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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…

Πρώτος 
Δήμος με 
ISO 9001!

Ο Δήμος 
μας θα 
είναι ο 
πρώτος 
οργανι-
σμός τοπικής αυτοδι-
οίκησης, που θα έχει 
το επίσημο πιστοποι-
ητικό ποιότητας ISO 
9001. 
Διαβάστε το σχετικό 
άρθρο του Δημάρχου 
Σάββα Ηλιοφώτου.

ΣΕΛ. 3

Μέτρα αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εκσυγχρονισμός 
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
Κατασκευή γηπέδων φούτσαλ

Στον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Αθλητι-
κού Κέντρου προχωρεί ο Δήμος Στροβόλου 
και την κατασκευή τεσσάρων μίνι γηπέδων 
ποδοσφαίρου ώστε να καλύψει τις ανάγκες 
άθλησης των δημοτών…

ΣΕΛ. 3

Πιο ασφαλής η Βιο-
μηχανική Περιοχή

Στην αναπαλαίωση του παλιού Δη-
μαρχείου και γενικά την αναζωογό-
νηση του παλαιού πυρήνα προχωρεί 
ο Δήμος Στροβόλου, με επεκτάσεις 
και βελτιώσεις υφιστάμενων οικο-
δομών, κατασκευή πεζοδρομίων, 
χώρων στάθμευσης και πρασίνου.

ΣΕΛ. 10

Στη σελίδα 14

Πολυδύναμο 
Δημοτικό Κέντρο
Παιδικές Λέσχες ολόχρονα!

Στη σελίδα 16

Φωτογραφικός 
Όμιλος Στροβόλου
Περί της τέχνης του φακού

Στη σελίδα 8

«Εγώ πάω με το 
λεωφορείο, εσύ;»
Τροχοδρομούνται λύσεις για 
τα κυκλοφοριακά προβλήμα-
τα στο ΓΣΠ… 

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην 
Κύπρο, ο Δήμος Στροβόλου προχωρεί στη 
λήψη μέτρων καθαρισμού του ατμοσφαιρικού 
αέρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος από την επιβαρυμένη με 
αιωρούμενα σωματίδια ατμόσφαιρα.
Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποι-
ότητας του ατμοσφαιρικού αέρα προγραμμα-
τίζονται μια σειρά από δράσεις με κυριότερες 
αυτές της αλλαγής του τρόπου καθαρισμού οι-
κοπέδων, τον αυστηρότερο έλεγχο των ανεξέ-
λεγκτων καύσεων στερεών υπολειμμάτων...  

ΣΕΛ. 4

Άλλο αέρα αποκτά ο Στρόβολος
Στη σελίδα 2

Βάση δεδομένων για όλες τις 
βιομηχανικές μονάδες του 
Στροβόλου.

Πνευματικό 
Κέντρο στο 
Δήμο μας!
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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 ...... 22470340
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ................ 22318358
Λέσχη Ηλικιωμένων ........................... 22495272
Παιδική Λέσχη Περνερά ..................... 22511015
Παιδική Λέσχη Σταυρού ..................... 22511055
Παιδική Λέσχη Αγίας Μαρίνας ........... 22513821
Παιδική Λέσχη Αγ. Σπυρίδωνα ........... 22513227
Παιδική Λέσχη Χρυσελεούσα ............ 22312978
Παιδική Λέσχη Αρχαγγέλου ............... 22592792
Παιδική Λέσχη Ακρόπολης ................. 22378035
Παιδική Λέσχη Αγ. Δημητρίου............ 22316525
Παιδική Λέσχη Κων/πόλεως ............... 22320711
Παιδική Λέσχη Π. Γεωργιάδης ........... 99024974
Εργαστήρι Δημιουργικής Ενασχόλησης
“ Αριάδνη” .......................................... 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

Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου 
αυτή την περίοδο γίνονται εργασίες 
αναβάθμισης. Πληροφορίες στη σελ.3 ή στα 
τηλέφωνα 22318358, 22470380

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

νος Ύλ

Σχεδιασμός - Επιμέλεια:
ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ. 22780007

Επεξεργασία Κειμένων:
“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες

Εκτύπωση:
Cassoulides 

MasterPrinters
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ΕΓΙΝΑΝ

Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε 
25000 αντίτυπα 

και διανέμεται δωρεάν σε όλα 
τα υποστατικά του Στροβόλου

Η δημιουργία βάσης δεδομένων για όλες 
τις βιομηχανικές μονάδες του Στροβόλου, 
που να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα 
για χρήση, είναι επιτακτική ανάγκη για 
να μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτε-
λεσματικά, επεισόδια τα οποία δυνατό να 
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
υγεία χιλιάδων ανθρώπων της γύρω περι-
οχής. 
Αυτό ήταν το σημαντικότερο συμπέρασμα 
της ευρείας σύσκεψης που έγινε πρόσφατα 
στο Δήμο Στροβόλου υπό την προεδρεία 
του Δημάρχου κ. Σάββα Ηλιοφώτου, στην 
οποία συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα 
Κυβερνητικά Τμήματα και το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας με την 
συμμετοχή βιομηχάνων της περιοχής.
Όλοι οι παρευρεθέντες, συμφώνησαν  επίσης, ότι 
επιβάλλεται η χαρτογράφηση της περιοχής και η 
τοποθέτηση όλων των εργοστασίων σε χάρτη με 
διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τον βαθμό επι-
κινδυνότητας τον οποίο έχουν και την έκταση των 
συνεπειών τις οποίες αναμένεται να προκύψουν 
από ενδεχόμενο συμβάν όπως μια έκρηξη ή μια 
πυρκαγιά.
Ζητήθηκε επίσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μόνιμου 
πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή, για να είναι 
δυνατή ή άμεση επέμβαση σε περίπτωση επεισοδί-
ου λόγω και της μεγάλης συμφόρησης της τροχαίας 
που επικρατεί στην περιοχή σχεδόν όλες τις ώρες 
του εικοσιτετραώρου και στην διάρκεια ποδοσφαι-
ρικών αγώνων. Ο Σταθμός αυτός, θα υποστηρίζει 
επίσης την ευρύτερη περιοχή, στην οποία βρίσκεται 
το Γενικό Νοσοκομείο, οι Φαρμακευτικές αποθήκες 
του κράτους και μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις.
Επισημάνθηκε επίσης ότι λόγω της γειτνίασης της 
βιομηχανικής περιοχής με το ΓΣΠ και της δυνατότη-
τας για ανεξέλεκτη είσοδο και έξοδο σε αυτή, αυξά-
νεται ακόμη περισσότερο η πιθανότητα πρόκλησης 
πυρκαγιάς, πράγμα που κάνει αρκετούς βιομήχα-
νους να βγάζουν σκοπιές τις ώρες των ποδοσφαιρι-
κών αγώνων, για να προστατεύσουν τις περιουσίες 
τους και να εμποδίσουν πιθανές απόπειρες για πρό-
κληση εμπρησμών ή και άλλων βιαιοπραγιών. 
Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας, δήλωσαν στην σύ-
σκεψη ότι αδυνατούν να προσφέρουν αποτελεσμα-

τική φρούρηση της βιομηχανικής περιοχής, αλλά 
ούτε και είναι προτεραιότητα τους, και ζήτησαν να 
πάρουν οι ίδιοι οι βιομήχανοι συλλογικά μέτρα για 
προστασία της περιουσίας τους.
Στην σύσκεψη διαφάνηκε επίσης, ότι τα επιμέρους 
κυβερνητικά τμήματα λίγο πολύ ασχολούνται με 
το θέμα και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο 
που μπορούν! Είναι όμως γεγονός ότι δεν υπάρχει 
συντονισμός των προσπαθειών και ούτε επιτελικός 
σχεδιασμός για συντονισμένη και αποτελεσματική 
δράση και επέμβαση, τόσο προληπτικά όσο και κα-
τασταλτικά. Είναι με άλλα λόγια οι ευρύτερη ασφά-
λεια της περιοχής, στα χέρια της περιστασιακής και 
φιλότιμης δράσης όσων θα καταφέρουν να εμπλα-
κούν και του θεού!
Σε ότι αφορά τις πολεοδομικές και οικοδομικές  
άδειες των βιομηχανικών μονάδων αποφασίστηκε 
να γίνει από τον Δήμο έλεγχος σε όλες και να δοθεί 
περίοδος έξη μηνών για εξασφάλιση τους. Εκτιμά-
ται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των υποστατικών είτε 
δεν έχουν άδειες, είτε έχουν κάνει σε αυτά τροπο-
ποιήσεις και αλλαγές στην χρήση, για τις οποίες δεν 
έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει άδειες. Μετά 
την πάροδο των έξη μηνών ο Δήμος θα προχωρήσει 
στην λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον όσων δεν 
θα συμμορφωθούν. 
Ο Δήμος Στροβόλου και το ΕΒΕΛ θα συνεργα-
στούν, για να γίνει η Βιομηχανική Περιοχή και 
Ζώνη πρότυπη, σε ότι αφορά την ασφάλεια και την 
οργάνωση για πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυ-
νων συμβάντων.
Για την παρακολούθηση των πιο πάνω αποφάσεων 
ορίστηκε νέα συνάντησης τον Ιανουάριο του 2011.

Εκπόνηση Επιτελικού Σχεδίου Δράσης
Ασφάλεια Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου

Άμεση πληροφόρηση:
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε συνεχή ενημέρωση με email ή και sms στο www.strovolos.org.cy
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Στον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου προχωρεί ο 
Δήμος Στροβόλου ώστε να καλύψει 
τις ανάγκες άθλησης των νέων που 
σήμερα αναζητούν όλο και περισσό-
τερο τα μίνι γήπεδα ποδοσφαίρου.

Οι εργασίες για εκσυγχρονισμό του 
Αθλητικού Κέντρου που βρίσκεται δί-
πλα από το Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 
μεταξύ του Μακάρειου Νοσοκομείου 
και της Αγγλικής Σχολής, περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος 
στα άτομα με αναπηρίες και δημιουρ-
γία τεσσάρων γήπεδων φούτσαλ που 
θα κατασκευαστούν στο σημείο που 
μέχρι πρότινος βρισκόταν το γήπεδο 
ποδοσφαίρου.
Η ενοικίαση των νέων γηπέδων ποδο-
σφαίρου όσο και των γηπέδων αντι-
σφαίρισης  θα γίνεται στο διαδίκτυο 

μέσω της επίσημης ιστοσελί-
δας του Δήμου Στρο-

βόλου (http://www.
strovolos.org.cy/). 
Το κόστος του 

έργου υπολογίζεται να ανέλθει στις 
165.000 ευρώ. Η κατασκευή των γη-
πέδων αναμένεται να περατωθεί πριν 
το τέλος του 2010.
Σε αντίθεση με το στίβο που θα πα-
ραμείνει κλειστός μέχρι να ολοκλη-
ρωθούν οι εργασίες, τα γήπεδα αντι-
σφαίρισης δεν επηρεάζονται από τις 
εργασίες και συνεχίζουν να λειτουρ-

γούν. Η πρόσβαση προς αυτά γίνεται 
από παράπλευρη ανατολική είσοδο 
παρά την κεντρική είσοδο και από 
είσοδο του Πάρκου Αγίου Δημητρίου 
στη βόρεια πλευρά του Αθλητικού 
Κέντρου.

Σύγχρονες τάσεις…
Η απόφαση του Δήμου να προχωρή-
σει στην κατασκευή τεσσάρων γη-
πέδων φούτσαλ  κρίθηκε αναγκαία 
λόγω της μη ζήτησης και χρήσης πλέ-
ον του γηπέδου ποδοσφαίρου.
Η απόφαση του Δήμου να προχωρή-
σει στη κατάλληλη διαμόρφωση του 
χώρου, ώστε να γίνει ευκολότερη η 
πρόσβαση για τα άτομα με αναπη-
ρίες μέσα από τη δημιουργία άνετης 
ράμπας για είσοδο και έξοδό τους 
από το κέντρο, εντάσσεται στα πλαί-
σια των προσπαθειών για εξάλειψη 
των διακρίσεων που επιβάλλουν την 
εφαρμογή της αρχής της προσβασι-
μότητας.
Η δημιουργία των γηπέδων φούτσαλ 
θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις αθλη-
τικές υπηρεσίες του Δήμου προς τους 
δημότες και θα αποφέρει επιπλέον 
έσοδα στα ταμεία του Δήμου. 
Ήδη,  δημότες που επικοινωνούν 
με το δημαρχείο φανερώνουν την 
αδημονία τους να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες για να τους δοθεί η δυνατό-
τητα να αθλούνται με άνεση στη συ-
γκεκριμένη περιοχή.

Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
Έργα προσβασιμότητας και κατασκευή γηπέδων φούτσαλ

Δημιουργούμε τέσσερα μίνι γήπε-
δα ποδοσφαίρου (futsal)!

