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Στη σελίδα 16

Σύγχρονη Βιβλιοθήκη
Υπογράφηκε το συμβόλαιο κατα-
σκευής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου

Στη σελίδα 18

Συνέντευξη
Για μια νέα προσέγγιση με τους μα-
θητές μιλά η κοινωνική λειτουργός 
Αλεξάνδρα Ιακωβίδου…

Στη σελίδα 14

Ακαδημία Ποδοσφαίρου
Συνέντευξη γνωριμίας με τον προ-
πονητή της Ακαδημίας Ποδοσφαί-
ρου του Δήμου Στροβόλου κ. Αν-
δρέα Πέρο… 

Απασχόληση παιδιών

Στη σελίδα 8

Για τρίτη συνεχή χρονιά λειτούργη-
σε το Κέντρο Προστασίας και Απα-
σχόλησης για παιδιά αυτοεξυπηρε-
τούμενα…

Όλα τα νέα λεπτό προς λεπτό
www.ikypros.com

Πρότυπο πόλης ο Στρόβολος

Υπογράφηκε το «Σύμφωνο των Νησιών»
Συμμετέχουν δήμοι και κοινότητες της Κύπρου
Το Σύμφωνο των Νησιών είναι πολιτική διακήρυξη με την οποία Ευ-
ρωπαϊκά Νησιά δεσμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης για πράσινη 
πολιτική και εξοικονόμηση ενέργειας, με σκοπό να ξεπεράσουν τους στό-
χους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020! Το πρόγραμμα συγχρη-
ματοδοτείται από τη Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής…

Σελ. 4

Ο Δήμος Στροβόλου έχει υπογράψει δέσμευση για προώθηση 
της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμέ-
να της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφά-
λειας, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά»…                                                                            

Σελ.10

Ο Δήμος Στροβόλου συνεχίζοντας την πορεία 
του προς την ποιότητα, για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη, γίνεται και επίσημα ο πρώτος 
Δήμος της Κύπρου ο οποίος είναι πιστοποιημέ-
νος στο σύνολο των υπηρεσιών του με το νέο 
αναθεωρημένο πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας 
ISO 9001:2008. Η επιτυχία αυτή είναι καρπός 
της μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στο Δήμο και 
επιβεβαιώνει την ξεχωριστή θέση που έχει ο Δή-
μος Στροβόλου ανάμεσα στις Τοπικές Αρχές στον 
τόπο μας.
Η προσπάθεια για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
στους Δημότες συνεχίζεται από το 1997 με τη 
δημιουργία του πρώτου στην Κύπρο Γραφείου 
Εξυπηρέτησης Δημοτών, το οποίο σε σύντομο 
διάστημα έγινε το πρώτο τμήμα Οργανισμού Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που πέτυχε την πιστοποίησή 
του…

Σελ. 3

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο δημότη

Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά
Δράσεις πρόληψης από το Δήμο Στροβόλου

Χαρά στο παιδικό μας πανηγύρι
Τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του 
Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου 
πραγματοποίησαν στο πάρκο Ακρόπολης την ετήσια 
φιλανθρωπική  εκδήλωση «Παιδικό Πανηγύρι Χαράς».
Σε αυτό τον εξαιρετικής ομορφιάς χώρο παιδιά κάθε 

ηλικίας ψυχαγωγήθηκαν στα φουσκωτά, με το σουτ και 
γκολ, το μπάσκετ, την τοξοβολία, τα τενεκεδάκια, επι-
δαπέδια παιχνίδια, παρασκευή μπισκότων, να απασχο-
ληθούν με πηλοκατασκευές και τη ζωγραφική προσώ-
που.                                                                       Σελ. 9
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Τηλέφωνα
Κεντρικό .............................................. 22470470
Γραφείο Δημάρχου .............................. 22470301
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα .......... 22470303
Αποθήκες .......................... 22497090, 22423847
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών ....... 22470470
Δημοτική Βιβλιοθήκη ......................... 22311534
Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο ...... 22511728  
............................................................. 22311534
Παγκύπριο Γεωγραφικό Μουσείο ...... 22470407
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ................ 22318358
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

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου 
Καθημερινά από τις 7.00π.μ. – 10.00μμ. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22318358, 
99470380

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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Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε 
25000 αντίτυπα 

και διανέμεται δωρεάν σε όλα 
τα υποστατικά του Στροβόλου

Πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία η Τελετή Λή-
ξης των Προγραμμάτων του 
Ανοικτού Σχολείου Δήμου 
Στροβόλου, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Στροβόλου.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 
χαιρετισμό από τη Συντο-
νίστρια του Προγράμματος 
κ. Λουκία Τσούκκα. Ακο-

λούθησαν ομιλίες από το 
Δήμαρχο και Πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής του 
Ανοιχτού Σχολείου κ. Σάββα 
Ηλιοφώτου και κατακλείδι η 
Εκπρόσωπος του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Χρύσω Χριστοφόρου 
ανάγνωσε σχετικό λόγο. 
Τα παιδιά που συμμετείχαν 
στις διάφορες ομάδες της 

Ρυθμικής Γυμναστικής, των 
Θεατρικών Εργαστηρίων, 
στις ομάδες του Hip Hop, 
των Λαϊκών Χορών και του 
Μουσικού Παιγνιδιού πα-
ρουσίασαν δείγμα της δου-
λειάς που γίνεται στα εν 
λόγω εργαστήρια και κατά-
φεραν να ενθουσιάσουν το 
κοινό που παρακολούθησε 
με ενθουσιασμό.

Γνωστοποιείται ότι ο Δή-
μος Στροβόλου, σύμφω-
να με τις εξουσίες που 
του παρέχονται από τους 
Περί Τροχαίας Κινήσε-
ως Δημοτικούς Κανονι-
σμούς Στροβόλου και 
αφού έλαβε την κατά 
Νόμο συναίνεση του 

Αρχηγού Αστυνομίας, 

αποφάσισε την εγκατάσταση και λειτουργία 
δύο φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύ-
που «PELICAN» στη Λεωφόρο Αρχαγγέλου, 
βόρεια και νότια του κυκλικού κόμβου.
Οι  οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτι-
κοί και να ακολουθούν τις οδηγίες και τα σή-
ματα τροχαίας.
Η λειτουργία των δύο φωτοελεγχόμενων δι-
αβάσεων πεζών τύπου «PELICAN»  άρχισε 
την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Τελετή 
λήξης 

Ανοιχτού 
Σχολείου

Γνωστοποίηση
εγκατάσταση δύο φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών

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

Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την 
ίδρυση και λειτουργία του Λυκείου Εθνο-
μάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου(1970-1971 
μέχρι 2010-2011), το σχολείο ανακοινώνει 

την έκδοση και πώληση του Λευκώματός 
του.Εκτενέστερη αναφορά για το περιεχό-
μενό του θα δημοσιευθεί σε προσεχή έκδο-
σή μας.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 
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Ο Δήμος Στροβόλου συνεχίζο-
ντας την πορεία του προς την 
ποιότητα, για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του πολίτη, γίνεται 
και επίσημα ο πρώτος Δήμος 
της Κύπρου ο οποίος είναι πι-
στοποιημένος στο σύνολο των 
υπηρεσιών του με το νέο αναθε-
ωρημένο πρότυπο Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001:2008. 
Η επιτυχία αυτή είναι καρπός 
της μεθοδικής δουλειάς που γί-
νεται στο Δήμο και επιβεβαιώ-
νει την ξεχωριστή θέση που έχει 
ο Δήμος Στροβόλου ανάμεσα 
στις Τοπικές Αρχές στον τόπο 
μας.
Η προσπάθεια για παροχή ποι-
οτικών υπηρεσιών στους Δη-
μότες συνεχίζεται από το 1997 
με τη δημιουργία του πρώτου 
στην Κύπρο Γραφείου Εξυ-
πηρέτησης Δημοτών, το οποίο 

σε σύντομο διάστημα έγινε το 
πρώτο τμήμα Οργανισμού Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που πέ-
τυχε την πιστοποίησή του από 
ανεξάρτητο οργανισμό με το 
πρότυπο Διαχείρισης Ποιότη-
τας ISO 9001:1994. 
Με το Γραφείο αυτό ο Δήμος 
Στροβόλου εκπροσώπησε την 
πατρίδα μας σε πανευρωπαϊ-
κό συνέδριο σαν την καλύτερη 
πρακτική στη δημόσια διοίκη-
ση, σε Οργανισμό Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

Πρότυπο ISO 9001:2008
Σήμερα ο Δήμος Στροβόλου 
πρωτοπορεί ξανά και γίνεται 
ο πρώτος Δήμος της Κύπρου, 
ο οποίος είναι πιστοποιημένος 
στο σύνολο των υπηρεσιών του 
με το νέο αναθεωρημένο πρό-
τυπο ISO 9001:2008. Το πρότυ-
πο ISO 9001:2008 αποτελεί το 
διεθνές πρότυπο το οποίο κα-
θορίζει τις απαιτήσεις για δια-
χείριση της ποιότητας και στο-
χεύει στην εγκαθίδρυση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
οργάνωσης, διοίκησης και λει-
τουργίας ενός οργανισμού. 
Ο έλεγχος που υπάρχει στο  
πιστοποιημένο σύστημα ποιό-
τητας -εξωτερικός και εσωτε-
ρικός- βοηθά στο να αναγνωρί-
ζονται οι ανάγκες των δημοτών 
αλλά και του ευρύτερου πε-
ριβάλλοντος και ο Δήμος να 

προχωρεί έγκαιρα σε δράσεις ή 
αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση 
της εξυπηρέτησης προς τους 
δημότες και την αναβάθμιση 
της ποιότητας της καθημερινής 
ζωής των κατοίκων του Δήμου 
Στροβόλου. 
Η επέκταση του συστήματος 
ποιότητας σε όλες τις υπηρεσί-
ες του Δήμου και η επιτυχία της 
πιστοποίησης όλης της Δημο-
τικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνει 
για άλλη μια φορά ότι ο Δήμος 
προχωρά σταθερά για την πραγ-
ματοποίηση του οράματος του 
Δημάρχου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου, να γίνει ο Στρόβο-
λος πρότυπο πόλης για να ζεις 
και να εργάζεσαι.

Πρότυπο πόλης ο Στρόβολος
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο δημότη

Ο πρώτος Δήμος της 
Κύπρου ο οποίος είναι 
πιστοποιημένος στο 
σύνολο των υπηρεσιών 
του με το νέο αναθεω-
ρημένο πρότυπο Δια-
χείρισης Ποιότητας ISO 
9001:2008.
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Υπογράφηκε το «Σύμφωνο των Νησιών» 
Συμμετέχουν δήμοι και κοινότητες της Κύπρου

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

Το Σύμφωνο των Νησιών είναι πολιτική δια-
κήρυξη με την οποία Ευρωπαϊκά Νησιά δε-
σμεύονται να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης για 
πράσινη πολιτική και εξοικονόμηση ενέργει-
ας, με σκοπό να ξεπεράσουν τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020! 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη 
Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. 
Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της μάχης ενά-
ντια στην κλιματική αλλαγή τα Νησιά έχουν 
ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Πο-
λιτικές Αρχές σαράντα οκτώ Ευρωπαϊκών 
Νησιών προσκλήθηκαν στις Βρυξέλλες και 
υπέγραψαν το Σύμφωνο των Νησιών δεικνύ-
οντας τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν για 
την επιτυχία του.
Από την Κύπρο δεκατρείς δήμαρχοι και πρό-
εδροι Κοινοτικών Συμβουλίων παρέστησαν 
και υπέγραψαν το Σύμφωνο. Ο Δήμαρχος 
Στροβόλου Σάββας Ηλιοφώτου ήταν ομιλη-
τής στο εργαστήρι με θέμα «Επενδύσεις και 
Πολιτικές για να επιτευχθούν οι στόχοι του 

2020 στα Νησιά».
Ο Δήμαρχος Στροβόλου αναφέρθηκε στις 
πολιτικές επιχορήγησης που ακολουθούνται 
στην Κύπρο και ζήτησε όπως οι επιχορη-
γήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας θε-
ωρούνται από τις κυβερνήσεις των χωρών 

μελών της Ευρώπης μέρος των πολιτικών 
για μείωση των εθνικών και ευρωπαϊκών δα-
πανών και όχι το πρώτο θύμα περικοπών για 
έλεγχο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.
islepact.eu/.

 «Αθλητισμός και Κοινωνία για την Ανεξαρτησία»

Εκδήλωση Δήμου Στροβόλου για 
την Ανεξαρτησία της Κύπρου

Διοργανώθηκε το Σάββατο, 1η 
Οκτωβρίου 2011, στις 4.00μμ, 
από το Δήμο Στροβόλου για δέ-
κατη συνεχή χρονιά εκδήλωση 
με αθλητικό και κοινωνικό περιε-
χόμενο αφιερωμένη στην επέτειο 
της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, 
σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Στροβό-
λου, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας 
Κύπρου, το Σωματείο Δρομέων 
Κύπρου «Περικλής Δημητρίου», 
την Κυπριακή Ομοσπονδία Πο-
δηλασίας και το 76ο Σύστημα 
Προσκόπων Στροβόλου. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
Στροβόλου και περιλάμβανε 

ομιλίες, αγώνα δρόμου 5 χλμ, 
το γύρο του Στροβόλου με πο-
δήλατο, αγώνα Futsal, απονομές 
επάθλων, μουσικό πρόγραμμα 
από μαθητές των σχολείων του 
Στροβόλου και δεξίωση.
Απονεμήθηκαν κύπελλα στους 
τρεις πρώτους άνδρες και στις 
τρεις πρώτες γυναίκες στη γε-
νική κατάταξη και στους τρεις 
πρώτους όλων των κατηγοριών 
στον αγώνα δρόμου. Σε όλους 
όσους τερμάτισαν απονεμήθηκαν 
αναμνηστικά διπλώματα, ενώ σε 
όσους συμμετείχαν στον αγώνα 
δρόμου προσφέρθηκαν αναμνη-
στικά δώρα. Χορηγός της Εκδή-
λωσης ήταν η ΣΠΕ Στροβόλου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, ιταλίδα Mercedes Bresso, 
μαζί με τους Δημάρχους και τους Προέδρους Κοινοτήτων που υπέγραψαν το 
Σύμφωνο των Nησιών.
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Με στόχο τη συντήρηση της 
μνήμης της κατεχόμενης γης 
μας και την προβολή του πολύ-
πλευρου και σημαντικού έργου 
των 9 κατεχόμενων δήμων Αμ-
μοχώστου, Κερύνειας, Μόρφου, 
Καραβά, Κυθρέας, Λαπήθου, 
Λύσης, Ακανθούς και Λευκονοί-
κου, διοργανώθηκε πρόσφατα με 
μεγάλη επιτυχία, στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου, η καθιερω-
μένη εκδήλωση «Μνήμες Κατε-
χομένων».
Την εκδήλωση διοργάνωσαν από 
κοινού ο Δήμος Στροβόλου και η 
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων 
και τελούσε υπό την αιγίδα του 
προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια. 

Το συντονισμό της εκδήλωσης 
εκ μέρους των κατεχόμενων Δή-
μων ανέλαβε ο Δήμαρχος Καρα-
βά κ. Γιάννης Παπαϊωάννου.
Η μαζική παρουσία δημοτών και 
φίλων από τους 9 κατεχόμενους 
Δήμους ήταν συγκινητική και 
έδωσε τα δικά της μηνύματα 
στήριξης και συμπαράστασης 
στο πολύπλευρο και πολυδιά-
στατο έργο που επιτελούν οι κα-
τεχόμενοι Δήμοι μας σε μια περί-
οδο πικρής προσφυγιάς.
Η εκδήλωση περιελάμβανε χαι-
ρετισμούς από το Δήμαρχο Στρο-
βόλου κ. Σάββα Ηλιοφώτου, το 
Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. Αλέξη 
Γαλανό, εκ μέρους της Επιτρο-
πής Κατεχόμενων Δήμων, και 

τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Νε-
οκλή Συλικιώτη, εκ μέρους του 
προέδρου της Δημοκρατίας. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε 
ένα ποιοτικό μουσικοθεατρι-
κό δρώμενο μνήμης με τίτλο 
«Μνήμες που αγρυπνούν» σε 
σκηνοθεσία Φώτου Φωτιάδη 
και κείμενα Γιώργου Σεφέρη, 
Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή, 
Κυριάκου Χαραλαμπίδη και Ρή-
νας Κατσελλή.
Αναμνηστικές πλακέτες εκ μέ-
ρους των διοργανωτών της εκ-
δήλωσης του Δήμου Στροβόλου 
και της Επιτροπής Κατεχομένων 
Δήμων δόθηκαν στους τρεις 
εκλεκτούς συγγραφείς για τη 
συμπερίληψη κειμένων από το 

αξιόλογο συγγραφικό τους έργο 
στην παράσταση «Μνήμες που 
αγρυπνούν».
Η εκδήλωση είχε ως κύριο στόχο 
την προβολή του έργου και της 
προσφοράς των εννέα Κατεχόμε-
νων Δήμων και τη συστράτευση 
στον κοινό αγώνα για μια δίκαιη 
και βιώσιμη λύση. 
Οι θύμησες και οι μνήμες από 
την κατεχόμενη γη μας, η ιστο-
ρία και οι παραδόσεις μας αγρυ-
πνούν μέσα από κείμενα εκλε-
κτών ποιητών και συγγραφέων 
και καλούν όλους να συμμετέ-
χουν στον αγώνα για επιστροφή 
στην κατεχόμενη και πολύπαθη 
γη μας, μέσα σε συνθήκες πραγ-
ματικής ελευθερίας.

Αντικατοχική 
εκδήλωση στο 

Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θύμησες από την κατεχόμενη γη μας

Η τέως υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και νυν υπουργός Εξωτερικών 
κ. Ερατώ Μαρκουλλή και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης.

Αναμνηστική φωτογραφία με τους διοργανωτές και τους τιμηθέντες στην εκ-
δήλωση.

Στιγμιότυπο από 
το μουσικοθεα-
τρικό δρώμενο 
«Μνήμες που 
αγρυπνούν».
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Δημιουργική απασχόληση παιδιών δημοτικού
Λειτούργησε το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης
Για τρίτη συνεχή χρονιά λειτούρ-
γησε κάτω από την εποπτεία του 
Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτι-
κό Κέντρο Στροβόλου» το Κέντρο 
Προστασίας και Απασχόλησης 
για παιδιά αυτοεξυπηρετούμενα 
ενταγμένα σε ειδικές Μονάδες Δη-
μοτικών Σχολείων του Στροβόλου. 
Το Κέντρο λειτούργησε στην αίθου-
σα της Ειδικής Μονάδας του Δημο-
τικού Σχολείου Χρυσελεούσας, από 
τις 16 Ιουνίου 2011 μέχρι 29 Ιουλίου 
2011 από τις 7:00 πμ έως τις 6:00 
μμ,  παρέχοντας υπηρεσίες σε εννέα 
παιδιά, σχολικής ηλικίας. Πέραν της 
Ειδικής Μονάδας λειτούργησαν ακό-
μα 11 Παιδικές Λέσχες στις οποίες 
απασχολήθηκαν περίπου 400 παιδιά.

Διεπιστημονική ομάδα 
Ο ρόλος της Ειδικής Μονάδας είναι 
πολύ σημαντικός, γιατί τα παιδιά 
που συμμετείχαν προσεγγίζονταν 
εξατομικευμένα από το προσωπικό, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και 
δυνατότητες κάθε παιδιού. Από την 
άλλη μεριά δινόταν η απαραίτητη 
αποφόρτιση στους γονείς που είχαν 
εργασία ή άλλες υποχρεώσεις, αφή-

νοντας τα παιδιά τους σε ένα χώρο 
ασφαλή, κοινωνικό και δημιουργικό.
Ουσιαστικός και καθοριστικός ήταν 
ο ρόλος του προσωπικού που απο-
τελείτο από άτομα των ειδικοτήτων 
Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Κοι-
νωνικής Εργασίας, Καλών Τεχνών 
και Νοσηλευτικής. Και όταν επαγ-
γελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων 

συνεργάζονται και λειτουργούν σαν 
μια διεπιστημονική ομάδα, αυξάνο-
νται οι πιθανότητες για αποτελεσμα-
τικότερους και πιο υγιείς χειρισμούς 
των παιδιών.  

Διασκέδαση & Ψυχαγωγία
Υπήρχε σταθερό εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα με καθημερινές δραστηριό-

τητες (γυμναστική, χορό, ταεκβοντό, 
χειροτεχνία, θεατρικό εργαστήρι 
κ.ά.) στις οποίες συνυπήρχαν τα παι-
διά του Κέντρου Προστασίας Χρυ-
σελεούσας και του εν λόγω Κέντρου.
Ένας από τους στόχους ήταν μέσα 
από την ψυχαγωγία να ενθαρρυνθεί 
η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη 
της σκέψης των παιδιών. 
Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθη-
καν επισκέψεις στην παιγνιοθήκη 
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, 
στο πάρκο της Μονής Κύκκου αλλά 
και στη βιολογική φάρμα “Riverland 
bio” όπου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή 
με τη φύση και διάφορα είδη ζώων 
και αυτό είχε ψυχαγωγικό αλλά και 
θεραπευτικό χαρακτήρα. Παρακο-
λούθησαν θεατρική και κινηματο-
γραφική παράσταση, επισκέφθηκαν 
λούνα παρκ με παιδιά των υπολοί-
πων Κέντρων Προστασίας του Ιδρύ-
ματος.   
Το ενδιαφέρον συμμετοχής των παι-
διών, σε συνδυασμό με τις συνεχείς 
βελτιώσεις  λειτουργίας από το προ-
σωπικό της Ειδικής Μονάδας, μάς 
αφήνει με την προσδοκία ότι κάθε 
χρόνο θα είναι και καλύτερα.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

λαχανόκηπος από μικρούς κηπουρούς
Δράσεις Δημοτικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά

Της Γεωργίας Χατζησολωμού, 
Δασκάλα

Μέσα στα πλαίσια του «Σχεδί-
ου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων και λαχανικών στα σχο-
λεία» τα παιδιά του Δημοτικού 
Σχολείου Αποστόλου λουκά Στρο-
βόλου ανέπτυξαν δυο δράσεις.
Η πρώτη δράση αφορούσε τη δημι-
ουργία και καλλιέργεια σχολικού λα-
χανόκηπου όπου τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να φυτέψουν λαχανικά και 
να τα φροντίσουν. 
Το κάθε παιδί είχε το δικό του λα-
χανικό και ένιωσε τη σύνδεση που 
νιώθει ο γεωργός-καλλιεργητής με 
την παραγωγή του.
Τα παιδιά ξεκίνησαν με την προετοι-
μασία του εδάφους για να υποδεχτεί 
το νέο φυτό ή σπόρο. Ξιπέτρισαν το 
έδαφος, το σκάλισαν και το εμπλού-
τισαν με φυτόχωμα. Στη συνέχεια 
σχημάτισαν αυλακιές και φύτεψαν 
με προσοχή ο καθένας το δικό του 
φυτό, και τοποθέτησαν και πινακί-

δες με το ονοματεπώνυμό τους δί-
πλα από το φυτό τους.
Αντιμετώπισαν τα «σαλιγκάρια-ει-
σβολείς» που εισέβαλαν στη φυτεία 
τους και τους τρώγανε τα φυτά τους, 
απομακρύνοντάς τα από το λασάνι. 

Βγάλανε τα αγριόχορτα που βλάστη-
σαν κοντά στο φυτό τους. Βοήθησαν 
τα φυτά τους να γίνουν μεγαλύτερα 
με λίπασμα.
Και επιτέλους έφτασε η στιγμή που 
θα έκοβαν το φυτό τους. Όλοι με κα-

μάρι κρατούσαν το δικό τους φυτό, 
που το πήρανε στο σπίτι για να το 
απολαύσουν με την οικογένειά τους.

Σύστημα κομποστοποίησης
Η δεύτερη δράση αφορούσε τη δημι-
ουργία και λειτουργία «Συστήματος 
κομποστοποίησης οργανικών υπο-
λειμμάτων». Τα παιδιά τοποθετού-
σαν τα χόρτα από το καθάρισμα του 
λαχανόκηπου στον κομποστοποι-
ητή, που τοποθετήθηκε στην αυλή 
του σχολείου. Τώρα περιμένουν με 
ανυπομονησία το αποτέλεσμα!
Τέλος, ευχαριστίες οφείλονται στη 
Σχολική Εφορεία Στροβόλου που 
συνεργάστηκε μαζί μας για την 
εγκατάσταση αυτόματου συστήμα-
τος άρδευσης των φυτών μας. Επί-
σης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
την επιστάτρια του σχολείου κα Πα-
ναγιώτα Χριστοδούλου για την πο-
λύτιμη της βοήθεια και το γεωπόνο 
κ. Παντελή Ταουξή, για τις πολύτι-
μες συμβουλές του για τη φροντίδα 
των φυτών μας.
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Χαρά στο παιδικό μας πανηγύρι!
Τα Κέντρα Προστασίας και Απα-
σχόλησης Παιδιών του Ιδρύματος 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Στροβόλου πραγματοποίησαν τη 
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στο πάρκο 
Ακρόπολης την ετήσια φιλανθρω-
πική  εκδήλωση «Παιδικό Πανη-
γύρι Χαράς».
Σε αυτό τον εξαιρετικής ομορφιάς 

χώρο παιδιά κάθε ηλικίας ψυχαγω-
γήθηκαν στα φουσκωτά, με το σουτ 
και γκολ, το μπάσκετ, την τοξοβο-
λία, τα τενεκεδάκια, επιδαπέδια παι-
χνίδια, παρασκευή μπισκότων και 
απασχολήθηκαν με πηλοκατασκευ-
ές και τη ζωγραφική προσώπου.
Στο ψυχαγωγικό μέρος συμμετείχαν 
με χορευτικά, παιδιά του «Ανοικτού 

Σχολείου» του Δήμου Στροβόλου 
και των Κέντρων Προστασίας και 
Απασχόλησης παιδιών του Ιδρύμα-
τος Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο 
Στροβόλου. Στα πλαίσια της εκδή-
λωσης λειτούργησε φιλανθρωπική 
αγορά, πώληση φαγητού και ποτού, 
ενώ η CYTA και η ΑΗΚ πρόσφε-
ρουν αναμνηστικά δώρα.

Στην πραγματοποίηση της εκδήλω-
σης συνέβαλαν εθελοντικά το προ-
σωπικό του Ιδρύματος Πολυδύναμο 
Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου, του 
«Ανοικτού Σχολείου» του Δήμου 
Στροβόλου, της Κοινοτικής Αστυ-
νόμευσης Στροβόλου.
Αποκλειστικός χορηγός της εκδή-
λωσης ήταν η ΣΠΕ Στροβόλου.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι ο φω-
τισμός στο Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου ποταμού 
είναι συνδεδεμένος με τον οδικό φωτισμό, συνεπώς 
ανάβει και σβήνει σύμφωνα με τα συστήματα της 
Α.Η.Κ.
Συναισθανόμενοι την ανάγκη για εξοικονόμηση 
ενέργειας και ανταποκρινόμενοι στις υποδείξεις επι-
σκεπτών του πάρκου ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώ-
νει ότι ο ηλεκτρολόγος συνεργάτης του Δήμου, κα-

τόπιν συνεννόησης με την ΑΗΚ, τροποποίησε την 
υφιστάμενη εγκατάσταση και παρέχεται η δυνατό-
τητα να ανάβουν και να σβήνουν με χρονοδιακόπτη.
Οι επισκέπτες του πάρκου πληροφορούνται ότι τα 
φώτα θα σβήνουν στις 11.00 το βράδυ. 
O Δήμος Στροβόλου ευχαριστεί τους δημότες του 
και τους επισκέπτες του πάρκου για την κατανόησή 
τους και εύχεται να συμβάλουμε όλοι στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας. 

Νέο μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας 
Με χρονοδιακόπτη ο φωτισμός του Γραμμικού Πάρκου 
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Με απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Στροβόλου, ο Δήμος έχει 
υπογράψει δέσμευση για προώθηση 
της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και συγκεκριμένα της 
Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, 
Ελευθερίας και Ασφάλειας, με τίτ-
λο «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρ-
κωτικά», η οποία ξεκίνησε στις 26 
Ιουνίου 2009 και ολοκληρώνεται 
το 2012. Στόχος της πρωτοβουλίας 
είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας 
και η αύξηση της ευαισθητοποίησης 
όσον αφορά τα ναρκωτικά στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή αυτή Δράση ενθαρ-
ρύνει τον καθένα να υποσχεθεί 
ρητά και να αναλάβει δέσμευση για 
την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος των ναρκωτικών με κάποιο τρό-
πο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρί-
ζει τους φορείς που έχουν δεσμευ-
τεί στην υλοποίηση της Δράση τους, 
θέτοντας στη διάθεση όλων μια δη-
μόσια πλατφόρμα και εργαλεία γι’ 
αυτή την εκστρατεία.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθη-
κε δικτυακός τόπος αφιερωμένος 
στη Δράση, www.action-drugs.eu, 
o οποίος απευθύνεται σε όλους αυ-
τούς που αναλαμβάνουν δέσμευση 
και δράση, ώστε να μπορούν να συ-
γκρίνουν τις εμπειρίες τους με άλ-
λους, γίνονται τακτικές ενημερώ-

σεις από την Επιτροπή και αποστέλ-
λεται ενημερωτικό υλικό.
Η δέσμευση του Δήμου Στροβόλου 
περιγράφεται πιο κάτω, η οποία γί-
νεται πράξη στα πλαίσια των δρά-
σεων που προωθούνται στο πρωτο-
βάθμιο επίπεδο παρέμβασης, προω-
θώντας υγιείς στάσεις και αντιλή-
ψεις ζωής στους δημότες:
 
1. 2010 - 2012: Μέσα από το πρό-
γραμμα «Γονείς-Παιδιά, Αγωγή και 
Σχέσεις» θα οργανωθούν διαλέξεις, 
συζητήσεις και βιωματικά εργαστή-
ρια:

Α) για το 1ο εξάμηνο κάθε έτους: 
θέματα γύρω από την εφηβεία στη 
σύγχρονη εποχή (π.χ. συναισθημα-
τική ζωή, βία, σχολικό και οικογε-
νειακό περιβάλλον κλπ) και τρόποι 
ανάπτυξης υγιών τρόπων ζωής μα-
κριά από τις εξαρτήσεις και εξαρτη-
σιογόνες ουσίες.
Β) για το 2ο εξάμηνο κάθε έτους: 
θέματα γύρω από τη νηπιακή και 
σχολική ηλικία στη σύγχρονη κοι-
νωνία, δίνοντας βαρύτητα στο υγι-
ές περιβάλλον των παιδιών. Αυτές 
οι συζητήσεις απευθύνονται στους 
γονείς.

Θα συμμετέχουν επαγγελματίες Ψυ-
χολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Καθηγη-
τές, Πανεπιστημιακοί κ.ά. 
2. Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
των Ναρκωτικών θα διοργανωθεί 
ψυχαγωγική εκδήλωση και στις 
26 Ιουνίου 2012 με τη συνεργασία 
όλων των υπηρεσιών του Δήμου, 
που άμεσα ή έμμεσα συμβάλλουν 
με τις δραστηριότητές τους στην 
πρόληψη. 
3. 2010-2012: Δημοσιεύσεις άρ-
θρων με θέμα τα ναρκωτικά, με κύ-
ρια πηγή την ιστοσελίδα του Ευ-
ρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθη-
σης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, 
στην εφημερίδα του Δήμου. Εξαγγε-
λία στα ΜΜΕ για ανακοίνωση της 
υπογραφής δέσμευσης του Δήμου.
4. Ενίσχυση πρωτοβουλιών για 
υγιή απασχόληση των νέων στον 
ελεύθερό τους χρόνο.

Ο Δήμος Στροβόλου και το Ίδρυμα 
«Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στρο-
βόλου» διοργάνωσαν την Πέμπτη, 23 
Ιουνίου 2011 και ώρα 7:30 μ.μ. στο 
Πάρκο Ακρόπολης, καλλιτεχνική εκ-
δήλωση με θέμα «Αξιοποίησε τις Δρα-
στηριότητες που προσφέρονται στο 
Δήμο σου!». Η εκδήλωση τελούσε υπό 
την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών, 
κ. Νεοκλή Συλικιώτη.
Η εκδήλωση οργανώθηκε στα πλαίσια 
των δράσεων του Δήμου Στροβόλου 
στον Πρωτογενή Τομέα Πρόληψης, με 
την ευκαιρία της 26ης Ιουνίου, Παγκό-
σμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περι-
λάμβανε: 1) Χαιρετισμούς από το Δή-
μαρχο Στροβόλου, κ. Σάββα Ηλιοφώ-
του και τον Υπουργό Εσωτερικών, 2) 
Εισήγηση από τον Πρόεδρο του Αντι-

ναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, 
Δρα Χρύσανθο Γεωργίου με θέμα: «Ο 
Ενεργός Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στην Πρόληψη της Ουσιοεξάρ-
τησης»,  3) Μουσικό Πρόγραμμα από 
το συγκρότημα ΤΡΙΗΜΙΤΟΝΙΟ, 4) 
Έκθεση Φωτογραφίας από το Φωτο-
γραφικό Όμιλο του Δήμου Στροβόλου, 
με την παρουσίαση προγραμμάτων/
δραστηριοτήτων οι οποίες οργανώνο-
νται από το Δήμο Στροβόλου για παι-
διά και ενήλικες και 5) Χορευτικό πρό-
γραμμα από ομάδες παιδιών που απα-
σχολούνται στα προγράμματα των Κέ-
ντρων Προστασίας και Απασχόλησης 
Παιδιών του Ιδρύματος και «Ανοικτού 
Σχολείου».
Την εκδήλωση χορήγησαν: Εuropa 
Hotel, Café la Mode και Παγκύπρια 
Εταιρεία Αρτοποιών.

ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά
Εκδηλώσεις πρόληψης από το Δήμο Στροβόλου

Καλλιτεχνική εκδήλωση 
με τους Τριημιτόνιο

Αξιοποίησε τις Δραστηριότητες στο Δήμο σου

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011
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Η ομάδα των τροχονόμων του Δήμου 
Στροβόλου παρακολούθησε τον Ιού-
νιο το μονοήμερο σεμινάριο «επαγ-
γελματικός Χειρισμός Δημοτών»
Το να συνδιαλλάσσεται κανείς κα-
θημερινά με πολίτες και μάλιστα όχι 
πάντα για ευχάριστες υποθέσεις, δεν 
αποτελεί και το πιο εύκολο εγχείρημα. 
Ανάμεσα σε αυτούς τους καθημερι-
νούς «μαχητές» συγκαταλέγεται και 
η ομάδα των τροχονόμων του Δήμου 
Στροβόλου. 
Συχνά οι άνθρωποι αυτοί χρειάζεται 
να επιδεικνύουν ιδιαίτερες ικανότητες 
και να εξισορροπούν τις εντάσεις τόσο 
εκτός, όσο και εντός της ομάδας. Η 
ομάδα των τροχονόμων αντιμετωπίζει 
καθημερινά νέες προκλήσεις.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
οι τροχονόμοι μας είχαν την ευκαι-
ρία να κατανοήσουν μεταξύ άλλων 
τρόπους ατομικής και κοινωνικής συ-
μπεριφοράς και άλλα συναφή θέματα 
όπως αυτά του «Κοινωνικού Στυλ», η 
«Σκάλα της Αντίληψης», τον «Αυτοέ-
λεγχο» και τη «Διαχείριση Εντάσεων».

επενδύουμε 
στο ανθρώπινο δυναμικό μας

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
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H Cyta, σε συνεργασία με το 
Δήμο Στροβόλου, έχει προχω-
ρήσει στην εγκατάσταση Δι-
κτύου Wi-Fi σε όλη την έκταση 
του πάρκου Ακροπόλεως. Έτσι, 
οι επισκέπτες του πάρκου θα 
μπορούν από τώρα και στο εξής 

να απολαμβάνουν ασύρματη, 
εύκολη και γρήγορη σύνδεση 
στο διαδίκτυο για πλοήγηση σε 
σελίδες ψυχαγωγίας, αλλά και 
ενημέρωσης και χρήση υπηρε-
σιών ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου σε ψηλές ταχύτητες μέσω 

του δικτύου Wi-Fi της Cytanet. 
Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμη 
μια προσπάθεια της Cyta, σε 
συνεργασία με ένα πολύ μεγάλο 
Δήμο, για την τεχνολογική ανά-
πτυξη της περιοχής όπου συχνά-
ζει μεγάλος αριθμός κόσμου. 
Η εγκατάσταση του δικτύου 
και η λειτουργία της υπηρεσίας 
Cytanet wireless zone καλύπτει 
όλη την περιοχή του πάρκου 
Ακροπόλεως (όλους τους ανοι-
χτούς χώρους του πάρκου και 
την καφετέρια), παρέχοντας 
τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο από όλους, οποιαδή-
ποτε ώρα και από παντού,  συμ-
βάλλοντας στη εξοικείωση των 
πολιτών με την «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» και προσφέρο-
ντας συνεχή και αδιάκοπη επι-
κοινωνία μέσω των υπηρεσιών 
της Cyta. 

Δίκτυο Wi-Fi
Το Δίκτυο Wi-Fi της Cytanet 
είναι ένα τεχνολογικά αναβαθ-
μισμένο και αξιόπιστο δίκτυο, 
πρωτοπόρο στο χώρο της ασύρ-
ματης επικοινωνίας και προσφέ-
ρει στους χρήστες του σύγχρο-
νες υπηρεσίες. Οι χρήστες του 
διαδικτύου στις περιοχές κά-

λυψης, χρησιμοποιώντας PDA, 
Laptop, WiFi phones κτλ, θα 
μπορούν να συνδεθούν στο δί-
κτυο και να διεκπεραιώσουν τις 
εργασίες τους. 
Για την πρόσβαση στην υπη-
ρεσία Cytanet Wireless Zone 
χρειάζονται οι κωδικοί της υπη-
ρεσίας, τους οποίους μπορεί ο 
καθένας να προμηθευτεί από 
την καφετέρια του πάρκου, τα 
Cytashop ή τα διάφορα hotspot 
ή  μέσω πιστωτικής κάρτας ή 
SMS τη χρονική στιγμή που το 
χρειάζονται. Οι συνδρομητές 
της Cytanet μπορούν να έχουν 
δωρεάν και χωρίς χρονικούς πε-
ριορισμούς πρόσβαση με τους 
δικούς τους κωδικούς. 
Για περισσότερες πληροφορί-
ες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
www.cytanet.com.cy 

Wireless στο πάρκο της Ακρόπολης
Εξοικείωση των πολι-
τών με την «Κοινωνία 
της Πληροφορίας»

Δωρεά από το Ίδρυμα “Φώτος Φωτιάδης”
Προτομές Βασίλη Μιχαηλίδη και Δημήτρη Λιπέρτη στο Θέατρο Στροβόλου

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Στροβόλου πληρο-
φορούν το φιλόμουσο κοινό 
μας ότι το Κοινωφελές, Επι-
στημονικό και Πολιτιστικό 
΄Ιδρυμα “Φώτος Φωτιάδης”, 
έχει γενναιόφρονα προσφέρει 
στο Δήμο μας τις Προτομές 
των Βάρδων Ποιητών μας Βα-
σίλη Μιχαηλίδη και Δημήτρη 
Λιπέρτη τις οποίες έχει φιλο-
τεχνήσει ο διακεκριμένος γλύ-
πτης Γεώργιος Μαυρογένης. 
Οι προτομές θα τοποθετη-

θούν μπροστά στο Δημοτικό 
μας Θέατρο και θα γίνουν τα 
αποκαλυπτήρια τους σε εύθε-
το χρόνο που θα κοινοποιηθεί 
σύντομα. Η ακριβής θέση έχει 
επιλεγεί από τον καλλιτέχνη 
με κριτήριο τη σχέση που 
θα έχουν οι προτομές με την 
πόλη και τους πολίτες που 
θα διαβαίνουν από μπροστά 
τους!
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Στροβόλου, εκ-
φράζουν τις θερμές τους ευχα-

ριστίες προς τον Πρόεδρο και 
το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος “Φώτος Φωτιάδης” 
και τη χαρά τους διότι το Δη-
μοτικό Θέατρο Στροβόλου 
θα κοσμείται σύντομα με τις 
μορφές δύο από τους μεγα-
λύτερους ποιητές της Κύπρου 
και θα μεταλαμπαδεύουν εσα-
εί στους νέους μας τα φωτει-
νά μηνύματα που εκπέμπουν 
μέσα από το εξαίρετο και 
βαθυστόχαστο ποιητικό τους 
έργο. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει 
η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Δή-
μου Στροβόλου;
Οι ανάγκες που έρχεται να καλύψει η 
Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Δήμου 
Στροβόλου είναι πάρα πολύ σημαντι-
κές και απαραίτητες, κυρίως για τα 
παιδιά. Και αναφέρομαι στις μικρές 
ηλικίες, αυτές που θα πρέπει να αγα-
πήσουν τον αθλητισμό, να μάθουν να 
αθλούνται και να γυμνάζονται, να εκ-
παιδευτούν και να διαπαιδαγωγηθούν 
σωστά. Να δημιουργήσουν παράλλη-
λα τις υγιείς βάσεις πάνω στις οποί-
ες θα στηρίξουν τα επόμενά τους βή-
ματα.
Γνωρίζοντας ότι το παιχνίδι είναι μια 
αστείρευτη πηγή ζωής για τα παιδιά, 
θα έλεγα ότι  η Ακαδημία έρχεται να 
διαδραματίσει ψυγαγωγικό, μορφω-
τικό και δημιουργικό ρόλο, όπου το 
παιχνίδι θα αποτελέσει μέσο ψυχο-
φυσικής καλλιέργειας, ανάπτυξης και 
διάπλασης του ατόμου. Και το ποδό-
σφαιρο ως παιχνίδι προσφέρει αρκε-
τά θετικά στοιχεία όπως διασκέδαση, 
συμμετοχή, επικοινωνία, κοινωνικο-
ποίηση και εφόδια που θα βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του ποδοσφαιριστή.
Τέλος, να τονίσω ότι η σωματική 
άσκηση έχει καταστεί η σημαντικότε-
ρη ανάγκη των ανθρώπων, η κάλυψη 
της οποίας τους βοηθά στο να διατη-
ρήσουν τη ζωή τους σε φυσιολογικά 
πλαίσια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντι-
κό για να δώσουμε στους ποδοσφαι-
ριστές της Ακαδημίας την ευκαιρία να 
αθληθούν και τα εφόδια για όσο γίνε-
ται πιο φυσιολογική ζωή.

Ποιες ηλικίες αφορά η Ακαδημία 
Ποδοσφαίρου;
Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου αφορά τις 

ηλικίες από 6-9 χρόνων και 9-12 χρό-
νων. Όσα παιδιά αυτών των ηλικιών 
εγγραφούν στην Ακαδημία θα κάνουν 
τις καθημερινές τους προπονήσεις, 
σύμφωνα με το πρόγραμμά τους και 
τις ημέρες που έχουν επιλέξει.

Οι ομάδες που θα δημιουργηθούν 
θα συμμετέχουν σε πρωταθλήματα 
ή τουρνουά;
Οι ποδοσφαιριστές θα κάνουν τις 
απογευματινές προπονήσεις για να 
μάθουν τα βασικά στοιχεία του ποδο-
σφαίρου. Θα δώσουμε έμφαση στην 
τεχνική του ποδοσφαίρου. Επιπλέ-
ον στόχος μας είναι στη διάρκεια των 
προπονήσεων τα παιδιά να έχουν πε-
ρισσότερη επαφή με την μπάλα και 
να γίνονται παιχνίδια. Παράλληλα, 
θα γίνονται και φιλικές συναντήσεις 
με άλλες ακαδημίες και στην πορεία, 
μαζί με τους υπεύθυνους της Ακαδη-
μίας Στροβόλου, θα προετοιμαστούμε 
για πιο επίσημα πρωταθλήματα και 
τουρνουά. Όσον αφορά την πρόοδο 
των παιδιών, θα την παρακολουθού-
με μέσα από διάφορα τεστ.

Έχουν τεθεί κάποιοι στόχοι αναφο-
ρικά με τις επιδόσεις των μελών της 
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου;
Οπωσδήποτε έχουν τεθεί κάποιοι βά-
σικοι και σημαντικοί στόχοι. Γνωρί-
ζουμε όλοι μας ότι το ποδόσφαιρό εί-
ναι ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι έχει 
μορφωτική δύναμη, που αναπτύσσει 
την αυτοκυριαρχία, το λογικό εγωι-
σμό, την προσωπικότητα και θέτει τα 
θεμέλια του ισχυρού και καλού χαρα-
κτήρα. Αυτοί είναι και οι βασικοί μας 
στόχοι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο αθλητι-
σμός είναι συνδεδεμένος με την υγεία 
και η υγεία είναι ένα από τα πολυτιμό-
τερα αγαθά της ζωής.

Η άθληση είναι υγεία, τονίζει ο Α. Πέρος
Ακαδημία Ποδοσφαίρου τώρα και στο Στρόβολο

Ο Ανδρέας Πέρος γεννήθηκε στο Τρίκωμο στις 
6 Μαρτίου του 1967 και σήμερα  είναι παντρε-
μένος, έχει δύο παιδιά και κατοικεί στην Παλου-
ριώτισσα.
Ο Ανδρέας Πέρος υπήρξε ποδοσφαιριστής για 
10 χρόνια στο Διγενή Μόρφου. Σήμερα ασκεί το 
επάγγελμα του προπονητή για το οποίο έχει προ-
ετοιμαστεί και εκπαιδευτεί μέσα από την 20χρο-
νη πορεία του, την παρακολούθηση ειδικών σεμι-
ναρίων για τη Φυσική Κατάσταση, την Ψυχολο-
γία και τη Διατροφή σε Ιταλία, Ελλάδα και Κύ-
προ. Κατέχει επίσης το δίπλωμα UEFA A, Πιστο-
ποιητικό Φυσικής Κατάστασης, Πιστοποιητικό 

Αθλητικής Διοίκησης FIFA, Πιστοποιητικό Πρώ-
των Βοηθειών και έχει συμμετάσχει σε Ευρωπα-
ϊκά Συμπόσια Προπονητών. Πολύ σημαντική εί-
ναι και η παρακολούθηση της Ακαδημίας Άγιαξ 
στην Ολλανδία.
Πολύτιμη είναι και η επαγγελματική πείρα του 
Ανδρέα Πέρου. Υπήρξε βοηθός προπονητή και 
υπεύθυνος Ακαδημίας στην ομάδα του Εθνικού 
Άσσιας, στην Ένωση Κοκκινοτριμιθιάς, προπο-
νητής στην ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών, υπεύθυνος Ακα-
δημίας της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, προπονητής Β΄ 
ομάδας στον ΑΠΟΕΛ, προπονητής Α΄ ομάδας 
και υπεύθυνος Ακαδημίας στο Χαλκάνορα, υπεύ-

θυνος Ακαδημίας του Δήμου Μόρφου και στον 
Εθνικό Άχνας, προπονητής Α΄ ομάδας στην ΑΕΚ 
Κυθραίας, προπονητής στην ιδιωτική Aκαδημία 
CITY, προπονητής Β΄ ομάδας και βοηθός προπο-
νητή Α΄ ομάδας στον Ολυμπιακό.
Σημαντικό στοιχείο της δουλειάς που επιτελεί ο 
Ανδρέας Πέρος είναι και οι διάφορες διακρίσεις 
που κατά καιρούς έχει λάβει, όπως το βραβείο 
ήθους Β΄ ομάδας στον Ολυμπιακό, η βράβευση 
από την πολιτεία για την καλύτερη ακαδημία της 
χρονιάς όταν ήταν στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και 
τα πρωταθλήματα U17 στις ομάδες Ένωση Κοκ-
κινοτριμιθιάς και ΠΑΕΕΚ Κερύνειας.

Ποιος είναι ο Ανδρέας Πέρος;
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Ανδρέα Πέρου στον Άγιαξ

Η ΚΟΠ βραβεύει τον προπονητή Ανδρέα Πέρο
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Ο Δήμος Στροβόλου και το 
Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό 
Κέντρο Στροβόλου» για ακόμα 
μια χρονιά διοργάνωσε επιχορη-
γημένες διακοπές στους συντα-
ξιούχους δημότες του. 
Οι διακοπές των συνταξιούχων 
πραγματοποιήθηκαν στο ξενο-
δοχείο «Εκάλη» στην περιοχή 
της Κακοπετριάς, από τις 29 
Αυγούστου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 
2011 και από τις 5 μέχρι 10 Σε-
πτεμβρίου 2011.
Κατά τις πιο πάνω περιόδους 
επιχορηγήθηκαν 100 άτομα, σε 
δύο σειρές. Οι συνταξιούχοι που 
συμμετείχαν επιχορηγημένα στις 
διακοπές κατέβαλλαν το συμβο-
λικό ποσό των €45 ο καθένας, ως 
δικαίωμα συμμετοχής.
Η τελική επιλογή των δημοτών 
που συμμετείχαν στο πρόγραμ-

μα διακοπών έγινε με βάση κα-
τάλογο κριτηρίων και δόθηκε 
προτεραιότητα σε άτομα που 
δεν συμμετείχαν στα προηγού-
μενα προγράμματα διακοπών, 
σε μονήρεις και σε συνταξιού-
χους με χαμηλά εισοδήματα, 
ενώ δικαίωμα συμμετοχής είχαν 
και άτομα τα οποία δεν συμμε-
τείχαν στο πρόγραμμα τα τελευ-
ταία 5 χρόνια (με τελευταίο έτος 
συμμετοχής το 2005) δεδομένου 
ότι πληρούσαν τα κριτήρια επι-
λογής. 
Νοείται ότι προτεραιότητα είχαν 
άτομα που δεν ξανασυμμετείχαν 
στο πρόγραμμα, λαμβανομένου 
υπόψη και των οικονομικών 
τους απολαβών. 
Οι δημότες που δεν εγκρίθηκαν 
με επιχορήγηση και συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα κατέβαλαν 

οι ίδιοι το συνολικό ποσό των 
€205, που αντιστοιχεί στα έξοδα 
της διαμονής και διατροφής τους 
στο ξενοδοχείο για 5 βράδια. 
Στα πλαίσια των διακοπών πραγ-
ματοποιήθηκαν δυο εκδρομές, 
στη Μονή Παναγίας στην Τριμί-
κλινη και στο Όμοδος.
Τους δημότες επισκέφθηκαν ο 
Δήμαρχος, μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Στροβόλου και 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ιδρύματος. Στα πλαίσια της 
επίσκεψης παρουσιάστηκε καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα από τους 
ίδιους τους συνταξιούχους και ο 
Λαογραφικός όμιλος Κυπερού-
ντας ψυχαγώγησε τους συνταξι-
ούχους του Στροβόλου με παρα-
δοσιακούς κυπριακούς χορούς.
Η καλή διάθεση των συνταξιού-
χων βοήθησε στην επιτυχία των 
φθινοπωρινών διακοπών του 
2011.

Διακοπές συνταξιούχων στην Κακοπετριά!

Τα γενέθλια της γιαγιάς Μαρίας Αναξαγόρου
Στις 12/09/2011, το Πολυδύνα-
μο Κέντρο Στροβόλου οργάνωσε 
ένα όμορφο πάρτι γενεθλίων για 
τη γιαγιά Μαρία Αναξαγόρου, 
η οποία συμπλήρωσε τα 95 της 
χρόνια. 
Η γιαγιά Μαρία γεννήθηκε στις 
07/09/1916, στο χωριό Γαλάτα, 
στην κοιλάδα της όμορφης Σολέ-
ας. Μεγάλωσε σε μια πολυμελή 
οικογένεια, με τέσσερεις αδελφές 
και δύο αδελφούς.  Ο πατέρας της 
Χρύσανθος ήταν γεωργός και η 
μητέρα της, Αγάθη, μυλωνού στον 
αλευρόμυλο της οικογενείας. Η 
ίδια πήγε σχολείο μέχρι και την 
τρίτη τάξη του δημοτικού, κάτι 
πολύ πρωτοποριακό για τη γενιά 
της! Αργότερα οι γονείς της, την 
έστειλαν να μάθει να ράβει. Πα-
ντρεύτηκε τον Αναξαγόρα Μαυ-
ρομάτη, με τον οποίο απέκτησε 

3 παιδιά, την Αφροδίτη, τον Ηλία 
και τον Χρύσανθο, τα οποία της 
χάρισαν 6 εγγονές και 1 εγγονό. 
Η γιαγιά Μαρία σήμερα έχει και 
ένα δισέγγονο. Η καλλιέργεια της 
γης ήταν γι’ αυτήν και το σύζυγό 
της η βασική τους απασχόληση 
και πόρος εισοδήματος. 
Μετά το θάνατο του συζύγου της 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το 
όμορφο παραδοσιακό σπίτι της 
στη Γαλάτα, στην πλαγιά της 
οροσειράς του Τροόδους και να 
εγκατασταθεί στην πόλη, κοντά 
στα παιδιά της. Η αλλαγή γι’ αυ-
τήν ήταν μεγάλη και όπως η ίδια 
λέει οδυνηρή, αλλά η καθημερι-
νή φροντίδα και η ασφάλειά της, 
όπως παραδέχεται, έκαναν τη με-
τακόμιση απαραίτητη. 
Το Πολυδύναμο Κέντρο Στροβό-
λου στο οποίο σύντομα, μετά τη 

μετακόμισή της στην πόλη, εντά-
χτηκε, χαρίζει ευχάριστες στιγμές 
στη γιαγιά Μαρία, γεμάτες αγάπη 
και φροντίδα. Την φέρνει σε επα-

φή με άτομα κοντά στην ηλικία 
της, συμμετέχοντας σε διάφορες 
εκδηλώσεις που οργανώνονται σε 
καθημερινή βάση.

Επιχορήγηση διαμονης 
σε ξενοδοχείο για τους 

συνταξιούχους δημότες

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011



16 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

Με μεγάλη ικανοποίηση ο Δή-
μαρχος Στροβόλου, εκπροσωπώ-
ντας και τα υπόλοιπα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε 
στις 19/4/2011 το συμβόλαιο κατα-
σκευής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου.

Της υπογραφής προηγήθηκε παρου-
σίαση του έργου από τον αρχιτέκτονα 
Χρίστο Παναγιωτίδη. Ενός έργου που 
συνιστά μια σύγχρονη προσέγγιση 
στην έννοια της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης.

Στόχος της νέας Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης Στροβόλου είναι να καταστεί 
πόλος έλξης, συνάντησης και κοινω-
νικής δραστηριότητας των πολιτών 
και όχι μόνο η φύλαξη, δανεισμός και 
μελέτη βιβλίων. Το έργο συνίσταται 
από την αποκατάσταση της διατηρη-
τέας οικοδομής του παλαιού Δημαρ-
χείου Στροβόλου, την προσθήκης 
νέας τριώροφης οικοδομής νότια της 
διατηρητέας οικοδομής και τη δια-
μόρφωση των εξωτερικών χώρων.

Συγκεκριμένα η διαμόρφωση της 
διατηρητέας οικοδομής περιλαμβάνει 
τη δημιουργία προθαλάμου και χώ-

ρου περιοδικών εκθέσεων, τη διαρ-
ρύθμιση δύο συγχρόνων αιθουσών δι-
αλέξεων και συνεδρίων που μπορούν 
να ενοποιηθούν και να αποτελέσουν 
ένα ενιαίο εκθεσιακό χώρο, τη δημι-
ουργία μεγάλης αίθουσας συνεδρι-
άσεων για 12-16 άτομα και αίθουσα 
εκδηλώσεων, περιλαμβανομένων και 

διαλέξεων.
Η νέα τριώροφη οικοδομή θα συν-

δέεται με τη διατηρητέα οικοδομή 
με γυάλινη γέφυρα, που θα είναι και 
η κύρια είσοδος της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης. Οι τρεις όροφοι της νέας 
οικοδομής – δύο υπέργειοι και ένας 
υπόγειος – με συνολικό εμβαδόν 750 

τετραγωνικών μέτρων, θα περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων:

• Παιδική βιβλιοθήκη και αίθουσα 
πολυμέσων για παιδιά, καφετέρια, 
γραφείο και δωμάτιο προσωπικού στο 
ισόγειο. 

• Βιβλιοθήκη με χώρο πολυμέσων, 
μελέτης και αναγνωστήριο για ενήλι-
κες και αποθήκη ασφαλούς φύλαξης 
πολύτιμων εκδόσεων στον όροφο. 

• Αίθουσα εκδηλώσεων με πρόσβα-
ση σε εξωτερικό χώρο, αρχείο, απο-
θηκευτικούς χώρους και χώρους υπη-
ρεσιών στο υπόγειο.

Εξωτερικά θα διαμορφωθούν χώροι 
πρασίνου, χώροι υπαίθριων εκδηλώ-
σεων και χώροι στάθμευσης ιδιωτι-
κών οχημάτων και λεωφορείων, με 
τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική 
κατασκευή πολυώροφου χώρου στάθ-
μευσης και πολιτιστικού κέντρου. 

Αναβαθμίζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου

Όλο το συγκρότημα της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Στροβόλου έχει σχεδι-
αστεί με φιλοπεριβαλλοντικά κρι-
τήρια και πληροί όλες τις σημερινές 
απαιτήσεις για την ενεργειακή από-
δοση κτιρίων. 
Συγκεκριμένα μεταξύ των μεθόδων 
και συστημάτων που ενσωματώθη-
καν στη μελέτη για την επίτευξη του 
πιο πάνω στόχου είναι:
• Σύστημα ηλιακής καμινάδας

• Σύστημα ανάκτησης απορριπτόμε-
νης ενέργειας
• Γεωθερμικός κλιματισμός
• Σύστημα ελεγχόμενου φωτισμού
• Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης
Με την υιοθέτηση των πιο πάνω συ-
στημάτων αναμένεται ότι θα προκύ-
ψει μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρι-
κής ενέργειας κατά 75%.
Σε επιλεγμένους χώρους της Βιβλι-
οθήκης έχει εγκατασταθεί σύστημα 

αυτόματης πυρόσβεσης.
Επιπρόσθετα, έγινε ειδική μελέτη 
για εξωτερικό διακοσμητικό φω-
τισμό και έχει προβλεφθεί παροχή 
ασύρματης διαδικτυακής σύνδεσης 
(Wi-Fi) για τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.
Το κόστος του έργου αναμένεται 
να ανέλθει στα €2.462.970,00 και η 
κατασκευή του αναμένεται να διαρ-
κέσει 8 μήνες και η παράδοση του 

προβλέπεται να γίνει το Δεκέμβριο 
2011.
Αρχιτέκτονας του έργου είναι ο κ. 
Χρίστος Παναγιωτίδης, Σύμβουλοι 
Μηχανικοί είναι οι κ.κ. Χαράλαμπος 
Ιερείδης – Πολιτικός Μηχανικός, Δρ 
Κυριάκος Τσιηφτές – Μηχανολόγος 
Μηχανικός και ο κ. Αντρέας Αντρέ-
ου – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
Σύμβουλος Επιμετρητής Ποσοτή-
των είναι ο κ. Χρίστος Κουππάρης.

Φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια

Νέος χώρος κοινωνικής 
δικτύωσης των δημοτών
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Νέα προσέγγιση με τους μαθητές
Συνέντευξη με την κοινωνική λειτουργό Αλεξάνδρα Ιακωβίδου
Για τα θετικά αποτελέσματα της 
εφαρμογής στα σχολεία του θε-
σμού του Σχολικού Κοινωνικού 
Λειτουργού μιλά στην εφημερί-
δα μας η Αλεξάνδρα Ιακωβίδου. 
Αναφέρεται στη δράση που η ίδια 
αναπτύσσει ως σχολική κοινω-
νική λειτουργός σε σχολεία στο 
Δήμο Στροβόλου και στέλλει το 
μήνυμα πως καμία περίπτωση μα-
θητή δεν μπορεί να θεωρηθεί «κα-
ταδικασμένη», αλλά ότι ο σωστός 
χειρισμός της κάθε περίπτωσης 

μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την 
κατάσταση, αλλά και να την αλ-
λάξει ριζικά.
Ποιος είναι ο ρόλος και η απο-
στολή του θεσμού του Σχολικού 
Κοινωνικού λειτουργού;
Ο κοινωνικός λειτουργός χρη-
σιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους και 
τεχνικές της κοινωνικής εργασίας 
με άτομα, οικογένειες και ομάδες 
στο σχολείο, όπως και σε άλλα 
πλαίσια. Στο σχολείο, η εργασία 
του εστιάζεται πρώτιστα στο μα-
θητή όπως και στην οικογένεια 
και ιδιαίτερα στους γονείς και 
στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
γνωρίζουν το μαθητή. Ο κοινωνι-
κός λειτουργός ενημερώνεται συ-
νήθως από κάποιον εκπαιδευτικό 

ή, κυρίως, από το σύμβουλο κα-
θηγητή Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού για προβλήματα μά-
θησης, προσαρμογής στο σχολικό 
περιβάλλον ή αντικοινωνικής/
παραβατικής συμπεριφοράς ενός 
συγκεκριμένου μαθητή. Καλείται 
έτσι να διερευνήσει τις αιτίες που 
προκαλούν τις όποιες δυσκολίες 
του μαθητή και να βοηθήσει ώστε 
να αντιμετωπισθούν αποτελεσμα-
τικά και να αρθούν τα εμπόδια για 
την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και 
τη σχολική πρόοδό του. Οι στόχοι 
της υπηρεσίας του κοινωνικού 
λειτουργού στο σχολείο είναι:

• Ψυχολογική στήριξη του μαθη-
τή/Συμβουλευτική στη διαχείριση 
δυσκολιών του 
• Βοήθεια στην προσαρμογή του 
στο σχολικό περιβάλλον
• Διευκόλυνση επικοινωνίας με-
ταξύ μαθητών-γονιών-εκπαιδευ-
τικών
• Ψυχολογική στήριξη γονιών/
Συμβουλευτική στη διαχείριση 
διαφόρων θεμάτων που αφορούν 
τους εφήβους

Με ποιους τρόπους παρεμβαί-
νει η κοινωνική λειτουργός σε 
περιπτώσεις παραβατικής και 

προβληματικής συμπεριφοράς;
Συνήθως, για τους μαθητές που 
παρουσιάζουν μια συμπεριφο-
ρά μη αποδεκτή στα πλαίσια του 
σχολείου, τα σενάρια που μπορεί 
να υφίστανται γι’ αυτό είναι πολ-
λά. Όταν εκδηλωθεί η παραβατική 
συμπεριφορά, ο μαθητής καλείται 
στο γραφείο της κοινωνικής λει-
τουργού όπου γίνεται μια πρώτη 
γνωριμία. Στη συνέχεια ζητείται 
από το μαθητή να επισκέπτεται 
το γραφείο της τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα, όπου γίνε-
ται διερεύνηση του γενεαλογικού 
δέντρου της οικογένειας, σχέσεις 
μεταξύ των μελών, κρίσιμα γεγο-
νότα που επηρέασαν με οποιονδή-
ποτε τρόπο την καθημερινή ζωή 
τους, τρόπους διαπαιδαγώγησης 
των γονιών και γενικότερα το πώς 
συμπεριφέρονται στην οικογένεια 
μεταξύ τους. 
Παράλληλα, γίνεται επαφή και 
επικοινωνία με την οικογένεια, 
όπου παρέχεται στήριξη στους 
γονείς, συζήτηση για τον τρόπο 
που αντιμετωπίζουν διάφορες κα-
ταστάσεις τόσο με τα παιδιά τους 
όσο και γενικότερα στην καθη-
μερινότητά τους, γίνονται επιση-
μάνσεις στο πώς, ανάλογα με το 
ιστορικό της κάθε οικογένειας, να 
διαπαιδαγωγούν σωστά τα παιδιά. 
Στην πορεία, αυτό που πρέπει να 
γίνει είναι οικογένεια και σχολείο 
να συνεργαστούν στενά για το 

«Γονείς και μαθητές είναι διψασμέ-
νοι για κοινωνική υποστήριξη σε 
θέματα που τους απασχολούν»
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Οι οικογένειες και το σχολείο πώς αντιμετω-
πίζουν το θεσμό της κοινωνικής λειτουργού;
Η οικογένεια αγκάλιασε το θεσμό με πολύ θετι-
κό και εποικοδομητικό πνεύμα. Φάνηκε πως γο-
νείς και μαθητές είναι διψασμένοι για κοινωνική 
υποστήριξη σε θέματα που τους απασχολούν. 
Δείχνουν άμεση ανταπόκριση στο θεσμό και τον 
αξιοποιούν στο έπακρο. Φάνηκε από την αρχή 
πως είχαν πολλή ανάγκη για καθοδήγηση και 
στήριξη και κατ’ επέκταση για αποδοχή. Επίσης 
το σχολείο, από την πλευρά του, αντιμετώπισε 
το θεσμό πάρα πολύ θετικά, επειδή στηρίζει 
τις προσπάθειες που γίνονται για επίλυση προ-
βλημάτων παραβατικών ή μαθητών που έχουν 
προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα. Γίνεται 
αποσυμφόρηση των καθηγητών για τα διάφορα 
θέματα που αντιμετωπίζουν, αντιλαμβάνονται 
ότι υπάρχει περισσότερη κατανόηση σε αυτά, 
και οι καθηγητές ενισχύονται και καθοδηγού-
νται πώς να χειριστούν μια δύσκολη κατάσταση. 
Με αυτό τον τρόπο επιλύονται πιο εύκολα τα 
θέματα που προκύπτουν.

Γίνεται 
αποσυμφόρηση των 

καθηγητών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

καλό του παιδιού υπό το συντονισμό της κοι-
νωνικής λειτουργού.

εφαρμόζονται κάποιες μέθοδοι πρόληψης 
της αντικοινωνικής συμπεριφοράς;
Αρχικά, γίνεται ενημέρωση στους καθηγητές, 
αν παρατηρήσουν κάτι σε κάποιον από τους 
μαθητές τους να τον προσεγγίσουν ανάλογα 
και μετά να έρθουν σε επαφή με την κοινωνική 
λειτουργό. Επίσης πραγματοποιούνται ομάδες 
εκπαίδευσης γονέων για θέματα που αφορούν 
τους εφήβους. Ο στόχος είναι να πληροφο-
ρήσουν τους γονείς για θέματα που αφορούν 
τους εφήβους, πώς μπορούν να αναγνωρίζουν 
τις ανάγκες τους και πώς να ανταποκρίνονται 
σε καταστάσεις κρίσης.

Ποια είναι τα αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή του προγράμματος;
Η εφαρμογή του προγράμματος φάνηκε από 
την αρχή να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα, 
τόσο στη λειτουργία του σχολείου, όσο στους 
μαθητές και στις οικογένειές τους. Πολλές οι-
κογένειες βοηθήθηκαν μέσω της ύπαρξης του 
κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. 
Παράλληλα περιπτώσεις που θεωρούνταν «κα-
ταδικασμένες» φάνηκε πως με το σωστό χειρι-

σμό, την ανάλογη σημασία και τα κατάλληλα 
μέσα, μπορούν όχι μόνο να βελτιωθούν αλλά 
και να παρουσιάσουν ριζική αλλαγή. Η πείρα 
μου ως σχολικής κοινωνικής λειτουργού τα τε-
λευταία δύο χρόνια με έκανε να αντιληφθώ τη 
σημασία και τον καταλυτικό ρόλο του θεσμού 
αυτού στην αντιμετώπιση προβλημάτων των 
μαθητών και κατ’ επέκταση των οικογενειών 
τους.
Με την κτηθείσα πείρα και έχοντας επίγνωση 
των ζητημάτων από παραβατικές και άλλες 
συμπεριφορές μαθητών στα σχολεία, και της 
αναγκαιότητας αντιμετώπισης και επίλυσής 
τους, θεωρώ ότι όλοι οι Δήμοι της Κύπρου, σε 
στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού και με το Τμήμα Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, πρέπει 
να αγκαλιάσουν και να υιοθετήσουν το θεσμό 
του Σχολικού Κοινωνικού Λειτουργού. 
Υπό τις παρούσες κοινωνικές και άλλες 
συνθήκες και την αύξηση της παραβατικής 
και άλλης συμπεριφοράς μαθητών, η ενερ-
γός παρουσία και εμπλοκή των κοινωνικών 
λειτουργών, αλλά και των ψυχολόγων στην 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι, 
περισσότερο από ποτέ, μια επιβαλλόμενη 
αναγκαιότητα. 

 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟλΟ 
Τα σκουπίδια μπορούν να προκαλέσουν

σοβαρά προβλήματα υγείας

Η σωστή φύλαξη των σκυβάλων αποτελεί 
την πρώτη πράξη υγιεινής και καθαριότητας 
στο σπίτι  μας και την γειτονιά μας.
Πολλές φορές η εικόνα που παρουσιάζεται 
σε σπίτια ή σε γειτονιές δεν περιποιεί τιμή 
ούτε στους ενοίκους, ούτε στην ευρύτερη 
κοινωνία.

• Τοποθετούμε τα σκύβαλα σε γερές σακού-
λες και τις δένουμε πάντοτε σφικτά. Δίνουμε 
ιδιαίτερη προσοχή στα σκύβαλα που στά-
ζουν.
• Τοποθετούμε τις σακούλες σε 4 σκυβαλοδο-
χεία, τα οποία διατηρούμε πάντοτε κλειστά.
• Τοποθετούμε τα σκυβαλοδοχεία μπροστά 
από το σπίτι μας το βράδυ πριν την καθορι-
σμένη ημέρα συλλογής και ποτέ προηγουμέ-
νως.
• Εάν  διαμένουμε σε πολυκατοικία τότε ακο-

λουθούμε τον πιο κάτω κώδικα σωστής χρή-
σης του τροχήλατου σκυβαλοκιβωτίου.
• Τοποθετούμε τα σκύβαλα στο σκυβαλοκι-
βώτιο αφού προηγουμένως τα βάλουμε σε 
γερές σακούλες καλά δεμένες.
• Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα σκύβαλα 
που στάζουν. Φλούδες καρπουζιών, εντόσθια 
ψαριών ή οτιδήποτε άλλο σε υγρή μορφή λε-
ρώνουν και μολύνουν το σκυβαλοκιβώτιο.
• Αφού τοποθετήσουμε τα σκύβαλα στο σκυ-
βαλοκιβώτιο κατεβάζουμε προσεκτικά το κα-
πάκι. Το σκυβαλοκιβώτιο πρέπει να διατηρεί-
ται πάντοτε κλειστό.
• Δεν αφήνουμε ποτέ σκύβαλα έξω από το 
σκυβαλοκιβώτιο.
• Αποφεύγουμε την απόρριψη ψόφιων ζώων 
εντός του κιβωτίου. Θα προκαλέσουν σίγου-
ρα ενόχληση.
• Το σκυβαλοκιβώτιο δεν κατασκευάστη-
κε και δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε για 
απόρριψη μπάζων, οικοδομικών υλικών ή άλ-
λων μεγάλων αντικειμένων.
• Διατηρούμε το σκυβαλοκιβώτιο σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένη θέση εντός του χώρου 
της πολυκατοικίας μας και ποτέ στο δρόμο ή 
πεζοδρόμιο.

Φύλαξη σκυβάλων χωρίς 
κινδύνους

Βασικοί κανόνες στη 
φύλαξη σκυβάλων
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Της Μαρίας Παπύρου* 

Αν και επίσημα το καλοκαίρι έχει 
φύγει εμείς σας δίνουμε κάποιες 
«μικρές συμβουλές»  που πιστεύου-
με ότι θα σας φανούν χρήσιμες αρ-
γότερα, ώστε  να προετοιμάσετε το 
παιδί σας για να ζήσει την εμπει-
ρία της κατασκήνωσης, χωρίς άγ-
χος  αλλά με εφόδιο την καλή διάθε-
ση και το χαμόγελο.

Αρχικά μιλήστε με το παιδί σας για 
το ενδεχόμενο της κατασκήνωσης ως 
μια καλή ευκαιρία διασκέδασης και 
μάθησης με φίλους, σ’ ένα διαφορετι-
κό περιβάλλον .
Δείξετε και εξηγήστε στο παιδί σας το 
ενδεχόμενο πρόγραμμα της κατασκή-
νωσης.
Μιλήστε μαζί του/της  για την κα-
τασκήνωση ˙ τους κανόνες, τις υπο-
χρεώσεις που τυχόν να έχει, τα οφέ-
λη που θα αποκτήσει ακόμη και για 
δικές σας εμπειρίες. Ενθαρρύνετε τη 
συμμετοχή του παιδιού  στην κατα-
σκήνωση.
Ακούστε και σεβαστείτε τη γνώμη 
του παιδιού σας για την κατασκήνω-
ση και ενεργήστε ανάλογα. Μην πιέ-
σετε το παιδί για κάτι που το ίδιο δεν 
θέλει, αντιθέτως δώστε του χρόνο να 
σκεφτεί και να αποφασίσει. 
Εάν έχετε οποιοδήποτε ενδοιασμό ή 
απορία σχετικά με την κατασκήνω-
ση, μη διστάσετε να αποταθείτε στην 
υπεύθυνη του προγράμματος.
Πολύ σημαντικό για τα παιδιά που 
πρώτη φορά θα φύγουν από τους γο-
νείς τους, να γίνει κατανοητό στο παι-

δί από τη μεριά σας ότι η απουσία 
αυτή θα είναι σύντομη και δεν θα επι-
φέρει καμία αλλαγή στη σχέση σας. 
Κάθε άλλο, θα είναι μια εμπειρία που 
θα τον/την βοηθήσει στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητάς  του/της.
Εξίσου σημαντικό είναι να πάρετε 
από κοινού με το παιδί  την  απόφαση 
συμμετοχής στην κατασκήνωση και 
να παραδώσετε έγκαιρα τη δήλωση 
συμμετοχής  ώστε σίγουρα να κρατη-
θεί μια θέση για το παιδί σας.
Η μεγάλη περίοδος διακοπής των παι-

διών από τα σχολικά καθήκοντα, βρί-
σκει τους μεγάλους αντιμέτωπους 
μπροστά από ένα μεγάλο δίλημμα. 
Εποικοδομητική καλοκαιρινή απα-
σχόληση; Mια σημαντική ανάγκη των 
πολιτών βρίσκει ανταπόκριση από το 
Δήμο Στροβόλου και η θεωρία γίνε-
ται πράξη στο χωριό Δύμες της επαρ-
χίας Λεμεσού.
Μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο ιστο-
ρία και σύγχρονη ανάγκη παντρεύ-
τηκαν για να δημιουργηθεί ένας λει-
τουργικός χώρος στη θέση του παλαι-

ού δημοτικού σχολείου του χωριού 
Δύμες. Εκεί για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά λειτούργησε με επιτυχία η κα-
λοκαιρινή κατασκήνωση του Δήμου 
Στροβόλου, η οποία απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών. 
Τέσσερεις σύγχρονοι επιπλωμένοι 
κοιτώνες, με θέα το όμορφο βουνό 
των Δυμών, έσφυζαν από ζωή και ζω-
ντάνια για πέντε συνεχόμενες εβδο-
μάδες φιλοξενώντας στο σύνολο πε-
ρίπου 200 παιδιά. Στόχος της κατα-
σκήνωσης μέσω της διασκέδασης των 

Καλοκαιρινή Κατασκήνωση 2011
Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά του Στροβόλου

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

Είναι έτοιμο το παιδί μου για την 
κατασκήνωση;

Στάση στον Καταρράκτη Καλυδονιών

Μονοπάτι Καλυδονιων Στιμιότυπο απο το adventure park
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Διαγωνισμός μαγειρικής (τρούφας) Κατασκευές από πηλό και φαντασία

Όμορφες βραδιές στην κατασκήνωση λίγο πριν την αναχώρηση για λευκωσία

μικρών μας φίλων ήταν η ομαδικότη-
τα, μια έννοια που στην πράξη περι-
λαμβάνει πολλές άλλες παραμέτρους. 
Χαρακτηριστικά όπως η συνεργασία, 
η συμβίωση, η αλληλοκατανόηση, ο 
σεβασμός ήταν ένας μικρός στόχος 
της όλης μας προσπάθειας, που θέλα-
με να μεταδώσουμε σε ένα διαφορετι-
κό περιβάλλον μάθησης. 
Αρχικά η κατασκηνωτική εβδομάδα 
ξεκινούσε Δευτέρα με την άφιξη των 
παιδιών από τη Λευκωσία και το χωρι-
σμό τους σε ομάδες. Μετά την τακτο-
ποίηση των αποσκευών, μια ξενάγηση 
στους χώρους της κατασκήνωσης πριν 
από το μεσημεριανό γεύμα και αργό-
τερα το απόγευμα ο περίπατος γνωρι-
μίας με το χωριό των Δυμών, με μια 
μικρή στάση στην πλατεία για παγω-
τό, ήταν η αρχή μιας πολυάσχολης και 
διασκεδαστικής βδομάδας. 
Το πρωινό ξύπνημα στις Δύμες, αν 
και δύσκολο, για μερικά παιδιά φα-
ντάζει πάντα ξεχωριστό και πολύ 
όμορφο καθώς ο ήλιος ξεπροβάλλει 
από το βουνό απέναντι από τους χώ-
ρους της κατασκήνωσης. Αντικρίζο-
ντας τέτοιες όμορφες εικόνες και τρώ-

γοντας ένα υγιεινό πρωινό, οι ομάδες 
με τους ομαδάρχες ξεκινούσαν με τα 
καλύτερα εφόδια για μια περιπετειώ-
δη μέρα. Επισκέψεις σε μουσεία των 
χωριών της περιοχής, γνωριμία με τα 
τοπικά έθιμα και ασχολίες των κατοί-
κων στα γύρω χωριά και όχι μόνο, πε-
ριλαμβάνονταν καθημερινά στο πρό-
γραμμά μας. Μερικά από τα μέρη που 
επισκεφθήκαμε στα γύρω χωριά ήταν 
τα εξής:
• Στον Αγρό: το κέντρο παρασκευής 
γλυκών της κ. Νίκης, το εργαστήριο 
παρασκευής ροδοστάγματος του κ. 
Χριστάκη, την εκκλησία του χωριού 
με την ιδιαίτερη ιστορία της 
• Στην Κυπερούντα: το Μουσείο 
Φυσικής και Αγροτικής παράδοσης, 
επίσκεψη στο εναλλακτικό πάρκο 
adventure park για μικρούς και μεγά-
λους
• Στη Βάσα Κοιλανίου: το ξεχωρι-
στό σύγχρονο Μουσείο Δημοτικής 
εκπαίδευσης και Ιστορίας του χωριού,
• Στα Πλατάνια: πεζοπορία στο μο-
νοπάτι των Καληδονιών.
Πέραν από τις καθημερινές μας επι-
σκέψεις, οι μέρες μας ολοκληρώνο-

νταν άλλοτε με την εκπαιδευτική ενη-
μέρωση για το διαδίκτυο από τον κ. 
Παναγιώτη, άλλοτε με παιχνίδια, άλ-
λοτε με κατασκευές π.χ. από πηλό και 
άλλοτε με διαγωνισμούς όπως μαγει-
ρικής, στους χώρους της κατασκήνω-
σης υπό την καθοδήγηση των υπεύ-
θυνων. 
Η εβδομάδα κυλούσε γρήγορα και 
ευχάριστα, καινούργιες φιλίες βλέ-
παμε να δημιουργούνται και οι ομά-
δες μεταξύ τους να συνεργάζονται 
και να αλληλοβοηθούνται. Φυσικά 
δεν έλειψαν κάποιες διαφωνίες μετα-
ξύ των παιδιών, πράγμα πολύ φυσικό, 
ωστόσο όλα στο τέλος έβαιναν καλώς 
με την κατάλληλη προσέγγιση και η 
συμφιλίωση ήταν αναμενόμενη.
Το πρωί της Κυριακής μας έβρισκε 
στην εκκλησία του χωριού και μετά 
το πρωινό μας, δεχόμασταν επισκέ-
ψεις από γονείς και συγγενείς των 
παιδιών. Στο τέλος της ημέρας μια 
μικρή γιορτή από τα παιδιά για τα 
παιδιά σηματοδοτούσε το τέλος της 
εβδομάδας μας.
Τα συναισθήματα του πρωινού κάθε 
Δευτέρας ανάμεικτα, μα ειδικά την 

τελευταία Δευτέρα η ατμόσφαιρα 
ήταν ακόμη πιο συναισθηματικά φορ-
τισμένη. Οι φωτογραφίες και οι αγκα-
λιές είχαν την τιμητική τους…
Μια κατασκηνωτική περίοδος μάζευε 
τις εμπειρίες της και έριξε προσωρι-
νή αυλαία ανανεώνοντας το ραντεβού 
της για το επόμενο καλοκαίρι!!! 

*Βοηθός Αρχηγού/Ομαδάρχης

ευχαριστίες
Στην κ. Κορρέ για την καθοδή-
γησή της και τις συμβουλές της, 
στις μαγείρισσες μας, κ. Δήμητρα 
και κ. Ελένη, για το υπέροχο φα-
γητό τους, στις καθαρίστριες κ. 
Ανθή και κ. Βασούλα, για τη φρο-
ντίδα των χώρων μας, στον κ. Κώ-
στα που έκανε τις διαδρομές μας 
ευχάριστες, στον κοινοτάρχη Δυ-
μών και στους κατοίκους του χω-
ριού για τη φιλοξενία τους.
Τέλος, ευχαριστούμε όλους όσους 
βοήθησαν στην εφαρμογή του 
προγράμματός μας.
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Της Κάλιας Σοφοκλέους*

O Δήμος Στροβόλου, μέσω του 
Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό 
Κέντρο Στροβόλου», φορέα υλοποί-

ησης της κοινω-
νικής πολιτικής 
του Δήμου, και η 
Αστυνομία Κύ-
πρου μέσω του 
Τμήματος Κοι-
νοτικής Αστυ-
νόμευσης Στρο-

βόλου, αποφάσισαν ότι η σύσταση 
και λειτουργία «Δημοτικών Ομάδων 
Πρόληψης και Κοινωνικής Στήρι-
ξης» (Δ.Ο.Π.Κ.Σ.) είναι επιβαλλόμε-
νη ενέργεια, για την εμπλοκή των πο-
λιτών στην προσπάθεια για ενίσχυση 
των μηχανισμών πρόληψης και αντι-
μετώπισης των εστιών που γεννούν 
την παραβατική συμπεριφορά. 
Οι «Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης 

και Κοινωνικής Στήριξης» συγκρο-
τούνται από κατοίκους της περιοχής 
Στροβόλου και πολίτες που συνδέο-
νται με το Δήμο, με επικεφαλής τον 
Αστυνομικό της Γειτονιάς της περι-
οχής. 
Καθοδηγούνται από ειδικούς επι-
στήμονες, όπως κοινωνιολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολό-
γους, εγκληματολόγους, ιατρούς και 
έχουν στόχο την εφαρμογή των  κα-
τάλληλων μέτρων και πολιτικών, για 

εξάλειψη των παραγόντων και των 
εστιών που παράγουν την αντικοινω-
νική συμπεριφορά και προάγουν την 
κοινωνική βία.

Αποστολή
Αποστολή των «Δημοτικών Ομάδων 
Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης 
είναι να ενισχύσουν την κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη, βοηθώντας 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στις γειτονιές. 
Να πείσουν για την ανάγκη εμπλο-
κής των πολιτών στην προσπάθεια 
για τον εντοπισμό παραγόντων και 
εστιών παραγωγής αντικοινωνικών 
συμπεριφορών, οποιασδήποτε μορ-
φής.
Να πετύχουν τη συμμετοχή των δη-
μοτών σε προγράμματα πρόληψης, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στη μεταφορά σωστών μηνυμάτων 
στην Κοινότητα.
Να βοηθήσουν στον εντοπισμό, την 
καταγραφή και μελέτη της διάστα-
σης των παραγόντων που προκαλούν 
φαινόμενα αντικοινωνικής συμπερι-
φοράς στην περιοχή που λειτουργεί η 
κάθε Ομάδα και η εισήγηση μέτρων 
για την αντιμετώπισή τους, στη βάση 
των συμπερασμάτων  που θα εξάγο-
νται.
Η ενίσχυση και ο συντονισμός πρω-
τοβουλιών άλλων κοινωνικών φορέ-
ων, οργανώσεων και υπηρεσιών που 
έχουν τον ίδιο στόχο.
Η υποστήριξη οικογενειών και ατό-
μων που είναι επιρρεπείς σε παρα-
βατικές και αντικοινωνικές συμπε-
ριφορές, με στόχο την αποδοχή, την 

επανένταξη και κοινωνικοποίησή 
τους.
Η σύσταση δικτύου «Στελεχών Πρό-
ληψης» στην Κοινότητα, σε τομείς 
όπως η χρήση ουσιών εξάρτησης, 
βία, αντικοινωνική και παραβατική 
συμπεριφορά, κακοποίηση, διακρί-
σεις, οδική συμπεριφορά κ.ά. 

Δραστηριότητες
Τους πιο πάνω στόχους οι «Δημοτι-
κές Ομάδες Πρόληψης και Κοινω-
νικής Στήριξης» επιτυγχάνουν μέσα 
από δραστηριότητες όπως η ενημέ-
ρωση των δημοτών για την αποστο-
λή τους και η ενθάρρυνση για συμμε-
τοχή σε αυτές.
Δραστηριότητά τους έχουν την κα-
ταγραφή των κοινωνικών προβλη-
μάτων της περιοχής, με σκοπό την 
επίτευξη αποτελεσματικότερου σχε-
διασμού των μέτρων παρέμβασης 
και τον καταρτισμό προγραμμάτων 
πρόληψης.
Επίσης, στόχο έχουν τη συμβουλευ-
τική αγωγή και πληροφόρηση σε 
τοπικό επίπεδο ειδικών κατηγοριών 
θυμάτων παραβατικών – εγκληματι-
κών πράξεων, καθώς και τη στήριξή 
τους, σε συνεργασία με τις υφιστά-
μενες κοινωνικές υπηρεσίες, ή άλ-
λους φορείς.
Την εκπόνηση και εφαρμογή προ-
γραμμάτων παροχής βοήθειας για 
εξεύρεση εργασίας ή άλλης δημιουρ-
γικής απασχόλησης, σε άτομα που 
έχουν αυτή την ανάγκη για την ομα-
λότερη ένταξή τους στο κοινωνικό 
περιβάλλον.
Την προώθηση πρωτοβουλιών σε το-

πικό επίπεδο για την ορθή αξιοποίη-
ση του ελεύθερου χρόνου των νέων, 
όπως δημιουργία χώρων συγκέντρω-
σης όπου θα προσφέρονται ευκαιρί-
ες δημιουργικής απασχόλησης στη 
βάση των αναγκών τους.
Την υποβολή προτάσεων προς τους 
αρμόδιους τοπικούς φορείς για ανα-
βάθμιση των περιοχών που παρουσι-
άζουν έντονα κοινωνικά προβλήματα 
και λήψη μέτρων σε άλλες περιοχές 
προς αποφυγή εκδήλωσης παραβατι-
κών συμπεριφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοι-
νωνείτε στα τηλ. 22470374 και 
22470375

* Διευθύντρια «Πολυδύναμου Δημο-
τικού Κέντρου Στροβόλου»

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

«Η συμμετοχή του Δημότη στις 
Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης 
και Κοινωνικής Στήριξης ενι-
σχύει την κοινωνική συνοχή και 
αλληλεγγύη, βελτιώνει το επί-
πεδο και την ποιότητα ζωής στις 
γειτονιές, δημιουργεί αισιόδο-
ξες προοπτικές για καλύτερη, 
πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη 
πόλη. Μια πόλη όπου ο κάθε 
ένας θα θέλει να ζει και να ερ-
γάζεται... Δείξε και εσύ το ενδι-
αφέρον σου. Επικοινώνησε μαζί 
μας και δήλωσε εθελοντής...»

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δείξε και εσύ 

το ενδιαφέρον σου

Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης

Αντιμετώπιση παραβατικής 
συμπεριφοράς στο Δήμο Στροβόλου

«Η ευθύνη είναι όλων… όλοι μαζί 
μπορούμε να βοηθήσουμε το συ-
νάνθρωπό μας»
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ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

Ο διεθνούς φήμης βαρύτονος Κύρος 
Πατσαλίδης, η σοπράνο Ζώη Νικολαΐ-
δου και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος 
θα εμφανιστούν για μία μοναδική μου-
σική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 
2011, στις 20:30, υπό τη διεύθυνση του 
μαέστρου Κωνσταντίνου Δημηνάκη.
Η παράσταση θα περιλαμβάνει απο-
σπάσματα από ελληνικές και αυστρια-
κές Οπερέττες και ιταλικές Σερενάτες, 
καθώς και ναπολιτάνικες Σερενάτες. 
Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν 
αποσπάσματα από τις οπερέτες «Οι 

Απάχηδες των Αθηνών», το «Κορί-
τσι της γειτονιάς», «Ο Βαφτιστικός», 
«ΠΙΚ ΝΙΚ» και η «Εύθυμη Χήρα». 
Συμμετέχει 20μελής ορχήστρα και τε-
τραμελές μπαλέτο, με τους Κατερίνα 
Κασμερίδου, Βάλια Μελετίου, Θεμι-
στοκλή Παυλή και Γιούργκεν Κυριάκη.
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην 
υποψηφιότητα της Λευκωσίας για Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2017. 
Τιμή εισιτηρίου: €15 και €10 (για 
παιδιά μέχρι 18 ετών, συνταξιούχους, 
φοιτητές και στρατιώτες).

«Musica d’ Amore»
Μουσική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

 O μαέστρος 
Κωνσταντίvος Δημηνάκης

 Ρόμαν Καριόλου και Κατερίνα Μηνά

Ο διεθνούς φήμης βαρύτο-
νος Κύρος Πατσαλίδης

«A Night at the Movies»
Κινηματογραφική μουσική με Καριόλου - Μηνά

Μια νέα μουσική βραδιά θα λά-
βει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου την Τρίτη, 20 Δε-
κεμβρίου 2011, στις 20:30, με 
τη συμμετοχή του πολυβραβευ-
μένου συνθέτη Ρόμαν Καριόλου 
στο πιάνο, της διεθνούς φήμης 
σοπράνο Κατερίνας Μηνά και 
κουαρτέτου εγχόρδων. 
Το σύνολο θα ερμηνεύσει μερι-
κά από τα πιο όμορφα έργα κι-
νηματογραφικής μουσικής των 

Ennio Marricone (Once upon a 
time in the West), Max Steiner 
(Gone with the Wind) και Ρό-
μαν Καριόλου (The Shadows), 
καθώς και μουσική από τις πο-
λυβραβευμένες ταινίες Cinema 
Paradiso, The Mission, The 
Ecstasy of Gold, Once upon 
a time in America, A fistful of 
Dollars και Dr Zhivago. 
Η συναυλία θα περιλαμβάνει, 
επίσης, προβολές από διάφο-

ρες ταινίες. Το πρόγραμμα που 
θα παρουσιαστεί διαμορφώθη-
κε ειδικά για τη συναυλία αυτή 
που διοργανώνεται από το Δήμο 
Στροβόλου. 
Ο πολλά υποσχόμενος Ρόμαν 
Καριόλου έχει διασκευάσει τη 
μουσική του όλου προγράμμα-
τος και είναι και ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής αυτής της μοναδικής 
βραδιάς. Η είσοδος για το κοινό 
θα είναι ελεύθερη.

Εργαστήρια και Όμιλοι του Δήμου Στροβόλου
Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει την έναρξη / συνέ-
χιση της λειτουργίας των παρακάτω εργαστηρίων/
Ομίλων για την περίοδο Οκτωβρίου 2011 - Ιούνιου 
2012:

• Παιδικά Θεατρικά Εργαστήρια 
 (2 ομάδες για ηλικίες από 8-12 και 13-18 ετών)
• Εργαστήρι Ζωγραφικής  
 (για κάθε ηλικία άνω των 7 ετών)
• Εργαστήρια Καλλιτεχνικών Κατασκευών 
 (για κάθε ηλικία άνω των 10 ετών):Υαλογραφία, 
 Κατασκευή Μπουλούκου και Μαξιλαριού, 
 Κατασκευή Αγγέλου, Κατασκευή 
 Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών 
• Εργαστήρι Κατασκευής Εικαστικού Κοσμήματος
• Συμφωνική Μπάντα (σε συνεργασία με το 
 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
• Δημοτική Χορωδία 
• Λαογραφικός / Χορευτικός Όμιλος 
 (για κάθε ηλικία άνω των 9 ετών)
• Φωτογραφικός Όμιλος
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εΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

1. «ΓΟΝεΙΣ - ΠΑΙΔΙΑ, ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧεΣεΙΣ»
ΠΡΩΤΗ εΝΟΤΗΤΑ: ΒΡΕΦΙΚΗ, ΝΗΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ενότητα περιλαμβάνει 15 δίωρες συναντήσεις, στα πλαίσια των οποίων θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τη νηπιακή ηλικία και ηλικία φοίτησης στο δη-
μοτικό σχολείο. Το ακριβές αναλυτικό πρόγραμμα με τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν παρουσιάζονται ακολούθως:
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2. «ΟΙΚΟΓεΝεΙΑ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ»
11η ενότητα: «Ανήκουμε, μας ανήκουν». Αναγκαιότητα, Δυσκολίες και Προβληματισμοί.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα επικοινωνίας και σχέσεων μέσα στην οικογένεια. 
Το ακριβές αναλυτικό πρόγραμμα με τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν   παρουσιάζονται ακολούθως:

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
Στόχος των εργαστηρίων για ενήλι-
κες είναι η απόκτηση δεξιοτήτων για 
αυτογνωσία και συνειδητοποίηση του 
εαυτού μας, μαζί με την απόκτηση δε-
ξιοτήτων επικοινωνίας, σε όλα τα επί-
πεδα της ζωής μας. 
Η θεματική ενότητα που θα αναπτυ-
χθεί τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 
– Δεκεμβρίου 2011 είναι η ακόλουθη: 
«Ενισχύοντας τον Εαυτό μας και τις 
Σχέσεις μας».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 δίω-
ρα βιωματικά εργαστήρια, τα οποία 
όταν ξεκινήσουν θα είναι κλειστά, 
δηλ. δεν θα μπορούν να δεχτούν άτο-
μα που θα επιθυμούν να ξεκινήσουν 
στην πορεία του προγράμματος. Η 
κάθε ομάδα θα αποτελείται από 20 
άτομα (2 ομάδες). 
Για το λόγο αυτό, οι δηλώσεις πρέ-
πει να γίνουν έγκαιρα και όχι αργό-
τερα από την Παρασκευή, 14 Οκτω-

βρίου 2011. 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 
βιωματικών εργαστηρίων είναι οι 
ακόλουθες:
18 και 25/10/2011, 1,8,15,22 και 
29/11/2011, 6,13 και 20/12/2011 και 
ώρα 6:30 - 8:30 μ.μ.

Χώροι διεξαγωγής βιωματικών ερ-
γαστηρίων: 
Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου και 
Συμβουλευτικό Κέντρο Στροβόλου 
(πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου)

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΕΦΗΒΟΥΣ (14 – 17 ετών)
Στόχος των εργαστηρίων για τους 
έφηβους είναι η ανάπτυξη νοητικών, 
συναισθηματικών, κοινωνικών και 
ηθικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα 
από βιωματικές μεθόδους μάθησης. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 δίωρα 
βιωματικά εργαστήρια, τα οποία όταν 

ξεκινήσουν θα είναι κλειστά, δηλ. δεν 
θα μπορούν να δεχτούν άτομα που θα 
επιθυμούν να ξεκινήσουν στην πο-
ρεία του προγράμματος. Η ομάδα θα 
αποτελείται από 10-18 άτομα, ηλικίας 
14-17ετών. Για το λόγο αυτό, οι δη-
λώσεις πρέπει να γίνουν έγκαιρα και 
όχι αργότερα από την Παρασκευή, 14 
Οκτωβρίου 2011. 

Θεματολογία
1η συνάντηση: Γνωριμία, παρουσί-
αση προγράμματος και αυτογνωσία.
2η συνάντηση: Διαπροσωπική εμπι-
στοσύνη και ασφάλεια.
3η συνάντηση: Αυτοεκτίμηση, ενδυ-
νάμωση εαυτού, στοχοθέτηση.
4η συνάντηση: Συναισθήματα και 
συναισθηματικό λεξιλόγιο.
5η συνάντηση: Συνεργασία και επί-
λυση προβλημάτων.
6η συνάντηση: Σχέσεις με τους άλ-
λους. Ενδοπροσωπικές και διαπρο-
σωπικές αξίες.

7η συνάντηση: Αποδοχή και σεβα-
σμός.
8η συνάντηση: Κλείσιμο και αξιολό-
γηση.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 
βιωματικών εργαστηρίων είναι οι 
ακόλουθες:
20 και 27/10/2011, 3,10,17και 
24/11/2011, 1/12/2011 και ώρα 6:30 
- 8:30 μ.μ.

Χώρος διεξαγωγής βιωματικών ερ-
γαστηρίων: 
Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου 

Η είσοδος στα επιμορφωτικά προ-
γράμματα είναι δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορί-
ες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν στο τηλέφω-
νο: 22470374.

Όσοι παρακολουθήσουν το 80% των δυο προαναφερόμενων Ενοτήτων, θα τους δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος. Σημειώνεται ότι οι διαλέ-
ξεις είναι αυτοτελής, και ανοικτές στο κοινό για παρακολούθηση οποιουδήποτε θέματος, χωρίς προηγουμένως να αποσταλεί δήλωση συμμετοχής, και χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δυο πιο πάνω επιμορφωτικών προσραμμάτων, το Ίδρυμα παρέχει ταυτό-
χρονα απασχόληση σε παιδιά γονέων που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν και δεν έχουν επιλογές ως προς τη φύλαξη/απασχόληση των παιδιών τους. 
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Ο Δήμος Στροβόλου διοργανώνει 
και φέτος το πρόγραμμα «Ανοιχτό 
Σχολείο» που λειτουργεί στο Δημο-
τικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως 
και στόχο έχει την παροχή στους 
δημότες ειδικών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης για την απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στα προγράμματα του Ανοιχτού 
Σχολείου περιλαμβάνονται δραστη-
ριότητες για παιδιά και ενηλίκους, 
μεταξύ των οποίων διάφορα είδη χο-
ρού, αθλήματα, ειδικά σεμινάρια και 
βιωματικά εργαστήρια.

Πληροφορίες
Για τα παιδιά το κόστος συμμετοχής 
για κάθε δραστηριότητα ανέρχεται 
στα €50 για ολόκληρη τη σχολική 
χρονιά. Όσα παιδιά επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε πέραν των δύο δρα-
στηριοτήτων, η τρίτη δραστηριότητα 
θα είναι δωρεάν. Επίσης, αδέλφια 
που θα συμμετέχουν σε δύο δραστη-
ριότητες και άνω θα δικαιούνται μεί-
ωση των διδάκτρων (30%).
Για τους ενήλικες το κόστος συμ-
μετοχής για κάθε δραστηριότητα 
ανέρχεται στα €50 για ολόκληρη τη 
σχολική χρονιά. 
Σημειώνεται ότι τμήματα θα λει-
τουργήσουν σύμφωνα με το πρό-
γραμμα εφόσον συμπληρώνεται ο 

ικανοποιητικός αριθμός μελών. Το 
Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου Στρο-
βόλου διατηρεί επίσης το δικαίωμα 
να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές ή και 
μετακινήσεις ώστε να διευκολύνει τη 
δημιουργία και την ομαλή λειτουρ-
γία των ομάδων του.

εγγραφές
Για τη σχολική χρονιά 2011-2012 οι 
εγγραφές θα γίνονται από τις 22 Αυ-
γούστου μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρί-
ου 2011. Τα μαθήματα θα αρχίσουν 
την 3η  Οκτωβρίου 2011. 
Ενημερώνουμε επίσης ότι η Δήλωση 
Εγγραφής στα διάφορα προσφερόμε-

να θέματα βρίσκεται στην ιστοσελί-
δα του Δήμου Στροβόλου. Αφού συ-
μπληρώσετε τη Δήλωση Εγγραφής 
με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, να 
σταλεί στο Δημαρχείο Στροβόλου, 
Λεωφόρος Στροβόλου 100, ή να 
παραδοθεί στα γραφεία του Δήμου 
(2ος όροφος, γραφείο 12) ή στο τη-
λεομοιότυπο (fax) 22470530, ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση anoikto_
sxoleio@strovolos.org.cy
Για περαιτέρω πληροφορίες ή και 
διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινω-
νείτε με τη Συντονίστρια του προ-
γράμματος κ. Λουκία Τσούκκα, στα 
τηλέφωνα 22470343/99160227.

Ανοιχτό Σχολείο και φέτος
Χορός, αθλητισμός, σεμινάρια και εργαστήρια

Μήνυμα
Δημάρχου

Δραστηριότητες για ενήλικες

● Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους και Προχωρημένους
● Ζωγραφική
● Ελληνικά για Ξενόγλωσσους
● Αερόβια Γυμναστική
● Λαϊκοί χοροί 
● Τοξοβολία 
● Χειροποίητα Κοσμήματα
● Ζούμπα 
(Η Zumba είναι ένα καινούργιο είδος που ενσωματώνει λάτιν ρυθμούς και 
εύκολες χορευτικές κινήσεις  και βήματα για να δημιουργήσει ένα δυναμικό 
χορευτικό πρόγραμμα fitness
που θα σας απογειώσει)
● Βιωματικά Εργαστήρια για γονείς
● Τένις για αρχάριους και προχωρημένους 
● Αυτοάμυνα και Αυτοπροστασία Γυναικών 
(Ο γυναικείος Πληθυσμός, θα πρέπει να μάθει
 πώς να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις, 
όχι μετά από την επίθεση αλλά και κατά την ώρα του συμβάντος). 
● Σκάκι για αρχάριους & προχωρημένους 
● Χορός Λάτιν 
● Γιόγκα

Δραστηριότητες για παιδιά

● Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους και Προχωρημένους
● Ζωγραφική
● Χειροποίητα Κοσμήματα
● Χορός hip hop
● Θέατρο
● Τοξοβολία
● Ρυθμική Γυμναστική
● Κιθάρα
● Tae kwon Do
● Τένις  (τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Αθλητικό 
 Κέντρο του Δήμου Στροβόλου δίπλα από το Μακάριο Νοσοκομείο)
● Χορός Λάτιν
● Σκάκι για αρχάριους & προχωρημένους
● Μουσικό Παιγνίδι
● Πρόγραμμα Υγεία του Παιδιού
(Το ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος IDEFICS, ενημερώνει και εκπαιδεύει γονείς με σκοπό την βελτίωση 
της υγείας των παιδιών ηλικίας 3-9 χρονών σε συνεργασία με διατροφολόγο, 
γιατρό, ψυχολόγο και ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης).
● Ρυθμική Γυμναστική για παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
● Λαϊκοί Χοροί

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012

Αγαπητοί Δημότες,
Το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα 
«Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Στρο-
βόλου, που λειτουργεί στο Δη-
μοτικό Σχολείο Κωνσταντινου-
πόλεως εδώ και τρία χρόνια, θα 
συνεχίσει να λειτουργεί και με τη 
νέα σχολική χρονιά 2011-2012.
Η επιτυχία του προγράμματος 
και η αγάπη όσων έχουν συμμε-
τάσχει μέχρι τώρα μας έδωσε τη 
χαρά να σκεφτούμε την επέκτα-
σή του και σε άλλες περιοχές. 
Έτσι, τη νέα χρονιά που αρχίζει 
τον Οκτώβρη θα επεκταθεί και 
στις περιοχές Αρχαγγέλου, Αγίας 
Μαρίνας, Αποστόλου Βαρνάβα, 
Αγίου Δημητρίου και Σταυρού.

Σας ευχαριστούμε και καλή 
Συμμετοχή

Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος 
Πρόεδρος του Ιδρύματος 

«Ανοιχτό Σχολείο».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Δραστηριότητες για παιδιά Δραστηριότητες για ενήλικες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ
Για τα παιδιά το κόστος συμμετοχής για κάθε δραστηριότητα ανέρχεται στα €50 για ολό-
κληρη την σχολική χρονιά. 
• Όσα παιδιά επιθυμούν να συμμετέχουν πέραν των δύο δραστηριοτήτων η τρίτη δρα-
στηριότητα θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
• Αδέλφια που θα συμμετέχουν σε δύο δραστηριότητες και άνω θα δικαιούνται μείωση 
των διδάκτρων (30%)
εΝΗλΙΚεΣ
Το κόστος συμμετοχής για κάθε δραστηριότητα ανέρχεται στα €50 για ολόκληρη την 
σχολική χρονιά. 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 
Το Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου Στροβόλου διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις αναγκαίες 
αλλαγές ή και μετακινήσεις ώστε να διευκολύνει τη δημιουργία και την ομαλή λειτουργία 
των ομάδων του.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011
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Απολογισμός Πενταετίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  ΔΗ.ΣΥ  
ΣΤΡΟΒΟλΟΥ

Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία 
έκδοση της εφημερίδας του Δήμου 
Στροβόλου για το 2011. Σύντομα 
φτάνει η περίοδος κατά την οποία 
οι Στροβολιώτες θα οδεύσουν προς 
τες κάλπες για να εκλέξουν το νέο 
Δήμαρχο και τα νέα Μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε πως 
το μήνυμα της Δημοτικής Ομάδας 
του ΔΗ.ΣΥ. προς τους Δημότες του 
Στροβόλου δεν μπορεί να είναι τίποτε 
άλλο , από ένα σύντομο απολογισμό 
του έργου που έγινε στο Δήμο μας 
και στην συνεισφορά της δικής μας 
Δημοτικής Ομάδας, η οποία ήταν και 
ευελπιστούμε να συνεχίσει να είναι 
και η μεγαλύτερη του Δήμου Στρο-
βόλου. Στην πενταετία που πέρασε 
συμμετείχαμε ενεργά στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και ακολουθώντας μια 
διαχρονική παράδοση, πάντοτε μέσα 
σε πνεύμα συναίνεσης, καταθέσαμε 
και επεξεργαστήκαμε προτάσεις, για 
να βρίσκεται ο Στρόβολος σε μια 
συνεχή αναπτυξιακή πορεία, τέτοια 

που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, 
στα οράματα και στις προσδοκίες 
του κάθε Στροβολιώτη. Αγγίξαμε από 
την πρώτη ημέρα της εκλογής μας με 
τρόπο ουσιαστικό και με προτάσεις, 
τα μεγάλα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει σήμερα ο Δήμος μας. Δεν εί-
ναι δυνατόν μέσα από το άρθρο αυτό 
να απαριθμήσουμε ένα προς ένα όλα 
τα σημεία της συνεισφοράς της δικής 
μας Δημοτικής Ομάδας. Αναφέρουμε 
επιγραμματικά τα πιο κάτω:
Πολιτισμός: 
Η Δημοτική Ομάδα αξιολογώντας τις 
οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, 
αλλά και τις δυνατότητες της Δημο-
τικής Υπηρεσίας, συνέβαλε θετικά, 
έτσι που να παραχθεί έργο στον πολι-
τιστικό τομέα, έχοντας πάντοτε στόχο 
της προσφορά πολιτιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών προς τους Συνδημότες 
μας όλων των ηλικιών. Στον τομέα 
του Αθλητισμού και της Νεολαίας 
αλλά και του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Νεολαίας καταθέσαμε προτάσεις 
γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η 
ελπίδα και οι προσδοκίες ενός λαού 
στηρίζονται στους νέους. Έγιναν 

αρκετά. Θα πρέπει όμως να δημι-
ουργηθούν μικρά αθλητικά κέντρα 
βαρυκεντρικά σε όλο το Δήμο έτσι 
ώστε να αποσυμφορηθεί το Αθλητικό 
Κέντρο του Δήμου Στροβόλου. Δια-
χρονικά ως Δημοτική Ομάδα θέσαμε 
στόχο μας την άμβλυνση του κυκλο-
φοριακού προβλήματος που μαστίζει 
κυριολεκτικά το Δήμο Στροβόλου και 
τη μείζονα Λευκωσία. Καταθέσαμε 
γραπτές προτάσεις και συμμετείχαμε 
ενεργά και με απόψεις, σε συσκέψεις 
που στόχευαν στην επίλυση του προ-
βλήματος αυτού. Χαιρετίζουμε τη 
βελτίωση των μέσων μαζικής μετα-
φοράς (λεωφορεία). Χρειάζεται όμως 
να γίνουν ακόμα πολλά στον τομέα 
αυτό. Λείπουν οι υποδομές, λείπουν 
οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης αλλά 
πάνω απ’ όλα λείπει από τους πλεί-
στους από εμάς, η συνείδηση πως 
πρέπει να βοηθήσουμε με τη συμπε-
ριφορά μας. Το μεγάλο έργο του απο-
χετευτικού της μείζονος Λευκωσίας 
βρίσκεται προς το τέλος του. Θα πρέ-
πει όμως σε κάποια φάση να υπάρξει 
προβληματισμός και να δοθούν απα-
ντήσεις στους Δημότες γιατί το προ-

βλεπόμενο αρχικό κόστος υπερδιπλα-
σιάστηκε στην εξέλιξή του. 
Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 
αλλά και του Πολυδύναμου Δημοτι-
κού Κέντρου Στροβόλου συμμετεί-
χαμε ενεργά. Καταθέσαμε προτάσεις 
για το περιβάλλον, για τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας και εκφράσαμε 
τις ανησυχίες μας για τις κλιματικές 
αλλαγές, για την ανακύκλωση κ.τ.λ. 
Αγαπητοί Συνδημότες, θέλουμε να 
σας διαβεβαιώσουμε ότι ως Δημο-
τική Ομάδα στην πενταετία που πέ-
ρασε πράξαμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως 
δυνατόν για να πετύχουμε στο έργο 
μας. Τα τραγικά γεγονότα στο Μαρί 
προβλημάτισαν τον καθένα μας. Η 
ανάληψη ευθύνης από οποιοδήποτε 
πολιτειακό αξίωμα και αν κατέχεις 
δεν σταματά στην ώρα που το ανα-
λαμβάνεις. Απλά ξεκινά εκείνη την 
ώρα. Και πρέπει ο καθένας που την 
αναλαμβάνει, να αντιλαμβάνεται το 
μέγεθος της ευθύνης του απέναντι 
στην κοινωνία που τον εμπιστεύθηκε. 
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμέ-
νος ο Καινούργιος χρόνος, Ελευθερία 
στην Κύπρο μας. 

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νέα 
κατάσταση πραγμάτων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗ. ΚΟ. ΣΤΡΟΒΟλΟΥ

Ζούμε σε ένα περιβάλλον, πλέον, που κυρίαρχο 
θέμα είναι η οικονομική κρίση και τα οικονομι-
κά της χώρας μας με τις συνεχείς υποβαθμίσεις 
από τους οίκους αξιολόγησης, σε ένα περιβάλλον 
ανασφάλειας και προχειρότητας ειδικά μετά και 
τα δυσάρεστα γεγονότα της 11ης Ιουλίου 2011, 
που έγιναν στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλω-
ράκης» στο Μαρί. Στις 3 Οκτωβρίου 2011 ο κ. 
Πολυβίου ανακοίνωσε με κάθε λεπτομέρεια το 
πόρισμα της έρευνάς του για την έκρηξη της 11ης 
Ιουλίου. Τα όσα καταλογίζονται από τον κ. Πο-
λυβίου καταδεικνύουν τη μέγιστη πολιτική και 
θεσμική ευθύνη συγκεκριμένων ατόμων, συμπε-
ριλαμβανομένου και του Προέδρου της Δημο-
κρατίας. 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον βλέπουμε ένα κρά-
τος που χρειάζεται μεταρρύθμιση και αλλαγή 
νοοτροπίας στο υφιστάμενο σύστημα. Μέσα σε 
όλα αυτά στα μέσα Δεκεμβρίου 2011 έχουμε να 
επιλέξουμε την πολιτική ηγεσία του Δήμου μας, 
Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους. Άραγε τι 
είναι αυτό που θέλουν περισσότερο σήμερα οι 
Δημότες; Στους πλείστους Δήμους «με πολλή 
σεβασμό και εκτίμηση τόσο στους ανθρώπους 
όσο και στο θεσμό» έχουμε το φαινόμενο της 

διεκδίκησης από τους υφιστάμενους Δημάρχους, 
επικαλούμενοι ότι θέλουν να συνεχίσουν ή να 
αποπερατώσουν το έργο που άρχισαν, άσχετα αν 
διεκδικούν για τρίτη, τέταρτη ή ακόμη και για πέ-
μπτη θητεία και άσχετα αν τα μηνύματά του σή-
μερα είναι πολύ διαφορετικά, δηλαδή κυριαρχεί 
η απαξίωση, η απογοήτευση, η αλλαγή του κατε-
στημένου κα. Από την άλλη «και πάλι με πολύ σε-
βασμό» έχουμε το σχεδόν «κυπριακό» φαινόμενο 
των πρώην δημόσιων υπαλλήλων – τεχνοκρατών 
και σήμερα συνταξιούχων, επικαλούμενοι τάχα-
τες ότι είναι προσωπικότητες και φαίνεται να επι-
ζητούν μια νέα θέση για να αποδείξουν ότι δήθεν 
μπορούν να πραγματοποιήσουν κι άλλο έργο. Δι-
ερωτόμαστε πραγματικά ποιος και πώς καθορίζει 
την προσωπικότητα και ποιος αξιολογεί το έργο 
ή την πορεία του καθενός μας; Η απάντηση είναι 
απλή, ο κόσμος που πάντα είναι ο καλύτερος κρι-
τής για όλους μας…
Τον καθένα μας τον ενδιαφέρει η καθημερινότη-
τά του, το σπίτι του, η εργασία του, πώς θα λύσει 
τα προβλήματά του. Άρα από το Δήμο τι ζητά; 
Ζητά μια ανθρώπινη προσέγγιση, ζητά εξυπηρέ-
τηση και αποτελεσματικότητα, ζητά ένα σύγχρο-
νο και βασισμένο στη νέα εποχή περιβάλλον τόσο 
σε υπηρεσίες όσο και σε ανάπτυξη, ζητά ή πρέπει 
να έχει και ο ίδιος εμπλοκή για τον εκσυγχρονι-

σμό της τοπικής του κοινωνίας.
Σήμερα έχουμε στους πλείστους δήμους μοντέ-
λα απηρχαιωμένα, μοντέλα που δυσκολεύουν ή 
ταλαιπωρούν τον Δημότη, μοντέλα που αφήνουν 
τον Δημότη μακριά από την ενεργό συμμετοχή 
και εμπλοκή. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς καθοριστικό λόγο και ρόλο 
σε αυτό το περιβάλλον που αφορά τις δημοτικές 
εκλογές, όπως και πάντοτε, παίζουν τα πολιτικά 
Κόμματα. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη είναι η νέα κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί, οι πραγματικές ανάγκες και απόψεις των 
Δημοτών για να μην εγκλωβίζουμε τις τοπικές 
κοινωνίες στα ίδια μοντέλα για πολλά χρόνια, 
να τολμήσουμε ως κοινωνία να εμπιστευτούμε 
νέους ανθρώπους, να αναλάβουμε πιθανόν και 
πρωτοφανείς πρωτοβουλίες, να συμβάλουμε ή 
να επηρεάσουμε τις αποφάσεις πιστεύοντας στο 
καλύτερο για το Δήμο μας.
Εμείς πάντως, και ως Δημοτική Ομάδα και ως 
Κόμμα, αυτό ζητάμε σε αυτές τις εκλογές, αυτό 
πρέπει να έχουμε ως στόχο και σκοπό ανοίγο-
ντας νέους δρόμους δημιουργικής προσφοράς, με 
εντατική, ποιοτική και μεθοδική δουλειά, για να 
ενισχύσουμε τη νέα πορεία που ζητούν οι Δημό-
τες για το Δήμο Στροβόλου.
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Η επόμενη ενεργειακή επανάσταση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Σ.Κ. εΔεΚ ΣΤΡΟΒΟλΟΥ

Στις αρχές του 21ου αιώνα ο άν-
θρωπος έχει καταντήσει «κυνηγός 
απολιθωμάτων». Σκάβει διαρκώς τα 
σπλάχνα της Γης αναζητώντας ορυ-
κτά καύσιμα, απομεινάρια δηλαδή 
οργανισμών που έζησαν και πέθα-
ναν πριν από εκατομμύρια χρόνια. 
Προσπαθεί να ικανοποιήσει με τα 
καύσιμα αυτά, τις αυξανόμενες ανά-
γκες του σε ενέργεια. Το μόνο που 
καταφέρνει όμως είναι να εκλύει 
στην ατμόσφαιρα της Γης επιβλαβή 
αέρια, προκαλώντας αποσταθερο-
ποίηση στο παγκόσμιο κλίμα.
Αυτή η σοβαρή κλιματολογική κρί-
ση, που απειλεί με απορύθμιση τον 
γαλαζοπράσινο πλανήτη μας, έχει 
και μια θετική επίπτωση. Στρέφει 
ολοένα και περισσότερο το ενδια-
φέρον του κόσμου στην αναζήτηση 
εναλλακτικών λύσεων, που θα ανα-
τρέψουν τις κλιματολογικές μεταβο-
λές πριν να είναι πολύ αργά. Ωθεί σε 
σοβαρές σκέψεις, συγκλήσεως και 
κινήσεις για την αντικατάσταση του 

σημερινού συγκεντρωτικού ενεργει-
ακού μοντέλου που βασίζεται στα 
ορυκτά καύσιμα, μ’ ένα αποκεντρω-
τικό μοντέλο, που θα βασίζεται στην 
Ελεύθερη Ενέργεια.
Η Ελεύθερη Ενέργεια είναι η άφθο-
νη, φθηνή και καθαρή ενέργεια, που 
μπορούμε να πάρουμε από τον ήλιο, 
το υδρογόνο που περιέχεται στο 
νερό των ποταμών, των λιμνών και 
θαλασσών του πλανήτη μας και από 
άλλες πηγές που δεν είναι σκόπιμο 
να τις αναφέρουμε. Για τον ήλιο θα 
αναφερθούμε πιο κάτω:
Θεωρητικά η ηλιακή ενέργεια εί-
ναι απεριόριστη. Είναι η κατεξοχήν 
μορφή δωρεάν ενέργειας. Σε χώρες 
με μεγάλη ηλιοφάνεια το πιο διαδε-
δομένο σύστημα αξιοποίησης της 
ηλιακής ενέργειας είναι ο γνωστός 
σε όλους μας ηλιακός θερμοσίφω-
νας. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από τον ήλιο αποτελεί εδώ 
και δεκαετίες αντικείμενο ερευνη-
τικών προσπαθειών τα αποτελέσμα-
τα των οποίων είναι ενθαρρυντικά. 
Στην Καλιφόρνια, όπου το ποσοστό 
της ηλιοφάνειας είναι πολύ μεγάλο 

υπάρχει ένας ηλιακός πύργος, που 
λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία παρά-
γοντας ηλεκτρική ενέργεια. Για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 1800 
καθρέπτες που αντανακλούν το φως 
και τη θερμότητα στον πύργο. Η 
συλλεγόμενη θερμότητα χρησιμο-
ποιείται για τη θέρμανση του νερού, 
ο παραγόμενος ατμός του οποίου 
κινεί γεννήτριες κι έτσι παράγεται 
ηλεκτρικό ρεύμα.
Το φωτοηλεκτρικό (φωτοβολταϊκό) 
φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη 
φορά το 1839 από το Γάλλο επιστή-
μονα Εντμουντ Μπεκερέλ ο οποίος 
ανακάλυψε πως, όταν το ηλιακό φως 
προσκρούει σε ορισμένο υλικό προ-
καλείται εκπομπή ηλεκτρονίων, δη-
λαδή ηλεκτρικό ρεύμα. Η παγκόμια 
αγορά φωτοβολταικων συστημάτων 
ξεπέρασε το 2010 τα 1800 MW. Ο 
Γουίλιαμ Χάγκλαντ, του Εθνικού 
Εργαστηρίου ανανεώσιμης Ενέρ-
γειας που εδρεύει στο Γκόλτεν του 
Κολοράντο, υπολογίζει ότι μέχρι το 
2025 η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας 
θα αυξηθεί κατά 265% και προβλέ-
πει αισιόδοξα πως το 60% της ενέρ-

γειας θα προέρχεται από τον ήλιο.
Η φωτοβολταική τεχνολογία μπορεί 
να συνεισφέρει σημαντικά στην κα-
τεύθυνση ενός «αειφόρου» ενεργει-
ακού συστήματος, εξασφαλίζοντας 
ενεργειακή αυτονομία με ελάχιστο 
περιβαλλοντικό κόστος. Το πρό-
βλημα είναι ότι αντιμετωπίζεται με 
καχυποψία και εχθρότητα από τα 
παραδοσιακά συμφέροντα που δεν 
επιθυμούν ο άνθρωπος να αποκτά 
την ενέργεια που χρειάζεται από 
τον ήλιο χωρίς «μεσάζοντες». Έτσι 
το ζήτημα της εκμετάλλευσης της 
δωρεάν ενέργειας του ήλιου δεν εί-
ναι πλέον τεχνολογικό ή οικονομικό 
αλλά στη βάση του πολιτικό. Απαι-
τείται πολιτική πίεση εκ μέρους 
των ψηφοφόρων-καταναλωτών για 
να πιεστούν οι κυβερνήσεις και οι 
αγορές για την αναγκαιότητα προ-
ώθησης των φωτοβολταικών τεχνο-
λογιών, πάνω στις οποίες βασίζεται 
κατα ένα μεγάλο μέρος η επερχό-
μενη ενεργειακή επανάσταση. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως η Ελέυθερη 
Ενέργεια δε θα είναι δώρο αλλά κα-
τάκτηση.

εξοικονόμηση ενέργειας
και τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από αυτή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚελ 
ΣΤΡΟΒΟλΟΥ

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι 
καθήκον όλων μας, ιδιαίτερα κάτω 
από  τις σημερινές συνθήκες.  Απο-
τελεί συλλογική, κρατική και ατο-
μική ευθύνη. Μπορούμε και πρέπει 
όλοι να συμβάλουμε  σημαντικά, 
χωρίς η προσπάθεια να τελειώνει 
στην ατομική ευθύνη του καθενός 
από εμάς. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας αφορά 
ένα ευρύ φάσμα δράσεων, που δι-
αδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, 
στην προστασία του περιβάλλο-
ντος, ξεκινώντας από τα απλά βή-
ματα που ο καθ’ ένας μπορεί να 
υλοποιήσει στο σπίτι του και στον 
τρόπο ζωής του, και παράλληλα με 
πολιτικές που αφορούν τις γενικές 
αρχές που διέπουν το κράτος.
Στη κρίσιμη αυτή περίοδο που βρί-
σκεται το κράτος μας, ως ΑΚΕΛ 
θεωρούμε και κρίνουμε ότι η ενερ-
γειακή πολιτική θα προσδιορίσει 
το παρόν και πολύ περισσότερο το 

μέλλον του τόπου μας.  Η κρισιμό-
τητα των στιγμών καθορίζεται τόσο 
από τα γεγονότα τα οποία επέφεραν 
μια ενεργειακή κρίση στον τόπο,  
αλλά και από τις εξελίξεις  αναφο-
ρικά με τις γεωτρήσεις στο οικό-
πεδο 12 της ΑΟΖ της Κύπρου, και 
της πιθανότητας ανεύρεσης φυσικού 
αερίου.
Μέσω μιας ολοκληρωμένης ενεργει-
ακής πολιτικής πρέπει να διασφαλί-
ζεται η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και η αξιοπιστία στην 
παροχή των ενεργειακών πόρων, σε 
όσο το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές 
για τους καταναλωτές, με απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον και την 
προστασία του.
Με θεμελιώδη αρχή, ότι η ενέργεια 
είναι κοινωνικό αγαθό στο οποίο η 
πρόσβαση πρέπει να είναι δυνατή 
για όλους τους πολίτες, ως ΑΚΕΛ 
θεωρούμε ότι η ενεργειακή μας πο-
λιτική πρέπει να στηρίζεται στους 
πιο κάτω άξονες:
* Σταδιακή απεξάρτηση της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

το πετρέλαιο με την εισαγωγή στο 
ενεργειακό μείγμα του Φυσικού Αε-
ρίου.
* Μέτρα για την παραπέρα διείσδυ-
ση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μοντέ-
λου του κράτους.
* Ενίσχυση των μέτρων για την επί-
τευξη όχι μόνο των στόχων της ΕΕ 
για το 2020 αλλά και υψηλότερων.  
Οι στόχοι αφορούν: 20% μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου, μερίδιο 13% των ΑΠΕ στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας, 20% 
εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίω-
ση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 
* Στοχεύουμε τα πιο πάνω, διαφυ-
λάσσοντας τα δικαιώματα των πο-
λιτών, και χωρίς  επιβάρυνση των 
ίδιων των καταναλωτών.
* Βελτίωση των μέτρων για συνεχή 
εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτε-
ρη ενεργειακή απόδοση των δημόσι-
ων και ιδιωτικών κτηρίων.
* Περεταίρω ανάπτυξη και ενίσχυση 
των Δημόσιων Μεταφορών.
* Την στήριξη της έρευνας καθώς 
και της ανάπτυξης τεχνογνωσίας και 

καινοτομίας στις τεχνολογίες ΑΠΕ, 
αξιοποιώντας τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα.
* Δημιουργία Συμβουλίου Ενεργεια-
κής Πολιτικής, στο οποίο θα συμμε-
τέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, 
στον τομέα της ενέργειας. Το Συμ-
βούλιο θα έχει συμβουλευτικό χαρα-
κτήρα και θα υποβάλλει εισηγήσεις 
και προτάσεις με στόχο το σχεδια-
σμό της ενεργειακής πολιτικής του 
τόπου.
Η ορθολογική διαχείριση των ενερ-
γειακών μας πόρων είναι βασικός 
παράγοντας περιορισμού της πε-
ριβαλλοντικής καταστροφής με 
στόχο την αναχαίτιση της, γεγονός 
που επιφέρει η αλόγιστη και άναρ-
χη ανάπτυξη. Μειώνοντας τις πηγές 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  και 
της κλιματικής αλλαγής θα κατα-
στήσουμε  τις πόλεις και τοπικές 
κοινωνίες αειφόρες, αναβαθμίζο-
ντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης 
στην καθημερινότητα των πολιτών, 
συμβάλλοντας στην οικονομική και 
κοινωνική ευημερία. 
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ενεργός κοινωνία - ισχυρή αυτοδιοίκηση
Του Κώστα Σωφρονίου*

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περιφέ-
ρειες και οι αυτοδιοικούμενες περι-
οχές αποτελούν την κινητήριο δύνα-
μη ανάπτυξης και συνοχής. Η επικου-
ρικότητα του κράτους, δηλαδή η εξα-
σφάλιση ότι οι αποφάσεις λαμβάνο-
νται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον 
πολίτη, είναι κεκτημένο του ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού.
Αναπόφευκτα και στον τόπο μας το 
βάρος της αναπτυξιακής πορείας προς 
τον 21ο  αιώνα πέφτει προς την πλευ-
ρά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και των τοπικών κοινωνιών.
Για το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΜΜΑ η Το-
πική Αυτοδιοίκηση είναι αυτόνομο 
κομμάτι μιας συμμετοχικής διακυ-
βέρνησης του κράτους και όχι προέ-
κταση της κεντρικής εξουσίας και δι-
οικητική υποδιαίρεση ενός συγκε-
ντρωτικού κράτους. Για μας η Αυτο-
διοίκηση είναι η φωνή των ίδιων των 
πολιτών. Ένα ζωντανό κύτταρο συμ-
μετοχής και προσφοράς.
Το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΜΜΑ έχει κα-
ταρτίσει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο 
τομών και αλλαγών για τη μεταρρύθ-
μιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
την ανάπτυξη των αυτοδιοίκητων πε-

ριοχών του τόπου μας. Το σχέδιό μας 
είναι ένα πλαίσιο αρχών, θέσεων και 
προτάσεων που αποτελεί τη βάση 
μιας αξιόπιστης στρατηγικής για με-
ταρρύθμιση.
Η στρατηγική μας απαιτεί μια διαφο-
ρετική αντίληψη για την Αυτοδιοίκη-
ση. Θεωρούμε ότι οι Οργανισμοί Το-
πικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι ούτε 
‘’απέναντι’’ στο κράτος ούτε ‘’από-
φυση’’ ενός απρόσωπου γραφειοκρα-
τικού μηχανισμού. Ιδιαίτερα δεν πρέ-
πει να είναι εξαρτημένοι οικονομικά 
από το κράτος, αλλά να είναι αυτόνο-
μοι και αυτάρκεις για να υπηρετούν 
με συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
τους πολίτες.
Βασικός πυλώνας της μεταρρυθμιστι-
κής στρατηγικής  του ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ  είναι η προσήλωση 
στην αποκέντρωση και  μεταφορά 
εξουσιών και πόρων προς την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.
Είναι καιρός η πολιτεία να εμπιστευ-
τεί τις δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και να τους δώσει αρμοδιό-
τητες, πόρους και μέσα να διαχειρι-
στούν τα τοπικά θέματα. Τομείς όπως 
η κοινωνική πολιτική, το περιβάλ-
λον, ο πολιτισμός, ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση δράσεων περιφερειακής 

ανάπτυξης αποτελούν μερικά θέματα 
δράσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΜΜΑ υποστη-
ρίζει την κατοχύρωση του Θεσμού 
της Τοπικής Διαβούλευσης και των 
Τοπικών Δημοψηφισμάτων ή  άλλων 
διαδικασιών έκφρασης των πολιτών 
για συγκεκριμένα  τοπικά θέματα, 
προκειμένου οι αποφάσεις να έχουν 
την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Η 
επικουρικότητα του κράτους απαιτεί 
συλλογική εξέταση των προβλημά-
των σε τοπικό επίπεδο.
Το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει 
την κατοχύρωση της εθελοντικής συ-
μπλεγματοποίησης υπηρεσιών σε Δή-
μους και Κοινότητες. Να δοθούν κίνη-
τρα στους οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης να συνεργασθούν σε διαδη-
μοτικό επίπεδο για ορισμένες υπηρε-
σίες (συγκοινωνίες, διαχείριση απορ-
ριμμάτων, ύδρευση) χωρίς σπατάλη 
ανθρώπινου δυναμικού και πόρων, με 
στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.
Θέλουμε την ουσιαστική βελτίωση 
των διαδικασιών παροχής υπηρεσι-
ών και εξυπηρέτησης του πολίτη από 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Επιβάλλεται η χρήση και αξι-
οποίηση της πληροφορικής τεχνολο-
γίας στα πρότυπα της Ηλεκτρονικής 

Διοίκησης και Διακυβέρνησης.
 Η συμμετοχική αυτοδιοίκηση έχει δι-
πλή σημασία για μας. Σημαίνει ενερ-
γό συμμετοχή των πολιτών στις δια-
δικασίες και τις αποφάσεις που τους 
αφορούν. Σημαίνει παράλληλα και 
συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στις 
διαδικασίες του κράτους, αναδεικνύ-
οντας τον ευρύτερο θεσμικό ρόλο της.

Με τις προτάσεις του το  εΥΡΩ-
ΠΑÏΚΟ ΚΟΜΜΑ στοχεύει :

1. Στη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των πολιτών 
στη διαχείριση των θεμάτων που τους 
αφορούν.
2. Στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Στην ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
των αναπτυξιακών πολιτικών και το-
πικών σχεδιασμών 
4. Στη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ της διαχείρισης 
και της αυτοδιοίκησης.

Η συμμετοχή, η αναβάθμιση, η απο-
τελεσματικότητα και η διαφάνεια θα 
βοηθήσουν την ενεργό κοινωνία να 
δημιουργήσει την ισχυρή αυτοδιοί-
κηση.

*Δημοτικός Σύμβουλος 
ΕΥΡΩ.ΚΟ.

Πώς βλέπουμε εμείς την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πώς εμείς στο Κίνημα Κοινωνικής Οικο-
λογίας  βλέπουμε την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση και ποιο είναι το όραμά μας για τους 
Δήμους της Κύπρου. 

Το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα για την περίο-
δο 2012 -2017
Στρατηγικός στόχος του αναπτυξιακού μας σχε-
δίου είναι η ανάδειξη της ποιότητας ζωής και της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως συ-
γκριτικού πλεονεκτήματος της Κύπρου. Μπο-
ρούμε στους τομείς αυτούς να γίνουμε μια πρό-
τυπη χώρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η ποιότη-
τα ζωής, οι ελεύθεροι χώροι, η προσιτή στέγη για 
κατοίκους και επιχειρήσεις, η ελκυστικότητα των 
πόλεων, η φιλικότητα των μέσων μεταφοράς απο-
τελούν προϋπόθεση για την προσέλκυση και ανά-
πτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, που θα ενισχύσουν την απασχό-
ληση και το δυναμισμό της οικονομίας μας.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις
Το περιβάλλον και ο πολιτισμός είναι τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της πόλης για όλους -κατοί-
κους, επισκέπτες αλλά και επιχειρήσεις. Αυτά 
πρέπει να γίνουν και οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης 
της σύγχρονης πόλης. Θέλουμε την πόλη ανταγω-

νιστική και δημιουργική. Πόλη όπου αξίζει κανείς 
να ζει, να σπουδάζει, να εργάζεται, να επενδύει, 
να διασκεδάζει. Πόλη που σέβεται την αρχιτεκτο-
νική, τα μνημεία, τον πολιτισμό.
Θέλουμε ο πολίτης να ταυτιστεί με την πόλη του. 
Να αγαπήσει ξανά τη δημόσια ζωή και τη συμμε-
τοχή στα κοινά. Να αισθανθεί ότι η γνώμη του με-
τράει. Υποστηρίζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
αστικής αναγέννησης που περιλαμβάνει όλες τις 
αρμοδιότητες και ευθύνες που αναφέρονται στη 
ζωή μίας πόλης: κοινωνική φροντίδα, πολιτιστι-
κές δράσεις, οικονομικές δραστηριότητες, εκπαι-
δευτικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικός σχεδιασμός. 
Θέλουμε την πόλη ως κέντρο καινοτομίας.

Θέλουμε πόλη προσβάσιμη
Για όλα τα άτομα που μπορεί να εμποδίζονται και 
για τα άτομα με αναπηρία. Θέλουμε την Κοινωνι-
κή Πόλη. Να μεταφερθούν περισσότερες εκπαι-
δευτικές και κοινωνικές αρμοδιότητες στην αρμο-
διότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τη δια-
χείριση των σχολείων ως τα αστικά κέντρα υγεί-
ας.
Θέλουμε την Πράσινη Πόλη – με λιγότερα αυ-
τοκίνητα, καθαρότερο αέρα, περισσότερο πρά-
σινο, λιγότερα απορρίμματα. Στόχος μας θα πρέ-
πει να είναι στο κέντρο των πόλεων οι μετακινή-
σεις να γίνονται μόνο με τη χρήση μέσων μαζι-

κής μεταφοράς. Να προχωρήσουμε στη δημιουρ-
γία εκτεταμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων. Στό-
χος μας είναι οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρα-
σίνου στις μεγάλες και μεσαίες πόλεις να αυξη-
θούν κατά 20%.
Θέλουμε τη Συμμετοχική Πόλη. Προτείνουμε την 
ετήσια λογοδοσία όλων των Δημοτικών Συμβου-
λίων και υποστηρίζουμε τη δεσμευτική διαβού-
λευση με τους φορείς της κοινωνίας και τις ΜΚΟ 
που αναπτύσσονται στους Δήμους.

Τι θεωρούμε εμείς πολιτισμό
Θέλουμε μια νέα πολιτική για τον πολιτισμό, που 
θα δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλα τα κοι-
νωνικά στρώματα και θα περιορίζει δραστικά τις 
πολιτιστικές ανισότητες: όλοι οι πολίτες πρέπει 
να έχουν την δυνατότητα να ονειρευτούν και να 
γευτούν το πολιτιστικό προϊόν. Θέλουμε μια νέα 
πολιτική που θα διευκολύνει τη δημιουργική καλ-
λιτεχνική έκφραση, αλλά και την αναδιατύπωση 
της πολιτιστικής μας ταυτότητας με όρους του 
21ου αιώνα - έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυ-
ναμική παρουσία στη σημερινή διεθνή σκακιέ-
ρα του πολιτισμού. Υποστηρίζουμε την ποιότητα, 
την καινοτομία και τον πειραματισμό.

Άθως Αγαπητός - Δημοτικός Σύμβουλος
Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας
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Πράσινες 
συμβουλές!

Ανακυκλώνοντας μόλις 1 γυάλι-
νο μπουκάλι, εξοικονομείς τόση 
ενέργεια όση χρειάζονται να ανά-
ψουν 10 λάμπες χαμηλής κατα-
νάλωσης για 1 ολόκληρο χρόνο! 
Ανακυκλώνοντας 1 τόνο γυαλί 
εξοικονομούμε 135lt πετρέλαιο! 

Ανακυκλώνοντας 1 μόλις αλου-
μινένιο δοχείο, εξοικονομείται αρ-
κετή ενέργεια για να παρακολου-
θείς τηλεόραση για 3 ολόκληρες 
ώρες! Επαναχρησιμοποίηση ενός 
τόνου ανακυκλώσιμου αλουμινίου 
ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 50 
τόνων εκπομπών CO2! 

Ανακυκλώνοντας 1 μόλις πλα-
στικό μπουκάλι, εξοικονομείς αρ-
κετή ενέργεια για να ανάψεις 1 
λάμπα χαμηλής κατανάλωσης για 
6 ολόκληρες ώρες! 

Στα πλαίσια του προγράμματος του Κέντρου Ενηλίκων 
Στροβόλου εντάχθηκε  και η  υδρογυμναστική. Τα μέλη 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάλεξη από  
πτυχιούχο φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο κολύμπι. 
Η γυμνάστρια ανάφερε ότι στόχοι της συγκεκριμένης 
γυμναστικής είναι α) η βελτίωση γενικής φυσικής κατά-
στασης, β) αύξηση κινητικότητας, γ) μείωση των προβλη-
μάτων υγείας όπως πόνοι στη μέση, αρθριτικά και οστεο-
πόρωση, δ) βελτίωση ψυχικής διάθεσης κ.ά. 
Τα μέλη επισκέφθηκαν την πισίνα όπου θα πραγματοποι-
ούν το μάθημα της υδρογυμναστικής, όπου και τους έγινε 
ξενάγηση. Το μάθημα θα γίνεται κάθε Τρίτη, ώρα 9:15-
10:00 π.μ. στη θερμαινόμενη πισίνα του γυμναστηρίου  
KOMANETSI.
Άλλες δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται στο 
Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου είναι: γυμναστική, ζωγρα-
φική, θέατρο, μουσική, χορός,  θρησκευτική ομιλία, ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές, γνωρίζω την Κύπρο, παρασκευή 
φιδέ. 
Επίσης τα μέλη έχουν την ευκαιρία να πηγαίνουν εκδρο-
μές και προσκυνήματα σε διάφορα χωριά της Κύπρου.

Υδρογυμναστική όλο το χρόνο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011

εμπλουτίζεται το πρόγραμμα 
του Κέντρου ενηλίκων

Γνωστοποίηση 
απαγόρευσης στάθμευσης 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος 
Στροβόλου, σύμφωνα με τις 
εξουσίες που του παρέχονται 
από τους Περί Τροχαίας Κινή-
σεως Δημοτικούς Κανονισμούς 
Στροβόλου και αφού έλαβε την 
κατά Νόμο συναίνεση του Αρ-
χηγού Αστυνομίας, αποφάσισε 
την απαγόρευση της στάσης και 
της στάθμευσης οχημάτων με τη 
χάραξη διπλής κίτρινης γραμμής, 
ως ακολούθως:

1. Στη δυτική πλευρά της οδού 
Εύρου, από τη συμβολή της με 
την οδό Σαν Σουσί, μέχρι τη συμ-
βολή της με την οδό Εδέσσης. 
2. Στην ανατολική πλευρά της 
οδού Αμφιπόλεως από τη συμβο-
λή της με τη Λεωφόρο Αθαλάσ-
σης, μέχρι τη συμβολή της με την 
οδό Αναβύσσου (νότιο σκέλος)

Τα μέτρα ισχύουν από τις 
16/5/2011.




