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«Ρυπαίνω λιγότερο… 
Παρκάρω δωρεάν»
Ο Δήμος Στροβόλου 
εφαρμόζει ένα νέο τρό-
πο πληρωμής για το χώρο 
στάθμευσης Αθαλάσσας, 
με τη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου. Η υπηρεσία 
πληρωμής χώρων στάθ-
μευσης μέσω sms είναι 
ένα πρωτοπόρο σύστημα, 
το οποίο επιτρέπει στους 
οδηγούς να πληρώνουν 
το τέλος στάθμευσης με 
την αποστολή ενός γρα-
πτού μηνύματος sms από 
το κινητό τους τηλέφωνο. 

ΣΕΛ. 6

Εφαρμόζουμε δεκαετές Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης

Επίτιμος Δημότης 
Ο νομπελίστας Χρ. Πισσαρίδης

Ο Δήμος Στροβόλου σε μια σεμνή τελετή τί-
μησε το νομπελίστα Δρα Χριστόφορο Πισ-
σαρίδη, ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Δημό-
τη Στροβόλου και απονέμοντάς του την ύψι-
στη τιμή, το Χρυσό Μετάλλιο του Εθνομάρ-
τυρα Κυπριανού. Η τελετή πραγματοποιήθη-
κε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, την Τρί-
τη 15 Μαρτίου 2011, και σε αυτήν παρευρέθη-
καν Βουλευτές, ο Αντιδήμαρχος και μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, μέλη του 
Διπλωματικού Σώματος…

ΣΕΛ. 4

Στον εκσυγχρονισμό του Δημοτι-
κού Αθλητικού Κέντρου προχώ-
ρησε ο Δήμος Στροβόλου, για να 
προσφέρει στο κοινό ένα σύγχρο-
νο και άνετο χώρο άθλησης και 
άσκησης. Τα βελτιωτικά έργα στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο έχουν 
ολοκληρωθεί… 

ΣΕΛ. 6

Στις σελίδες 16-17

Αδελφοποιήσεις
Ενδυνάμωση των αδελφικών 
σχέσεων με Δήμους του εξωτε-
ρικού.

Στη σελίδα 20

Πάμε κάμπινγκ!
Ο Δήμος Στροβόλου διοργανώ-
νει και φέτος καλοκαιρινές κα-
τασκηνώσεις για παιδιά…

Για πρώτη φορά ένας οργανισμός τοπικής αυτοδι-
οίκησης, βασιζόμενος σε πραγματικές μετρήσεις, 
στατιστικά και άλλα στοιχεία και με βάση ευρω-
παϊκά παραδεκτές μεθόδους πρόβλεψης, δεσμεύ-
εται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 
υλοποιήσει ένα δεκαετές Ενεργειακό Σχέδιο Δρά-
σης, με λήψη μέτρων για να επιτευχθεί ο στόχος 
μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 21% μέχρι το 
2020, με έτος αναφοράς το 2005. 
Στα πλαίσια της εθελοντικής συμμετοχής στο 
Σύμφωνο των Δημάρχων Ευρωπαϊκών Πόλεων, 
ο Δήμος Στροβόλου έχει δεσμευτεί στην εφαρμο-
γή του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης του Δήμου 
2010-2020.
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του Ενεργεια-
κού Σχεδίου Δράσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε τη διάθεση ποσού ύψους τριών περίπου εκα-
τομμυρίων ευρώ μέχρι το έτος 2020.

ΣΕΛ. 3

Ακόμη πιο πράσινος ο Στρόβολος!

Στη σελίδα 12

Κέντρο Ενηλίκων
Η προσφορά υποστήριξης και 
αγάπης στα άτομα τρίτης ηλικί-
ας αποτελεί ύψιστη προτεραιό-
τητα για το Δήμο.

Συμβουλευτικό 
Κέντρο για δημότη

Στη σελίδα 10

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στρο-
βόλου οργάνωσε για τους δημό-
τες επιμορφωτικά προγράμματα 
και βιωματικά εργαστήρια…

Σύγχρονες εγκαταστάσεις
Έτοιμο το Αθλητικό Κέντρο

Όλα τα νέα λεπτό προς λεπτό
www.ikypros.com
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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

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

Εφημερίδα του Δήμου Στροβόλου

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

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

http: www.strovolos.org.cy

Κατά νόμον υπεύθυνος:
Ανδρέας Λάμπρου

Δημοτικός Γραμματέας

Επιμέλεια Έκδοσης:
Γιώργος Χριστοδούλου

Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας

Λάκης Αργυρού
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Υπεύθυνος Ύλης:
Λάκης Αργυρού

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

νος Ύλ

Σχεδιασμός - Επιμέλεια:
ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ. 22780007

Επεξεργασία Κειμένων:
“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες

Εκτύπωση:
Cassoulides 

MasterPrinters

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
ΕΓΙΝΑΝ

Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε 
25000 αντίτυπα 

και διανέμεται δωρεάν σε όλα 
τα υποστατικά του Στροβόλου

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας ενορίας Αγίου Βασιλεί-
ου σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδο-
σίας Διαφώτισης διοργάνωσε την Δευτέρα, 14 Φεβρουα-
ρίου 2011 και ώρα 6.30 μ.μ στην αίθουσα της Εκκλησίας 
Αγίου Βασιλείου συγκέντρωση για αιμοδοσία.
Στόχος της συγκέντρωσης για αιμοδοσία ήταν η ενίσχυ-
ση της Τράπεζας Αίματος της περιοχής και η καλλιέρ-
γεια των ανθρώπινων αξιών του αλτρουισμού και της φι-
λαλληλίας. Να θυμάστε ότι η αιμοδοσία είναι απλή, γρή-
γορη, ανώδυνη και ακίνδυνη σαν διαδικασία και ανεπα-
νάληπτα σπουδαία σαν προσφορά.
Η όλη εκδήλωση βρισκόταν υπό την αιγίδα και την κα-
θοδήγηση του Δήμου Στροβόλου.

Διάλεξη για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο διοργάνωσε ο Δήμος Στροβόλου σε συνεργασία με την 
Αστυνομία Κύπρου και συγκεκριμένα την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδί-
κτυο στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου και ομιλητές ήταν ο Υπαστυνόμος Μάρκος Κολεττής και ο Δικα-
νικός Αναλυτής Μάριος Λεμονιάτης.

Τοπική Επιτροπή ενορίας Αγίου Βασιλείου

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Στροβόλου, σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο της Δευτέρας του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Θεατρικό Οργανι-
σμό Κύπρου προσέφεραν δωρεάν για τους δημότες του 
Στροβόλου και όλους τους θεατρόφιλους δύο θεατρικές 
παραστάσεις. 
Oι παραστάσεις ήταν ο «Ο ΣΑΚΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ», 
του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Λούκα Βισνιέφ-
σκι, την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 και το θεατρικό 
έργο «ΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ», του Αλεχάντρο Κασόνα, σε σκη-
νοθεσία Ανδρέα Τσουρή, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011. 
 Οι παραστάσεις δόθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Στροβό-
λου και η ώρα έναρξης ήταν στις 7.30μμ.

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Στροβόλου
Δωρεάν Θεατρικές Παραστάσεις

Διοργάνωση 
αιμοδοσίας 

στον Στρόβολο
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Για πρώτη φορά ένας οργανισμός 
τοπικής αυτοδιοίκησης βασιζόμε-
νος σε πραγματικές μετρήσεις, στα-
τιστικά και άλλα στοιχεία και με 
βάση ευρωπαϊκά παραδεκτές μεθό-
δους πρόβλεψης δεσμεύεται με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 
υλοποιήσει ένα δεκαετές Ενεργεια-
κό Σχέδιο Δράσης με λήψη μέτρων 
για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης 
των εκπομπών CO2 κατά 21% μέχρι 
το 2020, με έτος αναφοράς το 2005. 
Στα πλαίσια της εθελοντικής συμ-
μετοχής του στο Σύμφωνο των Δη-
μάρχων Ευρωπαϊκών Πόλεων, ο Δή-
μος Στροβόλου έχει δεσμευτεί στην 
εφαρμογή του Ενεργειακού Σχεδίου 
Δράσης του Δήμου 2010-2020. 
Το Ενεργειακό Σχέδιο διαχωρίζεται 
σε 4 τομείς:
1. Τομέας Κτηρίων 
- Αφορά μέτρα που αναλαμβάνει να 
λάβει ο Δήμος Στροβόλου για βελτί-
ωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτηρίων που ανήκουν στο Δήμο. 
Επίσης καθορίζονται στοχευόμε-
νες δράσεις για την ενημέρωση των 
ιδιοκτητών και χρηστών εμπορικών 
και οικιστικών κτηρίων σε θέμα-
τα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας και εξοικονόμησης ενέργειας.
2. Τομέας βιομηχανίας 
- Με στόχο την ευαισθητοποίη-
ση και ενημέρωση των βιομηχάνων 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
σε θέματα συμπαραγωγής ενέργει-
ας ορίζεται ετήσιο σεμινάριο ενημέ-
ρωσης.
3. Τομέας μεταφορών 
- Όσον αφορά τη Δημοτική Υπηρε-
σία καθορίζονται στόχοι για βελτί-
ωση του στόλου οχημάτων του Δή-
μου.
Επίσης, ο Δήμος Στροβόλου πρώτος 
σε όλη την Κύπρο εφάρμοσε το σύ-

στημα «Ρυπαίνω λιγότερο… Παρ-
κάρω δωρεάν» δίδοντας τη δυνατό-
τητα σε όλους τους κατόχους υβρι-
δικών και ηλεκτρικών οχημάτων 
με την απόκτηση ειδικής άδειας να 
σταθμεύουν δωρεάν σε όλους τους 
δημοτικούς χώρους στάθμευσης. 
Ενώ στα πλαίσια της υλοποίησης 
του σχεδίου θα υλοποιηθούν δρά-
σεις που αφορούν την προώθηση 
της χρήσης ποδηλάτων, όπως το ενι-
αίο σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων 
και η διοργάνωση μέρας ποδηλάτου.
4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
- Ο Δήμος Στροβόλου μελετά τη δη-
μιουργία 2 φωτοβολταϊκών πάρκων.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση 
του Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης το 
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δι-
άθεση ποσού ύψους τριών περίπου 
εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το έτος 
2020.
Η δέσμευση για ένα καλύτερο πε-
ριβάλλον αφορά όλους μας. Η αει-
φόρος διαχείριση όλων των μορ-
φών ενέργειας είναι σημαντική προ-
ϋπόθεση της επιτυχίας αυτής. Ο Δή-
μος Στροβόλου καλεί τον καθένα να 
συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, με 
στόχο οι επόμενες γενιές να απολαμ-
βάνουν ένα ασφαλές και καλύτερο 
περιβάλλον.

Εφαρμόζουμε δεκαετές Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης
Ακόμη πιο πράσινος ο Στρόβολος!

Πασχαλινή συναυλία:
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου»

Η πασχαλινή συναυλία «Σήμερον κρε-
μάται επί ξύλου» θα παρουσιαστεί από 
το Δήμο Στροβόλου, την Πέμπτη 14 
Απριλίου 2011 και ώρα 20:30, στο Δη-
μοτικό Θέατρο Στροβόλου. Θα ακου-
στούν Βυζαντινοί ύμνοι της Μεγάλης 
Εβδομάδας και έργα των Tchaikovsky, 
Rachmaninov, Respighi και Mascagni.
Συμμετέχει η βυζαντινή χορωδία «Ρωμα-
νός ο Μελωδός» της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Λεμεσού, υπό τη διεύθυνση του Πα-
τέρα Νικόλαου Λυμπουρίδη. 
Σολίστ στην εκδήλωση θα είναι ο τενό-
ρος Αντώνιος Κουτρουπής, ενώ αφηγη-
τής ο Διομήδης Κουφτερός. Στο πιάνο 
συνοδεύει η Ίννα Κουτρουπή. 
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθε-
ρη, ενώ χορηγοί επικοινωνίας είναι η τη-
λεόραση «MEGA», το ραδιόφωνο «Ο 
ΛΟΓΟΣ» και η εφημερίδα «Η ΑΛΗ-
ΘΕΙΑ»

Προσεχείς εκδηλώσεις 
Δήμου Στροβόλου:

• Δευτέρα του Πάσχα 25/04/11, 15:00 
Προαύλιο του Ιερού Ναού της του Θεού 
Σοφίας
Πασχαλινό Πανηγύρι, με παραδοσια-
κούς χορούς, παιχνίδια και άλλα έθιμα 
του Πάσχα

Τρίτη 24/05/11, 19:30
Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου
Έκθεση έργων μελών Εργαστηρίων 
Καλλιτεχνικών Κατασκευών Δήμου 
Στροβόλου

Παρασκευή 27/05/11, 20:30
Πάρκο Ακρόπολης 
Λαϊκό Θέατρο Σκιών –Καραγκιόζης

Δευτέρα 30/05/11, 20:30
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου
Εορταστική Εκδήλωση για τα 20χρονα 
της Δημοτικής Χορωδίας Στροβόλου

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι 
ελεύθερη.

casual house

ΟΛΑ ΤΑ JEANS

ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

casual wear
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Ο Δήμος Στροβόλου σε μια σε-
μνή τελετή τίμησε το νομπελίστα 
Δρα Χριστόφορο Πισσαρίδη, ανα-
κηρύσσοντάς τον Επίτιμο Δημό-
τη Στροβόλου και απονέμοντάς του 
την ύψιστη τιμή, το Χρυσό Μετάλ-
λιο του Εθνομάρτυρα Κυπριανού. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μοτικό Θέατρο Στροβόλου, την Τρί-
τη 15 Μαρτίου 2011, και σε αυτήν 
παρευρέθηκαν Βουλευτές, ο Αντιδή-
μαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Στροβόλου, μέλη του Διπλω-
ματικού Σώματος, εκπρόσωποι της 
Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς 
και της ΕΛΔΥΚ, μέλη της οικογένειάς 
του και αρκετοί εκτιμητές του έργου 
και της προσφοράς του. 
Ο Δήμαρχος Στροβόλου, Σάββας Ηλι-
οφώτου, στην ομιλία του ανέφερε με-
ταξύ άλλων ότι «η ανακοίνωση της 
βράβευσης του καθηγητή Πισσαρί-
δη με το βραβείο Νόμπελ, γέμισε την 
Κύπρο, από τη μια άκρη μέχρι την 
άλλη, με περηφάνια!
Λειτούργησε η βράβευση σαν οξυ-
γόνο ζωής, σε μια κοινωνία η οποία 
ασφυκτιά και πνίγεται στο διοξείδιο 
του άνθρακα, που εκπέμπουν οι λογής 

-  λογής κακές συμπεριφορές, οι οποί-
ες δυστυχώς κυριαρχούν τη ζωή μας! 
Ήρθε η βράβευση σε μια στιγμή που 
το ηθικό του λαού μας κατηφορίζει 
στον κατήφορο που το σπρώχνει η 
απαξίωση αρχών και αξιών και η απο-
γοήτευση για την απουσία σωστών 
προτύπων».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρ-
χος Στροβόλου στη μητέρα του τιμώ-
μενου, την οποία κάλεσε στη σκηνή 
κατά τη βράβευση του γιου της και 
της πρόσφερε ένα μπουκέτο με λου-
λούδια, τονίζοντας πως η αγάπη και 
η στοργή της αποτέλεσε καύσιμο που 
τον οδήγησε στην κορυφή. 
Ο Δρ Πισσαρίδης ευχαρίστησε το 
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβού-
λιο Στροβόλου για την απόφασή τους 
να τον τιμήσουν με την ύψιστη τιμή 
που απονέμει ο Δήμος Στροβόλου και 

ταυτόχρονα εξέφρασε τη βαθιά συ-
γκίνησή του για τη μαζική προσέλευ-
ση του κοινού στην εκδήλωση που δι-
οργανώθηκε προς τιμή του. 
Στη συνέχεια ανέπτυξε ομιλία του 
με θέμα «Συνδρομή των Ελληνικών 
Γραμμάτων στην επιτυχή πορεία μέ-
χρι το βραβείο Νόμπελ», αναφέρο-
ντας πόσο επηρέασαν τον τρόπο σκέ-
ψης του οι Έλληνες φιλόσοφοι και 
ιστορικοί. 
Τη βραδιά έντυσε μουσικά το 
Cyprus Trio, στο οποίο συμμετεί-
χαν οι Wolfgang Schroeder, Πέτρος 
Gospodinov και Naoko Kariya, ενώ 
η εκδήλωση άρχισε με φιλμάκι που 
ετοίμασε το ΡΙΚ και αναφερόταν στη 
ζωή και το έργο του τιμώμενου προ-
σώπου.
Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν 
η Αθηνά Βιολάρη.

Ακόμη πιο πράσινος έγινε ο Δήμος 
Στροβόλου μετά και τη διοργάνωση 
δεντροφύτευσης σε άδειο χώρο πρα-
σίνου που πραγματοποίησε η Νεολαία 
του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλ-
λοντιστών με τη συνεργασία του Δή-
μου και του Εθελοντικού Τμήματος 
Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΕΑ).
Σε δηλώσεις του μετά τη δεντροφύ-
τευση ο Δήμαρχος Στροβόλου Σάβ-
βας Ηλιοφώτου ευχαρίστησε τη Νε-
ολαία των Οικολόγων και το ΕΤΕΑ 
για τη συμβολή τους στο φύτεμα 150 
δενδρυλλίων σε χώρο πρασίνου. «Στο 
Δήμο Στροβόλου ιδιαίτερα δίνουμε 
πολύ μεγάλη έμφαση στη φύτευση 
του πρασίνου και των δέντρων ιδιαίτε-
ρα μετά τις εμπειρίες που έχουν απο-
κτηθεί τα τελευταία χρόνια στη σωστή 
φύτευση», πρόσθεσε ο Δήμαρχος.

«Μ’ αυτό», διευκρίνισε, «εννοώ τη 
φύτευση δέντρων πάνω στα πεζοδρό-
μια τα οποία δεν θα πρέπει με κανέ-
να τρόπο να παρεμποδίζουν την ελεύ-
θερη διακίνηση των πεζών και ιδιαί-
τερα των εμποδιζόμενων ατόμων», 
ενώ ανέφερε ότι «η σημερινή δεντρο-

φύτευση συμπίπτει με την εκστρατεία 
του Δήμου για να παραδώσουμε τα 
πεζοδρόμια στους πεζούς» και απηύ-
θυνε έκκληση όπως δεν υπάρξουν 
αντιδράσεις όταν ένα δέντρο πρέπει 
να αφαιρεθεί για να διευκολυνθεί η 
κίνηση των πεζών. «Για κάθε δέντρο 
που θα βγαίνει θα φυτέψουμε εκατό», 
κατέληξε.
«Δίνουμε ζωή - Φυτεύουμε ζωή» εί-
ναι το σύνθημα της σημερινής εκδή-
λωσης σύμφωνα με τη Γενική Γραμ-
ματέα της Νεολαίας των Οικολόγων 
Αλεξία Σακαδάκη η οποία πρόσθε-
σε ότι «στόχος είναι να πρασινίσουμε 
τις πόλεις μας, να δώσουμε οξυγόνο, 
να δώσουμε ζωή», εκφράζοντας ταυ-
τόχρονα την ελπίδα ότι «τα δέντρα θα 
παραμείνουν και θα γεμίσουν οι πό-
λεις μας πράσινο».

Τελετή στο Δημοτικό Θέατρο ΣτροβόλουΠράσινες 
συμβουλές!

Χρησιμοποιώντας 1 λάμπα εξοι-
κονόμησης ενέργειας αποτρέπου-
με την έκλυση 116kg CO2 περί-
που το χρόνο, αφού αυτή επιβαρύ-
νει μόλις με 29kg CO2!

Εάν ξεχάσουμε το φως αναμμένο 
σ’ ένα δωμάτιο για μια ολόκληρη 
νύχτα χάνεται τόση ενέργεια όση 
θα χρειαζόταν να ζεστάνουμε νερό 
για 1000 φλιτζάνια καφέ!

Προσέχετε να μην ξεχάσετε 
αναμμένη τη φωτοτυπική μηχανή 
κατά τη διάρκεια της νύχτας διό-
τι με αυτό τον τρόπο θα χαθεί τόση 
ενέργεια όση θα χρειαζόταν να πα-
ράξουμε 5300 σελίδες φωτοαντί-
γραφα.

Αν ξεχάσετε την οθόνη του ηλε-
κτρονικού σας υπολογιστή αναμ-
μένη κατά τη διάρκεια μιας ολό-
κληρης νύχτας, θα γίνεται η αιτία 
να χαθεί τόση ενέργεια όση για να 
εκτυπώσεις 800 σελίδες σε Laser 
εκτυπωτή!

 Γνωρίζατε ότι το κλείσιμο της 
τηλεόρασης, του στερεοφωνικού 
και γενικά όλων των ηλεκτρικών 
συσκευών από τον κεντρικό δια-
κόπτη έχεις ως αποτέλεσμα την 
ετήσια εξοικονόμηση περίπου €30 
από τους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος και μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 300 
κιλά. Γι’ αυτό μην αφήνετε τις 
ηλεκτρονικές συσκευές σε κατά-
σταση stand by. 

Ξέρατε ότι η ανακύκλωση ενός 
τόνου χαρτιού σώζει 17 δέντρα 
από την κοπή, 2 βαρέλια πετρελαί-
ου, 7.000 λίτρα νερού και 4.100 
κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργει-
ας, αρκετή ενέργεια για να καλύ-
ψει όλες τις ενεργειακές ανάγκες 
ενός τυπικού κυπριακού σπιτικού 
για σχεδόν 1 χρόνο!

Ο Δήμος 
Στροβόλου 
τίμησε το 

Χριστόφορο 
Πισσαρίδη

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011

Διοργάνωση δεντροφύτευσης σε χώρο πρασίνου 
Για ένα καλύτερο περιβάλλον
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Τα βελτιωτικά έργα στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο έχουν ολοκληρω-
θεί και ο χώρος επαναλειτούργησε 
από τις 23 Φεβρουαρίου 2011. Σή-
μερα το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
διαθέτει τέσσερα γήπεδα Φούτσαλ, 
δύο άλλα γήπεδα ποδοσφαίρου (mini 
pitch), τέσσερα γήπεδα αντισφαίρι-
σης, στίβο, με ηλεκτροφωτισμό και 
αναγκαία υποστατικά, όπως αποχω-
ρητήρια- αποδυτήρια, Lockers, δω-
μάτιο διοίκησης κτλ. 
Οι ώρες λειτουργίας του καθημερι-
νά συμπεριλαμβανομένου και Σαβ-
βάτου- Κυριακής είναι 9.00πμ μέχρι 
τις 10.30μμ. Το Αθλητικό Κέντρο λει-
τουργεί υπό την επίβλεψη τεσσάρων 
φροντιστών. Οι φροντιστές του Αθλη-
τικού Κέντρου είναι στη διάθεση του 
κοινού στο τηλέφωνο 22-318358, για 

οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
Οι χρήστες του αθλητικού Κέντρου 
παρακαλούνται όπως ακολουθούν 
τους κανόνες λειτουργίας και να συμ-
μορφώνονται με τις υποδείξεις των 
φροντιστών, να προσέχουν τις εγκα-
ταστάσεις από ζημιές και να σέβονται 
το πράσινο και την καθαριότητα του 
χώρου.

Δικαιώματα για χρήση των Γηπέ-
δων
Αρκετά ελκυστικές είναι οι τιμές ανα-
φορικά με τη χρήση των εγκαταστά-
σεων από το κοινό.
Για τα γήπεδα Φούτσαλ η τιμή ανέρ-
χεται στα €50 ανά γήπεδο ανά ώρα, 
ενώ για τα γήπεδα αντισφαιρίσεως η 
τιμή ανέρχεται στα €5 ανά ώρα για 
μεμονωμένα άτομα και στα €8 ανά 

ώρα για εκπαιδευτές του αθλήματος. 
Η χρήση των Γηπέδων Mini Pitch 
Ποδοσφαίρου είναι δωρεάν. Υπάρ-
χει χρέωση €8 ανά ώρα σε περίπτωση 
που γίνεται χρήση ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Ο στίβος του γηπέδου είναι ελεύ-
θερος για χρήση από το κοινό χωρίς 
οποιαδήποτε επιβάρυνση.
Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο θα 
χρησιμοποιηθεί δεόντως από το Δήμο 
Στροβόλου για διεξαγωγή αγώνων και 
πραγματοποιήσει εκδηλώσεων. 
Συγκεκριμένα, έχουν θεσμοθετηθεί 
και διεξάγονται κάθε χρόνο, ο ημι-
μαραθώνιος Ανεξαρτησίας (την 1η 
Οκτωβρίου) και το τουρνουά αντι-
σφαίρισης, συνήθως, κατά το μήνα 
Μάιο. Είναι επίσης απόλυτα χρήσι-
μο για την εκμάθηση του αθλήματος 
της αντισφαίρισης σε παιδιά των δη-

μοτικών σχολείων Στροβόλου από το 
Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου Στροβό-
λου από προσοντούχους εκπαιδευτές.

Προάγουμε τον αθλητισμό
Η προσφορά του Δήμου Στροβόλου 
δεν σταματά εδώ αλλά περικλείει και 
δράσεις όπως η ετήσια βράβευση των 
άριστων αθλητών -δημοτών και των 
σωματείων που διακρίνονται. Επιχο-
ρηγεί, επίσης, με συμβολικά ποσά τα 
σωματεία του Δήμου που ασχολού-
νται με τον αθλητισμό.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Στροβόλου 
άρχισε τον προγραμματισμό για λει-
τουργία Ακαδημίας Ποδοσφαίρου τον  
Σεπτέμβριο του 2011, ενώ θα ακο-
λουθήσει η  δημιουργία και λειτουρ-
γία Ακαδημίας Αντισφαιρίσεως σε με-
ταγενέστερο στάδιο.

Στη διάθεση 
του κοινού το 

Αθλητικό Κέντρο

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου προχώρησε ο Δή-
μος Στροβόλου, για να προσφέρει στο κοινό ένα σύγχρονο και άνετο χώρο 
άθλησης και άσκησης.

Ο Δήμος Στροβόλου εφαρμόζει από 
τις 14 Φεβρουαρίου ένα νέο τρόπο 
πληρωμής για το χώρο στάθμευσης 
Αθαλάσσας (πλησίον καταστήμα-
τος Marks & Spenser), με τη χρήση 
του κινητού τηλεφώνου. 
Η υπηρεσία πληρωμής χώρων στάθ-
μευσης μέσω sms είναι ένα πρωτο-
πόρο σύστημα, το οποίο επιτρέπει 
στους οδηγούς να πληρώνουν το τέ-
λος στάθμευσης με την αποστολή 
ενός γραπτού μηνύματος sms από το 
κινητό τους τηλέφωνο. 

Με την αποστολή του μηνύματος 
sms (σε προκαθορισμένο τετραψή-
φιο αριθμό) ο οδηγός δίνει εντολή για 
πληρωμή του χρόνου, στο χώρο στάθ-
μευσης που επιθυμεί. Το ποσό που 
αντιστοιχεί στο τέλος στάθμευσης 
χρεώνεται στο λογαριασμό του κινη-
τού τηλεφώνου του οδηγού. 
Σημειώνεται ότι ο χώρος στάθμευ-
σης, στον οποίο εφαρμόζεται το σύ-
στημα, μπορεί να χρησιμοποιείται και 
για όσους θέλουν να ακολουθούν το 
γνωστό τρόπο πληρωμής του τέλους 
στάθμευσης.
Τα οφέλη της υπηρεσίας για τους οδη-
γούς είναι πολλά. Ανάμεσα σε άλλα 
προσφέρει εύκολη και πρακτική πλη-
ρωμή μέσω γραπτών μηνυμάτων sms 
από το κινητό τηλέφωνο. Ακόμη, δεν 
απαιτεί χρήση κερμάτων και χάσιμο 
χρόνου για πρόσβαση σε παρκόμετρα 
ή μηχανές πώλησης εισιτηρίων, ενώ 

παρέχει εύκολη και βολική ανανέωση 
χρόνου στάθμευσης μέσω αποστολής 
γραπτών μηνυμάτων sms από το κινη-
τό τηλέφωνο.
Οι ακριβείς οδηγίες για την πληρωμή 
των τελών με sms είναι αναρτημένες 
σε πινακίδες στο χώρο στάθμευσης. 

Όλα τα υβριδικά
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου επεκτάθηκαν 
τα κριτήρια για εξασφάλιση ειδικής 
άδειας για δωρεάν στάθμευση στους 
δημοτικούς χώρους στάθμευσης του 
Δήμου Στροβόλου και αυτή θα πα-
ραχωρείται σε όλους τους ιδιοκτήτες 
υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων.
Το μέτρο έχει ισχύ μέχρι τις 
31/12/2011 και στόχο έχει την προ-
ώθηση της χρήσης μέσων μεταφοράς 
φιλικότερων προς το περιβάλλον.
Η ειδική άδεια θα παραχωρείται με 

συμπλήρωση σχετικής αίτησης, την 
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν από το Γραφείο Εξυ-
πηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέ-
γαρο Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβό-
λου 100 (ισόγειο) ή από την ιστοσελί-
δα του Δήμου www.strovolos.org.cy
H συμπληρωμένη αίτηση μαζί με το 
αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του 
οχήματος μπορούν να παραδίδονται 
στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημο-
τών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, 
Λεωφόρος Στροβόλου 100(ισόγειο) 
ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση  municipality@strovolos.
org.cy.
Η ειδική άδεια θα εκδίδεται εντός 15 
ημερών από το Δήμο και θα παραδί-
δεται στον αιτητή, ο οποίος έχει την 
υποχρέωση να την τοποθετεί σε τέ-
τοιο σημείο στο όχημά του ώστε να 
είναι ευδιάκριτη.

Υπηρεσία πληρωμής χώρων στάθμευσης μέσω sms
«Ρυπαίνω λιγότερο… Παρκάρω δωρεάν»

Σύγχρονα γήπεδα ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου: 18 χρόνια λειτουργίας!

Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
Πολύ σημαντική είναι η παρουσία 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στρο-
βόλου, που φέτος γιορτάζει τα 18 
χρόνια λειτουργίας της και προ-
σφοράς γνώσεων και πολιτισμού 
στους κατοίκους του Δήμου Στρο-
βόλου.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της 
μορφωτικής και πολιτιστικής προ-
σφοράς του Δήμου Στροβόλου. Με 
τη λειτουργία της και μέσα από τις 
διάφορες εκδηλώσεις της, η Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη αποσκοπεί στην ανά-
πτυξη της φιλαναγνωσίας.
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν και θα 
είναι αρκετά φιλόδοξοι. Επί παρα-
δείγματι, στόχος του Δήμου Στροβό-
λου είναι να λειτουργεί η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη ως πνευματικός πόλος 
με συγκεκριμένο προγραμματισμό. 
Πρόθεση επίσης του Δήμου Στρο-
βόλου είναι η συνεχής βελτίωση και 

αναβάθμιση της ποιότητας και της 
πολιτισμικής μας ταυτότητας. Στό-
χοι που επιτυγχάνονται μέσα από την 
άμεση και αποτελεσματική συνεργα-
σία ανάμεσα στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, τους υπαλλήλους του Δήμου και 
της Διεύθυνσης της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης, για την επίτευξη όσο το 

δυνατόν πιο υψηλών στόχων. Στόχος 
να λειτουργεί η Δ.Β. ως πνευματικός 
πόλος με συγκεκριμένο προγραμμα-
τισμό.
Η Βιβλιοθήκη σύντομα θα μεταφερ-
θεί σ’ ένα χώρο με όλες τις σύγχρο-
νες προδιαγραφές, ο οποίος θα προ-
σφέρεται για να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες ενός μεγάλου πληθυσμού 
αναγνωστών, σε συνδυασμό με πολι-
τισμικές εκδηλώσεις, που επίκεντρό 
τους θα έχουν το βιβλίο. 
Εκφράζουμε, λοιπόν, ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ σε όλα τα μέλη της Βιβλι-
οθήκης, καθώς επίσης και σε όλους 
που με οποιονδήποτε τρόπο αγάπη-
σαν και υποστήριξαν το έργο της Βι-
βλιοθήκης. 
Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προς 
όλο τον κόσμο που αγαπά το βιβλίο, 
με αγάπη και ευσυνειδησία.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Τιμητική εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων
Ειδικό αφιέρωμα στους Τρεις Ιεράρχες

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από 
τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, την Παρα-
σκευή 28 Ιανουαρίου, ειδική εκδήλω-
ση για τη Γιορτή των Γραμμάτων στο 
χώρο του Δημοτικού Μεγάρου Στρο-
βόλου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιε-
λάμβανε το χαιρετισμό από τον Αντι-
δήμαρχο Στροβόλου κ. Σταύρο Γερο-
λατσίτη, ομιλία από τον πανεπιστημια-
κό, εκδότη και συγγραφέα κ. Μίμη Σο-
φοκλέους με θέμα «Η αξία των Γραμ-
μάτων», την απονομή τιμητικών πλα-
κετών σε τακτικούς αναγνώστες της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου 
και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από την Ομάδα “Musical Lucis”, στην 
οποία συμμετέχουν οι Αντρέας Αριστο-
τέλους, Ελίνα Δημητρίου και Γεωργία 
Παπαμιχαήλ. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματο-
ποιήθηκε παρουσίαση και προβολή δι-
αφανειών με επιμέλεια Ζάχου Πολυβί-
ου και Δέσπως Μασούρεκκου, σχετικά 
με τη ζωή και το έργο των Τριών Ιε-
ραρχών, αποφθέγματα για την αξία του 
βιβλίου, φωτογραφίες εκκλησιών αφι-
ερωμένων στους Τρεις Ιεράρχες, κα-

θώς επίσης και φωτογραφίες από εκ-
δηλώσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Στροβόλου και κατάλογος των βραβευ-
θέντων. 
Όπως προαναφέραμε, στη διάρκεια της 
εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι τακτικοί 
αναγνώστες της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης και ήταν με αλφαβητική σειρά οι 
εξής: Αλεξάνδρου Μαρία, Αναστασέ-
λης Οδυσσέας, Αντρέου Νικόλας, Αρ-
καδίου Μορφούλα, Βάιναλ Έφη, Γα-
λυφιανάκη Γιάννα, Γεωργίου Ορέστης, 
Γιακουμή Χρυστάλα, Δημητριάδου 
Ελένη, Δράκου Αγγελική, Έλληνα Ελέ-

νη, Θεοδώρου Ρένα, Κακοπιέρου Λύ-
δια, Κίτσιου Μαρία, Κοκκίνου Ρεβέκ-
κα, Κουνιάς Θεολόγος, Κωνσταντίνου 
Αγιούπα, Κωστούρα Σταυρούλα, Μα-
ραγκός Λούκας, Μαρτίδης Λέανδρος, 
Μαυρογιάκουμου Χαρά, Μιχαήλ Διά-
κου Ελευθερία, Μωϋσίδης Πέτρος, Νε-
άρχου Άννα, Νικολάου Μαρούλα, Ξυ-
δάς Νικόλας, Ορφανίδου Αθανασία, 
Παντελίδη Θάλεια, Παπουτέ Δέσποι-
να, Σπανού Χριστιάνα, Σταυρούδη Ευ-
αγγελία, Φωκά Μαρία, Χατσικίδης Φί-
λιππος, Χριστοδουλίδη Άντρη, Χριστο-
δούλου Έρση, Χρυσοστόμου Πόπη.

casual house
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΦΟρΕμΑΤΑ - μπΛΟΥζΕσ - ΑθΛηΤΙΚΑ 

ρΟΥχΑ - ΕσσΩρΟΥχΑ - AccESSoriES 

ΟΛΑ μΟΝΤΕρΝΑ & ΝΕΑΝΙΚΑ

casual wear

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στρο-
βόλου οργάνωσε για τους δημότες 
επιμορφωτικά προγράμματα και 
βιωματικά εργαστήρια, με στόχο 
την παροχή συμβουλευτικής υπο-
στήριξης και προσφορά γνώσης 
σε κοινωνικά και οικογενειακά θέ-
ματα.
Συγκεκριμένα, το Συμβουλευτι-
κό Κέντρο Στροβόλου προσέφε-
ρε στους δημότες το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα «Γονείς-Παιδιά, αγωγή 
και σχέσεις» και τη 9η ενότητα του 
βιωματικού εργαστηρίου «Οικογέ-
νεια, Σύντροφοι και Σύζυγοι: Τύ-
ψεις και ενοχές στις σχέσεις μας και 
τη ζωή μας», τα οποία προγράμματα 
ξεκίνησαν αρχές Οκτωβρίου και τε-
λείωσαν τέλη Ιανουαρίου.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα και 
βιωματικά εργαστήρια πραγματο-
ποιήθηκαν στο χώρο του Συμβου-
λευτικού Κέντρου, Αρχιεπισκό-
που Κυπριανού 80 (παραπλεύρως 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης), μετα-
ξύ των ωρών 6:30μμ-8:30μμ χωρίς 
καμιά επιβάρυνση των συμμετεχό-
ντων. 
Εν τω μεταξύ όσοι παρακολούθη-
σαν το 80% του προγράμματος της 
κάθε ενότητας, τους δόθηκε πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης.
Η παροχή, από το Ίδρυμα, απασχό-
λησης σε παιδιά γονέων που επιθυ-
μούν να παρακολουθήσουν τα προ-
γράμματα ή/και να συμμετάσχουν 
στα βιωματικά εργαστήρια, και δεν 
έχουν επιλογές ως προς τη φύλαξη 
ή απασχόληση των παιδιών τους, 
αποτέλεσε σημαντική διευκόλυνση 
στους ενδιαφερόμενους.

