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Στη σελίδα 20-23

Άνοιξη στα πάρκα 
Η Άνοιξη μας ανοίγει την πόρτα να 
βγούμε από το σπίτι. Τα ωραία πάρ-
κα του Δήμου, μας περιμένουν.για 
ν΄απολαύσουμε φύση και ήλιο.

Στη σελίδα 28

Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Με στόχο να δημιουργεί  υγιείς 
αθλητές-ανθρώπους, λειτουργεί από 
τον Σεπτέμβρη του 2011. 

Στη σελίδα 15

Φωτο...στιγμές   
Πολιτικοί, διπλωμάτες, επιφανείς 
αλλά και απλοί δημότες, επισκέ-
φθηκαν και συνεχάρηκαν τον νέο  
Δημάρχο για την εκλογή του. 

Πασχαλινά Έθιμα  
και εδέσματα 

Στις σελίδες 30-31

Για να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας κά-
νουμε αναφορά σε Πασχαλινά έθιμα 
και εισηγούμαστε συνταγές για πα-
σχαλινά εδέσματα.

Όλα τα νέα λεπτό προς λεπτό
www.ikypros.com

Συνέντευξη του Δήμαρχου Στροβόλου 

Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ένα στολίδι στο κέντρο Στροβόλου
Το παλαιό Δημαρχείο παίρνει νέα μορφή. Με σεβασμό στο αρχιτε-
κτονικό περιβάλλον της περιοχής αλλά και της δομής του παλαιού 
κτιρίου, αναπαλαιώνεται και θα στεγάσει τρία ιδιαίτερα σημαντικά 
τμήματα του Δήμου: 
• Το Παγκύπριο Γεωγραφικό Μουσείο 
• Το Κέντρο Στρατηγικής για το Περιβάλλον και
• Τη Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, που ουσιαστικά πρόκειται για μετα-
στέγαση της παλιάς.

Σελ. 4-5

Μετά την εκλογή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίστη-
καν οι διάφορες Επιτροπές του Δήμου και έπιασαν δουλειά.
Προυσιάζονται επίσης στην εφημερίδα οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι κατά κομματική ομάδα καθώς και οι Επιτροπές.

                                                       Σελ.10-13

Η ενεργότερη συμμετοχή των δημοτών στις δρα-
στηριότητες και προσπάθειες του Δήμου, αποτε-
λεί ένα από τους βασικούς στόχους του νέου Δή-
μαρχου Στροβόλου, δρα Λάζαρου Σαββίδη.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
του Δήμου αποκαλύπτει με ποιό έργο θα ήθελε να 
συνδεθεί το όνομα του κατά την θητεία του ως Δή-
μαρχος και ποιό το όραμά του.
Προτεραιότητες στο έργο του ο δρ. Σαββίδης δεν 
ξεχωρίζει γιατί όλο το πρόγραμμα-όπως είπε- 
αποτελεί ένα σύνολο προτεραιοτήτων που οδηγεί 
στην υλοποίηση ενός οράματος.
Θεωρεί πολύ σημαντικό να καταφέρει μαζί με το 
Δημοτικό Συμβούλιο,  να φέρει τους δημότες πιο 
κοντά στο Δήμο, να νιώσουν Στροβολιώτες.
Η αυτόνομη ανάπτυξη επίσης του Δήμου, είναι 
για τον ίδιο, οξυγόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας μέσα στη δημαρχούμενη πε-
ριοχή, στην παροχή κινήτρων για πρωτοποριακές 
οικιστικές και οικολογικές αναπτύξεις, έχει τον 
άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής του πάνω από 
οποιαδήποτε άλλη δράση. 

Σελ. 6-9

«Διαφάνεια, αξιοκρατία και συνεργασία»

Νέο Δημοτικό Συμβούλιο
Καταρτίστηκαν οι Επιτροπές
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Τηλέφωνα
Κεντρικό .............................................. 22470470
Γραφείο Δημάρχου .............................. 22470301
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα .......... 22470303
Αποθήκες .......................... 22497090, 22423847
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών ....... 22470470
Δημοτική Βιβλιοθήκη ......................... 22311534
Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο ...... 22511728  
............................................................. 22311534
Παγκύπριο Γεωγραφικό Μουσείο ...... 22470407
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ................ 22318358
Κέντρο Ενηλίκων ................................ 22495272
Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης παιδιών 
Περνέρα .............................................. 22511015
Σταυρού ............................................... 22511055
Αγίας Μαρίνας .................................... 22513821
Αγίου Σπυρίδωνα ................................ 22513227
Χρυσελεούσας .................................... 22312978
Αρχαγγέλου ......................................... 22592792
Ακρόπολης .......................................... 22378035
Αγίου Δημητρίου ................................. 22316525
Κων/πόλεως ........................................ 22320711
Π. Γεωργιάδη ...................................... 99024974
Αποστόλου Βαρνάβα .......................... 99327970

Τα άρθρα μας
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν αποκλειστικά 

τους συγγραφείς τους 
και όχι την εφημερίδα.

Ωράριο Λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας Δήμου
Δευτέρα -  Παρασκευή 7.30πμ - 2.30μμ
Τετάρτη 7.30πμ - 2.30μμ & 3.00μμ - 6.00μμ

Ωράριο λειτουργίας Ταμείου
Δευτέρα -  Παρασκευή 8.00πμ - 12.30μμ
Τετάρτη 8.00πμ - 12.30μμ & 3.30μμ - 5.00μμ

Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης
Δευτέρα - Πέμπτη 10.00πμ - 6.00μμ
Παρασκευή 8.00πμ - 2.00μμ

επισκέψεις Κοινού στον Κλάδο Αδειών 
Οικοδομής
Δευτέρα -  Παρασκευή 11.30πμ - 2.00μμ
Τετάρτη 11.30πμ - 2.00μμ & 3.15μμ - 5.30μμ

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου 
Καθημερινά από τις 7.00π.μ. – 10.00μμ. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22318358

Εφημερίδα του Δήμου Στροβόλου

Γραφεία:
Λεωφόρος Στροβόλου 100, Τ.Θ. 28401, 2094 Στρόβολος

Τηλ. 22470470, Φαξ: 22470400
Email: muicipality@strovolos.org.cy

http: www.strovolos.org.cy

Κατά νόμον υπεύθυνος:
Ανδρέας Λάμπρου

Δημοτικός Γραμματέας

επιμέλεια Έκδοσης:
Γιώργος Χριστοδούλου

Προϊστάμενος στο Τμήμα 
Διοίκησης και Προσωπικού

Λάκης Αργυρού
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Υπεύθυνος Ύλης:
Λάκης Αργυρού

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

νος Ύλ

Σχεδιασμός - επιμέλεια:
ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ. 22780007

επεξεργασία Κειμένων:
“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες

εκτύπωση:
Cassoulides 

MasterPrinters

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΕΓΙΝΑΝ

Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε 
30000 αντίτυπα 

και διανέμεται δωρεάν σε όλα 
τα υποστατικά του Στροβόλου

Εκδήλωση με την ευκαιρία 
της Γιορτής του Δέντρου 
διοργάνωσαν στο Δημοτι-
κό Αθλητικό Κέντρο Στρο-
βόλου, ο Δήμος και η ΣΠΕ 
Στροβόλου. 
Στο χαιρετισμό του στην εκ-
δήλωση ο Δήμαρχος Στροβό-
λου, Δρ Λάζαρος Σαββίδης, 
ανέφερε ότι ο Δήμος Στροβό-
λου από την ίδρυση του έχει 
δώσει ιδιαίτερη σημασία στη 
ανάπτυξη του πρασίνου.

Στόχοι
Ανέφερε στη συνέχεια επι-
γραμματικά τους άμεσους 
στόχους του Δήμου σε ότι 
αφορά την ανάπτυξη του 
πρασίνου. 
είπε χαρακτηριστικά: 
«Κατά το 2012 οι υπηρεσίες 
του Δήμου προγραμματίζουν 
να φυτεύσουν περί τους 15 
νέους χώρους πρασίνου. Επί-
σης θα αρχίσουν οι εργασίες 
για την κατασκευή δυο νέων 
πάρκων στην περιοχή ΓΣΠ 
και παρά τον Κυβερνητικό  
Οικισμό Άσπρες, θα ολοκλη-

ρωθεί η τοπιοτέχνηση/δεν-
δροφύτευση της λεωφόρου 
Αρχαγγέλου, θα αρχίσουν 
οι εργασίες ανάπλασης των 
νησίδων πρασίνου της λεω-
φόρου Λεμεσού.
Πέραν των πιο πάνω ο Δήμος 
σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσε-
ως προωθεί την κατασκευή 
ενός μεγάλου πάρκου στην 
περιοχή Κολιόκρεμμος»
Στο δικό του χαιρετισμό ο 
Γραμματέας – Διευθυντής 
της ΣΠΕ Στροβόλου, κ. Δη-
μητράκης Σταύρου, ανέφε-
ρε ότι η ΣΠΕ Στροβόλου με 

τη συμμετοχή της στη δι-
οργάνωση της εκδήλωσης, 
στοχεύει την ανάπτυξη των 
αρχών που κάνουν τον άν-
θρωπο πιο ανθρώπινο.
Χαιρετισμό απηύθυνε και 
ο Υπουργός Γεωργίας, Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος, κ Σοφοκλής Αλε-
τράρης. 
Στη διάρκεια της εκδήλω-
σης έγινε δεντροφύτευση 
στο χώρο του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου Στρο-
βόλου. Τα δενδρύλλια ήταν 
δωρεά της ΣΠΕ Στροβό-
λου. 

Στα πλαίσια των εργασιών του Πανεπιστημί-
ου της Δευτέρας, που διοργανώνει εδώ και 14 
χρόνια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
διοργανώνεται συζήτηση με θέμα:
«Το Όραμα των νεοεκλεγέντων Δημάρχων 
Λευκωσίας και Προαστίων για την κοινωνία 

των πολιτών τους»
Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 14 Μαΐου 2012, στις 7.30μμ, στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, θα συμμετέχει και ο Δήμαρχος 
Στροβόλου, Δρ Λάζαρος Σαββίδης. 

Γιορτή του Δέντρου

Άμεση πληροφόρηση:
εγγραφείτε για να λαμβάνετε συνεχή ενημέρωση με email ή και sms στο www.strovolos.org.cy

Αύξηση του πράσινου 
Με την ενίσχυση της ΣΠΕ Στροβόλου

Οι Δήμαρχοι στο Παν/μιο της Δευτέρας
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Ακόμα ένα αρχιτεκτονικό στολίδι με σημαντική λει-
τουργική σημασία, αποκτά ο Στρόβολος.
Το παλαιό Δημαρχείο που βρίσκεται επί της λεωφό-
ρου Προδρόμου μεταλλάσσεται παίρνοντας νέα 
μορφή. Μετά τη μεταφορά όλων των υπηρεσιών 
του Δήμου από το παλιό κτίριο του στο νέο, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αξιοποίηση του 
παλαιού Δημαρχείου, με την πλήρη αναπαλαίωσή 
του. Με σεβασμό στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον της 
περιοχής αλλά και της δομής του παλαιού κτιρίου.

Σύντομα θα λειτουργήσει η Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη

Άλλο ένα αρχιτεκτονικό στολίδι

Η μορφή που θα έχει το αναπαλαιομένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Στροβόλου φαίνεται στα σχέδια και μακέτες που δημοσιεύουμε.

Ζωή θ’αποκτήσει 
το παλιό Δημαρχείο
Ο χώρος και το κτίριο όπου για 
πολλά χρόνια στεγάζονταν τα 
γραφεία και οι διάφορες υπηρε-
σίες του Δήμου Στροβόλου αλλά 
και εξυπηρετούνταν οι δημότες, 
διαμορφώνεται για να στεγάσει 
τμήματα του Δήμου.
Πρόκειται για την αναπαλαίωση, 
βελτίωση και επέκταση του κτι-
ρίου του παλαιού Δημαρχείου.
Σε αυτό θα στεγαστούν με βάση 
την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Στροβόλου, τρία ιδι-
αίτερα σημαντικά τμήματα: 

• Το Παγκύπριο Γεωγραφικό 
Μουσείο 
• Το Κέντρο Στρατηγικής για το 
Περιβάλλον και
• Η Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
που ουσιαστικά πρόκειται για με-
ταστέγαση της παλιάς.
Οι εργασίες που ήδη έχουν αρ-
χίσει περιλαμβάνουν:
• Συντήρηση, αποκατάσταση και 
διαμόρφωση της διατηρητέας οι-
κοδομής.
• Νέο κτίριο βιβλιοθήκης.
• Γέφυρα σύνδεσης οικοδομών 

και πρόσβασης μεταξύ των δύο 
κτιρίων.
• Διαμόρφωση εξωτερικών χώ-
ρων (πλακόστρωτα, περίφραξη, 
χώροι πρασίνου, χώροι στάθμευ-
σης κτλ).

Αναπαλαίωση 
Παλιού Δημαρχείου
Για την ιστορία να αναφέρουμε 
ότι το συμβόλαιο κατασκευής της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβό-

λου, υπογράφηκε πρίν από ένα 
χρόνο, τον Απρίλιο του 2011 και 
της υπογραφής είχε προηγηθεί 
παρουσίαση του έργου, από τον 
αρχιτέκτονα Χρίστο Παναγιωτίδη.
Όπως αναφέρθηκε την μέρα της 
υπογραφής του συμβολαίου, 
στόχος της νέας Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Στροβόλου είναι να 
καταστεί πόλος έλξης, συνάντη-
σης και κοινωνικής δραστηρι-
ότητας των πολιτών και όλοι οι 
χώροι του έργου, εσωτερικοί και 
εξωτερικοί, έχουν μελετηθεί με 
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γνώμονα αυτή την αρχή.
Το έργο συνίσταται από την 
αποκατάσταση της διατηρητέας 
οικοδομής του παλαιού Δημαρ-
χείου Στροβόλου, την προσθήκη 
νέας τριώροφης οικοδομής νότια 
της διατηρητέας οικοδομής και 
τη διαμόρφωση των εξωτερικών 
χώρων.

Τριώροφο
Η νέα τριώροφη οικοδομή θα 
συνδέεται με την διατηρητέα οι-
κοδομή με γυάλινη γέφυρα, που 
θα είναι και η κύρια είσοδος της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Οι τρείς όροφοι της νέας οικοδο-
μής με συνολικό εμβαδόν 750 τε-
τραγωνικών μέτρων, θα περιλαμ-
βάνουν μεταξύ άλλων παιδική 
βιβλιοθήκη και αίθουσα πολυμέ-
σων για παιδιά, καφετέρια, γρα-
φείο και δωμάτιο προσωπικού 
στο ισόγειο, βιβλιοθήκη με χώρο 
πολυμέσων, μελέτης και αναγνω-
στήριο για ενήλικες, αποθήκη 
ασφαλούς φύλαξης πολύτιμων 
εκδόσεων στον όροφο, αίθουσα 
εκδηλώσεων με πρόσβαση σε 
εξωτερικό χώρο, αρχείο, απο-
θηκευτικούς χώρους και χώρους 

υπηρεσιών στο υπόγειο.
Εξωτερικά θα διαμορφωθούν χώ-
ροι πρασίνου, χώροι υπαίθριων 
εκδηλώσεων και χώροι στάθμευ-
σης ιδιωτικών οχημάτων και λε-
ωφορείων. 
Όλο το συγκρότημα της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης έχει σχεδιαστεί 
με φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια 
και πληροί όλες τις σημερινές 
απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση κτιρίων που προβλέπο-
νται από τη νομοθεσία.
Το κόστος του έργου αναμένεται 
να ανέλθει στα 2.462.970 ευρώ. 
Αναμένεται πως με την ολοκλή-
ρωση του έργου ο πυρήνας του 
παλαιού Στροβόλου θα αναβαθ-
μιστεί ακόμη περισσότερο, προ-
σφέροντας επιλογές για ποιοτική 
ψυχαγωγία στους δημότες. 
Επιπλέον τα νέα κτίρια εκτός από 
τις δυναμικές χρήσεις τους θα 
εμπλουτίσουν και αισθητικά την 
περιοχή.
Πολλοί είναι οι δημότες που ανα-
μένουν με ανυπομονησία το έργο 
το οποίο θα εμπλουτίσει τον πο-
λιτιστικό και κοινωνικό ιστό του 
δήμου μας και θα αναβαθμίσει 
ουσιαστικά τον παλιό πυρήνα 
του Στροβόλου.  

στο κέντρο του Στροβόλου
Στον ίδιο χώρο το Γεωγραφικό 
Μουσείο και το Κέντρο 
Στρατηγικής για το Περιβάλλον

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αναπαλαίωσης του παλαιού Δημαρχείου.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
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«Εκείνο το έργο με το οποίο  θα΄ 
θελα να συνδεθεί το όνομα μου εί-
ναι η αναβάθμιση του παραδοσιακού 
πυρήνα», τονίζει στη συνένετυξη του 
στην εφημερίδα ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ο 
Δήμαρχος Λάζαρος Σαββίδης, ιεραρ-
χώντας βέβαια ως πρώτιστες  αρχές 
του, την διαφάνεια και την αξιοκρα-
τία. Στόχο έχει επίσης όπως δήλωσε 
και την προώθηση της ενεργότερης 
συμμετοχής των δημοτών στις δρα-
στηριότητες και προσπάθειες του Δή-
μου. Ανέλαβε πριν περίπου τέσσερις 
μήνες τα καθήκοντα του Δημάρχου 
Στροβόλου με όραμα την αναμόρ-
φωση του Στροβόλου αλλά και την 
προώθηση της αυτόνομης ανάπτυξης 
του Δήμου.

 
Με ποια αισθήματα αναλαμβάνετε 
τα ηνία του Δήμου Στροβόλου;
Η εκλογή μου στο αξίωμα του Δη-
μάρχου στο δεύτερο μεγαλύτερο 
Δήμο της χώρας, με τους δημότες μας 
να φτάνουν τις 70.000 περίπου, απο-
τελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά ταυ-
τόχρονα και τεράστια ευθύνη για το 
μέλλον του Δήμου και των δημοτών 
του Στροβόλου.  Ανέλαβα τα ηνία 
του Στροβόλου πριν από τρεις μήνες 
και τολμώ να πω πως  διακατέχομαι 
ακόμη από το ίδιο αίσθημα συγκίνη-

σης της νύχτας των εκλογών για την 
εμπιστοσύνη που έδειξαν σε μένα οι 
συνδημότες μου αλλά και «δέους» 
μπροστά στα  όσα έχουν να γίνουν 
μέσα σε μια πενταετία.  

 
Πως θα ανταποδώσετε την 
εμπιστοσύνη που σας έδειξαν οι 
δημότες;
Είμαι άνθρωπος των έργων και όχι 
των λόγων. Της συνέπειας, της σκλη-
ρής δουλειάς και της ευθύνης απένα-
ντι στις υποχρεώσεις μου. Εκλέγηκα 
στη βάση μιας διαφορετικής πολι-
τικής πρότασης. Η ελάχιστη αντα-
πόδοση, στην εμπιστοσύνη που μου 
έδειξαν οι συνδημότες μου, είναι να 
καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να υλοποιήσω τις  δικές μου δια-
κηρύξεις και ταυτόχρονα να ανταπο-
κριθώ στις προσδοκίες των Στροβο-
λιωτών οι οποίοι, με την ψήφο τους, 
μου εμπιστεύτηκαν τις τύχες του Δή-
μου για τα επόμενα πέντε χρόνια.  

 

Προτεραιότητες
Ποιες προτεραιότητες έχετε θέσει 
από όσα προεκλογικά εξαγγείλατε;
Ειλικρινά σας λέω πως δεν ξεχω-
ρίζω προτεραιότητες γιατί όλο το 
πρόγραμμα μας αποτελεί ένα σύνο-

λο προτεραιοτήτων που οδηγεί στην 
υλοποίηση ενός Οράματος. Φυσικά 
από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. 
Εκείνο που εσείς αποκαλείτε προ-
τεραιότητες εγώ συνοψίζω σε τρεις 
βασικές κατευθυντήριες γραμμές, 
τις οποίες εξάλλου επιβάλλουν και οι 
δύσκολες εποχές που ζούμε σήμερα :
• Στην εφαρμογή της διαφάνειας, της 
αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρι-
σης των δημοτών σε όλους τους το-
μείς λειτουργίας του Δήμου
• Στην πλήρη συνεργασία με όλες 
τις Δημοτικές Ομάδες στο Δημοτικό 
Συμβούλιο έτσι που η υλοποίηση του 
αναπτυξιακού μας προγράμματος να 
στηρίζεται στην συναίνεση και την 
σύνθεση των απόψεων.
• Αύξηση της παραγωγικότητας και 
αποτελεσματικότητας των Δημοτι-
κών  Υπηρεσιών και την έγκαιρη 
ανταπόκριση των υπηρεσιών προς 
τους δημότες.
Για μας είναι πολύ σημαντικό να φέ-
ρουμε τους δημότες πιο κοντά στο 
Δήμο, να νιώσουν Στροβολιώτες, 
να επιδείξουν ενδιαφέρον για όλες 
τις δραστηριότητες του δημοτικού 
μηχανισμού και να εμπλακούν μέσα 
από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες 
στη διαχείριση της καθημερινότητας 
τους. 
Οι δημότες, για να έλθουν πιο κοντά 

στο Δήμο τους, αναμένουν από τους 
δημοτικούς άρχοντες συνέπεια, υπευ-
θυνότητα, ανιδιοτέλεια και ομόνοια. 
Πιστεύω πως τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου αντιλαμβάνονται την 
σημερινή αναγκαιότητα όπως και την 
απήχηση που θα έχει η πιστή εφαρ-
μογή των πιο πάνω βασικών γραμ-
μών μεταξύ των συνδημοτών μας. 
Προσδοκώ ότι θα με συνδράμουν στο 
έργο που ανέλαβα να μετατρέψω το 
Στρόβολο σε μια σύγχρονη Ευρωπα-
ϊκή πόλη.

 
Πώς βλέπετε τη συνεργασία 
μεταξύ των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου;  Από τη μέχρι τώρα 
εμπειρία σας πιστεύετε ότι θα 
προωθηθούν εύκολα οι αλλαγές 
που προτείνετε;
Παρόλα τα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν από την αποχώρηση της 
Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ από 
την πρώτη συνεδρία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την άρνηση τους να 
αναλάβουν την προεδρία των τεσσά-
ρων Επιτροπών που κατανεμήθηκαν 
σ΄ αυτούς, δεν υπήρξε οποιοδήπο-
τε πρόβλημα είτε στις εργασίες του 
Δημοτικού Συμβουλίου είτε στις 
Επιτροπές.  ΄Ολοι οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι ενεργούν μέσα σ΄ ένα πνεύμα 
συναινετικό για την προώθηση των 

«Θα επικρατούν 
διαφάνεια, 

αξιοκρατία και 
συνεργασία»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΣΥΝΕΝτΕΥξη

«Πολύ σημαντικό να φέρουμε τους δημότες πιο 
κοντά στο Δήμο, να νιώσουν Στροβολιώτες» 

Συνέντευξη του Δήμαρχου 
Στροβόλου Λάζαρου Σαββίδη
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρα ΛΑΖΑΡΟΥ Σ. ΣΑΒΒΙΔΗ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία τον Ιούλιο του 1948 και 
αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο (Κλάδος 
Θετικών Επιστημών) το 1964. 
Έχει σπουδάσει Ηλεκτρολογική Μηχανική με 
Ηλεκτρονικά στο Imperial College of Science 
and Technology του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 
(ICST) και κατέχει τους τίτλους B.Sc.(Eng) μετά 
διακρίσεως in Electrical Engineering και M.Sc. in 
Control Systems. Το Δεκέμβριο του 1972 του απο-
νεμήθηκε ο τίτλος Doctor of Philosophy(Ph.D.) in 
Electrical Engineering από το Πανεπιστήμιο του 
Μάντσεστερ (Faculty of Technology - UMIST). 
Έχει επίσης παρακολουθήσει συμπληρωμένο κύ-
κλο σπουδών στο Κέντρο Παραγωγικότητας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων, σε θέματα Accounting and Finance και ειδικό 
κύκλο σπουδών για Πρωτεργάτες στην Ανάπτυξη 
στο J.F.K. School of Government του Πανεπιστη-
μίου του Harvard (HΠΑ), με τίτλο «Managing 
Political and Economic Reform”. 
Προσελήφθηκε στη δημόσια υπηρεσία το Μάιο 
1974. Από το 1992 προϊστατο της Διεύθυνσης 
Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
και Έργων όπου κατείχε τη θέση του Διευθυντή 
Τηλεπικοινωνιών. Το Μάιο 1999 προήχθη στη 
θέση του Γενικού Διευθυντή και τοποθετήθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όπου υπηρέτησε 
μέχρι τις 30.11.2004. Από τις 21 Ιανουαρίου 2004 

τοποθετήθηκε και στο Υπουργείο Εσωτερικών ως 
αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Την 1η Δεκεμ-
βρίου 2004 τοποθετήθηκε ως Γενικός Διευθυντής 
στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 14 Ιουλίου 
2011, οπότε άρχισε η άδεια αφυπηρέτησης του. 
Αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία την 1 Νο-
εμβρίου 2011. 
Ο Δρ Σαββίδης στις δημοτικές εκλογές που διεξή-
χθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2011 εξελέγη Δήμαρ-
χος Στροβόλου. Ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1 
Ιανουαρίου,2012. 
Ο Δρ Σαββίδης στις 10 Μαρτίου 2005, διορίστη-
κε από το Υπουργικό Συμβούλιο επιπρόσθετα από 

τα καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής, Πρόεδρος 
του συγκροτήματος των Κυπριακών Αερογραμ-
μών. Από 3/03/2007 μέχρι 30/12/ 2008, υπήρξε 
επίσης πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
EUROCYPRIA AIRLINES LTD. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Διαπραγματευτικής Ομά-
δας για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Αερολι-
μένων Λάρνακας και Πάφου. 
Υπήρξε Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου/Πα-
ραρτήματος του Βρετανικού Ινστιτούτου Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών (Institution of Electrical 
Engineers, IEΕ)και μέλος του Συμβουλίου του 
ίδιου Ινστιτούτου. Είναι Εταίρος του Ινστιτούτου 
Μηχανικής και Τεχνολογίας (Fellow Institution of 
Engineering and Technology IEΤ). 
Είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και μέλος του Συνδέ-
σμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου (ΣΕΜ), 
όπου υπηρέτησε από διάφορες θέσεις στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο περιλαμβανομένης αυτής του 
Αντιπροέδρου. 
Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του 
Manchester απένειμε στο Δρα Σαββίδη την τιμη-
τική διάκριση για το 2008. 
Είναι παντρεμένος με την Τίνα, το γένος Sheridan 
(ΗΠΑ) και έχει δίδυμα παιδιά τη Νάταλι (Δικη-
γόρο) και το Στέλιο (Ηλεκτρονικό /Τηλεπικοινω-
νιακό Μηχανικό) και δύο εγγονούς τον Ευέλθωντα 
και το Λάζαρο Ιωσήφ.

συμφερόντων του Δήμου. 
Οι αλλαγές που περιέχονται στο πρό-
γραμμα μας θα προωθηθούν με το 
σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό 
και σχεδιασμό και με τη σωστή και 
ενδελεχή ενημέρωση και συζήτηση/
ανταλλαγή απόψεων/θέσεων ανάμε-
σα στους λειτουργούς της Υπηρεσίας 
του Δήμου, τους Δημοτικούς Συμ-
βούλους και το Δημοτικό Συμβούλιο, 
και εκεί που απαιτείται, τους δημό-
τες. Βέβαια, ελπίζουμε ότι θα έχουμε 
και την ορθή μεταχείριση/αντιμετώ-
πιση από την κεντρική κυβέρνηση. 

 

Συνεργασία με 
κυβέρνηση
Ποια είναι η συνεργασία του Δή-
μου με την Κυβέρνηση;
Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας με 
τις διάφορες κυβερνητικές Υπηρε-

σίες είναι εξαίρετη.  ΄Εχουμε ήδη 
πραγματοποιήσει σειρά επαφών με 
τα Τμήματα Πολεοδομίας και Οι-
κήσεως, Δημοσίων Έργων, Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας και Δη-
μόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
και βρήκαμε πολύ θετική ανταπό-
κριση στα διάφορα αιτήματα μας.  
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων 
αποτέλεσαν τροφή σε δύο επιστολές 
που στάληκαν στον τέως Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώ-
τη, για μελέτη και προώθηση στον 
Υπουργό Οικονομικών.  Ζητήσαμε 
ήδη συνάντηση με τη νέα Υπουργό 
Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου και 
ελπίζω ότι σύντομα θα κληθούμε 
στο Υπουργείο για να συζητήσουμε 
όλα τα θέματα που βρίσκονται αυτή 
τη στιγμή σε εκκρεμότητα.  Μετά τη 
συνάντηση μας με την κα Μαύρου, 
θα ζητήσουμε συνάντηση και με το 

νέο Υπουργό Οικονομικών κ. Βάσο 
Σιαρλή. 
Ο Στρόβολος αξίζει πολύ περισσό-
τερα από όσα έχει κερδίσει μέχρι 
σήμερα και γι΄ αυτό θα διεκδική-
σουμε όπως συμπεριληφθούν στους 

κρατικούς προϋπολογισμούς του 
2013-2015 πιστώσεις για τα κυριότε-
ρα οδικά έργα και άλλες αναπτύξεις 
που θα βοηθήσουν το Στρόβολο να 
εξελιχθεί σε μια πραγματικά Ευρω-
παϊκή Πόλη. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΣΥΝΕΝτΕΥξη

Ο αποχωρών Δήμαρχος Σάββας Ηλιοφώτου, παραδίνει τη σκυτάλη στον νέο 
Δήμαρχο Λάζαρο Σαββίδη.

Ο Δήμαρχος  Λάζαρος Σαββίδης με τη σύζυγό 
του Τίνα και τον γιο του Στέλιο.
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«Στόχος μας η αυτονομία» 
 

Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι 
θα καταστήσετε το Δήμο Στρο-
βόλου “Μοντέλο Ευρωπαϊκής 
Πόλης” και πόσο εύκολο είναι να 
επιτευχθεί αυτό;
Όπως ανέφερα και πριν από λίγο το  
πρόγραμμα μας είναι ένα σύνολο 
προτεραιοτήτων που υλοποιεί  ένα 
Όραμα, την αναμόρφωση του Στρο-
βόλου. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
Ευρώπη δεν αυτοπεριορίζεται στην 
παροχή των αυτονόητων βασικών 
υπηρεσιών της καθαριότητας και 
της υγιεινής,  της ρύθμισης της κυ-
κλοφορίας και της στάθμευσης, τους 
κήπους και τα πάρκα. 
Επικεντρώνεται στην αυτόνομη 
ανάπτυξη, χωρίς τον όποιο περιορι-
σμό στην ερμηνεία του όρου. Στην 
οικονομική ανάπτυξη που δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας μέσα στη 
δημαρχούμενη περιοχή, στη παροχή 
κινήτρων για πρωτοποριακές οικι-
στικές και οικολογικές αναπτύξεις. 
Έχει τον άνθρωπο και την ποιότητα 
της ζωής του πάνω από οποιαδήποτε 
άλλη δράση. Μεριμνά για την ασφά-
λεια και την παιδεία, για τον πολιτι-
σμό και την ψυχαγωγία, για τις ευπα-
θείς ομάδες (τα παιδιά, τους νέους, 
τους ηλικιωμένους) και τους δυσπρα-
γούντες,  για την ένταξη των νέων 
δημοτών και των μεταναστών στην 
τοπική κοινωνία. Με άλλα λόγια δη-

μιουργεί  συνθήκες οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης και διαφυλάτ-
τει την κοινωνική συνοχή.
Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτά-
σουμε σε αυτά τα επίπεδα διότι οι 
βάσεις υπάρχουν. Πρέπει, όμως, να 
επιδιώξουμε την αυτονομία μας. 
Να σταματήσουμε, εμείς οι ίδιοι οι 
Στροβολιώτες, να αντιμετωπίζουμε 
το Στρόβολο ως περιφερειακό Δήμο 
της πρωτεύουσας και να αποδεχό-
μαστε μοιρολατρικά ό,τι μας δίνουν. 
Να σταματήσουμε να επωμιζόμαστε 
τόσο τις συνέπειες της διαμπερούς 
τοποθεσίας μας όσο και τις επιπτώ-
σεις από την σημασία που αποδίδεται 
σε άλλους.  Δεν αντιδικούμε με κανέ-
να. Απλά πρέπει να τολμήσουμε, να 
διεκδικήσουμε περισσότερα. 
Οφείλουμε να διεκδικήσουμε τις αρ-
μοδιότητες και τις εξουσίες που αντι-
στοιχούν στο μέγεθος μας και να πά-
ρουμε την τύχη του Δήμου στα δικά 
μας χέρια. Ένα μόνο παράδειγμα θα 
σας δώσω, η πολεοδομική ανάπτυξη 
του Στροβόλου σε αντίθεση με αυτή 
της Λευκωσίας, που ως περιοχή αλλά 
και ως πληθυσμός είναι μικρότερος 
δήμος, ρυθμίζεται από την κεντρική 
κυβέρνηση. Οφείλουμε, επίσης, να 
συμμεριστούμε τα ωφελήματα από 
την συμμετοχή της χώρας μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαρθρω-
τικά ταμεία. Οφείλουμε να αναπτυ-
χθούμε για να έχουμε πρόσβαση σε 

περισσότερα έσοδα ώστε να διαθέ-
τουμε περισσότερους πόρους για την 
κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή. 
Για μένα η εξέλιξη του Στροβόλου 
στη βάση του μοντέλου «Ευρωπαϊκή 
Πόλη» είναι θέμα αλλαγής νοοτρο-
πίας και στόχων. Αν αλλάξουμε νοο-
τροπία μπορούμε να κτίσουμε πάνω 
στα όσα δημιουργήσαμε τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Αν θέσουμε τον πήχη 
των στοχεύσεων μας ψηλά θα πάμε 
μπροστά. Όσο παραμένουμε στα 
ίδια, στα αυτονόητα και την ατολμία 
θα πηγαίνουμε πίσω. Η στασιμότητα, 
όταν οι άλλοι προχωρούν, ισοδυνα-
μεί  με υποχώρηση.

 

Ενεργότεροι δημότες
Κρίνετε ικανοποιητική τη συμ-
μετοχή των δημοτών στα θέματα 
που απασχολούν το Δήμο;  Πως 
θα την ενισχύσετε;
Η πλειοψηφία των δημοτών δυστυ-
χώς δε συμμετέχει ενεργά στα θέ-
ματα που απασχολούν το Δήμο, μία 
αξιόλογη μειονότητα όμως, στέλλει 
τακτικά επιστολές ή μηνύματα μέσω 
του διαδικτύου, το περιεχόμενο των 
οποίων μας βοηθά στον προβληματι-
σμό και στην ολοκλήρωση των ενερ-
γειών μας.  
Αναμένεται, όμως, ότι με το χρόνο 
ο αριθμός των ενεργών δημοτών θα 
αυξηθεί και με τον τρόπο αυτό οι 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλί-
ου θα είναι περισσότερο αντιπροσω-
πευτικές των αναγκών των δημοτών. 
Μέσα στο πρόγραμμα μας γίνεται 
αναφορά στην ενίσχυση της συμμε-
τοχής της νεολαίας αλλά και όλων 
των πολιτών, ανεξάρτητα ηλικίας, 
στις εργασίες των διαφόρων Επι-
τροπών με την παρουσία τους ως 
παρατηρητές στις συναντήσεις των 
Επιτροπών.  Όπως αναφέρεται και 
στο πρόγραμμα μας, η ενεργός συμ-
μετοχή των δημοτών στη διαχείριση 
της καθημερινότητας τους και η άμε-
ση σχέση τους με τις υπηρεσίες του 
Δήμου αποτελεί βασική προτεραιό-
τητα μας. 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου: ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος, Δρ Λάζαρος Σαββίδης, Δήμαρχος,
Ανδρέας Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας.

Η στιγμή παράδοσης της δημαρχίας από τον τέως Δήμαρχο, 
στον νυν.

ΣΥΝΕΝτΕΥξη
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Τι σας λένε οι δημότες μετά την 
εκλογή σας;  Ποια είναι τα κύρια 
θέματα που τους απασχολούν;
Οι δημότες, αφού με συγχαρούν για 
την εκλογή μου στη θέση του Δημάρ-
χου, αναφέρουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν ή τους απασχολούν, 
ανεξάρτητα αν είχαν την ευκαιρία 
να συναντηθούν με ανώτερους λει-
τουργούς του Δήμου.  Φαίνεται  πως 
η συνάντηση με Δήμαρχο αποτελεί 
ένα σημαντικό γεγονός και γι΄ αυτό 
θεωρείται από πολλούς, άκρως απα-
ραίτητη. 
Τα κυριότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δημότες είναι:
α) καθαριότητα των δρόμων από τα 
απορρίμματα των σκύλων, και των 
πάρκων
β) η μη ύπαρξη ικανοποιητικού αριθ-
μού χώρων στάθμευσης με αποτέλε-
σμα να παρανομούν σταθμεύοντας 
στα πεζοδρόμια και να γράφονται από 
τους Τροχονόμους
γ) βελτίωση της καθημερινότητας 
που να αναβαθμίζει την ποιότητα της 
ζωής όπως η αναβάθμιση της Λεωφ. 
Τσερίου, Ιφιγενείας και άλλων κύρι-
ων αρτηριών, η κατασκευή πεζοδρο-
μίων σ΄ όλους τους κύριους και δευ-
τερεύοντες δρόμους, κ.ά.

 
Πόσο έχει επηρεάσει το Δήμο η 
οικονομική κρίση;  Πως μπορεί ο 
Δήμος να απαλύνει την κατάσταση, 

υπάρχουν στα όρια του Δήμου σας 
άνθρωποι στο όριο της φτώχειας;
Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι 
κατά πολύ λιτότερος από τους προη-
γούμενους ώστε να ικανοποιηθούν οι 
οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών 
και Οικονομικών για ένα ισολογισμέ-
νο προϋπολογισμό για το 2012.  Η 
μείωση των δαπανών στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου έχει επηρεάσει 
σημαντικά όλες τις υπηρεσίες του 
Δήμου, είτε αυτές αναφέρονται σε 
έργα είτε σε προσφορά υπηρεσιών.  
Παρόμοιες μειώσεις έγιναν και στους 
προϋπολογισμούς των Τμημάτων Πο-
λεοδομίας και Οικήσεως και Δημοσί-
ων Έργων, με αποτέλεσμα σημαντικά 
έργα να παραμείνουν στα χαρτιά και 
να μην μπορούν να υλοποιηθούν.  
Ο Δήμος συνεχώς μελετά τρόπους 
αναβάθμισης των υπηρεσιών του 
ώστε να καταστούν ακόμα πιο πα-
ραγωγικές και αποτελεσματικές και 
ταυτόχρονα να μειωθούν τα κόστη.  
Ελπίζεται με τη λειτουργία της Ανα-

πτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας 
(ΑΝΕΛ) Λτδ, στην οποία ο Δήμος 
είναι ιδρυτικό μέλος, θα μπορέσουμε 
να συμμετέχουμε σε πολλά Ευρωπαϊ-
κά προγράμματα τα οποία θα βοηθή-
σουν στην εκτέλεση έργων και στην 
αναβάθμιση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών προς τους δημότες. 

 

Αναβάθμιση 
παραδοσιακού 
πυρήνα
Με ποιο έργο θα θέλατε να συν-
δεθεί το όνομά σας στο Δήμου 
Στροβόλου;

Όλα τα μεγάλα έργα θα αναβαθμί-
σουν την ποιότητα ζωής των δημο-
τών.  Εκείνο που θα΄ θελα να συνδε-
θεί το όνομα μου είναι η αναβάθμιση 
του παραδοσιακού πυρήνα για τον 
οποίο έχει συσταθεί μια νέα μόνιμη 
Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου 

για μελέτη της σημερινής κατάστα-
σης, αξιολόγηση των αποφάσεων που 
έχουν ληφθεί στο παρελθόν χωρίς να 
υλοποιηθούν και λήψη νέων στρατη-
γικών συμπερασμάτων για προώθηση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Τι σας ενοχλεί στο Δήμο Στροβό-
λου;
Εκείνο που με ενοχλεί είναι η αδυνα-
μία του Δήμου να προχωρήσει στην 
υλοποίηση των μεγάλων έργων που 
έχουν προγραμματιστεί λόγω της μη 
ύπαρξης κονδυλίων/πιστώσεων στους 
προϋπολογισμούς των διαφόρων 
Τμημάτων/Υπηρεσιών της κεντρικής 
κυβέρνησης.  Επίσης το γεγονός ότι 
δεν μπορέσαμε ακόμη να ανταποκρι-
νόμαστε σ΄ όλα τα αιτήματα των δη-
μοτών έγκαιρα και αποτελεσματικά.  
Είμαι όμως, βέβαιος ότι με συνεχή 
και σκληρή δουλειά θα το πετύχουμε 
σε μεγάλο βαθμό. 

 
Πως άλλαξε η ζωή σας με την 
εκλογή σας στη θέση του Δημάρ-
χου;
Αναμένεται από το Δήμαρχο να πα-
ρευρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις 
του Δημαρχείου, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει ελεύθερος χρόνος ακόμα 
και τα Σαββατοκύριακα για να αφιε-
ρωθώ έστω και λίγο στην οικογένεια 
μου, η οποία τώρα περιλαμβάνει και 
εγγονούς. 

Βασικότερα προβλήματα που αναφέρουν δημότες:  
H έλλειψη χώρων στάθμευσης και πεζοδρομίων 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΣΥΝΕΝτΕΥξη
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΑΧεΙΡΙΣΤΙΚΗ εΠΙΤΡΟΠΗ

1. Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, 
Δήμαρχος/Πρόεδρος 
2. Ανδρέας Μαϊμάρης, 
Αντιδήμαρχος
3. Στέλλα Σουρμελή
4. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
5. Δημήτρης Τσίγκης
6. Γεώργιος Χρυσάνθου
7. Σταύρος Γερολατσίτης
8. Μαρία Πασχάλη
9. Βαλεντίνος Πολυκάρπου
10. Ανδρούλλα Αντωνίου
11. Χρίστος Τσίγκης
12. Σταύρος Σταυρινίδης
13. Μάριος Ανδρέου
14. Κώστας Σωφρονίου
15. Παναγιώτης Μανώλη

Αναπληρωματικά Μέλη: 
1. Φρόσω Γεωργιάδου
2. Γιάννος Κατσουρίδης
3. Στέλιος Γεωργίου
4. Σωτήρης Λουκαΐδης

ΔΗΜΟΤΙΚεΣ εΠΙΤΡΟΠεΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟλΟΥ
2012-2016

εΠΙΤΡΟΠΗ ΘεΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤεΧΝΙΚΗ εΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γεώργιος Χρυσάνθου, 
Πρόεδρος
2. Φάνος Κουρουφέξης 
3. Βαλεντίνος Πολυκάρπου
4. Μιχάλης Δαμιανός
5. Σωτήρης Λουκαΐδης
6. Κώστας Σωφρονίου
7. Παναγιώτης Μανώλη

1. Χρίστος Τσίγκης, 
Πρόεδρος
2. Ανδρέας Μαϊμάρης
3. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
4. Γεώργιος Αναστασίου
5. Μάριος Ανδρέου
6. Κώστας Σωφρονίου
7. Παναγιώτης Μανώλη

εΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟλΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΘεΜΑΤΩΝ

εΠΙΤΡΟΠΗ  ΠεΡΙΒΑλλΟΝΤΟΣ 
& εΝεΡΓεΙΑΣ 

1. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, 
Πρόεδρος
2. Στέλλα Σουρμελή
3. Στέλλα Αυλωνίτη 
4. Μαρία Πασχάλη
5. Ανδρούλλα Αντωνίου
6. Στέλιος Γεωργίου
7. Σωτήρης Λουκαΐδης
8. Κώστας Σωφρονίου
9. Παναγιώτης Μανώλη

1. Θωμάς Βασιλείου
2. Αντώνης Μηχανικός
3. Στέλλα Σουρμελή
4. Στέλιος Γεωργίου
5. Σωτήρης Λουκαΐδης
6. Φρίξος Σορόκος (μη μέλος)
7. Παναγιώτης Μανώλη
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Αναλαμβάνοντας τα 
καθήκοντα μου ως 
Δήμαρχος του Στρο-
βόλου διαβεβαιώνω 
όλους τους Στροβο-
λιώτες ότι θα εργα-
στώ με όλες μου τις 
δυνάμεις για να πάει 
ο Στρόβολος ακόμα 
πιο μπροστά. Να ανα-
κτήσει την θέση που του αξίζει. Να εξελιχθεί 
σε μια σύγχρονη, αυτόνομη και ευημερούσα 
πόλη.
Οραματίζομαι ένα Στρόβολο σημείο παγκύπρι-
ας αναφοράς, με δική του ταυτότητα που να 
είναι σε θέση να προσφέρει ευκαιρίες, να ανα-
πτυχθεί βιώσιμα, να ικανοποιεί, να καλλιεργεί, 
να συνενώνει τους κατοίκους του. Να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής. 
Υπόσχομαι να διασφαλίσω κλίμα συνεργασίας, 
να συνθέσω απόψεις και να θέσω στο επίκεντρο 
τη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού σε όλα τα επίπεδα, στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και στις υπηρεσίες του Δήμου. Να συνενώ-
σω δυνάμεις με τους δημότες του Στροβόλου.
Δεσμεύομαι, υλοποιώντας το πρόγραμμα μου, 
να κινούμαι πάντοτε στο πνεύμα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που δεν είναι απλά και μόνο δι-
αχειριστικό ή προληπτικό. Αντιθέτως είναι κατά 
προτεραιότητα αναπτυξιακό, διεκδικητικό, δρα-
στήριο, που μπορεί και πρέπει να ανοίξει νέους 
ορίζοντες στη δημοτική ανάπτυξη, την κοινωνι-
κή αλληλεγγύη και την πραγματική δημοκρατία. 
Φιλοδοξώ, με την συνεργασία όλων, να κα-
ταστήσω την τοπική αυτοδιοίκηση του Στρο-
βόλου, ένα πραγματικό πεδίο ουσιαστικής και 
ανοικτής συμμετοχής των δημοτών, ιδιαίτερα 
των νέων ανθρώπων, στη λήψη αποφάσεων, τη 
διαχείριση της καθημερινότητας και του μέλλο-
ντος τους, στη διαμόρφωση πολιτισμού. 
Πιστεύω πως ο Στρόβολος αξίζει πολύ περισσό-
τερα από ότι όλοι μας προσφέραμε μέχρι σήμε-
ρα. Αν όλοι συνειδητοποιήσουμε τις προοπτικές 
του Στροβόλου αλλά και τις δυνάμεις των Στρο-
βολιωτών, μπορούμε να τα προσφέρουμε. 
Είμαι βέβαιος πως με συλλογική δουλειά και 
στοχευμένη προσπάθεια θα καταφέρουμε να 
πάμε τον Στρόβολο μπροστά.
 

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης
Δήμαρχος

Μήνυμα Δημάρχου 
κατά την ανάληψη 

των καθηκόντων του

O Στρόβολος 
αξίζει πολύ 

περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΔηΜΟτΙΚΑ

εΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓεΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

εΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘλΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝεΟλΑΙΑΣ

1. Ανδρέας Μαϊμάρης 
2. Μάριος Χατζηβασιλείου
3. Σταύρος Γερολατσίτης
4 Σταύρος Σταυρινίδης
5. Ανδρέας Πέτσας (μη μέλος)
6. Άντρη Μιχαηλίδου (μη μέλος)
7. Γιαννούλα Μαρκίδου Χατζηθωμά 
(μη μέλος)

1. Κώστας Σωφρονίου, 
Πρόεδρος
2. Μάρκος Κληρίδης 
3. Φάνος Κουρουφέξης
4. Γιάννος Κατσουρίδης
5. Στέλιος Γεωργίου
6. Κωνσταντίνος Δημητρίου (μη μέλος)
7. Στέλιος Μανώλη (μη μέλος)

εΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧεΣεΩΝ

εΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1. Στέλλα Σουρμελή, 
Πρόεδρος
2. Στέλλα Αυλωνίτη 
3. Σταύρος Γερολατσίτης
4. Μιχάλης Δαμιανός
5. Σωτήρης Λουκαΐδης
6. Ανδρέας Τελεβάντος (μη μέλος)
7. Μαρίνα Βρυωνίδου (μη μέλος)

1. Φρόσω Γεωργιάδου
2. Στέλλα Αυλωνίτη 
3. Ανδρούλλα Αντωνίου 
4. Σταύρος Σταυρινίδης
5. Σωτήρης Λουκαΐδης
6. Νιόβη Συλλούρη (μη μέλος)
7. Λένια Θεολόγου (μη μέλος)

εΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑλεΙΑΣ

εΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ 
ΘεΜΑΤΩΝ

1. Μάριος Ανδρέου, Πρόεδρος
2. Δημήτρης Τσίγκης 
3. Αντώνης Μηχανικός
4. Θωμάς Βασιλείου
5. Χρίστος Τσίγκης
6. Γιώργος Πορτοκαλίδης (μη μέλος)
7. Μάριος Τσουτσούκης (μη μέλος)

1. Μάριος Χατζηβασιλείου
2. Φρόσω Γεωργιάδου
3. Μαρία Πασχάλη
4. Χρίστος Τσίγκης
5. Έλλη Σολωμονίδου (μη μέλος)
6. Μιχάλης Πηλείδης (μη μέλος)
7. Γρηγόρης Ευαγγέλου (μη μέλος)

εΠΙΤΡΟΠΗ εΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΘεΜΑΤΩΝ

εΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΑλΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

εΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

εΚΤελεΣΤΙΚΗ εΠΙΤΡΟΠΗ  

εΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣλΗΨΗΣ εΡΓΑΤΩΝ  

1. Δημήτρης Τσίγκης, 
Πρόεδρος
2. Αντώνης Μηχανικός
3. Βαλεντίνος Πολυκάρπου
4. Μιχάλης Δαμιανός
5. Πάμπης Χριστοδουλίδης (μη μέλος)
6. Δώρος Ευθυμίου (μη μέλος)
7. Θεοδοσία Χατζηλοή (μη μέλος)

1. Ανδρέας Μαϊμάρης, 
Πρόεδρος
2. Στέλλα Αυλωνίτη
3. Ανδρούλλα Αντωνίου
4. Στέλιος Γεωργίου
5. Μάριος Ανδρέου
6. Κώστας Σωφρονίου

1. Σταύρος Σταυρινίδης, 
Πρόεδρος
2. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
3. Μάρκος Κληρίδης
4. Μάριος Ανδρέου
5. Γιάννος Κατσουρίδης

1. Ανδρέας Μαϊμάρης
2. Γεώργιος Αναστασίου
3. Χρίστος Τσίγκης

Αναπληρωματικό μέλος:
1. Μάριος Ανδρέου

1. Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, 
Δήμαρχος/Πρόεδρος
2. Γεώργιος Χρυσάνθου
3. Χρίστος Τσίγκης
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΣΥ
Πρώτη σειρά από αριστερά: Μάριος Χατζηβασιλείου, Στέλλα Σουρμελή 
(Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας), Φρόσω Γεωργιάδου, Στέλλα Αυλωνίτου, 
Δημήτρης Τσίγκης, Γεώργιος Χρυσάνθου
Δεύτερη σειρά από αριστερά (πίσω): Ανδρέας Μαϊμάρης (Αντιδήμαρχος), 
Φάνος Κουρουφέξης, Αντώνης Μηχανικός, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους , 
Μάρκος Κληρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚελ
Πρώτη σειρά από αριστερά: Μαρία Πασχάλη, Ανδρούλλα Αντωνίου 
(Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας), Σταύρος Γερολατσίτης, Βαλεντίνος 
Πολυκάρπου
Δεύτερη σειρά από αριστερά (πίσω): Θωμάς Βασιλείου, Γιώργος 
Αναστασίου, Γιάννος Κατσουρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΚΟ
Από αριστερά: Μιχάλης Δαμιανός, Χρίστος Τσίγκης (Εκπρόσωπος 
Δημοτικής Ομάδας), Σταύρος Σταυρινίδης, Στέλιος Γεωργίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 
εΔεΚ
Από αριστερά: Μάριος 
Ανδρέου (Εκπρόσωπος 
Δημοτικής Ομάδας), 
Σωτήρης Λουκαΐδης

Από αριστερά: 
Κώστας 
Σωφρονίου 
(ΕΥΡΩΚΟ), 
Παναγιώτης 
Μανώλη (Κίνημα 
Οικολόγων)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
Πρόεδρος
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αντιπρόεδρος
ΜΟΝΟΓΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΥΛΙ-
ΑΝΟΥ ΛΕΝΙΑ
ΤΡΟΚΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑ

εΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΡΟΒΟλΟΥ

Φρόσω Γεωργιάδου 
Βαλεντίνος Πολυκάρπου
Σταύρος Σταυρινίδης
Σωτήρης Λουκαϊδης

ΣΧΟλΙΚΗ εΦΟΡΙΑ

ΔηΜΟτΙΚΑ



ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 13ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΔηΜΟτΙΚΑ

ΔΙεΥΘΥΝΣεΙΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ 
ΠεΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟλΟΥ



14 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΑΝΑΠτΥξη

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 
η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευ-
κωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ πραγμα-
τοποίησε την πρώτη Γενική της 
Συνέλευση. 

Κατά την έναρξη της Γενικής 
Συνέλευσης τα μέλη απένειμαν 
τιμητική πλακέτα στον πρώην 
Δήμαρχο Στροβόλου κ. Σάββα 
Ηλιοφωτου για την προσφορά 
του και τις πρωτοβουλίες που 
είχε αναλάβει ως πρωτεργάτης 
για να ολοκληρωθούν οι διαδι-
κασίες σύστασης της Εταιρείας.

Έργο
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της 
προσωρινής Διοικούσας Επιτρο-
πής Δρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης, 
Δήμαρχος Στροβόλου, παρου-

σίασε το έργο που επιτελέστηκε 
κατά τους πρώτους δύο μήνες 
λειτουργίας της εταιρείας, το 
πλαίσιο συνεργασίας με τα μέλη 
της και τους βραχυπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους στόχους 
που έχουν τεθεί.   
Κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης συστάθηκε επίσης 
το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας το οποίο απαρτί-
ζεται από τα ακόλουθα μέλη:
Δήμαρχος Λατσιών κ. Παναγιώ-
της Κυπριανού - Πρόεδρος
Δήμαρχος Στροβόλου Δρ. Λάζα-
ρος Σ. Σαββίδης
Δήμαρχος Έγκωμης κ. Ζαχαρίας 
Κυριάκου
Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος 
Καλλένος
Δήμαρχος Λακατάμιας κ. Λου-
κάς Ιατρού
Δήμαρχος Γερίου κ. Αργύρης 
Αργυρού 
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευ-
σης έχουν ορίσει Γραμματέα 

του Δ.Σ. τον Δρ. Μιχάλη Σω-
κράτους, Δημοτικό Γραμματέα 
Λατσιών.  

Σκοποί
Ακολούθως, το νεοσυσταθέν 
Δ.Σ της εταιρείας παραχώρη-
σε συνέντευξη Τύπου κατά την 
οποία ανέπτυξε τους σκοπούς 
ίδρυσης της εταιρείας και το 
πλαίσιο λειτουργίας της.
Όπως αναφέρθηκε, η ΑΝΕΛ θα 
παρέχει μεταξύ άλλων άμεση 
και έγκαιρη πληροφόρηση για 
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεχνοκρατική και συμβουλευτι-
κή στήριξη των Δήμων-μελών 
της στον αναπτυξιακό τους ρόλο 
και σχεδιασμό, αναπτυξιακό 
σχεδιασμό της ευρύτερης πε-
ριοχής παρέμβασης, ανάληψη 
πρωτοβουλιών σε θέματα προ-
στασίας του περιβάλλοντος και 
διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς και προ-
ώθηση της ευρύτερης δυνατής 

συνεργασίας των μελών της με 
τους φορείς του δημοσίου, ημι-
κρατικού και ιδιωτικού τομέα 
στην Κύπρο και σε άλλα κράτη-
μέλη της Ε.Ε.

Η ΑΝΕΛ είναι αναπτυξιακή 
εταιρεία η οποία δημιουργήθη-
κε από τις αρχές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και πρόκειται 
για Ιδιωτική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία Δημοσίου Δικαίου. 
Αποτελεί το εργαλείο για την 
όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξα-
σφάλιση και αξιοποίηση των δι-
αθέσιμων πόρων και καθίσταται 
αποτελεσματική γιατί μπορεί να 
ανταποκρίνεται στους ταχύτα-
τους ρυθμούς της ΕΕ.

εργαλείο εξασφάλισης και 
αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων 

1η Γενική Συνέλευση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας

Ανταποκρίνεται στους ταχύτατους ρυθμούς της ΕΕ

Από αριστερά: Ελευθέριος Λοϊζου (Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΕΛ), Λουκάς 
Ιατρού (Δήμαρχος Λακατάμιας), Αργύρης Αργυρού (Δήμαρχος Γερίου), 
Παναγιώτης Κυπριανού (Δήμαρχος Λατσιών – Πρόεδρος ΑΝΕΛ), Δρ. Λά-

ζαρος Σ. Σαββίδης (Δήμαρχος Στροβόλου), Ζαχαρίας Κυριάκου (Δήμαρχος 
Έγκωμης), Λεόντιος Καλλένος (Δήμαρχος Ιδαλίου), Παναγιώτης Μούντου-
κος (Οικονομικός Διευθυντής ΑΝΕΛ)

Τιμήθηκε ο τέως 
Δήμαρχος Σάββας 
Ηλιοφώτου

Άμεση και έγκαιρη 
πληροφόρηση για 
θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
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Επίσκεψη του Έλληνα Πρέσβη, 
Βασίλη Παπαϊωάννου.

Γεύμα γνωριμίας με τους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ στο Πάρκο Ακροπόλεως

Επίσκεψη του πρέσβη της Γαλλίας Jean – Marc 
Rives.

Επίσκεψη μαθητών Δημοτικού 
Σχολείου Αγίας Μαρίνας.

Έναρξη πορείας μοτοσικλετιστών «ένα όνειρο – 
μια ευχή». 

Απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον τέως 
Δήμαρχο Σάββα Ηλιοφώτου, κατά τον πρωτοχρο-
νιάτικο χορό του προσωπικού του Δήμου. 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κινήματος 
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών με επικεφαλής το 
Βουλευτή Γιώργο Περδίκη. 

Ο Δήμαρχος Στροβόλου με το ΓΓ του ΑΚΕΛ στο 
μπαλκόνι του δημαρχιακού γραφείου με θέα τον 
Πεδιαίο ποταμό. 

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας Li Guobang

Αναμνηστική φωτογραφία με το απερχόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τον πρωτοχρονιάτικο 
χορό του προσωπικού του Δήμου.

Δημοτικές Φωτό… στιγμές!!!

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ, με επικε-
φαλής το ΓΓ του κόμματος κ Άντρο Κυπριανού 
παρακάθησε σε σύσκεψη με το Δήμαρχο Στρο-
βόλου, Δρα Λάζαρο Σαββίδη, τους επικεφαλής 
των Δημοτικών Ομάδων, μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και το Δημοτικό Γραμματέα του 
Δήμου Στροβόλου. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΡΕΠΟΡτΑΖ
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Του Γιώργου Χριστοδούλου*

Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτει 
στον άξονα προτεραιότητας «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Προσαρμοστικότητα».
Το μοντέλο Investors in People απο-
τελεί ένα ουσιαστικό πρακτικό ερ-
γαλείο το οποίο δίδει τη δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις να θέτουν σωστούς 
και μετρήσιμους στόχους για αποτε-
λεσματική επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό τους.

Ευρέως διαδεδομένο 
Το πρότυπο αυτό είναι ευρέως δια-
δομένο σε πολλές χώρες του εξωτε-
ρικού και χιλιάδες επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί το έχουν εφαρμόσει με 
επιτυχία επιτυγχάνοντας ουσιαστικά 
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσμα-
τα.
Ο Δήμος Στροβόλου, έχει επιλεγεί 
από τον ΟΕΒ ως τον αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο του εν λόγω προτύπου 
στην Κύπρο για να συμμετάσχει στο 
έργο « Εφαρμογή του Μοντέλου 
Investors  in People σε Κυπριακές 
επιχειρήσεις και οργανισμούς».
Ο Δήμος Στροβόλου εκπροσωπώ-
ντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως 
ο μόνος Δήμος που συμμετέχει σε 

αυτό το έργο, ήδη προχωρεί στην 
υλοποίηση του έργου σε συνεργα-
σία με  συμβουλευτικό Οίκο που 
είναι εγκεκριμένος Σύμβουλος του 
Investors in People, προϋπόθεση 
απαραίτητη  και όρος του συμβολαί-
ου που υπέγραψε ο Δήμος.
Το Investors in People πιστοποιεί 
τους Οργανισμούς που αναγνωρί-
ζουν τον καταλυτικό ρόλο που δια-
δραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας τους. 
Παράλληλα καθιστά δυνατό το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
Οργανισμών διασφαλίζοντας τις 
προϋποθέσεις για την υπεροχή των 
ανθρώπων σε επίπεδο τεχνογνωσί-
ας, δεξιοτήτων, επιβράβευσης και 
εξέλιξης.
Πρόκειται για ένα ευέλικτο πλαίσιο 
αναφοράς που μπορεί εύκολα να κα-

τανοηθεί και να υιοθετηθεί από επι-
χειρήσεις και οργανισμούς. 
Προσφέρει την ευελιξία στην επιχεί-
ρηση που το εφαρμόζει να καλύψει 
τις ανάγκες της σύμφωνα με το δικό 
της ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας. 
Ταυτόχρονα ,αναγνωρίζει πως κάθε 
επιχείρηση/οργανισμός εφαρμόζει 
διαφορετικές μεθόδους για την επί-
τευξη των στόχων του, μέσω του Αν-
θρώπινου Δυναμικού.
Το όλο έργο αναμένεται να υλοποιη-
θεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Οφέλη για Δήμο 
Τα οφέλη που αναμένονται για το 
Δήμο Στροβόλου συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:
• Βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημο-
τών και ικανοποίηση τους 

• Μειωμένο κόστος, αποτελεσματι-
κότερη διαχείριση των πόρων
• Ενίσχυση της υλοποίησης συστη-
μάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότη-
τας
• Αναθεώρηση της αποτελεσματι-
κότητας των διαδικασιών και επα-
ναπροσδιορισμός των στόχων του 
Οργανισμού

Οφέλη για 
εργαζόμενους
Τα οφέλη που αναμένεται να προκύ-
ψουν για τους εργαζόμενους είναι τα 
πιο κάτω:
• Πιστοποιημένο εργασιακό περιβάλ-
λον που σέβεται τους εργαζόμενους
• Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
των δημοτών
• Αναγνώριση και εξέλιξη
• Ποιότητα στην εκπαίδευση
• Βελτίωση της εσωτερικής επικοι-
νωνία
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
• Συμμετοχή και παρακίνηση
• Δικαιότερο Σύστημα αξιολόγησης

* Προϊστάμενος στο Τμήμα 
Διοίκησης και Προσωπικού

Πλαίσιο Investors in People στο Δήμο Στροβόλου
Βέλτιστη εξυπηρέτηση 

των δημοτών με μειωμένο κόστος

Οι τροχονόμοι του Δήμου Στροβό-
λου παρακολούθησαν ειδικό επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα παροχής επαγ-
γελματικών υπηρεσιών προς τους 
χιλιάδες δημότες και επισκέπτες  
Στροβόλου. 
Το  σεμινάριο περιστράφηκε γύρω 
από τους επαγγελματικούς τρόπους 
συμπεριφοράς και διεκπεραίωσης 
των καθηκόντων του τροχονόμου.
Παράλληλα τονίσθηκαν οι επιπρό-
σθετες γνώσεις που πρέπει να κα-
τέχουν ώστε να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των 
επισκεπτών κατά την διάρκεια της 
Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κύπρου 
τον Ιούλιο του 2012 σε θέματα παρο-
χής ολοκληρωμένων πληροφοριών 
για τους κανονισμούς της τροχαίας.
Εκπαιδευτής στο ειδικό σεμινάριο 
ήταν ο Μιχάλης Δημοσθένους από 
τον Οργανισμό «ΕΛΠΙΣ Τουρισμού 
και Φιλοξενίας Σεμινάρια». 
Το σεμινάριο επιδοτήθηκε από την 
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού.

Ευρωπαϊκή Προεδρία
Εκπαίδευση τροχονόμων του Δήμου Στροβόλου
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Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012, 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 
εκδήλωση με την ευκαιρία της Εορ-
τής των Γραμμάτων, στο Δημοτικό 
Μέγαρο Στροβόλου, την οποία δι-
οργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Στροβόλου.

Ελληνοχριστιανική 
Παιδεία
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πε-
ριελάμβανε καλωσόρισμα από το 
Δήμαρχο Στροβόλου Δρα Λάζαρο 
Σ. Σαββίδη και την Πρόεδρο του 
Ομίλου Φίλων Δ.Β. Στροβόλου, κα 
Μαρία Μιχαηλίδου και ομιλία από 
την κα Χρυσόθεμι Χατζηπαναγή, 
φιλόλογο-συγγραφέα, με θέμα «Η 
πρόσληψη της ετερότητας μέσω της 
ταυτότητας της Ελληνοχριστιανικής 
μας Παιδείας».

Οι μαθήτριες Ηλία Παντελίνα και 
Θεοφάνους Άρτεμις από το Λύκειο 
Αποστόλου Βαρνάβα, υπό την κα-
θοδήγηση της φιλολόγου κας Μαρί-
ας Μιντίκη, ανάγνωσαν κείμενα που 
αναφέρονταν στην Ελληνοχριστιανι-
κή Παιδεία.

Τραγούδι και 
διαφάνειες
Ακολούθησε η απονομή τιμητικών 
πλακετών στους τακτικούς αναγνώ-
στες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα που περιελάμ-
βανε
όμορφα τραγούδια με συνοδεία κιθά-
ρας από τον Μιχάλη Μουλά, από το 
Ωδείο Potenzia.

Η εκδήλωση συνδυάστηκε με ταυτό-
χρονη προβολή διαφανειών που ανα-
φέρονταν  στο νόημα της Εορτής των 
Γραμμάτων και στο έργο των Τριών 
Ιεραρχών. Την ετοιμασία  των διαφα-
νειών επιμελήθηκαν η κα Δέσπω Μα-
σούρεκκου, Βιβλιοθηκονόμος και οι 
μαθήτριες Κλεοπάτρα Ολυμπίου και 
Μαίρη Christofer.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν με-
ταξύ άλλων  ο Αντιδήμαρχος Στροβό-
λου και Μέλη του Δ.Σ. Στροβόλου, ο 
Δήμαρχος Κυθρέας, εκπρόσωπος της 
Σχολικής Εφορείας Στροβόλου, Κα-
θηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και πλήθος κόσμου.

Εορτή των Γραμμάτων στο Δήμο Στροβόλου
Τιμήθηκαν οι τακτικοί 

αναγνώστες βιβλίων

ΑΡΚΑΔΙΟΥ, Φρόσω                
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Σιμόνη                                       
ΒΙΟΛΑΡΗ,  Νάσια
ΓΕΜΠΙΤΣΚΑ, Μιχαηλίνα
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ, Κωνσταντίνος
ΖΑΒΟΥ, Βαλεντίνα
ΖΕΒΛΑΡΗ, Λίλια
ΙΩΑΝΝΟΥ, Ελισάβετ
ΙΩΑΝΝΟΥ- ΚΑΝΑΡΗ, 
Σωτηρούλα
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ, Αλέξανδρος
ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Μάρω
ΜΑΛΑΟΥ, Μαρία                         
ΜΙΧΑΗΛ, Ανδρέα                                                           
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ, Βαρβάρα
ΠΑΛΑΤΟΥ, Γιόλα
ΠΑΝΑΓΗ, Νίτσα
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, Λήδα
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ελευθερία
ΠΑΥΛΟΥ, Ιωάννα
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Αργύρης
ΣΑΒΟΥΛΛΗ, Νίτσα
ΣΙΗΜΙΛΛΗ, Στέλλα
ΣΤΑΥΡΟΥ, Αθηνά
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Βαρβάρα
ΤΑΜΠΑΛΑ, Φίλια
ΤΑΣΟΥΡΗΣ, Χρίστος
ΤΣΕΚΟΥΡΩΝΑ, Κωνσταντίνα
ΦΙΣΕΝΤΖΙΔΟΥ, Βίκυ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Φωτεινή
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, Γιαννάκης
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Μαρίτσα
ΨΗΛΟΓΕΝΗ, Μαρία

Ονόματα βραβευθέντων 
μελών Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΡΕΠΟΡτΑΖ
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Μέρα μεσημέρι έδρασε ληστής 
στον Στρόβολο.
Η ληστεία στόχο είχε υποκατά-
στημα της ΣΠΕ Στροβόλου στη 
Λεωφόρο Ακροπόλεως  και ση-
μειώθηκε γύρω στη μία το μεση-
μέρι. Ο δράστης δεν αρκέστηκε 
στο όπλο και πρόταξε και μαχαί-

ρι με αποτέλεσμα  να αποσπάσει 
από τις δύο υπαλλήλους χρημα-
τικό ποσό 16.000 ευρώ και να 
φύγει ανενόχλητος.
Ο δράστης περιγράφεται ηλικίας 
35 έως 40 ετών και φορούσε τζιν 
παντελόνι, αθλητική φόρμα και 
καπελάκι.

Τον κτύπησε και τον λήστεψε ο 
συγκάτοικος του-όπως κατάγ-
γειλε -και γι’αυτό πήρε τσεκού-
ρι και τον αναζητούσε αλλά στο 
δρόμο του βρέθηκε η ερωμένη 
του συγκάτοικού του που χα-
ρακτήρισε ως συνεργάτιδα του 
ληστή. 
Γι’αυτό και το μήνυμα που 
είχε λάβει η Αστυνομία ανέφε-
ρε:«Ματωμένος άνδρας κρατά 
τσεκούρι και κυνηγά γυναίκα 
ασιατικής καταγωγής», με απο-

τέλεσμα να σημάνει συναγερμός 
και ένοπλοι αστυνομικοί να κα-
τακλύσουν την σκηνή σε δρόμο 
του Στροβόλου. 
Πράγματι, εντόπισαν έναν άν-
δρα από τη Ρουμανία με αίματα 
στο πρόσωπο να κρατά τσεκού-
ρι. Αφού σκουπίστηκε από τα 
αίματα, ο 29χρονος κατάγγειλε 
ότι πριν από λίγο είχε πέσει θύμα 
επίθεσης και ληστείας από τον 
συγκάτοικο του και την ερωμένη 
του, και τους αναζητούσε…

Γκαγκστερικό κτύπημα σημειώθηκε λίγα 
λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα, πρόσφατα 
στον Στρόβολο. Στόχος ο  49χρονος επιχει-
ρηματίας, Αιμίλιος Θωμά και ο οδηγός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επίδοξοι 
δολοφόνοι, επέβαιναν οχήματος και πηγαι-
νοέρχονταν έξω από την οικία του επιχειρη-
ματία, αναμένοντας την άφιξή του.
Μόλις είδαν το αυτοκίνητό του να σταθμεύ-
ει, ο συνοδηγός τράβηξε αυτόματο όπλο και 
γάζωσε το όχημα του 49χρονου, πλήττοντας 
τον στον ώμο, και στον βραχίονα τον 37χρο-
νο οδηγό του.

Σύμφωνα με καταθέσεις περιοίκων ακούστη-
καν πυροβολισμοί και ακολούθως ριπή.
Ο 49χρονος επιχειρηματίας, δήλωσε ότι δεν 
έχει διαφορές με κανένα.
Παρόλα αυτά, οι ανακριτές αναζητούν τα κί-
νητρα προς διάφορες κατευθύνσεις, συμπε-
ριλαμβάνομένων και προσωπικών, οικονομι-
κών διαφορών.
Αμέσως μετά το κτύπημα, οι δράστες, εγκα-
τέλειψαν τη σκηνή, χωρίς να σιγουρευτούν 
για την επιτυχία της αποστολής τους, και 
μισή ώρα αργότερα, η αστυνομία έλαβε νέα 
κλήση για φλεγόμενο όχημα στην βιομηχανι-

κή περιοχή Παλιομετόχου.
Έξω από την οικία του 49χρονου, σύμφωνα 
με πληροφορίες, εντοπίστηκαν πέντε κάλυ-
κες 7.62, ενώ μέσα στο φλεγόμενο όχημα, 
βρέθηκε ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο κα-
λάσνικοφ.  Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
το καμένο εξ ολοκλήρου όχημα, που έφερε 
πλαστές πινακίδες εγγραφής, είναι εκείνο με 
το οποίο διέφυγαν οι δράστες.
Το όχημα διαφυγής έφερε πλαστές πινακίδες 
εγγραφής και είχε κλαπεί απο τον ιδιοκτήτη 
του στην Πάφο, το τελευταίο δεκαπενθήμερο.
Ο ίδιος απουσίαζε στο εξωτερικό. 

Με άγριο τρόπο επιλύουν κά-
ποιοι τις διαφορές τους.
Πέντε άτομα απήγαγαν 30χρο-
νο Πακιστανό, τον μετέφε-
ραν σε άγνωστη τοποθεσία, 
τον ξυλοκόπησαν και μετά 
τον εγκατέλειψαν σε ανοικτό 
χώρο στον Στρόβολο. 
Ο 30χρονος εντοπίστηκε από 
μέλη της αστυνομίας και με-
ταφέρθηκε στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας.
Σύμφωνα με το αστυνομι-
κό δελτίο, γύρω στις 7.30 το 
απόγευμα, κι ενώ ο 30χρονος 
βρισκόταν έξω από περίπτερο 
στη Λευκωσία, τον προσέγ-
γισαν δύο αυτοκίνητα, στα 
οποία επέβαιναν πέντε πρό-
σωπα.
Τα εν λόγω πρόσωπα, αφού 
αποβιβάστηκαν, επιτέθηκαν 
στον 30χρονο κτυπώντας τον 
με λοστό στο κεφάλι και στη 
συνέχεια αφού τον έβαλαν σε 
ένα από τα δύο αυτοκίνητα, 

αναχώρησαν προς άγνωστη 
κατεύθυνση.
Οι απαγωγείς μετέφεραν τον 
30χρονο σε άγνωστη τοποθε-
σία, στην οποία αφίχθηκε και 
τρίτο αυτοκίνητο, όπου του 
επιτέθηκαν εκ νέου δέκα συ-
νολικά πρόσωπα και αφού τον 
κτύπησαν τον έβαλαν ξανά 
στο αυτοκίνητο, όπου και 
τον εγκατέλειψαν σε ανοικτό 
χώρο στον Στρόβολο.
Με τη βοήθεια διερχόμενου 
οδηγού έγινε κατορθωτή η 
επικοινωνία με την Αστυνο-
μία, μέλη της οποίας μετέβη-
σαν στην περιοχή, όπου εντό-
πισαν τον 30χρονο.
Ακολούθως, μεταφέρθηκε 
στις Πρώτες Βοήθειες του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκω-
σίας, όπου αφού εξετάστηκε 
από τον επί καθήκοντι ιατρό, 
διαπιστώθηκε ότι φέρει θλα-
στικό τραύμα ινιακής περιο-
χής και πολλαπλούς μώλωπες.

Γίναμε Σικάγο

Διπλή απόπειρα φόνου

Με λεία 16.000 ευρώ, ληστής 
έφυγε σαν κύριος

Κυνηγούσε γυναίκα 
κραδαίνοντας τσεκούρι 

Απαγωγή και ξυλοφόρτωμα
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Το Πάρκο Ακροπόλεως είναι ένας 
εξαίρετος χώρος για ξεκούραση, 
περίπατο και αναψυχή. 
Στο Πάρκο λειτουργεί καφεστι-
ατόριο και περίπτερο. Υπάρχει 
Παιδική Χαρά για τα μικρά παιδιά 
καθώς και γήπεδο καλαθόσφαιρας 
για τα μεγαλύτερα παιδιά. Υπάρ-
χουν πεζόδρομοι και καθιστικοί 
χώροι, όπου μπορεί κανείς να περ-
πατήσει ή να ξεκουραστεί κάτω 
από τη σκιά των δέντρων. 
Ο Δήμος Στροβόλου είναι πολύ 
περήφανος για το Πάρκο Ακρό-
πολης γιατί έχει δημιουργήσει ένα 
εξαίρετο χώρο ξεκούρασης. 

Η Άνοιξη μας έφθασε...!
Οδοιπορικό στα πάρκα και τις παιδικές 

χαρές του Δήμου μας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Ο Δήμος μας προσφέρει δυνατό-
τητες για βόλτα και ψυχαγωγία 
στη φύση που ούτε τις φανταζό-
μαστε!  ελάτε να τις εξερευνή-
σουμε μαζί στην καλύτερη εποχή 
του χρόνου! Γιατί να μην οργανώ-
σουμε και ένα πικ νικ με φίλους; 
Θυμηθείτε μόνον την καθαριότη-
τα του χώρου όταν ολοκληρώσε-
τε την… εκδρομή σας.  Δείτε πιο 
κάτω ένα πρωτότυπο οδηγό με 
προτάσεις για χώρους ευεξίας και 
ποιοτικής ψυχαγωγίας στην γει-
τονιά μας, στην κυριολεξία  ακρι-
βώς δίπλα μας! 

Πάρκο Ακροπόλεως 

Η ασφάλεια και η υγεία στα δημοτικά πάρκα 
είναι ένας τομέας στον οποίο ο Δήμος έχει 
δώσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια.
Όλα σχεδόν τα πάρκα και οι  παιχνιδότοποι 
του Δήμου έχουν αναβαθμιστεί σύμφωνα με 
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας ΕΝ1176 
και ΕΝ1177 αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα 
ασφάλειας.

Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια 
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Το πάρκο Αγίου Δημητρίου βρί-
σκεται μεταξύ του Νοσοκομείου 
¨Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’¨ 
και της Αγγλικής Σχολής. Είναι 
το μεγαλύτερο σε έκταση πάρκο 
του Στροβόλου. 
Περιλαμβάνει πεζόδρομους, 
καθιστικούς χώρους, λίμνες με 

πίδακες, πλατείες, μικρό αμφι-
θέατρο και το κυριότερο είναι η 
πλούσια βλάστησή του, που του 
δίνει μια ξεχωριστή ιδιαιτερότη-
τα. 
Η παιδική χαρά του πάρκου έχει 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

Το πάρκο Τάκη Ζεμπύλα βρίσκε-
ται στην ενορία Χρυσελεούσας 
παρά την οδό Κάσου, Ρόδου, Τε-
νέδου. Είναι ωραιότατο πάρκο, 
μέσα στην καρδιά του Στροβόλου 
και προσφέρει ξεκούραση για 
τους μεγάλους και χαρά για τους 
μικρούς. Είναι ένα μικρό πάρ-
κο που προσφέρεται για όλες τις 
ηλικίες. Περιλαμβάνει πλατεία με 

λίμνη και μικρό αμφιθέατρο, παι-
δική χαρά, γήπεδο καλαθόσφαι-
ρας, πεζόδρομους, καθιστικούς 
χώρους, περίπτερο. Τα σχέδια του 
πάρκου ετοιμάστηκαν από το Δη-
μοτικό Σύμβουλο Τάκη Ζεμπύλα, 
ο οποίος απεβίωσε πριν την έναρ-
ξη του έργου και προς τιμή του το 
Δημοτικό Συμβούλιο ονόμασε το 
πάρκο, σε πάρκο ̈ Τάκη Ζεμπύλα¨.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Παιδικές Χαρές 

• Πάρκο Ακρόπολης 
(παρά την οδό Π Κάσπη)
• Πάρκο Αγίου Δημητρίου 
(παρά την οδό Κορυτσάς)
• Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα 
(παρά την Κάσου)
• Πάρκο Χαρ. Πεττεμερίδη 
(παρά την οδό Χαρ. Πεττεμερίδη)
• Πάρκο ¨Περνέρα¨ 
(παρά την οδό Γ. Μιχαήλ)
• Πάρκο παρά την οδό Λευκάδος
• Πάρκο παρά την οδό Αχαΐας
• Πάρκο παρά την οδό Διαγόρου
• Πάρκο παρά την οδό Αριστοφά-
νους
• Πάρκο παρά την οδό Καραβά 
(Κυβερνητικός Οικισμός Άσπρες)
• Πάρκο παρά τη οδό Νεμέας
• Πάρκο παρά την οδό Δημοφώντος
• Πάρκο παρά την οδό Πολυδεύκη
• Πάρκο παρά την οδό 
Οικ. Κωνσταντίνου
• Πάρκο παρά την οδό Μηλιάς 
(Κυβερνητικός Οικισμός Κόκκινες)
• Πάρκο παρά την οδό Θεσπρωτίας
• Πάρκο παρά την οδό Μίνωος
• Πάρκο παρά την οδό Γ. Δάβαρη
• Πάρκο παρά την οδό Αράξου
• Πάρκο παρά την οδό Γ. Γεμιστού 
(Οικισμός ΕΣΤΙΑ)
• Πάρκο παρά την οδό Μενεξέδων 
(Οικισμός ΕΣΤΙΑ)
• Πάρκο παρά την οδό Καλαμπάκας
• Πάρκο παρά την οδό Ερετρίας 
(Οικισμός Universal)
• Πάρκο παρά την οδό Ησιόδου 
(Κυβερνητικός 
Οικισμός Στρόβολος ΙΙΙ)
• Πάρκο παρά την οδό Πηνελόπης 
(Κυβερνητικός 

Οικισμός Στρόβολος ΙΙ)
• Πάρκο παρά την οδό Κρατίνου και 
Θήρας
• Πάρκο παρά την οδό Πατριάρχη 
Γρηγορίου
• Πάρκο παρά την οδό Ν. Εξαρχο-
πούλου
• Πάρκο παρά την οδό Αγ. Νεοφύ-
του
• Πάρκο παρά την οδό Αγ. Θεοφυ-
λάκτου
• Πάρκο παρά την οδό Αγ. Δομετίου
• Πάρκο παρά την οδό Αγ. Ιωάννη 
Χρυσοστόμου
• Πάρκο παρά την οδό 
Αγ. Σπυρίδωνος
• Πάρκο παρά την οδό Ευριδίκης
• Πάρκο Ιαλυσσού 
(παρά την οδό Κροίσου)
• Πάρκο Αγνοουμένων (Κυβερνητι-
κός Οικισμός Στρόβολος ΙΙΙ)
• Πάρκο Αποστόλου Μελαχροινού
• Πάρκο παρά την οδό Τριμιθίου 
(Κυβερνητικός Οικισμός Άσπρες)
• Πάρκο παρά την οδό Ναυπλίου
• Πάρκο παρά την οδό Οιδίποδος
• Πάρκο Βέροιας 
(παρά την οδό Βασ. Όλγας)
• Πάρκο παρά την οδό Καλαμάτας
• Πάρκο παρά την οδό Ευτέρπης
• Πάρο παρά την οδό Ευέλθοντος
• Πάρκο παρά την οδό Α. Ασσιώτη
• Πάρκο παρά την οδό Γυθείου
• Πάρκο ΑΤΗΚ 
(παρά την οδό Ιωνά Νικολάου)
• Πάρκο παρά την οδό Ανεμώνας
• Πάρκο παρά την οδό Παγγαίου
• Πάρκο παρά την οδό Ικονίου
• Πάρκο παρά την οδό Σκίρωνα
• Πάρκο παρά την Τραπεζούντας

Πάρτε τα παιδιά σας, του φίλους σας και τα δικά τους παιδιά και τρέξτε 
στο πάρκο! Δεν υπάρχει καλύτερο αγχολυτικό από του να βλέπεις παιδιά 
να τρέχουν και να φωνάζουν χαρούμενα! Ειδικά όταν οι χώροι που κι-
νούνται πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας! Ας χαρούμε λοιπόν 
οικογενειακά την Άνοιξη στα πάρκα και τις παιδικές χαρές του δήμου μας. 
Δείτε πιο κάτω έναν κατάλογο με τα πάρκα που έχουν Παιδική Χαρά:

Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου 
(πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος)
Γνωρίζετε ότι κατά μήκος αυτού του πανέμορφου πεζόδρομου/ποδηλατό-
δρομου έχουν φυτευθεί  14.000 δέντρα και θάμνοι;  Ο πεζόδρομος σε όλο 
το μήκος του έχει ηλεκτροφωτιστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται με 
ασφάλεια κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες.  Στις διασταυρώσεις της οδού 
Ελαιώνων, Αλεξανδρουπόλεως και Αγίας Μαρίνας έχουν εφαρμοστεί μέτρα 
κυκλοφοριακής ύφεσης με κατάλληλη σηματοδότηση και τοποθέτηση προ-
στατευτικών κάγκελων.  Το σίγουρο είναι πως μια βόλτα στο πάρκο αυτό με 
τα πόδια ή και με το ποδήλατο, θα σας ανταμείψει πολλαπλά, ειδικά τώρα 
που τα λουλούδια είναι ανθισμένα και το τοπίο είναι βαμμένο με τα χίλια 
χρώματα της φύσης!

Πάρκο  CYTA
Το πάρκο έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με δαπάνες της CYTA.  Είναι ένας 
εξαίρετος χώρος ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και παιχνιδιού.  Το πάρκο έχει παιδι-
κή χαρά, καθιστικούς χώρους, κήπους με γρασίδια κλπ.

Πάρκο παρά την οδό Αγίου Ιωάννη Χρυσο-
στόμου, στον Αρχάγγελο
Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο πάρκο με πέργολες, πεζόδρομους, καθι-
στικούς χώρους, πλατείες και παιδική χαρά. Η παιδική χαρά του πάρκου 
αναβαθμίστηκε πριν από μερικά χρόνια.

 
Πεζόδρομος κατά μήκος της δενδροστοιχείας 
ευκαλύπτων, στον Αρχάγγελο
Πρόκειται για ένα γραμμικό πεζόδρομο/πάρκο, κατά μήκος της δενδροστοι-
χίας των ευκαλύπτων, συνολικού μήκους 1800 μέτρων. Έχει καθιστικούς 
χώρους και πλατείες.

Πάρκο παρά την εκκλησία Αποστόλου 
Λουκά, στον Κυβερνητικό Οικισμό «Κόκκινες»
Πρόκειται για μικρό πάρκο με κήπους και γρασίδια, καθιστικούς χώρους και 
διαδρόμους κυκλοφορίας.

Πάρκο παρά την οδό Αποστόλου Πέτρου
Πρόκειται για μικρό συνοικιακό πάρκο με γρασίδια, πλατείες, πεζόδρομους 
και καθιστικούς χώρους. 

Πάρκο παρά την οδό Απόστολου Μελαχροινού
Είναι ένα μικρό συνοικιακό πάρκο με παιδική χαρά (σύμφωνα με τα ευρωπα-
ϊκά πρότυπα), πεζόδρομους και καθιστικούς χώρους. 

Πάρκο «Αναστασίου και Ευφροσύνης 
Τοσούνογλου», παρά τη οδό Γεωργίου Δάβαρη
Το πάρκο έχει κατασκευαστεί με χορηγία της κας Άννας Χριστοφή, εις μνή-
μη των γονέων της Αναστάσιου και Ευφροσύνης. Η παιδική χαρά έχει χορη-
γηθεί από την εταιρεία Α. Παπαέλληνας, που δώρισε ένα σύνθετο παιγνίδι. 
Η δεντροφύτευση και τοπιοτέχνηση του πάρκου, καθώς και η προμήθεια 
του συνόλου του συνθετικού δαπέδου για τα παιγνίδια και η τοποθέτηση 
των παιγνιδιών έγινε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Το πάρκο περιλαμβάνει 
κήπους με γρασίδια, διάφορα δέντρα με θάμνους, μονοπάτια, καθιστικούς 
χώρους και παιδική χαρά, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Πάρκο «Ιαλυσού»
Το πάρκο βρίσκεται παρά την οδό Κροίσου, Καπαδοκίας και Κόδρου, στην 
περιοχή Σταυρού. 
Περιλαμβάνει παιδική χαρά, πεζόδρομους και καθιστικούς χώρους. Είναι 
ένα μικρό και όμορφο συνοικιακό πάρκο. 
Ονομάστηκε πάρκο ‘’Ιαλυσού’’, προς ένδειξη τιμής στο Δήμο Ιαλυσού Ρό-
δου, κατά την αδελφοποίηση του με το Δήμο.
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Πάρκο παρά τις οδούς 
Θεσπρωτείας και Θυατείρων

Πρόκειται για ένα μικρό συνοι-
κιακό πάρκο με πεζόδρομους, 
καθιστικούς χώρους, πλατεία και 
παιδική χαρά με παιχνίδια και 
δάπεδα σύμφωνα με τα ευρωπα-

ϊκά πρότυπα. Το 2005 στο πάρκο 
έχει ανεγερθεί μνημείο προς τιμή 
των πεσόντων και αγνοουμένων 
κατά τη τουρκική εισβολή του 
1974.

Ο Πανίκκος Κλεάνθους, γνωστός σεφ γεννήθηκε στο κατεχόμενο ψα-
ροχώρι Βασίλεια Κερύνειας (Βαβυλάς). 
Η εμπειρία του σε κουζίνα θαλασσινών μετράει τα 20 και πλέον χρό-
νια.  Το πάθος του για τη μαγειρική τον ανέδειξε ως ένα από τους 
καλύτερους σεφ ψαρικών στη Κύπρο. 
Χαμογελαστός και πάντα πρόθυμος να προσφέρει στους πελάτες του 
τις υπέροχες και γευστικές θαλασσινές δημιουργίες του με τα πιο φρέ-

σκα ψάρια επιλεγμένα από τον ίδιο.
Το ταλέντο και η δημιουργικότητα του αντανακλάται στις υπέροχες specialite του που είναι 
οι Γαρίδες με σως ντομάτας και τσίλι οι Γαρίδες με άσπρο κρασί και κρέμα και το Καλαμάρι 
γεμιστό. Ξεχωρίζει επίσης ιδιαίτερα για τις σπιτικά φτιαγμένες γλυκές του νοστιμιές που είναι 
η κρέμα καραμελέ (ψημένη στο φούρνο), το εκμέκ κανταΐφι και η πίττα της σάτζης, φτιαγμένα 
από τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά.

Κυριάκου Μάτση 63, Αγ. Δομέτιος (Δρόμος Coca Cola) 22777179

Στο εστιατόριο μας θα βρείτε τους πιο ξεχωριστούς 
και γευστικούς συνδυασμούς θαλασσινών από τα 
πιο εκλεκτά και φρέσκα ψάρια. Επίσης αξίζει να 

δοκιμάσετε τα λαχταριστά γλυκά μας φτιαγμένα με 
τη δική μας σπιτική συνταγή, τα οποία διατίθενται 

δωρεάν με κάθε γεύμα.  Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο www.ikypros.com

Το Πάρκο βρίσκεται στην ενορία 
Αγίου Δημητρίου και είναι ένα 
μικρό, συνοικιακό πάρκο. Πε-
ριλαμβάνει παιδική χαρά, μικρό 
χώρο αθλοπαιδιών, καθιστικούς 
χώρους, πλατεία και κήπους με 

γρασίδι και άνθη. 
Στο πάρκο δόθηκε το όνομα 
‘’Βέροια’’, σε ένδειξη τιμής προς 
το Δήμο Βέροιας, κατά την αδελ-
φοποίηση του με το Δήμο Στρο-
βόλου.

Πάρκο Βέροιας
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Βρεφική, παιδική και εφηβική αλλοίωση σπονδυλικής
Η σκολίωση απειλεί πιό πολύ τα κορίτσια
Ελένη Θεοδώρου
B.Sc., M.A.

Τι είναι η ιδιοπαθής 
εφηβική σκολίωση;

 
Η σκολίωση είναι τα πλάγια κυρτώματα της 
σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.), που εμφανίζονται 
στον έφηβο, και μπορεί να συμπεριλάβει την 
θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα. Η ιδιοπαθής 
σκολίωση συναντάται συχνότερα σε κορίτσια 
και διακρίνεται σε βρεφική, νηπιακή-παιδική 
και την εφηβική. Η εφηβική σκολίωση η πιο 
συχνή μορφή. Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών 
είναι 1 προς 9. Η συνηθέστερη ηλικία εμφάνι-
σης είναι 9-13 χρονών. 

Πως δημιουργείται; 

Τα κυρτώματα που εμφανίζονται στην εφη-
βική σκολίωση μπορεί να είναι οργανικά ή 
λειτουργικά. Στη λειτουργική σκολίωση δεν 
υπάρχει στροφή της Σ.Σ. γύρω από τον άξο-
νά της, ενώ στην οργανική σκολίωση υπάρ-
χει στροφή της Σ.Σ. Η λειτουργική σκολίωση 
οφείλεται σε κακή θέση του σώματος κατά την 
όρθια στάση, τη βάδιση, το κάθισμα ή είτε από 
συνήθεια. Η οργανική σκολίωση είναι ιδιοπα-
θής κατά 80% των περιπτώσεων. Η ακριβής 
αιτιολογία της πάθησης δεν είναι γνωστή. 

Ποιος μπορεί να διαγνώσει;

Ο ορθοπεδικός είναι ο αρμόδιος γιατρός που 
μπορεί να διαγνώσει την σκολίωση, μετρώ-
ντας τις μοίρες στροφής της Σ.Σ. γύρω από τον 
άξονα της, με σκολιόμετρο και σε ακτινογρα-
φία. Ο παιδίατρος επίσης μπορεί να διαγνώσει 
την σκολίωση και να παραπέμψει σε ορθοπεδι-
κό. Σημαντικός είναι ο ρόλος της σχολιατρικής 

υπηρεσίας. Κάθε χρόνο οι επισκέπτες υγείας 
κάνουν μετρήσεις σε μαθητές πέμπτης και 
έκτης τάξης δημοτικού μέχρι την τρίτη τάξη 
γυμνασίου και σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά 
έχουν σκολίωση ενημερώνουν τους γονείς και 
παραπέμπουν σε ορθοπεδικό. 

Πως οι γονείς μπορούν να 
διαπιστώσουν την εφηβική 
σκολίωση;

Οι γονείς μπορούν οι ίδιοι να παρατηρήσουν 
τα παιδιά τους και να δουν οι ίδιοι τα συμπτώ-
ματα της σκολίωσης τα οποία είναι και τα ακό-
λουθα: α) ένας ώμος είναι ψηλότερα από τον 
άλλο, β) προέχει της μίας ωμοπλάτης, γ) ψη-
λότερη θέση των πλευρών από την μία πλευ-
ρά, δ) ένας γοφός προέχει ή είναι ψηλότερα 
από τον άλλο και ε) ασυμμετρία μέσης. 

Πως αντιμετωπίζεται;

Ο στόχος κάθε θεραπευτικής αντιμετώπισης 
αποσκοπεί στην αναστολή επιδείνωσης της 
σκολίωσης. Ο ορθοπεδικός είναι ο αρμόδιος 
γιατρός που αποφασίζει, αναλόγως των μοι-
ρών στροφής της Σ.Σ., ποια θα είναι και η 
αντιμετώπιση. Για τις σκολιώσεις 20-40 μοι-
ρών χρησιμοποιείτε κηδεμόνας και για πάνω 
των 40  μοιρών γίνεται συνήθως χειρουργική 
επέμβαση. Εφόσον η σκολίωση δεν υπερβαί-
νει τις 20 μοίρες, συνίσταται περιοδική παρα-
κολούθηση από ορθοπεδικό ανά 4-6 μήνες και 

συστηματική κινησιοθεραπεία.
Κανένας γονιός δεν επιθυμεί το παιδί του να 
φτάσει σε τόσο σοβαρά επίπεδα. Αναγκαία 
είναι λοιπόν η αντιμετώπιση της σκολίωσης, 
έτσι ώστε να εμποδιστεί η ταχεία επιδείνωση 
της στην ηλικία ανάπτυξης και ιδιαίτερα των 
κοριτσιών με την έναρξη της έμμηνης ρύσης. 
Η κινησιοθεραπεία στην ιδιοπαθή σκολίωση 
περιλαμβάνει ασκήσεις στάσεως, ασκήσεις 
που αυξάνουν την ελαστικότητα και δύναμη 
των μυών της σπονδυλικής στήλης, ασκήσεις 
που διορθώνουν την μυϊκή ανισορροπία.  
Εκτός από το γενικότερο πρόγραμμα της κινη-
σιοθεραπείας, γίνονται ασκήσεις διορθωτικές 
σε όλες τις θέσεις ενώ σε κάποιες από αυτές ο 
ασθενής παρατηρεί τη διόρθωση μπροστά σε 
καθρέπτη. 
Οι έφηβοι, ως γνωστόν, είναι ιδιαίτερα αντι-
δραστικοί για αυτό πρέπει όλοι οι εμπλεκόμε-
νοι να είναι προσεκτικοί ως προς την προσέγ-
γιση. 
Οι έφηβοι θα  ακολουθήσουν το πρόγραμμα 
αποκατάστασης τους πιο εύκολα σε ένα χώρο 
ειδικά διαμορφωμένο, μέσω προσαρμοσμένων 
ασκήσεων και με ένα έμπειρο και σωστά κα-
ταρτισμένο θεραπευτή. Η προσέγγιση σε ένα 
έφηβο είναι σαφέστατα πολύ διαφορετική από 
ότι σε ένα ενήλικα. 
Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες δημι-
ουργείτε ένα περιβάλλον με προϋποθέσεις, 
που δίνει κίνητρο στον/ην έφηβο/η να μάθει 
το σώμα του και να το κρατήσει στη σωστή 
στάση, μέσω του προγράμματος φυσικής απο-
κατάστασης.

φυσιολογική
σπονδυλική στήλη με σκολίωση
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Πολλά είδη αλλεργιών παρουσιάζουν έξαρ-
ση τους μήνες της άνοιξης, πολύ περισσότε-
ρο μάλιστα στην χώρα μας, κυρίως λόγω της 
αυξημένης κυκλοφορίας της γύρης και άλλων 
αλλεργιογόνων στην ατμόσφαιρα.
Το ανοσοποιητικό μας σύστημα, λανθασμένα 
«βλέπει» την γύρη και τα υπόλοιπα αλλεργιο-
γόνα (γρασίδι, ακάρια κτλ.) ως εχθρικά για τον 
οργανισμό και απελευθερώνει αντισώματα για 
να τα εξοντώσει. 
Τα αντισώματα επιτίθενται στα αλλεργιογόνα, 
γεγονός που οδηγεί στην απελευθέρωση στο 
αίμα χημικών ουσιών που ονομάζονται ιστα-
μίνες. Οι ισταμίνες λοιπόν, είναι υπεύθυνες 
για την καταρροή, το συνάχι, την φαγούρα και 
τα υπόλοιπα ενοχλητικά συμπτώματα των αλ-
λεργιών.
Οι πιο κοινές αλλεργίες της άνοιξης λοιπόν 
διακρίνονται στην αλλεργική ρινίτιδα, στην 
κνίδωση και το αγγειοίδημα, στο άσθμα, και 
στην αναφυλαξία. 
Τα συμπτώματά τους ποικίλλουν: καταρροή, 
«υγρά» μάτια, φτέρνισμα, βήχας, φαγούρα, 
καθώς και δυσκολία στην αναπνοή.

Αλλεργική ρινίτιδα 

Τι είναι: Εμφανίζεται συχνά σε άτομα που 
έχουν οικογενειακό ιστορικό σχετικών αλλερ-
γιών και οφείλεται σε αλλεργιογόνα που αφο-
ρούν την εποχή της άνοιξης, όπως η γύρη κατά 
την περίοδο της ανθοφορίας.
Συμπτώματα: Αίσθημα καύσους στη μύτη και 
τον φάρυγγα, φτέρνισμα που μπορεί να συνε-
χίζεται επί ώρες ή ακόμα και μέρες. Άφθονη 

ρινόρροια ορώδης που έχει ως επακόλουθο να 
ερεθιστεί η μύτη και το άνω χείλος. Επίσης 
κόκκινα μάτια και δακρύρροια.
Θεραπεία: Η πιο αποτελεσματική θεραπεία 
θα ήταν να αποφύγουμε το αλλεργιογόνο που 
προκάλεσε την κατάσταση. Κάτι τέτοιο όμως 
δεν μπορεί να γίνει, γι’αυτό και τις περισσό-
τερες φορές καταφεύγουμε στη χρήση αντι-
σταμινικών, που αποτελούν την πλέον οικο-
νομική και συχνά ικανοποιητική λύση, αν και 
θεραπεύουν μόνο τα συμπτώματα και όχι τη 
νόσο. Επίσης, θεραπεία μπορεί να γίνει και με 
οποιοπαθητική.

Αλλεργικό άσθμα

Τι είναι: Πρόκειται για μια χρόνια πάθη-
ση του αναπνευστικού συστήματος η οποία 
προκαλεί παροδική στένωση των βρόγχων με 
αποτέλεσμα να εμφανίζεται δύσπνοια. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση προκαλείται από 
εξωγενείς αλλεργιογόνους παράγοντες, όπως 
η σκόνη, η γύρη, το τρίχωμα γάτας και τα οι-
κιακά ακάρεα.

Συμπτώματα: Δύσπνοια, βήχας και συριγ-
μός, που συνήθως εμφανίζονται κατά κρίσεις. 
Κατά την έναρξη της κρίσης ο ασθενής αισθά-
νεται συχνά έντονο σφίξιμο στο στήθος και 
υπάρχει ξηρός βήχας, ενώ η λήξη της κρίσης 
σηματοδοτείται με βλεννώδη απόχρεμψη και 
υποχώρηση του βρογχόσπασμου.
Θεραπεία: Φαρμακευτική ή με κατάλληλα 
spray, τα οποία δίνουν ανακούφιση στους 
βρόγχους χαλαρώνοντας τους μυς γύρω από 
τους αεραγωγούς και διευκολύνοντας έτσι την 
αναπνοή.

Αναφυλαξία 
 

Τι είναι: Πρόκειται για μια σοβαρή, ιδιαίτε-
ρα έντονη, αλλεργική αντίδραση που μπορεί 
να θέσει τη ζωή του ασθενούς σε κίνδυνο. Η 
οξεία αναφυλακτική αντίδραση επηρεάζει 
πολλά συστήματα του οργανισμού όπως το 
κυκλοφορικό, το αναπνευστικό, το νευρικό 
και το δέρμα.
Συμπτώματα:  Βήχας, βράχνιασμα, βάρος 
στο θώρακα, ναυτία, έμετος, διάρροια, κοι-
λιακός πόνος, ζαλάδα, ρίγος, χλωμάδα και 
ταχυκαρδία.
Θεραπεία: Περιλαμβάνει την άμεση χορήγη-
ση ενέσιμου φαρμάκου αδρεναλίνης.
Σε επιλεγμένες περιπτώσεις απαιτείται προ-
ληπτική ανοσοθεραπεία. 
Οι πιο διαδεδομένες θεραπείες που μας ανα-
κουφίζουν από τα συμπτώματα των αλλερ-
γιών περιλαμβάνουν την χρήση αντιισταμι-
νικών, αποσυμφορητικών για την μύτη και 
κολυρρίων.

Σκόνη και γύρη προκαλούν άσθμα 
Την πόρτα των αλεργιών 

ανοίγει η Άνοιξη
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Με πρώτους δασκάλους του 
τον λευτέρη Οικονόμου και τον 
αείμνηστο Τηλέμαχο Κάνθο, ο 
Κυριάκος λύρας εισέβαλε στον 
κόσμο της τέχνης.
Κατά τη διάρκεια της παραμο-
νής του στην Αγγλία για σπου-
δές, είχε την ευκαιρία να έρθει 
σε επαφή με την Τέχνη του 19ου 
αιώνα, τους Ιμπρεσιονιστές και 
άλλες μορφές σύγχρονης τέχνης. 
είχε επίσης την ευκαιρία να επι-
σκεφτεί όλες τις μεγάλες γκαλε-
ρί και να γνωρίσει από κοντά το 
έργο των μεγάλων ζωγράφων. 

Ιμπρεσιονισμός

Παρόμοιες επισκέψεις πραγμα-
τοποίησε ο καλλιτέχνης στο Πα-
ρίσι και στη Νότια Γαλλία, θαυ-
μάζοντας ένα άλλο είδος τέχνης 
και κουλτούρας. Επισκέφτηκε 
χώρους όπου έδρασαν οι μεγάλοι 
Ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι, όπως ο 
Σεζάν, ο Μονέ κ.α.
Η τέχνη των Ιμπρεσιονιστών είχε 
μεγάλη επίδραση στη μετέπειτα  

καλλιτεχνική του πορεία. Τα έργα 
του κινούνται κυρίως στο ίδιο μο-
τίβο, με την επίδραση του Ιμπρε-
σιονισμού, στη θεματογραφία και 
στην τεχνοτροπία. 

Υδατογραφία 

Ο τομέας όμως που τον έκανε να 
ξεχωρίσει και να κερδίσει το θαυ-
μασμό όσων ασχολούνται σοβαρά 
με την τέχνη στην Κύπρο είναι η 
υδατογραφία. Χαρακτηριστικό 

ήταν το σχόλιο του καταξιωμένου 
ζωγράφου, Λευτέρη Οικονόμου, 
ότι οι υδατογραφίες του Κυριά-
κου Λύρα είναι η πιο σοβαρή προ-
σπάθεια που έγινε από Κύπριο 
καλλιτέχνη, από τον καιρό του 
αείμνηστου Τηλέμαχου Κάνθου, 
ο οποίος μας άφησε εξαιρετικές 
υδατογραφίες. 
Ενώ ο Ανδρέας Χρυσοχός, επίσης 
καταξιωμένος ζωγράφος, σε μια 
από τις εκθέσεις του Κυριάκου 
Λύρα στο ξενοδοχείο Χίλτον, είπε 

ότι οι πίνακες που έβλεπε στην 
έκθεση ήταν οι πιο ωραίες ακουα-
ρέλες που είχε δει, μετά από αυτές 
του Τηλέμαχου Κάνθου. 

Aκουαρέλα

Στον τομέα της ακουαρέλας ο 
Κυριάκος Λύρας βασίζεται στην 
αγγλική παράδοση και στην αμε-
ρικάνικη σχολή, με πρότυπα τους 
Τέρνερ, Κόνσταπολ, Τζων Σιν-
γκερ Σάρτζιεντ και Γουίσλοου 
Χόμερ. Από τους έλληνες θαυ-
μάζει τη δουλειά του Παναγιώτη 
Τέτση και του αείμνηστου Πάρη 
Πρέκα.
Η σκληρή δουλειά, η συνεχής με-
λέτη, επιμόρφωση και πειραματι-
σμοί ήταν οι παράγοντες που τον 
οδήγησαν στην καταξίωση και 
στην καθολική αναγνώριση, ως 
ένα από τους καλύτερους ακουα-
ρελίστες της Κύπρου. 
Για τον Κυριάκο Λύρα μεγά-
λη σημασία έχουν τα λόγια του 
Claude Monet από τη στιγμή της 
έμπνευσης ως την πραγμάτωση 

Κέντρο Τεχνών Στροβόλου -L.K.Gallery

Κήπος ζωγραφικής 
στην καρδιά του Στροβόλου

ΡΕΠΟΡτΑΖ

Από τον Κυριάκο Λύρα

Ο Κυριάκος Λύρας γεννήθηκε στη Νήσου 
το 1948. Είναι παντρεμένος με την Ελένη, 
το γένος Δαμιανού, και έχουν αποκτήσει 
τέσσερα παιδιά. Τη Μαριάννα, την Αντιγό-
νη, τον Μιχάλη και την Ιωάννα.  
Εργάστηκε στο Δήμο Στροβόλου από το 
1975 μέχρι το 2011 και αφυπηρέτησε από 
τη θέση του Τεχνικού Επιθεωρητή. 
Ως μαθητής, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
Λευκωσίας, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, 
ήταν μέλος της ομάδας στίβου του Γ.Σ.Π. 
και αθλητής της Εθνικής Κύπρου στα 400 
μέτρα. Πέτυχε παγκύπριες νίκες στα 400μ 
και έλαβε μέρος με την ομάδα του ΓΣΠ σε 

πανελλήνιους αγώνες, όπου διακρίθηκε. 
Ταυτόχρονα υπήρξε και ποδοσφαιριστής 
στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. 
Με την αναχώρηση του στην Αγγλία για 
σπουδές, σταμάτησε και η ενασχόληση του 
με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, αφού 
τον κέρδισαν νέα ενδιαφέροντα, όπως η Τέ-
χνη, με την οποία ασχολείται μέχρι σήμερα. 
Με τη ζωγραφική ασχολείται από τα παιδι-
κά του χρόνια. 
Πρώτοι του δάσκαλοι ήταν ο Λευτέρης 
Οικονόμου και ο αείμνηστος Τηλέμαχος 
Κάνθος, από τους οποίους διδάκτηκε πάρα 
πολλά.

 Από αθλητής ζωγράφος
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του οράματος είναι μια μακρά πορεία: 
«Χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια και ενερ-
γός δράση. Χρειάζεται χρόνος, δουλειά, ιδρώ-
τας. Το κάθε έργο που φτιάχνεις είναι η μορ-
φοπλασία εκείνης της άπιαστης νεφελώδους 
έμπνευσης, του αρχικού οράματος. Η στιγμή 
της έμπνευσης μπορεί να είναι το 1% της 
όλης δημιουργικής πορείας και ο ιδρώτας το 
99%. Όμως ο ιδρώτας από μόνος του, δίχως 
την έμπνευση, δίχως το όραμα, δίχως εκείνο 
το 1%, τη γενεσιουργό εκείνη σπίθα, είναι 
σαν ένα φαγητό χωρίς αλάτι. Αλλά και μόνη η 
έμπνευση δίχως ιδρώτα είναι απλώς μια σπίθα 
που σβήνει εν τη γενέσει της».

Γιορτή ομορφιάς

Ρωτήσαμε τον Κυριάκο Λύρα γιατί ζωγραφίζει 
και η απάντηση του ήρθε μέσα από τα λόγια 
του διάσημου Άγγλου ζωγράφου και ακαδη-
μαϊκού Κεν Χάουαρντ: «…είναι αποκάλυψη, 
η επικοινωνία και ο εορτασμός… Αρχικά ο 
ζωγράφος πρέπει να αποκαλύψει τον κόσμο 
στον εαυτό του και μετά να επικοινωνήσει την 
αντίληψη του σε άλλους… Η τέχνη πρέπει να 
ανεβάζει το πνεύμα μου, όπως πρέπει επίσης 
να έρχεται σε πρόσκρουση με την αντίληψη 
μου… Η τέχνη πρέπει να εορτάζει την ομορ-
φιά της φύσης, της ανθρώπινης ύπαρξης και 
του ανθρώπινου πνεύματος… Θέλω να εξυ-
ψώνομαι πέραν της μουντής πραγματικότητας 
και να μεταφέρομαι σε ένα ανώτερο μέρος».
Για να εκπληρώσει το όνειρο του εγκατέλειψε 
μια άλλη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική. Στον 
ελεύθερο του χρόνο, όσος και αν είναι, ασχο-

λείται με τη μουσική. Παίζει πιάνο και κιθάρα. 
Έχει ήδη εκδώσει το πρώτο βιβλίο ακουαρέλας 
στην Κύπρο, το οποίο έχει σχεδόν εξαντληθεί. 

Όνειρό του η Βενετία

Μεγάλο του όνειρο είναι να ζήσει για λίγους 
μήνες στη Βενετία και να ζωγραφίσει τις 
ομορφιές της, όπως έκαναν όλοι οι διάσημοι 
ακουαρελίστες του παρελθόντος και να δώσει 
τη δική του ερμηνεία και χροιά, της όμορφης 
αυτής πόλης με το καλύτερο φως στον κόσμο 
και να εκδώσει τα έργα του σ’ ένα βιβλίο.
Ο Κυριάκος Λύρας έχει στο ενεργητικό του 
34 ατομικές εκθέσεις και πάμπολλες συμμετο-
χές σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές 
συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό, σε 
δημοσία κτίρια και στη συλλογή του Υπουρ-
γείου Παιδείας.
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Καλών Τε-
χνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) από το 1979.

Κέντρο Τεχνών 

Η δημιουργία του Κέντρου Τεχνών στο Στρό-
βολο είναι ένα όνειρο ζωής που υλοποιήθηκε, 
μετά από πολλές και επίπονες προσπάθειες, με 
στόχο να αναβαθμίσει την πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο και να δώσει 
ένα χώρο για εκμάθηση της τέχνης της ζωγρα-
φικής σε ανθρώπους με ταλέντο, διάθεση και 
αγάπη, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνι-
κής, οικονομικής ή μορφωτικής υπόστασης. 

Στο χώρο υπάρχουν δύο γκαλερί, στις οποίες ο 
επισκέπτης μπορεί να δει έργα του καλλιτέχνη, 
παλιές και νέες δημιουργίες του, καθώς επίσης 
υδατογραφίες του 19ου αιώνα από τη μοναδι-
κή συλλογή του κ. Λύρα από όλο τον κόσμο. 
Στεγάζεται σε αναπαλαιωμένα κτίρια στο κέ-
ντρο του Παλαιού Πυρήνα του Στροβόλου, 
απέναντι από την εκκλησία Παναγίας Χρυσε-
λεούσας και τη ΣΠΕ Στροβόλου. 

Έκθεση για την Κερύνεια

Τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012, στο Κέντρο 
Τεχνών “L.K. Gallery” στις 7.30μμ θα τελε-
στούν τα εγκαίνια της μεγάλης έκθεσης με 
έργα από την κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας. 
Διοργανωτές είναι η Μητρόπολη Κερύνειας, ο 
Δήμος Κερύνειας, ο Δήμος Καραβά, ο Δήμος 
Λαπήθου και το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύ-
νεια».

Αγαπητοί φίλοι,
 
σ’ αυτούς τους δύσκολους και-
ρούς που όλοι ζούμε και καθη-
μερινώς κατακλυζόμαστε με 
απαισιόδοξα μηνύματα, ένα εί-
ναι το μήνυμα που μπορεί να αλ-

λάξει τις δύσκολες καταστασεις 
μας όποιες κι’αν είναι αυτές. 
Το υπέροχο μήνυμα της Σω-
τηρίας που ο Χριστός κέρδισε 
για εμάς όταν θυσιάστηκε στον 
Σταυρό. Τόσο πολύ μας αγάπη-
σε ο Θεός, που έδωσε τον Υιό 
του για να μπορέσουμε εμείς να 
λάβουμε τα πάντα. Ευημερία, 
θεραπεία, ευλογίες και νίκες 
στήν ζωή μας. 
Εμείς το μόνο που έχουμε να 
κάνουμε, είναι να δεχτούμε τον 
Χριστό στήν καρδιά μας σαν 
Σωτήρα και Κύριο μας, μένο-
ντας σταθεροί στην πίστη.
Η πίστη αγαπητοί μου, δεν εί-
ναι λογική, αλλά η βεβαίωση 
η πεποίθηση και η ελπίδα για 

αυτά που ακόμα εμείς δεν βλέ-
πουμε οτι θα έρθουν στήν ζωή 
μας. Στόν Ησαία στο κεφάλαιο 
30 (15) λεει: στήν επιστροφή 
και ανάπαυση θα σωθείτε, στην 
ησυχία και πεποίθηση θα είναι η 
δύναμη σας. Σας βεβαιώνω οτι 
η πίστη συνοδεύεται πάντα με 
αμοιβή γιατί ο καλός Θεός μας 
είναι Μισθαποδότης.
Ας μείνουμε λοιπόν σταθεροί 
στην πίστη, έχοντας προσωπική 
σχέση με τον Χριστό, περιμένο-
ντας για καλές επεμβάσεις και 
λύσεις.
Ας μην απογοητευόμαστε κοι-
τάζοντας τα φαινόμενα της επο-
χής. Μας ακούει πάντα από την 
ώρα που Τον βαλαμε στην καρ-

διά μας.
Η πίστη πιστεύει δεν φοβάται. 
Στην Α’ επιστολή Ιωάννου Κεφ. 
5, ο Απόστολος Ιωάννης λέει: 
Αφού γεννήθηκα απο τον Θεο 
νικώ τον κόσμο.
Φίλοι μου, ποτέ δεν είμαστε μό-
νοι μας με τον Θεό. Μας στηρί-
ζει σε κάθε δυσκολία γιατί είναι 
πάντα μέσα μας. Είναι η ίδια 
μας η ζωή και η μόνη κληρονο-
μιά που αξίζει.
Η πίστη ας γίνει απόφαση όλων 
μας. Δέν θα μας εγκαταλείψει 
ποτέ. Μας το υποσχέθηκε.

Σας Ευχαριστώ,
με εκτίμηση,

ειρένα Πιτσιλλίδη.

ΒΗΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Η πίστη μας δίνει δύναμη
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Από πότε λειτουργεί η Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου στο Δήμο Στροβό-
λου και τι προσφέρει;
Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Δή-
μου Στροβόλου, άρχισε την λειτουρ-
γία τις εδώ και επτά μήνες, στις 5 Σε-
πτεμβρίου 2011.
Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου  στοχεύει 
να πρωτοστατήσει ως πρότυπη σχο-
λή ποδοσφαίρου, προάγοντας τον 
υγιή αθλητισμό και επιδιώκοντας την 
πρωτιά σε όλα τα επίπεδα. Φιλοσο-
φία της Ακαδημίας μας η προσωπική 
ανάπτυξη των αθλητών μελών της ως 
άνθρωποι και επιδίωξη της είναι να 
κάνει βίωμα τους τις λέξεις-κλειδιά: 
Αρχές, Αξίες, Οικογένεια,  Σχολείο, 
Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται και 
πόσα παιδιά συμμετέχουν;
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-14 
ετών. Στην Ακαδημία προπονούνται 
και κάποια παιδιά ηλικίας 5 ετών. Εί-

ναι μεγάλη η χαρά μας που στη δική 
μας Ακαδημία λαμβάνουν μέρος και 
κορίτσια.

Γιατί να έρθει ένα παιδί στην 
ακαδημία;
Η αρχική μας προσπάθεια θα είναι να 
καλλιεργήσουμε στο παιδί όλα εκεί-
να τα στοιχεία που θα το εντάξουν 
στην μικρή κοινωνία της ομάδας, 
ώστε να μάθει να πειθαρχεί, να απαι-
τεί, να ανταγωνίζεται σε ευγενή πλαί-
σια, να υπακούει σε κανονισμούς  και 
να αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

Υπάρχουν ταλέντα στην Ακαδη-
μία;
Υπάρχουν ταλέντα στην Ακαδημία 
μας τα οποία πιστεύω ότι με την σω-
στή και επίμονη δουλεία θα μπορέ-
σουν μελλοντικά να προωθηθούν σε 
ομάδες του Κυπριακού Πρωταθλή-
ματος. 

Αντιμετωπίζετε προβλήματα που 
δυσκολεύουν το έργο της Ακαδη-
μίας;
Τη δεδομένη στιγμή δεν αντιμετωπί-
ζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. 
Όλα κυλούν ομαλά, όπως τα έχουμε 
σχεδιάσει.  Με τη νέα χρονιά, τα παι-
διά της Ακαδημίας θα λαμβάνουν μέ-

ρος σε διάφορα τουρνουά και σκοπός 
είναι κάθε Σαββατοκύριακο να υπάρ-
χει παιχνίδι με άλλες ομάδες. 
Επίσης, με την νέα χρονιά θα συνε-
χιστούν σεμινάρια διατροφής, και 
διάφορα άλλα σεμινάρια τα οποία θα 
έχουν σχέση με το  νεαρό ποδοσφαι-
ριστή. Θα γίνει επίσης προσπάθεια 
να διοργανώνονται εκπαιδευτικές- 
ποδοσφαιρικές εκδρομές, και διά-
φορα άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή 
είναι υπό συζήτηση.

Μπορούν Ακαδημίες, όπως αυτή 
του Δήμου, να αναδείξουν ταλέντα 
στο ποδόσφαιρο;
Τη δεδομένη στιγμή είναι κάπως δύ-
σκολο να αναδειχτούν ταλέντα γενι-

κά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Όταν 
ομάδες της Ά Κατηγορίας του Κυπρι-
ακού Πρωταθλήματος δεν έχουν στις 
ομάδες του νεαρούς ποδοσφαιριστές, 
τότε πραγματικά είναι δύσκολο το 
όλο έργο μας. 
Προσωπική μου άποψη, για τον λόγο 
ότι έχω εργαστεί σε ομάδα Ά Κατη-
γορίας, στα Πρωταθλήματα U21 και 
U17, αλλά και σε Ιδιωτική Ακαδη-
μία σε ηλικίας U8 και U12, υπάρχει 
άφθονο ταλέντο στην Κύπρο. Πρέπει 
όμως να βρεθούν τρόποι να βοηθή-
σουμε αυτά τα παιδιά να αναδείξουν 
το ταλέντο τους, και να υποχρεωθούν 
κάποια Σωματεία μας να χρησιμοποι-
ούν τους Κύπριους Ποδοσφαιριστές 
αντί να ξοδεύουν τεράστια ποσά σε 
ξένους ποδοσφαιριστές.

Μπορεί κάποιο παιδί που ενδιαφέ-
ρεται να κάνει εγγραφή ακόμα και 
σήμερα; Που πρέπει να απευθυν-
θεί;
Εγγραφές μπορούν να γίνουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους στο Δη-
μοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με τον προπονητή της 
ομάδας, κ Ανδρέα Πέρο στο τηλέφω-
νο 99671810 ή με τους φροντιστές 
του Αθλητικού Κέντρου στο τηλέφω-
νο 22318358.

ΑΘΛητΙΚΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Στόχος ο υγιής αθλητής-άνθρωπος
Συνέντευξη του 
Δρα Αντρέα Φωτίου
Συνεργάτη του 
Δήμου Στροβόλου 
για θέματα Αθλητι-
σμού
Η άθληση των παιδιών και κυρίως 
η ομαδική, εκτός από τη σωστή 
και υγιή διάπλαση του σώματος, 
διαπλάθει υγιώς το πνεύμα και την 
ψυχή. Αυτό το στόχο έθεσε  και ο 
Δήμος Στροβόλου, δημιουργώντας 
την Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Μας 
μίλησε για την καινοτομία αυτή 
του Δήμου ο λειτουργός Αθλητι-
κών Προγραμμάτων Δρ. Αντρέας 
Φωτίου.

Εγγραφές μπορούν να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ λεΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ημέρα Περίοδος Ομάδα

Δευτέρα
15:15-16:15 6-9 χρονών, Ομάδα Α΄

16:30-17:30 9-12 χρονών, Ομάδα Α΄

Τρίτη
15:15-16:15 6-9 χρονών, Ομάδα Β΄
16:30-17:30 9-12 χρονών, Ομάδα Β΄

Πέμπτη
15:15-16:15 6-9 χρονών, Ομάδα Α΄

16:30-17:30 9-12 χρονών, Ομάδα Α΄
Παρασκευή 15:15-16:15 6-9 χρονών, Ομάδα Β΄

16:30-17:30 9-12 χρονών, Ομάδα Β΄

Ακαδημία Ποδοσφαίρου Δήμου Στροβόλου
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Πασχαλινό Πανηγύρι 
τη Δευτέρα του Πάσχα 

16/4/12, 15:30

• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το σχήμα πα-
ραδοσιακής μουσικής «Μουσική Κιβωτός» 
και παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό 
συγκρότημα της σχολής της «Αγίας Σοφιάς»
• Παραδοσιακά παιχνίδια
• Προσφορά παραδοσιακών εδεσμάτων και 
ποτών (φλαούνες και χυμοί/νερά)
Χώρος: Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας
Διοργανωτές: Δήμος Στροβόλου και Ιερός 
Ναός της του Θεού
είσοδος ελεύθερη

Εγκαίνια Έκθεσης 
Τιτλούχων μελών 

Φωτογραφικού Ομίλου
Τρίτη 24/4/12, 19:00

Χώρος: Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου
είσοδος ελεύθερη

«Έλα απόψε στου Θωμά»
Τραγουδώ και Χορεύω 

για την Ελλάδα
Δευτέρα 7/5/12, 20:30

Παράσταση Λαογραφικού Ομίλου με θέμα το ρε-
μπέτικο τραγούδι
Τιμή εισιτηρίου: €7
Όλα τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων θα διατε-
θούν για την αγορά τροφίμων για τα άπορα παιδιά 
στην Ελλάδα.  
Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου

«Πράσινο Σπίτι»
Τρίτη 15/5/12,19:30

Διάλεξη από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Χαρά-
λαμπο Θεοπέμπτου
Χώρος: Σπηλιές Πάρκου Ακροπόλεως
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου 
(Φωτογραφικός Όμιλος Στροβόλου)

Τελετή Λήξης  
του Ανοικτού Σχολείου για τη 

χρονιά 2011-2012
Δευτέρα 28/05/2012, 19:30

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους συμμετέχοντες 
των διαφόρων προγραμμάτων.
 
Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
Διοργανωτής: Ανοικτό Σχολείο Δήμου Στροβόλου
είσοδος ελεύθερη

ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

εΚΔΗλΩΣεΙΣ ΚΑλΟΚΑΙΡΙΟΥ

Πασχαλινές και Ανοιξιάτικες εκδηλώσεις
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Πασχαλινά ήθη και έθιμα
Το Πάσχα ήταν η μεγάλη γιορτή των 
Εβραίων που είχε καθιερωθεί σΆανά-
μνηση της εξόδου τους από την Αίγυ-
πτο και ιδιαίτερα της διάβασης τους 
από την Ερυθρά Θάλασσα.
Η λέξη Πάσχα αποτελεί Ελληνική 
απόδοση της Εβραϊκής λέξης pasah 
που σημαίνει διάβαση. Κι αυτή αποτε-
λεί μεταφορά στην Εβραϊκή θρησκεία 
παλιάς σχετικής γιορτής των Αιγυπτί-
ων που λεγόταν pisah(=διάβαση) και 
σχετιζόταν με τη διάβαση του Ηλίου 
από τον Ισημερινό.
Σε μάς τους Χριστιανούς το Πάσχα 
σχετίστηκε με την Ανάσταση του 
Χριστού και σαν τέτοιο το γιορτά-
ζουμε.

 
Προετοιμασίες 
Οι προετοιμασίες για το Πάσχα ξεκι-
νούν απο την αρχή της Μ. Εβδομά-
δας, ακόμα κι από το « Σάββατο του 
Λαζάρου». Μικρά παιδιά γυρίζαμε 
απο σπίτι σε σπίτι για να πούμε τον 
Λάζαρο ή το τραγούδι του Λαζάρου
Αρχοντες Καλή μέρα σας
Καλή γιορτή απάνω σας.
Ήλθαν τα Βάγια ήλθασιν
Και του Λαζάρου έγερσις.
Τ Άγια Πάθη του Χριστού
Αξίως προσκυνήσωμεν
Και την Λαμπράν Ανάστασιν
Καλώς να την εφθάσωμεν.
Σάν αμοιβή προσφέρονταν στα παι-
διά αυγά,κάτι που αφθονούσε στα 
σπίτια ,αφού η νηστεία των ημερών 
δεν ευνοούσε την κατανάλωσή τους.
Παλαιότερα στην Κύπρο κατα την 
Μεγάλη Πέμπτη δεν εργάζονταν οι 
σιδηρουργοί γιατί απο τους επαγγελ-
ματίες αυτούς είχε ζητήσει όπως επι-
στεύετο ο Πιλάτος τρία καρφιά για 
την Σταύρωση και αυτοί όχι μόνον 
τα έφτιαξαν, αλλά είχαν φτιάξει και 
περισσότερα.

Μεγάλη Πέμπτη
Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης που 
τελείται η Σταύρωση του Χριστού, 
λέγονται στις εκκλησίες τα 12 Ευ-
αγγέλια. Κάτω απο το αναλόγιο στο 
οποίο τοποθετείται το Ευαγγέλιο βά-
ζουν μπουκάλες με νερό οι πιστοί, για 
να αγιαστεί.Το αγιασμένο αυτό νερό 
το πίνουν για το φθόνο, όταν έχουν 
πονοκέφαλο και για άλλες αρρώ-
στιες.Το χρησιμοποιούν επίσης για 
να κάνουν προζύμι για το ζύμωμα 
των Πασχαλινών ψωμιών. Στο χωριό 
Ξυλιάτο τοποθετούνται σε καλάθια 
δύο μπουκάλες, μια με κρασί και μια 
με νερό και τα βάζουν κάτω απο τα 
12 Ευαγγέλια.Το κρασί πίνεται κατα-
νήστικα όταν κάποιος είναι άρρωστος 
και με το αγιασμένο νερό πλάθεται 
προζύμι που με αυτό ζυμώννουν τις 
φλαούνες.
Η Μεγάλη Πέμπτη λέγεται και Κοτσι-
ηνόπεφτη γιατί αυτή την μέρα βάφο-
νταν τα κόκκινα αυγά.Τό έθιμο αυτό 
μεταφέρθηκε σιγά-σιγά στο Μεγάλο 
Σάββατο. Στη Κύπρο η παράδοση 
λέει ότι τα κόκκινα αυγά βάφτηκαν 
έτσι απο το αίμα του Χριστού που 
έσταξε απο το μέτωπο του όταν του 
φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι. Βέ-
βαια το αυγό είναι σύμβολο της ζωής 
και στην περίπτωση της Ανάστασης 
συμβολίζει τη νέα ζωή, δηλαδή την 
ανάσταση εκ νεκρών του Χριστού. 
Και το τσούγκρισμα συμβολίζει την 
έξοδο της ζωής απο αυτά μετά το 
σπάσιμο τους. Τα βάφουμε κόκκινα 
γιατί κόκκινο είναι το χρώμα που έχει 
το αίμα δηλαδή η ζωή.
Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη συνήθιζαν 
να μαζεύουν δυόσμη με τον οποίο 
παρασκεύαζαν τσάϊ καθ΄όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου.Το τσάϊ αυτό εθεω-
ρείτο κατάλληλο για τους πόνους του 
στομαχιού.
Ένα αλλο έθιμο της Μεγάλης Πέ-
μπτης σε μερικά χωριά της επαρχίας 
Λεμεσού,όπως στην Πάχνα, το Βου-
νί, το Κοιλάνι, το Πέρα – Πεδί , τα 
Μανδριά, την Κουκά, την Τριμίκλινη 
κ.α είναι το ζύμωμα των πατροπαρά-
δοτων αρκατένων.Τα αρκατένα είναι 
παξιμάδια που σαν βάση έχουν τον 
αρκάτη, ειδικό προζύμι δηλαδή που 
βγαίνει απο ρεβίθια.
Δέν μπορούσε να νοηθεί Πάσχα στα 
χωριά αυτά χωρίς «παξιμαδκιές» 
όπως κοινά λεγόντουσαν. Απο τις 
προηγούμενες μέρες οι νοικοκυρές 
είχαν φροντίσει για το καθάρισμα 
των σπιτιών.
Το άσπρισμα με ασπρόχωμα ή ασβέ-
στη γινόταν με βούρτσα φτιαγμένη 

απο δέσμη με κλαδιά θάμνων, κυρίως 
ξυσταρκάς. 

Μεγάλη Παρασκευή
Το στόλισμα του Επιταφίου με λου-
λούδια και γενικά η όλη τελετή θυμί-
ζει την αρχαία γιορτή των Κυπρίων 
τα Αδώνια, στην οποία απαντώνται 
και άλλα στοιχεία της χριστιανικής 
θρησκείας, όπως λ.χ. η Ανάσταση του 
Λαζάρου.
Τα λουλούδια του Επιταφίου που τα 
μοιράζει ο παπάς στους πιστούς όταν 
τον προσκυνούν, φυλάγονται για 
θυμίαμα για τους αρρώστους.Στον 
Καραβά και στην Επταγώνια της Λε-
μεσού τα λουλούδια του Επιταφίου 
δίδονταν στον μεταξοσκώληκα για 
να ευλογηθεί και να κάμει πλούσιο 
μετάξι.
Τό απόγευμα κυρίως στις πόλεις μι-
κροί και μεγάλοι τρέχουν απο τη μιά 
εκκλησιά στην άλλη για να προσκυ-
νήσουν τον Επιτάφιο και να δούνε σε 
ποιά εκκλησία είναι καλύτερα στολι-
σμένος. 

Μεγάλο Σάββατο
Tο Μ. Σάββατο αρχίζουν από νωρίς 
οι προετοιμασίες για την Ανάσταση.
Πρώτο μέλημα το μάζεμα των ξύλων 
για το άναμμα της φωτιάς, «της Λα-
μπρατζιάς» στην αυλή της εκκλησίας. 
Κι εδώ συναγωνισμός για το ποιός θα 
φέρει το πιο μεγάλο ξύλο «τον κούζα-
λο» γιατί η μεγάλη φωτιά πρέπει να 
διαρκέσει μέχρι πρωϊας.Ήταν ο μό-
νος τρόπος για να ζεστένονται οι πι-
στοί αγού η λειτουργία γίνεται τα με-
σάνυκτα, όταν το κρύο βρίσκεται στο 
κατακόρυφο.Αυτό όμως έγινε έθιμο 
αγαπητό γιατί γύρω απο τη φωτιά , 

τη Λαμπρατζιά, ζεστένεται όχι μόνο 
το σώμα αλλά κι η καρδιά.Γνωστοί 
και φίλοι, μέσα στο πνεύμα της αγά-
πης,θα κάνουν αστεία,θα πούν λόγια 
ζεστά, θα ανταλλάξουν ευχές. 

Παιχνίδια
Από τα διασκεδαστικά παιχνίδια πιο 
γνωστά τα αυκά αυκά γοράζω τα, η 
συτζιά , Δκυό νάβρω τρείς να μέν 
έβρω, η Βασιλιτζιά, ο Ζίζιρος, και 
άλλα.
Στο «αυκά αυκά γοράζω τα» , έπαιρ-
ναν μέρος νέες και νέοι οι οποίοι κά-
θονταν στο έδαφος κάνοντας ενα κύ-
κλο που όσο πιο πολλοί συμμετείχαν 
τόσο πιο μεγάλος ήταν.Τα πρόσωπα 
ήσαν στραμμένα προς το κέντρο του 
κύκλου και οι πλάτες προς τα έξω. 
Ένας έμενε εκτός κύκλου και κρα-
τώντας ένα μαντήλι που η άκρη του 
ήταν δεμένη σε κόμπο, γυρνούσε 
γύρω – γύρω στην εξωτερική πλευρά 
του κύκλου τραγουδώντας:

Αυκά αυκά γοράζω τα,
Γοράζω τα πουλώ τα
Του θκιού μου του κολόκα,
Που κάμνει κολοκούθκια
Τζαι τρών τα κοπελλούθκια!
Κατα την διάρκεια του τραγουδιού 
και κάνοντας τον γύρο,αφήνει το 
μαντήλι πίσω από κάποιον απο τους 
καθήμενους. Αν αυτός το αντιληφθεί 
παίρνει το μαντήλι και τον κυνηγά 
κτυπώντας τον με τον κόμπο του μα-
ντηλιού στην πλάτη. Αν ο καθήμενος 
δέν το πάρει χαμπάρι, τότε κυνηγιέ-
ται με τον ίδιο τρόπο. Το κυνήγι με τα 
κτυπήματα τελειώνει όταν ο κυνηγη-
μένος καθίσει στην κενή θέση, αφού 
κάνει τουλάχιστον ένα κύκλο. Κι έτσι 
γίνεται και η αλλαγή κυνηγού.
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Υλικά
14 φλιτζάνια αλεύρι
3 κουταλάκια αμμωνία
3 φλιτζάνια ζάχαρη
4 αυγά
1 βιτάμ μεγάλο
1 φλιτζάνι γάλα
1 βανίλια
Ροδόνερο

Οδηγίες:
Αλοίφουμε με βούτυρο το ταψί και 
προθερμαίνουμε το φούρνο στους 
200 βαθμούς.Κοσκινίζουμε το 
αλεύρι και χτυπάμε με το μίξερ 4 
αυγά με 3 φλιτζάνια ζάχαρη. Αφού 
τα χτυπήσουμε καλά προσθέτουμε 
στο μίγμα 1 μεγάλο πακέτο βιτάμ, 
1 φλιτζάνι γάλα και 3 κουταλάκια 
αμμωνία με αυτή τη σειρά. 

Στη συνέχεια προσθέτουμε τη βα-
νίλια, συνεχίζουμε να ανακατεύ-
ουμε και τέλος προσθέτουμε 14 
φλιτζάνια αλεύρι, σταδιακά ενώ 
συνεχίζουμε να ανακατεύουμε με 
το χέρι πλέον και όχι με μίξερ μέχρι 
να γίνει μαλακή η ζύμη.
Πλάθουμε τα κουλουράκια σε ότι 
σχήμα θέλουμε. Κατά βάση τα πα-
σχαλινά κουλουράκια είναι στο μέ-
γεθος μιας παλάμης, στρογγυλά με 
μια τρύπα στη μέση (σαν μηδενικό 
αλλά στρογγυλό). 
Εάν τα θέλετε πιο γλυκά αφού τα 
ψήσετε για 20 με 30 λεπτά, μπορεί-
τε να τα γαρνίρετε με άχνη ζάχαρη, 
αφού πρώτα τα αλοίψετε με πινέλο 
με ροδόνερο ή βανίλια αραιωμένη 
σε νερό για άρωμα και για να στε-
ρεωθεί η άχνη ζάχαρη.

Υλικά:
H συκωταριά (αφαιρούμε τη 
σπλήνα και τα νεφρά)
γλυκάδια από το αρνί
2 κιλά έντερα
1 αρνίσια σκέπη
ρίγανη
αλάτι
πιπέρι
ψιλοκομμένο σκόρδο

Οδηγίες:
Το βασικότερο σημείο σε πρώτο 
στάδιο είναι το πολύ καλό πλύ-
σιμο της συκωταριάς και των 
έντερων (τα έντερα πρέπει «να 
γυριστούν») που θα χρησιμοποι-
ήσουμε για το κοκορέτσι.
Κόβουμε σε κομματάκια με-
σαίου μεγέθους την συκωταριά 
που θα χρησιμοποιήσουμε για 

το κοκορέτσι. Ανακατέβουμε το 
ψιλοκομμένο σκόρδο, το πιπέ-
ρι και τη ρίγανη με τα εντόσθια. 
Καλό θα ήταν σε αυτό το στάδιο 
να μην προσθέσουμε το αλάτι για 
να αποφύγουμε τα «γλυστρίματα» 
και να το αφήσουμε για την ώρα 
που περνάμε τα εντόσθια στην 
σούβλα.
Περνάμε τα κομμάτάκια που 
έχουμε κόψει ένα-ένα στην σού-
βλα εναλλάξ (συκωτάκι- καρδία 
- σπλήνα -γλυκάδι κτλ)
Μόλις ολοκηρωθεί η διαδικασία 
τυλίγουμε προσεκτικά και σφικτά 
την συκωταριά με τα έντερα.
Ψήνουμε στην σούβλα το κοκορέ-
τσι προσέχοντας να μην στεγνώ-
σει.

2 κιλά σκληρό αλεύρι
1 κοφτό κουταλάκι αλάτι
150 γρ. μαγιά φούρνου
3 φλιτζάνια χλιαρό γάλα
10 αυγά
650 γρ. ζάχαρη
2 κουταλάκια ξύσμα πορτοκαλιού
500 γρ. βούτυρο λιωμένο
1 φακελάκι βανίλια
2 κουταλιές γλυκάνισο

1 κουταλάκι μαστίχα κοπανισμένη
2 κρόκους αυγών διαλυμένους σε λίγο νερό

αμυγδαλόψιχα σε λεπτά κομμάτια

Οδηγίες:
Διαλύουμε τη μαγιά μέσα στο χλιαρό γάλα 

και προσθέτουμε αλάτι και μια κουταλιά του 
γλυκού ζάχαρη. Προσθέτετουμε 3-4 φλιτζάνια 
αλεύρι και αναμιγνύουμε καλά.
Φροντίζουμε να τοποθετήσουμε την ζύμη σε 
ζεστό μέρος σκεπασμένο με μια πετσέτα για να 
ξεκουραστεί. περιμένουμε μέχρι η ζύμη για το 
τσουρέκι να κάνει φουσκάλες στην επιφάνεια 
της.
Σε μια λεκάνη βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι και 
το ποθετούμε το προζύμι σε μια τρύπα που ανοί-
γουμε στην μέση.
Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ξύ-
σμα πορτοκαλιού και το βούτυρο.
Στην συνέχεια προσθέτουμε τη βανίλια, το γλυ-

κάνισο και τη μαστίχα και ρίχνουμε το μίγμα στη 
λεκάνη με το αλέυρι και το προζύμι.
Συνεχίζουμε ζυμώνοντας την ζύμη για το τσου-
ρέκι καλά μέχρι να γίνει ομοιογενείς και να ξε-
κολλάει εύκολα απο την λεκάνη.
Αφού ολοκληρωθεί το ζύμωμα σκεπάζουμε την 
ζύμη για το τσουρέκι με μια πετσέτα και την 
αφήνουμε για μερικές ώρες σε ζεστό μέρος να 
ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Είναι έτοιμο μό-
λις γίνει περίπου η διπλάσια σε όγκο.
Αφού φουσκώσει την πλάθουμε στο επιθυμητό 
σχήμα που θέλουμε να δώσουμε στο τσουρέκι 
και την τοποθετούμε σε ένα βουτυρωμενο ταψί 
αφήνοντας το για μια με δύο ώρες να φουσκώσει 
(σκεπάζουμε με πετσέτα ή λαδόχαρτο).
Σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 C τοποθε-
τούμε το ταψί, αφού αλοίψουμε το τσουρέκι με 
τους χτυπημένους κρόκους αυγού και το πασπα-
λήσουμε με την αμυγδαλόψυχα. 
Το Τσουρέκι μας θα είναι έτοιμο σε 35-45 λεπτά.

Πασχαλινά εδέσματα

Κοκορέτσι Κουλουράκια

Πασχαλινό Τσουρέκι
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Υλικά:




