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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ  

24/11/15  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ   

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή ∆ιάσκεψη Τύπου, για τις Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις στο ∆ήμο και στην Παραμυθούπολη, η οποία από φέτος θα 

λειτουργήσει στο ∆ήμο Στροβόλου.  

 

Με μεγάλη χαρά, δεχθήκαμε την πρόταση για λειτουργία της 

Παραμυθούπολης στο ∆ήμο μας. Η Παραμυθούπολη αποτελεί ένα υπέροχο 

χώρο για διασκέδαση, ξεγνοιασιά και ξεφάντωμα για άτομα κάθε ηλικίας, 

αφού τα διάφορα παιχνίδια, εγκαταστάσεις και οι υπόλοιπες παρεχόμενες 

υπηρεσίες, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις οποιουδήποτε 

επισκέπτη. Επιπλέον, η Παραμυθούπολη θα μπορεί να προσφέρει όμορφες 

στιγμές σε οικογένειες με μικρά παιδιά, οι οποίες θα μείνουν για πάντα 

χαραγμένες στο μυαλό τους.  

 

Η λειτουργία της Παραμυθούπολης θα δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους 

από όλη την Κύπρο να επισκεφτούν τον ∆ήμο μας, τονώνοντας, 

ευελπιστούμε, παράλληλα και την αγορά των γύρω περιοχών. Το 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί είναι ιδιαίτερα πλούσιο, καθώς 
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θα φιλοξενήσει πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, οι συναυλίες των οποίων 

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, θα δώσουν μια ιδιαίτερα εορταστική 

νότα στην πόλη μας.  Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην 

Παραμυθούπολη έχει συμπεριληφθεί στο χριστουγεννιάτικο τρίπτυχο 

εκδηλώσεων του ∆ήμου, το οποίο θα κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά, καθώς και 

σε έντυπη μορφή.  

  

Επιπλέον, σας αναφέρω ότι, ειδικά για φέτος, ο ∆ήμος Στροβόλου έχει 

προγραμματίσει διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, για τις οποίες έχει 

σημειωθεί τεράστιο ενδιαφέρον συμμετοχής.  

 

Το Σάββατο 12 ∆εκεμβρίου, από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 7:00 το βράδυ, 

θα πραγματοποιηθεί η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Κρύο, 

παιχνίδια και αμέτρητα στολίδια...» στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου. Η 

εκδήλωση θα περιλαμβάνει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από 

σχολικά και άλλα σύνολα, πώληση εδεσμάτων και ποτών, παζαράκι 

χειροποίητων κατασκευών από την Go…Bazz Art, μπαλονοκατασκευές, 

ξυλοπόδαρο, διακόσμηση γλυκών, αφήγηση παραμυθιού από δημοφιλή 

κύπριο ηθοποιό, παράσταση από ταχυδακτυλουργό και προσφορά βιβλίων 

από τη ∆ημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου.  

   

Παρόμοιου περιεχομένου, αλλά μεγαλύτερης έκτασης και διάρκειας θα είναι η 

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 ∆εκεμβρίου σε τμήμα της 

οδού Σταυρού, από τις 10:00 το πρωί μέχρι και το βράδυ. Η εκδήλωση 

τιτλοφορείται «Χριστούγεννα παντού, ελάτε στη Σταυρού» και θα 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παζαράκι από CITY Markets, πώληση 

εδεσμάτων, γλυκών και ποτών και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή 
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σχημάτων από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης,  

σχολές χορού και άλλα σχήματα, καθώς και ζωντανή σύνδεση (live link) με 

τον χορηγό επικοινωνίας της εκδήλωσης. Για τους σκοπούς της εκδήλωσης, 

θα αποκλειστεί μέρος της οδού Σταυρού, από τη συμβολή με την οδό 

Σταυραετού μέχρι την οδό ∆ιαγόρου, όπου θα διεξάγονται οι διάφορες 

δραστηριότητες.  

 

Τόσο η εκδήλωση στις 12 ∆εκεμβρίου, όσο και η διήμερη εκδήλωση στις 19 

και 20 ∆εκεμβρίου έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών 

καλλιτεχνικών σχημάτων. Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι στις δύο εκδηλώσεις 

αναμένεται να συμμετάσχουν άνω των 500 ατόμων κάθε ηλικίας, αλλά 

κυρίως παιδιά.  

 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή της εταιρείας «Πάρκο 

Παλιάτσο» που διοργανώνει την Παραμυθούπολη, κύριο Ανδρέα Μάρκου για 

τη συνεργασία του στην εξασφάλιση των σχετικών αδειών για τη λειτουργία 

της Παραμυθούπολης και τη κα Γεωργία Τζιερκέζου που βρίσκεται σήμερα 

μαζί μας και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία.  

 

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς και υποστηρικτές των 

εκδηλώσεων του ∆ήμου, την Ελληνική Τράπεζα, το Coffee Beanery και την 

Εταιρεία Montano Ltd. 

 

Σας ευχαριστώ  
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