Σκοπός ίδρυσης
Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτι-
κό Κέντρο Στροβόλου» διευρύνο-
ντας τον κύκλο των υπηρεσιών του 

προς τους δημότες και σε συνεργα-
σία με τα Υπουργεία Υγείας και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων, δημιούργησε από το Φεβρουά-
ριο του 1998 το Συμβουλευτικό Κέ-
ντρο Στροβόλου.
Σκοπός της δημιουργίας του Κέ-
ντρου είναι η προσφορά στους δη-
μότες μιας πρωτοβάθμιας συμβου-
λευτικής υπηρεσίας σε κοινωνικά 
θέματα και προβλήματα που αφο-
ρούν τόσο τη σωματική όσο και την 
ψυχική υγεία.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο με τη στή-
ριξη έμπειρων και εξειδικευμένων 
λειτουργών των Υπηρεσιών Ψυχι-
κής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και εθελοντές από τον ιδιωτικό το-
μέα, προσφέρει πληθώρα υπηρεσι-
ών χωρίς καμιά οικονομική επιβά-
ρυνση των δημοτών.
Για παράδειγμα, ως σύμβουλος για 
Θέματα Ψυχικής Υγείας, ανώτε-
ρος νοσηλευτικός λειτουργός Ψυ-
χικής Υγείας παρέχει υποστήριξη 
σε άτομα με ψυχολογικά και ψυχια-
τρικά προβλήματα, καθώς και συμ-

βουλευτική βοήθεια και καθοδήγη-
ση. Ταυτόχρονα, νοσηλευτική λει-
τουργός, ως σύμβουλος καθοδήγη-
σης παιδιών και εφήβων, προσφέ-
ρει συμβουλευτική καθοδήγηση και 
στήριξη σε γονείς που αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες με το χειρισμό των 
παιδιών τους (μέχρι την ηλικία των 
17 χρόνων).
Συμβουλευτικοί ψυχολόγοι παρέ-
χουν επίσης ατομική και ομαδική, 
συμβουλευτική υποστήριξη, προ-
βαίνουν σε συμβουλευτική ζεύγους 
και οικογένειας, αξιολογούν και πα-
ραπέμπουν τα άτομα στις κατάλλη-
λες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 
ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Νομικός σύμβουλος παρέχει νομι-
κές συμβουλές στους δημότες για 
θέματα αστικού, οικογενειακού και 
ποινικού δικαίου.
Στο Συμβουλευτικό Κέντρο υπάρχει 
και Λογοθεραπεύτρια, για διάγνωση 
και παροχή συμβουλευτικών υπηρε-
σιών για τα προβλήματα λόγου και 
ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Συμ-

βουλευτικό Κέντρο βρίσκεται στη 
διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπρι-
ανού 80, πλησίον της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης και απέναντι από τη 
Σ.Π.Ε. Στροβόλου. Οι πολίτες μπο-
ρούν να αποταθούν προσωπικά ή 
τηλεφωνικά για καθορισμό ραντε-
βού στο τηλέφωνο 22511728.

Επιμορφωτικά προγράμματα & βιωματικά εργαστήρια
Συμβουλευτικό Κέντρο για το δημότη

Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Στρο-
βόλου υπάρχει σύμβουλος για θέ-
ματα εξαρτήσεων και διαμεσολάβη-
σης συγκρούσεων, ο οποίος προσφέ-
ρει υπηρεσίες στον τομέα της πρω-
τογενούς πρόληψης για τη χρήση ου-
σιών εξάρτησης, συμμετέχοντας σε 
ενημερωτικές διαλέξεις και συζητή-
σεις, ευαισθητοποιώντας με τον τρό-
πο αυτό τους δημότες στον αγώνα 
της πρόληψης. 
Υπηρεσίες προσφέρει και σε γονείς 
με ανησυχίες για τη στάση και τη συ-
μπεριφορά των παιδιών που παρου-
σιάζουν αντικοινωνική συμπεριφο-
ρά, αλλά και στον τριτογενή τομέα 
θεραπεύοντας και μειώνοντας τη 
βλάβη από τις εξαρτήσεις. Επιπρό-
σθετα, παρέχει συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες και στήριξη σε άτομα, ζευγά-
ρια και οικογένειες που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα στις συζυγικές και 
οικογενειακές τους σχέσεις.

Εξαρτήσεις, εφηβεία 
και οικογένεια

casual house
Πύθωνος 9Α-Δ, Στρόβολος

Τηλ. 22 498741, Φαξ: 22 498741
email: caty@primehome.com

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

JEANS
ΑΝΔρΙΚΑ

ΝΕΕσ πΑρΑΛΑΒΕσ ΟΛΟχρΟΝΑ

ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ, ΒΕρμΟΥΔΕσ, ΦΟρμΕσ

ΟΤΙ ζηΤησΕΙσ θΑ ΤΟ ΒρΕΙσ!

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
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Η προσφορά υποστήριξης και αγάπης 
στα άτομα τρίτης ηλικίας αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα για το Δήμο 
και δη το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέ-
ντρο Στροβόλου, που για το σκοπό 
αυτό έχει οργανώσει και λειτουργεί 
το Κέντρο Ενηλίκων.
Σε μια προσπάθεια να δημιουργη-
θούν υγιείς συνθήκες απασχόλησης 
και στήριξης των ατόμων της τρίτης 
ηλικίας το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέ-
ντρο Στροβόλου προχώρησε στη λει-
τουργία Κέντρου Ενηλίκων. Συγκε-
κριμένα προσφέρεται στα άτομα της 
τρίτης ηλικίας ο χώρος στον οποίο 
μπορούν να περάσουν ευχάριστα και 
δημιουργικά τις ώρες τους, συμμε-
τέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτή-
των με στόχο την αξιοποίηση των δε-
ξιοτήτων τους, την κοινωνικοποίησή 
τους και την ενεργό συμμετοχή τους 
στην κοινωνία.
Πληροφοριακά, σας αναφέρουμε ότι 
ως μέλη στο Κέντρο Ενηλίκων Στρο-
βόλου μπορούν να εγγραφούν άτομα 
που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος 
της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι του 
Δήμου Στροβόλου και μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν. 
Δίνεται όμως η δυνατότητα στο εκά-
στοτε διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύ-
ματος για κατ’ εξαίρεση έγκριση ακό-
μη και ατόμων ηλικίας μέχρι 55 ετών, 
ατόμων που προέρχονται από άλ-
λες περιοχές ή/και που παρουσιάζουν 
αναπηρίες και έχουν σοβαρή εξάρτη-
ση από το προσωπικό. Στην έγκριση 
ειδικών περιπτώσεων προβαίνει το 
διοικητικό συμβούλιο πάντοτε λαμ-
βάνοντας υπόψη και την υφιστάμενη 
νομοθεσία, καθώς ο επιτρεπόμενος 
αριθμός ατόμων που μπορεί να απα-
σχοληθεί στο Κέντρο καθορίζεται με 
βάση τα τετραγωνικά μέτρα του Κέ-
ντρου και τον αριθμό του προσωπι-
κού.

Δραστηριότητες
Με στόχο την υγιή απασχόληση των 
μελών του Κέντρου Ενηλίκων, κα-
ταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα εκ-
δηλώσεων και δραστηριοτήτων, στη 
βάση του οποίου γεμίζει η μέρα τους 
με ποικίλες δραστηριότητες. 
Συγκεκριμένα, προσφέρονται σε 
εβδομαδιαία βάση ευκαιρίες για απα-
σχόληση σε ζωγραφική, γυμναστι-
κή, χορωδία, θέατρο, χορό, ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές, συζητήσεις και 
ομιλίες κοινωνικού περιεχομένου, 
ομάδα φιδέ, επισκέψεις/εκδρομές και 
άλλα ενδιαφέροντα, όπου τα μέλη του 
Κέντρου προτρέπονται να συμμετά-
σχουν σε μια ή περισσότερες από τις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες. 
Επιπρόσθετα, κάθε Τρίτη, μεταξύ 
των ωρών 8:30 – 9:30 π.μ., μπορούν 
να επισκεφθούν τον κυβερνητικό για-
τρό στο χώρο του Κέντρου, ο οποίος 

προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του 
μόνο στα μέλη του Κέντρου.
Προϋπόθεση για τη λειτουργία 
οποιουδήποτε προγράμματος στο 
Κέντρο είναι η ένδειξη του ανάλο-
γου ενδιαφέροντος συμμετοχής από 
τα μέλη, ενώ για την εφαρμογή εξει-
δικευμένων προγραμμάτων, τα μέλη 
ενδέχεται να κληθούν να συνεισφέ-
ρουν μέρος της δαπάνης. 
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι τα άτομα 
που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν 
στις δραστηριότητες του Κέντρου 
πρέπει πρώτα να συμπληρώνουν σχε-
τική αίτηση εγγραφής μέλους, την 
οποία μπορούν να προμηθευτούν και 
να υποβάλουν στην Υπεύθυνη του 
Κέντρου Ενηλίκων Στροβόλου.

Ημέρες λειτουργίας 
Το Κέντρο Ενηλίκων λειτουργεί κα-
θημερινά εκτός από τα Σάββατα, τις 
Κυριακές, τις δημόσιες αργίες και 
εορτές. Το εκάστοτε διοικητικό συμ-
βούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφα-
σίσει τη μη λειτουργία του Κέντρου 

όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή 
την περίπτωση, τα μέλη ενημερώνο-
νται εγκαίρως. 
Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου 
Ενηλίκων κατά τους μήνες Σεπτέμ-
βρη  – Ιούνη είναι από το πρωί η ώρα 
7:30 μέχρι τις 12:30 μ.μ. τις καθημε-
ρινές και το απόγευμα της Τετάρτης 
(2:30-6:00 μ.μ.) για τις ομάδες ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και κατα-
σκευής φιδέ.
Το ωράριο λειτουργίας είναι δυνα-
τόν να προσαρμόζεται ανάλογα με τις 
ανάγκες και το πρόγραμμα δραστηρι-
οτήτων του Κέντρου Ενηλίκων. 
Το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου βρί-
σκεται στην οδό Πειραιώς 33, πλησί-
ον του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρεί να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη 
Κέντρου Ενηλίκων, κα Άννα Φιλίπ-
που, στο τηλέφωνο 22495272 κατά 
τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Υποστήριξη στα άτομα τρίτης ηλικίας
Μάθε για το Κέντρο Ενηλίκων!

Υγιείς συνθήκες απασχόλη-
σης ατόμων τρίτης ηλικίας!

Η χαμηλότερη συνδρομή!
Έχοντας γνώση των αναγκών που δη-
μιουργεί η σύγχρονη εποχή και λαμ-
βάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτή-
ρια, το διοικητικό συμβούλιο έχει κα-
θορίσει μηνιαία συνδρομή χαμηλού 
ύψους, που για τους άντρες ισούται 
με το ποσό των €3,40 και για τις γυ-
ναίκες €1,70. Λόγω όμως του σταθε-

ρού κόστους που προκύπτει κατά τη 
λειτουργία του Κέντρου Ενηλίκων, 
τα μέλη του Κέντρου καταβάλλουν 
ανελλιπώς και προκαταβολικά μη-
νιαία συνδρομή ανεξάρτητα αν κά-
ποιο μήνα απουσιάσουν. Το ύψος της 
συνδρομής, που καθορίζεται από το 
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ιδρύματος «Πολυδύναμου Δημοτι-
κού Κέντρου Στροβόλου», δύναται 
να αναθεωρεί από καιρού εις καιρό. 
Δίνεται επίσης η δυνατότητα συμμε-
τοχής σε εκδρομές και άλλες δραστη-
ριότητες σε όσους συζύγους μελών 
του Κέντρου το επιθυμούν και αφού 
επιβαρυνθούν με το ανάλογο ποσό.

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με μεγάλη περηφάνια ανακαλύ-
πτουμε ότι η Κύπρια ηθοποιός Μύ-
ρια Χώπλαρου συμμετέχει σε μερι-
κές από τις πιο επιτυχημένες παρα-
στάσεις θεάτρου, όπως είναι το ψυ-
χολογικό θρίλερ «Ο Πουπουλένιος» 
και η «Ανιούτα», που δόθηκε στο 
Φεστιβάλ Αθηνών και εισέπραξε 
τις καλύτερες εντυπώσεις καθηλώ-
νοντας το κοινό που παρακολούθη-
σε τις παραστάσεις.
Η Μύρια Χώπλαρου μαζί με τέσσε-
ρεις νεαρούς και εξίσου ταλαντού-
χους ηθοποιούς καθήλωσαν το κοινό 
με τις παραστάσεις του έργου «Ανι-
ούτα» του Άντον Τσέχωφ, που δόθηκε 
στο Φεστιβάλ Αθηνών, που διήρκησε 
από 31 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου 2010. 
Εκτός της Μύριας Χώπλαρου, στην 
παράσταση συμμετείχαν και οι ηθο-
ποιοί Στέφανος Παπατρέχας, Λήδα 
Θωμαΐδη, Κατερίνα Χατζάκη και Δέ-
σποινα Κατσαρού. Και οι πέντε πρω-
ταγωνιστές είναι απόφοιτοι της Δρα-
ματικής Σχολής Νέου Ελληνικού Θε-
άτρου και πτυχιούχοι του υπουργείου 
Πολιτισμού της Ελλάδας.
Οι δύο παραστάσεις του έργου «Ανι-
ούτα» (12-13/7) σημείωσαν μεγάλη 
επιτυχία, σε μια κατάμεστη αίθου-
σα από Έλληνες και Κύπριους θεα-
τές στο θέατρο «Επί Κολωνώ» στην 
Αθήνα. 
Το θεατρικό έργο «Ανιούτα» προτά-
θηκε από τις 29 ομάδες και συνέχισε 
τις παραστάσεις στις 10, 11, 17 και 18 

Ιανουαρίου 2011. Όλες οι παραστά-
σεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και 
οι φίλοι του θεάτρου είχαν την ευκαι-
ρία να χειροκροτήσουν τους νεαρούς 
ηθοποιούς, που απέδωσαν τους ρό-
λους τους με χαρούμενη διάθεση και 
επαγγελματισμό.
Το θεατρικό έργο «Ανιούτα» είχε με-
γάλη επιτυχία και συνέχισε τις παρα-
στάσεις τον Ιανουάριο 2011.

Ταλαντούχα ηθοποιός
Η Μύρια Χώπλαρου ασχολείται με 
το θέατρο από 9 χρονών και έχει ιδι-
αίτερη αγάπη για το παιδικό θέατρο. 
Έπαιζε για εννέα χρόνια στο Μικρό 
Θέατρο της Λίνας Ζένιου Παπά. 
Αυτό το διάστημα η Μύρια βρίσκεται 
στην Αθήνα και μετά τις επιτυχημένες 
παραστάσεις της «Ανιούτα» θα πάρει 
μέρος σε ένα χοροθέατρο που θα δώ-
σει παραστάσεις στο θέατρο «Χώρα».
Η Μύρια Χώπλαρου έχει ιδιαίτερη 
αγάπη για το παιδικό θέατρο. Έλα-
βε μέρος σε χοροθέατρο στο θέατρο 
«Χώρα» και τώρα λαμβάνει μέρος μέ-
χρι τον Απρίλιο του 2011 στο θεατρι-
κό έργο «Αν άλλαζαν όλα», σε θέατρο 
στην Κυψέλη.
Υπενθυμίζεται ότι η Μύρια Χώπλα-
ρου και οι Στέφανος Παπατρέχας, 
Χρήστος Κοροβίλας, Κατερίνα Χα-
τζάκη και η Λήδα Θωμαΐδη ανέβασαν 
με επιτυχία στην Αθήνα το ψυχολο-
γικό θρίλερ «Ο Πουπουλένιος», του 
Μάρτιν Μακντόνα.

Ταλέντο από την Κύπρο στα θέατρα της Αθήνας
Οι επιτυχίες της Μύριας Χώπλαρου!

Σκηνή από το θε-
ατρικό έργο «Ανι-
ούτα». Αριστερά 
Λήδα Θωμαΐδη, 
Μύρια Χώπλαρου 
και Κατερίνα Χα-
τζάκη

Σκηνή από το θε-
ατρικό έργο «Ανι-
ούτα». Μύρια Χώ-
πλαρου, Στέφανος 
Παπατρέχας και 
Κατερίνα Χατζά-
κη και Δέσποινα 
Κατσαρού

Της Μαρίας Α. Αντωνιάδου*

Σήμερα η απ’ ευθείας επικοινωνία με 
τα άτομα και τη φύση έχει αντικατα-
σταθεί με πρωτόκολλα επικοινωνίας, 
τη τηλεόραση και το internet.

Από όλα τα 
μέσα επικοι-
νωνίας, η τη-
λεόραση είναι 
αυτή που εξου-
σιάζει και επη-
ρεάζει σε με-
γάλο βαθμό τη 
ζωή μας.
Σίγουρα από 
ψυχαγωγικής, 
εκπαιδευτικής 

και ενημερωτικής απόψεως έχει τη 
χρησιμότητα της αν χρησιμοποιείται 
σωστά.
Παλιά οι περισσότεροι νέοι διάβαζαν 
βιβλία. Τώρα τα βιβλία μεταφέρονται 

στην τηλεόραση. 
Η περιθωριοποίηση όμως του βιβλί-
ου και η αλλαγή του διαύλου προσέγ-
γισης τέτοιων έργων έχει τις παρενέρ-
γειες της. Ο γραπτός λόγος επέτρεπε 
ευρεία συμπλήρωση των κενών από 
την φαντασία του αναγνώστη, κάτι 
που δεν ισχύει για τον θεατή, διότι 
τις επιλογές της τις κάνει ο σκηνοθέ-
της με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος, να 
οπτικοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο το βι-
βλίο.
Έτσι τα πρότυπα που βλέπουμε ομοιο-
γενοποιούνται και γίνονται στερεότυ-
πα και δεν βοηθούν την αναγνώριση 
της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.
Ακόμα με τα έργα βίας και φρίκης ο 
άνθρωπος έμαθε να αποστασιοποιεί-
ται από το οπτικό θέαμα, διότι διαφο-
ρετικά η παρακολούθηση μιας ταινί-
ας θα αποτελούσε ψυχοφθόρα διαδι-
κασία.
Η αποστασιοποίηση όμως αυτή συμ-

βαίνει και σε θεάματα πραγματικά, 
με άτομα να λιμοκτονούν, να σκοτώ-
νονται, να κακοποιούνται. Ας μην ξε-
χνούμε τον πόλεμο στον Αφγανιστάν, 
το τσουνάμι στην Ινδονησία και Ιαπω-
νία, σεισμούς, αεροπορικά δυστυχή-
ματα, πόλεμους και άλλα.
Υπό κανονικές συνθήκες ο ηθικός άν-
θρωπος θα προσπαθούσε να βοηθή-
σει. Όμως αυτά που βλέπει στην τη-
λεόραση είναι μακριά άρα και η προ-
σφορά ή η βοήθεια είναι μάταιη.
Έτσι αποτέλεσμα είναι η σκλήρυνση 
του ανθρώπου και η αποκοίμιση των 
ηθικών του αντανακλαστικών. Συγ-
χρόνως υποχρεώνεται να πείσει τον 
εαυτό του ότι αυτά που βλέπει συμ-
βαίνουν σε μια άλλη διάσταση, που 
δεν συμπίπτει ή δεν επικοινωνεί με 
την δική του στάση, η οποία οδηγεί 
στην μάστιγα της εποχής μας της αν-
θρώπινης αδιαφορίας, και μάλιστα τη 
νομιμοποιεί διότι ποιος μπορεί να κα-

τηγορήσει κάποιον για απραξία μπρο-
στά στην οθόνη.
Οι αμφίδρομες γραμμές επικοινωνίας 
που συνδέουν το άτομο με όλο το κοι-
νωνικό κύκλωμα ακρωτηριάζονται. 
Ο άνθρωπος παρακολουθεί τα πάντα 
σαν απλός θεατής και σαν να βρίσκε-
ται πάντα μπροστά στην τηλεόραση 
και αυτή η πραγματικότητα τον απο-
μονώνει και τον αφήνει αδιάφορο.
Ποτέ άλλωστε δεν ήταν η τηλεόραση 
τόσο πολύ στην ζωή μας έτσι που κα-
θισμένοι στην πολυθρόνα μας να βλέ-
πει ο καθένας σαν σε παρέλαση ότι 
συμβαίνει στην υδρόγειο.
Ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα ενημέ-
ρωσης ιδιαίτερα η τηλεόραση επιλέ-
γουν, εστιάζουν, ερμηνεύουν, παραβι-
άζουν τα γεγονότα, επιδρά στην δια-
μόρφωση της κοινής γνώμης.

