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Όραμα μας o Στρόβολος να καταστεί πρότυπο πόλης, με την αξιοποί-
ηση της τεχνολογίας, τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, τη 
βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, τη διατήρηση και βελτί-

ωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενεργειακή πολιτική και την 
προώθηση του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, και της 
κοινωνικής πρόνοιας.

Πρότυπο πόλης για να ζεις και να εργάζεσαι…

Επίσημη επίσκεψη 
στο Βουκουρέστι
Στη σελίδα 8

Στη σελίδα 16

Ανοικτό σχολείο

Στη σελίδα 12

Στη σελίδα 4

Μέλαθρο Ευγηρίας 
Καλαϊτζιάν

Το ποδήλατο 
είναι εδώ!

Την δυνατότητα να εντά-
ξουν στην ζωή τους το 
ποδήλατο σαν μεταφο-
ρικό μέσο θα έχουν οι 
Δημότες Στροβόλου. Ο 
Δήμαρχος κ. Σάββας Ηλι-
οφώτου μας εξηγεί πως 
θα γίνει αυτό.       ΣΕΛ.15

Εφαρμόζουμε Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης

Η φετινή εκδήλωση Μνήμες Κατεχο-
μένων που πραγματοποιήθηκε την 1η  
Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Στρο-
βόλου, περιλάμβανε το οπτικοποιη-
μένο μουσικό οδοιπορικό μνήμης « Η 
γη μου εσύ, ανάσα μου κι’ αέρας» του 
μουσικοσυνθέτη Χρήστου Φιλίππου, με 
την «Ορχήστρα Χρωμάτων Κύπρου» 
και με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων 
καλλιτεχνών όπως η Λιζέτα Καλημέ-
ρη, ο Γιώργος Καλογήρου, ο Πανίκος 
Χαραλάμπους, η Γεωργία Λάρδου και 
ο Μάριος  Χαραλαμπίδης. Διευθυντής 

της ορχήστρας ο Μιχάλης Μέσσιος. Επί 
σκηνής βρέθηκαν επίσης η διεθνώς βρα-
βευμένη Χορωδία Νέων «Επιλογή» υπό 
τη διεύθυνση της Αγγελίνας Νικολαϊδου 
Σπανού, και χορευτική ομάδα από τη 
Σχολή Χορού Σιακαλλή.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος 
Στροβόλου και η επιτροπή κατεχομένων 
Δήμων με την στήριξη του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου  υπό 
την αιγίδα του προέδρου της Δημοκρα-
τίας . Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το 
κοινό.

«Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι’ αέρας»

ΕΡΕΥΝΑ:
Πόσο καλή 
είναι η υγεία μας;

Πώς αξιοποιούνται οι 
σχολικοί χώροι ως κέντρα 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εστία φροντίδας και 
συμπαράστασης στα άτομα 
τρίτης ηλικίας…

Στόχος η μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%. 
Πέραν του ευρωπαϊκού στόχου 
κατά 21%.

Επικυρώνουμε το Συμφώνο των 
Δημάρχων Ευρωπαϊκών Πόλεων.

Κονδύλι τριών περίπου εκατομμυ-
ρίων ευρώ μέχρι το έτος 2020. 
                                                 ΣΕΛ.3







Ο πρώτος 
πράσινος 
Δήμος!



Τηλέφωνα
Κεντρικό ........................................................ 22470470
(Από εδώ μπορείτε να ενωθείτε 
με οποιαδήποτε υπηρεσία ή τμήμα)
Γραφείο Δημάρχου ........................................ 22470301
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα .................... 22470303
Αποθήκες .................................... 22497090, 22423847
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών ................. 22470395
Δημοτική Βιβλιοθήκη ................................... 22311534
Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο ............... 22511728,  
....................................................................... 22311534
Παγκύπριο Γεωγραφικό Μουσείο ................ 22470340
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο .......................... 22318358
Λέσχη Ηλικιωμένων ..................................... 22495272
Παιδική Λέσχη Περνερά ............................... 22511015
Παιδική Λέσχη Σταυρού ............. 22425904, 22511055
Παιδική Λέσχη Αγίας Μαρίνας ..................... 22513821
Παιδική Λέσχη Αγ. Σπυρίδωνα ..................... 22513227
Παιδική Λέσχη Δασούπολης ......................... 22499216
Παιδική Λέσχη Αρχαγγέλου ......................... 22592792

Τα άρθρα μας
τα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν 

αποκλειστικά τους συγγραφείς τους 
και όχι την εφημερίδα.

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

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

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης
Δευτέρα - Πέμπτη 10.00πμ - 6.00μμ
Παρασκευή 8.00πμ - 2.00μμ
Η βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή από τις 29 Αυγούστου 
μέχρι τις 31 Αυγούστου 2010

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

Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
(α) ΓΙΑ ΠΕρΙΟΔΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒρΙΟυ - 15 ΜΑϊΟυ
Δευτέρα - Τετάρτη & Παρασκευή 9.00πμ - 1.00μμ & 
3.45μμ - 9.15μμ
Τρίτη - Πέμπτη 1.45μμ -9.15μμ
Σάββατο & Κυριακή 9.00πμ - 1.00μμ & 1.45μμ - 7.30μμ
(β) ΓΙΑ ΠΕρΙΟΔΟ 16 ΜΑϊΟυ - 15 ΣΕΠΤΕΜΒρΙΟυ
Δευτέρα - Τετάρτη & Παρασκευή 9.00πμ - 1.00μμ & 
2.45μμ - 9.15μμ
Τρίτη - Πέμπτη 2.45μμ -9.30μμ
Σάββατο & Κυριακή 9.00πμ - 12.00πμ & 2.45μμ - 8.30μμ

Τα απογεύματα της Πέμπτης τα γραφεία του Δήμου 
θα παραμένουν κλειστά κατά τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο.

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 Διοικητικής υπηρεσίας

Λάκης Αργυρού
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Υπεύθυνος Ύλης:
Λάκης Αργυρού

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Σχεδιασμός - Επιμέλεια:

ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤυΟ
Τηλ. 22780007

Επεξεργασία Κειμένων:
“Εμείς” Δημοσιογραφικές υπηρεσίες

Εκτύπωση:
Τυπογραφεία  Κασουλίδης
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Μοναδικούς εκκλησιαστικούς 
ύμνους χάρισε με τη φωνή του ο 
Πέτρος Γαϊτάνος, σε συναυλία 
που οργανώθηκε από το Δήμο 
Στροβόλου. 
Το συμβολισμό και την έννοια 
των Θείων Παθών έζησαν οι πα-
ρευρισκόμενοι. Ύμνοι όπως «Ο 
Νυμφώνας», «ο Νυμφίος» αλλά 
και ήχοι πένθιμη μετέφεραν το 
κλίμα της μεγάλης εβδομάδας. 
Συμμετείχε η Βυζαντινή Χορωδία 
«ρωμανός ο Μελωδός» με χοράρ-
χη τον Πατέρα Νικόλαο Λυμπου-
ρίδη.  
Ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι από τους 
ελάχιστους καλλιτέχνες στην Ελ-
λάδα αλλά και διεθνώς που πραγ-
ματοποιεί συναυλίες με εκκλησι-
αστικούς ύμνους, εκφράζοντας με 
αυτό τον τρόπο την αιώνια μουσι-
κή και ποίηση που έχει γραφεί για 
να υμνήσει την πιο υψηλή ανάγκη του ανθρώπου:  
Tην πίστη στο Θεό, την αγάπη και τη δημιουργία.
O Πέτρος Γαϊτάνος στη συναυλία του Δήμου Στρο-
βόλου, έψαλλε υπέροχους βυζαντινούς ύμνους που 
αναφέρονται στα Πάθη του Χριστού, από την είσοδό 
Του στα Ιεροσόλυμα έως την Θεία Του Ανάσταση. 
Στη συναυλία εναλλάσσονται ύμνοι που ερμηνεύο-
νται από τον Πέτρο Γαϊτάνο και από την Βυζαντινή 

Χορωδία «ρωμανός 
ο Μελωδός». 
Το πρόγραμμα δι-
ανθίστηκε από μα-
γνητοφωνημένες 
αφηγήσεις με τις 
φωνές των Νικήτα 
Τσακίρογλου, Φι-
λαρέτης Κομνηνού 
και Γρηγόρη Βαλ-
τινού, οι οποίοι 
διάβαζαν κείμενα 
από τα Ευαγγέλια 
καθώς και Προφη-
τείες από την Αγία 
Γραφή ενώ κατά 
τη διάρκεια της πα-
ράστασης κάποιοι 
ύμνοι ντύνονταν με 
πλάνα και βίντεο 
από τους Αγίους 
τόπους στα Ιεροσό-

λυμα, τον Πανάγιο Τάφο, τον Γολγοθά, την Αποκα-
θήλωση, τις φυλακές και το Πρετόριο όπου έγινε 
η ιστορική δίκη του Ιησού. Ήταν μία διαφορετική 
συναυλία, κατά την οποία η ποιότητα των εξαιρε-
τικών συντελεστών καθήλωσε το κοινό, δείχνοντας 
ταυτόχρονα πολύ μεγάλο σεβασμό στην ιερότητα 
των κειμένων που ερμηνεύτηκαν, λίγο πριν τις ιερές 
μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Τρεις παγκοσμίου φήμης κύπριοι πιανίστες συνέ-
θεσαν μια μοναδική συναυλία για τα 50χρονα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου. Ο πολυβραβευμένος πιανίστας και συν-
θέτης Συπριέν Κατσαρής, ο μαέστρος, ιδρυτής και 
καλλιτεχνικός διευθυντής της Oxford Philomusica, 
Μάριος Παπαδόπουλος και ο διακεκριμένος πια-
νίστας και συνθέτης Χριστόδουλος Γεωργιάδης 
συμμετείχαν στο κονσέρτο που διοργανώθηκε σε 
συνεργασία Δήμου Στροβόλου και του Συνδέσμου 
Ωδείων Κύπρου.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Έντιμου 
υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δη-
μητρίου και είχε τη στήριξη των Πολιτιστικών υπη-
ρεσιών του υπουργείου Παιδείας. 

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το ρΙΚ, η εφημερίδα 
«Πολίτης» και το μουσικό διαδικτυακό περιοδικό 
TAR.

«Τα Θεία Πάθη» από τον Πέτρο Γαϊτάνο
Συναυλία Βυζαντινής μουσικής του Δήμου Στροβόλου

Τρεις πιανίστες σ’ ένα κονσέρτο
Τα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Στρόβολος γίνεται ο πρώτος πρά-
σινος Δήμος της Κύπρου εφαρμό-
ζοντας Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης  
το οποίο στοχεύει στην μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 20% από τις τιμές του 2005 
που σημαίνει και ανατροπή της αύ-
ξησης κατά 34% που θα επισυμβεί 
εάν δεν ληφθούν οιαδήποτε μέτρα. 

Το σχέδιο αυτό είναι απόρροια της 
επικύρωσης από τον Δήμο Στροβό-
λου του Συμφώνου των Δημάρχων 
Ευρωπαϊκών Πόλεων το οποίο έχει 
υπογράψει ο Δήμαρχος. Για την εφαρ-
μογή του σχεδίου δράσης  το Δημο-
τικό Συμβούλιο ενέκρινε την διάθεση 
ποσού ύψους τριών περίπου εκατομ-
μυρίων ευρώ  μέχρι το έτος 2020. 
Ο Δήμαρχος, κ. Σάββας Ηλιοφώτου 
μιλώντας στην δημοσιογραφική διά-
σκεψη που πραγματοποίησε στις αρ-

χές Ιουνίου, τόνισε την δέσμευση του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την συμ-
μετοχή του Δήμου με συγκεκριμένες 
πράξεις και ενέργειες στην μάχη ενά-
ντια στις αιτίες που προκαλούν τις 

δυσμενής κλιματικές αλλαγές, συμ-
βάλλοντας στην επιτυχία της προσπά-
θειας και ευελπιστώντας να βοηθήσει 
στην βελτίωση της αρνητικής εικόνας 
της Κύπρου στα θέματα περιβάλλο-
ντος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εξήγγειλε επίσης την παροχή δικαι-
ώματος για δωρεάν στάθμευση στους 
χώρους του Δήμου για τους δημότες 
Στροβόλου που χρησιμοποιούν ηλε-
κτρικό και υβριδικό όχημα, την λήξη 
παγκύπριου διαγωνισμού που προ-
κήρυξε ο Δήμος για παιδιά με θέμα 
την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
συμμετοχή του Δήμου στο σύστημα 
ποδηλάτων της μείζονος Λευκωσίας, 
τη θερμομόνωση των κτιρίων του 
Δήμου, την εκστρατεία διαφώτισης  
των πολιτών και μια σειρά άλλων μέ-
τρων. 

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι 
μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την δημιουργία ενός 
μόνιμου δικτύου συνεργασίας μετα-
ξύ των Ευρωπαϊκών Δήμων κατά της 
Κλιματικής Αλλαγής. Οι Δήμοι που 
συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δη-
μάρχων» δεσμεύονται να μειώσουν 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
στην επικράτεια τους περισσότερο 

από 20% μέχρι το 2020, μέσω της 
προώθησης των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, της εξοικονόμησης 
ενέργειας και των βιώσιμων μέσων 
μεταφοράς. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, ο Δήμος είχε υποχρέωση 
να προχωρήσει στην ετοιμασία Ενερ-
γειακού Σχεδίου Δράσης με χρονικό 
ορίζοντα μέχρι το 2020, το οποίο θα 
έπρεπε να υποβάλει στη Γραμματεία 
του «Συμφώνου των Δημάρχων».

Σχέδιο Δράσης 
Για το σκοπό αυτό, το Δεκέμβριο του 
2009 ανατέθηκε στο Ενεργειακό Γρα-
φείο Κυπρίων Πολιτών (που έχει ορι-
σθεί ως δομή υποστήριξης του Συμ-
φώνου των Δημάρχων στην Κύπρο), 
η ετοιμασία του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης το οποίο ετοιμάστηκε και 
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβού-
λιο στις 13/04/2010. 
Για την ετοιμασία του Σχεδίου πραγ-
ματοποιήθηκαν σε πρώτο στάδιο η 
αποτίμηση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας και των εκτιμώμενων εκπομπών 
CO2 στην επικράτεια του Δήμου για 
την περίοδο 2005 – 2010. Στη συνέ-
χεια, με την εφαρμογή σεναρίου ανα-
μενόμενης εξέλιξης, υπολογίστηκαν 
η ετήσια κατανάλωση ενέργειας και 

οι ετήσιες εκπομπές χωρίς τη λήψη 
οποιωνδήποτε μέτρων μέχρι το 2020. 
Ακολούθως αναζητήθηκαν τα πιθανά 
μέτρα προώθησης της Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας και των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας που θα πρέπει 
εφαρμόσει ο Δήμος επιπρόσθετα από 
τα Εθνικά μέτρα έτσι ώστε να επιτευ-
χθεί μείωση των ετήσιων εκπομπών 
του 2020 περισσότερο από 20% των 
ετήσιων εκπομπών του 2005. 
Σύμφωνα με το ολοκληρωμένο Σχέ-
διο Δράσης, οι εκπομπές CO2 στην 
επικράτεια του Δήμου Στροβόλου το 
2005 ήταν περίπου 406.000 τόνοι, ενώ 
οι αναμενόμενες εκπομπές του 2020 
χωρίς τη λήψη μέτρων θα ήταν περί-
που 712.000 τόνοι. Με την εφαρμογή 
των μέτρων που περιλαμβάνονται στο 
Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου 
και των μέτρων που λαμβάνονται σε 
Εθνικό επίπεδο κατά της κλιματικής 
αλλαγής, εκτιμάται ότι οι εκπομπές το 
2020 στην επικράτεια του Δήμου θα 
περιοριστούν περίπου στους 325.000 
τόνους, δηλαδή θα επιτευχθεί μείωση 
περισσότερη του 20%.
Η πρωτοβουλία του Δήμου και η 
εφαρμογή των μέτρων μείωσης των 
εκπομπών CO2 αναμένεται να συνει-
σφέρει σημαντικά στις προσπάθειες 
αντιμετώπισης των κλιματικών αλ-
λαγών και της επίτευξης του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου για τη μείωση 
των θερμοκηπιακών αερίων αλλά και 
στους δεσμευτικούς στόχους της Κύ-
πρου για τη χρήση ενέργειας που πα-
ράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές. 
Ο Δήμος Στροβόλου καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την περιβαλ-
λοντικά φιλική διαβίωση των δημο-
τών. Ισχύει το «σκέφτομαι οικουμενι-
κά και δρω τοπικά», μιας και η μάχη 
κατά της κλιματικής αλλαγής θα πρέ-
πει να δοθεί από όλους μας ανεξάρτη-
τα από το που διαμένουμε. 

«Σκέφτομαι οικουμενικά και δρω τοπικά»
Σύμφωνο των Δημάρχων - μείωση εκπομπών CO2

Ετοιμασία και υποβολή Ενερ-
γειακού Σχεδίου Δράσης 2010-
2020 για μείωση εκπομπών 
CO2 περισσότερο από 20% το 
2020

Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβό-
λου συνάντηση του Δημάρχου Στροβόλου κ. Σάβ-
βα Ηλιοφώτου με τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου κ. 
Χάρη Θράσου. Θέμα της συνάντησης ήταν να συ-
ζητηθούν οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από 
την ΑΗΚ και τον Δήμο σε σχέση με την μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας από τον οδικό φωτισμό.
Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της υλοποίησης 
του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης 2010-2020 του 
Δήμου Στροβόλου που απορρέει από την υπογρα-
φή του Συμφώνου των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν 
διάφορα μέτρα, τα οποία μπορούν να ληφθούν, 
με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργει-
ας από τον οδικό φωτισμό, όπως η αλλαγή των 
υφιστάμενων λαμπτήρων, η χρήση συστημάτων 
ελέγχου της έντασης του φωτός κ.τ.λ.
Αποφασίστηκε όπως ο Δήμος Στροβόλου προβεί 
στην αγορά ποσότητας  οικονομικών λαμπτήρων 
LED, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οι οποίοι θα 
εγκατασταθούν σε δοκιμαστική βάση ώστε να με-
λετηθεί η απόδοση τους τόσο από πλευράς φωτο-
βολίας όσο και από πλευράς κατανάλωσης.

Ο πρόεδρος της ΑΗΚ στο Δήμο μας
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Τα χρόνια νοσήματα φθοράς των 
ενηλίκων και των υπερηλίκων είναι 
πολλά. Ο σύγχρονος τρόπος διαβίω-
σης με την καθιστική ζωή, την δυ-
τικού τύπου διατροφή, το κάπνισμα 
και την καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος οδηγούν σε σοβαρά 
προβλήματα υγείας. Η υπέρταση, 
ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδι-
όπαθειες, τα αγγειακά επεισόδια, οι 
αρθροπάθειες και η οστεοπόρωση 
επηρεάζουν την ποιότητα της ζωή 
μας και έτσι τα χρόνια που κερδίσα-
με σαν προσδόκιμο επιβίωσης δεν 
είναι τόσο πρόσφορα σε ποιότητα 
ζωής.

Η πρωτοπαθής πρόληψη είναι ο κα-
λύτερος τρόπος για να μειώσουμε 
τους προδιαθεσικούς παράγοντες που 
οδηγούν στα πιο πάνω νοσήματα. Η 
πρόληψη πρέπει να ξεκινά ενδομή-
τρια και να συνεχίζεται στην νηπιακή, 
την παιδική, την εφηβική ηλικία και 
εφόρου ζωής. Στο γενετικό υλικό του 
καθενός μας δεν μπορούμε ακόμη να 
παρέμβουμε, αλλά πολλούς άλλους 
τομείς στο χέρι μας είναι να τους βελ-
τιώσουμε. 

Έρευνα
Τα νοσήματα της υπέρτασης, του 
σακχαρώδη διαβήτη, των καρδιοπα-
θειών, των αγγειακών επεισοδίων, 
των αρθροπαθειών και της οστεοπό-

ρωσης ήταν αντικείμενο έρευνας που 
έγινε από το Ινστιτούτο «υγεία του 
Παιδιού», σε συνεργασία με τον δήμο 
Στροβόλου.
Η έρευνα περιλάμβανε σωματομε-
τρήσεις (βάρος, ύψος, περιφέρεια μέ-
σης), μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, 
έλεγχο διαιτολογίων και έλεγχο για 
οστεοπόρωση με υπερήχους μέσω μη-
χανημάτων της GE ( GE Healthcare) 
Achilles insight operator. 
Στην έρευνα έλαβαν μέρος παιδιά νη-
πιαγωγείου και δημοτικού σχολείου 
3-10 χρονών που λαμβάνουν μέρος 
στην ευρωπαϊκή μελέτη IDEFICS, 
εργαζόμενοι στον Δήμο Στροβόλου 
και υπερήλικες από το Πολυδύναμο 
κέντρο Στροβόλου. 
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι 
με τη δημοσιοποίηση των συγκε-
ντρωτικών αποτελεσμάτων, η ευαι-
σθητοποίηση όλων των δημοτών του 
Στροβόλου και όχι μόνο, σχετικά με 
τον υγιεινό τρόπο ζωής. Δυστυχώς τα 
χαμηλά επίπεδα υγείας είναι μέσα και 
στα δικά μας σπίτια. 
Όπως θα δούμε πιο κάτω, πολλοί 
προδιαθεσικοί παράμετροι για χρόνια 
νοσήματα φθοράς, ξεκινούν από την 
νηπιακή ηλικία, συνεχίζονται και επι-
δεινώνονται στην ενηλικίωση, την 3η 
ηλικία και τα υπέργηρα άτομα.

Αρτηριακή πίεση
Στα παιδιά που εξετάστηκαν παρατη-
ρήθηκε ότι τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα 
και τα ψηλότερα για την ηλικία τους 
άτομα, είχαν μεγαλύτερη τιμή αρτηρι-
ακής πίεσης από τα συνομήλικά τους 
παιδιά. 
Στους ενήλικες που εξετάστηκαν βρέ-
θηκε αυξημένη συστολική αρτηριακή 
πίεση σε ποσοστό 32%. Στους υπερή-
λικες το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 
64%. Βρήκαμε ακόμη ότι η υπέρταση 
έχει θετική συσχέτιση με το Δείκτη 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), τη συσχέτι-
ση του βάρους του ατόμου με το ύψος 
του. Είχαμε δηλαδή ψηλότερες τιμές 
αρτηριακής πίεσης στα υπέρβαρα και 

τα παχύσαρκα άτομα.
Όσον αφορά την διαστολική πίεση 
αυτή ήταν αυξημένη σε ποσοστό 20% 
στους ενήλικες και 25% στους υπερή-
λικες.

Διατροφή
Η ανάλυση του διαιτολογίου, δείχνει 
ότι τα παιδιά καταναλώνουν περισσό-
τερο από το συνιστάμενο λίπος, πολ-
λά απλά σάκχαρα, πολύ αλάτι και δεν 
λαμβάνουν με τη διατροφή αρκετή βι-
ταμίνη C και Α, σίδηρο, φυτικές ίνες 
και ω3 λιπαρά οξέα. Δεν τρώνε αρκε-
τό ψάρι, φρούτα, σαλάτες και λαχανι-
κά αλλά τρώνε πολλά γλυκά, σοκολά-
τες, πίτσες, αλλαντικά και σνακ. 
Οι ενήλικες λαμβάνουν περισσότε-
ρο από το συνιστάμενο λίπος, πολλά 
απλά σάκχαρα, πολύ αλάτι, λίγες φυ-
τικές ίνες και λίγα ω3 λιπαρά οξέα. 
Δηλαδή δεν τρώνε αρκετό ψάρι, 
φρούτα, σαλάτες και λαχανικά αλλά 
τρώνε πολλά κρέατα, αλλαντικά, γλυ-
κά και αλμυρά τρόφιμα. 
Η απομάκρυνση από την πατροπαρά-
δοτη μεσογειακή διατροφή είναι μια 
από τις βασικές αιτίες αύξησης της 
αρτηριακής πίεσης, του βάρους σώ-
ματος, της χοληστερόλης και των τρι-
γλυκεριδίων όπως φαίνεται σε πλήθος 
μελετών που έγιναν.
Πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι η τα-

κτική άθληση αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Οστεοπόρωση
Η οστική πυκνότητα ενός υγιούς ατό-
μου φθάνει το μέγιστο της στα 20 έως 
τα 22 χρόνια της ζωής του. Παραμένει 
σταθερή για 2-3 δεκαετίες και μετά η 
οστική πυκνότητα στις γυναίκες αρ-
χίζει να μειώνεται ιδιαίτερα με την 
εμμηνόπαυση, στους δε υπερήλικες 
άντρες και γυναίκες μειώνεται λόγω 
γήρατος. Άρα οι γυναίκες είναι σε 
αυξημένο κίνδυνο για να εμφανίσουν 
οστεοπενιά - οστεοπόρωση και αυξη-
μένο κίνδυνο για κατάγματα σε σχετι-
κά μικρότερη ηλικία. 
Η πρωτογενής πρόληψη της οστεοπό-
ρωσης αρχίζει από την βρεφική - νη-
πιακή ηλικία με σωστή διατροφή και 
τακτική άθληση.

Υγεία… στο χέρι μας είναι να την βελτιώσουμε!
Καταπολέμηση προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου

Δυστυχώς τα χαμηλά επίπεδα 
υγείας είναι μέσα και στα δικά 
μας σπίτια

Σωματομετρήσεις

Στα παιδιά έγινε μέτρηση του βάρους και του 
ύψους τους και υπολογίστηκε ο ΔΜΣ (Δείκτης 
Μάζας Σώματος). Βάσει του ΔΜΣ βρέθηκε πως 
στα παιδιά 2-6 χρονών, ένα στα δέκα, ήταν παχύ-
σαρκο και ένα στα δέκα υπέρβαρο. Στα παιδιά 6-8 
χρονών το ποσοστό ήταν διπλάσιο.
Στους ενήλικες ο ΔΜΣ συστήνεται να είναι μεταξύ 
20-25. ΔΜΣ μεγαλύτερος από 25 δηλώνει παχυ-

σαρκία και ΔΜΣ μεγαλύτερος του 30 δηλώνει σο-
βαρή παχυσαρκία. ΔΜΣ μεγαλύτερος του 35 δη-
λώνει παθολογική παχυσαρκία. Όπως φάνηκε και 
από αυτή την μελέτη τα ποσοστά των παχύσαρκων 
ενηλίκων είναι αυξημένα. Το 50 % των ενηλίκων 
είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
Στη μελέτη βρέθηκε ότι το ποσοστό των υπερήλι-
κων που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι είναι 82%. 
Μόνο ένας στους δύο ενήλικες και ένας στους 5 
υπερήλικες έχουν κανονικό βάρος σώματος. 
Ανησυχητικά ήταν και τα αποτελέσματα της μέ-
τρησης της περιφέρειας μέσης (ΠΜ ) των παιδιών.  

Η ΠΜ ήταν αυξημένη στο 29% των κοριτσιών και 
στο 25,7% των αγοριών στα παιδιά του νηπιαγω-
γείου 2-6 χρονών. Στα παιδιά 6-8 χρονών το πο-
σοστό των ατόμων με αυξημένη ΠΜ ήταν 23,6%. 
Αυτό σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα παιδιά έχει 
αυξημένο λίπος στην κοιλιακή χώρα.
Στους ενήλικες τα ποσοστά των ατόμων με αυξη-
μένη περιφέρεια μέσης δηλαδή με ΠΜ μεγαλύτε-
ρη από 98 cm για τους άνδρες και μεγαλύτερη από 
85 cm για τις γυναίκες ήταν 35% στους άνδρες και 
37% στις γυναίκες. Στους υπερήλικες τα ποσοστά 
ήταν 70% τους άνδρες και 92 % στις γυναίκες.
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Σάββας Ηλιοφώτου: Το ποδήλατο είναι εδώ!
Υποδεχτείτε το. Αγαπήστε το. Χρησιμοποιείστε το…
Την δυνατότητα να εντάξουν στην 
ζωή τους το ποδήλατο σαν μετα-
φορικό μέσο, σαν μέσο άθλησης 
και αναψυχής, θα έχουν οι Δημότες 
Στροβόλου. Την δυνατότητα αυτή 
τους την παρέχει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πόλης, με την απόφαση 
του να συμμετάσχει ο Δήμος στο 
Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ενοι-
κίασης Ποδηλάτων μαζί με τους 
άλλους Δήμους της Μείζονος Λευ-
κωσίας. 
Ο Δήμαρχος Στροβόλου στην συ-
νέντευξη του που ακολουθεί εξηγεί 
πως θα λειτουργήσει αυτό το Σύ-
στημα, θέτει τα προβλήματα και 
τους προβληματισμούς που απα-
σχολούν τον κάθε ένα και εκφράζει 
την αισιοδοξία του για την επιτυχία 
του εγχειρήματος. 

- Σε τι θα εξυπηρετήσει η εισαγωγή 
του Αυτοματοποιημένου Συστήματος 
Ενοικίασης Ποδηλάτων(ΑΣΕΠ);
- Το ΑΣΕΠ θα εντάξει στην ζωή των 
πολιτών το ποδήλατο σαν μέσο μετα-
φοράς, γιατί θα δίδει την δυνατότητα 
να το δανείζεται ο πολίτης από ένα 
σημείο ή ένα Δήμο και να το παρα-
δίδει σε ένα άλλο σημείο στον ίδιο 
Δήμο ή σε άλλο Δήμο της περιοχής. 
Το Σύστημα Θα διαθέτει επίσης προ-
σωπικό και μέσα, για την μεταφορά 
ποδηλάτων από ένα σημείο σε άλλο 
σε περίπτωση που αυτό θα καθίσταται 
αναγκαίο. 

Η εισαγωγή των ποδηλάτων από 
τις Τοπικές Αρχές είναι μια ομαδι-
κή πρωτοβουλία που τις φέρνει δί-
πλα στο Κεντρικό Κράτος, αρωγούς 
στην προσπάθεια που καταβάλει το 
υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
να αντιμετωπιστεί το τεράστιο κυκλο-

φοριακό πρόβλημα.
- Πότε βλέπετε να εφαρμόζεται το 
σύστημα αυτό;
- Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τον 
Οκτώβριο πρέπει να είναι σε πλήρη 
λειτουργία.
- Θα υπάρχει σύστημα χρέωσης και 
αν ναι, πώς αυτό θα λειτουργήσει;
- Το ΑΣΕΠ θα παρέχει την δυνατό-
τητα να δανείζεται ένας το ποδήλατο 
χρησιμοποιώντας την πιστωτική του 
κάρτα ή άλλη πιστωτική κάρτα που 
θα του δοθεί. Στην περίπτωση που δεν 
το επιστρέψει θα χρεώνεται την αξία 
του ποδηλάτου. 
Το τέλος χρήσης του ποδηλάτου δεν 
έχει καθοριστεί. Θα εξαρτηθεί από το 
ύψος επιχορήγησης από την κυβέρ-
νηση στην περίπτωση που υπάρξει 
τέτοια! Το τέλος, πρέπει να καλύπτει 
τα έξοδα λειτουργίας του Συστήμα-
τος αλλά και να είναι τέτοιο που να 
ενθαρρύνει την χρήση του από τους 
πολίτες. Είναι ένα θέμα που θα δει η 
Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΣΕΠ.
- Με τους ποδηλατοδρόμους τι θα 
γίνει;
- Μας απασχόλησε πολύ το ερώτημα 
εάν θα έπρεπε να γίνουν παντού πο-
δηλατοδρόμοι και μετά να έρθουν τα 
ποδήλατα ή εάν με το να έρθουν τα 
ποδήλατα θα γίνουν και θα βρεθούν 
αναγκαστικά και οι ποδηλατοδρόμοι! 
Το ερώτημα το απάντησε η ίδια η 
πραγματικότητα της ζωής! Πενήντα 
χρόνια καρτερά η Κύπρος το ποδή-

λατο και ποδήλατο δεν βλέπει με το 
δικαιολογητικό ότι πρέπει πρώτα να 
γίνουν ποδηλατοδρόμοι, ποδηλατο-
δρόμοι δεν γίνονται και έτσι βλέπου-
με τα ποδήλατα να τα οδηγούν μόνο 
Κινέζοι και αλλοδαποί! 
Λίγα χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμοι 
εκεί και εδώ υπάρχουν. Στην Πανεπι-
στημιούπολη, κατά μήκος του Πεδιαί-
ου από την Λακατάμια μέχρι και τον 
Στρόβολο και σύντομα και στην Λευ-
κωσία, προς το νέο ΓΣΠ και σε νέους 
διαχωρισμούς οικοπέδων. Είναι και 
τα πεζοδρόμια που δεν χρησιμοποι-
ούν πεζοί και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν από ποδηλάτες. Η εμφάνιση 
του ποδηλάτου σε μεγάλους αριθμούς 
μέσα στους δρόμους, θα δώσει πίσω 
στο ποδήλατο ζωτικό χώρο από το 
υπάρχον οδικό δίκτυο, το οποίο σή-
μερα χρησιμοποιεί μονοπωλιακά το 
αυτοκίνητο. Οι Δήμοι και το υπουρ-
γείο Συγκοινωνιών και Έργων θα πι-
εστούν να κατασκευάσουν όπου είναι 
δυνατόν ποδηλατοδρόμους και να ση-
ματοδοτήσουν ποδηλατοδρόμους στο 
υφιστάμενο ασφαλτικό οδόστρωμα.
- Η εισαγωγή του συστήματος αυ-
τού ενοικίασης ποδηλάτων πόσο θα 
στοιχίσει  συνολικά και ποιο ποσό 
αναλογεί στο Δήμο Στροβόλου;
- Το αρχικό κόστος αναμένεται να 
είναι γύρω στις οκτακόσιες χιλιάδες, 
και εκατό σαράντα χιλιάδες η συ-
ντήρηση του για πέντε χρόνια. Στον 
Στρόβολο ξεκινούμε με οκτώ σημεία 

και ογδόντα ποδήλατα, και ένα προ-
ϋπολογισμό διακόσιες χιλιάδες ευρώ 
και βλέπουμε...
- Ποιους περιορισμούς και δυσκολί-
ες εκτιμάτε ότι θα συναντήσει η προ-
σπάθεια σας για να χρησιμοποιηθεί 
το ποδήλατο ως μέσο διακίνησης;
- Η πρώτη και μεγάλη δυσκολία είναι 
ο εθισμός που προκάλεσε η μακρο-
χρόνια χρήση του αυτοκινήτου. Πρέ-
πει το ποδήλατο να νικήσει αυτό τον 
εθισμό ή να πετύχει να συμβιώσει με 
την μανία να θέλουμε αν είναι δυνατό 
όλοι να οδηγούμε το πιο πολυτελές 
αυτοκίνητο! 
Το θέμα της ασφάλειας του ποδηλάτη 
με την απαίτηση να υπάρξει η ανα-
γκαία υποδομή, θα παίξει πολύ και θα 
πρέπει με την αστυνομία να πείσουμε 
ότι η χρήση του ποδηλάτου θα είναι 
αρκετά ασφαλισμένη. Πολλοί θα ανα-
βάλλουν την χρήση του μέχρι να δουν 
ποδηλατοδρόμους και μετά. Η ζέστη 
θα είναι ένας σημαντικός περιορισμός 
γιατί ο κύπριος κάνει το μπάνιο του 
κάθε πρωί, χρησιμοποιεί το αποσμη-
τικό, το μυρωδικό του και η χρήση 
ποδηλάτου πάνω από είκοσι βαθμούς, 
αρχίζει να είναι προβληματική, εκτός 
αν ο χώρος εργασίας έχει την υποδομή 
για ένα φρεσκάρισμα... Το κρύο και η 
βροχή αντιμετωπίζονται όπως στην 
Ευρώπη και δεν θα είναι πρόβλημα. 
- Πιστεύετε ότι θα έχει επιτυχία αυτό 
το πρόγραμμα;
- Καμιά επιτυχία δεν έρχεται χωρίς 
να την πιστεύουμε και χωρίς να παλέ-
ψουμε γι’ αυτή! 
Το ποδήλατο αποτελεί ένα οικονομι-
κό και γρήγορο τρόπο διακίνησης, σ’ 
ένα κυκλοφοριακό σύστημα το οποίο 
έχει πάθει συμφόρηση βασισμένο 
μόνο στο ιδιωτικό όχημα. Ο πολίτης 
το αντιλαμβάνεται και όταν του δοθεί 
η δυνατότητα ένα ποσοστό σημαντικό 
θα το υιοθετήσει. 
Θα γίνει λίγο και της μόδας, θα είναι 
και οι Τροχονόμοι που δεν θα χαρίζο-
νται πλέον σε κανένα, θα μπουν και 
περιορισμοί στην διακίνηση και την 
είσοδο οχημάτων σε κάποιες περιο-
χές, αυξάνεται η τιμή της βενζίνης, 
θα αυξηθούν τα τέλη κυκλοφορίας, 
θα δοθούν και κάποια κίνητρα... όλα 
από λίγο θα φέρουν την επιτυχία και 
θα επανεντάξουν το ποδήλατο στην 
ζωή μας... 
Αν δεν πίστευα στην επιτυχία του 
συστήματος και την αναγκαιότητα 
να φέρουμε πίσω στην ζωή μας το 
ποδήλατο δεν θα εργαζόμουν για να 
γίνει αυτό... Ναι πιστεύω στην επιτυ-
χία του! 

Δήμαρχος: «Αν δεν πίστευα στην επιτυχία του συστήματος και την αναγκαι-
ότητα να φέρουμε πίσω στην ζωή μας το ποδήλατο, δεν θα εργαζόμουν για 
να γίνει αυτό...Ναι πιστεύω στην επιτυχία του!»



8 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 9ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν 
ο Αντιδήμαρχος Στροβόλου, κ Σταύ-
ρος Γερολατσίτης και συνοδευόταν 
από τους κκ. Παντελάκη Αγκαστινιώ-
τη (Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσί-
ων Σχέσεων), τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βαλεντίνο Πολυκάρπου, 
Ανδρέα Κωνσταντίνου, Μάριο Αν-
δρέου και τον Βοηθό Γραμματειακό 
Λειτουργό Λάκη Αγυρού.
Το πρόγραμμα φιλοξενίας περιλάμ-
βανε συναντήσεις για ανταλλαγή 
γνώσεων, εμπειριών και απόψεων 
για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
επισκέψεις σε σημαντικά κτίρια της 
σύγχρονης και αρχαιότερης ιστορίας 
της ρουμανίας, ξεναγήσεις σε χώρους 
ευρύτερου ενδιαφέροντος κτλ.
Κατά την άφιξη της Αντιπροσωπεί-
ας στο Βουκουρέστι την υποδέχτη-
καν στο αεροδρόμιο Οτομπένη η κα 
Mariana Georgescu, Διευθύντρια του 
Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας και 
Δημοσίων Σχέσεων και η βοηθός της 
κα Olga Cocirlia, οι οποίες συνόδευ-
σαν τα μέλη της στο ξενοδοχείο. 

Πρώτη μέρα…

Την πρώτη μέρα η αντιπροσωπεία 
επισκέφτηκε το Κοινοβούλιο (παλάτι 
του Τσαουσέσκου). Η ξενάγηση έγι-
νε από αγγλόφωνα ξεναγό με ελλη-
νόφωνα μεταφραστή. Στην συνέχεια 
ακολούθησε επίσκεψη στο Δημοτικό 
Μέγαρο του Δήμου Βουκουρεστίου 
(Second District) και σύσκεψη στην 
οποία συμμετείχαν από το Δήμο 
Βουκουρεστίου ο Δήμαρχος Neculai 
Ontanu οι Διευθυντές των διαφορών 
τμημάτων του Δήμου και ο κ. Dan 
Baranga.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, ο Δή-
μαρχος Βουκουρεστίου καλωσορίζο-
ντας την Αντιπροσωπεία του Δήμου 
Στροβόλου ανέφερε ότι οι σχέσεις 
μεταξύ των δύο Δήμων δεν είναι μόνο 
επαγγελματικές, αλλά και φιλικές και 
θεωρεί ότι είμαστε (ως Δήμος) από 
τους καλύτερους τους φίλους. Ευχα-
ρίστησε το Δήμαρχο Στροβόλου, κ. 

Σάββα Ηλιοφώτου, για την εξαιρετική 
συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ 
τους. Στη συνέχεια παρουσίασε τους 
συνεργάτες του που συμμετείχαν στη 
σύσκεψη και ακολούθως τα έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο, με 
power point σε γιγαντοοθόνη. 
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
του Δήμου Στροβόλου, Αντιδήμαρ-
χος, κ Σταύρος Γερολατσίτης στην 
αντιφώνηση του ευχαρίστησε το Δή-
μαρχο Βουκουρεστίου για τη φιλο-
ξενία και εξέφρασε ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες προς τον κ. Dan Baranga και 
προς την κα Mariana Georgescu, οι 
οποίοι συνέβαλαν ώστε να δημιουρ-
γηθούν οι στενές σχέσεις αγάπης και 
συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων. 
Μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δη-
μάρχου Στροβόλου και των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου και τόνι-
σε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις που 
δημιουργήθηκαν μεταξύ των ανθρώ-
πων των δύο πόλεων συντείνουν στην 
ενδυνάμωση των σχέσεων και στην 
εξυπηρέτηση των δημοτών. 
Μετά τη σύσκεψη έγινε ανταλλαγή 
δώρων. Σε όλα τα μέλη της κυπρια-
κής αντιπροσωπείας δόθηκαν δώρα 
από το Δήμαρχο Βουκουρεστίου και 
σε όλα τα μέλη της ρουμανικής ομά-
δας που συμμετείχε στη σύσκεψη 
δόθηκαν δώρα, από τον επικεφαλής 
της αντιπροσωπείας, Αντιδήμαρχο, κ 
Σταύρο Γερολατσίτη. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Δήμαρ-

χος Βουκουρεστίου παρέθεσε δείπνο 
για την κυπριακή αντιπροσωπεία στο 
οποία συμμετείχαν αρκετά από τα 
μέλη της αντιπροσωπείας που επι-
σκέφτηκαν την Κύπρο το Σεπτέμβρη 
του 2008. Το δείπνο διανθίστηκε με 
παραδοσιακή μουσική από γνωστό 
συγκρότημα με διακρίσεις στη ρου-
μανία και στο εξωτερικό.

Κόμης Δράκουλας… 

Την δεύτερη μέρα της παραμονής της 
αντιπροσωπείας στο Βουκουρέστι 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην 
περιοχή Sinaia και συγκεκριμένα στο 
Κάστρο Pelez, παλάτι του Βασιλιά 

Karol, γνωστού για τη μεγάλη συλλο-
γή όπλων από όλο τον κόσμο. 
Στην συνέχεια, η αντιπροσωπεία 
επισκέφτηκε το γνωστό Κάστρο του 
Κόμη Δράκουλα στην περιοχή Bran 
για να καταλήξει στην πόλη Brasov, 
όπου τα μέλη της αντιπροσωπείας εί-
χαν χρόνο για ξεκούραση και ακολού-
θησε δείπνο. 
Την τρίτη ημέρα ακολούθησε ξενάγη-
ση στην πόλη Brasov όπου πραγματο-
ποιήθηκαν επισκέψεις στην Εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου, στο Μουσείο 
του πρώτου ρουμάνικου Σχολείου, 
στη Μαύρη Εκκλησία και στο κέντρο 
της πόλης. 
Στην συνέχεια τα μέλη της αντιπρο-
σωπείας μεταφέρθηκαν στην περιοχή 
Baraolt, για επίσκεψη στο αγρόκτη-
μα του κ. Dan Baranga. Εκεί η αντι-
προσωπεία συνάντησε το Δήμαρχο 
Βουκουρεστίου (Second District) 
κ. Neculai Ontanu και Marianna 
Georgescu, Διευθύντρια του Τμήμα-
τος Ελέγχου Ποιότητας και Δημοσίων 
Σχέσεων του Δήμου Βουκουρεστίου.
Αργά το βράδυ η αντιπροσωπεία ανα-
χώρησε για να μεταβεί οδικώς στην 
πόλη Slanic Moldova.

Τελευταίος σταθμός

Στις 14 Δεκεμβρίου, τέταρτη μέρα 
της αντιπροσωπείας στη ρουμανία, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το 
Δήμαρχο της πόλης Slanic Moldova, 
κ. Andrei Serban. Ο Δήμαρχος ανέ-
λυσε το πλάνο και το όραμα του για 
την πόλη, την οποία ευελπιστεί να 
μετατρέψει σε τουριστικό θέρετρο 
για χειμερινό τουρισμό. υπάρχουν σε 
εξέλιξη έργα για δημιουργία αθλητι-
κού κέντρου, πίστες για σκι, ξενοδο-
χειακές μονάδες κλπ. Η πόλη κατά-
φερε να αντλήσει κονδύλια από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε 
πορεία ανάπτυξης. Η πόλη διαθέτει 
ήδη φυσικές πηγές με ιαματικά νερά 
και λουτρά. 
Την αναχώρηση από Slanic Moldova 
για Βουκουρέστι ακολούθησε η ανα-
χώρηση για Κύπρο. Στο αεροδρόμιο 
υπάλληλοι του Δήμου Βουκουρεστί-
ου παρέδωσαν στα μέλη της αντι-
προσωπείας από ένα άλμπουμ με χα-
ρακτηριστικές φωτογραφίες από την 
επίσκεψη. 
Τέλος, να αναφέρουμε ότι το Πρό-
γραμμα Ανταλλαγών θα συνεχιστεί 
το 2010 με την επίσκεψη Επίσημης 
Αντιπροσωπείας του Δήμου Βουκου-
ρεστίου στο Στρόβολο.

Επίσημη επίσκεψη στο Βουκουρέστι
Αντιπροσωπεία μας στον «αδελφό» Δήμο

Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ των δυο Δήμων και 
ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση του Δήμου Βουκουρεστίου, Επίσημη Αντι-
προσωπεία του Δήμου Στροβόλου επισκέφτηκε το Δήμο Βουκουρεστίου 
(Second District) την περίοδο από 10 – 15 Δεκεμβρίου 2009. 

Πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η ποδηλατική φιέστα 
που διοργάνωσε τον περα-
σμένο Ιούνιο ο Δήμος Στρο-
βόλου με τη συνεργασία 
της Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Ποδηλασίας. 

Ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ 
Σάββα Ηλιοφώτου στο χαι-
ρετισμό του τόνισε τη ση-
μασία και το όφελος για τη 
Κοινότητα και του δημότες 
Στροβόλου της οργάνωσης 
τέτοιου είδους εκδηλώσεων, 
οι οποίες στοχεύουν στην 
προώθηση του αθλήματος της ποδη-
λασίας ως υγιούς τρόπου άσκησης 
και στην καθιέρωση του ποδηλάτου 
ως εναλλακτικού τρόπου διακίνησης 
με στόχο τη μείωση του κυκλοφο-
ριακού προβλήματος και τη μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Αυτά θα είναι δυνατόν να γίνουν 
πραγματικότητα για τους δημότες 
Στροβόλου πολύ σύντομα δεδομέ-
νου ότι ο Δήμος Στροβόλου συμ-
μετέχει στο σχέδιο και στην κοινή 
προσπάθεια των Δήμων της μείζονος 

Λευκωσίας για την προμήθεια, εγκα-
τάσταση και συντήρηση αυτοματο-
ποιημένου συστήματος ενοικίασης 
ποδηλάτων(bike sharing).

Οδική Ασφάλεια
Στην εκδήλωση συμμετείχε και η 
Αστυνομία. Αξιωματικός της αστυ-
νομίας έκανε σύντομο χαιρετισμό 
και έδωσε έμφαση στην οδική ασφά-
λεια και στη σωστή  χρήση του πο-
δηλάτου, ενώ διατροφολόγος ανα-
φέρθηκε στη σημασία της καλής και 
υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό 

με την άσκηση. 
Η εκδήλωση περιε-
λάμβανε επίσης επι-
δείξεις ποδηλατικών 
ικανοτήτων από νεαρά 
μέλη της Ομοσπονδί-
ας προκαλώντας τον 
ενθουσιασμό.
Ακολούθησε ο πο-
δηλατικός γύρος του 
Στροβόλου, κατά τον 
οποίο οι ποδηλάτες 
διένυσαν συγκεκρι-
μένη διαδρομή στην 
οποία περιλαμβανό-
ταν και μέρος του 

ποδηλατοδρόμου του Γραμμικού 
Πάρκου Στροβόλου με τη συνοδεία 
της αστυνομίας και ασθενοφόρου. 
Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν 
μετάλλια και τους δόθηκε η ευκαιρία 
να συμμετάσχουν σε κλήρωση και 
να κερδίσουν ποδήλατα και άλλα 
σχετικά με το ποδήλατο δώρα.  Ο 
Δήμος έδωσε την υπόσχεση της δι-
οργάνωσης παρόμοιων εκδηλώσεων 
που εξυπηρετούν όχι μόνο την υγεία  
αλλά και την ψυχαγωγία των δημο-
τών. 

Επίσκεψη στο Δήμο Στροβόλου 
πραγματοποίησε ο Πρέσβης της Κί-
νας, κ Li Guobang, συνοδευόμενος 
από επιτελείς της πρεσβείας, για 
συνάντηση με το Δήμαρχο, κ Σάββα 
Ηλιοφώτου.

Στη συνάντηση, η οποία είχε εθιμοτυ-
πικό χαρακτήρα, τονίστηκαν οι στε-
νοί δεσμοί που συνδέουν την Κύπρο 
με την Κίνα και ειδικότερα οι σχέσεις 
του Δήμου Στροβόλου με την Πρε-
σβεία της Κίνας, αφού υπάρχει μια 
μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ των 
δύο πλευρών. 
Ο Δήμαρχος Στροβόλου και ο Πρέ-
σβης της Κίνας εξέφρασαν τη χαρά 
τους για τη συνάντηση και δεσμεύ-
τηκαν για συνέχιση και ανάπτυξη της 
συνεργασίας.

Ποδηλατική Φιέστα Δήμου Στροβόλου
Μείωση ρύπανσης και κυκλοφοριακού προβλήματος

Φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1954 παρέδωσε στο 
Δήμαρχο Στροβόλου, κ Σάββα Ηλιοφώτου, ο κ Κώστας 
Πετρίδης. Η φωτογραφία απεικονίζει τη γέφυρα επί της 
οδού Εθνομάρτυρα Κυπριανού, κοντά στο Προεδρικό 
Μέγαρο. Για τη λήψη χρησιμοποιήθηκε ψηλή ταχύτητα 
και τέτοιο άνοιγμα φακού ώστε η ροή του νερού να είναι 
λεπτομερής και ευδιάκριτη. 
Ο κ Κώστας Πετρίδης είναι συνταξιούχος και εργαζόταν 
σε εταιρεία πετρελαιοειδών ως τεχνικός και ασχολείται 
ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία εδώ και πολλά χρόνια. 
Διατηρεί προσωπικό αρχείο με σπάνιες φωτογραφίες, 
από Ελλάδα και Κύπρο.

Φωτογραφία μισού αιώνα στο Δήμαρχο Στροβόλου

O Δήμαρχος Στροβόλου παραλαμβάνει τη 
φωτογραφία από τον κ Πετρίδη, στην πα-
ρουσία του κ Μάριου Ανδρέου, μέλους του 
Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου.

Επίσκεψη 
Πρέσβη της 

Κίνας 
στο Δήμο 

Στροβόλου
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Της Αλεξάνδρας Ιακωβίδου*

Τι ακριβώς είναι αυτό που οδηγεί τους 
νέους μας σε κάποιου είδους παραβα-
τική συμπεριφορά; Είναι έλλειψη πει-
θαρχίας; Μήπως η ατιμωρησία; Είναι 
η απουσία σεβασμού των νέων προς 
τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και 
τις υποχρεώσεις τους; Γιατί πολλοί 
μαθητές δεν αγαπούν πια το σχολείο; 
Οι τιμωρίες, οι αποβολές, η εκδίωξη 
από το σχολείο, είναι λύσεις; Ποιος 
και τι ευθύνεται για τη νεανική βία 
και παραβατικότητα; Η οικογένεια; 
Το σχολείο; Το εκπαιδευτικό σύστη-
μα; Η κοινωνία ή άλλοι παράγοντες; 
Αυτά είναι μόνο μερικά κρίσιμα ερω-
τήματα που απαιτούν απαντήσεις από 
όλους. 
Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί 
σε ανησυχητικό βαθμό τα κρούσματα 
νεανικής βίας και παραβατικότητας. 
Ενδεικτικά σημειώνονται καταστρο-
φές σε σχολικά κτίρια και εξοπλισμό, 
συμπλοκές μεταξύ μαθητών, επιθέ-
σεις εναντίον εκπαιδευτικών, απρεπή 
συμπεριφορά μαθητών και προκλή-
σεις. Από την άλλη, ο πρόσφατος ξυ-
λοδαρμός εκπαιδευτικού από γονιό, 
δίνει μια άλλη διάσταση στη νεανική 
παραβατικότητα, επειδή ακριβώς με 
τη γονική συναίνεση την ενθαρρύνει 
και τη θωρακίζει. Ο κάθε πολίτης και 
ιδιαίτερα οι γονείς και οι εκπαιδευ-
τικοί διερωτώνται πού οδεύουμε και 
πώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση 
πραγμάτων που όλο και χειροτερεύει. 
Μέσα από την εμπειρία μου, ως κοι-
νωνική λειτουργός σε σχολείο, έχω 
παρατηρήσει ότι μια από τις κύριες 
αιτίες της παραβατικής συμπεριφο-
ράς των νέων είναι η οικογένεια. 
Όλα, κατά τη γνώμη μου, ξεκινούν 
από εκεί: πόσο δεμένη και αγαπημένη 
είναι η οικογένεια, τι μαθαίνουν οι γο-
νείς στα παιδιά τους, εάν είναι δίπλα 
τους, εάν επικοινωνούν και αν διαλέ-
γονται μαζί τους, εάν τα διαπαιδαγω-
γήσουν σωστά με ήθος και αρχές. 
Τα παιδιά μας σήμερα δεν χρειάζο-
νται τιμωρούς αλλά συμπαραστάτες 
στη ζωή τους. Δεν θέλουν τους γονείς 
να είναι απέναντί τους με το δάχτυ-
λο στο πρόσωπό τους. Οι αρνητι-
κοί χαρακτηρισμοί (για παράδειγμα 
«είσαι αλήτης κι αδιάφορος») που 
ίσως επαναλαμβάνονται στα παιδιά  
μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά 
πάνω στα παιδιά και να εκπληρωθούν 
(«αυτοεκπληρουμένη προφητεία»). 
Παράλληλα, η κατηγοριοποίηση συ-
γκεκριμένων ατόμων σε απορριπτικές 
ομάδες, λόγω κάποιων καταστάσεων 
εγκυμονεί την πιθανότητα το παιδί, 
εξαιτίας της νεανικής αντιδραστικό-

τητας ιδιαιτέρως προς τους γονείς, 
να προσπαθήσει να μιμηθεί αυτά τα 
άτομα.    
Αντίθετα, με την ενθάρρυνση και την 
ενίσχυση σε κάθε τι θετικό που κά-
νουν, δείχνοντάς τους την κατάλλη-
λη εμπιστοσύνη στις επιλογές τους, 
θα μάθουν πως έχουν τη δυνατότη-
τα και είναι ικανοί να προχωρήσουν 
μπροστά. Τα παιδιά χρειάζονται τους 
γονείς τους δίπλα τους να τους στη-
ρίζουν, δεδομένου ότι αποζητούν τη 
δική τους έγκριση και το βασικότερο 
την αγάπη τους.  Με μια αγκαλιά με 
πολλή αγάπη, ένα φιλικό πείραγμα, 
μια συζήτηση για κάτι που τους ενδι-
αφέρει, θα διαπιστώσουμε τεράστιες 
αλλαγές, που ίσως δεν περιμέναμε. 
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί 
εμμέσως πλην σαφώς, στους νέους 
πως μαζί με τις απαιτήσεις έρχονται 
και τα καθήκοντα και οι ευθύνες. 
Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό 
είναι μέσω της συζήτησης για τυχόν 
πράξεις τους μη ωφέλιμες, για τους 
ίδιους και τους κοντινούς τους, και τις 
επιπτώσεις αυτών. 
Η λήψη αποφάσεων για αυτές τις 
πράξεις, επιθυμητό θα ήταν, να γίνε-
ται μαζί με τα παιδιά (για παράδειγμα 
ρωτώντας τους πώς θα αντιδρούσαν 
οι ίδιοι αν έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
μια κατάσταση) κι όχι ερήμην τους. 
Έτσι το αίσθημα ευθύνης θα αναπτυ-
χθεί και ίσως αποφευχθεί η επανάλη-
ψη σχετικών πράξεων. 
Ταυτόχρονα, κατά την άποψη μου, 
για να καρποφορήσουν οποιεσδήποτε 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
νεανικής βίας και παραβατικότητας, 
οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο 
και η κοινωνία πρέπει να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους. Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευ-
τικοί και οι γονείς πρέπει να κάνουν 
αμφίδρομες κινήσεις προσέγγισης και 
στενής συνεργασίας. Αυτό θα επιτευ-

Νεανική βία και παραβατικότητα

Διεύθυνση: Αθηνών 34, Στρόβολος

Τηλ. 99066319
Ώρες εργασίας: 7:00-19:00, Τετάρτη & Σάββατο: 7:00-15:00
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K&P QUICK IRONING SERVICES LTD

Πλυντήριο – Σιδερωτήριο
(δίνονται προσφορές για εστιατόρια, ξενοδοχεία, apartments, 
κλινικές)
Σιδέρωμα με το κομμάτι ή με το σακούλι (75Χ75)

Delivery (παραλαβή και παράδοση)

Από 1η Σεπτεμβρίου, καινούργια υπηρεσία 
σιδερώματος door to door ironing (με τα 
δικά μας επαγγελματικά μηχανήματα 
και τα υλικά που χρησιμοποιούμε στο 
κατάστημα). Χωρίς φόβο για γυάλισμα 
των ρούχων σας ή καταστροφή τους. 
Μόνο με ραντεβού.

χθεί με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτι-
κών παιδοψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών, οι οποίοι θα ενεργούν ως 
συμμέτοχοι και αρωγοί στο πολύμο-
χθο και δυσχερές έργο των εκπαιδευ-
τικών. Ένας από τους βασικότερους 
στόχους αυτής της συνεργασίας είναι 
η παρακίνηση των αδιάφορων γονέ-
ων, από τους εκπαιδευτικούς και τους 
προαναφερθέντες ειδικούς, ώστε να 

γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά τους, 
τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους, 
τους φόβους και τις προοπτικές τους. 
Κυρίως, να αναλάβουν, επιτέλους, τις 
γονικές ευθύνες τους έναντι των παι-
διών και όχι να φορτώνουν τα προ-
βλήματά τους, στο σχολείο και στους 
εκπαιδευτικούς. Από την άλλη, θεω-
ρώ πως οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
δείχνουν περισσότερο σεβασμό στην 
προσωπικότητα και στο πρόβλημα 
του κάθε παιδιού. Αρκετοί μαθητές 
παραπονέθηκαν για απαξιωτική, προ-
σβλητική και μειωτική συμπεριφορά 
έναντί τους εκ μέρους εκπαιδευτικών. 
Φαύλος κύκλος; 
Ίσως η λύση να βρίσκεται στο μέσο. 
Αν κτιστούν ισχυρές γέφυρες επικοι-
νωνίας, διαλόγου και συνεργασίας 
μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών, 
αφού στόχος και των δύο πλευρών εί-
ναι η ευημερία των παιδιών, υπάρχει 
η πιθανότητα τα πράγματα να βελτιω-
θούν. Τουλάχιστον θα αποτελέσει μια 
αρχή, και η αρχή είναι το ήμισυ του 
παντός.

Κοινωνική Λειτουργός στην Τεχνική 
Σχολή Αρχαγγέλου*
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Το Μέλαθρο κτίστηκε από τους αδερ-
φούς Πέτρο και Αράμ Καλαϊτζιάν, 
εις μνήμη των γονέων τους, Roupen 
και Marie Kalaydjian. Εγκαινιάστη-
κε επίσημα το Μάρτιο του 1988 από 
τον τότε υπουργό Εσωτερικών της 
Κύπρου Χριστόδουλο Βενιαμίν με 
τις θρησκευτικές ευλογίες του καθο-
λικού Karekin II της Αγίας Έδρας της 
Κιλικίας και του Επισκόπου Yeghishe 
Mandjikian της Αρμένικης Μητρόπο-
λης Κύπρου.

Αρχικά το Μέλαθρο αποτελείτο από 
12 δωμάτια που περιέβαλλαν μια κε-
ντρική αυλή. υπήρχε επίσης μια με-
γάλη τραπεζαρία και ένα καθιστικό 
με βιβλιοθήκη. Το 1995 οι αδελφοί 
Καλαϊτζιάν έκτισαν το παρεκκλήσι 
«Sourp Amenapergitch» στις εγκα-
ταστάσεις του Μελάθρου ώστε να 
καλύψουν τις πνευματικές ανάγκες 
των ενοίκων. Παρεκκλήσι που κα-
θαγιάστηκε σε επίσημη τελετή την 
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 1997, από 
τον Καθολικό της Αγίας Έδρας της 
Κιλικίας Αράμ Α΄.
Το 2005 το Μέλαθρο υπέστη μείζο-
να ανακαίνιση και επέκταση με την 
προσθήκη ενός δεύτερου ορόφου, 
αυξάνοντας έτσι τη χωρητικότητα του 
από 12 σε 22 δωμάτια. Τα επίσημα 
εγκαίνια της νέας πτέρυγας έλαβαν 
χώρα στις 28 Ιουνίου 2006 από τον 
εκλιπόντα Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο, με τις 
θρησκευτικές ευλογίες του Αρχιε-
πισκόπου της Αρμενικής Μητρόπο-

λης Κύπρου Varoujan Hergelian και 
του Επισκόπου Κύκκου Νικηφόρου. 
Παρόντες ήταν και οι τότε υπουργοί 
υγείας και Εργασίας, αρχηγοί και 
εκπρόσωποι κομμάτων, ο Δήμαρχος 
Στροβόλου, ο Γενικός Διευθυντής του 
υπουργείου Εσωτερικών, και η Επί-
τροπος Νομοθεσίας.
Μαζί τους βρίσκονταν πολλά μέλη 
της αρμενικής κοινότητας, συμπερι-
λαμβανομένων πρώην και νυν Εκ-
προσώπων. Η κυπριακή κυβέρνηση 
συνεισέφερε στο έργο €170.000, 
έναντι συνολικού ποσού γύρω στα 
€700.000.
Ο νέος όροφος ονομάστηκε προς τι-
μήν των αδελφών Arousiag και Alice 
Rafaelian που κληροδότησαν στο 
ίδρυμα το σπίτι τους στην οδό Αρμε-
νίας στη Λευκωσία.
Το Ίδρυμα Καλαϊτζιάν διοικείται από 
επταμελή Επιτροπή Διαχείρισης. Ο 
Roupen και ο Tigran Kalaydjian είναι 
οι εκ περιτροπής πρόεδροι με τετραε-
τή θητεία.

Εκπαίδευση…
Επιπρόσθετα με τη διοίκηση του Μέ-
λαθρου Ευγηρίας Καλαϊτζιάν το Ίδρυ-
μα παρέχει επίσης ουσιαστική στήριξη 
στους νέους ως προς την εκπαίδευσης 

τους. Σήμερα προσφέρει πανεπιστη-
μιακό πρόγραμμα υποτροφιών, που 
επιτρέπει σε ταλαντούχους Αρμενο-

κυπρίους φοιτητές να σπουδάσουν 
δωρεάν σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της 
Αρμενίας.
Παρέχει επίσης ετήσια χορηγία σε 
όλους τους Κυπρίους μαθητές που εί-
ναι απόφοιτοι των δημοτικών σχολεί-
ων Ναρέκ και είναι εγγεγραμμένοι σε 
ιδιωτικά δευτεροβάθμια σχολεία στο 
νησί. Επιπλέον, προσφέρει ένα ετήσιο 
βραβείο σε εξέχοντες φοιτητές της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κοινωνική προσφορά
Η κοινωνική προσφορά του Ιδρύμα-
τος Καλαϊτζιάν δεν σταματά στην πα-
ροχή στήριξη στους νέους και ηλικι-
ωμένους αλλά εκτείνεται σε όλη την 
κυπριακή κοινωνία. Για παράδειγμα, 
το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει την 
Πλατεία μπροστά στον Μνημείο της 
Αρμενικής Γενοκτονίας στο παραλια-
κό μέτωπο της Λάρνακας που εγκαι-
νιάστηκε στις 28 Μαΐου το 2008 από 
το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Δημήτρη Χριστόφια.

Μέλαθρο Ευγηρίας Καλαϊτζιάν
Παροχή στήριξης και φροντίδας σε ηλικιωμένους

Το Μέλαθρο Ευγηρίας Καλαϊτζιάν λειτουργεί στην Ακρόπολη Στρόβολος 
εδώ και 22 χρόνια. Το Μέλαθρο διευθύνεται από το Ίδρυμα Καλαϊτζιάν 
που είναι ένας μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός ο οποίος 
συστάθηκε το 1984 με στόχο να βοηθήσει την Αρμενική κοινότητα της 
Κύπρου.

Το Ίδρυμα Καλαϊτζιάν είναι εγ-
γεγραμμένο στην Κυπριακή 
Δημοκρατία ως φιλανθρω-
πικός οργανισμός (Εγγραφή 
αρ. 41). Ως εκ τούτου, όλες οι 
δωρεές προς αυτό απαλλάσ-
σονται από τη φορολογία.

Μεγάλοι Ευεργέτες…
Οι αδελφές Rafaelian και ο κ. 
Arto Matossian είναι οι Μεγά-
λοι Ευεργέτες του Ιδρύματος 
Καλαιτζιάν.
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Λοχίας Μιχάλης Αυγουστή:
Να διασφαλίσουμε ελεύθερα πεζο-
δρόμια

- Κύριε Αυγουστή ποια είναι ακριβώς 
η αποστολή των τροχονόμων του Δή-
μου Στροβόλου;
- Η αποστολή των τροχονόμων του 
Δήμου Στροβόλου είναι να εξασφαλί-
σουν όσο το δυνατό καλύτερο επίπεδο 
Οδικής Ασφάλειας εντός των διοικη-
τικών ορίων του Δήμου Στροβόλου. 
Έχουμε δηλαδή διάφορες κατηγορίες 
ανθρώπων όπως οι τυφλοί, οι ανά-
πηροι, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και 
γενικά οι πεζοί, οι οποίοι για σκοπούς 
διακίνησης χρειάζεται να χρησιμο-
ποιήσουν τα πεζοδρόμια. Επομένως, 
η προσπάθεια εμάς των τροχονόμων 
του Δήμου στοχεύει στο να διατηρή-
σει ελεύθερα τα πεζοδρόμια, τις ρά-
μπες αναπήρων, τις διαβάσεις πεζών 
και τα πάρκα, ώστε οι κατηγορίες 
αυτές των πολιτών να μπορούν να δι-
ακινούνται απρόσκοπτα και ελεύθερα 
στους δημόσιους και άλλους χώρους 
του Δήμου.
- Πως η αποστολή σας αυτή επιτυγ-
χάνεται;
- Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την 
συστηματική περιπολία της περιοχής 
που υπάγεται στο Δήμο Στροβόλου 
από τους τροχονόμους.
Έτσι, διεξάγεται ένας τακτικός έλεγ-
χος επί των ευαίσθητων αυτών ση-
μείων διέλευσης και διακίνησης των 
πεζών όπου μέσα από προφορικές 
παρατηρήσεις, αυτοκόλλητες προει-
δοποιήσεις προς τους παραβάτες οδη-
γούς και εκδόσεις κλήσεων, τους κα-
λούμε να συμμορφωθούν προς τους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
Πρέπει επίσης να αναφερθώ στο γε-
γονός ότι οι τροχονόμοι του Δήμου 

βρίσκονται υπό συνεχή εκπαίδευση. 
Παρακολουθούν διάφορα σεμινάρια, 
το περιεχόμενο των οποίων είναι: 
1. Τρόποι καλής συμπεριφοράς προς 
το κοινό από μέρους των τροχονόμων,
2. Τρόποι αντιμετώπισης κακών συ-
μπεριφορών από παραβάτες,
3. Τρόποι επικοινωνίας με τον παρα-
βάτη.
υπάρχει ακόμη μία πτυχή του έργου 
που επιτελούνε οι τροχονόμοι για την 
οποία πρέπει να γίνει ειδική αναφο-
ρά. Κατά την διάρκεια των περιπο-
λίων τους, οι τροχονόμοι, εκτός από 
την ρύθμιση της τροχαίας κίνησης, 
πολλές φορές δέχονται από δημότες 
παράπονα ή άλλες παρατηρήσεις για 
θέματα άσχετα με τις υπηρεσίες τους 
όπως είναι για παράδειγμα περιπτώ-
σεις οχληρίας, σκουπιδιών, ανώμα-
λων δρόμων ή λακκουβών στους δρό-
μους. Αιτήματα τα οποία μεταφέρουν 
στον Δήμο όπου ενεργούν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες για την επίλυση και διόρ-
θωση τους.

Τροχονόμος Σταύρος Σταυρινού:
Πεζοδρόμια προσπελάσιμα για τους 
πεζούς

- Σε ποιο βαθμό υιοθετούνται από 

τους δημότες οι κανόνες οδικής 
ασφάλειας;
- Οι κανόνες Οδικής Ασφάλειας τη-
ρούνται σε μεγάλο βαθμό από τους 
δημότες. Όμως, το πρόβλημα παράνο-
μης στάθμευσης συνεχίζει να βρίσκε-
ται σε υψηλά επίπεδα, γι’ αυτό φέτος 
ο Δήμος προχώρησε στην πρόσληψη 
και άλλων τροχονόμων ούτως ώστε 
να επιλύσει όσον το δυνατό γίνεται 
το πρόβλημα και έτσι να ενσταλάξει 
μέσω των τροχονόμων την πρέπουσα 
οδική αντίληψη και συνείδηση στους 
δημότες. Να καταλάβουν δηλαδή το 
πόσο μεγάλη σημασία έχει για την 
προσπάθεια αυτή κατοχύρωσης της 
οδικής ασφάλειας εντός του Δήμου 
ο σεβασμός από μέρους μας είτε των 
άλλων οδηγών είτε των πεζών.
- Κύριε Σταύρο, οι έντονα παράλογες 
αντιδράσεις όσων δημοτών συλλαμ-
βάνονται να παρανομούν σας έχουν 
κάνει να θεωρείται άχαρο το επάγ-
γελμα του τροχονόμου;
Ίσως για κάποιον που ακούει για το 
επάγγελμα του τροχονόμου να του 
φαίνεται άχαρο. 
- υπενθυμίζω όμως το γεγονός ότι 
ο τροχονόμος βοηθά στο να καλυ-
τερεύσει η οδική συμπεριφορά των 
δημοτών και κυρίως μεριμνά όπως τα 
πεζοδρόμια διατηρούνται ελεύθερα 
ώστε η διακίνηση των πεζών να γίνε-
ται απρόσκοπτα. 
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ο τρο-
χονόμος γίνεται δέκτης πολλών πα-
ραπόνων για διάφορα άλλα θέματα 
άσχετα με τα θέματα οδικής κυκλοφο-
ρία και τα οποία στη συνέχεια θα με-
ταφέρει στις αρμόδιες αρχές με αποτέ-
λεσμα να βοηθήσει τους δημότες.
Γι’ αυτούς και άλλους λόγους, το 
επάγγελμα του τροχονόμου δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί άχαρο μόνο και μόνο 

επειδή μερικές φορές έχει να αντι-
μετωπίσει παράλογες αντιδράσεις. 
Αντίθετα, είναι έναν επάγγελμα αρ-
κετά ενδιαφέρον, με ευρύ και σοβαρό 
κοινωνικό ρόλο το οποίο μπορεί από 
την άποψη αυτή να θεωρηθεί και ως 
λειτούργημα.

Τροχονόμος Πέτρος Σίμου:
Το εξώδικο δεν είναι αυτοσκοπός

- Σας προβληματίζει καθόλου αυτή η 
αντίδραση του δημότη σε κάθε επί-
δοση προστίμου προς το πρόσωπο 
του;
- Πρέπει να καταλάβει ο δημότης 
ότι αυτοσκοπός δεν είναι το εξώδι-
κο αλλά η καταγγελία γίνεται για να 
δώσει στον οδηγό να καταλάβει την 
σοβαρότητα της παράβασης που ο 
ίδιος διαπράττει. Παρόλο που πολλές 
φορές γίνονται προειδοποιήσεις αλλά 
και δίνονται συμβουλές στους οδη-
γούς που είναι και περισσότερες από 
τις εξώδικες καταγγελίες. 
Μάλιστα, σε κάποιες ειδικές περι-
πτώσεις είμαστε αρκετά ελαστικοί 
και προσπαθούμε να καταλάβουμε το 
πρόβλημα της κάθε περίπτωσης. Προ-
σπαθούμε δηλαδή να καταλάβουμε τη 
λογική του δημότη και τους λόγους πα-
ράνομης στάθμευσης. Όμως σε κάποια 
θέματα όπως είναι για παράδειγμα το 
παρκάρισμα επάνω σε πεζοδρόμια, 
διαβάσεις πεζών και στάσεις λεωφο-
ρείων όπου δημιουργείται ο κίνδυνος 
πρόκλησης δυστυχήματος, τότε η ανο-
χή πρέπει να είναι μηδενική.
Ο λόγος που γίνεται αυτή η δουλειά 
από εμάς είναι να αποφύγουμε σε όσο 
το δυνατό γίνεται τα δυστυχήματα, 
δηλαδή το χειρότερο. Διότι ο κόσμος 
πολλές φορές αδυνατεί να αντιληφθεί 
τις συνέπειες και άρα τη σοβαρότητα 
μιας παράβασης. Και όμως όλα ξεκι-
νούν από έστω και μια μικρή παράβα-
ση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Όταν ο Τροχονόμος ασκεί λειτούργημα
Ας δούμε και την άλλη όψη του κυκλοφοριακού νομίσματος

Όταν οι τροχονόμοι δεν θεωρούν το 
επάγγελμά τους απλή εργασία αλλά 
το αναγάγουν σε λειτούργημα τότε η 
προσφορά τους στο κοινωνικό σύνο-
λο είναι ανεκτίμητης αξίας
Και πράγματι αποβαίνει λειτούργη-
μα η επικίνδυνη εργασία του τρο-
χονόμου όταν ενεργεί άμεσα, δρα-
στικά, σταθερά, με ταχύτητα που 
προλαμβάνει τροχαία δυστυχήματα. 
Η πρόληψη είναι η σοβαρότερη 
ενέργεια των Τροχονόμων, σπουδαι-
ότατη υπηρεσία προς το κοινωνικό 
σύνολο που όμως σπανίως την ανα-
δεικνύουμε, την προβάλλουμε ή την 
επιβραβεύουμε και σπανιότατα έως 
ουδέποτε εκφράζουμε τον οφειλό-

μενο έπαινο στους συγκεκριμένους 
Τροχονόμους και στις υπηρεσίες 
που αυτοί υπάγονται.
Συνήθως κατακεραυνώνουμε τους 
Τροχονόμους και τους ασκούμε 
σκληρή κριτική όταν αστοχούν, 
αποτυγχάνουν ή είναι αναποτελε-
σματικοί. Τούς κρίνουμε πάντο-
τε από το αρνητικό αποτέλεσμα, 
το οποίο ασφαλώς και θα υπάρξει 
στην πληθώρα των συμβάντων και 
περιστατικών που επιλαμβάνονται. 
Όμως, ελάχιστες φορές ή και ουδέ-
ποτε αναλογιζόμαστε τις παράνομες 
πράξεις, ενέργειες και παραλήψεις 
που απέτρεψαν με την προληπτική 
τους ενέργεια. 

Του Γιώργου Χριστοδούλου* 

Η αναβάθμιση του επιπέδου γνώσε-
ων και δεξιοτήτων του προσωπικού 
του Δήμου Στροβόλου αποτελεί βα-
σική προϋπόθεση για την περαιτέρω 
εξέλιξη και ενίσχυση της ποιότητας 
υπηρεσιών που η τοπική αυτοδιοί-
κηση καλείται να προσφέρει στους 
δημότες. 

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Στροβόλου το 
2010 έχει εγγράψει μέλη του προσω-
πικού του, αναλόγως των αρμοδιοτή-
των και της αποστολής τους, σε ξε-
χωριστά σεμινάρια και επιμορφωτικά 
προγράμματα (για γίνεται λόγος πιο 
κάτω) τα οποία σας παραθέτουμε.
Το προσωπικό του Κλάδου Αδειών 
Οικοδομής και Διαίρεσης Γης παρα-
κολούθησε στις 3/2/2010 ημερίδα με 
θέμα «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις 
στην περί Ενεργειακής Απόδοσης των 
Κτιρίων  νομοθεσία και πως αυτές 
επηρεάζουν τον τρόπο αδειοδότη-
σης των οικοδομών». Ημερίδα που 
σκοπό της είχε την επεξήγηση των 
νέων προνοιών της περί Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων νομοθεσίας 
και την κωδικοποίηση ομοιόμορφου 
τρόπου εφαρμογής της, από όλες τις 

αρμόδιες αρχές κατά την αδειοδότη-
ση των οικοδομών σύμφωνα με τους 
περί ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) 
Κανονισμούς (ΚΔΠ 429/2006).
Μέλη του προσωπικού παρακολούθη-
σαν ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο με 
θέμα «Μοντέλα Συνεχούς Βελτίωσης 
και ο συσχετισμός τους με Συστήματα 
Διαχείρισης Δημοτών» στις 10/2/2010 
και 12/2/2010. Σεμινάριο που σκοπό 
του είχε να δώσει μια πρακτική θεώ-
ρηση των βασικών παραμέτρων ενός 
μοντέλου συνεχούς βελτίωσης που να 
αποτελείται από την στοχοθέτηση, 
μέτρηση και ανάλυση σε συσχετισμό 
με συστήματα διαχείρισης εξυπηρέ-
τησης δημοτών.
Μέλη του προσωπικού παρακολού-
θησαν ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμ-
μα κατάρτισης Εσωτερικών Επιθεω-
ρητών του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας με βάση το Πρότυπο ISO 
9001:2008 στις 2/3/2010 και 3/3/2010. 
Σκοπός του προγράμματος αυτού 
ήταν η πρακτική κατάρτιση των Εσω-
τερικών Επιθεωρητών του Συστήμα-
τος Διαχείρισης της Ποιότητας, πάνω 
στη διαδικασία εσωτερικών επιθεω-
ρήσεων του οργανισμού (προγραμμα-
τισμός, προετοιμασία, εκτέλεση, ανα-

φορά) και τη διεξαγωγή πραγματικής 
εσωτερικής επιθεώρησης σε τμήματα 
του οργανισμού.
Το προσωπικό του Κλάδου Κήπων 
και Πρασίνου παρακολούθησε ενδοε-
πιχειρησιακά σεμινάρια με θέματα :
• «Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την ασφά-
λεια σε χώρους παιχνιδιού και ψυχα-
γωγίας» στις 17/3/2010 και 18/3/2010 
που σκοπό είχε την αποτελεσματική 
διαχείριση της ασφάλειας και της 
ποιότητας στους παιχνιδότοπους και 
τον υψηλό βαθμό προστασίας των 
παιδιών.
• «Εποπτικές/ Ηγετικές Δεξιότη-
τες» στις 18/5/2010, 25/5/2010 και 
1/6/2010 που σκοπός του ήταν η 
αναβάθμιση των εποπτικών και ηγε-
τικών δεξιοτήτων των στελεχών που 
προΐστανται ομάδων εργασίας στον 
Κλάδο Κήπων και Πρασίνου.
Το προσωπικό του Κλάδου Δημόσιας 
υγείας παρακολούθησε ενδοεπιχει-
ρησιακό σεμινάριο με θέμα «Διαχεί-
ριση Προβλημάτων» στις 19/5/2010 
που σκοπός του ήταν η ένταξη του 
Κλάδου Δημόσιας υγείας και Καθα-
ριότητας στη διαδικασία ενημέρωσης 
on-line του συστήματος χρήσης και 
καταχώρησης προβλημάτων. Το σύ-
στημα αυτό παρέχει την δυνατότητα 

πολλαπλής χρήσης και καταχώρησης 
των διαφόρων σταδίων εξέλιξης των 
προβλημάτων από τους λειτουργούς 
του Δήμου. Οι Προϊστάμενοι υπηρε-
σιών και Κλάδων παρακολούθησαν 
ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο με θέμα 
«Βελτίωση του συστήματος αξιολό-
γησης προσωπικού και της διαδικασί-
ας εφαρμογής του» στις 9/6/2010. Το 
σεμινάριο στόχευε κυρίως στη βελτί-
ωση του τρόπου εφαρμογής των κα-
νονισμών, έτσι ώστε το σύστημα να 
καταστεί ορθό εργαλείο στη Διεύθυν-
ση του προσωπικού, χωρίς όμως να 
βρίσκεται σε αντίθεση με τις πρόνοιες 
της νομοθεσίας.

* Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρε-
σίας

Επανεκπαίδευση του προσωπικού μας
Συμμετείχαμε σε επιμορφωτικά προγράμματα
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Για το πρωτοποριακό θεσμό του 
Ανοικτού Σχολείου και την επιτυ-
χημένη εφαρμογή αυτού στο Δήμο 
Στροβόλου μας μιλά η συντονίστρια 
Λουκία Τσούκκα. Αναφέρεται στις 
επιτυχίες των συμμετεχόντων και 
δηλώνει ότι τα προγράμματα του 
Ανοικτού Σχολείου θα εμπλουτι-
στούν και θα ενισχυθούν με άλλα 
εξίσου ενδιαφέροντα.

- Πάνω σε ποια φιλοσοφία στηρίζε-
ται η υιοθέτηση και εφαρμογή του 
Ανοιχτού Σχολείου και σε τι αποσκο-
πεί κυρίως;
- Το Ανοικτό Σχολείο στηρίζεται στην 
φιλοσοφία για ενεργοποίηση των με-
λών του Δήμου για συμμετοχή στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι και για μια βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. 
Επίσης αποσκοπεί στο να αξιοποι-
ούνται οι σχολικοί χώροι ως κέντρα 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τα 
απογεύματα και γενικά όταν δεν χρη-
σιμοποιούνται για σκοπούς του αναλυ-
τικού προγράμματος. 
Το Ανοικτό Σχολείο βοηθά επίσης 
στην σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ 
των κατοίκων του Δήμου. Γι’ αυτό 
και είναι σημαντικό όλοι οι δημότες 
να αγκαλιάσουν τον θεσμό αυτό και 
να τον αναδείξουν ως ενα στολίδι του 
Δήμου μας.
- Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής 
των μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων που περιλαμβά-
νονται στο αναλυτικό πρόγραμμα;
- Τα κριτήρια επιλογής των μαθημά-
των βασίζονται κυρίως στις ανάγκες 

που υπάρχουν από τους κατοίκους του 
Δήμου Στροβόλου. Δεν γίνεται δηλαδή 
επιλογή των δραστηριοτήτων χωρίς να 
υπολογίζονται οι δημότες. 
Για παράδειγμα για την νέα σχολική 
χρονιά 2010-11 δόθηκε ένα μεγάλο 
δείγμα ερωτηματολογίων στα παιδιά 
για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για 
την ένταξη καινούριων δραστηριοτή-
των. 
Τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει 

θα αναλυθούν και θα προσπαθήσου-
με να εντάξουμε δραστηριότητες που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
παιδιών, εφήβων και ενήλικων δημο-
τών. 
Το καινούριο πρόγραμμα υπολογίζεται 
να είναι έτοιμο για δηλώσεις συμμε-
τοχής από τον Ιούλιο. Μέσα στο πρό-
γραμμα αυτό θα ενταχθούν δραστηρι-
ότητες που θα αντιπροσωπεύει μεγάλη 
μερίδα του Δήμου.

- Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση 
από το κοινό και τους τοπικούς κοι-
νωνικούς εταίρους; 
- Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω ότι οι 
δημότες Στροβόλου έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα «Ανοι-
κτό Σχολείο» του Δήμου μας και παρα-
τηρείται μια αύξηση των συμμετοχών 
από την προηγούμενη χρονιά. Ευελπι-
στούμε ότι περισσότεροι δημότες θα 
ενδιαφερθούν για να συμμετάσχουν 
στις δραστηριότητες όπου θα έχουν 
και πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Για αυτή την χρονιά θα ήταν σημαντι-
κό να αναφερθεί η προσφορά του Ανοι-
κτού Σχολείου στην Φιλανθρωπική εκ-
δήλωση «Περπατώ και Τρέχω για τον 
συνάνθρωπο μου» όπου τα παιδιά που 
συμμετέχουν στην δραστηρίοτητα του 
χορού hip hop συνέβαλαν στο καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα που πραγματοποι-
ήθηκε στο πάρκο Ακρόπολης. Επίσης, 
παιδιά της ομάδας θεάτρου συμμετεί-
χαν σε μαθηματικό διαγωνισμό θεά-
τρου εισπράσσοντας θετικά σχόλια. 
Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί 
και το εισιτήριο συμμετοχής που πή-
ραν 2 παιδιά που προπονούνται στην 
ρυθμική Γυμναστική με Παιδιά με 
Ειδικές Ανάγκες, αφού πέρασαν από 
του Παγκύπριους Αγώνες και θα συμ-
μετέχουν στους Παγκόσμιους Αγώνες 
Special Olympics  που θα γίνουν στην 
Αθήνα τον Ιούνιο του 2011.
Οι επιτυχίες για αυτήν την χρονιά μας 
κάνουν υπερήφανους και μας δίνουν 
δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέ-
ρουμε προγράμματα που συμβάλουν 
στα δρώμενα του τόπου.

Επιτυχημένη η εφαρμογή του Ανοικτού Σχολείου…
Όλο και περισσότεροι οι δημότες που συμμετέχουν στα προγράμματα

Η Λουκία Τσούκκα είναι υπεύθυνη συντονισμού του Ανοικτού Σχολείου.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τοξο-
βολίας φαίνεται να είναι το πιο αγα-
πητό στα παιδιά και τους εφήβους 
Στροβολιώτες αφότου οι εγγραφές 
και η ανταπόκριση τους ξεπερνά 
κάθε προσδοκία. Λίγα λόγια γνωρι-
μίας για το επιτυχημένο αυτό πρό-
γραμμα από τον εκπαιδευτή Τοξο-
βολίας Πέτρο Πέτρου…

- Πως βλέπουν το άθλημα της τοξο-
βολίας οι δημότες;
- Οι δημότες βλέπουν με καλό μάτι το 
άθλημα της τοξοβολία, γι αυτό υπάρ-
χει ικανοποιητική ανταπόκριση μέχρι 
στιγμής. Ενδιαφέρονται να το γνωρί-
σουν, και όταν το γνωρίσουν ελκύο-
νται ακόμα περισσότερο.
- Έχετε υπόψη σας κάποιο λόγο ή 
αιτία της μεγάλης αυτής ανταπόκρι-
σης του κοινού όσον αφορά τη συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα;
- Η τοξοβολία είναι ένα από τα αρ-
χαιότερα αθλήματα. Οι Έλληνες από 
αρχαιοτάτων χρόνων ασχολούντο με 
το συγκεκριμένο άθλημα. 
Η τοξοβολία ελκύει άτομα όλων των 
ηλικιών. Δεν έχει όρια ηλικίας για να 
αρχίσει κάποιος αλλά και ούτε πότε 
θα σταματήσει. Εμείς συνηθίζουμε να 

λέμε από 8 έως 80 χρονών.
Είναι άθλημα που χρειάζεται αυτοσυ-
γκέντρωση και με αυτό τον τρόπο ξε-
κουράζει και το μυαλό από τις έγνοιες 
της καθημερινότητας.
- Υπάρχει και συνέχεια όπως απο-
στολές αθλητών/μαθητών του ανοι-
χτού σχολείου σε τοπικούς ή άλλους 
αγώνες τοξοβολίας;
- Στο τέλος της χρονιάς διεξάγεται 
αγώνας μεταξύ των ατόμων του ανοι-
χτού σχολείου. Όσοι επιθυμούν, τους 
προετοιμάζουμε και λαμβάνουν μέ-
ρος σε αγώνες τοπικούς, επαρχιακούς 
ή και παγκύπριους.
Φέτος, μερικά από τα παιδιά του 
Ανοιχτού σχολείου άρχισαν και λαμ-
βάνουν μέρος σε αγώνες επαρχιακούς 
και παγκύπριους με μεγάλες επιτυχί-
ες. Έχουν κερδίσει πρώτες, δεύτερες 

και τρίτες θέσεις και συνεχώς ανεβαί-
νουν.

Μαθήματα Τοξοβολίας
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Ξεκίνησε εδώ και λίγους μήνες ένας 
εποικοδομητικός διάλογος για τις 
επιχειρούμενες αλλαγές στο θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτο-
διοίκηση στην Κύπρο. Είναι η έναρξη 
ενός ουσιαστικού διαλόγου με βάση 
τη μελέτη η οποία έχει πραγματοποι-
ηθεί από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελ-
λάδας.
Για εμάς, του Δημοκρατικού Κόμματος, 
είναι η συνέχεια ενός διαλόγου που ξεκί-
νησε από το 2001, με στόχο τις αλλαγές 
στο θεσμικό πλαίσιο. Αλλαγές που θα 
αναβαθμίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην πατρίδα μας, θα διευρύνουν τη Δη-
μοκρατία και θα μας φέρουν ως διοίκηση 
ακόμη πιο κοντά στον Πολίτη. Αυτά συ-
ζητήσαμε και αναλύσαμε, καταθέτοντας 
και τις δικές μας απόψεις στο Παγκύπριο 
Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
ΔΗΚΟ που έγινε στις 17-18 Απριλί-
ου 2010 στην παρουσία του υπουργού 
Εσωτερικών και άλλων αξιωματούχων 
του Κράτους.
Οι 5 + 1 πιο κάτω προτάσεις μας πιστεύ-
ουμε μπορούν να υλοποιηθούν και να 
ενισχύσουν την κοινή προσπάθεια μας:
1. Η δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού 
ή Συμβουλίου για τους ΟΤΑ, με αυστη-

ρές και εκτελεστικές εξουσίες, θα συμβά-
λει στην ανάπτυξη πιο ορθολογιστικών 
λειτουργιών, στη διαφανή διοικητική 
διαχείριση και οικονομική πειθαρχία των 
Τοπικών Αρχών.
2. Στην ποιοτική αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών και εξυπηρέτησης του πολίτη θα 
συμβάλει η βελτίωση και αναβάθμιση 
του προσωπικού. Ο καλύτερος από τους 
καλύτερους. Πολλά έχουν γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια, όμως δεν είναι αρκετά. Θε-
ωρούμε ότι η σύσταση ενός ανεξάρτητου 
οργανισμού (στα πρότυπα της ΕΔυ και 
της ΕΕυ), ο οποίος θα επιλαμβάνεται 
των προσλήψεων και προαγωγών στους 
ΟΤΑ, θα συμβάλει προς αυτή την κατεύ-
θυνση.
3. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και το άνοιγμα των 
συνόρων, αλλά και των άλλων μορφών 
νόμιμης μετανάστευσης, δημιουργού-
νται αρκετά προβλήματα ρατσιστικών 
συμπεριφορών, παραβατικότητας και 
άλλων κοινωνικών προβλημάτων που 
δημιουργούν αναταράξεις, ανασφάλεια, 
αστάθεια και ανησυχίες στην κοινωνία 
ευρύτερα. Η πολυπολιτισμικότητα θα εί-
ναι μέρος της ζωής μας. 
Αυτό το βάρος πέφτει στις Τοπικές Αρ-
χές. Είναι ένας ρόλος που πρέπει το 

κράτος να ενισχύσει με υποδομές, με 
νομοθετικές ρυθμίσεις και οικονομικά 
κίνητρα, ώστε να δημιουργηθούν π.χ. 
Δημοτικές Σχολές, σε συνεργασία με 
τις Σχολικές Εφορείες και το υπουργείο 
Παιδείας, για εκμάθηση της Ελληνικής 
Γλώσσας και του πολιτισμού μας, ώστε 
να προσαρμοστούν και ενταχθούν πιο 
εύκολα στην Κυπριακή Κοινωνία.
4. Δημιουργία Δημοτικών Γραφείων 
Ανέργων. Θεωρούμε ότι οι Τοπικές Αρ-
χές δίνονται να συμβάλουν στη μείωση 
της ανεργίας στο τόπο μας, να συμβά-
λουν στην εξάλειψη της αδήλωτης και 
παράνομης εργασίας και ταυτόχρονα να 
συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των πολι-
τών, οι οποίοι έχουν την ανάγκη παροχής 
κατ’ οίκον υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα με τη δημιουργία Δημο-
τικών Γραφείων Εργασίας, θα εγγράφο-
νται όλοι οι άνεργοι δημότες, οι οποίοι  
αναζητούν εργασία. Οι πολίτες οι οποίοι 
χρειάζονται διάφορες κατ’ οίκον εργασί-
ες (πχ κλαδέματα, μπογιαντίσματα, κα-
θαριότητα ή άλλες υπηρεσίες/εργασίες 
που δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική κα-
τάρτιση) θα απευθύνονται στην Τοπική 
Αρχή, η οποία θα στέλνει με τη σειρά 
της αυτούς που είναι στον κατάλογο. Ο 
πολίτης θα εξυπηρετείται και θα πλη-

ρώνει στην Τοπική Αρχή, η οποία με τη 
σειρά της θα πληρώνει τον άνεργο. Με 
αυτό τον τρόπο θα κτυπηθεί η παράνομη 
και αδήλωτη εργασία (από ντόπιους και 
ξένους). Ταυτόχρονα θα εξυπηρετείται ο 
πολίτης και ο άνεργος θα απασχολείται 
μερικώς.
5. Χωρίς επιπρόσθετο προσωπικό, αλλά 
με αποσπάσεις από τη Δημόσια υπηρε-
σία και έδρα τις Τοπικές Αρχές να δημι-
ουργηθούν Γραφεία Κοινωνικής Στήρι-
ξης για πιο άμεση και αποτελεσματική 
Κοινωνική πολιτική.
6. Ο θεσμός των Κέντρων εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη, ένας θεσμός καθ’ όλα 
επιτυχημένος, θεωρούμε ότι είναι εφι-
κτό να λειτουργήσει, χωρίς επιπρόσθετο 
προσωπικό, αλλά με αποσπάσεις, στους 
Δήμους. Αυτό θα επιφέρει σημαντική 
εξοικονόμηση πόρων σε λειτουργικά κό-
στα (όπως ενοίκια για κτήρια), κυκλοφο-
ριακή αποσυμφόρηση και θα εξυπηρετεί 
καλύτερα τους πολίτες της πόλης και 
υπαίθρου.
Οι σημερινές δύσκολες οικονομικές 
πραγματικότητες μας οδηγούν σε αποφά-
σεις και κινήσεις που θα βοηθήσουν στην 
εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν προς άλλες κοινωνικές 
ανάγκες και άλλες κατευθύνσεις.

Η ανάπτυξη του θεσμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι στην δική μας 
αντίληψη συστατικό στοιχείο της δημο-
κρατικής λειτουργίας της πολιτείας. Σαν 
θεσμός από την φύση του προοδευτικός, 
ενισχύει τις προϋποθέσεις αποκέντρω-
σης της εξουσίας και διεύρυνσης της λα-
ϊκής συμμετοχής. Σε ένα σύγχρονο κρά-
τος, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, ο 
ρόλος της Τ.Α. στο διοικητικό σύστημα 
είναι αναβαθμισμένος. 
Το οργανωτικό σχήμα της πρωτοβάθμιας 
Τ.Α. στηρίζεται κύρια στη διάκριση με-
ταξύ αγροτικών και αστικών οικισμών. 
Το φαινόμενο της θέσπισης διαφορετι-
κών τύπων ΑΤΑ δημιουργεί σοβαρότατα 
προβλήματα. Ο Περί Δήμων Νόμος του 
1985 στα πλαίσια μιας κακώς νοούμενης 
αποκέντρωσης αλλά ίσως και μικροκομ-
ματικές σκοπιμότητες, συνέβαλε στο 
επίμαχο φαινόμενο της πολυδιάσπασης 
και της ίδρυσης εξαρχής μη βιώσιμων 
διοικητικών μονάδων. Ο δε Περί Κοινο-
τήτων Νόμος μόλις το 1999 έγινε προ-
σπάθεια για εκσυγχρονισμό παρέχοντας 
μια σχετική αυτονομία στις κοινότητες.
Η Κύπρος έχει το μικρότερο μέσο πλη-
θυσμό ΑΤΑ (1500 κάτοικοι) με μικρές 
αποστάσεις (18ΚΜ2) γιατί είναι πυκνο-
κατοικημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
από τις 353 κοινότητες (όπου σήμερα 
κατοικεί το 40% του πληθυσμού) περί-
που οι 100 έχουν πληθυσμό μικρότερο 
από 100 κατοίκους ενώ άλλες εκατό πε-
ρίπου έχουν πληθυσμό από 101-300 κα-
τοίκους. Μόλις 50-60 κοινότητες έχουν 
περισσότερους από 1000 κατοίκους.
Οι πολυάριθμες μικρές και τελικά μη 
βιώσιμες κοινότητες παρουσιάζονται 
ανήμπορες να προσφέρουν τις βασικές 
υπηρεσίες και υποδομές στους πολίτες 
τους.  Η έλλειψη ικανοποιητικής χρημα-

τοδότησης, ο δυισμός ως προς το ρόλο 
των δήμων και των κοινοτήτων, η ανα-
ντιστοιχία των θεσμών με λειτουργικές 
γεωγραφικές ενότητες, αλλά και ο έντο-
νος και πολυδιάστατος κρατικός παρεμ-
βατισμός, ιδίως στις κοινότητες εξαιτίας 
των διοικητικών τους αδυναμιών, είναι 
από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
απαντώνται όσον αφορά τη διοικητική 
διάρθρωση των Τοπικών Αρχών.
Απότοκο των πιο πάνω συμπερασμά-
των έρχεται ευτυχώς να απαντήσει στις 
προκλήσεις που έχει μπροστά της η Τ.Α. 
η μελέτη που έχει εκπονηθεί από το 
υπουργείο Εσωτερικών  σε συνεργασία 
με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.
Οι μελετητές στηρίχθηκαν σε τρία σε-
νάρια. Λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια 
αυτά πιστεύουμε ότι η Τ.Α στην Κύπρο 
πρέπει να προχωρήσει σε τολμηρά βή-
ματα εκσυγχρονισμού και αναδιοργά-
νωσης. Είναι γ’ αυτό που νομίζουμε ότι 
το δεύτερο σενάριο φαντάζει κατά την 
άποψη μας αποτελεσματικό. Αυτό προ-
ϋποθέτει την ανάληψη θεσμικών πρω-
τοβουλιών για την υιοθέτηση ισχυρών 
οικονομικών και άλλων κινήτρων με 
στόχο την προώθηση της εθελούσιας 
συμπλεγματοποίησης Δήμων και Κοι-
νοτήτων, τη συνένωση και επέκταση 
των Συμβουλίων υδατοπρομήθειας και 
Αποχετεύσεων, καθώς και τη μεταφορά 
επιπλέον περιβαλλοντικών αρμοδιοτή-
των στα νέα σχήματα που θα προκύ-
ψουν.
Ως πρώτο βήμα επιλέγεται ο ενιαίος και 
χωροταξικός σχεδιασμός και αναπτυξι-
ακός προγραμματισμός της περιφερει-
ακής και τοπικής ανάπτυξης (τόσο των 
αστικών περιοχών όσο και της υπαί-
θρου) και για το λόγο αυτό εκπονείται 
το «Εθνικό Σχέδιο Τοπικής Ανάπτυξης», 

χωροθετούνται οι γεωγραφικές περιοχές 
που θα αποτελέσουν την γεωγραφική 
βάση της Τ.Α. και εκπονούνται τα «Το-
πικά Αναπτυξιακά Σχέδια» σε καθεμιά 
από αυτές τις γεωγραφικές περιοχές, με 
βάση το «Εθνικό Σχέδιο Τοπικής Ανά-
πτυξης».
Κάθε γεωγραφική περιοχή μπορεί να 
αποτελείται από ένα μεγάλο Δήμο ή 
από ένα μεγάλο Δήμο και μικρότερους 
γειτονικούς Δήμους ή και Κοινότητες ή 
από Ομάδα Δήμων ή από Ομάδα Κοι-
νοτήτων. Το βασικό κριτήριο για τη χω-
ροθέτηση των γεωγραφικών περιοχών 
είναι η συγκρότηση ανθρωπογεωγραφι-
κών ενοτήτων που έχουν ικανό μέγεθος 
ώστε το πλαίσιο γεωγραφικής περιοχής 
να μπορεί να οργανωθεί ο προγραμ-
ματισμός της τοπικής ανάπτυξης και η 
παροχή των βασικών υπηρεσιών στους 
πολίτες. Η κάθε ανθρωπογεωγραφική 
ενότητα πρέπει να έχει τις βασικές λει-
τουργίες μιας σύγχρονης πόλης.  
Σε κάθε γεωγραφική περιοχή προβλέπε-
τε να συγκροτηθεί και ένας «Σύνδεσμος 
ΑΤΑ» ο οποίος θα ονομασθεί σύγχρονο 
σύμπλεγμα που θα αναλάβει να ασκή-
σει τις αρμοδιότητες που δεν μπορούν 
να ασκήσουν οι Δήμοι. Στο Διοικητικό 
του Συμβούλιο συμμετέχουν αιρετοί εκ-
πρόσωποι των ΑΤΑ μελών του.    
Σε κάθε επαρχία συγκροτείται Επαρχι-
ακό Συμβούλιο με αιρετούς εκπροσώ-
πους των Δήμων και των Συνδέσμων 
(Σύμπλεγμα) ΑΤΑ της επαρχίας, αναλο-
γικά σύμφωνα με το πληθυσμό και ανα-
λαμβάνει το συντονισμό των ΑΤΑ.
Το Επαρχιακό Συμβούλιο διαμορφώ-
νει, συντονίζει, εποπτεύει τα ζητήματα 
που  σήμερα ασχολούνται τα Συμβούλια 
υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχε-
τεύσεων, διαχείριση στερεών αποβλή-

των και σκυβάλων. Θα μπορούσε να με-
λετηθεί και η μεταφορά στο Επαρχιακό 
Συμβούλιο και  ενιαίας πολεοδομικής 
ανάπτυξης μέσα από ενιαία σε Επαρχι-
ακό επίπεδο αντίκρυση με τη σύσταση 
νέας Ενιαίας Αρχής Ανάπτυξης. 
Οι συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 
ή Συνδέσμων Δήμων ή Κοινοτήτων γί-
νεται χωρίς επιβολή με εθελούσια συμ-
μετοχή των Κοινοτήτων και των Δήμων. 
Σε κάθε νέο Δήμο διασφαλίζεται ότι η 
ενδοδημοτική αποκέντρωση με τη συ-
γκρότηση πολιτικο-διοικητικής οντότη-
τας (αιρετού οργάνου και υπηρεσίας) σε 
κάθε συνενούμενο Δήμο καθώς και σε 
κάθε κοινότητα που έχει ελάχιστο πλη-
θυσμό (π.χ. άνω των 200 κατοίκων) και 
ένα μονοπρόσωπο αιρετό όργανο στις 
υπόλοιπες ΑΤΑ (π.χ. Πρόεδρο).
Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση είναι ένα σημαντικό βήμα στο 
εκσυγχρονισμό της Κυπριακής κοινωνί-
ας. Μέσα από το «Δεκαετές Πρόγραμμα 
Μεταρρύθμισης» προωθούνται σημα-
ντικές βασικές αρχές που εξυπηρετούν 
τους βασικούς  λόγους ύπαρξης της Τ.Α. 
όπως:    
Μέχρι τις επόμενες Δημοτικές και Κοι-
νοτικές εκλογές στοχεύουμε μόνο νο-
μοθετική ρύθμιση των αλλαγών με την 
ενοποίηση των Περί Δήμων και Κοινο-
τήτων νόμων χωρίς να προχωρήσουμε 
στην όποια εφαρμογή τους. Μετά τις 
εκλογές και στα επόμενα κύρια πέντε 
χρόνια έχουμε τον χρόνο να προχωρή-
σουμε στην υλοποίηση των θεσμικών 
αλλαγών που πρωτοποριακά προωθού-
νται.  
Πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις και τις απαιτήσεις της επο-
χής μας. Μπορούμε!

