Ο ∆ήµος Αγίου Αθανασίου τίµησε τους Άριστους Αθλητές της περιοχής του για το έτος 2010 Χορηγίες στα Σωµατεία του ∆ήµου
Ξεχωριστή βράβευση και τιµή στον αποβιώσαντα Νική Γεωργίου (Ιδρυτικό Μέλος της Νέας
Σαλαµίνας) και στον Φώτο Χατζηχαµπή (Πετοσφαιριστή της Ανόρθωσης Αµµοχώστου)
Σε µια όµορφη ατµόσφαιρα πραγµατοποιήθηκε στις 10/5/2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
∆ήµου, σεµνή τελετή στην οποία βραβεύθηκαν οι άριστοι αθλητές για το έτος 2010 και τα
σωµατεία του ∆ήµου. Η γιορτή αυτή έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να καταστεί ένας πολύ
σηµαντικός θεσµός για το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου. Τιµήθηκαν οι αθλητές που βρίσκονται στην
ελίτ του Κυπριακού Αθλητισµού µε Παγκύπριες και ∆ιεθνείς επιτυχίες και αποτελούν το καλύτερο
παράδειγµα για τη νεολαία του ∆ήµου, δίνοντας έτσι επιπρόσθετο κίνητρο στα παιδιά και
αποτελώντας παράδειγµα προς µίµηση.
Σε σύντοµη οµιλία του ο ∆ήµαρχος, Κυριάκος Χατζηττοφής καλωσόρισε όλους τους
παρευρισκόµενους στην τελετή και ανέφερε πως σκοπός της εκδήλωσης είναι να απονεµηθεί η
ανάλογη τιµή στους αρίστους και πρωτεύσαντες αθλητές που κατοικούν στην περιοχή του ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου. Ανέφερε δε πως στην εν λόγω εκδήλωση τιµάται ο αποβιώσαν Νικής Γεωργίου ,
εκ των ιδρυτών της Νέας Σαλαµίνας και ο Φώτος Χατζηχαµπής, πετοσφαιριστής της Ανόρθωσης
Αµµοχώστου. Εγκωµίασε το Νική Γεωργίου για τη µεγάλη του και πολύπλευρη προσφορά στον
Κυπριακό Αθλητισµό, αφού υπήρξε µεγάλος αθλητής µε παγκύπριες και διεθνείς επιτυχίες,
προσέφερε από τη θέση του προπονητή και του παράγοντα και υπηρέτησε τον Κυπριακό
Αθλητισµό ως Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο δηµότη του Αγίου
Αθανασίου Φώτο Χατζηχαµπή για τη µεγάλη του προσφορά στον Κυπριακό Αθλητισµό,
πετοσφαιριστή της Ανόρθωσης Αµµοχώστου, της οποίας διετέλεσε αρχηγός και προπονητής µε
µεγάλες επιτυχίες στην Κύπρο, αλλά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα. Συνεχίζει ακόµη και
σήµερα την προσφορά του ως διοικητικός σύµβουλος της πετοσφαιρικής Ανόρθωσης.
Στη συνέχεια έκανε σύντοµη αναφορά στα Σωµατεία του ∆ήµου, τα οποία χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες, τα σωµατεία που προάγουν τον αθλητισµό, µέσα από τα µαζικά αθλήµατα, καθώς και
τα σωµατεία που η προσφορά τους περιορίζεται στον πολιτιστικό και κοινωνικό τοµέα, τονίζοντας
πως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε το έµπρακτο ενδιαφέρον του, τροφοδοτεί αυτά τα σωµατεία µε τα
αναγκαία µέσα για να µπορούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.
Τέλος, ο ∆ήµαρχος συνεχάρη όλους όσοι έχουν καταγάγει νίκες σε διάφορα αθλήµατα, τους
µαθητές και αθλητές του δήµου και ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης (ΚΟΑ,
Συνεργατικό Ταµιευτήριο Λεµεσού, ΟΠΑΠ) για τη συνεισφορά τους σε τέτοιου είδους
εκδηλώσεις.
Στην εκδήλωση εκ µέρους του ΚΟΑ παρευρέθηκε, το ∆ιοικητικό Μέλος του Συµβουλίου του
Οργανισµού, κ. Αντώνης Νικολαΐδης, που στη γιορτή αυτή βραβεύτηκε πολλές φορές, αφού
αποτελεί ένας από τους µεγαλύτερους Κύπριους αθλητές όλων των εποχών µε µεγαλύτερη του
επιτυχία την κατάκτηση της 4ης θέσης στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, κερδίζοντας τις
καρδιές όλων, όχι µόνο για τις επιτυχίες του, αλλά και για τον εξαίρετο χαρακτήρα του. Στο
χαιρετισµό του συνεχάρη το ∆ήµο Αγίου Αθανασίου για τη σεµνή, αλλά τεράστια σε σηµασία
εκδήλωση, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο ΚΟΑ θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους
εκδηλώσεις που επικροτούν τον αθλητισµό.

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο τέως Βουλευτής και ∆ήµαρχος Αµµοχώστου Κίκης Καζαµίας
και εξήρε το έργο των τιµώµωνων Βαρωσιωτών.
Της εκδήλωσης προηγήθηκε µουσικό πρόγραµµα µε τους Χάρη Νικολάου και Ανδρέα Πρωτοπαπά,
ενώ ο δήµος δεξιώθηκε στο τέλος τους παρευρισκοµένους.
Σωµατεία και σύλλογοι της περιοχής στους οποίους παραχωρήθηκαν χορηγίες:
1. ΑΠΕΝ Αγίου Αθανασίου
2. Αθλητική Ένωση Νέων ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
3. Κέντρο Νεότητος Λινόπετρας
4. Εθνικόφρονα Σωµατεία ΜΙΧ. & ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ
5. Σωµατείο ‘ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ’
6. Σωµατείο ΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
7. Σύλλογος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
8. Σωµατείο ∆ΩΡΟΣ ΛΟΙΖΟΥ
9. Κυνηγετικός Σύλλογος ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΝΟΣ
10. Πολιτιστικό Πνευµατικό Αθλητικό Κέντρο ‘ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ’
11. ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
12. ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
13. Σωµατείο «Ανοικτό Σχολείο» Αγίου Αθανασίου