*Κοινοτικός Νοσηλευτικός Λειτουρ-
γός,  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Μεταλλαγμένη επικοινωνία και οι επιπτώσεις

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
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Ο Δήμος Στροβόλου επεκτείνοντας τη 
συνεργασία με τον αδελφό Δήμο Βου-
κουρεστίου φιλοξένησε επίσημη αντι-
προσωπεία στο Στρόβολο, με στό-
χο να εγκαθιδρύσει και να εδραιώσει 
υψηλότερο επίπεδο αδελφοσύνης, επι-
κοινωνίας, φιλίας και συνεργασίας. 
Την επίσημη αντιπροσωπεία αποτε-
λούσαν:
1. Mr. Neculai ONŢANU – Δήμαρχος 
Βουκουρεστίου (Second District)
2. Mrs. Mariana GEORGESCU – Δι-
ευθύντρια Ελέγχου Ποιότητας και Δη-
μοσίων Σχέσεων του Δήμου Βουκου-
ρεστίου (Second District)
3. Mrs. Elena SCURTU – Διευθύντρια 
Τμήματος Κοινοτικής Επικοινωνίας 
του Δήμου Βουκουρεστίου (Second 
District) 
4. Mr. Octavian TUDOR – Δημοσιο-
γράφος & Κριτικός Τέχνης
5. Mrs. Leontina TUDOR - Μηχανο-
λόγος
6. Mr. Dan Mircea CIPARIU – Συγ-
γραφέας – Ποιητής, Πρόεδρος του 
Τμήματος Ποίησης του Ρουμανικού 
Συνδέσμου Συγγραφέων. 
7. Mr. Dafinel MĂNOIU – Αντινομάρ-
χης Βουκουρεστίου
8. Mrs. Laura TUCAN – Επικεφαλής 
του Τμήματος Διοίκησης της Νομαρ-
χίας Βουκουρεστίου
Η επίσκεψη κράτησε πέντε μέρες, οι 
οποίες ήταν αρκετές για την αντιπρο-
σωπεία να επισκεφτεί εθνικής, αρχαι-
ολογικής και θρησκευτικής σημασίας 
χώρους και να ξεναγηθεί στο Στρόβο-
λο. Ταυτόχρονα δόθηκε η ευκαιρία να 
παρακαθίσουν τα μέλη της σε χρήσι-
μες συσκέψεις και να έχουν εποικοδο-
μητικές συναντήσεις. 

Στην Πάφο…
Τις πρώτες μέρες της επίσκεψης η 
αντιπροσωπεία διέμενε στην Πάφο 

και είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το 
λιμανάκι και το Κάστρο της Πάφου, 
το σπίτι του Διονύσου, τους Τάφους 
των Βασιλέων, την Πέτρα του Ρωμιού 
και τα Λουτρά της Αφροδίτης. 
Ο Δήμαρχος Βουκουρεστίου και τα 
μέλη της αντιπροσωπείας, κατά την 
παραμονή τους στην Πόλη και Επαρ-
χία της Πάφου συναντήθηκαν με το 
Δήμαρχο Πάφου, κ Σάββα Βέργα και 
το Δήμαρχο της Πόλης Χρυσοχούς, κ 
Άγγελο Γεωργίου. 
Ερχόμενοι στο Στρόβολο, κατά την 
τρίτη μέρα της επίσκεψης, τα μέλη 
της Ρουμάνικης αντιπροσωπείας πα-
ρακολούθησαν εθιμοτυπική συνεδρία 
του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβό-
λου. Ήταν η ευκαιρία για μια πρώ-
τη επαφή και αλληλογνωριμία, αλλά 
και για συνάντηση παλιών καλών φί-
λων αφού οι δεσμοί με το Βουκουρέ-
στι που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια έχουν δημιουργήσει πολύ δυ-
νατές σχέσεις, μέσα από τα προγράμ-
ματα ανταλλαγών. 
Το πρόγραμμα της συνεδρίας περιε-
λάμβανε καλωσόρισμα από το Δήμαρ-
χο Στροβόλου, κ Σάββα Ηλιοφώτου, 
αντιφώνηση από τον ομόλογό του 
Βουκουρεστίου, υπογραφή του προ-
γράμματος ανταλλαγών μεταξύ των 
δύο Δήμων και ανταλλαγή δώρων. 
Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη στο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών όπου αρμόδιος λειτουργός τους 
ενημέρωσε για το κυπριακό πρόβλημα 
και για την εξέλιξη των δικοινοτικών 
συνομιλιών. 

Δείπνο εργασίας
Μια από τις πολύ σημαντικές συνα-
ντήσεις ήταν το δείπνο εργασίας που 
έδωσε την ευκαιρία στους καλεσμέ-
νους του Δήμου Στροβόλου να συνα-
ντηθούν με ομολόγους τους, προσωπι-

κότητες με το ίδιο αντικείμενο ενδια-
φέροντος και δράσης. 
Για το σκοπό αυτό επιστρατεύτηκαν, 
εκτός από το Δήμαρχο Στροβόλου, 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου 
Στροβόλου, ο Βοηθός Έπαρχος Λευ-
κωσίας, κ Άγγελος Γεωργίου, ο Πρό-
εδρος του ΠΕΝ, συγγραφέας-ποιητής 
κ Πάνος Ιωαννίδης, η δημοσιογράφος 
και κριτικός τέχνης, κα Μαρίνα Σχίζα. 
Η Ρουμάνικη Κοινότητα Λευκωσίας, 
με την Πρόεδρο κα Χριστίνα Χαραλά-
μπους και άλλα μέλη της Κοινότητας 
βοήθησαν για την καλύτερη επικοινω-
νία, αφού βοήθησαν με τη μετάφραση 
των επί μέρους συνομιλιών. 
Ο Δήμος Στροβόλου εκφράζει και δη-
μόσια θερμές ευχαριστίες σε όσους 
συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση 
και βοήθησαν, ο καθένας με τον τρό-
πο του, για την επιτυχή έκβαση της. 
Με επισκέψεις κατά μήκος της πρά-
σινης γραμμής στη Λευκωσία και στο 
παρατηρητήριο του Δήμου Αμμοχώ-
στου στη Δερύνεια είχαν την ευκαιρία 
να δουν κατάματα το πρόβλημα της 
εισβολής και της κατοχής της Κύπρου. 

Τα μέλη της αντιπροσωπείας έφυγαν 
από την Κύπρο συγκινημένοι και με 
άριστες εντυπώσεις από τη φιλοξενία 
του Δήμου Στροβόλου, συναισθήμα-
τα τα οποία εκφράστηκαν σε επιστολή 
που απέστειλε ο Δήμαρχος Βουκου-
ρεστίου στο Δήμαρχο Στροβόλου, με 
πρόσκληση για ανταπόδοση της επί-
σκεψης στο Βουκουρέστι το καλοκαί-
ρι του 2011. 

Επίσκεψη επίσημης αντιπροσωπείας Δήμου Βουκουρεστίου (Sector 2)

Ενδυνάμωση των αδελφικών μας σχέσεων!
Ο Δήμαρχος 
Στροβόλου 
με το Δήμαρ-
χο Βουκου-
ρεστίου.

Ε π ί σ κ ε ψ η 
αντιπροσω-
πείας στα 
λουτρά της 
Αφροδίτης.

Ε π ί σ κ ε ψ η 
αντιπροσω-
πείας στους 
τάφους των 
βασιλέων.



ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 17ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Επίσημη αντιπροσωπεία από το 
Δήμο Τέραμο Ιταλίας φιλοξένησε 
ο Δήμος Στροβόλου, ολοκληρώνο-
ντας έτσι τη διαδικασία αδελφοποί-
ησης των δύο Δήμων. 
Με πρωτεργάτη το Γραμματέα – Δι-
ευθυντή της ΣΠΕ Στροβόλου, κ Δη-
μήτρη Σταύρου, οι δύο Δήμοι ήρ-
θαν σε επαφή και την αλληλογνωρι-
μία ακολούθησε η συνεργασία και η 
φιλία. Ούτως ή άλλως πολλοί δημό-
τες του Στροβόλου που ασχολούνται 
με το άθλημα της χειροσφαίρισης από 
τα τμήματα της ΣΠΕ Στροβόλου, επι-
σκέπτονται το Τέραμο κάθε χρόνο και 
η σχέση μεταξύ των δύο πόλεων προ-
ϋπήρχε. 
Τα Δημοτικά Συμβούλια των δύο πό-
λεων αποφάσισαν την επισημοποίηση 
αυτής της σχέσης. 
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
ήταν ο Δήμαρχος Τέραμο, κ Maurizio 
Brucchi και θα συνοδεύεται από τους 
κκ:
• Vinicio Ciarroni, Λειτουργός στο 

Δήμο Τέραμο
• Giorgio D'Ignazio, Δημοτικός Σύμ-
βουλος
• Alberto Melarangelo, Δημοτικός 
Σύμβουλος 
• Milton Di Sabatino, Δημοτικός Σύμ-
βουλος

Τα μέλη της αντιπροσωπείας παρακο-
λούθησαν εθιμοτυπική συνεδρία του 
Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, 
το πρόγραμμα της οποίας περιελάμ-
βανε καλωσόρισμα από το Δήμαρ-
χο Στροβόλου, κ Σάββα Ηλιοφώτου, 
αντιφώνηση από το Δήμαρχο Τέραμο, 
χαιρετισμό από το Γραμματέα – Δι-
ευθυντή της ΣΠΕ Στροβόλου, κ Δη-
μήτρη Σταύρου, υπογραφή του προ-
γράμματος ανταλλαγών μεταξύ των 
δύο Δήμων και ανταλλαγή δώρων. 
Παρόλο που η επίσκεψη κράτησε 
μόνο 3 μέρες, εντούτοις δόθηκε η ευ-
καιρία στους Ιταλούς φιλοξενούμε-
νους του Δήμου Στροβόλου να επι-
σκεφτούν εθνικής, αρχαιολογικής και 

θρησκευτικής σημασίας χώρους, να 
παρακολουθήσουν μουσική εκδήλω-
ση με ιταλικό θέμα στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Στροβόλου και να ξεναγηθούν 
στο Στρόβολο.
Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν τα Φυ-

λακισμένα Μνήματα, το Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Λευκωσίας, την Ιερά 
Μονή Κύκκου και να δουν με τα μά-
τια τους τα σημάδια της εισβολής και 
της κατοχής κατά μήκος της πράσινης 
γραμμής.

Επίσημη επίσκεψη από το Δήμο Τέραμο Ιταλίας
Επισφράγιση ακόμη μιας αδελφοποίησης
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Αύξηση επιπέδου Οδικής Ασφάλειας
Προβλήματα από φύτευση σε δημόσια πεζοδρόμια 

Αναμφισβήτητα τα δέντρα αποτελούν 
πνεύμονες πρασίνου που βοηθούν 
στη μείωση των καυσαερίων απελευ-
θερώνοντας οξυγόνο και συμβάλλουν 
στον εξωραϊσμό των πόλεων. Παρόλα 
αυτά, η παρουσία τους μερικές φορές, 
ειδικά όταν είναι φυτεμένα σε δημό-
σια πεζοδρόμια, προκαλεί εμπόδια σε 
συνανθρώπους μας, κυρίως στα Άτο-
μα με Αναπηρία και συνεπώς εμπο-
δίζουν την εφαρμογή της αρχής της 
προσβασιμότητας και της αρχής της 
μη διάκρισης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω 
όπως και γεγονός ότι μας υποβάλλο-
νται συνεχώς διαμαρτυρίες ατόμων 
με αναπηρίες για τις δυσκολίες πρό-
σβασης σε κοινόχρηστους χώρους, 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Στροβόλου με τη συνεδρία που έγινε 
στις 9/11/2004 αποφάσισε όπως:
- Η φύτευση δέντρων και θάμνων από 
δημότες επί δημόσιων πεζοδρομίων 
απαγορεύεται.
- Η φύτευση δέντρων και θάμνων επί 
δημόσιων πεζοδρομίων είναι απο-
κλειστική ευθύνη του Δήμου
- Όπου δημιουργείται σοβαρό πρό-
βλημα οδικής ασφάλειας ή διακίνη-
σης πεζών από τη φύτευση μεγάλων 
δέντρων ή θάμνων, η υπηρεσία να 
προχωρεί άμεσα στο κλάδεμά τους. 
Αν το πρόβλημα δεν επιλύεται με το 
κλάδεμα τότε η υπηρεσία να προχωρά 
στην αφαίρεσή τους.
- Σε πεζοδρόμια κάτω των 2 μέτρων 
δεν επιτρέπεται η φύτευση δέντρων ή 
θάμνων. 
Είναι λάθος να θεωρούμε ότι με τον 
τρόπο αυτόν απογυμνώνουμε την 
πόλη μας διότι χώροι πρασίνου υπάρ-
χουν ενώ με την απόφαση αυτή δίνε-
ται η ευκαιρία σε όλους τους δημότες 
αδιακρίτως να αξιοποιήσουν τις μεγά-
λες αυτές εστίες πρασίνου του Δήμου.

Κλαδεύουμε!
Η σημασίας της ορατότητας σε στρο-
φές δρόμων και σε διασταυρώσεις με 
κύριες οδικές αρτηρίες είναι σημα-
ντική. Ο Δήμος Στροβόλου ευελπι-
στεί στην βοήθεια των δημοτών ώστε 
να αποκατασταθεί η ορατότητα και η 
ασφάλεια οδηγών και πεζών σε καί-
ρια σημεία του οδικού δικτύου.
Δέντρα όπως οι ελιές τα οποία με τη 
καρποφορία αποκτούν μεγάλο φορ-
τίο συχνά εμποδίζουν την ορατότητα. 
Το ίδιο ισχύει και για τα χρυσοκυπά-
ρισσα τα οποία μπορεί να έχουν μια 
ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία αλλά ο 
υπερβολικός τους όγκος και το πυκνό 

τους φύλλωμα εμποδίζει κάθε ευχέ-
ρεια ορατότητας και διέλευσης πεζών 
επί του πεζοδρομίου. 
Η συνεχιζόμενη όμως ανεξέλεγκτη 
φύτευση δέντρων στα πεζοδρόμια 
από τους δημότες οδηγεί στη δημι-
ουργία προβλημάτων οδικής ασφά-
λειας. Καθημερινώς παρατηρείται πα-
ρεμπόδιση της απρόσκοπτης διακίνη-
σης πεζών καθώς και των ατόμων με 
αναπηρίες τα οποία αναγκάζονται να 
χρησιμοποιούν το οδόστρωμα για τη 
διακίνηση τους με όλους τους συνε-
πακόλουθους κινδύνους.
Επίσης, προκαλούνται ζημιές στις 
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΣΥΛ) καθώς 
και στα πλακόστρωτα των πεζοδρομί-
ων. Αποτέλεσμα όλων αυτών, η καθη-
μερινή υποβολή παραπόνων από του 
δημότες, για την αντιμετώπιση των 
οποίων καταβάλλονται αξιοσημείω-
τες δαπάνες εκ μέρους του Δήμου. 
Τα τελευταία δυο έτη παρουσιάστηκε 
μια σημαντική αύξηση της τάξης του 
1,5% σε αιτήματα από κατοίκους του 
Δήμου Στροβόλου που αφορούν κλα-
δέματα επί δημόσιων πεζοδρομίων.

Εκστρατεία…
Από τον Σεπτέμβριο του 2010 εντα-
τικοποιήθηκε η εκστρατεία αφαίρε-
σης των δέντρων από τα δημόσια πε-
ζοδρόμια, ενώ παράλληλα δόθηκε έμ-
φαση σε περιοχές στις οποίες παρατη-
ρείται φύτευση νέων δέντρων. 
Προς το σκοπό αυτό, η Ομάδα Πρό-
ληψης του Δήμου θα ασκεί συστημα-
τικό έλεγχο και όπου εντοπίζει φύ-
τευση νέων δέντρων επί των δημοσί-
ων πεζοδρομίων θα επιδίδει επιστολή 
για αφαίρεση τους εντός τακτής προ-
θεσμίας.
Σε περιπτώσεις που δημότες δεν 
ανταποκρίνονται και δεν αφαιρούν 
εντός της τακτής προθεσμίας τα δέν-
δρα, τότε ο Δήμος θα προβαίνει στην 
αφαίρεση τους.
Η απελευθέρωση των πεζοδρομί-
ων από τα δέντρα, τα οποία εμποδί-
ζουν την ελεύθερη διακίνηση πεζών 
και ατόμων με αναπηρίες, δημιουργεί 
συνθήκες ασφάλειας για το κοινό που 
τα χρησιμοποιεί. Ως εκ τούτου, οι δη-
μότες καλούνται όπως συνεργαστούν 
με τις Υπηρεσίες του Δήμου και προ-
τρέπονται τα δέντρα να φυτεύουν στα 
ιδιωτικά τους τεμάχια. 
Επιπρόσθετα, ο κάθε δημότης μπο-
ρεί να συμβάλλει στην διατήρηση της 
οδικής ασφάλειας, κλαδεύοντας περι-

οδικά τα δέντρα έξω από το σπίτι του 
βοηθώντας το έργο του Δήμου. 

Η προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρίες στους κοινόχρηστους 
χώρους και στα δημόσια κτίρια θε-
ωρείται το «κλειδί» για την εξά-
λειψη των διακρίσεων, ώστε κάθε  
άτομο να μπορεί με ασφάλεια και 
με άνεση να χρησιμοποιεί υποδο-
μές, υπηρεσίες και αγαθά αλλά και 
να επικοινωνεί και να πληροφορεί-
ται για τα θέματα που το ενδιαφέ-
ρουν και το απασχολούν.

Αρχή της 
προσβασιμότητας

Μάθε πότε είναι παράνομη η φύ-
τευση δένδρων σε δημόσια πεζο-
δρόμια
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Από την κόρη της γνωστής σε όλους μας 
«Ειρηνιάς», κα Νίκη Παρασκευοπούλου

 
Σε ένα σύχρονο εργαστήριο που πληρεί όλες τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πολύ μεράκι η κα Νίκη 
παρασκευάζει τα φημισμένα 

πουρέκια, ραβιόλες και πουρεκάκια καθώς 
και άλλα παραδοσιακά εδέσματα.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑ!

Δεκτές παραγγελίες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια

Θα μας βρείτε στην Δήμητρας 2Γ 
(πάροδος Λεωφ. Σταδίου), Στρόβολος - Λευκωσία

Τηλ.: 99333456 και 99555320

IRINIA TAKE AWAY
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΠΑρΑΔοΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μια υπέροχη παράσταση δόθηκε από το Λαογραφι-
κό-Χορευτικό Όμιλο του Δήμου Στροβόλου, στις 4 
Απριλίου 2011, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. 
Τα μέλη του Ομίλου παρουσίασαν με ενθουσιασμό 
και λεβεντιά ποικίλους κυπριακούς χορούς, όπως 
γυναικείους και αντρικούς αντικριστούς χορούς, 
μάντρα, ζεϊμπέκικο, σούστα, συρτούς, κ.α, με τη 
συνοδεία παραδοσιακού κυπριακού μουσικού σχή-
ματος.     
Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αδάμος Κατσαντώ-
νης, ο οποίος εξήγησε τα ήθη και έθιμα γύρω από 
τους χορούς που παρουσιάστηκαν, αναφέροντας 
και ιστορικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση 
των χορών. 
Στην εκδήλωση συμμετείχε, επίσης, το μουσικό 

σχήμα «Ανεράδα», το οποίο ερμήνευσε κυπριακά 
και παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. 

Ιστορικό του Ομίλου
Ο Όμιλος λειτουργεί από το 2007. Στο σύντομο 
αυτό διάστημα, έχει δώσει το δικό του στίγμα στο 
χώρο της κυπριακής παράδοσης και πολιτισμού, με 
παραστάσεις και εμφανίσεις στην Κύπρο και συμ-
μετοχές σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.
Στόχοι του Ομίλου είναι η εκμάθηση και προώθη-
ση των κυπριακών και ελληνικών χορών, η διοργά-

νωση λαογραφικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο το 
χορό και την κυπριακή παράδοση, η συνεργασία με 
άλλα καλλιτεχνικά σχήματα και φορείς και η συμ-
μετοχή σε φεστιβάλ που διοργανώνονται στην Κύ-
προ και στο εξωτερικό
Στον Όμιλο μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από 
9 ετών και άνω. Τα μαθήματα γίνονται μία φορά την 
εβδομάδα, από Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργά-
σιμες ώρες και μέρες. 

Ετήσια παράσταση Λαογραφικού - Χορευτικού Ομίλου
Τιμώντας την κυπριακή παράδοση 

«Ετήσια Παράσταση Λαογραφικού Ομίλου στις 
14 Απριλίου 2011»

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Το Σάββατο, 7 Μαΐου 2011, από τις 
4:00μμ έως τις 8:00μμ, θα πραγ-
ματοποιηθεί στο χώρο του Πάρ-
κου Ακροπόλεως η ετήσια εκδήλω-
ση «Περπατώ και Τρέχω για το συ-
νάνθρωπό μου», που διοργανώνει το 
Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέ-
ντρο Στροβόλου του Δήμου Στροβό-
λου σε συνεργασία με το ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ.
Σημειώνεται ότι η επιδίωξη του Συν-
δέσμου για άτομα με αυτισμό είναι 
να προσφέρει τις καταλληλότερες θε-
ραπείες και προγράμματα εκπαίδευ-
σης / στήριξης στα αυτιστικά άτομα 
της Κύπρου και στις οικογένειές τους, 
κάτω από συνθήκες προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης. 
Βασικοί στόχοι της εκδήλωσης αυ-
τής παραμένουν: α) η ευαισθητοποίη-
ση του κοινού για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν ορισμένες ομάδες συ-
νανθρώπων μας και β) η οικονομική 
ενίσχυση του συνεργαζόμενου φορέα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη 
συμβολή εθελοντών από το ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, 
υπαλλήλων του Ιδρύματος, του Δήμου 
Στροβόλου, καθώς και της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης Στροβόλου.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμβάλ-

λουν εθελοντικά ο Λαογραφικός Όμι-
λος του Δήμου Στροβόλου, ομάδες 
χορού παιδιών από το «Ανοιχτό Σχο-
λείο» του Δήμου Στροβόλου, των Κέ-
ντρων Προστασίας και Απασχόλησης 
του Ιδρύματος.
Για την ψυχαγωγία των παρευρισκο-
μένων θα υπάρχουν φουσκωτά, πολ-
λά παιχνίδια, φουσκωτά, τοξοβολία, 
πηλός, ζωγραφική προσώπου, φιλαν-
θρωπική αγορά, πώληση φαγητού και 
ποτού.
Αναμνηστικά δώρα θα προσφέρουν 
οι Οργανισμοί CYTA και ΑΗΚ και 
το κατάστημα P.A.S TOYS.Το πα-
ρών τους θα δώσουν και οι εταιρεί-
ες PIZZA HUT, Λαϊκό Καφεκοπτείο, 
Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους με τα 
προϊόντα τους. Κύριος χορηγός της 
εκδήλωσης είναι η ΣΠΕ Στροβόλου.

Ετήσια εκδήλωση στο Πάρκο Ακροπόλεως:
«Περπατώ και Τρέχω για το συνάνθρωπό μου»

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνου-
με ότι ο Δήμος Στροβόλου διοργα-
νώνει και φέτος καλοκαιρινές κατα-
σκηνώσεις για παιδιά.
Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται η 
λειτουργία του προγράμματος για το 
2011 για πέντε περιόδους από Δευτέ-
ρα σε Δευτέρα, ήτοι 20/6 - 27/6, 27/6 - 
4/7, 4/7 - 11/7, 11/7 - 18/7, 18/7 - 25/7  
και θα απευθύνεται σε παιδιά των τά-
ξεων Δ’, Ε’ και ΣΤ’ με κόστος συμμε-
τοχής €50,00. 
Γονείς και παιδιά θα ενημερωθούν 
λεπτομερέστερα μέσω επιστολής/
δήλωσης ενδιαφέροντος που θα 
τους σταλεί μέσω των σχολείων και 
της ιστοσελίδας του Δήμου Στροβό-
λου.

Κατασκηνωτικός χώρος
Ο κατασκηνωτικός χώρος λειτούργη-
σε τον Ιούλιο του 2010, μετά από ερ-
γασίες βελτίωσης και επέκτασης των 
υφιστάμενων κτιρίων του Δημοτικού 
Σχολείου του χωριού Δύμες της επαρ-
χίας Λεμεσού. Βρίσκεται σε ένα εξαι-
ρετικό φυσικό περιβάλλον και απέχει 
ελάχιστα από τα χωριά Αγρός και Κυ-
περούντα.
Λειτούργησε τον Ιούλιο του 2010 για 
τρεις περιόδους για την εξυπηρέτη-
ση 110 παιδιών δημοτών Στροβόλου, 
κάτω από την ευθύνη 10 στελεχών και 
βοηθητικού προσωπικού, αφού πρώ-
τα  είχαν  εξασφαλιστεί  όλα  τα  πι-
στοποιητικά καταλληλότητας από τις 
αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Διαθέτει τέσσερεις θαλάμους για τη 
φιλοξενία έως 42 παιδιών, ενώ οι τέσ-
σερεις ομαδάρχες έχουν ξεχωριστό 
δωμάτιο με  δικό τους μπάνιο. Υπάρ-
χουν ακόμα δύο χώροι με οκτώ κλίνες 
για την εξυπηρέτηση του αρχηγού, 
βοηθού αρχηγού, βοηθητικού προσω-
πικού με αποχωρητήριο και ντους. 
Η  κουζίνα διαθέτει επαγγελματικό 
εξοπλισμό με βάση τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε., μεγάλους χώρους εστιάσε-
ως και παιχνιδιού και προαύλιο χώρο 
με εξωτερικές τουαλέτες. Υπάρχουν 
επίσης οι προδιαγραφές για τη φιλο-
ξενία ατόμων με προβλήματα κινητι-
κότητας.
Δεδομένων των πιο πάνω ο Δήμος 
βρίσκεται στη φάση που μελετά την 

καλύτερη αξιοποίηση του κατασκη-
νωτικού χώρου,  καθ’  όλη τη διάρ-
κεια του έτους και όχι μόνο τους κα-
λοκαιρινούς μήνες.

Κατασκηνωτικός  χώρος  Δήμου Στροβόλου
Το καλοκαίρι πάμε κάμπινγκ!

Σύνδεσμος 
για Άτομα 
με Αυτισμό
Ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό 
Κύπρου ιδρύθηκε το 1990 από γο-
νείς και είναι αναγνωρισμένος από 
το κράτος ως φιλανθρωπικός Σύνδε-
σμος. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 
και Παγκοσμίου Συνδέσμου Αυτι-
σμού (AUTISM EUROPE – WORLD 
AUTISM ORGANIZATION).

O σκοπός του Συν-
δέσμου είναι να δι-
ασφαλίσει τα δικαι-
ώματα των παιδιών 
και ατόμων με αυ-
τισμό και να παρέ-

χει σε αυτά και στις οικογένειες τους 
μια αξιοπρεπή ζωή μέσα στο κοινω-
νικό σύνολο.
Για να το πετύχει αυτό δημιούργησε 
τις κατάλληλες δομές και κατάλλη-
λους χώρους για την παροχή εκπαί-
δευσης, θεραπείας, απασχόλησης και 
φροντίδας από εξειδικευμένο προ-

σωπικό σε όλα τα άτομα με αυτισμό, 
άσχετα ηλικίας και βαθμού δυσκολί-
ας, με τελικό στόχο την ένταξη τους 
σε σπίτια, στην κοινότητα και μέσα 
στο κοινωνικό σύνολο. 
Το 2004 ο Σύνδεσμος δημιούργησε 
Κέντρο Παρέμβασης για Άτομα με 
Αυτισμό στη Λεμεσό.  Ήταν το πρώ-
το κέντρο ημερίσιας φροντίδας και 
απασχόλησης για άτομα με αυτισμό 
στη Κύπρο. Τον Δεκέμβριο 2008 δη-
μιούργησε και λειτούργησε ένα πα-
ρόμοιο Κέντρο Παρέμβασης στην 
Πάφο και το 2009 λειτουργήσαμε το 
τρίτο Κέντρο Παρέμβασης στην Λευ-
κωσία. 
Τα 3 Κέντρα Παρέμβασης παρέχουν 
πρωινά προγράμματα, απογευματι-
νά προγράμματα με εξατομικευμένες 
θεραπείες για παιδιά προ-σχολικής 
και σχολικής ηλικίας  αλλά και απα-
σχόληση και φροντίδα.

Διασφάλιση δικαιωμάτων και ποιότητας ζωής

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
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Του Κωνσταντίνου Χρίστου*

Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό από 
τη στιγμή που ο εγκέφαλος μας αρχίζει 
να αντιλαμβάνεται, εμείς εγκληματού-
με, αλλά και οι άλλοι συνειδητά, ασυ-
νείδητα, υποσυνείδητα, εγκληματούν. 
Εγκληματούμε εις βάρος μας, εις βά-
ρος των παιδιών μας, των συνανθρώπων 
μας, του περιβάλλοντος, των συνειδήσε-
ων, των ζωών μας… και των άλλων…
Αλλά  ΕΜΕΙΣ δεν έχουμε κάνει ΠΟΤΕ 
και ΤΙΠΟΤΑ. 
Όλοι για εμάς είμαστε, πάντα, υπεράνω 
κάθε υποψίας και, πάντα, οι άλλοι οι συ-
νήθεις ύποπτοι.
Και ρωτώ, γιατί ίσως κάποιος μπορεί να 
δώσει μια απάντηση στις τόσες έρευνές 
μου για την ανθρώπινη συμπεριφορά 
και πως αυτή επηρεάζεται, αναπτύσσε-
ται και διαμορφώνεται από την βρεφική 
ηλικία, κατά την εφηβεία και την ενη-
λικίωσή μας, από τα γονίδια, την οικο-
γένεια, τις αρχές, την πολιτεία, την θρη-
σκεία, την μόρφωση μας και πως αντι-
δρούμε κάτω από κάποιες συνθήκες… 
ρωτώ, πριν αποποιηθούμε των ευθυ-
νών του εγκλήματος, ξέρουμε τι σημαί-
νει εγκληματώ;
Δυστυχώς οι γνώσεις μας, επιλεκτικά, 
περιορίζονται σε ένα μέρος της επεξήγη-
σης της λέξης έγκλημα και εγκληματώ, 
και αυτό το μέρος αφορά στις κατά κα-
νόνα αξιόποινες πράξεις του φόνου, της 
ληστείας, της κλοπής, του βιασμού, της 
βίας και όλα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε 
και τα καταδικάζουμε όταν αφορούν το 
σώμα και μόνο. Ο φόνος, ο βιασμός, η 
βία, η ληστεία, η κλοπή, δεν αφορούν 
μόνο στο σώμα. Κάθε μέρα φονεύουμε 
ζωές, βιάζουμε ψυχές, ληστεύουμε αν-
θρώπινα δικαιώματα, δηλητηριάζουμε 
με σταγονόμετρο τους πάντες. 
Δεκάδες εκατοντάδες παραδείγματα 
σαν δίκοπη λεπίδα στις ζωές μας.
Παιδιά που πληρώνουν καθημερινά με 
τη διαμόρφωση της δικής τους ψυχολο-

γίας και τη χάραξη του χαρακτήρα τους, 
τα ψυχολογικά προβλήματα των γονιών 
τους.
Παιδιά που καταπιέζονται να εκπληρώ-
σουν το όνειρο των γονιών και όχι το 
δικό τους, παιδιά που μεγαλώνουν με 
την «αγάπη» που τους αγοράζουν οι γο-
νείς τους, παιδιά που βιώνουν τον χλευ-
ασμό και όλες τις συνέπειες μιας σφρα-
γίδας για λάθη ή επιλογές των γονιών 
τους, παιδιά που ταμπελώθηκαν από 
τους γονείς και τους γύρω… Παιδιά που 
πάντα λέμε, είναι παιδιά…
Πολύ όμορφο θα ήταν να μέναμε για πά-
ντα παιδιά, έλα όμως που μεγαλώνουμε.
Και πόσες δεν ήταν οι φορές που βλέ-
πουμε την κόρη των 7 ετών να μιμείται 
τη μητέρα της στον τρόπο που μιλά, να 
υιοθετεί λέξεις και τρόπους, να παρακο-
λουθεί και να βάζει κρυφά και φανερά 
τα παπούτσια της, και η μητέρα είτε να 
θυμώνει, είτε να θαυμάζει αλλά ποτέ να 

μην ψάχνει… Θέλει η κόρη της να εί-
ναι μια άλλη Χ μάνα ή το παιδί να δια-
μορφώσει το δικό του χαρακτήρα; Μή-
πως. μιας και αυτό το απλό χαριτωμέ-
νο παράδειγμα επιβεβαιώνει ότι το παι-
δί αντιλαμβάνεται και γίνεται σφουγγά-
ρι απορροφώντας και τα αρνητικά και 
τα θετικά, είναι μια καλή ευκαιρία να 
είμαστε πιο προσεχτικοί γιατί είναι στη 
φύση του να αντιγράφει στο πραγματι-
κό αλλά και στο υποσυνείδητο, και με 
μια μικρή αυτοκριτική να διορθώσουμε 
και τον εαυτό μας αλλά και να δώσουμε 
πίσω σαν καθρέφτης σε αυτό το παιδί τη 
σωστή εικόνα για να αντιγράψει;
Και πόσες άλλες ήταν οι φορές που, 
χρόνια μετά την ενηλικίωση μας, έχου-
με την εικόνα των γονιών μας από μια 
εκδρομή, να κρατούν τρυφερά ο ένας το 
χέρι του άλλου αλλά και κάποιες άλλες 
που τα καθημερινά ερεθίσματα μας φέρ-
νουν τις εικόνες κάποιου τσακωμού, λό-

για που νιώσαμε πως πλήγωσαν και πως 
μας πλήγωσαν… 
Ο νους είναι μυστήριο. Όσες έρευνες κι 
αν κάνουμε, όλα είναι κατά προσέγγιση. 
Στη μέγιστη ίσως, αλλά προσέγγιση. Το 
μυαλό του κάθε ανθρώπου είναι μοναδι-
κό, ιδιαίτερο και το μόνο κοινό στο μυα-
λό όλων μας είναι ότι είναι ένα μυστή-
ριο και κάτω από τις πιο κατάλληλες ή 
και πιο ακατάλληλες συνθήκες, αυτό το 
μυαλό που κρατά εκατομμύρια δεδομέ-
να εικόνων, λέξεων, γεγονότων, κατα-
στάσεων, πραγμάτων, θα κάνει το σύνο-
λο και θα βγάλει το αποτέλεσμα που αν 
ένα από τα δεδομένα καταγραφεί λάθος, 
τότε το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυ-
μητό.
Και τότε αρχίζει μια αντίστροφη μέτρη-
ση της ανάπτυξης μιας λανθάνουσας κα-
τάστασης.
Κανένας δεν θέλει να γίνει το δικό του 
λάθος, άλλο ένα από τα εκατοντάδες 
παραδείγματα ατόμων που εγκλημάτη-
σαν σε βάρος άλλων γιατί κάποιος άλ-
λος είχε πριν εγκληματήσει εις βάρος 
τους και όλα αυτά χωρίς να γίνεται τί-
ποτα συνειδητά, χωρίς να αντιλαμβανό-
μαστε καν τι μας έκαναν και τι κάναμε. 
Και μετά να ψάχνουμε και να μετρούμε 
λάθη… Όταν πια θα είναι ίσως αργά και 
για μας αλλά προπάντων για το θύμα, 
που ευχής έργο θα είναι να μην κατα-
λάβουμε ότι έχουμε εγκληματήσει όταν 
πια το πραγματικό ψυχικό έγκλημα γί-
νει αιτία της πρόκλησης ενός πραγματι-
κού σωματικού εγκλήματος, όπως αυτά 
που επιλέγουμε να τιμωρούμε γιατί όλα 
είναι ένας φαύλος κύκλος… 

* Ερευν. Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΙΟΝ» Κέντρο Μελέτης και 

Ερευνας Εγκληματολογίας – Ψυχολογίας
Member of the British Society of 

Criminology
Member of the American Society of 

Criminology
psychology@usa.com

Έγκλημα βήμα με βήμα…
ΑΠΡΙΛΗΣ 2011

ΑΡΘΡΟ
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Ελάτε να 
συμβάλλουμε 

στην 
αειφόρο 

ανάπτυξη!
Ο Δήμος Στροβόλου στην προσπά-
θεια του για ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των δημοτών του προωθεί 
την εκστρατεία για την κομποστοποί-
ηση οικιακών οργανικών αποβλήτων.
Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότη-
τα στον καθένα να συνεισφέρει με τον 
πιο απλό, ευχάριστο και δημιουργικό 
τρόπο στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, ανακυκλώνοντας στο σπίτι 
πέραν του 30% των σκουπιδιών, χω-
ρίς κόστος και σημαντικό όφελος.
Στα πλαίσια της πιο πάνω προσπάθει-
ας ο Δήμος προτίθεται να επιχορηγή-
σει την αγορά κάδων οικιακής κομπο-
στοποίησης, ώστε να κάνει πράξη την 
ιδέα της βιώσιμης διαχείρισης οργα-
νικών απορριμμάτων, συμβάλλοντας 
έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη.

Φυσική διαδικασία
Κομποστοποίηση είναι η φυσική δι-
αδικασία κατά την οποία τα οργανι-
κά απόβλητα, φρούτα, λαχανικά, φύλ-
λα, κλαδέματα κ.ά. μετατρέπονται σε 
ένα πλούσιο οργανικό μείγμα που 
λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό λίπα-
σμα. Τα οργανικά απόβλητα στην πα-
ρουσία οξυγόνου και διάφορων μι-
κροοργανισμών ελευθερώνουν τα 
θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται 
δεσμευμένα σε αυτά καθιστώντας τα 
διαθέσιμα στα φυτά.
Η οικιακή κομποστοποίηση υλοποι-
είται με τη χρήση ειδικών κάδων στα 
σπίτια και με τη συμμετοχή των δη-
μοτών. Θα μπορούσαμε να αξιοποι-
ήσουμε το 1/3 των απορριμάτων που 
πετάμε στο σπίτι αποκτώντας ένα 
πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά 
μας. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό 
δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον και 
εξοικονομούμε χρήματα από την αγο-
ρά λιπασμάτων.
Η διαδικασία κομποστοποίησης είναι 
απλή και εύκολη. Ρίχνουμε στον κάδο 
κομποστοποίησης τα οργανικά υλικά 
της κουζίνας μας και  προσθέτουμε 
φύλλα, κλαδιά και λίγο χώμα από τον 
κήπο μας. Τροφοδοτούμε τον κάδο 
με ποικιλία υλικών και ανακατεύου-

με κατά διαστήματα ώστε να εμπλου-
τίζεται το μείγμα με οξυγόνο.
Το πρώτο «προϊόν» ωριμάζει σε 3 μή-
νες περίπου και μπορούμε να το χρη-
σιμοποιήσουμε στον κήπο, στις γλά-
στρες μας ή και στα παρτέρια της αυ-
λής μας. Θα έχει μορφή βρεγμένου 
χώματος και σκούρο χρώμα.
Για την επίσπευση ης όλης διαδικα-
σίας χρησιμοποιούνται συνήθως γαι-
οσκώληκες τους οποίους μπορεί κα-
νείς να προμηθευτεί από τους προμη-
θευτές των κάδων κομποστοποίησης.
Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη 
δημόσια υγεία όταν ακολουθούνται οι 
απλές αυτές οδηγίες. Το υπό κομπο-
στοποίηση μείγμα δεν περιέχει παθο-
γόνους οργανισμούς λόγω των υψη-
λών θερμοκρασιών, που αναπτύσσο-
νται κατά τη διαδικασία της κομπο-
στοποίησης και είναι άοσμο.