Δημοτική Ομάδα Δημοκρατικού Κόμματος 
«Διοικητική Αποκέντρωση - Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση - Διεύρυνση της Δημοκρατίας - Ενδυνάμωση του Πολίτη»

Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για 
την αναδιάρθρωση των Δημοσίων 
Συγκοινωνιών σε μια προσπάθεια 
απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού 
φόρτου της μείζονος Λευκωσίας. 
Είναι η πολλοστή φορά που οι 
Δημόσιες Συγκοινωνίες προβάλ-
λονται σαν εκείνο το μαγικό μέσο 
που θα δώσει την λύση. Μακάρι 
να ήταν έτσι.  Δυστυχώς αυτό το 
μέτρο από μόνο του δεν θα δώσει 
την λύση. Χρειάζονται να γίνουν 
πολλά, πάρα πολλά. Και είναι να 
διερωτάται κανείς γιατί δεν έγιναν 
τα τελευταία 30-35 χρόνια.  

Η κινητικότητα εντός της μείζονος 
Λευκωσίας αφέθηκε εξ’ ολοκλήρου 
στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, και γύρο 
από το ιδιωτικό αυτοκίνητο αναπτύ-
χθηκε μια ολόκληρη οικονομία, η 
οποία με την σειρά της τροφοδοτεί 
με πόρους το κράτος, τα μεγάλα οι-
κονομικά συμφέροντα, της πετρελαϊ-
κές εταιρείες και τόσους άλλους.
Σήμερα η κάθε κυπριακή οικογένεια 
διαθέτει δυο-τρία ή και τέσσερα αυ-
τοκίνητα για τις μετακινήσεις της. 
Στην πράξη είναι ένα μεγάλο οικονο-
μικό βάρος για την κάθε οικογένεια. 
Γύρο από το ιδιωτικό αυτοκίνητο 

αφέθηκε από το κράτος να αναπτυ-
χθεί μια νοοτροπία, μια αναγκαιό-
τητα, ένα μέσο προβολής και καθο-
ρισμού κοινωνικής τάξης για μέρος 
του πληθυσμού, αλλά και δημιουρ-
γία ενός μονόδρομου που δύσκολα 
θα αλλάξει.
Εισέπραξε το κράτος τα τελευταία 
τριάντα χρόνια τεράστια ποσά από 
την χρήση του ιδιωτικού αυτοκι-
νήτου, και αντί να τα διέθετε ώστε 
μεσοπρόθεσμα να είχε επέλθει η 
απεξάρτηση κατά το δυνατόν από το 
ιδιωτικό αυτοκίνητο, με την έλλειψη 
ορθολογιστικής διάθεσης των πόρων 
που εισέπραττε, άφησε τα πράγματα 
να οδηγηθούν σ’ αυτή τραγική κατά-
σταση που είναι σήμερα.
Είχε το Κράτος και οι Τοπικές Αυ-
τοδιοικήσεις τα χρόνια που πέρασαν 
υποχρέωση να αναπτύξουν το πρω-
τεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο 
της πόλης μας, σύμφωνα με το τοπι-
κό σχέδιο που ενεκρίθη προ εικοσαε-
τίας και πλέον. Ότι έγινε, έγινε κατά 
τρόπο μπαλωματικό. Πολλές φορές 
βεβιασμένα και άστοχα, προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθούν ανάγκες της 
στιγμής ή και ιδιωτικά συμφέροντα. 
Η πόλη μας αναπτύχθηκε άναρχα. 
Χωρίς όραμα. Προσφέρθηκε πλού-

τος μέσα από την ένταξη περιουσιών 
σε οικιστικές ζώνες, χωρίς όμως να 
ζητηθεί από αυτούς που ευεργετήθη-
καν, να αναπτύξουν έγκαιρα και το 
ανάλογο οδικό δίκτυο. Με τους αδι-
άνοικτους δρόμους που υπάρχουν, 
η συνέχεια του οδικού δικτύου πα-
ραλύει. Κτίστηκε Δημόσιο σχολείο 
στον Δήμο μας (περιοχή Κωνστα-
ντινουπόλεως) που λόγω αυτού του 
προβλήματος αδυνατείς να εντοπί-
σεις προσπέλαση. Κτίστηκε μεγάλο 
Ιδιωτικό Νοσοκομείο που και πάλι 
περιστοιχίζεται από αδιάνοικτους 
δρόμους (οδός Δοσιθέου κτλ), συ-
μπτώματα όλα αυτά παράλυτης κι-
νητικότητας  
Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε ανεπι-
φύλακτα την ανάπτυξη των Αστικών 
Συγκοινωνιών. Μακάρι το 3-4% που 
σήμερα χρησιμοποιεί τις Δημόσιες 
συγκοινωνίες τα προσεχή χρόνια να 
φθάσει το 8-10%, έστω και αν αυτό 
το ποσοστό είναι πολύ μακριά από το 
40% (και πλέον) των Αθηναίων που 
χρησιμοποιούν τις Δημόσιες Συγκοι-
νωνίες. Να είμαστε όμως βέβαιοι 
πως το Κυκλοφοριακό πρόβλημα για 
να επιλυθεί ή έστω και να απαμβλυν-
θεί, χρειάζεται να γίνουν παράλληλα 
και άλλες ενέργειες όπως:

1. Δημιουργία μεγάλων χώρων στάθ-
μευσης.

2. Ολοκλήρωση των πεζοδρομίων σε 
ολόκληρη την πόλη, ώστε ο πολίτης  
να αρχίσει να περπατάει και πάλι. 

3. Δια νόμου να υποχρεωθούν οι 
ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, να ολοκλη-
ρώσουν εντός τακτής προθεσμίας 
το οδικό δίκτυο, που διέρχεται μέσα 
από την οικοπεδοποιήσιμη τους γη. 
υπάρχει ο τρόπος. Η επιβολή ειδικής 
φορολογίας . 

4. Να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστέ-
ρηση το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της 
μείζονος Λευκωσίας.

5. Να τολμήσει το κράτος να εφαρ-
μόσει το κλιμακωτό ωράριο στην 
Δημόσια υπηρεσία και στους Ημι-
κρατικούς Οργανισμούς. Θα χρεια-
στεί να υπάρξει διάλογος με τις  συν-
δικαλιστικές τους οργανώσεις. Τον 
τελικό λόγο όμως πρέπει να τον έχει 
το κράτος. Όλα τα πιο πάνω είναι 
σκέψεις και προβληματισμοί. Γιατί 
το επίπεδο ζωής μας κρίνεται καθη-
μερινά και από επίπεδο καθαρότητας 
του αέρα που αναπνέουμε.

Δημοτική Ομάδα  ΔΗΣΥ

Δημόσιες Συγκοινωνίες και Κυκλοφοριακό

Η κλιματική αλλαγή είναι, σε σχέση με τις άμε-
σες συνέπειες της, πολύ πιο σοβαρή απ’ ότι υπο-
λογιζόταν αρχικά, γι’ αυτό και το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα της Κύπρου τάσσεται ανεπιφύλακτα 
υπέρ της ένταξης του ζητήματος της κλιματικής 
αλλαγής σε όλες τις σφαίρες και σε όλα τα επί-
πεδα, τόσο κρατικά όσο και παγκόσμια. 

Η θερμοκρασία του πλανήτη μας ανεβαίνει επι-
κίνδυνα. Μέσα σε εκατό χρόνια η στάθμη της 
θάλασσας ανέβηκε σημαντικά, οι πάγοι άρχισαν 
να υποχωρούν επικίνδυνα, ενώ ακραία καιρικά 
φαινόμενα ταλανίζουν πολλές χώρες του πλανήτη 
μας. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια επικίνδυνη 
καμπή και δε χωράει καμιά δικαιολογία. Τόσο οι 
κυβερνήσεις όσο και οι πολίτες πρέπει να πράξουν 
ό,τι είναι δυνατό για να σώσουν τον πλανήτη μας 
από βέβαιη καταστροφή. «Η πρόκληση, λοιπόν, 

της κλιματικής αλλαγής και ό,τι κάνουμε γι’ αυτήν, 
θα καθορίσει εμάς, την εποχή μας και σε τελευταία 
ανάλυση, την παγκόσμια κληρονομιά μας. (Γενι-
κός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-Μουν)».
Με τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, της σημαντικότε-
ρης διάσκεψης για τη κλιματική αλλαγή, στόχος 
είναι η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
απο τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο Δήμος Στροβόλου συμμετέχει στην προσπά-
θεια αυτή με διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα 
όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων το οποίο είναι 
μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου συνεργασίας 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Δήμων κατά της κλιμα-
τικής αλλαγής και είναι ο πρώτος δήμος που έχει 
ολοκληρώσει το ενεργειακό σχέδιο δράσης και 
έχει μπει στην εφαρμογή κάτι πολύ σημαντικό, 
καθώς και στο πρόγραμμα Τ.α.Τ στα πλαίσια του 

Intelligent Energy Europe που αφορά σε ένα Αυτο-
ποιημένο Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων (bike 
sharing) που είναι πολύ πρωτοποριακό και συμ-
βάλλει στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.
Πολλά όμως, πρέπει να γίνουν τόσο σε εθνικό 
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο δημοτών. Πρέπει με 
μεθοδευμένες κινήσεις να λάβουμε όλοι μέρος στη 
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Να ενθαρρυνθούν 
οι οικολογικά φιλικές επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες, οι οποίες όχι μόνο θετικά αποτελέσματα θα 
έχουν για το περιβάλλον, αλλά θα προσφέρουν και 
μια ανάσα στην περίοδο οικονομικής κρίσης που 
διανύουμε. 
Η πρόληψη και η ανακύκλωση πρέπει να γίνουν 
συνείδηση του κάθε δημότη και αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα απο την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ. 
Πρέπει επιτέλους να περάσει το μήνυμα ό,τι ο 
πλανήτης μας, μας χρειάζεται.

Δημοτική Ομάδα ΕΔΕΚ 
Κλιματική Αλλαγή και Ανάγκη Ριζοσπαστικών Μέτρων

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Δημοτική Ομάδα ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ν.Δ. 
Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανάγκη της εποχής μας – Πρόσκληση και πρόκληση, απαντούμε παρών;
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Η γεωγραφική θέση του Δήμου Στρο-
βόλου, μοιραία τον έχει «καταδικά-
σει» να εισπνέει το καυσαέριο της 
καταπληκτικής πλειοψηφίας όσων 
οχημάτων ταξιδεύουν από και προς 
την πρωτεύουσα!
Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα δια-
σχίζουν καθημερινά τους δρόμους του 
Δήμου μας με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούν ένα κυκλοφοριακό χάος, ένα πε-
ριβάλλον φορτωμένο με διοξείδιο του 
άνθρακα, μια ατμόσφαιρα ακατάλλη-
λη, πολλές φορές, για τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Η ποιότητα της ζωής των 
δημοτών του Δήμου μας, υποβαθμίζε-
ται καθημερινά με απρόβλεπτες συνέ-
πειες στην υγεία του.
Η μέχρι σήμερα ελλιπής έως και ανύ-
παρκτη δημόσια συγκοινωνία έχει σο-
βαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
τον άνθρωπο.  
Οι δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθή-
κες, η επιβαρυμένη ατμόσφαιρα από 
την εκτενή χρήση του αυτοκινήτου, 
η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ανε-
πάρκεια των χώρων στάθμευσης, δια-
μορφώνουν μια πραγματικότητα ανυ-
πόφορη για την καθημερινή ζωή των 
δημοτών, τη δημόσια υγεία και την 
ποιότητα ζωής τους. 

Αν η κατάσταση αφεθεί έτσι, χωρίς 
προσπάθειες βελτίωσης, χωρίς τη 
λήψη δραστικών και ουσιαστικών μέ-
τρων, αναμφίβολα όλα αυτά που περι-
γράφουμε θα γίνουν 
πολύ πιο χειρότερα. 
Τα μέτρα όμως που 
πρέπει να παρθούν, 
σε καμιά περίπτω-
ση δε θα πρέπει να 
περιοριστούν στην 
διάνοιξη ή τη δια-
πλάτυνση μεγάλων 
δρόμων και λεωφό-
ρων. Θέση μας είναι 
πως, όσο μεγαλύτε-
ρους δρόμους φτιά-
χνουμε, τόσο περισ-
σότερα αυτοκίνητα 
θα έρχονται και άλλο 
τόσο θα πολλαπλα-
σιάζεται το ήδη πολύ 
σοβαρό κυκλοφορι-
ακό πρόβλημα του 
Στροβόλου.   
Οι ελπίδες μας επι-
κεντρώνονται στο 
φιλόδοξο Ολοκλη-
ρωμένο Σχέδιο Κι-
νητικότητας για τη 

Λευκωσία του υπουργείου Συγκοινω-
νιών. Με αυτό το σχέδιο, πολλά αυτο-
κίνητα θα σταματήσουν να διέρχονται 
τους δρόμους του Στροβόλου, μεγάλο 

ποσοστό καυσαε-
ρίου θα σταματή-
σει να δηλητηρι-
άζει τον αέρα που 
αναπνέουμε, θα 
μειωθεί η ηχορύ-
πανση και άλλα 
πολλά. 
υπάρχουν όμως 
και άλλα μέτρα 
που μπορούμε 
να πάρουμε για 
απάμβλυνση του 
κυκλοφοριακού 
χάους. Όπως για 
παράδειγμα, η 
κατασκευή ποδη-
λατοδρόμων, σε 
επίπεδο και σχε-
διασμό ανάλογο 
των υφιστάμενων 
συνθηκών.
Σύγχρονες μελέ-
τες για την υγεία 
καταδικάζουν την 
καθιστική ζωή 

και την παντελή έλλειψη άσκησης και 
επιβάλλουν στις αρχές τοπικής αυτοδι-
οίκησης να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα και τις υποδομές, ώστε να ωθή-
σει τους πολίτες προς την άσκηση και 
τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
και της υγείας τους.
Απέναντι στη διαμορφωμένη αυτή 
κατάσταση, η χρήση του ποδηλάτου 
ως μέσου μετακίνησης εντός πόλεως 
αποτελεί μια λύση, αρκετά αποτελε-
σματική, απόλυτα καθαρή, οικολογική 
και οικονομική. 
Μπορεί να δώσει λύση, τόσο για την 
επιβαρυμένη περιβαλλοντική καθημε-
ρινότητα, όσο και για τη διατήρηση 
της υγείας των πολιτών.   
Με δεδομένο τις πολιτικές για τη βελ-
τίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, 
τον περιορισμό του θορύβου, τη μεί-
ωση του κυκλοφοριακού φόρτου, την 
επανάκτηση του δημόσιου χώρου, κα-
θώς και για την αναβάθμιση της υγείας 
των πολιτών, οι ποδηλατόδρομοι απο-
τελούν υποχρέωση για ένα μεγάλο και 
πολιτισμένο Δήμο. 

Άθως Αγαπητός
Δημοτικός Σύμβουλος
Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι 
δημότες του Στροβόλου ζούμε καθη-
μερινά μέσα στο μποτιλιάρισμα και το 
καυσαέριο που υπονομεύουν την ποι-
ότητα ζωής και το περιβάλλον του δή-
μου μας. Είναι γεγονός, ότι ο μεγάλος 
αριθμός οχημάτων και η υπερβολική 
χρήση τους, δημιουργούν ένα εχθρι-
κό περιβάλλον για όσους επιλέγουν 
να μετακινούνται με φιλικούς προς 
το περιβάλλον τρόπους είτε πεζοί είτε 
με ποδήλατο. Ακόμα η έλλειψη κα-
τάλληλων υποδομών μεγιστοποιεί το 
πρόβλημα και αυξάνει τους κινδύνους 
μετακίνησης.
Η αυξανόμενη διέλευση μεγάλων κυ-
κλοφοριακών φόρτων μέσα απο το 
δήμο μας, λόγω της περιορισμένης 
ικανότητας του τοπικού οδικού δι-
κτύου, έχει ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία των γνωστών κυκλοφοριακών 
δυσκολιών που όλοι αντιμετωπίζουμε 
καθώς και την έξαρση των προβλη-
μάτων θορύβου και ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από τους ρύπους που εκ-
πέμπονται. Μπορεί αυτός ο φαύλος 
κύκλος της υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος και της ποιότητας ζωής 
των δημοτών του Δήμου Στροβόλου 
να σπάσει; Η συνταγή είναι γνωστή 
και εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 

1970 σε όλη την Ευρώπη. Δημιουργία 
υποδομών και κινήτρων για ενίσχυση 
των φιλικών προς στο περιβάλλον 
τρόπων μετακίνησης. 
Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει 
να δημιουργήσουμε και στον Δήμο 
Στροβόλου πεζόδρομους και άξονες 
ποδηλάτου που να μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν από τους πεζούς και 
τα ποδήλατα για ασφαλή μετακίνηση 
χωρίς προβλήματα. Αυτός ο στόχος 
δεν είναι ανέφικτος αρκεί να δούμε το 
μέλλον με διορατικότητα. Τώρα είναι 
η ευκαιρία να σπάσουμε τον φαύλο 
κύκλο της προβληματικής διακίνησης 
στον δήμο μας. Πριν λίγες βδομάδες 
το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έρ-
γων διοργάνωσε την ειδική παρουσί-
αση για ενημέρωση των πολιτών και 
των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά 
με τις πρόνοιες του Ολοκληρωμέ-
νου Σχεδίου Κινητικότητας για τη 
Λευκωσία που καλύπτει τη δεκαετία 
2010-2020.
Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης 
παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των 
Συμβούλων του υπουργείου για τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις στο κυκλο-
φοριακό, τις δημόσιες συγκοινωνίες 
και την κατασκευή ποδηλατοδρόμων 
και πεζοδρόμων στην ευρύτερη περι-

οχή της πρωτεύουσας.
Είναι ευκαιρία τόσο για τον ίδιο τον 
Δήμο Στροβόλου και για κάθε δημότη 
μας να συμμετέχουν σε Αυτή τη δια-
βούλευση που είναι σε εξέλιξη στο 
υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
και να εκφράσουν την απαίτηση μας 
για τη δημιουργία στην περιοχή μας 
με τη συνδρομή του κράτους, του 
αναγκαίου δικτύου διακίνησης πο-
δηλάτων και πεζών που θα συμβάλει 
στη μείωση της κυκλοφορικής ταλαι-
πωρίας στην περιοχή μας και θα στα-
ματήσει την υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος και του φυσικού δυνα-
μικού του δήμου μας.
Ήδη το πρώτο βήμα προς αυτή 
την κατεύθυνση έγινε με την έναρ-
ξη υλοποίηση του Πεζόδρομου-
Ποδηλατόδρομου στον Πεδιαίο ποτα-
μό, ενός έργου ουσιαστικής σημασίας 
για το Δήμο Στροβόλου. Με το έργο 
θα δημιουργηθεί ένας μακρύς άξονας 
κυκλοφορίας για πεζούς και ποδήλα-
τα που θα διευκολύνει την πρόσβαση 
και διακίνηση από και προς ο κέντρο 
της Λευκωσίας. Έτσι οι δημότες του 
Στροβόλου θα μπορούν να κινηθούν 
προς τη Λευκωσία με ασφάλεια με 
ποδήλατο ή και πεζοί μακριά από τα 
αυτοκίνητα και μέσα σε φυσικό πε-

ριβάλλον. Επομένως έχουμε ελπίδες 
ότι είναι εφικτό να σπάσει ο φαύλος 
κύκλος της υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος και της διακίνησης στον 
δήμο μας.

Του Κώστα Σωφρονίου
Δημοτικού Συμβούλου ΕΥΡΩ.ΚΟ

Σωτήριο μέτρο η κατασκευή ποδηλατόδρομων

Να σπάσει ο φαύλος κύκλος της υποβάθμισης

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 ΙΟΥΛΙΟΣ

Πέμπτη 01/07/2010, 20:30
Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχομένων»
Συμμετέχει η Ορχήστρα Χρωμάτων 
Κύπρου 
Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Δ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς : 
Δήμος Στροβό-
λου σε συνερ-
γασία με τους 9 
Κατεχόμενους 
Δήμους Αμμοχώ-

στου  Κερύνειας, Ακανθούς, Καραβά, 
Κυθραίας, Λαπήθου, Λευκονοίκου, 
Λύσης και  Μόρφου
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του 
Εξοχότατου Προέδρου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, κυρίου Δημήτρη 
Χριστόφια.

Κυριακή 04/07/2010
Ετήσιο Μνημόσυνο 
Εθνομάρτυρα Αρχι-
επισκόπου Κυπρι-
ανού

Χώρος: Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσε-
λεούσας
Διοργανωτές: Δήμος Στροβόλου και 
Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας 
Χρυσελεούσας

Δευτέρα 05/07/2010, 20:30
ΘΕρΙΝΕΣ ΣυΝΑυΛΙΕΣ 
«Πού πας χωρίς αγάπη» με το Μουσι-
κό Σχήμα «Ησίοδος»
Χώρος: Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου

Δευτέρα 12/07/2010, 20:30
ΘΕρΙΝΕΣ ΣυΝΑυΛΙΕΣ 
«Τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο» 
με το μουσικό σχήμα Λεωνίδα Πι-
τσιλλίδη  
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου 
Χώρος: Πάρκο των Μικρών Εθελο-
ντών

Δευτέρα 26/07/2010, 21:00
Ποιητική Βραδιά με Πανσέληνο
Αναγνώσεις ποιημάτων από καταξιω-
μένους ποιητές με συνοδεία ζωντανής 

μουσικής
Διοργανωτές: Δήμος Στροβόλου και 
Περιοδικό Λογοτεχνίας «Ακτή» 
Χώρος: Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Τετάρτη 28/07/2010, 20:30
«Μουσικά Ταξίδια» με το μουσικό 
σχήμα Βασίλη Βίκτωρος και Ανδρέα 
Μαύρου 
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου 
Χώρος: Συνοικισμός Άσπρες

Φιλολογικό Μνημόσυνο Αρχιεπισκό-
που Κυπριανού  
Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινω-
θεί αργότερα.
Διοργανωτές: Δήμος Στροβόλου σε 
συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλο-
γο Στροβόλου «Ο Κεραυνός»
Χώρος:  Γυμναστικός Σύλλογος Στρο-
βόλου «Ο Κεραυνός»

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τετάρτη 04/08/2010, 20:30
«Μουσικά Ταξίδια» με το μουσικό 

σχήμα Βασίλη Βίκτωρος και Ανδρέα 
Μαύρου 
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου 
Χώρος: Συνοικισμός Κόκκινες

Τρίτη 24/08/2010, 21:00
Ποιητική Βραδιά με Πανσέληνο

Αναγνώ -
σεις ποι-
η μ ά τ ω ν 
από κα-
ταξιωμέ-
νους ποι-
ητές με 
συνοδεία 

ζωντανής μουσικής 
Διοργανωτές: Δήμος Στροβόλου και 
Περιοδικό Λογοτεχνίας «Ακτή» 
Χώρος: Πάρκο Αγίου Δημητρίου

Τετάρτη 25/08/2010, 20:30
«Μουσικά Ταξίδια» με το μουσικό 
σχήμα Βασίλη Βίκτωρος και Ανδρέα 
Μαύρου 
Διοργανωτής: Δήμος Στροβόλου 
Χώρος: Συνοικισμός Στρόβολος ΙΙ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν  Δ Η Μ Ο Υ  Σ Τ Ρ Ο Β Ο Λ Ο Υ  Γ Ι Α  Ι Ο Υ Λ Ι Ο  -  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Ανάπτυξη πρασίνου στο Στρόβολο
Δημιουργία πάρκων και αναβάθμιση παιδότοπων

Ο Δήμος Στροβόλου έχει δώσει ιδι-
αίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του 
πράσινου και στην δημιουργία πάρ-
κων. Ο Δήμος διαθέτει 78 οργανω-
μένα πάρκα με εμβαδόν 340000m2 
εκ των οποίων τα 57 πάρκα διαθέ-
τουν παιδική χαρά. 

Από το 2002 και εντεύθεν ο Δήμος 
άρχισε να δίδει ιδιαίτερη σημασία 
στη βελτίωση των μέτρων ασφάλει-
ας στους παιδότοπους, γι’ αυτό και 
άρχισε την εφαρμογή ενός προγράμ-
ματος αναβάθμισης των παιδότοπων 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυ-

πα ασφάλειας ΕΝ1176 και ΕΝ1177. 
Ήδη μέχρι σήμερα έχουν δημιουρ-
γηθεί/αναβαθμιστεί 43 παιχνιδότοποι 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφάλειας ενώ μέχρι το τέλος του 
2010 θα αναβαθμιστούν άλλοι 10. 
Στόχος του Δήμου είναι όπως μέχρι το 
τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2011 να 
αναβαθμιστούν όλοι οι παιχνιδότοποι 
ώστε να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα ασφαλείας και τα παιδιά να χρη-
σιμοποιούν τους παιχνιδότοπους με 
ασφάλεια χωρίς προβλήματα ατυχή-
ματος. Εντός του 2009 δόθηκαν στο 
κοινό επτά νέα πάρκα εκ των οποίων 
τα τρία πάρκα στην περιοχή Αρχαγγέ-
λου. Τα πάρκα αυτά προήλθαν από δι-
αχωρισμούς γης και διαμορφώθηκαν 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούν 
τις ανάγκες όλων των δημοτών. Μέ-
χρι το 2010 προβλέπεται να παραλη-
φθούν τρία νέα πάρκα με παιχνιδότο-
πο καθώς και μεγάλος αριθμός χώρων 
πρασίνου.

ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙζΗ
Το Πάρκο καταλαμβάνει ένα χώρο 
3.370 τετρ. μέτρων και περιλαμβάνει 
παιδική χαρά, στεγασμένο καθιστικό 

χώρο, διαδρόμους κίνησης και ελεύ-
θερο χώρο για παιχνίδι με γρασίδια. 
Ο χώρος προσφέρεται και για μικρές 
εκδηλώσεις.

ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ  ΠΑΤΡΙ-
ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥ ζ’ 
Ένας χώρος 2 χιλιομέτρων ανάμεσα 

σε αυτοφυή βλάστηση έχει διαμορ-
φωθεί προσφέροντας στους δημότες 
μια ευκαιρία για περίπατο και ξεκού-
ραση. 
Οι καθιστικοί χώροι σε όλο το μήκος 
του πάρκου κάτω από το φύλλωμα 
των ευκαλύπτων, οι πλατείες και η 
παιδική χαρά με παιχνίδια που πλη-
ρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφά-
λειας ικανοποιούν ηλικιακά όλους 
τους δημότες. Αξιοσημείωτο το παλιό 
υδραγωγείο που μετά την ανάπλαση 
του χώρου έχει γίνει πόλος έλξης των 
περαστικών.

ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥ-
ΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
Ένα μικρό πάρκο σε μια αναπτυσ-
σόμενη γειτονιά προτίθεται να εξυ-
πηρετήσει τους δημότες παρέχοντας 
ώρες ξεκούρασης και παιχνιδιού για 
μεγάλους και παιδιά. Διαθέτει παιδι-
κή χαρά, καλυμμένο καθιστικό χώρο 
και γρασίδια.

Ο Δήμος Στροβόλου στην προσπά-
θεια του για ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των δημοτών προωθεί την 
εκστρατεία για την κομποστοποίηση 
οικιακών οργανικών αποβλήτων. 
Κομποστοποίηση είναι η φυσική δια-
δικασία κατά την οποία τα οργανικά 
απόβλητα, φρούτα, λαχανικά, φύλλα, 
κλαδέματα κ.α. μετατρέπονται σε ένα 
πλούσιο οργανικό μίγμα που λειτουρ-
γεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα.
Τα οργανικά απόβλητα στην παρου-
σία οξυγόνου και διάφορων μικροορ-
γανισμών ελευθερώνουν τα θρεπτικά 
συστατικά που βρίσκονται δεσμευμέ-
να σε αυτά καθιστώντας τα διαθέσιμα 
στα φυτά. 
Η οικιακή κομποστοποίηση υλοποιεί-
ται με τη χρήση ειδικών κάδων εντός 
των σπιτιών και με τη συμμετοχή των 

δημοτών. Θα μπορούσαμε να αξιο-
ποιήσουμε το 1/3 των απορριμμάτων 
που πετάμε στο σπίτι αποκτώντας ένα 
πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά 
μας. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό 
δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον και 
εξοικονομούμε χρήματα από την αγο-
ρά λιπασμάτων και οργανικής ύλης 
για τις ανάγκες του κήπου μας. 
Για οικιακή χρήση διατίθενται στην 
αγορά πλαστικοί και ξύλινοι κάδοι 
σε διάφορα μεγέθη κατάλληλοι για 
μπαλκόνια ή για κήπους. Ο κάδος δεν 
γεμίζει εύκολα, θα μπορούσε μάλιστα 
να καλύψει τις ανάγκες για δύο νοι-
κοκυριά.
- Τι υλικά μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε στην οικιακή κομποστοποί-
ηση;
Τσόφλια αυγών, υπολείμματα σαλά-

τας, δημητριακά, ρύζι , αλεύρι, ψωμί, 
φλούδες από φρούτα και λαχανικά, 
φύλλα και κλαδέματα από τον κήπο, 
φίλτρα του καφέ, στάχτη από το τζά-
κι, το χαρτί κουζίνας, υπολείμματα 
επεξεργασίας ξύλου όπως πριονίδι 
και ροκανίδι, ξηροί καρποί και τα 
περιβλήματα αυτών, ελαιοπυρήνες 
(κουκούτσι ελιάς), άχυρο, οργανικά 
λιπάσματα (καστανόχωμα, φυλλόχω-
μα), στάχτη καυσόξυλων
- Τι υλικά δεν μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε στην κομποστοποίη-
ση;
Φλούδες εσπεριδοειδών, φύλλα ευ-
καλύπτου και συκιάς, πευκοβελόνες, 
χαρτί γυαλιστερό, με χρώμα ή με με-
λάνι, κρέας και ζωικά απόβλητα, λάδι, 
γαλακτοκομικά, πλαστικά, μέταλλα, 
χημικά, περιττώματα ζώων

Κομποστοποίηση στα νοικοκυριά
Ανακύκλωση οικιακών οργανικών αποβλήτων

ρίχνουμε στον κάδο κομποστοποίη-
σης τα οργανικά υλικά της κουζίνας 
μας και προσθέτουμε φύλλα, κλαδιά 
και λίγο χώμα από τον κήπο μας. 
Τροφοδοτούμε τον κάδο με ποικι-
λία υλικών και ανακατεύουμε κατά 
διαστήματα ώστε να εμπλουτίζεται 
το μίγμα με οξυγόνο. Το πρώτο κό-

μποστ ωριμάζει σε περίπου 3 μήνες 
και μπορούμε να το χρησιμοποιή-
σουμε στον κήπο, στις γλάστρες μας 
ή και στα παρτέρια της αυλής μας. 
Θα έχει μορφή βρεγμένου χώματος 
και σκούρο χρώμα. 
Για επίσπευση της όλης διαδικασί-
ας χρησιμοποιούνται συνήθως γαι-

οσκώληκες, τους οποίους μπορεί 
κανείς να προμηθευτεί από τους 
προμηθευτές των κάδων κομποστο-
ποίησης. Δεν υπάρχει κανένας κίν-
δυνος όταν ακολουθούνται οι απλές 
αυτές οδηγίες. Το υπό κομποστοποί-
ηση μίγμα δεν περιέχει παθογόνους 
οργανισμούς λόγω των υψηλών θερ-

μοκρασιών που αναπτύσσονται στον 
κάδο. 
Ο Δήμος Στροβόλου προτίθεται να 
επιχορηγήσει την αγορά οικιακής 
κομποστοποίησης. Για περισσό-
τερες πληροφορίες παρακαλούμε 
όπως απευθύνεστε στο τηλέφωνο 
22470346.

Κομποστοποίηση - διαδικασία




