ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

«ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟ ΠΡΟΧΩΡΑ

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Στροβόλου (Παλιό Δημαρχείο) θα πραγματοποιηθεί η 2η εκδήλωση του
Προγράμματος «Περί Στρόβολου».
Το Φθινόπωρο του 2017 ο Δήμος Στροβόλου εισήγαγε στις δράσεις του το
ερευνητικό πρόγραμμα «ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ», το οποίο έχει ως στόχο τη
δημιουργία ιστορικού και κοινωνικού αρχείου του Δήμου Στροβόλου από τους
δημότες, για τους δημότες. Το πρόγραμμα, θεσμικός χορηγός του οποίου είναι η
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, διεξάγεται μέσω καλεσμάτων προς τους
κατοίκους του Στροβόλου, για να φέρουν φωτογραφίες, έγγραφα, αντικείμενα
και γενικά οτιδήποτε που αφορά στον Στρόβολο από την ζωή, οικογένεια και
δραστηριότητα τους, από το παρελθόν και μέχρι το έτος 2000.
Η 2η εκδήλωση του Περί Στροβόλου έχει κεντρικό θέμα τον σύγχρονο
Στρόβολο, με διάλεξη από τον Επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου
Κύπρου Δρα Πέτρο Παπαπολυβίου και την προκήρυξη Ανοικτού
Καλέσματος από τους Επιμελητές του Περί Στροβόλου, σε συνεργασία με
τον Φωτογραφικό Όμιλο Δήμου Στροβόλου, για σύγχρονες φωτογραφίες
του Στροβόλου.

Το υλικό που καλείται το κοινό να φέρει μπορεί να είναι από πρόσωπα,
γεγονότα, τοπία, εργασία, εορτασμούς, ήθη και έθιμα ή οτιδήποτε επιλέξει
κάποιος που το θεωρεί σχετικό. Το υλικό θα καταγραφεί και θα οργανωθεί σε
θεματικές ενότητες, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό ιστορικόκοινωνικό αρχείο του Στροβόλου, το οποίο θα αξιοποιηθεί μελλοντικά για την
δημιουργία ενός εικονικού, ακόμη και πραγματικού ιστορικού μουσείου του
Στροβόλου.
Την επιμέλεια του Προγράμματος «Περί Στροβόλου» έχει η κα Μαρίνα
Βρυωνίδου, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή καθηγητή Δρα Πέτρο
Παπαπολυβίου και φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστήμιου Κύπρου και τον επίτιμο πρόεδρο της Φωτογραφικής Εταιρείας
Κύπρου, Νίκο Καρανίκη.
Το Πρόγραμμα «Περί Στρόβολου», το οποίο βασίζεται στους τρεις άξονες
που περιγράφονται παρακάτω, θα συνεχίσει το 2018, με επιπρόσθετες
εκδηλώσεις και προσκλήσεις προς στο κοινό για συλλογή πληροφοριών
και υλικού:
ΠΕΡΙ-διαβάζοντας: Εκκλήσεις στους δημότες του Στροβόλου για έρευνα τους
σε οικογενειακά, εταιρικά και άλλα αρχεία για ανεύρεση ιστορικού υλικού που
αφορά στον Στρόβολο
ΠΕΡΙ-γράφοντας: Κάλεσμα σε πατροπαράδοτες οικογένειες του Στροβόλου να
συμπληρώσουν το «Περί Στροβόλου» ερωτηματολόγιο σχετικά με τη ζωή,
εργασία και δραστηριότητά τους στον Στρόβολο.
ΠΕΡΙ-πλανήσεις: Θεματικές εκδηλώσεις και ξενάγηση, με τα οποία οι κάτοικοι
θα γνωρίσουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Στροβόλου, καθώς και
ανοικτό κάλεσμα σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους για
σύγχρονες φωτογραφίες του Στροβόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Μαρίνα Βρυωνίδου: τηλ 99486095