Υλικά
Τα υλικά που μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε στην οικιακή κομποστο-
ποίηση είναι τα τσόφλια αυγών, υπο-
λείμματα σαλάτας, δημητριακά, ρύζι, 
αλεύρι, ψωμί, φλούδες από φρούτα 
και λαχανικά, φύλλα και κλαδέμα-
τα από τον κήπο, φίλτρα του καφέ, 
στάχτη από το τζάκι, το χαρτί κουζί-
νας, υπολείμματα επεξεργασίας ξύ-
λου όπως πριονίδι και ροκανίδι, ξη-
ροί καρποί και τα περιβλήματα αυ-
τών, ελαιοπυρήνες (κουκούτσι ελιάς), 
άχυρο και οργανικά λιπάσματα (κα-
στανόχωμα, φυλλόχωμα).

Στην κομποστοποίηση δεν μπορού-
με να χρησιμοποιήσουμε υλικά όπως 
φλούδες εσπεριδοειδών, φύλλα ευ-
καλύπτου και συκιάς, πευκοβελόνες, 
χαρτί γυαλιστερό (με χρώμα ή μελά-
νι), κρέας και ζωικά απόβλητα, λάδι 
και γαλακτομικά, πλαστικά, μέταλλα 
και χημικά.Για περισσότερες πληρο-
φορίες αναφορικά με το πρόγραμμα 

οικιακής κοπμποστοποίησης απευ-
θύνεστε στο τηλέφωνο 22470347 ή 
22470346 μεταξύ των ωρών 12:30 – 
14:00 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Στροβόλου στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.strovolos.org.cy .

ΑΠΡΙΛΗΣ 2011

Για οικιακή χρήση διατίθενται 
στην αγορά πλαστικοί και ξύλι-
νοι κάδοι σε διάφορα μεγέθη κα-
τάλληλοι για μπαλκόνια ή για κή-
πους. Ο κάδος δεν γεμίζει εύκολα, 
θα μπορούσε μάλιστα να καλύψει 
τις ανάγκες για δύο νοικοκυριά.
Ο Δήμος Στροβόλου προτίθεται 
να επιχορηγήσει την αγορά κά-
δων οικιακής κομποστοποίησης, 
με το ποσό των 20 ευρώ ανά κάδο 
κομποστοποίησης ανά νοικοκυ-
ριό.
Κριτήρια επιχορήγησης είναι ότι 
οι δημότες θα πρέπει να προσκο-
μίσουν στο Δήμο εξοφλημένο λο-
γαριασμό του φόρου σκυβάλων 
για το έτος 2010 και απόδειξη 
αγοράς κάδου στο όνομα του φο-
ρολογούμενου.
Συνολικά θα επιχορηγηθεί η αγο-
ρά 1000 κάδων και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

Επιχορήγηση
κάδων

Κομποστοποίηση οργανικών οικιακών αποβλήτων
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Για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εκμάθη-
σης της τέχνης μιλά στην εφημερίδα «Ο Στρόβολος» η 
εκπαιδευτής Χριστιάνα Κατσάρη. Όπως αναφέρει στό-
χος της δραστηριότητας είναι να βοηθηθούν τα παιδιά 
να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική και να γεμί-
σουν δημιουργικά τα απογεύματα τους.

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα εκμάθησης της τέ-
χνης και σε ποιους απευθύνεται;
Το μάθημα της ζωγραφικής απευθύνετε σε άτομα όλων 
των ηλικιών από 6 χρονών και πάνω και γίνεται  ξεχω-
ριστά για το κάθε άτομο ανάλογα με το επίπεδο, τις δυ-
νατότητες αλλά και τις ανάγκες του. Έχουμε διαφορε-
τικά τμήματα για τα παιδιά και για τους ενήλικες. 
Τα μαθήματα της ζωγραφικής γίνονται στο δημοτικό 
σχολείο Κωνσταντινουπόλεως σε μια άρτια εξοπλισμέ-
νη αίθουσα για το μάθημα της τέχνης. Υπάρχουν αρκε-
τά τμήματα για το μάθημα της ζωγραφικής διάσπαρτα 
σε διάφορες μέρες και ώρες της εβδομάδας έτσι ώστε 
να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότερα άτο-
μα.
Τι μαθαίνει ο συμμετέχοντας στη διάρκεια του προ-
γράμματος;
Στα παιδιά δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορα 
υλικά και τεχνικές και να μάθουν τις βασικές αρχές του 
σχεδίου και του χρώματος. Κάνουμε διάφορες κατα-

σκευές και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά 
να εκφραστούν μέσα από τη ζωγραφική και να γεμί-
σουν δημιουργικά τα απογεύματα τους.
Οι ενήλικες είτε πεπειραμένοι είτε εντελώς αρχάριοι 
έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν το ταλέντο τους 
και να δημιουργήσουν τους δικούς τους πίνακες με 
όλες τις τεχνικές που επιθυμούν. 
Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν να αναμιγνύουν σωστά τα 
χρώματα, να δείχνουν τους όγκους των αντικειμένων 
και τις σωστές αναλογίες στην ανθρώπινη φιγούρα και 

το πρόσωπο.
Διοργανώνονται εκθέσεις έργων των συμμετεχό-
ντων;
Στο τέλος του χρόνου κάνουμε έκθεση με τα έργα όλων 
των μαθητών μας για να δείξουμε τη δουλειά που έχει 
γίνει όλο το χρόνο στο μάθημα της ζωγραφικής στο 
Ανοικτό Σχολείο.
Έτσι έχουν τη χαρά οι μαθητές και οι δικοί τους άνθρω-
ποι να καμαρώσουν τα έργα τους εκθεμένα και να νιώ-
σουν ότι αναγνωρίζεται το ταλέντο και οι κόποι τους.

Συνέντευξη με εκπαιδευτή Χριστιάνα Κατσάρη
Μάθε τα μυστικά της ζωγραφικής!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΠΡΙΛΗΣ 2011

Ποια είναι η ανταπόκριση των δημο-
τών στα μαθήματα χειροποίητων κο-
σμημάτων;
Μπορώ να πω πως δεν περίμενα τέτοια 
ανταπόκριση από τα κορίτσια και τις 
γυναίκες, αλλά σιγά σιγά η μια με την 
άλλη συστήνοντας το μάθημα αυτό πι-
στεύω ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων 
μας, λόγο του ότι είναι η πρώτη χρονιά 
που διδάσκετε αυτό το πρόγραμμα στο 
Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Στροβόλου. 

Πόση διάρκεια έχει το κάθε πρόγραμ-
μα και τι ακριβώς μαθαίνει ο συμμε-
τέχοντας;
Το πρόγραμμα αυτό διδάσκετε μια ώρα, 
μια φορά την εβδομάδα. Τα πράγματα 
που μαθαίνει η συμμετέχουσα είναι πώς 

να χρησιμοποιεί κυρίως τη φαντασία 
της στο να φτιάχνει τα δικά της αξεσου-
άρ! Μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα υλικά 
και τα εργαλεία. Μάλιστα πολλές φορές 
φτιάχνουμε και δικές μας χάντρες με πο-
λυμερές πηλό.

Διοργανώνονται εκθέσεις ή άλλες 
δραστηριότητες προώθησης των κο-
σμημάτων που δημιουργούνται κατά 
τη διάρκεια ενός προγράμματος;
Βασικά τώρα προσπαθούμε να οργανω-
θούμε για να ετοιμάσουμε ένα παζαρά-
κι στο οποίο οι κοπέλες θα παρουσιά-
σουν τις δημιουργίες τους να τα θέσουν 
προς πώληση για να  μαζέψουμε  λεφτά 
και να δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό 
όπου επιθυμούν οι ίδιες!  

Μαθήματα για χειροποίητα κοσμήματα
Φτιάξε τα δικά σου αξεσουάρ!
Για την δραστη-
ριότητα χειρο-
ποίητα κοσμή-
ματα που πραγ-
μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι 
στα πλαίσια του 
Ανοιχτού Σχο-
λείου μιλά στην 
εφημερίδα μας 
η εκπαιδεύτρια 
Γεωργία Σκου-
τάρη.
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Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημο-
τικό Κέντρο Στροβόλου», φορέας 
υλοποίησης κοινωνικής πολιτι-
κής Δήμου Στροβόλου, λειτουρ-
γεί τα ακόλουθα τέσσερα επι-
μορφωτικά προγράμματα, στα 
πλαίσια των δράσεων που προω-
θούνται στον Πρωτογενή Τομέα 
Πρόληψης.

Με τη λήξη και των επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων, θα δοθεί πι-
στοποιητικό παρακολούθησης σε 
όσους παρακολουθήσουν το 80% 
του κάθε προγράμματος ξεχωρι-
στά. 
Σημειώνεται ότι οι διαλέξεις είναι 
αυτοτελείς 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 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, το 
Ίδρυμα παρέχει ταυτόχρονα απα-
σχόληση σε παιδιά γονέων που επι-
θυμούν να το παρακολουθήσουν 
και δεν έχουν επιλογές ως προς τη 
φύλαξη/απασχόληση των παιδιών 
τους. 
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται 
στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβό-
λου και αρχίζουν η ώρα 18:45 έως 
20:30 μ.μ.

Επιμορφωτικά προγράμματα
Σημαντικές γνώσεις προσφέρει 
στους συμμετέχοντες το επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα «Γονείς – Παι-
διά, Αγωγή και Σχέσεις», που αφο-
ρά την ενότητα Εφηβική Ηλικία.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη στή-
ριξη και προάσπιση του θεσμού 
της οικογένειας και στην καλύτε-
ρη γνωριμία των γονιών με τον κό-
σμο των παιδιών τους, για να έχουν 
όλα τα εφόδια να μεγαλώσουν τα 
παιδιά τους σε ένα κλίμα όπου θα 
αναπτύσσονται όλες οι δυνατότη-
τες τους. 
Επίσης, στοχεύει στην ευαισθητο-
ποίηση σχετικά με επίκαιρα ψυχο-
κοινωνικά προβλήματα, στην εκ-
παίδευση των γονιών στη χρήση 
πιο αποτελεσματικών μεθόδων δι-
απαιδαγώγησης και τρόπων χειρι-
σμού των παιδιών σε καθημερινά 
ζητήματα και στην παροχή συμ-
βουλευτικής βοήθειας και στήρι-
ξης των γονιών στο δύσκολο έργο 
της διαπαιδαγώγησης των παι-
διών τους και στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν με αυτά.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο 
ενότητες. Η πρώτη αφορά τη νη-
πιακή και σχολική ηλικία, και πα-
ρουσιάζεται Οκτώβρη – Ιανουά-
ριο έκαστου έτους, και η δεύτερη 
την εφηβική ηλικία, και παρουσιά-
ζεται Φεβρουάριο – Μάιο έκαστου 

έτους. 
Για τη χρονική περίοδο Φεβρου-
άριος – Μάιος 2011, το πρό-
γραμμα για την ενότητα της εφη-
βικής ηλικίας έχει διαμορφω-
θεί ως ακολούθως:                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
Α. 16/3/2011: Το ξύπνημα της 
άνοιξης. Από την παιδικότητα στην 
εφηβεία. Γιώργος Κωνσταντίνου, 
Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής.
Β. 23/3/2011: Το σταυροδρόμι της 
εφηβείας. Ο δρόμος για την ενη-
λικίωση. Αλλάζουν οι νέοι σήμε-
ρα; Κώστας Ολύμπιος, D.A.A.Ps, 
D.V.S.Ps, B.Sc. Hons (Education), 
Συντονιστής προγράμματος
Γ. 30/3/2011: Η βίαιη συμπεριφορά 
από παιδιά και εφήβους. Μαρία Σι-
ακαλλή Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
Δ. 6/4/2011: «Κράνη-άνεμος της 
κόλασης»(Hellmets), Ταινία μι-
κρού μήκους του Γιώργου Κου-
κουμά. Ψυχοδυναμική και συμ-
βολική ανάλυση. Ο άνθρωπος και 
η ανθρωπότητα σε ώρα κρίσης. 
Άθως Ερωτοκρίτου, Εγγεγραμμέ-
νος Ψυχολόγος – Δραματοθερα-
πευτής, Καθηγητής στοΕυρωπαϊ-
κό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθε-
ραπείας
Ε. 13/4/2011: Αγάπη, Ελευθερία, 
Πειθαρχία. Ο χειρισμός των αρ-
χών από τους γονείς. Κώστας Ολύ-
μπιος, D.A.A.Ps, D.V.S.Ps, B.Sc. 

Hons (Education), Συντονιστής 
προγράμματος
Ζ. 4/5/2011: Η φύση της επιθετικό-
τητας στους εφήβους. Τρόποι αντι-
μετώπισης της από τους γονείς. 
Γιώργος Μεταξάς, Ψυχολόγος
Η. 11/5/2011: Η μετάβαση από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Γεώργι-
ος Χατζηγεωργίου, Εκπαιδευτικός, 
Ψυχολόγος, Παιδαγωγός, B.Sc., 
Grand.Dip.Ed., M.Ed.
Θ. 18/5/2011: Αλλαγές στην εφη-
βεία. Επικοινωνία γονιών και εφή-
βων. 
Μαρία Κούσιου, Εκπαιδευτική 
Ψυχολόγος
Ι. 25/5/2011: Απαντήσεις σε ερω-
τήματα γύρω από την αγωγή των 
παιδιών της εφηβικής ηλικίας. 
Απονομή πιστοποιητικού παρακο-
λούθησης.
Κώστας Ολύμπιος, D.A.A.Ps, 
D.V.S.Ps, B.Sc. Hons (Education), 
Συντονιστής προγράμματος

Θέματα επικοινωνίας
Εξίσου ενδιαφέρον αποτελεί το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα «Οικο-
γένεια, Σύντροφοι και Σύζυγοι» 
που υπάγεται στην 10η ενότητα: 
«Γάμος και Οικογένεια, μεταβαλ-
λόμενοι Θεσμοί».
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώ-
σει ενημέρωση και καθοδήγηση σε 
θέματα επικοινωνίας και σχέσεων 

Επιμορφωτικά προγράμματα Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου

Δράσεις Δήμου 
Στροβόλου στον 

Τομέα 
Πρόληψης
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Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Στροβόλου 
παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στους δημότες Στροβό-
λου σε θέματα: 1) Ψυχικής Υγείας 

από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 
2) Τοξικοεξάρτησης και Διαμεσο-
λάβησης Συγκρούσεων, 3) Καθο-
δήγησης Παιδιών και Εφήβων από 
το Παιδοψυχιατρικό του Μακάρι-

ου Νοσοκομείου, 4) Συμβουλευτι-
κής Στήριξης, 5) Ψυχολογικής Στή-
ριξης, 6) Νομικών Συμβουλών, 7) 
Λογοθεραπείας, μετά από παραπε-
μπτικό ιατρού. 

Για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να επικοινωνήσε-
τε με το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Στροβόλου στα τηλ. 22511728, 
22470374.

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες

μέσα στην οικογένεια, με σκοπό 
τη δημιουργία ευτυχισμένων ατό-
μων και οικογενειών. Το πρόγραμ-
μα αποτελείται από διάφορες ενό-
τητες.

Για τη χρονική περίοδο Φεβρου-
άριος – Μάιος 2011, το πρόγραμ-
μα της 10ης ενότητας έχει δια-
μορφωθεί ως ακολούθως:

Α. 14/3/2011: Οι δυαδικές σχέσεις 
και ο γάμος στην εποχή της διαπο-
λιτισμικότητας. Ατομικοί και περι-
βαλλοντικοί παράγοντες που επη-
ρεάζουν τη σχέση του ζευγαριού. 
Γιώργος Μεταξάς, Ψυχολόγος
Β. 21/3/2011: Όλα του γάμου δύ-
σκολα …. ή όχι; Χάρις Χαραλά-
μπους, Σύμβουλος Ψυχολόγος
Γ. 28/3/2011: Να παντρεύεται κα-
νείς ή όχι; Κ. Ολύμπιος, D.A.A.Ps, 
D.V.S.PsB.Sc. Hons (Education), 
Συντονιστής προγράμματος
Δ. 11/4/2011: Σκοτώνει τον έρωτα 
ο γάμος; Δρ. Ελεονώρα Παπαλεο-
ντίου-Λουκά Επίκουρη Kαθηγή-
τρια Αναπτυξιακής / εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας
Ε. 2/5/2011: Αγάπη και έρωτας. 
Άθως Ερωτοκρίτου, Εγγεγραμμέ-
νος Ψυχολόγος, Δραματοθεραπευ-
τής, Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθερα-
πείας
Ζ. 16/5/2011: Από δεσμό, σε δε-
σμό. Η ψυχολογία των σχέσεων. 
Γιάννα Ιωάννου, Ψυχολόγος
Η. 23/5/2011: Γενική συζήτηση 
και απαντήσεις σε ερωτήματα στο 
θέμα της ενότητας. Απονομή πι-
στοποιητικού παρακολούθησης. Κ. 
Ολύμπιος, D.A.A.Ps ,D.V.S.PsB.
Sc. Hons (Education), Συντονιστής 
προγράμματος

Αυτογνωσία
Σημαντικά εφόδια προσφέρει 
στους συμμετέχοντες το επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα «Ο εαυτός μας 
και οι σχέσεις μας» που αποτελεί-
ται από βιωματικά εργαστήρια για 

ενήλικες.
Τα εργαστήρια στοχεύουν στην 
απόκτηση δεξιοτήτων για αυτο-
γνωσία και συνειδητοποίηση του 
εαυτού μας, μαζί με την απόκτη-
ση δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε 
όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Για 
τη χρονική περίοδο Φεβρουάρι-
ος – Μάιος 2011, θα αναπτυχθεί 
το θέμα «Ο Εαυτός μας και οι Σχέ-
σεις μας».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 11 
δίωρα βιωματικά εργαστήρια, τα 
οποία όταν ξεκινήσουν θα είναι 
κλειστά, δηλαδή δεν θα μπορούν 
να δεχτούν άτομα που θα επιθυ-
μούν να ξεκινήσουν στην πορεία 
του Προγράμματος. Η κάθε ομάδα 
θα αποτελείται από 30 άτομα. 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 
εργαστηρίων για το έτος 2011 είναι 
οι 15 Φεβρουαρίου, 22 Φεβρουα-
ρίου, 1 Μαρτίου, 8 Μαρτίου, 15 
Μαρτίου, 22 Μαρτίου, 29 Μαρτί-
ου, 5  Απριλίου 2011, 12 Απριλίου, 
3 Μαΐου, 10 Μαΐου.

Βιωματικά εργαστήρια για παι-
διά
Προγραμματίζεται η διοργάνω-
ση βιωματικών εργαστηρίων για 
παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο 
της προεφηβείας και της εφηβείας 
αντίστοιχα. Στόχος των εργαστηρί-
ων είναι η ενημέρωση για διάφο-
ρα κοινωνικά θέματα/προβληματι-

σμούς, που απασχολούν τα ίδια τα 
άτομα σε αυτά τα στάδια ανάπτυ-
ξης. 
Παρακαλώ όπως δηλώσετε το 
ενδιαφέρον σας στo τηλέφωνο 
22470374.  
Για περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στo τηλ. 22470374.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΑΠΡΙΛΗΣ 2011
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Οι δημότες Στροβόλου μπορούν να 
καταρτιστούν στην φροντίδα ηλι-
κιωμένων σε Κέντρο Μαθητείας 
που λειτουργεί στο Ίδρυμα «Στέ-
γη Αγία Μαρίνα Στροβόλου», στο 
πλαίσιο του Σχεδίου «Πιστοποι-
ητικό Επαγγελματικής Φροντί-
δας Ηλικιωμένων» (Elderly Care 
Vocational Skill Building and 
Certification) που συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, - Πρόγραμμα Leonardo da 
Vinci.
Η κατάρτιση παρέχεται δωρεάν σε 
δυνητικούς υποψηφίους και διαρκεί 
δύο τρίμηνα. Κριτήρια για την επιλο-
γή τους στο πρόγραμμα είναι η ετοι-
μότητα και η ικανότητα των υποψη-
φίων να αποκτήσουν τα σχετικά προ-
σόντα, καθώς και οι διαθέσιμες θέ-
σεις κατάρτισης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεω-

ρητική κατάρτιση, με τη χρήση ειδι-
κού λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή, καθώς και πρακτική άσκη-
ση στη «Στέγη Αγία Μαρίνα Στρο-

βόλου» υπό την επίβλεψη έμπειρων 
φροντιστριών. Διευκρινίζεται ότι το 
πρόγραμμα δεν παρέχει προσόντα 
νοσηλευτών, αλλά εισάγει ένα και-

νοτόμο επαγγελματικό προσόν στη 
φροντίδα ηλικιωμένων.
Η κατάρτιση θα ολοκληρώνεται με 
εξετάσεις γνώσεων και ικανοτήτων 
που θα διενεργούνται από το Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης των 
Σχολών Βοηθών Ιατρικών Επαγγελ-
μάτων (Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε.) με έδρα την 
Αθήνα. Οι επιτυχόντες θα διασφαλί-
ζουν το «Πιστοποιητικό Επαγγελμα-
τικής Φροντίδας Ηλικιωμένων». 
Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την 
εποπτεία του Πολυδύναμου Δημοτι-
κού Κέντρου Στροβόλου. Για πληρο-
φορίες, καθώς και αιτήσεις συμμετο-
χής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην κ. Άννα Φιλίπ-
που, στο Κέντρο Ενηλίκων Δήμου 
Στροβόλου, Πειραιώς 33, 2023 Στρό-
βολος,  στο τηλέφωνο 22495272.
Περιγραφή του σχεδίου υπάρχει 
στην ιστοσελίδα www.ecvc.eu.

Κέντρο Μαθητείας στο Ίδρυμα «Στέγη Αγία Μαρίνα Στροβόλου»

Κατάρτιση στη φροντίδα ηλικιωμένων

Η προσωπική ιστορία της Χρυστάλλας Αντωνίου
Έσβησε κεράκια για  τα  101 χρόνια!
Η Χρυστάλλα Αντωνίου μοναχο-
κόρη του Αναστάση και της Άννας 
από τον Καλοπαναγιώτη γεννήθηκε 
την 1η Μαρτίου του 1910. Είχε δύο 
αδελφούς, τον Τάσο γεωνομικό επι-
θεωρητή και τον Χριστάκη επιθεω-
ρητής μεταλλίων. Eίχε  πολύ καλά 
παιδικά χρόνια. Μετά το δημοτικό 
έμαθε να υφαίνει στον αργαλιό, να 
κεντά και να πλέκει . Τα μεταξω-
τά και τα κεντήματα της ήταν μο-
ναδικά. 
Παντρεύτηκε τον  Χριστόδου-
λο Αντωνίου από τις Γερακιές και 
απόκτησαν τρείς κόρες, την Ιωάν-
να, την Θεογνωσία και την Ευτυ-
χία. Ο σύζυγος της είχε  φορτηγό 
όπου δούλευε μακριά από το χωριό 
και ερχόταν το Σαββατοκύριακο. Η 
Χρυστάλλα αναλάμβανε  όλες τις 
δουλειές του σπιτιού . Παράλλη-
λα  είχε υπό  την ευθύνη της  και τις 
εξωτερικές δουλείες . Αναλάμβανε 
το κλάδεμα των περβολιών και των 
αμπελιών, το μάζεμα των φρούτων, 
έφτιαχνε σουσούκο, κρασί και ζι-
βανία. Με αυτό τον τρόπο βοηθού-

σε στο μεροκάματο της οικογένειας 
αλλά και στην  μόρφωση των  τρι-
ών  κόρων τους. Τους έφτιαξαν την 
προίκα και τα σπίτια τους και τις 

πάντρεψε. Ήταν πολύ αγαπημένο 
ανδρόγυνο.
Το 1973 μετακόμισε  στη Λευκωσία 
στη μία από τις κόρες τους. Ο Χρι-

στόδουλος δούλευε στο φορτηγό  
και η Χρυστάλλα στο σπίτι να προ-
σέχει τα εγγόνια της, να κάνει τις 
δουλείες  του σπιτιού  και να κεντά. 
Το κέντημα είναι το αγαπημένο της 
χόμπι. Ο σύζυγος πεθαίνει το 1989 
και η Χρυστάλλα είναι απαρηγόρη-
τη.  Με το χαμό του συζύγου της, 
έπεσε σε μαρασμό και παραμέλη-
σε τα πάντα. Εντούτοις με την συμ-
βουλή του πνευματικού της και της 
στήριξη της οικογένειας της, ξανα-
μπαίνει στον κανονικό της ρυθμό.
Σιγά σιγά εντάσσεται στο Κέντρο 
Ενηλίκων Στροβόλου όπου περνά 
ευχάριστα το χρόνο της. Εκεί συνα-
ναστρέφεται με άτομα της ηλικίας 
της. Συνεχίζει να κεντά και να χαρί-
ζει τα κεντήματα στους φίλους της.
Την  1η Μαρτίου 2011 έκανε τα γε-
νέθλιά της, στο Κέντρο Ενηλίκων, 
με την παρουσία του Δημάρχου και 
Δημοτικών Συμβούλων του Στρο-
βόλου, όπου παρευρέθηκαν τα παι-
διά της με τις οικογένειες τους και 
έσβησε κεράκια για  τα  101α χρό-
νια!
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Με την ευκαιρία της γιορτής των 
Χριστουγέννων, η Επιτροπή Κοι-
νωνικής Πρόνοιας του Δήμου 
Στροβόλου σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό 
Κέντρο Στροβόλου», πραγματο-
ποίησαν επισκέψεις σε κρατικές 
και μη κυβερνητικές, εθελοντικές 
δομές της περιοχής του Δήμου, οι 
οποίες προσφέρουν δημιουργική 
απασχόληση, στήριξη, φροντίδα, 
και νοσηλεία, σε ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού, και υπηρε-

τούν το καθήκον τους προς τη πα-
τρίδα μας. 
Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν 
στις ακόλουθες δομές:
1. Παιδιατρικό Τμήμα «Μακάρει-
ου Νοσοκομείου»
2. Στρατόπεδο Κωστάκη Παντε-
λίδη              
3. Σύνδεσμο Ατόμων με  Νοητική 
Αναπηρία
4. Στέγη Ευγηρίας «Καλατζιάν»
5. Κέντρο Αποκατάστασης Ανα-
πήρων

6. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Υπηρε-
σιών Ψυχικής Υγείας, Τομέα Β
7. Στέγη Ευγηρίας «Εστία»
8. Στέγη Ευγηρίας «Άγιος Βασί-
λειος»
9. Στέγη Ευγηρίας «Αγία Μαρίνα»
10. Παιδική Στέγη Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας
11. Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου

Οι επισκέψεις εντάσσονται στα 
πλαίσια της ευρύτερης κοινωνι-
κής πολιτικής του Δήμου Στρο-

βόλου για στήριξη και συμπαρά-
σταση εκείνων των ομάδων του 
πληθυσμού που παρουσιάζουν 
πραγματικά την ανάγκη, είτε για-
τί θεωρούνται ευάλωτες βάση 
κρατικών ερευνών, είτε  γιατί οι 
κοινωνικές τους συνθήκες για 
μια συγκεκριμένη χρονική πε-
ρίοδο της ζωής τους έχουν δια-
μορφωθεί με τέτοιο τρόπο, που 
να μην τους επιτρέπουν να ζουν 
κάτω από φυσιολογικές συνθή-
κες διαβίωσης.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Στροβόλου

…ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΜΑΣ
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Δήμος Στροβόλου και τρίτη ηλικία
Βρισκόμαστε τόσο στην Κύπρο όσο και 
στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο μπρο-
στά σε ένα κοινωνικό δημογραφικό φαι-
νόμενο, το οποίο είναι συνέπεια της πα-
ρατηρούμενης γήρανσης του πληθυ-
σμού. Φαινόμενο που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην υπογεννητικότητα 
που παρατηρείται αλλά και στην αύξη-
ση του ορίου ζωής. Σύμφωνα με στατι-
στικά δεδομένα αναμένεται ότι το 2050 
ένα στα τρία άτομα θα έχουν ηλικία πέ-
ραν των 60 ετών και τουλάχιστον ένα 
στα δέκα ηλικία πέραν των 80 ετών.
Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα τίθεται 
το ερώτημα: Ο Δήμος μας και ευρύτε-
ρα η πόλη της Λευκωσίας, αλλά και το 
ίδιο το κράτος θα μπορέσουμε να δια-
φοροποιήσουμε τις υποδομές της πόλης 
μας, υποδομές που σήμερα κύρια είναι 
σχεδιασμένες για νεότερο πληθυσμό 
ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδο-
μένα; Ήδη τα άτομα της τρίτης ηλικίας 
(ίσως πρέπει καλύτερα να μιλούμε πλέ-
ον και για άτομα τέταρτης ηλικίας) άρ-
χισαν να βρίσκονται ξεκομμένα από τον 
ίδιο τον στενό οικογενειακό τους περί-
γυρο και να αναγκάζονται να καταλή-

γουν τις πλείστες φορές στις στέγες ευ-
γηρίας, ξεχασμένα  ακόμα και από τα 
παιδιά τους.
Ο πληθυσμός των πόλεων αυξάνεται 
χρόνο με το χρόνο. Και ενώ οι πόλεις 
γίνονται θέατρο μετασχηματισμών ανά-
μεσα στις διάφορες πληθυσμιακές ηλι-
κίες που τις συνθέτουν, διαπιστώνουμε 
ξαφνικά ότι οι γέροντες απειλούμενοι 
από τη διαφαινόμενη έλλειψη της απαι-
τούμενης κοινωνικής στήριξης οδηγού-
νται στο τέλος στην περιθωριοποίηση. 
Η δομή της πόλης  πρέπει  επίσης συνε-
χώς να διαφοροποιείται, έτσι ώστε πλα-
τείες, πάρκα, πεζόδρομοι και κέντρα 
στήριξης να βρίσκονται στην κάθε γει-
τονιά της πόλης μας. Γιατί η συνεύρε-
ση ανάμεσα στα άτομα της τρίτης ηλικί-
ας θα τα κρατήσει πραγματικούς  ενερ-
γούς πολίτες στην πόλη τους. Θα πρέπει 
όμως ταυτόχρονα η πόλη μας να απο-
κτήσει και εκείνες τις υποδομές, που 
θα βοηθούν εκείνους που δεν αντιμε-
τωπίζουν ιδιαίτερα κινητικά προβλή-
ματα αλλά και αυτούς που η κινητικό-
τητά τους είναι περιορισμένη, ή ακόμα 
και καθόλου, να συνεχίζουν να ζουν στο 

δικό τους οικείο χώρο.
Ο Δήμος Στροβόλου έχει συμπεριλά-
βει στους προϋπολογισμούς του Δήμου 
για το 2011 ποσό που θα του επιτρέψει 
να προχωρήσει στη μελέτη για την ανέ-
γερση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας 
και υπηρεσιών ψυχαγωγίας και ενασχό-
λησης για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα 
των γερόντων. Σύμφωνα με τους δικούς 
μας πρώτους υπολογισμούς το έργο 
της οδού Πειραιώς θα κοστίσει πέραν 
των €4,500,000+ΦΠΑ. Το έργο κατά 
την άποψή μας είναι αναγκαίο. Θέλου-
με να ελπίζουμε ότι το κράτος θα στα-
θεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια του 
Δήμου Στροβόλου. Ελπίζουμε επίσης 
ότι οι μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί 
που στεγάζονται στο Δήμο μας θα στα-
θούν αγωγοί σε αυτή μας την προσπά-
θεια. Όπως επίσης και εύποροι συνδη-
μότες μας, που θα μπορούσαν να συνει-
σφέρουν στην προσπάθεια αυτή.
Θέσαμε στο παρελθόν επιτακτικά όπως 
στο σχεδιασμό του πάρκου του Κολι-
όκρεμμου διαφυλαχθεί γη, η οποία να 
χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση ενός 
κέντρου παροχής υπηρεσιών κοινω-

νικής πρόνοιας για τα άτομα της τρί-
της ηλικίας της πόλης μας και ειδικότε-
ρα για εκείνα τα άτομα που θα χρειάζο-
νται θεραπείες αποκατάστασης και δια-
τήρησης. Σαν πρότυπο έχουμε το Μέ-
λαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ στην Πα-
λώδια. Ενδεικτικά αναφέρουμε το οξύ 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με άτο-
μα της τρίτης ηλικίας που πάσχουν από 
Alzheimer, μια ασθένεια που προσβάλ-
λει όλο και περισσότερα άτομα και η 
αντιμετώπιση αυτής της νόσου απαιτεί 
την ύπαρξη τέτοιων κέντρων.
Είναι καιρός πιστεύουμε το κράτος να 
μεταφέρει στους δήμους της ευθύνη της 
κοινωνικής πρόνοιας. Η ευθύνη όμως 
προϋποθέτει ότι το κράτος θα δώσει 
στους δήμους και τους απαιτούμενους 
οικονομικούς πόρους. Από μια τέτοια 
κίνηση ο κερδισμένος θα είναι ο δημό-
της και ιδιαίτερα εκείνοι οι συμπολίτες 
μας που έχουν ανάγκη κοινωνικής στή-
ριξης. 

Ανδρέας Μαϊμάρης
Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου
Για ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΣΥ

Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτισμός
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας συ-
στηματική και διευρυνόμενη μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον τομέα του πολιτισμού από την κεντρι-

κή στην περιφερειακή διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η τάση αυτή συνάδει με το 
πνεύμα της πολιτιστικής δημο-
κρατίας όπως αυτή ορίστηκε το 
1972 στο Ελσίνκι, στα πλαίσια 
της διακυβερνητικής διάσκε-

ψης για την πολιτιστική πολιτική στην Ευρώπη.
Στο πνεύμα αυτό και βάσει των δεδομένων των Δή-
μων και των Κοινοτήτων, ανατίθεται μερικώς στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) η διορ-
γάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων, η ίδρυση πολιτι-
στικών και πνευματικών κέντρων, η προστασία μου-
σείων και μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς.
Παράλληλα, προωθούνται οι πολιτιστικές ανταλ-
λαγές σε διεθνές επίπεδο και κατοχυρώνεται ο ρό-
λος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
Κατά πόσο όμως οι ΟΤΑ είναι έτοιμοι να αδράξουν 
τις ευκαιρίες αυτές; Κατά πόσο η στελέχωσή τους, η 
οργανωσιακή τους δομή και η κουλτούρα τους, τους 
επιτρέπουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου τους ρό-
λου ως οργανισμών χάραξης πολιτιστικής πολιτικής;
Μήπως έχουμε να κάνουμε για μια ακόμη περίπτω-
ση δώρου άδωρου και για μια εξουσιοδότηση χωρίς 
αντίκρισμα; Μήπως τελικά ο πολιτισμός στη χώρα 
μας παρά τις πολλά υποσχόμενες εξαγγελίες κινδυ-

νεύει να εισέλθει σε μια νέα φάση ύφεσης; Προκει-
μένου τέτοιοι κίνδυνοι να αποσοβηθούν, οι τοπικοί 
άρχοντες οφείλουν κατ’ αρχάς να αποποιηθούν την 
όποια μικροπολιτική και πρόχειρη λογική κατά την 
προσέγγιση του τομέα του πολιτισμού. Οι πρακτικές 
της ανάθεσης του πολιτιστικού προγραμματισμού σε 
ημέτερους και αδαείς, αλλά και η θεώρηση των πολι-
τιστικών εκδηλώσεων ως «παραμάγαζων» και ως ορ-
γάνων για την εξυπηρέτηση των όποιων άσχετων με 
τον πολιτισμό συμφερόντων, ανήκουν ή τουλάχιστον 
πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν. Καλούνται, επί-
σης, να αποποιηθούν την αναπαραγωγή των προτύ-
πων λειτουργίας των κεντρικών μηχανισμών που όχι 
μόνο δεν αντιπροσωπεύουν οργανώσεις μάθησης και 
κοινωνικής δράσης, αλλά οδηγούν με περισσή ευκο-
λία κάθε νέα ιδέα στον κάλαθο των αχρήστων.
Επιπρόσθετα, οφείλουν να αναμετρηθούν με την 
όποια «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» που θέλει 
την τοπική αυτοδιοίκηση ανίκανη να αναλάβει και 
να φέρει σε πέρας πολιτιστικό έργο υψηλών προδι-
αγραφών.

Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται επιτακτική η ανά-
γκη για ολιστικές προσεγγίσεις και στρατηγικά πλά-
να που θα αντιπροσωπεύουν τη μοναδική πολιτιστι-
κή ταυτότητα κάθε περιοχής και θα ανταποκρίνο-
νται στις ιδιαίτερές της ανάγκες. Βασικές προϋποθέ-
σεις θεωρούνται η χαρισματική ηγεσία και η διάθε-
ση για τομές στο πολιτιστικό τοπίο από πλευράς δη-
μοτικών αρχόντων, η επένδυση στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τομέα 
του πολιτισμού, η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτι-
κών που εφαρμόζονται διεθνώς, η δικτύωση μεταξύ 
οργανώσεων και οι συνεργασίες ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα.
Όλα όμως τούτα δεν μπορούν να αποδώσουν καρ-
πούς παρά μόνο αν συνδυαστούν με συστράτευση 
όλων των πολιτικών 
δυνάμεων κάθε τοπι-
κής κοινωνίας. Καθέ-
νας μας, λοιπόν, κα-
λείται να αναλάβει το 
μερίδιο ευθύνης που 
του αναλογεί στο επί-
πονο και συνάμα γο-
ητευτικό τούτο έργο, 
προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει 
στο έπακρο το δομημένο χώρο που συνδέεται με αυ-
τήν και ο οποίος κατά εμάς «εκλαμβάνεται ως θεμε-
λιώδες στοιχείο της πολιτισμένης ανθρώπινης ύπαρ-
ξης».

Δημοτική Ομάδα Δημοκρατικού Κόμματος
Στρόβολος, Μάρτιος 2011
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Έγνοια μας η διαφύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πριν 40 χρόνια η ΕΔΕΚ δημιουρ-
γήθηκε για να στηρίξει και να ενι-
σχύσει  τη Δημοκρατία που απει-
λείτο από το φασισμό και να αντι-
μετωπίσει τους χαλεπούς καιρούς 
που διαφαίνονταν στον ορίζοντα. 
Κατόρθωσε να εκφράσει  τις πα-
τριωτικές, προοδευτικές, δημο-
κρατικές δυνάμεις του τόπου, στη 
βάση των αρχών της σύγχρονης 
δημοκρατικής,  σοσιαλιστικής  ιδε-
ολογίας. Στάθηκε περήφανα και με 
αξιοπρέπεια σε όλες τις δύσκολες 
στιγμές  που η ιστορία και τα κα-
ταχθόνια σχέδια υπέρτερων δυνά-
μεων  επεφύλασσαν στον κυπρια-
κό ελληνισμό. 
Σήμερα, και με βάση τα πιο πάνω, 
καλούμαστε να καθορίσουμε τις 
νέες συντεταγμένες για τις επόμε-
νες  βουλευτικές εκλογές, δίνοντας 
στους πολίτες προοπτικές και ελπί-
δα. Να αντιληφθούμε την τεραστία 
σημασία της επερχόμενης εκλογι-
κής μάχης και να διασφαλίσουμε 
ότι τα μηνύματα  που θα δοθούν 

θα ανταποκρίνονται στο μεγάλο 
ζητούμενο που είναι η διασφάλιση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και η 
επιβίωση του κυπριακού ελληνι-
σμού στις πατρογονικές του εστίες.
Πριν από τρία χρόνια, κατόπιν συ-
γκεκριμένων δεσμεύσεων και υπο-
γραφών για τη διαχείριση του εθνι-
κού μας θέματος, στηρίξαμε την 
υποψηφιότητα του σημερινού Προ-
έδρου. Σήμερα βρισκόμαστε συνει-
δητά εκτός κυβέρνησης, αφού αθε-
τήθηκαν από πλευράς Προέδρου 
δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Αφού 
δυστυχώς στις δικές μας προτάσεις, 
στις δικές μας παραινέσεις, μάς πό-
τισαν χολή και όξος.
Σε σχέση με την πορεία του εθνι-
κού μας προβλήματος, η ελληνο-
κυπριακή πλευρά βρίσκεται σή-
μερα στη δυσμενέστερη από ποτέ 
θέση. Οι γενναίες και χωρίς αντα-
πόκριση προσφορές του Προέδρου 
μας οδηγούν με μαθηματική ακρί-
βεια σε νέες υποχωρήσεις, νέους 
εκβιασμούς, χειρότερους από αυ-

τούς που ζήσαμε στο παρελθόν, 
νέες περιπέτειες.
Εδώ και τώρα ζητούμε από τον 
Πρόεδρο αλλαγή στρατηγικής στις 
διαπραγματεύσεις. Επιβάλλεται να 
συζητηθούν άμεσα οι ουσιώδεις 
πτυχές του Κυπριακού (έποικοι, 
εδαφικό, εγγυήσεις, κατοχική πα-
ρουσία). Να επαναφέρουμε, με συ-
ντονισμένες, διπλωματικές και πο-
λιτικές ενέργειες, στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό προσκήνιο την απαρά-
δεκτη στρατιωτική κατοχή τμή-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας από την Τουρκία, τον εποικισμό 
που στοχεύει στην αλλοίωση των 
δημογραφικών δεδομένων του νη-
σιού, το δράμα των αγνοουμένων.
Να προτάξουμε το θέμα της Αμμο-
χώστου για το οποίο υπάρχουν συ-
γκεκριμένα ψηφίσματα του Οργα-
νισμού των Ηνωμένων Εθνών. Να 
κινηθούμε επιτέλους κατά τρόπο 
που θα θέτει τέρμα στην προκλη-
τική αθωότητα της Τουρκίας. Να 
μην επιτρέπουμε στην Τουρκία, με 

τη στάση και ατολμία μας, να εκ-
μεταλλεύεται προς ίδιον όφελος τις 
συνομιλίες. Να υπενθυμίσουμε ότι 
η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκί-
ας εξαρτάται και από το Κυπριακό 
και κατά συνέπεια η συνέχιση της 
ενταξιακής της πορείας συνδέεται 
άμεσα  με πρόοδο στο Κυπριακό. 
Απαιτούμε λύση, που να συνάδει 
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με τις 
αρχές που πρεσβεύει η Ομάδα των 
Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά τη δημοκρα-
τία, την ισονομία και τον πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και βασικών ελευθεριών.
Με την ευκαιρία των εορτών του 
Πάσχα ευχόμαστε σε όλους τους 
Δημότες του Στροβόλου, καλή 
Ανάσταση και ο Αναστάντας Χρι-
στός να φέρει την πολυπόθητη 
ΛΕΥΤΕΡΙΑ στην Κύπρο μας. 

Δημοτική Ομάδα
Σ.Κ. ΕΔΕΚ  

Ανάγκη ανάπτυξης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού

Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία βι-
ώνουμε σήμερα μια κοινωνία με εξα-
ντλητικούς ρυθμούς και πολλαπλούς 
«πειρασμούς» αποπροσανατολισμού 
και παθητικοποίησης. Κάτω απ’ αυτά 
τα δεδομένα η άθληση μπορεί να 
προσφέρει δημιουργική και υγιή δι-
έξοδο σε κάθε ηλικία, να διαμορφώ-
σει θετικούς χαρακτήρες, να κοινωνι-
κοποιήσει τους νέους με ιδανικά και 
συμπεριφορές τέτοιες που να μετα-
βάλλει τον άνθρωπο από κομπάρσο 
σε πρωταγωνιστή.
Το σημαντικό και πολυεπίπεδο αυτό 
ρόλο εκ των πραγμάτων σήμερα δεν 
μπορούν μονοσήμαντα να τον παί-
ξουν οι Σύλλογοί οι οποίοι ενδιαφέ-
ρονται για την εξέλιξη του αθλητή με 
βάση τη νίκη (κέρδος) γιατί ακόμα 
απευθύνονται σε περιορισμένο αριθ-
μό ανθρώπων με συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά δυνατότητες και βλέ-
ψεις. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειά-
ζεται να δώσουμε κάποιες άλλες ποι-
οτικές εναλλακτικές αθλητικές προ-
τάσεις.
Ο αθλητισμός σήμερα από όποια 
οπτική γωνιά τον αντικρίσουμε κα-

ταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα 
ότι αποτελεί μια σημαντική κοινωνι-
κή δραστηριότητα που μπορεί κάτω 
από κάποιες προϋποθέσεις και συν-
θήκες να βοηθήσει στη συντήρηση 
και βελτίωση της υγείας του ατόμου. 
Είναι δραστηριότητα που μπορεί να 
αξιοποιηθεί στην ψυχαγωγία και την 
σωστή διαπαιδαγώγηση.
Στην εποχή μας του λιγοστού μέχρι 
και ανύπαρκτου ελεύθερου χρόνου, 
του υπέρτατου κυνηγητού της από-
λυτης επαγγελματικής αποκατάστα-
σης και ανέλιξης, του ανεξέλεγκτου 
και υπέρμετρου καταναλωτισμού, 
της υποκουλτούρας και της παθητι-
κής παρακολούθησης των κονσερβο-
ποιημένων σαπουνόπερων και των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων των 
Μ.Μ.Ε. πηγάζει και η μεγάλη ανα-
γκαιότητα της ανάπτυξης νέων υπαλ-
λακτικών προτάσεων ενασχόλησης 
και ψυχαγωγίας.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να 
μελετήσει σοβαρά και σε βάθος αυτό 
το σημαντικό κεφάλαιο. Στόχος πρέ-
πει να είναι η ανάπτυξη μιας μακρό-
χρονης και πολυεπίπεδης δράσης με 

απώτερο στόχο να δώσει κίνητρα 
και προϋποθέσεις συμμετοχής των 
δημοτών σε διάφορα προγράμματα 
αθλητικού περιεχομένου ούτως ώστε 
όσο το δυνατό πιο πολλοί δημότες 
να ασχολούνται καθημερινά με τον 
αθλητισμό. Σαν Δήμος πρέπει να κα-
ταστήσουμε στην πράξη και όχι στην 
θεωρία την ανάγκη για την δια βίου 
άσκηση και άθληση. Για να επιτευ-
χθεί αυτό το φιλόδοξο σχέδιο πρέ-
πει πρώτα να επιτευχθούν κάποιες 
σημαντικές αποφάσεις από πλευράς 
Δήμου και να υπάρξει ένας σωστός 
προγραμματισμός και η κατάλληλη 
υποδομή.
Να επεξεργαστούμε κατά συγκεκρι-
μένο τρόπο σαν Δήμος όλες τις προ-
ϋποθέσεις για την κατασκευή μικρών 
γηπέδων και χώρων στις συνοικί-
ες και στους προσφυγικούς συνοικι-
σμούς, που να δίνουν την δυνατότη-
τα άθλησης των κατοίκων στον τόπο 
της διαμονής τους, χωρίς να χρειάζε-
ται όπως σήμερα να μεταβαίνουν σε 
περιοχές άλλες (και για να αθληθούν 
πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να 
πληρώσουν).

Ο Δήμος πρέπει επίσης σοβαρά να 
μελετήσει τρόπους ενίσχυσης του 
θεσμού του σχολικού αθλητισμού. 
Μπορεί για παράδειγμα να μελετήσει 
τρόπους για να δώσει επί πλέον κίνη-
τρα, όπως για παράδειγμα την συν-
διοργάνωση αθλητικών αγώνων, δια-
φόρων τουρνουά, ημερίδων με την 
ενεργό συμμετοχή των σχολείων, 
την αθλοθέτηση και την επιβράβευ-
ση των συμμετασχόντων στα διάφο-
ρα προγράμματα που θα αναπτύσσει. 

Μπορεί ακόμα σε συνεργασία με 
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαί-
ας και τα σχολεία να διοργανω-
θούν διάφορα προγράμματα (συζη-
τήσεις-αναλύσεις-εκδηλώσεις) που 
να προάγουν τα πραγματικά και 
αθάνατα ιδανικά του αθλητισμού-
ολυμπισμού, την ανάγκη της εμπέ-
δωσης της αθλητοπρέπειας και του 
αγώνα κατά της βίας και της άκρα-
της και καταστροφικής εμπορευμα-
τοποίησης του αθλητισμού σε όλα τα 
επίπεδα.

Δημοτική Ομάδα ΑΚΕΛ
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Οι πολίτες να γίνουμε πρωταγωνιστές
Κώστας Σωφρονίου* 

Ο λαός μας βρίσκεται ξανά μπρο-
στά σε μια νέα εκλογική αναμέτρη-
ση και αναπόφευκτα οι βουλευτι-
κές εκλογές του Μαΐου βρίσκο-
νται σε πρώτο πλάνο. Η ιδιαιτερό-
τητα της επικείμενης αναμέτρησης 
τουλάχιστον όπως αυτή αποτυπώ-
νεται στις διάφορες δημοσκοπή-
σεις, εντοπίζεται στη μεγάλη αδια-
φορία για τις εκλογές που φαίνεται 
να επιδεικνύει μια πολύ σημαντική 
μερίδα του εκλογικού σώματος. 
Όμως η αδιαφορία και η αποχή 
από τις εκλογές αφήνει ελεύθερο 
το πεδίο στον παλαιοκομματισμό 
να αλωνίζει. Η αποχή είναι ο μεγα-
λύτερος και ο σοβαρότερος εχθρός 
της Δημοκρατίας. Αν θέλουμε να 
αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο 
μας πρέπει να προσέλθουμε μαζικά 
στις κάλπες για να καταψηφίσουμε 
τον διπολισμό της πόλωσης και να 

τιμωρήσουμε τον παλαιοκομματι-
σμό της παρακμής. 
Για να αλλάξουν τα πράγματα στον 
τόπο μας, επιβάλλεται στις εκλο-
γές του Μαίου οι πολίτες να βά-
λουν δύναμη στη ψήφο τους και να 
στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στον 
παλαιοκομματισμό των γερασμέ-
νων κομμάτων, για αλλαγή τώρα. 
Εμείς το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ 
γινόμαστε η φωνή του λαού μας, 
με νέους, άφθαρτους, ακηδεμόνευ-
τους πολιτικούς που αγαπούν την 
πατρίδα και βάζουν πάνω από όλα 
το συλλογικό ενδιαφέρον του λαού 
και του τόπου μας. Με αυτοπεποί-
θηση, με σχέδιο, με προτάσεις σε 
αυτές τις εκλογές αθροίζουμε τις 
δυνάμεις μας με όλους τους Κυ-
πρίους που αντιλαμβάνονται ότι 
τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν 
τώρα. Γιατί η αποχή βλάπτει σοβα-
ρά τη Δημοκρατία.
Η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες στον 

τόπο μας δεν απαξιούν την ουσία 
της πολιτικής. Την πολιτική την 
έχει απαξιώσει ο παλαιοκομματι-
σμός των φθαρμένων, γερασμένων 
κομμάτων. Οι πολίτες αδιαφορούν 
για την πολιτική και τα κοινά. Αδι-
αφορούν για τη χωρίς όραμα και 
προοπτική πολιτική που τους σερ-
βίρει το παλαιοκομματικό κατε-
στημένο. Αποστρέφονται τις πολι-
τικές διεργασίες γιατί βλέπουν την 
αναξιοκρατία και το ρουσφέτι να 
ανθίζουν. Γιατί διαπιστώνουν την 
άκρατη κομματοκρατία των ημετέ-
ρων να θριαμβεύει σε όλα τα επί-
πεδα. Βλέπουν ότι η πολιτική ου-
σία είναι ανύπαρκτη και η πραγμα-
τική έγνοια για τα προβλήματα του 
λαού δεν υπάρχει. 
Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 
αποτελούν μία κρίσιμη αναμέτρη-
ση για τον τόπο μας, γιατί το απο-
τέλεσμα τους θα κριθεί αν οι πο-
λίτες θα διεκδικήσουν τις αλλαγές 

που χρειάζεται η Κύπρος, στέλνο-
ντας μήνυμα με τη ψήφο τους σε 
όλο το πολιτικό σύστημα του τό-
που.
Οι πολίτες το Μάιο έχουν την ευ-
καιρία να αποκαθηλώσουν τον πα-
λαιοκομματισμό της διαπλοκής, 
της διαφθοράς, της διάλυσης και 
των προβλημάτων.
Οι πολίτες επιβάλλεται να γίνουμε 
πρωταγωνιστές και με τη ψήφο μας 
να απαιτήσουμε αυτό που χρειάζε-
ται σήμερα ο τόπος μας δηλαδή 
ένα σύγχρονο πολιτικό σχέδιο που 
να απαντά στα προβλήματα και τα 
διλήμματα της σημερινής δυσμε-
νούς πραγματικότητας που διερ-
χόμαστε. Ειδικά στα θέματα που 
αφορούν το εθνικό πρόβλημα και 
την επιβίωση του λαού μας στη γη 
των προγόνων του. 

*Δημοτικός Σύμβουλος 
Ευρωπαϊκό Κόμμα

Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστικό πράσινο
Του Άθου Αγαπητού*

Η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που 
γεννιέται, αναπτύσσεται, ακμάζει ή φθίνει και 
κάποτε πεθαίνει. Όταν οι λόγοι του θανάτου 
της δεν είναι εξωτερικοί π.χ. πόλεμος, σει-
σμοί, πυρκαγιά, αλλά είναι νοσογόνοι εσω-
τερικοί, η παρακμή έρχεται αργά, ελάχιστα 
αντιληπτή στους πολλούς και ακόμη λιγότε-
ρο αντιληπτή από τους ίδιους τους κατοίκους 
της, γιατί αυτοί σιγά - σιγά έχουν προσαρμο-
σθεί στη φθίνουσα πορεία της. Κυριότερη αι-
τία παρακμής και εγκατάλειψης μίας πόλης εί-
ναι η αδυναμία υγιεινής διαβίωσης με ό,τι ψυ-
χοσωματικό περιλαμβάνει η έννοια του όρου.
Οι δυνατότητές του πρασίνου είναι ποικίλες. 
Να παρέχει οξυγόνο, να μεταβάλλει το κλίμα 
της περιοχής, να μειώνει το θόρυβο, να περι-
ορίζει την άμεση και έμμεση ακτινοβολία, να 
απομονώνει, να κρύβει, να ελέγχει, να εμπο-
δίζει τη διάβρωση του εδάφους, να συντηρεί 
την πανίδα, να ομορφαίνει το περιβάλλον, να 
βοηθά τις κοινωνικές επαφές, να διδάσκει τον 
άνθρωπο.
Έτσι, επιγραμματικά, φαίνεται η σημασία των 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος στη δι-

αμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών διαβί-
ωσης του ανθρώπου στις πόλεις. Στην έννοια 
φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνεται όλος ο 
έμβιος φυτικός και ζωικός κόσμος, το φυσικό 
οικοσύστημα της υπαίθρου, που στοιχεία του 
πρέπει να επανενταχθούν στο αστικό περιβάλ-
λον, δηλαδή το ανθρωπογενές οικοσύστημα.
Με τις ευεργετικές επιδράσεις του πρασίνου, 
μπορεί αν όχι να λύσει, τουλάχιστον να αμ-
βλύνει τα προβλήματα ρύπανσης που υπάρ-
χουν. Το πράσινο είναι αναπόσπαστο κομμά-
τι της δομής των πόλεων. Είναι η ίδιά μας η 
ζωή. Η ανάγκη σημαντικής αύξησης του αστι-
κού πρασίνου με τη δημιουργία ελεύθερων 
και φυτεμένων χώρων είναι κάτι που δεν αμ-
φισβητείται. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν γεν-
ναίες και ριζικές προτάσεις για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος. Το να φυτέψουμε δέ-
ντρα ή να βάλουμε λουλούδια στις ζαρντινιέ-
ρες δεν θα λύσει το πρόβλημα. Η λύση πρέπει 
να είναι σφαιρική και όχι περιστασιακή. Γιατί 
η κακή λύση ενός προβλήματος αποτελεί συ-
χνά τη γενεσιουργό αιτία ενός άλλου προβλή-
ματος.
Είναι ανάγκη να υπάρξει μία πολιτική ελεύθε-
ρων και πράσινων χώρων που θα αρχίζει από 

το σχεδιασμό, θα προχωράει στη δέσμευση 
όσων ελεύθερων χώρων υπάρχουν για πράσι-
νο και θα καταλήγει στην παραχώρησή τους 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο να εξυ-
πηρετήσουν συγκεκριμένες, πραγματικές 
και καθημερινές δραστηριότητες των κατοί-
κων της κάθε περιοχής. Παράλληλα θα πρέ-
πει να υπάρξει μία αναθεώρηση του σκοπού 
και της λειτουργίας των υπαρχόντων χώρων 
πρασίνου, ούτως ώστε να μελετηθούν ξανά 
σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες, να ενω-
θούν σε ένα δίκτυο πρασίνου, όπου με πεζό-
δρομους και ποδηλατοδρόμους θα μπορεί να 
εξυπηρετείται ο κάτοικος της πόλης. 
Στη θέση της εγκατάλειψης, των σκουπιδιών, 
των πρόχειρων κατασκευών που δεσπόζουν 
στις πίσω πλευρές των κτιρίων δημιουργεί-
ται μία περιοχή δημιουργικότητας, ζωής, χα-
ράς και επικοινωνίας των κατοίκων όλων των 
ηλικιών, με υψηλή αισθητική αξία για το σύ-
νολο της περιοχής που εφαρμόζεται η ενοποί-
ηση, ή το σύνολο της πόλης αν το μέτρο επε-
κταθεί.

*Δημοτικός Σύμβουλος
Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας






