	
  

Εκστρατεία δεντροφύτευσης στο Δήµο Μέσα Γειτονιάς
«Όλοι µαζί µπορούµε να κάνουµε το Δήµο µας πιο όµορφο»
Ο Δήµος Μέσα Γειτονιάς και η Οµάδα Εθελοντών ξεκίνησαν
εκστρατεία δεντροφύτευσης σε πέντε πάρκα του Δήµου, όπου µε την
βοήθεια διαφόρων χορηγών αγοράστηκαν δεντρίλια. Εκτός από την
φύτευση των δεντριλίων,
σε όποιο από τα πάρκα χρειάζεται
οποιαδήποτε συντήρηση ή κατασκευή θα πραγµατοποιηθεί πάλι µε την
βοήθεια των χορηγών και των εθελοντών.

Η εκστρατεία ξεκίνησε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 όπου η Οµάδα
Εθελοντών µαζί µε τους περίοικους της οδού Πιπίνου δενδροφύτευσαν
και τοπιοτέχνησαν το πάρκο. Τη Κυριακή 19 Οκτωβρίου συνεχίστηκε
στο πάρκο της οδού Λεβάντας.
Ο Δήµαρχος κ. Δώρου Αντωνίου σε δηλώσεις του ανάφερε ότι η
προστασία του περιβάλλοντος και η δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου
αποτελεί καθήκον όλων µας και επιτάσσει την ενεργή συµµετοχή των

συµπολιτών µας. Ο Δήµος µας έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη
φορά από τέτοιες κινήσεις εθελοντισµού, κοινωνικής προσφοράς και
αλληλεγγύης.
Τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η όλη προσπάθεια γίνεται σε
συνεργασία µε χορηγούς και αρκετούς εθελοντές. Ανάφερε δε ότι είναι
πολύ σηµαντική η ευαισθητοποίηση και εµπλοκή των δηµοτών σε αυτή
την προσπάθεια και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια
αυτή.
	
  
Η Οµάδα Εθελοντών του Δήµου Μέσα Γειτονιάς, παρόλο που
συστάθηκε πριν λίγους µήνες, µέτρα στο ενεργητικό της αρκετές
συναντήσεις και διάφορες δράσεις.
Μια από τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκε λίγους µήνες πριν
και σηµείωσε µεγάλη επιτυχία ήταν το 1ο Street Art Day που
διοργάνωσε η Οµάδα Εθελοντών σε συνεργασία µε το Δήµο Μέσα
Γειτονιάς.
Μαθητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήµου καθώς και µαθητές
από όλη την Λεµεσό συµµετείχαν εθελοντικά σε αυτή τη γιορτή που
διοργανώθηκε µε απώτερο σκοπό όχι µόνο τον καλλωπισµό του Δήµου
αλλά και την δηµιουργική απασχόληση των νέων. Κατά τη διάρκεια του
Street Art Day επιλέγηκαν τρία σηµεία στο Δήµο όπου έγινε graffiti
δίνοντας χρώµα και ζωή στο κάθε σηµείο.
	
  
Είναι σαφές ότι σε µια εποχή που µαστίζεται από την οικονοµική
ύφεση, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισµό ο ρόλος του
εθελοντισµού είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Ο εθελοντισµός
ως µια γνήσια κοινωνική λειτουργία µπορεί να συµβάλει καθοριστικά
στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Σηµαντικός αναδεικνύεται
και ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας που µπορεί να µετατρέψει τον
εθελοντισµό σε µια βασική της υποστηρικτική λειτουργία,
καλλιεργώντας στους πολίτες το αίσθηµα της εθελούσιας και
συνειδητής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Είναι µέσα σε αυτό το
πλαίσιο που ο Δήµαρχος δήλωσε ότι «όλοι µαζί µπορούµε να κάνουµε
το Δήµο µας πιο όµορφό».

