόσο στις προσδοκίες των μαθητών όσο και
των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Καλούνται εδώ τα παιδιά μας να εκπαιδευτούν, να
καλλιεργήσουν το πνεύμα τους, τη ψυχή τους, το ήθος, την
Ανθρωπιά, την Καλοσύνη, την Αλληλεγγύη, τη Κοινωνική
Δικαιοσύνη, τις έννοιες της Ελευθερίας και της Ειρήνης. Να
διαπλάσουν το χαρακτήρα τους και να αναπτύξουν τη
κοινωνική τους συνείδηση. Όμως παράλληλα με όλα αυτά
καλούνται να το Αγαπήσουν, να το Σεβαστούν να το
Φροντίζουν και να το Διαφυλάξουν ως κόριν οφθαλμού.
Δράττοντας την ευκαιρία, θα ήταν παράλειψη μου να μην
αναφερθώ στον εξοπλισμό του νέου Δημοτικού Σχολείου για
τον οποίο ζητούμε τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, ιδιαίτερα στην επάνδρωση των αιθουσών
Διδασκαλίας, καθώς επίσης και για συμπλήρωμα του
κονδυλίου για τη ολοκλήρωση της περίφραξης του.
Όσον αφορά το Γυμνάσιο εδώ στην Αθηένου, κατόπιν
απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για
εθελοντική στέγαση των μαθητών από τα Λύμπια στο
Γυμνάσιο μας, αρχομένης από τη σχολική χρονιά 2017-2018
η προσθήκη 3 αιθουσών Διδασκαλίας στις κτηριακές
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εγκαταστάσεις του Γυμνασίου θεωρείται πλέον απαραίτητη
για την ομαλή λειτουργία του σχολείου καθ’ ότι η
προσέλευση από τα γειτονικά Λύμπια ήταν και συνεχίζει να
είναι σχεδόν αθρόα.

Αγαπητά μας παιδιά,
Αγαπήστε το σχολείο σας όπως το σπίτι σας. Αξιοποιήστε
όλες τις εγκαταστάσεις που σας παρέχει και να θυμάστε ότι
σε εσάς βασιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο.
Καλή πρόοδο σε όλες και όλους.
Κλείνοντας θέλω να εκφράσω τις εγκάρδιες μου ευχαριστίες
στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο
Νίκο Αναστασιάδη για την αποδοχή της πρόσκλησής μας,
να τελέσει τα εγκαίνια του σχολείου εδώ, στην ακριτική μας
Αθηένου και να του ευχηθώ το φως της Ανάστασης του
Κυρίου, να του δίνει δύναμη και σοφία στο έργο που επιτελεί.

Σας ευχαριστώ