Με σκληρή 
δουλειά και 
επιμονή την  

κατακτήσαμε...
Με βήματα σταθερά ο Στρόβο-
λος προχωρά μπροστά και οδηγά 
την κούρσα της ποιότητας και 
της αναβάθμισης του θεσμού της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στον τόπο 
μας. Πριν το τέλος του 2010, ο 

Δήμος Στρο-
βόλου θα εί-
ναι ο πρώτος 
στην Κύπρο 
οργανισμός 
τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, 
που στο σύ-
νολο των 
υ π η ρ ε σ ι ώ ν 
του θα έχει 
το επίσημο 

πιστοποιητικό ποιότητας ISO 
9001! Τώρα το έχει για το 98%!! 
Το πιστοποιητικό αυτό, σημαίνει 
για τον δημότη του Στροβόλου, 
μόνιμη είσοδο στον χώρο της 
ποιότητας και της αποτελεσματι-
κής εξυπηρέτησης του. Σημαίνει, 
διαρκή προσπάθεια για βελτίωση 
και έλεγχο από εξωτερικό φορέα, 
που με την καθοδήγηση και τις 
διαπιστώσεις του, δεν θα επιτρέ-
ψει πισωγυρίσματα και επάνοδο 
σε παλαιές εποχές. Το πιστοποιη-
τικό δεν σημαίνει εξαφάνιση των 
προβλημάτων και των αδυναμιών, 
γιατί κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο... 
Όλα τα συστήματα ποιότητας σχε-
τίζονται άμεσα με την ποιότητα 
των ανθρώπων που τα διαχειρί-
ζονται. Ασπίδα προστασίας της 
ποιότητας, είναι μόνο ο καλός και 
νομοταγής υπάλληλος, ο καλός 
και αγαθός πολίτης και ο καλός 
και αγαθός δημοτικός σύμβουλος 
και δήμαρχος. Για να κάνουμε το 
όραμα μας για ένα Στρόβολο που 
ο κάθε ένας να θέλει να ζει και να 
εργάζεται πραγματικότητα, πρέπει 
να το συνδέσουμε αμετάκλητα με 
τη δική μας ποιότητα σαν ανθρώ-
πων και να διαφυλάξουμε με τις 
σωστές επιλογές και δράσεις μας, 
την μόνιμη πορεία του Δήμου μας 
στον δρόμο της ποιότητας, την 
οποία μπορέσαμε με σκληρή δου-
λειά να κατακτήσουμε... 

Του Δημάρχου 
Σάββα Ηλιοφώτου
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Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιό-
τητας του Αέρα στην Κύπρο, ο Δή-
μος Στροβόλου προχωρεί στη λήψη 
μέτρων καθαρισμού του ατμοσφαι-
ρικού αέρα, για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλ-
λοντος από την επιβαρυμένη με αι-
ωρούμενα σωματίδια ατμόσφαιρα.
Η λήψη μέτρων αποφασίστηκε σε 
σύσκεψη που συγκάλεσε τέλη Ιου-
λίου ο Δήμαρχος Στροβόλου Σάββας 
Ηλιοφώτου και που συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι δημόσιων υπηρεσιών και 
ιδιωτικών εταιρειών ή οργανισμών 
που ασχολούνται με την εκτέλεση δη-
μοσίων έργων.

Σχέδιο Δράσης
Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε 
ενημέρωση στα θέματα ποιότητας 
της ατμόσφαιρας ενώ αξιολογήθηκαν 
μετρήσεις που ο Κλάδος Ποιότητας 

Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας διεξάγει τακτικά σε διάφορα 
σημεία της Κύπρου και που δείχνουν 
ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι επι-

βαρυμένος με αιωρούμενα σωματίδια 
επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον. Εξετάστηκαν επίσης 
οι διάφοροι τρόποι εκτελέσεως χωμα-
τουργικών έργων, αποθήκευσης χω-
μάτων και μεταφοράς φορτίων μέσα 
από τον Στρόβολο.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε η κα-
τάστρωση Τοπικού Σχεδίου Δράσης 
καθαρισμού της ποιότητας του ατμο-
σφαιρικού αέρα που περιλαμβάνει τα 
εξής μέτρα:
• Οι υπηρεσίες του Δήμου θα προ-
βαίνουν σε τακτικούς ελέγχους όσον 
αφορά χωματουργικά έργα και θα κα-
ταγγέλλουν περιπτώσεις πρόκλησης 
σκόνης πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
• Οι εργολάβοι να μεριμνούν όπως 
απομακρύνονται τα χώματα από τους 
χώρους εργασίας ώστε να αποφεύ-
γεται το ενδεχόμενο διασπορά τους. 

Όσο για τα χώματα, που για σκοπούς 
εκτέλεσης των εργασιών χρειάζεται 
να μείνουν στο χώρο εργασιών, αυτά 
θα πρέπει να σκεπάζονται.
• Στο χώρο εργασιών θα πρέπει να 
υπάρχει δεξαμένη νερού με αντλία 
ώστε να ραντίζεται το χώμα και έτσι 
να αποφεύγεται διασπορά της σκόνης.
• Να προχωρήσουν σε διαβούλευση 
με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και 
άλλες υπηρεσίες ώστε με σκοπό να 
πεισθούν και να συμπεριλάβουν τις 
πιο πάνω απαιτήσεις στους όρους των 
προσφορών για οδικά και άλλα έργα.
• Παρόμοια μέτρα θα πρέπει να λαμ-
βάνονται και κατά την απομάκρυνση 
και μεταφορά χωμάτων και στερεών 
αποβλήτων ώστε να αποφεύγεται η 
διασπορά της σκόνης.
• Θα πρέπει ο Δήμος και οι εργολάβοι 
να προμηθευτούν με ειδικά μηχανή-
ματα καθαρισμού των χώρων που δι-
εξάγονται εργασίες, των δρόμων και 
άλλων ανοιχτών σημείων.
• Αλλαγή στη διαδικασία κατασκευής 
έργων όπου τα συνεργεία των εργο-
λάβων άφηναν τους δρόμους σκαμ-
μένους για να τους επαναφέρει σε 
κατάσταση χρήσης ο Δήμος. Θα γίνει 
δηλαδή σταδιακή προσαρμογή των 
συμβολαίων ώστε να περιλαμβάνουν 
όρους επαναφοράς των δρόμων σε 
κατάσταση χρήσης.
Σίγουρο είναι πως η επιτυχημένη 
εφαρμογή των μέτρων καθαρισμού 
της ατμόσφαιρας θα επιταχύνει τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών για 
βελτίωση του αέρα που αναπνέουμε 
στον Στρόβολο.
*Πηγή: http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/

Άλλο αέρα αποκτά ο Στρόβολος
Μέτρα αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Σε δεύτερη φάση, προγραμματίζεται 
να γίνει συνάντηση με τους εργολά-
βους καθαρισμού οικοπέδων στους 
οποίους θα ανακοινωθεί η απόφαση 
του Δήμου να ζητήσει αλλαγή του 
παραδοσιακού τρόπου καθαρισμού 
με τον οποίο πνίγονται στην σκόνη 
οι γειτονιές και γυμνώνονται τα οικό-
πεδα με αποτέλεσμα την μεταφορά 
σκόνης από τον αέρα. Θα ζητηθούν 
επίσης νέοι τρόποι καθαρισμού των 
οικοπέδων που να είναι πολύ πιο φι-
λικοί προς την ποιότητα του αέρα. 
Ο Δήμος Στροβόλου σχεδιάζει επί-
σης δράσεις για αυστηρότερο έλεγχο 
των ανεξέλεγκτων καύσεων στερε-
ών υπολειμμάτων (π.χ. υπολείμματα 
από κλάδεμα, λαμπρατζιές το Πά-
σχα), και ενημέρωση των γεωργών 

που βρίσκονται εντός των ορίων του 
Δήμου και στις παρυφές του, ώστε 
να μην οργώνουν τα χωράφια τους 
κάτω από ισχυρούς ανέμους, για να 
αποφεύγεται η μεταφορά σκόνης από 
τα χωράφια προς τις κατοικημένες 
περιοχές του Δήμου. 
Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
αέρα είναι και η αγορά σύγχρονου 
μηχανικού εξοπλισμού για τον οδο-
καθαρισμό του Στροβόλου, η απαί-
τηση για επίστρωση των ακάλυπτων 
χώρων στάθμευσης και η συνέχιση 
του προγράμματος αντικατάστασης 
χωμάτινων πεζοδρομίων και κάλυ-
ψης όλων των αυλακιών.
Στην συνέχεια θα μελετηθούν τρόποι 
μείωσης των εκπομπών από αυτοκί-

νητα και καυστήρες των κεντρικών 
θερμάνσεων. Θα μελετηθεί επίσης η 
δυνατότητα μείωσης της κυκλοφο-
ρίας οχημάτων στον παλαιό πυρήνα 
στου Δήμου, ο ατμοσφαιρικός αέρας 
του οποίου επιβαρύνεται λόγο της 
ψηλής κυκλοφορίας οχημάτων. Η 
λειτουργία του προγράμματος Δημό-
σιων Μεταφορών με την αναβάθμιση 
της κυκλοφορίας λεωφορείων προ-
σφέρει αυτή την δυνατότητα.  
Αξίζει να σημειωθεί ό,τι τις συναντή-
σεις και προγραμματιζόμενες αυτές 
δράσεις του ο Δήμος Στροβόλου, 
εντάσσει στα πλαίσια των προσπα-
θειών υλοποίησης του «Συμφώνου 
των Δημάρχων» και του «Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα στην Κύπρο».

Επιπλέον μέτρα βελτίωσης ποιότητας αέρα

Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης Αιωρούμενων Σωματιδίων στους σταθμούς πα-
ρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα Λευκωσία-Κυκλοφοριακός 
και Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου-Ρύπανση Βάσης. *
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Αύξηση στα τέλη αποκομιδής σκυ-
βάλων για το έτος 2010 ύψους 5% 
προτείνει ο Δήμος Στροβόλου, σε 
μια προσπάθεια να ανακτήσει το 
κόστος της Υπηρεσίας συλλογής 
σκυβάλων.
Εν όψει του γεγονότος ότι το τέ-
λος αποκομιδής σκυβάλων αποτελεί 
ανταποδοτικό τέλος, είναι ορθό ο Δή-
μος να ανακτά το κόστος της Υπηρε-
σίας που παρέχει στους δημότες. Το 
προϋπολογιζόμενο κόστος της Υπη-
ρεσίας συλλογής σκυβάλων για το 
έτος 2010 υπολογίζεται να ανέλθει σε 
€3.3532.600,00.
Κατά την κατάρτιση του φορολογικού 
μητρώου έχει υπολογιστεί ότι ο συνο-
λικός αριθμός των φορολογουμένων 
για το έτος 2010 θα ανέλθει σε 26,500 
σε σύγκριση με 25,300 το 2009.
Με βάση τα υφιστάμενα τέλη αποκο-
μιδής σκυβάλων, το συνολικό ύψος 
της φορολογίας αποκομιδής σκυβά-
λων για το έτος 2010 (αφαιρετέων 
των μειώσεων και διαγραφών που 
θα προκύψουν) αναμένεται να ανέλ-
θει σε €3.432.222,00 και το κόστος 
παροχής της Υπηρεσίας συλλογής 
σκυβάλων σε €3.532.600,00. Υπολο-

γίζεται δηλαδή να προκύψει έλλειμμα 
€170.378,00.
Ως εκ τούτου προτείνεται αύξηση στα 
τέλη αποκομιδής σκυβάλων για το 
έτος 2010 ύψους 5%.

Κοινωνική πολιτική
Ο Δήμος Στροβόλου στα πλαίσια 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής έχει 
καταρτίσει κατάλογο με κατηγορίες 
υποστατικών που δημιουργήθηκαν 
στη βάση ορθολογικών και κοινωνι-
κο-οικονομικών κριτηρίων. 
Συγκεκριμένα, στον κατάλογο των 
υποστατικών περιλαμβάνονται  δυο 
κύριες κατηγορίες υποστατικών που 

είναι τα οικιστικά και επαγγελματικά 
υποστατικά. 
Για παράδειγμα στην κατηγορία των 
οικιστικών υποστατικών ανήκουν δι-
άφορες υποκατηγορίες υποστατικών 
όπως αυτές των κανονικών οικογενει-
ών, των πολύτεκνων κανονικών οικο-
γενειών, των ατόμων που διαμένουν 
μόνα τους κλπ.
Έτσι, αναλόγως της οικονομικο-
κοινωνικής κατάστασης του κάθε 
νοικοκυριού ή κατηγορίας του οι-
κιστικού υποστατικού επιβάλλεται 
χρέωση στην οποία συνυπολογίζεται 
έκπτωση ανάλογη της παραπάνω κα-
τάστασης.
Οι διαφορές στις χρεώσεις των 
οικιστικών και επαγγελματικών 
υποστατικών οφείλονται στο συ-
νυπολογισμό ορθολογικών και οικο-
νομικο-κοινωνικών κριτηρίων κατά 
τον αρχικό υπολογισμό του τέλους 
σκυβάλων για την κάθε κατηγορία 
υποστατικού. 
Αποτέλεσμα δηλαδή της διαφορετι-
κής αφετηρίας και όχι κάποιας ξεχω-
ριστής κλίμακας αυξήσεων προς τον 
καθένα. Αντίθετα, η γενική ετήσια 
αύξηση είναι κοινή για όλους.

Αύξηση στα τέλη σκυβάλων
Κοινωνικά κριτήρια φορολόγησης – Ανάκτηση κόστους Υπηρεσίας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤΔ

►	Το	Ταμιευτήριο	που	σας	εξυπηρετεί	από	το	1936
►	Τα	μέλη	και	οι	πελάτες	του	Ταμιευτηρίου	ξεπερνούν	τις	10.000
►	Το	σύνολο	των	καταθέσεων	ξεπερνά	τα	€200 εκατομμύρια
►	Γίνονται	δεκτές	καταθέσεις	τόσο	από	μέλη	όσο και από μη μέλη	σε	λογαριασμούς	
	 όψεως,	προειδοποίησης	ενός	και	τριών	μηνών	και	προθεσμίας		τριών	μηνών
►	Όροι	ευνοϊκότατοι
►	Απόλυτη	ασφάλεια	των	χρημάτων	σας	
►	Εχεμύθεια		
►	Παρέχονται	δάνεια	στα	μέλη	(Οικιστικά	-	Φοιτητικά	-	Προσωπικά	-	Όριο	
	 παρατραβήγματος	σε	τρεχούμενο	λογαριασμό)	μέχρι και €600.000	και	περίοδο	
	 αποπληρωμής	μέχρι	και	30	χρόνια
►	Λειτουργεί	σύστημα	τρεχούμενων	λογαριασμών	τόσο	για	μέλη	όσο και για μη μέλη	
	 και	παρέχεται	εντελώς δωρεάν	η	υπηρεσία	αυτόματης	εξόφλησης		λογαριασμών	
	 ηλεκτρικού	ρεύματος	-	νερού	-	τηλεφώνου
►	Παρέχεται	ολόκληρο	το	φάσμα	χρεωστικών	και	πιστωτικών	καρτών	
►	Για	καλύτερη	εξυπηρέτηση,	παράλληλα	με	τα	Κεντρικά	Γραφεία	που	βρίσκονται		στην	
	 γωνία	των	οδών	Θεμιστοκλή	Δέρβη	και	Φλωρίνης,	λειτουργούν	και	τέσσερα	
	 υποκαταστήματα	(Δευτέρα	μέχρι	Παρασκευή	08:00	-13:30)	ένα	στο	Οίκημα	της	
	 ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.,	ένα	στην	Έγκωμη	δίπλα	από	τα	γραφεία	της	Επαρχιακής	Διοίκησης,	ένα	
	 στα	ακίνητα	Χαλκούση	στο	Στρόβολο	και	ένα	στα	γραφεία	του	Δήμου	Λευκωσίας.
►	Τα	Κεντρικά	Γραφεία,	κατά	τους	χειμερινούς	μήνες,	εξυπηρετούν	το	κοινό	και	τα	
	 ακόλουθα	απογεύματα:	
Δευτέρα
Τετάρτη													2:30	-	5:00
Παρασκευή

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ 
ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22456170  Ή ΜΕ ΤΟ ΦΑΞ 22677068

}

Ο στόχος και η φιλοδοξία της εταιρείας μας είναι να προσφέρει στον τόπο μας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εφάμιλλες με εκείνες μεγάλων διεθνών οργανισμών, 
με πολύ χαμηλό κόστος! 
Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα να προσφέρει πάνω σε σωστή βάση, 

κάθε υπηρεσία που έχει σχέση με τη διεύθυνση, την διαχείριση και τη συντήρηση 
κτιριακών συγκροτημάτων.
Είναι στελεχωμένη με προσοντούχο προσωπικό που μπορεί να προσφέρει άμε-

ση εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε κοινόχρηστους χώρους 
των κτιρίων. 
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να απαλλαγείτε από το καθημερινό άγχος, το 

συνεχές τρέξιμο και μπορούμε να σας προσφέρουμε αδιάβλητα και με πλήρη δια-
φάνεια τα οικονομικά της πολυκατοικίας.
Σαν ανεξάρτητη εταιρεία μπορούμε να απαιτούμε την εφαρμογή της νομοθεσίας 

από όλους τους ιδιοκτήτες των μονάδων (διαμερίσματα - γραφεία - καταστήματα) 
και την πληρωμή των κοινόχρηστων που τους αναλογεί.

ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

C.P.S. BUILDING SERVICES LTD SINCE 1980

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η ΜΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΕΜΕΣΟΣ
ΤΗΛ: 22680070, FAX: 22660891 - THΛ: 25729977, FAX: 25725344

E-MAIL: c.p.s.services@cytanet.com.cy
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Σε μια προσπάθεια να εξευρεθούν 
λύσεις στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι κάτοικοι στη περιοχή 
του νέου ΓΣΠ κατά τις ημέρες που 
διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες, 
ο Δήμος Στροβόλου προχώρησε 
στην διοργάνωση ανοιχτής συζή-
τησης στην οποία συμμετείχαν οι 
επηρεαζόμενοι δημότες και όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς.
Στην δημόσια συζήτηση που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 8/9 υπό την εποπτεία 
του Δημάρχου Σάββα Ηλιοφώτου, πέ-
ραν των κατοίκων που επηρεάζονται 
από την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών 
αγώνων συμμετείχαν εκπρόσωποι του 
Σώματος της Αστυνομίας, του τμήμα-
τος Δημοσίων Έργων, της Πολεοδομί-
ας, του τμήματος Οδικής Ασφάλειας, 
του Δήμου Στροβόλου, της διοίκησης 
του ΓΣΠ και ο εργολάβος που ανέλα-
βε τα έργα στην περιοχή.

Πολύπλοκο πρόβλημα

Αρχικά τέθηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι δημότες που κατοι-
κούν στην περιοχή γύρω από το ΓΣΠ. 
Προβλήματα όπως τα σκορπισμένα 
σκουπίδια, η οχλαγωγία πριν, μετά 
και κατά την διάρκεια του αγώνα και 
οι δυσκολίες πρόσβασης στις κατοικί-
ες τους ήταν αυτά που κυριάρχησαν 
στη συζήτηση.
Πέραν των πιο πάνω, οι κάτοικοι 
αναφέρθηκαν και στο μεγάλο εκείνο 
πρόβλημα της σκόνης που σηκώνε-
ται κάθε φορά που οι φίλαθλοι απο-
χωρούν διαμέσω χωματόδρομων που 
σχηματίζονται άναρχα στα παραπλή-
σια χωράφια. 
Επιπρόσθετα, κάτοικοι εξέφρασαν 
παράπονο για το συχνό φαινόμενο 
που παρατηρείται και σχετίζεται με 
τον εγκλωβισμό τους λόγω απρό-
οπτων γεγονότων ενώ μίλησαν για 
αναγκαστική προσαρμογή τους στο 
πρόγραμμα των ποδοσφαιρικών αγώ-
νων.
Υποβοηθητική ήταν και η επισήμανση 
των προβλημάτων που προκαλούνται 
από την δραστηριοποίηση πλανοδι-
οπώλων κατά τις ώρες ενός ποδο-
σφαιρικού αγώνα με τις ακαθαρσίες 
και άλλα υπολείμματα να οξύνουν το 
πρόβλημα. 
Σε παρέμβαση του ο διευθυντής του 
νέου ΓΣΠ Φοίβος Κωνσταντινίδης 
ανέφερε τα προβλήματα που αναφύ-
ονται λόγω έλλειψης ικανοποιητικών 
χώρων στάθμευσης. Ο κ. Κωνστα-
ντινίδης είπε ότι στο διαθέσιμο χώρο 
στάθμευσης υπάρχουν θέσεις για μόνο 
2500 αυτοκίνητα την στιγμή που στα 

ντέρμπι παρατηρείται μεγάλη αύξηση 
στον αριθμό των φιλάθλων που κατα-
φθάνουν με τα αυτοκίνητα να ξεπερ-
νούν κατά πολύ τον προβλεπόμενο 
αριθμό. 
Αν συνυπολογίσουμε όμως το γεγο-
νός ότι στο χώρο στάθμευσης μένουν 
γύρω στις 1000 θέσεις κενές, λόγω 
της προτίμησης των φιλάθλων να 
παρκάρουν στα χωράφια, ώστε να 
αποφύγουν προβλήματα καθυστέρη-
σης κατά την αποχώρησης τους από 
το γήπεδο τότε καταλαβαίνουμε πόσο 
πολύπλοκο είναι το πρόβλημα.

Σύγχρονες λύσεις… 

Διαφωτιστική ήταν η παρέμβαση του 
Δήμαρχου Στροβόλου που μίλησε 
για το μέγεθος του προβλήματος και 
έφερε ως παράδειγμα μια πρόσφατη 
εμπειρία του στη περιοχή του νέου 
ΓΣΠ όπου χρειάστηκε όπως είπε μιά-
μιση ώρα να ξεφύγει από το μποτιλιά-
ρισμα.
Στην συνέχεια, ο κ. Ηλιοφώτου ανα-
φέρθηκε στη προσπάθεια επίλυσης 
των προβλημάτων της περιοχής. Είπε 
ότι η τοπική διοίκηση δεν έχει ακόμη 
καταλήξει σε λύσεις και κάλεσε τους 
παρευρισκομένους να καταθέσουν 
απόψεις και προτάσεις για λύση των 
προβλημάτων. 
Θέλοντας να ενθαρρύνει το κοινό ο 
Δήμαρχος Στροβόλου προχώρησε 
πρώτος στην κατάθεση πρότασης. 

Έκανε την εισήγηση όπως εισαχθούν 
δρομολόγια των νέων λεωφορείων 
από και προς την περιοχή του ΓΣΠ 
που θα πραγματοποιούνται κυρίως 
κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώ-
νων. Δήλωσε, επίσης, ότι μια απαραί-
τητη προϋπόθεση γι’ αυτήν τη λύση 
είναι η εισαγωγή λεωφορειολωρίδας, 
που θα ωθήσει το κόσμο στο να χρη-
σιμοποιεί περισσότερο το συγκεκρι-
μένο μέσο. 
Προτού δώσει το λόγο στους συνδη-
μότες του ο κ. Ηλιοφώτου πήρε τη δια-
βεβαίωση της Αστυνομίας ότι θα στη-
ρίξει τις αποφάσεις που θα ληφθούν. 
Άλλες αξιοσημείωτες προτεινόμενες 
λύσεις ήταν η εισήγηση για τοποθέτη-
ση απαγορευτικών πασσάλων που να 
αποτρέπουν τη στάθμευση πάνω στα 
πεζοδρόμια, πρόταση για αναβάθμιση 
του χώρου στάθμευσης ώστε να αυ-
ξηθούν οι θέσεις στάθμευσης και να 
δημιουργηθούν επιπλέον είσοδοι και 
έξοδοι.  Εξίσου σημαντική ήταν και 
η πρόταση όπως προχωρήσουμε σε 
εξωραϊσμό του δρόμου κάτω από τη 
γέφυρα που οδηγεί στα Λατσιά.
Εκσυγχρονιστικό πνεύμα διακατείχε 
και την πρόταση όπως προχωρήσουμε 
στην ενοικίαση των γύρω χωραφιών 
που εκτείνονται σε απόσταση 3-4 χι-
λιομέτρων και στα οποία θα παρκά-
ρουν οι φίλαθλοι τα αυτοκίνητα τους 
και ακολούθως να μεταφέρονται με 
λεωφορεία τύπου «shuttle» προς και 
από το χώρο του γηπέδου.

Λύσεις στα κυκλοφοριακά προβλήματα στο Γ.Σ.Π.
«Εγώ πάω με το λεωφορείο, εσύ;»

Ο Δήμαρχος Στροβόλου κ Σάββας 
Ηλιοφώτου επέδωσε την Παρα-
σκευή 17 Σεπτεμβρίου στον βου-
λευτή του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών και δημότη 
Στροβόλου κ. Γιώργο Περδίκη 
την ειδική άδεια για δωρεάν στάθ-
μευση στους δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης του Δήμου Στροβό-
λου. 
Η επίδοση της άδειας εντάσσεται 
στα πλαίσια υλοποίησης απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Στροβόλου, με την οποία εγκρί-
θηκε η συμμετοχή του Δήμου στο 
Σύμφωνο των Δημάρχων και προ-
νοεί δέσμευση για την υλοποίηση 
ενός σχεδίου δράσης για τη μείω-
ση του εκπεμπόμενου διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 
Ειδική άδεια επιδόθηκε και στην 
κα Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύ-
ντρια του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών που εδρεύει 
στο Στρόβολο και αποτελεί εκτε-
λεστικό φορέα για την υποστήρι-
ξη του Συμφώνου των Δημάρχων.  
Η ειδική άδεια δίδεται σε  όλους 
τους κατόχους υβριδικών ή ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων, δημότες 
Στροβόλου, με σκοπό την προώ-
θηση της χρήσης μεταφορικών 
μέσων φιλικών προς το περιβάλ-
λον. 
Να σημειωθεί επίσης ότι το μέτρο 
αυτό για παραχώρηση άδειας δω-
ρεάν στάθμευσης στους δημοτι-
κούς χώρους στάθμευσης του Δή-
μου Στροβόλου θα έχει ισχύ μέχρι 
τις 31/12/2011.

Η Παιδίατρος Αθηνά 
Δημοσθένους Μιλτιά-
δους ανακοινώνει ότι το 

Ιατρείο της βρίσκεται 
στον Οδό Πυγμαλίω-

νος 1, διαμ. 101, δίπλα 
από το Φαρμακείο 

Souperστον Στρόβολο. 
Τηλέφωνο: 99888539.

Άδειες δωρεάν 
στάθμευσης 

στο Δήμο 
Στροβόλου

Ανακοίνωση 
Γιατρού



Το νέο πολυκατάστημα στη Λευκωσία που θα έχει 10ήμερο clearance κάθε μήνα με διαφορετικά προϊόντα 
που υπάρχουν ήδη στην αγορά με την διαφορά ότι εδώ θα τα βρείτε σε υπερβολικά χαμηλές τιμές 

asat saveway clearance ο ασφαλέστερος δρόμος για την τσέπη σας

Κοντά στο roundabout του νέου Γενικού Νοσοκομείου, πίσω από το carwash στα Λατσιά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 22 467079

€740
€300

€450
€200

€150

ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ 

ΑΠΟ €19,99

ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ

ΑΠΟ €0,99

ΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΟ €4,99

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΠΟ €2,99

€360
€170
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Αναζωογόνηση παλαιού πυρήνα
Ο Στρόβολος αποκτά Πνευματικό Κέντρο!

Στην αναπαλαίωση του παλιού Δη-
μαρχείου και γενικά την αναζωογό-
νηση του παλαιού πυρήνα προχωρεί 
ο Δήμος Στροβόλου με τις εργασίες 
που προωθούνται να περιλαμβάνουν 
επεκτάσεις και βελτιώσεις των υφι-
στάμενων οικοδομών όπως επίσης 
την κατασκευή πεζοδρομίων, χώρων 
στάθμευσης και πρασίνου.
Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η το-
πική κοινωνία και κυρίως ο παλαιός 
πυρήνας, ώστε να αποκτήσει ξανά το 
κοινωνικό, εμπορικό και τουριστικό 
του χαρακτήρα, το Δημοτικό Συμβού-
λιο Στροβόλου αποφάσισε να συμπε-
ριλάβει στον Προϋπολογισμό Αναπτύ-
ξεως για το έτος 2010, το κονδύλι των 
€67.500.00. Το κονδύλι αφορά έξοδα 
προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού για την ετοιμασία αρχιτεκτονι-
κών σχεδίων όσον αφορά τις εργασίες 
που προγραμματίζονται να γίνουν.
Πνευματικό Κέντρο
Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων την αναπαλαίωση 
του παλαιού Δημαρχείου, την επέκτα-
ση του κτιρίου και μετατροπή του σε 
πνευματικό κέντρο.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 

εργασίες συντήρησης και αποκατά-
στασης του παλαιού Δημαρχείου, με 
τρόπο ώστε η οικοδομή να διατηρήσει 
την αρχιτεκτονική της όψη. Επιπλέον, 
θα πραγματοποιηθούν επεκτάσεις επί 
της οικοδομής ώστε να εξασφαλιστεί 
χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για τη 
στέγαση του Παγκύπριου Γεωγραφι-
κού Μουσείου και του Κέντρου Στρα-
τηγικής για το Περιβάλλον.
Επίσης, για σκοπούς μεταστέγασης 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης το παλαιό 
Δημαρχείο θα επεκταθεί, με την κατα-
σκευή νέου κτιρίου και γέφυρας που 
θα το συνδέει με το παλαιό Δημαρχείο.  
Στο υπόγειο του νέου κτιρίου θα δημι-

ουργηθεί ειδική αίθουσα χωρητικότη-
τας 80 περίπου ατόμων και στην οποία 
θα μπορούν να γίνονται διαλέξεις ή άλ-
λες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο έργο 
αποκατάστασης και αναπαλαίωσης του 
παλαιού Δημαρχείου περιλαμβάνονται 
επίσης εργασίες εξωραϊσμού όπως πε-
ριφράξεις στους εξωτερικούς χώρους, 
πλακόστρωτα, χώροι πρασίνου κ.α.
Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης 
του κοινού, θα κατασκευαστούν χώροι 
στάθμευσης, με τη δημιουργία καφετέ-
ριας, που θα παρέχει στον επισκέπτη 
την δυνατότητα να απολαμβάνει τον 
καφέ του καθώς διαβάζει το αγαπημέ-
νο του βιβλίο.

Ανάπλαση Στροβόλου
Οι εργασίες που στόχο έχουν την ανα-
ζωογόνηση του παλαιού πυρήνα περι-
λαμβάνουν επίσης έργα ευπρεπισμού 
της περιοχής όπως πεζοδρομοποιήσεις 
δρόμων και αναπλάσεις στις περιοχές 
Εκκλησίας Αγ. Γεωργίου, Εκκλησίας 
Αγ. Μαρίνας και Εκκλησίας Παναγίας 
Χρυσελεούσας μαζί με τον άξονα της 
οδού Παναγίας Χρυσελεούσης. Επι-
πρόσθετα, προγραμματίζονται εργασί-
ες στήριξης όλων των ετοιμόρροπων 
οικοδομών ενώ θα απομακρυνθούν 
πρόχειρες κατασκευές όπως γκαράζ 
και στέγαστρα ώστε να αναδειχθεί η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Με στόχο λοιπόν την προστασία, ανά-
δειξη και εμπλουτισμό των οικοδομών 
και φυσικών χαρακτηριστικών της πε-
ριοχής, την προστασία και ενίσχυση 
της τοπικής κοινωνίας, και διατήρηση 
της ποιότητας ζωής και επιπέδου εξυ-
πηρέτησης των οικιστικών γειτωνιών 
και την οργάνωση της τοπικής εμπο-
ρικής δραστηριότητας, ο Δήμος προ-
χωρεί στην πραγματοποίηση έργων 
ανάπλασης του Παλιού Δημαρχείου 
και της περιοχής του Παλαιού Πυρήνα 
Στροβόλου.



ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 11

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Το καθαριστήριο με 

πολυετή πείρα

Παράδοση Αμέσως

Δωριέων 4, 2023 
Στρόβολος
Τηλ. 22 673254

Μενάνδρου 1
Λευκωσία
Τηλ. 22 674913
 99 091716

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
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Στις 18-19 Μαρτίου 2010, συμμετέχοντες 
από τους 13 εταίρους από 11 χώρες της 
Ε.Ε. συναντήθηκαν στην Αθήνα, Ελλάδα, 
στο οίκημα της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας) για να 
σημάνουν την έναρξη του έργου OSEPA 
(Open Source software usage by European 
Public Administrations: Χρήση ανοικτού 
κώδικα λογισμικού από ευρωπαϊκές δημό-
σιες υπηρεσίες) το οποίο χρηματοδοτεί η 
Ε.Ε. και το οποίο έχει διάρκεια 36 μήνες (1 
Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2012). 
Στη συνάντηση αυτή καθορίστηκαν οι γε-
νικές διαδικασίες υλοποίησης του έργου 
και οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί 
για το έργο.

Σκοποί
Το έργο OSEPA έχει σκοπό να αναδείξει 
τα πιθανά οφέλη του ελεύθερου λογι-
σμικού για δημόσιες υπηρεσίες και τους 
παράγοντες που εμποδίζουν τη διάδοσή 
του. Το έργο στοχεύει στο να διερευνήσει 
τους λόγους γιατί οι δημόσιες υπηρεσίες 
δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί σε ανοικτού 
κώδικα λογισμικό και στο να παρέχουν 
κατευθυντήριες γραμμές στις υπηρεσίες 

που προτίθενται να το πράξουν, με βάση 
προηγούμενες πετυχημένες περιπτώσεις. 
Για να πετύχει τους στόχους του, το έργο 
θα υλοποιήσει τα ακόλουθα:
α) Θα διεξάγει μια πανευρωπαϊκή έρευνα 
για την κατανόηση του ελεύθερου λογι-
σμικού από δημόσιες υπηρεσίες, με την 
πρόθεση να αναγνωρίσει την παρούσα 
κατάσταση.
β) Θα δημοσιεύσει οδηγό σωστής πρα-
κτικής και ένα κείμενο με εισηγήσεις 
πολιτικής με την πρόθεση της επιρροής 
στη δημιουργία πολιτικής στην Ε.Ε. και 
σε επίπεδο περιφερειών αναφορικά με τις 
προσφορές για απόκτηση λογισμικού.
γ) Θα οργανώσει 11 μεγάλες εκδηλώσεις 
(2 ευρωπαϊκά συνέδρια και 9 περιφερειακά 
εργαστήρια), τα οποία θα είναι μια ευκαι-
ρία για να μοιραστούν οι εμπλεκόμενοι τη 
γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη τους.
Γιατί ανοικτού κώδικα λογισμικό; 
Το ανοικτού κώδικα μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά οφέλη στη Δημόσια Υπηρεσία. 
Οι βασικές του ιδιότητες (ελευθερία μετα-
τροπής του προγράμματος ανάλογα με τις 
ανάγκες του καθένα, η λειτουργία του σε 
άπειρους εργασιακούς χώρους και η αντι-
γραφή και αναδιανομή του χωρίς κόστος) 

προϋποθέτουν ότι μια δημόσια υπηρεσία 
μπορεί να εξοικονομήσει ένα σημαντικό 
ποσό χρημάτων. Οι δημόσιες υπηρεσίες, 
όμως είναι επιφυλακτικές στη χρήση ελεύ-
θερου λογισμικού, για πολλούς λόγους, 
όπως την έλλειψη νομικών διαδικασιών 
(νομική ευθύνη, άδειες χρήσεις, δημόσιες 
προσφορές), έλλειψη πληροφοριών για 
μετάβαση από ανοικτού κώδικα λογισμι-
κό σε λειτουργήσιμες εφαρμογές, έλλειψη 
τεχνικών προτύπων όπως και η ανωριμό-
τητα – κατακερματισμός της αγοράς. Σε 
όλους αυτούς τους τομείς, το έργο OSEPA 
στοχεύει να δημιουργήσει απτά αποτελέ-
σματα για να βοηθήσει τις διοικήσεις να 
επιλέγουν το καλύτερο λογισμικό.
Ομάδες στόχου
• Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ευρωπαϊκών 
δημοσίων διοικήσεων
• Λειτουργοί και υπεύθυνοι καθορισμού 
πολιτικής διοικήσεων 
• Λειτουργοί πληροφορικής και υπάλλη-
λοι δημόσιας διοίκησης
• Προγραμματιστές και χρήστες ελεύθε-
ρων λογισμικών
• Ερευνητές
• Κοινωνία των πολιτών
 Τι ξεχωριστό έχει αυτό το έργο; 

Το έργο OSEPA δεν είναι απλώς μια έρευ-
να ή ένα έργο στο οποίο θα γίνει ανταλ-
λαγή γνώσεων και το οποίο προωθεί το 
ανοικτού κώδικα λογισμικό. Ο στόχος του 
είναι φιλόδοξος: να δώσει έναυσμα για μια 
πανευρωπαϊκή συζήτηση για τις αλλαγές 
που θα τεθούν σε εφαρμογή στα πλαίσια 
μιας πολιτικής, για να μπορέσει η Δημόσια 
Υπηρεσία να αξιοποιήσει τα οφέλη του 
ανοικτού κώδικα λογισμικού.
Τι έπεται; 
Στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιη-
θούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
• Ιούνιος 2010: 1ο περιφερειακό εργαστή-
ριο, Σάντβικεν, Σουηδία
• Φθινόπωρο 2010: 2ο περιφερειακό εργα-
στήριο στο Βουκουρέστι, Ρουμανία
• Φθινόπωρο (πιθανόν Νοέμβριος) 2010: 
1ο ευρωπαϊκό συνέδριο στο Μπαδαχόθ, 
Ισπανία
Το έργο OSEPA συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), υπό την αιγίδα 
του προγράμματος INTERREG IVC. Για 
πληροφορίες αποτείνεστε στις ακόλουθες 
ιστοσελίδες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_
en.htm & http://www.interreg4c.net/

Έναρξη του έργου OSEPA της Ε.Ε.
Χρήση ελεύθερου λογισμικού από ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 47Α  22 512102

Τώρα τοΤώρα το

πιο κοντά σας!πιο κοντά σας!
Πλένουμε το αυτοκίνητό σας, ενώ εσείς δουλεύετεΠλένουμε το αυτοκίνητό σας, ενώ εσείς δουλεύετε
*και με €2 επιπλέον το παίρνουμε, το καθαρίζουμε και το επιστρέφουμε

not just a job!

Maya 
Plants

Μοναδικές Δημιουργίες	•	Πρωτοτυπία	•	Εξυπηρέτηση

Διακοσμήσεις	γάμων	•	Άνθη	και	φυτά	εσωτερικού	και	εξωτερικού	χώρου	
•	Φάρμακα,	 λιπάσματα,	 δέντρα,	 υλικά,	 γλάστρες,	 χώματα	 •	 Σχεδιασμός,	
κατασκευή,	 συντήρηση	 κήπων	 •	 Παντός	 είδους	 κηπουρικές	 εργασίες													
•	Τηλεφωνικές	παραγγελίες	απ’	όλη	την	Κύπρο	και	σ’	όλο	τον	κόσμο

Λευκωσία. Ροδόπης	15	Στρόβολος,	Τηλ.	22660399,	99742823

Φυτώριο	•	Garden	Center	•	Ανθοπωλείο	•	Flower	Boutique	
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SET MENU 1

6 γαρίδες
3 καλαμαράκια
1 ψάρι φιλέτο
ρύζι ή πατάτες

€9.90

SET MENU 2

6 γαρίδες
6 μύδια

1 ψάρι φιλέτο
ρύζι ή πατάτες

€9.90

SET MENU 3

12 γαρίδες
ρύζι ή πατάτες

€9.90

Για να σας 
ευχαριστήσουμε 
για την 
προτίμηση 
προσφέρουμε 
για 
lunch

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
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Ένδεκα Παιδικές Λέσχες λειτουργεί 
σήμερα το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέ-
ντρο Στροβόλου σε μια προσπάθεια να 
ξαλαφρώσει τους εργαζόμενους γονείς 
μέσα από προγράμματα προστασίας και 
απασχόλησης παιδιών τις μετασχολικές 
ώρες.

Απόδειξη επιτυχημένης εφαρμογής 
του Προγράμματος Προστασίας και 
απασχόλησης Παιδιών, η προσφορά 
υπηρεσιών σε 390 περίπου παιδιά 
ηλικίας από 5 έως 12 χρόνων κατά τη 
διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. 
Γεγονός που ενισχύει η απασχόληση 
310 έως 450 παιδιά κατά την καλο-
καιρινή περίοδο.
Οι Παιδικές Λέσχες ή Κέντρα Προ-
στασίας και Απασχόλησης Παιδιών 
στεγάζονται σε Δημοτικά Σχολεία 
που παραχωρήθηκαν στο Πολυδύνα-
μο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου από 
τις Σχολικές Εφορείες Στροβόλου και 
Λευκωσίας και τις Διευθύνσεις των 
Σχολείων. Να σημειωθεί επίσης ότι η 
λειτουργία των Κέντρων διέπεται από 
σχετικό νόμο και δίδεται έγκριση λει-

τουργίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνι-
κής Ευημερίας.
Το Πρόγραμμα Προστασίας και Απα-
σχόλησης Παιδιών χρηματοδοτείται 
από το Δήμο Στροβόλου, τις Υπηρε-
σίες Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ άλ-
λες πηγές οικονομικής ενίσχυσης εί-
ναι οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται για το σκοπό αυτό. 
Για την εύρυθμη λειτουργία του προ-
γράμματος εργοδοτούνται σε μόνιμη 
βάση 33 άτομα και 7 εκπαιδευτές συ-
νεργάτες. 
Επίσης, η επιτυχημένη εφαρμογή του 
προγράμματος οδήγησε στην απόφα-
ση για λειτουργία Παιδικής Λέσχης 
για παιδιά που είναι ενταγμένα σε Ει-
δικές Μονάδες των Δημοτικών Σχο-
λείων, η οποία λειτούργησε πιλοτικά 
το προηγούμενο καλοκαίρι και έχει 

σημειώσει πολύ ικανοποιητικά απο-
τελέσματα.

Στόχοι προγράμματος
Πέραν της εξυπηρέτησης των γονιών 
που εργάζονται, το Πρόγραμμα Προ-
στασίας και Απασχόλησης Παιδιών 
έχει ως στόχο την προσφορά ευκαιρι-
ών για δημιουργική εξωσχολική ενα-
σχόληση των παιδιών, με πολυδύναμα 
εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα.
Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στα 
παιδιά της πόλης να κατευθύνουν 
την ενέργεια τους σε χρήσιμες δρα-
στηριότητες, που τους προσφέρουν 
πλούσια πολιτιστικά ερεθίσματα και 
διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Βο-
ηθά επίσης τα παιδιά να ξεπεράσουν  
προβλήματα όπως πλήξη, παθητικό-
τητα και μοναξιά. Παράλληλα, μέσω 

του Προγράμματος Προστασίας και 
Απασχόλησης Παιδιών, δίνεται η 
δυνατότητα στις μητέρες να βγουν 
στην αγορά εργασίας. Ίσως αυτό να 
λειτουργεί και υποβοηθητικά στην 
προσπάθεια αναστροφής του προβλή-
ματος  υπογεννητικότητας.
Σημαντική προσφορά των Παιδικών 
Λεσχών είναι ότι από την απασχόλη-
ση των παιδιών και την φροντίδα που 
τους προσφέρουν, εμφυσάτε στα ίδια 
τα παιδιά ένα αίσθημα σεβασμού και 
αποδοχής του δικαιώματος του γονιού 
να αξιοποιεί μερικές φορές τον ελεύ-
θερο του χρόνο για καθαρά προσωπι-
κές του ανάγκες και κατά τρόπο που 
να μην νιώθει ενοχές ότι παραμελεί το 
παιδί του. 
Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα 
στα άτομα της τρίτης ηλικίας, αντί να 

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου
Παιδικές Λέσχες ολόχρονα!

Η Συντονίστρια των Κέντρων Προστασίας και Απα-
σχόλησης Παιδιών κ. Μαρία Κορρέ Χαραλάμπους

Πριν από το γεύμα, τα παιδιά που συμμετέχουν στο Πρό-
γραμμα Προστασίας και Απασχόλησης, προσεύχονται
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προσέχουν τα εγγόνια τους, να ασχο-
λούνται και με άλλα εξίσου σοβαρά 
θέματα, συμμετέχοντας έτσι ενεργά 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι της κοινότη-
τας τους.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
Το πρόγραμμα προστασίας και απα-
σχόλησης παιδιών έχει αναπτύξει 
συνεργατικές σχέσεις με διάφορους 
Φορείς και Υπηρεσίες, ώστε να υπάρ-
χει μια εποικοδομητική και χρήσιμη 
ανταλλαγή απόψεων στα θέματα του 
παιδιού αλλά και να εμπλουτίζεται το  
ίδιο το πρόγραμμα.

Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία 
των Κέντρων Προστασίας και Απα-
σχόλησης Παιδιών με τον Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου. Για παράδειγμα, 
διοργανώνονται Βιωματικά Εργα-
στήρια και παραχωρείται στα Κέντρα 
Προστασίας και Απασχόλησης Παι-
διών από τον Οργανισμό Νεολαίας, 
ο χώρος που ονομάζεται Παιγνιοθήκη 
και έχει σκοπό την δημιουργική απα-
σχόληση των παιδιών.
Συνεργασία υπάρχει μεταξύ Κέντρων 

Προστασίας και Απασχόλησης Παι-
διών και Κοινοτικής Αστυνόμευσης 
όπου γίνεται κάθε τόσο ενημέρωση 
των παιδιών για τους κανόνες οδι-
κής ασφάλειας, τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν για τα παιδιά και τις δυ-
νατότητες προφύλαξης τους. Επίσης, 
συνεργασία υπάρχει με το Τμήμα 
Ψυχολογίας Πανεπιστήμιου Κύπρου 
και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, με την 

παρουσία φοιτητών για την πρακτική 
τους άσκηση και την εφαρμογή Βιω-
ματικών Εργαστηρίων.
Απόδειξη της αναγκαιότητας, της 
ωφελιμότητας και του υψηλού κατά 
το δυνατό επιπέδου προσφερόμενων 
υπηρεσιών του προγράμματος είναι η 
πληρότητα που παρατηρείται την τρέ-
χουσα σχολική περίοδο, η οποία είναι 
ίση με τη δυναμικότητα.

ΩΡΕΣ & ΜΕΡΕΣ
Μάθετε όλες τις 

λεπτομέρειες! 
Τα Κέντρα Προστασίας και Απα-
σχόλησης Παιδιών λειτουργούν 
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, 
με μόνο διάστημα παύσης τις τρεις 
πρώτες βδομάδες του Αυγούστου. 
Σε αντίθεση με την τελευταία βδο-
μάδα του συγκεκριμένου μήνα, 
κατά την διάρκεια της οποίας λει-
τουργεί ένα Κέντρο Προστασίας 
και Απασχόλησης Παιδιών.
Οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων 
Προστασίας και Απασχόλησης 
Παιδιών κατά τη διάρκεια της σχο-
λικής περιόδου είναι από τις 1:05 
μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ. Διαφορετικό 
ωράριο τηρείται τις σχολικές αργί-
ες Χριστουγέννων και Πάσχα κα-
θώς και την καλοκαιρινή περίοδο 
όπου παρέχονται υπηρεσίες από 
τις 7:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ..
Όσον αφορά το ημερήσιο πρό-
γραμμα στα Κέντρα Προστασίας 
και Απασχόλησης Παιδιών αυτό 
περιλαμβάνει γεύμα, μελέτη των 
μαθημάτων της επόμενης ημέρας, 
δημιουργικές δραστηριότητες 
όπως ζωγραφική, χειροτεχνία και 
πηλοκατασκευές.
Προβλέπεται  μάλιστα και ικανο-
ποιητικός ελεύθερος χρόνος για τα 
παιδιά, στη διάρκεια του οποίου 
συμμετέχουν, υπό την καθοδήγη-
ση και τη συμμετοχή του προσωπι-
κού, σε διασκεδαστικά παιχνίδια.
Πολύ σημαντική είναι και η συμ-
μετοχή των παιδιών σε προγράμ-
ματα εμπλουτισμού γνώσεων και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, τα οποία 
περιλαμβάνουν μαθήματα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών, χορού, 
ζωγραφικής, θεατρικό εργαστήρι, 
τοξοβολία και τάε κβο ντό.

 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ    ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
    
 Περνέρα Περνέρα Πειραιώς 41 Ρίτα Γαβριήλ 22511015
 Σταυρού Σταυρού Λεωφ. Σταυρού 59 Ιουλία Πολυκάρπου 22511055
 Αγίας Μαρίνας Αγίας Μαρίνας Χρυσελεούσας 41 Θέα Τσίγκη 22513821
 Χρυσελεούσα Χρυσελεούσα Βύρωνος 21 Άντρη Μαζέρη 22312978
 Αγίου Δημητρίου Αγίου Δημητρίου Αριστείδη Χαραλάμπους 8 Όλγα Λάμπρου 
    (Νάσια Μαραγκού) 22316525
 Αγίου Σπυρίδωνα Αγίου Σπυρίδωνα Λεωφ. Αριστοφάνους  64 Παναγιώτα Χριστοφόρου 22513227
 Αρχαγγέλου Αρχαγγέλου Αγίου Γενναδίου 22 Μαρία Λαπούρτα 22592792
 Ακροπόλεως Ακροπόλεως Ιφιγενείας 73 ΆντριαΦοιτή 22378035
 Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως Τρίτωνος 30 Άντρη Σταύρου 22320711
 Εργαστήρι Δημιουργικής 
 Ενασχόλησης ΑΡΙΑΔΝΗ Αποστόλου Βαρνάβα Παραπλεύρως του πάρκου 
   Ακροπόλεως επί της Αξιού Μαρία Γιάγκου 99327970
 Ειδική Μονάδα 
 (καλοκαιρινή περίοδο) 9 παιδιά Χρυσελεούσα Βύρωνος 21 Ελένη Παύλου
    Μαρία Παναγή - Τζανετάκη
 Πεύκιος Γεωργιάδης Ολοήμερο Δημοτικό 
  Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης  Ελένη Σταθακοπούλου 99024974

Δημιουργική απασχόληση των παιδιών στις παιδικές λέσχες Στροβόλου

Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά 
της πόλης να κατευθύνουν την 
ενέργεια τους σε χρήσιμες δρα-
στηριότητες.
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Ο Δήμος Στροβόλου λειτουργεί 
κάθε χρόνο Εργαστήρια και Ομί-
λους με στόχο τη διάδοση και ανά-
πτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας 
σε διάφορους τομείς της Τέχνης.

Για την περίοδο Οκτωβρίου 2010 - 
Ιούνιου 2011 θα λειτουργήσουν τα 
πιο κάτω Εργαστήρια / Όμιλοι:

• Παιδικά Θεατρικά Εργαστήρια (2 
ομάδες για ηλικίες από 8-12 και 13-
18 ετών)
• Εργαστήρι Ζωγραφικής  (2 ομάδες, 
για κάθε ηλικία άνω των 7 ετών)
• Εργαστήρια Καλλιτεχνικών Κατα-
σκευών (Κατασκευή υφασμάτινης 
κούκλας και μπουλούκου και Υαλο-
γραφία)  

• Εργαστήρι Αγιογραφίας 
• Συμφωνική Μπάντα, σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου
• Χορωδία Ενηλίκων
• Παιδική Χορωδία 
• Λαογραφικός /Χορευτικός Όμιλος
• Φωτογραφικός Όμιλος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-

μηθευτούν έντυπα συμμετοχής από το 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών του 
Δήμου Στροβόλου, κατά τις εργάσι-
μες μέρες και ώρες ή από την Ιστοσε-
λίδα www.strovolos.org.cy. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπο-
ρείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 
22 470470.

Εργαστήρια και Όμιλοι Δήμου Στροβόλου
Αποκτήστε έξτρα δεξιότητες!

Ο Φωτογραφικός Όμιλος του Δή-
μου Στροβόλου ιδρύθηκε το 2002 με 
πρωτοβουλία του Τάκη Δημητριά-
δη, ο οποίος, εκτός από εμπνευστής 
της ιδέας, υπήρξε εκπαιδευτής και 
συντονιστής του Ομίλου μέχρι το 
Δεκέμβριο 2009. 
Η πορεία του Ομίλου υπήρξε ακμά-
ζουσα, με αυξανόμενο αριθμό συμ-
μετεχόντων και  δραστηριότητες που 
διευρύνονται κάθε χρόνο. 
Τρανή απόδειξη της επιτυχούς λει-
τουργίας του Ομίλου, είναι το γεγο-
νός ότι φωτογραφίες των μελών του 
Ομίλου έχουν αποσπάσει βραβεία και 
διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς 
Φωτογραφίας. 
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Φωτο-
γραφικού Ομίλου του Δήμου Στροβόλου 
διοργανώνεται επίσης Ετήσια Έκθεση 
Φωτογραφίας μελών του Ομίλου.

Εκπαιδευτικές εκδρομές
Η εκμάθηση της φωτογραφικής τέχνης 
στον Όμιλο γίνεται μέσω μαθημάτων 

που διδάσκονται παράλληλα με τη δι-
οργάνωση διαλέξεων και προβολών. 
Πραγματοποιούνται επίσης εκπαι-

δευτικές εκδρομές για τα μέλη του 
Ομίλου, με στόχο τη φωτογράφιση 
φυσικών αξιοθέατων και ιστορικών 
μνημείων. Επιπλέον, κάθε χρόνο 
πραγματοποιείται η ετήσια έκθεση 
του Ομίλου, στην οποία φιλοξενού-
νται φωτογραφίες των μελών του. 
Η φετινή καινοτομία των δραστηρι-
οτήτων του Ομίλου είναι η έκδοση 
του Ετήσιου Λευκώματος, στο οποίο 
εκτίθενται φωτογραφίες των μελών 
του. Η όλη επιμέλεια του σχεδιασμού 
του Λευκώματος έγινε από μέλη του 
Ομίλου. Ο Όμιλος οφείλει σε μεγά-
λο βαθμό την συνεχή ακμή του στην 
έμπρακτη στήριξη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου.  Ο Όμιλος φι-
λοξενείται στους χώρους του Παλαιού 
Δημαρχείου Στροβόλου, σε σύγχρονα 
εξοπλισμένο οίκημα, που εξυπηρετεί 
τις ανάγκες λειτουργίας του.

Περί της τέχνης του φακού
Φωτογραφικός Όμιλος Δήμου Στροβόλου

* Για τα Εργαστήρια Καλλιτεχνικών Κατασκευών (Εργαστήρι Κατασκευής Υφασμάτινης Κούκλας, Εργαστήρι Κατασκευής Μπουλούκου, Εργαστήρι Υαλογραφίας) λειτουργούν 2 σειρές μαθη-
μάτων: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2010 και Μάρτιος – Μάιος 2011
**Οι ώρες και μέρες πραγματοποίησης των μαθημάτων του Φωτογραφικού Ομίλου υπόκεινται σε αλλαγές.

Λειτουργία Ομίλων / Εργαστηρίων Δήμου Στροβόλου Περίοδος 2010-2011
Όμιλος / Εργαστήρι Μέρα Ώρα Χώρος Τέλος Εγγραφής

Εργαστήρι Ζωγραφικής – ηλικίες 7-12 ετών   Πέμπτη 3:30-5:30μμ Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως €85
Εργαστήρι Ζωγραφικής – ηλικίες 13 ετών και άνω Πέμπτη 5:30-7:30μμ Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως €102
Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι – ηλικίες 8-12 ετών Σάββατο 3:00-5:00μμ Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου €51
Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι – ηλικίες 13-18 ετών Σάββατο 1:00-3:00μμ Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου €51
Λαογραφικός / Χορευτικός Όμιλος  Τετάρτη 5:30-8:30μμ Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου €85 νέα μέλη / €45 μέλη 
     γραμμένα πάνω από 2 έτη
Εργαστήρι Κατασκευής Υφασμάτινης Κούκλας* Δευτέρα ή Τετάρτη 6:45-8:15μμ Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου €34
Εργαστήρι Κατασκευής 
Μπουλούκου από γάντια / κάλτσες* Τρίτη 7:00-8:30μμ Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου €34
Εργαστήρι Υαλογραφίας* Τετάρτη 6:30-8:00μμ Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου €34
Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου 
– Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Τετάρτη 5:30-7:30μμ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δωρεάν
Παιδική Χορωδία – ηλικίες 6-18 ετών  Θα ανακοινωθεί προσεχώς Θα ανακοινωθεί προσεχώς Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου δωρεάν
Χορωδία Ενηλίκων Τρίτη και Πέμπτη 7:30-8:00μμ Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας δωρεάν
Εργαστήρι Αγιογραφίας Θα ανακοινωθεί προσεχώς Θα ανακοινωθεί προσεχώς Θα ανακοινωθεί προσεχώς Θα ανακοινωθεί προσεχώς
Φωτογραφικός Όμιλος** Τρίτη 7:00-9:00μμ Χώρος παλαιού Δημαρχείου Στροβόλου €25 εγγρφές νέων μελών 
     / €8,50 επανεγγραφές

Φωτογραφία από Νίκο Μεταξά, μέλος του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου 
Στροβόλου.  Α’ Βραβείο Ετήσιας Έκθεσης Φωτογραφικού Ομίλου 2010.
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για να συμμετέχει ο Δήμος 
Στροβόλου στο Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους δή-
μους της μείζονος Λευκωσίας αποτε-
λεί μια πολύ φιλόδοξη πρωτοβουλία 
από την οποία ο Στρόβολος δεν θα 
μπορούσε να απουσιάζει. 
Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήμα-
τος θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο 
για τους δημότες της πόλης μας όσο 
και για τους κατοίκους των γειτονι-
κών δήμων. Η πρωτοβουλία αυτή 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 
της προσπάθειας που καταβάλλει το 
Κράτος για την αντιμετώπιση του 
τεράστιου κυκλοφοριακού προβλή-
ματος το οποίο διογκώνεται ολοένα 
και περισσότερο. Η εισαγωγή στην 
καθημερινότητα μας του ποδηλάτου 
ως εναλλακτικό μέσο για τις μετα-
κινήσεις μας, τα συνεχή έργα που 
πραγματοποιούνται για αναβάθμιση 
του οδικού δικτύου και ο εκσυγχρο-

νισμός που επιχειρείται πλέον στο 
δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών 
(λεωφορεία) μας επιτρέπουν να ατε-
νίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και 
να ευελπιστούμε ότι το κυκλοφορια-
κό πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί απο-
φασιστικά σε όλα τα επίπεδα. 
Σε επίπεδο κράτους και τοπικής 
αυτοδιοίκησης προχωρούμε απο-
φασιστικά σε τομές με στόχο την 
αντιμετώπιση αυτού του χρόνιου 
προβλήματος. Γίνονται επενδύσεις 
πολλών εκατομμυρίων για να μπορέ-
σει η χώρα μας να αποκτήσει τέτοιες 
υποδομές (νέοι δρόμοι και σύγχρονο 
οδικό δίκτυο, εισαγωγή καινούργιων 
λεωφορείων, εισαγωγή του συστή-
ματος ενοικίασης ποδηλάτων κ.α) οι 
οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής μας. Επιπλέον, η δημιουργία πε-
ρισσότερων ποδηλατοδρόμων όπου 
να μπορεί ο ποδηλάτης να χρησιμο-
ποιεί αυτό το μέσο με ασφάλεια θα 
συνεισφέρει προς την πιο πάνω κα-

τεύθυνση. Το υπάρχον οδικό δίκτυο 
εξυπηρετεί κατ’ αποκλειστικότητα το 
αυτοκίνητο και αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να μας προβληματίσει και σε 
συνεργασία (τοπικοί φορείς και κρα-
τικές υπηρεσίες) να αντιμετωπίσουμε 
με προγραμματισμό και συνέπεια.    
Αυτό που απομένει είναι να εμπεδω-
θεί από τους Κύπριους πολίτες  η νο-
οτροπία ότι και το ποδήλατο αποτε-
λεί εναλλακτικό μέσο κυκλοφορίας, 
η χρήση του οποίου μπορεί να απο-
φέρει πολλαπλά οφέλη στον καθένα 
από εμάς. Ως μέσο είναι πιο οικο-
νομικό στην χρήση του, βοηθά στην 
άσκηση του ανθρώπινου οργανισμού 
και σαφώς δεν προκαλεί εκείνες τις 
καταστροφικές συνέπειες απέ-
ναντι στο περιβάλλον 
που προκαλούν άλλα 
μεταφορικά μέσα. 
Χρειάζεται τόλμη 
για να μπο-
ρέσουμε να 
εμπεδώσουμε 

μια διαφορετική νοοτροπία στο συ-
γκεκριμένο θέμα και αυτό λόγω του 
εθισμού που έχει προκαλέσει η μα-
κροχρόνια χρήση του αυτοκινήτου 
στην Κύπρο. Είμαστε όμως αισιό-
δοξοι ότι ξεκινώντας από τον Δήμο 
μας θα καταφέρουμε για ακόμα μια 
φορά να πρωτοπορήσουμε και να 
συμβάλλουμε και εμείς, Δή-
μος και δημότες, στην 
επιτυχία αυτού του 
εγχειρήματος. 

Δημοτική Ομάδα 
ΑΚΕΛ Στροβόλου

Προσπαθούσαμε να δούμε τι τίτλο 
θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το 
άρθρο και καταλήξαμε στον πιο 

πάνω, διότι τα πι-
στεύουμε και τα δυο 
– ξεπερασμένη και 
ενοχλητική. Προτού 
προχωρήσουμε θέ-
λουμε να ξεκαθαρί-

σουμε τη θέση μας ότι είμαστε υπέρ 
της διαφήμισης και οι πλείστοι από 
εμάς μέσω της εργασίας μας, συ-
χνά και σταθερά διαφημίζουμε και 
εμείς, αλλά όχι με τον τρόπο που θα 
περιγράψουμε πιο κάτω, ο οποίος 
είναι πολύ ενοχλητικός για το πε-
ρισσότερο κόσμο.
Είναι πραγματικά λυπηρό, 
μεγάλες και γνωστές εται-
ρείες αλλά και άγνωστες 
– πρωτοεμφανιζόμενες, 
να δίνουν σε μια εται-
ρεία – κατ’ οίκων διανο-
μής εντύπων/φυλλαδίων, 
το εταιρικό τους έντυπο 
(διαφημιστικό ή/και ενη-
μερωτικό) και η εταιρεία 
διανομής να ξεκινά κα-
θημερινά να το βάζει σε 
κάθε γραμματοκιβώτιο βρεθεί στο 
δρόμο της. Διερωτόμαστε από πού 
έχουν πάρει άδεια να τοποθετούν 
στα γραμματοκιβώτια μας διάφορα 
έντυπα εταιρειών; 
Είναι απίστευτο πραγματικά, αυτή η 

σαχλή μανία της λεγόμενης διαφή-
μισης! Ανοίγεις το γραμματοκιβώτιο 
του σπιτιού ή του γραφείου σου και 
ξεχειλίζουν καθημερινά έντυπα της 
μίας ή της άλλης εταιρείας που δια-
φημίζουν με εξευτελιστικό θα έλεγα 
τρόπο τα προϊόντα τους. Δεν βρί-
σκουμε άκρη, μπλέκεται η αλληλο-
γραφία μας (τράπεζας, ηλεκτρισμού, 
τηλεφώνου, κα) με τις σαχλαμάρες 
που βάζουν οι διάφοροι ως επί το 
πλείστον αλλοδαποί που γυρίζουν 
τις οδούς και δεν χάνουν γραμμα-
τοκιβώτιο να μην βάλουν τη δέσμη 
της ημέρας. Άστε που είναι και σήμα 
κατατεθέν για τους επίδοξους λη-

στές, όταν υπάρχουν 
φυλλάδια για αρκετό 
διάστημα στο γραμ-
ματοκιβώτιο μας, 
πιθανόν να λείπουμε 
και θεωρούν το πε-
δίο ελεύθερο. Είτε 
σημείωση βάλεις ότι 
δεν επιτρέπονται δι-
αφημιστικά έντυπα 
είτε δεν βάλεις, αυ-
τοί το βιολί τους τα 
βάζουν σαν να μην 

συμβαίνει τίποτα. Αυτές φυσικά εί-
ναι και οι οδηγίες των «μαστόρων» 
τους. 
Η μεγάλη απορία, όμως, είναι για 
τους διαφημιζόμενους, πιστεύουν 
πραγματικά ότι ο κόσμος κάθεται και 

βλέπει τα διάφορα έντυπα που μας 
τοποθετούν καθημερινά στα γραμ-
ματοκιβώτια μας; Η απάντηση είναι 
όχι και αν υπάρχουν κάποιοι αυτοί 
είναι πολύ λίγοι, ούτε τα έξοδα της 
εκτύπωσης και της διανομής δεν 
υπάρχει περίπτωση να τα βγάλουν 
από κάποιους υποψήφιους πελάτες 
που πιστεύουν ότι θα πάρουν.
Απλά οι πλείστοι μας ανοίγουμε το 
γραμματοκιβώτιο, πιάνουμε τη δέ-
σμη με τα διάφορα ενοχλητικά δια-
φημιστικά έντυπα/φυλλάδια και κα-
τευθείαν και προτού καν τα δούμε τα 
πετάμε στο σκυβαλοκιβώτιο.
Πριν λίγα χρόνια είχαμε το τρελό 
φαινόμενο να διανέμουν φυλλάδια 
στα φώτα τροχαίας, αυτό φαίνεται να 
έχει ξεπεραστεί. Λίγο μετά άρχισε η 
διανομή φυλλαδίων στα γραμματο-
κιβώτια των σπιτιών και των γραφεί-
ων. Ακόμη και στο γραμματοκιβώ-
τιο των Δημοτικών Συμβούλων στο 
Δημαρχείο βρίσκουμε διαφημιστικά 
έντυπα.
Εισηγούμαστε στους κύριους Βου-

λευτές τώρα που επέστρεψαν με το 
καλό στα καθήκοντα τους να δουν 
την πρόταση νομού που εκκρεμεί 
ήδη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών, την οποία 
έχει καταθέσει ο Βουλευτής Πάφου 
του ΔΗΚΟ, κ. Αντώνης Αντωνίου από 
το 2009 και αφορά τη διανομή ή πώ-
ληση διαφημιστικού ή άλλου υλικού 
σε δημόσιους δρόμους. Να εξεταστεί 
αν μπορεί να προστεθεί και η διανο-
μή διαφημιστικού ή άλλου υλικού σε 
γραμματοκιβώτια σπιτιών ή γραφεί-
ων, καταβάλλοντας ψηλό τέλος στην 
αρμόδια Τοπική Αρχή.
Ότι γίνει πρέπει να γίνει άμεσα και 
με γνώμονα την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος 
και όχι με γνώμονα τη διανομή έντυ-
που υλικού υποψήφιων Βουλευτών 
το Μάιο 2011 και λίγο πιο μετά υπο-
ψήφιων Δημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων το Δεκέμβριο 2011!
Για να δούμε αν ληφθούν υπόψη οι 
ανησυχίες μας και αν νομοθετηθεί 
η διανομή φυλλαδίων (δημόσιους 
δρόμους και γραμματοκιβώτια) με 
ψηλό τέλος, θα διαφημίζουν με το 
ίδιο ρυθμό οι διαφημιζόμενοι; Θα γί-
νει σεβαστή από όλους η πιθανή νέα 
νομοθεσία. Ίδωμεν… 

Δημοτική Ομάδα Δημοκρατικού 
Κόμματος

Στρόβολος, Οκτώβριος 2010

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων στο Δήμο Στροβόλου: 
Πρωτοποριακή πολιτική προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας

Όταν η ξεπερασμένη διαφήμιση καταντά ενοχλητική
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Διεύθυνση: Αθηνών 34, Στρόβολος

Τηλ. 99066319
Ώρες εργασίας: 7:00-19:00, Τετάρτη & Σάββατο: 7:00-15:00

ΣΤΑ    
   Α

ΣΙΔ
ΕΡΩΤΑ

  Τ
Ε
Ρ
Μ

Α

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.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η πολιτική του Συμμετοχικού Προϋ-
πολογισμού μπορεί να αναζωογονή-
σει και να αναβαθμίσει την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο. Ο συμ-
μετοχικός σχεδιασμός του προϋπο-
λογισμού σημαίνει ότι οι δημότες 
συμμετέχουν στις αποφάσεις για τη 
διάθεση των δημόσιων πόρων στο 
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Οι τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης μπο-
ρούν να δώσουν ρόλο πρωτοβουλίας 
και απόφασης στους πολίτες, προ-
κειμένου να αποφασίζονται με δια-
φάνεια και αμεσότερη δημοκρατία 
οι προτεραιότητες των δαπανών στο 
επίπεδο του δημοτικού (ή κοινοτι-
κού) προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί 
να γίνει με τη διοργάνωση συνελεύ-

σεων με αντικείμενο το σχεδιασμό 
του προϋπολογισμού του δήμου. 
Οι δημότες, οργανωμένοι σε τοπικές 
συνελεύσεις, μπορεί να συζητούν 
και να αποφασίζουν σχετικά με την 
κατανομή των διαθέσιμων πόρων 
σε διάφορες πολιτικές, χρήσεις και 
σχέδια. Οι αποφάσεις τους μπορεί 
να αφορούν είτε τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων σχεδίων ανάπτυξης ή 

βελτίωσης τοπικών υπηρεσιών είτε, 
ακόμα, και τη διαμόρφωση των κε-
ντρικών δημοτικών υπηρεσιών. Στην 
πράξη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ακόμα και αρχές δημοψηφισματικής 
δημοκρατίας, ιδιαίτερα μέσα από 
σύγχρονες δυνατότητες που δίνει η 
ηλεκτρονική επικοινωνία. 
Πρόθεσή μας είναι να εισαγάγουμε 
στο επίπεδο του Δήμου Στροβόλου 
και σε δοκιμαστική βάση, μια πολιτι-
κή συμμετοχικής δημοκρατίας. 
Η Δημοτική Ομάδα του Δημοκρατι-
κού Συναγερμού θα πάρει την πρω-
τοβουλία και θα εισηγηθεί όπως ξε-
κινήσει μια μόνιμη διαβούλευση με 
τους δημότες προκειμένου αυτοί να 
συμμετάσχουν στο σχεδιασμό των 

δαπανών και στον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων για τον Προϋπολο-
γισμό του 2011 του Δήμου Στροβό-
λου. 
Η χρήση μεθόδων Συμμετοχικού 
Προϋπολογσμού ενισχύει τη δημο-
κρατία στην ουσία της, εισαγάγοντας 
μια λογική άμεσης δημοκρατίας. 
Ταυτόχρονα συμβάλλει στη βελτί-
ωση των παρεχόμενων δημόσιων 
υπηρεσιών και στην προσαρμογή 
τους στις πραγματικές ανάγκες των 
ανθρώπων. 
Ενώ συμβάλλει, οπωσδήποτε και 
στην ενίσχυση των δεσμών στο εσω-
τερικό της κοινότητας. 

Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ Στροβόλου

Είκοσι - τέσσερα χρόνια από την 
εκλογή των πρώτων αιρετών δημο-
τικών συμβουλίων και με βάσει τις 
εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί ο 
καθένας μας μπορεί τώρα να κάνει 
το δικό του απολογισμό για την λει-
τουργία του θεσμού. Θα αναφέρομε 
πιο κάτω τις δικές μας διαπιστώσεις 
για την ισχύουσα κατάσταση και το 
όραμα μας για το μέλλον της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στον τόπο μας.
Διαπιστώνουμε πως παρόλες τις δυ-
σκολίες και κάτω από τις δοσμένες 
συνθήκες, οι τοπικές αρχές στην Κύ-
προ κατάφεραν να επιτελέσουν ένα 
σημαντικό και πολυδιάστατο έργο 
στην προσπάθεια τους να εξυπηρετή-
σουν τον πολίτη – δημότη και να βελ-
τιώσουν την ποιότητα ζωής του. 
Με τα οικονομικά μέσα που διαθέ-
τουν, προώθησαν σημαντικά έργα 
και εφάρμοσαν δικές τους πολιτικές 
πολιτισμού, του αθλητισμού και της 
νεολαίας, των διεθνών σχέσεων, της 
κοινωνικής μέριμνας και του περι-
βάλλοντος. Προσπάθησαν να αντα-
ποκριθούν στις νέες συνθήκες και να 
αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες και 
προκλήσεις δημιουργήθηκαν από την 
ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αξιοποιώντας διάφορα ανταγωνιστι-
κά προγράμματα και απορροφώντας 
κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
για την εκτέλεση διαφόρων έργων. 
Παρόλα αυτά, σε πολλούς Δήμους 
και Κοινότητες παρατηρείται ακόμα 
ένα σύστημα λειτουργίας με αδικαι-
ολόγητη γραφειοκρατία και εμφανή 
κομματικοποίηση, ενώ πολλά δημο-
τικά συμβούλια χαρακτηρίζονται από 

αναβλητικότητα στην λήψη αποφά-
σεων. Ειδικότερα η ύπαρξη δύο ξε-
χωριστών νομοθεσιών που διέπουν 
την λειτουργία των Δήμων και των 
κοινοτήτων στην Κύπρο δημιούργη-
σε πολλές δυσκολίες με αποτέλεσμα 
να έχουμε σήμερα τοπικές αρχές δύο 
ταχυτήτων: τους μεν Δήμους να έχουν 
σημαντικές αρμοδιότητες και αρκε-
τούς πόρους για τη διαχείριση σημα-
ντικών θεμάτων και τις δε Κοινότητες 
να υστερούν αισθητά παραμένοντας, 
ουσιαστικά, εξαρτώμενες από την Κε-
ντρική Εξουσία. 
Αρκετές τοπικές αρχές είναι σήμερα 
καταχρεωμένες ως αποτέλεσμα της 
κακής διαχείρισης των οικονομικών 
τους ή της έλλειψης των αναγκαίων 
πόρων. 
Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ πιστεύει ότι ωρίμασαν οι συν-
θήκες και ήλθε η ώρα για τον εκσυγ-
χρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου με κύριο στόχο την ανακα-
τανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
του κεντρικού κράτους και της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. Χαιρετίζουμε την 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
για έναρξη διαλόγου με όλους τους 
εμπλεκόμενους στον τομέα της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και την εκπόνηση 
μιας ολοκληρωμένης μελέτης από το 
κέντρο Δημόσιας Διοίκησης της Ελ-
λάδας. 
Η μελέτη αυτή θα βοηθήσει τον δι-
άλογο που έχει ξεκινήσει ώστε να 
καταλήξουμε σύντομα στη λήψη τε-
λικών αποφάσεων που θα στοχεύουν 
στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρο-
νισμό του θεσμικού πλαισίου μέσα 

από μια θεμελιακή μεταρρύθμιση στη 
βάση του τριπτύχου «Αποκέντρωση – 
Διοικητική Αυτοτέλεια- Οικονομική 
Αυτονομία».
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση καθιστά ακόμα πιο 
επιτακτική την ανάγκη για τολμηρές 
μεταρρυθμίσεις. Η μετεξέλιξη των 
τοπικών αρχών σε όργανα λαϊκής 
κυριαρχίας και βάθρο δημοκρατίας 
με αποφασιστική αποδυνάμωση του 
κεντρικού κράτους, είναι η μεγάλη 
επιταγή της νέας εποχής. Είναι καιρός 
να εμπιστευτούμε περισσότερο τις 
δυνάμεις της αυτοδιοίκησης και να 
τους δώσουμε τις αρμοδιότητες, τους 
πόρους, τα μέσα, αλλά και την ευθύ-
νη να ασκήσουν χάριν των πολιτών, 
κρατικές αρμοδιότητες που μπορούν 
να ασκηθούν με ικανοποιητικότερο 
τρόπο από τις Αρχές που βρίσκονται 
πιο κοντά στον πολίτη. Τομείς όπως 
η παιδεία, η κοινωνική πολιτική, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η δι-
αφύλαξη της εργασίας, η προστασία 
και ενημέρωση του καταναλωτή, η 
κοινωνική ενσωμάτωση των μετανα-
στών, ο πολιτισμός και ο τουρισμός 
αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποί-
ηση της τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης, πρέπει να περιληφθούν, 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 
στις στοχευόμενες δράσεις της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. 
Στο νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει 
στον τρόπο λειτουργίας και στην 
εσωτερική συγκρότηση των δομών 
της τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνουν 
εκείνες οι δραστικές αλλαγές που να 
διασφαλίζουν το τετράπτυχο αρχών: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.

• Συμμετοχή\σε ότι αφορά την δυνα-
τότητα ευρύτερης κοινωνικής διαβού-
λευσης και ελέγχου, καθώς και στο 
δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας 
και την αναβάθμιση των συλλογικών 
οργάνων 
• Αποτελεσματικότητα\στην παροχή 
υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του 
Πολίτη
• Διαφάνεια    
στη διαχείριση κατά τη διοίκηση
• Λογοδοσία    
των τοπικών αρχών στον πολίτη και 
στην τοπική κοινωνία. Υποχρέωση 
κάθε δήμου να δίνει την ευρύτερη δυ-
νατή δημοσιότητα στο επιχειρησιακό 
του πρόγραμμα, στα ετήσια προγράμ-
ματα δράσης, τους προϋπολογισμούς 
και τους ετήσιους οικονομικούς λο-
γαριασμούς, προκειμένου η τοπική 
κοινωνία να έχει πλήρη γνώση, της 
λειτουργίας, των στόχων και της δια-
χείρισης τους. 
Αν τα πιο πάνω υιοθετηθούν στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο, πιστεύαμε πως η 
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει μπο-
ρεί να πετύχει τη βελτίωση, αναβάθ-
μιση και εκσυγχρονισμό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης κάτι που σίγουρα θα 
αποβεί προς όφελος του πολίτη.
Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. 
Εμείς στην ΕΔΕΚ δηλώνουμε ότι θα 
εργαστούμε για την επιτυχία του στό-
χου αυτού. 

Δημοτική Ομάδα Κ.Σ. Ε.Δ.Ε.Κ.

Συμμετοχικος Προϋπολογισμος στον Στρόβολο

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμού 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Του Κώστα Σωφρονίου*

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι τεχνολο-
γίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας των πολιτών. Το δι-
αδίκτυο σήμερα εκτός από ένα υπερ-
δίκτυο επικοινωνίας και άντλησης 
πληροφοριών, είναι και ένα αξιόπιστο 
εργαλείο για ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Μέσα σε αυτήν την τε-
χνολογική πλημμυρίδα, η μετάβαση 
προς το ψηφιακό μέλλον αποτελεί μο-
νόδρομο για τους οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στον τόπο μας.
Ο Δήμος Στροβόλου έχει κάνει μια 
αξιόλογη προσπάθεια για να αξιοποι-
ήσει τις τεχνολογίες της πληροφορι-
κής και του διαδικτύου με στόχο την 
αμεσότερη εξυπηρέτηση των δημο-
τών μέσα από δοκιμασμένες ηλεκτρο-
νικές εφαρμογές. 
Η ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου 
περιέχει πλούσιο πληροφοριακό υλι-
κό για το δήμο, την ιστορία του, τα 
αξιοθέατα της περιοχής, τις εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει, τα έργα που 
υλοποιούνται στα όρια του δήμου, 
τη δημοτική βιβλιοθήκη, τα δημοτικά 
ιδρύματα, τα πάρκα και τους αθλη-
τικούς χώρους, καθώς και διάφορα 
άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους 

δημότες μας.
Ακόμα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Στροβόλου ο δημότης θα βρει υπη-
ρεσίες για εξόφληση λογαριασμών 
μέσω διαδικτύου με τη χρήση του 
συστήματος ηλεκτρονικών πληρω-
μών JCCSMART. Μια τέτοια εφαρ-
μογή είναι η ηλεκτρονική πληρωμή 
εξώδικου προστίμου. Επιπρόσθετα, ο 
Δήμος Στροβόλου δίνει τη δυνατότη-
τα στους δημότες του να έχουν πρό-
σβαση από το χώρος τους και να μπο-
ρούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά 
διάφορες αιτήσεις και έντυπα αδειών 
όπως:Αίτηση για έκδοση άδειας κα-
τοχής σκύλου, Αίτηση για έκδοση 
άδειας πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών, Αίτηση για άδεια διαχωρισμού 
γης - Αίτηση για άδεια κατεδάφισης - 
Αίτηση για άδεια οικοδομής – Αίτηση 
για έκδοση ειδικού πιστοποιητικού 
έγκρισης, Αίτηση για εξασφάλιση 

άδειας διαίρεσης γης – Γνωστοποίη-
ση συμπλήρωσης εργασιών – Εμβα-
δομέτρηση οικοδομής, Έντυπο αυτο-
έλεγχου και διάφορα άλλα χρήσιμα 
έγγραφα. Ακόμα στην ιστοσελίδα του 
Δήμου παρέχεται η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής υποβολής παραπόνων και 
εισηγήσεων.
Ο Δήμος Στροβόλου έκανε ένα σημα-
ντικό βήμα για να έρθει πιο κοντά στις 
νέες τεχνολογίες. Ο μακροπρόθεσμός 
στόχος αυτής της προσπάθειας θα 
πρέπει να είναι να καταστεί ο Δήμος 
Στροβόλου ο πρώτος Ψηφιακός Δή-
μος της Κύπρου. Για να υλοποιηθεί 
αυτός ο στόχος θα πρέπει πρώτα από 
όλα, όλοι εμείς που υπηρετούμε τον 
Δήμο Στροβόλου να ενημερωθούμε 
και να κατανοήσουμε τόσο τις δυνα-
τότητες και την προοπτική που προ-
σφέρει η εισαγωγή κι η αξιοποίηση 
της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και για τις 
σημαντικές επιλογές / αλλαγές που θα 
επιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο 
μας.
Προσωπικά είμαι της άποψης ότι αν 
καταφέρουμε να μετατρέψουμε το 
Δήμο μας σ’ ένα καθολικά Ψηφιακό 
Δήμο, θα έχουμε επιτελέσει ένα ση-
μαντικό έργο γιατί έτσι θα καταστή-
σουμε τους δημότες μας το επίκεντρο 
γύρω από τους οποίους θα λειτου-
γρούν οι διοικητικές δομές του Δήμου 
και θα παρέχονται οι υπηρεσίες εξυ-
πηρέτησης εύκολα και γρήγορα ανε-
ξαρτήτως τόπου και χρόνου.
Με αυτό τον τρόπο θα γίνουν οι δη-
μότες μας επιθεωρητές της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών από το 
Δήμο Στροβόλου, αφού θα έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν εισηγή-
σεις, παράπονα και προτάσεις για 
βελτίωση των λειτουργιών του Δήμου 
μας. Είναι λοιπόν πρόκληση για τον 
Δήμο Στροβόλου να υπηρετήσει την 
ηλεκτρονική δημοκρατία και παράλ-
ληλα να γίνει ο πρώτος Ψηφιακός Δή-
μος της Κύπρου.

*Δημοτικός Σύμβουλος – 
Ευρωπαϊκό Κόμμα

Πριν από κάθε προεκλογική περίο-
δο, το χρόνιο πια, θέμα του παλιού 
πυρήνα του Στροβόλου, κάνει πανη-
γυρικά την εμφάνιση του σε άρθρα, 
προτάσεις, σχόλια και δηλώσεις. 
Ακούγονται μεγαλεπήβολα σχέδια, 
ευφάνταστα οράματα και υπέροχες 
σκέψεις για το πώς, επιτέλους, πρέ-
πει να αξιοποιηθεί το πολύτιμο αυτό 
κομμάτι του Στροβόλου, σημείο 
πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλ-
τούρας πολλών δεκαετιών.
Ακολουθούν, ως είθισται να γίνε-
ται σε κάθε έργο και κάθε προο-
δευτική σκέψη σ’ αυτό τον τόπο, 
οι διαμαρτυρίες κάποιων κατοίκων 
οι οποίοι, πάντα μέσα από τη δική 
τους προσωπική άποψη και όχι μετά 
από κάποια επιστημονική, σε βάθος 
έρευνα, πιστεύουν πως κάποια οικο-
νομικά τους συμφέροντα θα θιγούν 
και το θέμα «αποστέλλεται με όλες 
τις τιμές στις Ελληνικές καλένδες»!
Στην παρούσα θητεία φτάσαμε 
πολύ κοντά στην υλοποίηση ενός 
πρωτοποριακού έργου το οποίο θα 
μετέτρεπε τον παλιό πυρήνα σε ένα 
υπέροχο χώρο με πλακόστρωτα, πα-

ραδοσιακά καταστήματα, καφετέρι-
ες, εστιατόρια και θα δημιουργούσε 
την ατμόσφαιρα και το στοιχείο μιας 
παλιάς αλλά ζωντανής πόλης.
Δυστυχώς, την τελευταία στιγμή, 
το σχέδιο της Πολεοδομίας, απορ-
ρίφθηκε από την πλειοψηφία του 
Συμβουλίου. 
Και ο παλιός πυρήνας του Στροβό-
λου παραμένει στο έλεος των χιλιά-
δων αυτοκινήτων που τον διασχί-
ζουν καθημερινά, το καυσαέριο, την 
ηχορύπανση, την ακαταστασία και 
την απαράδεκτη εικόνα που παρου-
σιάζει.
Το θέμα όμως, σοβαρό και επιτα-
κτικό, εξακολουθεί να υπάρχει. Και 
πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε 
πως το πολύτιμο αυτό κομμάτι της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρο-
νομιάς του Στροβόλου θα πρέπει 
να αλλάξει, να ευπρεπιστεί και να 
μετατραπεί σε ένα όμορφο, λειτουρ-
γικό και παραδοσιακό κέντρο μιας 
σύγχρονης και μεγάλης πόλης. Αυτό 
άλλωστε είναι και ένα γεγονός που 
μπορούμε να το δούμε σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) πόλεις. 

Για το θέμα αυτό, το μπλοκ «Πράσι-
νη Πόλη – Περιβαλλοντικός Όμιλος 
Στροβόλου» είχε διεξάγει πρόσφα-
τα δημοσκόπηση με την ερώτηση 
«Τι θέλετε να γίνει με τον παλιό 
πυρήνα του Στροβόλου». Με βάση 
τις απαντήσεις των επισκεπτών της 
σελίδας, τα αποτελέσματα  ήταν τα 
ακόλουθα:
1. Να γίνει πεζόδρομος με γραφι-
κά καταστήματα, ταβέρνες, καφέ 
(93%)
2. Πλακόστρωτο αλλά να μείνει 

δρόμος(6%)
3. Να μείνει όπως είναι (0%)
4. Να χαλαστούν τα παλιά σπίτια και 
να γίνει σύγχρονη πόλη (0%)

Είναι ξεκάθαρο, πως οι δημότες του 
Στροβόλου αποζητούν την ανακατα-
σκευή – αναπαλαίωση του παλιού 
πυρήνα της πόλης μας. Είναι κάτι 
που μας λείπει και κάτι που έχουμε 
απόλυτη ανάγκη. Μεγάλοι δρόμοι, 
καταστήματα και χιλιάδες αυτοκίνη-
τα, πάρκα, θέατρα και γήπεδα, υπάρ-
χουν σε αφθονία, σε όλη την υπόλοι-
πη επικράτεια του Δήμου. Αυτό που 
δεν υπάρχει είναι ένα σημείο αναφο-
ράς που να παραπέμπει στην ιστορία 
και την παράδοση της πόλης, ένας 
χώρος ξεκούρασης, συνεύρεσης και 
ευχαρίστησης. Ένα σημείο, τέλος 
που θα δείχνει ξεκάθαρα και κυρίως 
έμπρακτα την έγνοια και την φρο-
ντίδα των τοπικών αρχών προς τους 
δημότες. 

Άθως Αγαπητός
Δημοτικός Σύμβουλος

Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας

Ο Ψηφιακός Δήμος Στροβόλου

Τι θα γίνει με τον παλιό πυρήνα του Στροβόλου;
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Το γαριδομανία μπήκε δυναμικά στην γευστική σκηνή της Λευκωσίας με ψηλά standard ποιότητας. 
Εδώ η κουζίνα είναι το ψάρι, μια πλούσια επιλογή ορεκτικών και γεύση θαλασσινή. 

Η σάλα θυμίζει κατάστρωμα πλοίου και η εμπειρία εδώ αποτελεί γαστρονομική περιπέτεια. 
Το μόνο σίγουρο, αν πάτε θα ξαναπάτε...

Ετοιμάζω ένα άρ-
θρο που θα δημο-
σιευτεί στο περιο-
δικό του σχολείου. 
Αναφέρομαι στη 
Διάσκεψη της Κο-
πεγχάγης με στόχο 
να τονίσω στους 
συμμαθητές μου 
ότι το πρόβλημα 
της καταστροφής 
του πλανήτη είναι 

το πιο σημαντικό σύγχρονο πρόβλη-
μα κι ότι χρειάζεται η συνεργασία 
όλων ώστε να σωθεί ο πλανήτης κι 
επομένως η ζωή.
Ο πλανήτης γη είναι το ουράνιο σώμα 
που αποτελεί το χώρο κατοικίας των 
ανθρώπων, αλλά και πολλών άλλων 
οργανισμών, φυτικών και ζωικών. Η 
τεχνολογική ανάπτυξη, μας προσφέ-
ρει άπειρες δυνατότητες. Είναι, όμως, 
όλες οι κινήσεις μας σωστές και με-
τρημένες; Ή μήπως ενεργούμε με 
τρόπο που τελικά είναι βλαβερός για 
τον πλανήτη μας;
Επιβαρύνουμε το περιβάλλον, τις πε-
ρισσότερες φορές ανενόχλητοι. Ρυ-
παίνουμε τον αέρα με τα καυσαέρια 
των αυτοκινήτων και των εργοστασί-
ων. Μειώνουμε τη θαλάσσια ζωή με 
τα απόβλητα των εργοστασίων, των 
ξενοδοχείων, ακόμα και των σπιτιών 
μας. Αυξάνουμε τα αέρια του θερμο-
κηπίου και βοηθούμε την τρύπα του 
όζοντος να μεγαλώνει. Καταστρέ-
φουμε την αγροτική παραγωγή, που 
επηρεάζεται από την αύξηση της θερ-
μοκρασίας και τη μείωση της βροχό-
πτωσης. Μ’ όλα τα πιο πάνω επηρε-
άζουμε αρνητικά, όχι μόνο την υγεία 
μας, αλλά σπάζουμε τη διατροφική 
αλυσίδα όλων των ζωντανών οργανι-
σμών. Με τις αρνητικές μας ενέργειες 
δημιουργούμε αρνητικές επιπτώσεις 
και στον τουρισμό που επηρεάζεται 
από την αύξηση της θερμοκρασίας 
και τα ακραία φυσικά φαινόμενα που 
παρατηρούνται σε πολλές περιοχές.
Ευτυχώς όλες αυτές οι πράξεις μας, 

μπορούν ακόμα να αντιμετωπιστούν 
και να βρεθούν λύσεις. Οι προσπά-
θειες ξεκίνησαν σε επίπεδο κρατών, 
σχετικά νωρίς. Το 1992 είχε γίνει η 
Διάσκεψη του Ρίο. Ακολούθησε η 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο το 1997. Σ’ αυτή τη Συμφωνία 
δεν πήραν μέρος οι ΗΠΑ. Το Πρωτό-
κολλο του Κιότο μπήκε σε εφαρμογή 
το 2005, όταν το υπέγραψαν όλες οι 
υπόλοιπες χώρες. Δεν περιείχε στό-
χους που δέσμευαν τις αναπτυσσόμε-
νες χώρες. Περιλάμβανε τα απαραί-
τητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλί-
ματος, που προκαλείται από την αύ-
ξηση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου. 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πήρε 
την πρωτοβουλία το 2009, τη χρονιά 
δηλ. που πέρασε και διοργάνωσε τη 
Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Στόχος 
του ήταν να βοηθήσει να σχεδιαστεί 
και να υπογραφεί μια νέα συμφωνία, 
απ’ όλες τις χώρες, σχετικά με τις κλι-
ματικές αλλαγές, αφού το Πρωτόκολ-
λο του Κιότο, που παραβιάστηκε από 

τους μεγαλύτερους ρυπαντές του κό-
σμου, εκπνέει το 2012. Στη Διάσκεψη 
πήραν μέρος 192 χώρες που κατάλα-
βαν ότι το ρολόι της μητέρας φύσης 
χτυπάει επικίνδυνα και προειδοποιεί 
ότι θα εκδικηθεί. Αυτή τη φορά η 
προσπάθεια ήταν «παγκόσμια», αφού 
ενδιαφέρθηκαν και οι ΗΠΑ, αλλά 
και οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 
η Κίνα και η Ινδία. Η Διάσκεψη της 
Κοπεγχάγης ήταν η μοναδική ευκαι-
ρία που είχαν οι ηγέτες των χωρών, 
για να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να 
πάρουν γενναίες αποφάσεις που θα 
εξασφάλιζαν την προστασία ολόκλη-
ρου του πλανήτη. Έγιναν εισηγήσεις 
για «πράσινη» ανάπτυξη, δηλαδή για 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξοικονόμηση της ενέργειας, οικολο-
γική διαχείριση των απορριμμάτων, 
ανακύκλωση, βιολογικές καλλιέργει-
ες καθώς και τερματισμό της αποδά-
σωσης. Όλα αυτά θα βοηθούσαν στην 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλα-
γών, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου θα σταθεροποιού-
νταν και μετά το 2015 θα μειώνονταν. 

Δυστυχώς, όμως, οι αναπτυσσόμενες 
χώρες απέρριψαν τις προτάσεις, γιατί 
πίστευαν ότι οι πλούσιες χώρες πρέ-
πει ν’ αναλάβουν το μεγαλύτερο βά-
ρος των εξόδων και της χρηματοδό-
τησης, για να γίνουν πραγματικότητα 
οι στόχοι, πράγμα που αυτές δεν είχαν 
τη διάθεση να κάνουν. Οι αντιθέσεις 
και οι διαφωνίες δεν οδήγησαν σε μια 
διεθνή δεσμευτική συμφωνία.
Είναι εξοργιστικό το ότι οι ηγέτες των 
χωρών δεν κατάλαβαν ότι η αποτυχία 
της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης δεν 
αφορά μόνο το κλίμα. Ο πλανήτης 
νοσεί και ευθυνόμαστε όλοι εμείς γι’ 
αυτό. Υπάρχει χρόνος να αντιδρά-
σουμε, αρκεί να δώσουμε τα χέρια. 
Οι κλιματικές αλλαγές δε γνωρίζουν 
σύνορα και δεν κάνουν διακρίσεις. 
Επηρεάζουν όλους μας. 
Η σωτηρία της γης ενδιαφέρει ακόμα 
περισσότερο εμάς τους νέους, γιατί 
είμαστε εμείς που θα ζήσουμε, περισ-
σότερο απ’ όλους τις επιπτώσεις και 
τις συνέπειες αυτής της καταστροφής. 
Αποτελούμε μια σημαντική ομάδα 
που μπορεί να δώσει το καλό παρά-
δειγμα με τις πράξεις της, αλλά και 
να πιέσει τις κυβερνήσεις να πάρουν 
τις σωστές αποφάσεις. Η συνέχιση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και οι κλιματικές αλλαγές θα μας ση-
μαδέψουν  και θα δυσκολέψουν την 
επιβίωσή μας σ’ ένα καθαρό «πρά-
σινο» περιβάλλον. Έχουμε καθήκον 
λοιπόν να αγωνιστούμε ν’ αποκτήσει 
όλος ο κόσμος οικολογική συνείδηση. 
Πρέπει ν’ αναπτυχθούν πρωτοβουλίες 
που να προωθούν την αειφορία.
Βλέπουμε ξεκάθαρα πια, πως κάθε 
μέρα σπρώχνουμε τη γη και τον εαυ-
τό μας στο χείλος του γκρεμού. Γι’ 
αυτό πρέπει να βοηθήσουμε να μην 
καταστραφεί ο πλανήτης μας και να 
ζήσουμε ελπίζοντας σ’ ένα καλύτερο 
αύριο.
Σκεφτείτε το, γιατί ένας αδύνατος, 
άρρωστος και κακοποιημένος πλανή-
της δεν υπόσχεται ζωή στους νέους 
κατοίκους του.

Χρειάζεται η συνεργασία όλων…
… ώστε να σωθεί ο πλανήτης κι επομένως η ζωή

Μιχάλης 
Χατζηδημητρίου
Τάξη: Γ ’5
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