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Ο Δήμαρχος 
Πληροφορεί Και 

Σχολιάζει...!
Τις μέρες τούτες της 
γέννησης του Χριστού, 
τις μέρες της αγάπης, 
το μυαλό μας πρέπει 
να είναι κοντά στον 
συνάνθρωπο μας που 
έχει ανάγκη μιας κα-
λής κουβέντας... Ενός 
πιάτου ζεστού φαγη-
τού... 
Καλά Χριστούγεννα,  
ευτυχισμένο τον και-
νούριο χρόνο και για 
την Κύπρο μας επίλυ-
ση του προβλήματος 
της με δίκαιο τρόπο!

ΣΕΛ. 3

Εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας

Πολιτιστική σανίδα σωτηρίας

Το θέατρο Στροβόλου

Πρόσθετος λόγος περηφάνιας για τους Στρο-
βολιώτες είναι η ύπαρξη και λειτουργία του 
Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου, που συνιστά 
το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα και πιο σύγ-
χρονο σε υποδομή κλειστό θέατρο της Κύ-
πρου.

ΣΕΛ. 8

Ο Δήμος Στροβόλου θα φιλοξενήσει 
την επόμενη συνάντηση του Εκτε-
λεστικού Γραφείου του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου Q-Cities, που στόχο 
έχει την προώθηση της ποιότητας 
και των καινοτομιών στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Η 10η συνάντηση 
του Εκτελεστικού Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Q-Cities θα 
λάβει χώρα την περίοδο 7 - 10 Δε-
κεμβρίου 2010, στο οποίο Δίκτυο 
συμμετέχουν ως μέλη 12 πόλεις από 
7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΕΛ. 3

Στη σελίδα 6

Τα Λογοτεχνικά 
Πρωινά άρχισαν!
Πρόγραμμα βελτίωσης της σχέ-
σης του παιδιού με το βιβλίο.

Στη σελίδα 16

Καιρός να μάθετε 
HIP HOP!
Πρόγραμμα εκμάθησης χορού 
από «Ανοικτό Σχολείο».

Γιορτινό περιβάλλον προσφέρει και φέτος ο Δήμος 
Στροβόλου στους δημότες, προγραμματίζοντας γι’ 
αυτούς ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις που θα τους 
βάλουν μέσα στο κλίμα των Χριστουγέννων.
Την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστου-
γέννων κήρυξαν ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου Στροβόλου, με την εκδήλωση για 
τη Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου το 
Σάββατο 27 Νοεμβρίου η ώρα 5:00 μ.μ., στο προαύ-
λιο του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου να αποτελεί 
την πρώτη όλων των εκδηλώσεων που προγραμμα-
τίζονται να λάβουν χώρα την περίοδο των Χριστου-
γέννων.
Πέραν της θεαματικής φωταγώγησης του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου, η εκδήλωση περιλάμβανε καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα από τη Δημοτική Χορωδία Στρο-
βόλου και τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου 
– Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου…

ΣΕΛ. 4

Ο Στρόβολος ντύνεται Χριστουγεννιάτικα!

Στη σελίδα 4

Ασφαλές περιβάλ-
λον εργασίας!
Προσπάθεια ανάπτυξης μιας 
κουλτούρας ασφάλειας που να 
βασίζεται στη συνεργασία του 
εργοδότη και των εργοδοτουμέ-
νων.

Βράβευση Αθλη-
τών και Σωματείων

Στη σελίδα 2

Ο Δήμος Στροβόλου διοργάνωσε 
και φέτος τη θεσμοθετημένη εκ-
δήλωση «Βράβευσης Αθλητών 
και Σωματείων Στροβόλου».

Πρότυπο πόλης 
ο Στρόβολος!

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 ...... 22470340
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ................ 22318358
Λέσχη Ηλικιωμένων ........................... 22495272
Παιδική Λέσχη Περνερά ..................... 22511015
Παιδική Λέσχη Σταυρού ..................... 22511055
Παιδική Λέσχη Αγίας Μαρίνας ........... 22513821
Παιδική Λέσχη Αγ. Σπυρίδωνα ........... 22513227
Παιδική Λέσχη Χρυσελεούσα ............ 22312978
Παιδική Λέσχη Αρχαγγέλου ............... 22592792
Παιδική Λέσχη Ακρόπολης ................. 22378035
Παιδική Λέσχη Αγ. Δημητρίου............ 22316525
Παιδική Λέσχη Κων/πόλεως ............... 22320711
Παιδική Λέσχη Π. Γεωργιάδης ........... 99024974
Εργαστήρι Δημιουργικής Ενασχόλησης
“ Αριάδνη” .......................................... 99327970

Τα άρθρα μας
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν αποκλειστικά 

τους συγγραφείς τους 
και όχι την εφημερίδα.

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

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

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης
Δευτέρα - Πέμπτη 10.00πμ - 6.00μμ
Παρασκευή 8.00πμ - 2.00μμ

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

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

Εφημερίδα του Δήμου Στροβόλου

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

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

http: www.strovolos.org.cy

Κατά νόμον υπεύθυνος:
Ανδρέας Λάμπρου

Δημοτικός Γραμματέας

Επιμέλεια Έκδοσης:
Γιώργος Χριστοδούλου

Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας

Λάκης Αργυρού
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Υπεύθυνος Ύλης:
Λάκης Αργυρού

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

νος Ύλ

Σχεδιασμός - Επιμέλεια:
ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τηλ. 22780007

Επεξεργασία Κειμένων:
“Εμείς” Δημοσιογραφικές Υπηρεσίες

Εκτύπωση:
Cassoulides 

MasterPrinters

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2010
ΕΓΙΝΑΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2010
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε 
25000 αντίτυπα 

και διανέμεται δωρεάν σε όλα 
τα υποστατικά του Στροβόλου

Τις χειμερινές δημιουργίες της 
με μοναδικά κοσμήματα έκθεσε 
η Ζωή Λύρα στις 4, 5, 6 και 7 
Νοεμβρίου 2010, στις Σπηλιές 
του Πάρκου Ακροπόλεως. 
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 
κοσμήματα φτιαγμένα από φυ-
σικές ορυκτές ημιπολύτιμες 
πέτρες συνδυασμένες με γυαλί, 
κρύσταλλα και μαργαριτάρια 
γλυκού νερού. 

Ποια είναι;
Η Ζωή Λύρα 
γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην 
Αθήνα. Μετά 
το γάμο της με 
τον κύπριο Νίκο 

Λύρα βρέθηκε στην Κύπρο. 

Έχει δύο παιδιά τα οποία μεγά-
λωσαν και πήγαν σχολείο στην 
Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια, 
λόγω επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων του συζύγου της, βρέθη-
κε στον Αραβικό Κόλπο και τα 
τελευταία τρία χρόνια ζει στο 
Ντουμπάι. 
Η πρώτη της ατομική έκθεση 
έγινε στο ξενοδοχείο Majestic 
στο Ντουμπάι, τα Χριστούγεννα 
του 2009, ενώ η πρώτη της ατο-
μική έκθεση στην Κύπρο έγινε 
στη Λευκωσία τον περασμένο 
Μάιο με κοσμήματα από κοχύ-
λια, μαργαριτάρια και ασήμι. 
Συμμετείχε επίσης σε πολλές 
ομαδικές εκθέσεις στο Ντου-
μπάι σε διάφορα ξενοδοχεία 
(ακόμα και στο διάσημο πολυ-

τελές ξενοδοχείο Ατλαντίς), σε 
εμπορικά κέντρα και σε φεστι-
βάλ.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Έκθεση Φωτογραφίας «Unplugged» και το φιλανθρωπικό 
κοκτέιλ που διοργάνωσε η εταιρεία δημοσίων σχέσεων Pure, με μέγα χορηγό την Εθνική 
Ασφαλιστική Κύπρου Λτδ και τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου. Η Έκθεση Φωτογραφίας 
«Unplugged» και το φιλανθρωπικό κοκτέιλ πραγματοποιήθηκαν στο Karatello, Carob Mill 
Restaurants στη Λεμεσό, με τα έσοδα από την εκδήλωση να δοθούν στον Παγκύπριο Σύνδε-
σμο για παιδιά με καρκίνο και άλλες συναφείς παθήσεις «Κάνε μια Ευχή».

Έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων Ζωής Λύρα 
…στις Σπηλιές του Πάρκου Ακροπόλεως

Φιλανθρωπικό κοκτέιλ και έκθεση

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

Ο Δήμος Στροβόλου θα φιλοξενήσει την 
επόμενη συνάντηση του Εκτελεστικού 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Q-Cities, που στόχο έχει την προώθη-
ση της ποιότητας και των καινοτομιών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η 10η συνάντηση του Εκτελεστικού Γρα-
φείου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Q-Cities 
θα λάβει χώρα την περίοδο 7 - 10 Δεκεμ-
βρίου 2010, στο οποίο Δίκτυο συμμετέ-
χουν ως μέλη 12 πόλεις από 7 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της 
αποστολής του Δικτύου, παράλληλα με τη 
συνάντηση του Εκτελεστικού Γραφείου, 
θα πραγματοποιηθεί και η ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα «Ικανοποίηση των 
αναγκών των επόμενων γενεών».
Η συνάντηση και η ενημερωτική εκδή-
λωση εντάσσονται στην υλοποίηση της 

πρότασης «Quality Tools» και χρηματο-
δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Europe for Citizen». Στην ενημερωτική 
εκδήλωση θα παρουσιαστούν μεταξύ άλ-
λων θέματα όπως το «Ανοικτό Σχολείο», 
οι «Πράσινες πρωτοβουλίες στα σχολεία 
του Δήμου Αμαρουσίου» και η «Πιστοποί-
ηση παιχνιδότοπων».

Η παρουσίαση του προγράμματος «Ανοι-
κτό Σχολείο», το οποίο υλοποιείται με 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, και στο οποίο συμμετέ-
χουν διάφοροι Δήμοι της Κύπρου, μεταξύ 
αυτών και ο Δήμος Στροβόλου, θα γίνει 
από λειτουργό του υπουργείου σε συνερ-
γασία με το Δήμο Στροβόλου. Παρουσί-

αση θα γίνει από Λειτουργό του Δήμου 
Αμαρουσίου – Ελλάδας των περιβαλλο-
ντικών πολιτικών που λαμβάνονται σε 
σχολεία με πρωτοβουλία της συγκεκριμέ-
νης τοπικής αρχής
Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Στροβόλου 
υλοποιεί πρόγραμμα πιστοποίησης των 
παιχνιδότοπων που υπάρχουν εντός των 
δημοτικών πάρκων. Η παρουσίαση των 
απαιτήσεων για πιστοποίηση παιχνιδότο-
πων θα γίνει από λειτουργό της Κυπριακής 
Εταιρείας Πιστοποίησης.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Δίκτυο 
Q-cities αποτελεί ένα δίκτυο ευρωπαϊκών 
πόλεων, το οποίο έχει ως στόχο την προώ-
θηση της ποιότητας και των καινοτομιών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο Δίκτυο 
συμμετέχουν ως μέλη 12 πόλεις από 7 χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιότητα & καινοτομίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πρότυπο πόλης ο Στρόβολος!

Ο Δήμος Στροβόλου διοργάνωσε 
και φέτος τη θεσμοθετημένη εκ-
δήλωση «Βράβευσης Αθλητών 
και Σωματείων Στροβόλου». Η 
φετινή εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη, 24 Νοεμ-
βρίου 2010 στις 7.30 μ.μ., στο 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. 
Στην έναρξη της εκδήλωσης χαι-
ρετισμό απεύθυναν ο Δήμαρχος 
Στροβόλου κ. Σάββας Ηλιοφώ-

του, εκπρόσωποι της ΚΟΑ και 
της ΚΟΕ, ενώ ακολούθησε η 
προβολή βιντεοταινίας με εικό-
νες από τους πρόσφατους κοι-
νοπολιτειακούς αγώνες στο Νέο 
Δελχί.
Ακολούθησε απονομή τιμητικής 
διάκρισης στην αθλήτρια της 
ρυθμικής γυμναστικής, Χρυ-
σταλλένης Τρικωμίτου και επά-
θλων σε αθλητές και σωματεία 

του Στροβόλου που διακρίθηκαν 
την περίοδο 2009-2010.
Την απονομή ακολούθησε η πα-
ροχή οικονομικής επιχορήγησης 
στα αθλητικά ενεργά σωματεία 
που εδρεύουν στο Στρόβολο και 
στην συνέχεια ακολούθησε δεξί-
ωση για όσους μας τίμησαν με 
την παρουσία τους.
Τέλος, να σημειωθεί ότι η είσο-
δος για το κοινό ήταν ελεύθερη.

Βράβευση Αθλητών και Σωματείων Στροβόλου
Προάγουμε τη φυσική κατάσταση!

• Τις μέρες τούτες της γέννησης του Χρι-
στού, τις μέρες της αγάπης, το μυαλό μας 
πρέπει να είναι κοντά στον συνάνθρωπο 

μας που έχει ανάγκη 
μιας καλής κουβέ-
ντας... Ενός πιάτου 
ζεστού φαγητού... 
Λίγων  ευρώ για να 
πληρώσει ένα λογα-
ριασμό... Εύχομαι η 
πρόταση μου για 
δημιουργία Υπη-
ρεσίας Κοινωνικής 

Πρόνοιας στον Δήμο μας να υλοποιηθεί, 
γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διευ-
ρύνουμε την κοινωνική μας προσφορά. 
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρεθούμε 
κοντά στον πάσχοντα.. Τον έχοντα ανά-
γκη της ζεστής και ανθρώπινης αγκαλιάς 
του Δήμου...
• Στον Δήμο μας βρίσκονται σε εξέλιξη 
δύο μεγάλα οδικά έργα. Αρχαγγέλου και 

περιοχή ΓΣΠ. Αρκετών άλλων προχωρά ο 
σχεδιασμός. Όχι όμως με τον απαιτούμε-
νο ρυθμό. Πριν από λίγες μέρες ανασκο-
πήσαμε με το Τμήμα Πολεοδομίας και τα 
Δημόσια έργα όλα τα έργα και ζητήσαμε 
επίσπευση. Δυστυχώς οι πόλεις μας ολο-
κληρώθηκαν χωρίς να προηγηθούν τα 
ανάλογα έργα υποδομής, τα οποία πρέπει 
να συμπληρώνονται κατά προτεραιότητα 
και με τρόπο που να προκαλούν την λι-
γότερη ταλαιπωρία. Όλα μαζί εκτός του 
ότι είναι αδύνατο, θα προκαλέσουν πα-
ράλυση...
• Η πρόοδος των οδικών έργων που 
υπολείπονται, σχετίζεται άμεσα με τα 
οικονομικά και τις προτεραιότητες του 
κράτους. Οι δρόμοι  δεν έχουν έσοδα, 
εκτός εάν μπουν διόδια που δεν είναι η 
περίπτωση μας, και έτσι δεν μπορούν να 
γίνουν με την γνωστή μέθοδο BOT, γιατί 
δεν ενδιαφέρουν κανένα ιδιώτη επενδυτή. 
Πρέπει να γίνουν με πόρους του κράτους 

ή με άλλη μέθοδο χρηματοδότησης από 
μεγαλοεργολάβους και αποπληρωμής με 
δόσεις, αλλά οπωσδήποτε με ψηλότερο 
κόστος.
• Καταβάλουμε προσπάθειες να απαμβλή-
νουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην 
περιοχή του σταδίου ΓΣΠ. Συνεργαζόμα-
στε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και αισιοδοξούμε ότι θα τα καταφέρουμε. 
Δύσκολο αλλά θα γίνει. Ευχαριστούμε 
την Αστυνομία και τους φιλάθλους που 
συνεργάζονται μαζί μας. Οι Τροχονόμοι 
μας θα είναι εκεί για να καθοδηγούν τον 
κόσμο. Να τον βοηθούν να πλησιάσει 
και να απομακρυνθεί πιο γρήγορα και με 
ασφάλεια...
• Στον Στρόβολο υπήρξε οργασμός ανά-
πτυξης τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν έχου-
με όλα τα έργα υποδομής! Τώρα θέλουμε 
περισσότερη κοινωνική και πολιτιστική 
προσφορά. Είναι λογικό ότι το Κράτος 
τώρα θα ρίξει και σε άλλες πόλεις τα χρή-

ματα και την βοήθεια του. Όταν βλέπου-
με την Λευκωσία, την πρωτεύουσα μας, 
να προχωρά πρέπει να χαιρόμαστε και όχι 
να μεμψιμοιρούμε. Το ίδιο όταν ακούμε 
για την Λεμεσό, την Πάφο, την Λάρνακα. 
Είναι όλες πόλεις δικές μας. Είναι η Κύ-
προς μας. Αυτά, για κάποιες μικρόψυχες 
και λαοπλάνες φωνές που ακούονται...
• Η αύξηση της παραγωγικότητας της Δη-
μοτικής Υπηρεσίας είναι το αντίδοτο της 
οικονομικής κρίσης που περνούμε και 
αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Πέραν 
από την προσπάθεια όλου του προσωπι-
κού, χρειάζεται και η βοήθεια των δημο-
τών, οι οποίοι πρέπει να αντιδρούν όταν 
βλέπουν φυγόπονους υπαλλήλους έξω 
στους δρόμους ή και όταν έχουν εισηγή-
σεις για βελτίωση να τις κάνουν. 
Καλά Χριστούγεννα,  ευτυχισμένο τον 
καινούριο χρόνο και για την Κύπρο μας 
επίλυση του προβλήματος της με δίκαιο 
τρόπο!

Του Δημάρχου 
Σάββα Ηλιοφώτου

Ο Δήμαρχος Πληροφορεί Και Σχολιάζει...!
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Γιορτινό περιβάλλον προσφέρει και 
φέτος ο Δήμος Στροβόλου στους δη-
μότες, προγραμματίζοντας γι’ αυτούς 
ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις που 
θα τους βάλουν μέσα στο κλίμα των 
Χριστουγέννων.
Την έναρξη της εορταστικής περιόδου 
των Χριστουγέννων κήρυξαν ο Δήμαρ-
χος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου Στροβόλου, με την εκδήλωση για τη 
Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου το Σάββατο 27 Νοεμβρίου η 
ώρα 5:00 μ.μ., στο προαύλιο του Δημο-
τικού Μεγάρου Στροβόλου να αποτελεί 
την πρώτη όλων των εκδηλώσεων που 
προγραμματίζονται να λάβουν χώρα την 
περίοδο των Χριστουγέννων.
Πέραν της θεαματικής φωταγώγησης του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου, η εκδήλω-
ση περιλάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα από τη Δημοτική Χορωδία Στροβό-
λου και τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου 
Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημί-
ου Κύπρου.
Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 
μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια 
της έκθεσης χριστουγεννιάτικου βιβλίου 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου, η 

οποία θα παραμείνει ανοικτή για το κοι-
νό από τις 2 – 31 Δεκεμβρίου, τις ώρες 
λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Την έκθεση διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου.

Παιδικό Πανηγύρι
Μεγάλης σημασίας το Παιδικό Χριστου-
γεννιάτικο Πανηγύρι που διοργανώνει το 
Σάββατο και Κυριακή (11-12/12/2010) ο 
Δήμο μας στο Δημοτικό Μέγαρο Στρο-
βόλου. Η έναρξη προγραμματίστηκε να 
γίνει στις 16:00 μ.μ., με την παρουσία 
Άγιου Βασίλη, ταχυδακτυλουργού και 
παλιάτσου να δημιουργούν κλίμα γιορτι-
νό προς χάριν των παιδιών.
Το Παιδικό Χριστουγεννιάτικο Πανηγύρι 
περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
που το Σαββάτο θα παρουσιάσουν τα 
Δημοτικά Σχολεία και τα Λύκεια Στρο-
βόλου, η Συμφωνική Μπάντα Δήμου 
Στροβόλου και του Ευρωπαϊκού Πανε-
πιστημίου Κύπρου, ενώ θα συμμετέχει 
η γνωστή τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. 
Όσον αφορά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
της Κυριακής, τη δεύτερη μέρα δηλαδή 
λειτουργίας του Παιδικού Χριστουγεν-
νιάτικου Πανηγυριού, αυτό θα παρουσι-

άσουν τα Δημοτικά Σχολεία και Λύκεια 
Στροβόλου και θα συμμετέχει το Σχήμα 
Παραδοσιακών Οργάνων «Μουσική Κι-
βωτός», με κάλαντα του Δωδεκαημέρου.
Το Παιδικό Χριστουγεννιάτικο Πανηγύ-
ρι ακολουθεί η διοργάνωση Συναυλίας 
από το Δήμο Στροβόλου, τη Δευτέρα 
20/12/2010, ώρα 20:30 μ.μ., στο Δημοτι-
κό Θέατρο Στροβόλου, με παραδοσιακά 
κάλαντα του Ελληνισμού και εκκλησια-
στικούς ύμνους του Δωδεκαημέρου, όπου 
τα μουσικά σύνολα της Ιερά Μητροπόλε-

ως Λεμεσού, όπως η χορωδία «Ρωμανός 
ο Μελωδός», η χορωδία Κοινότητας 
Νέων και το Μουσικό Σχήμα Σχολής 
Παραδοσιακών Οργάνων θα προσφέ-
ρουν στο κοινό γιορτινά τραγούδια και 
μουσικές των Χριστουγέννων.
Ημέρα μουσικής και η Τρίτη 21/12, με 
τη διοργάνωση στο Δημοτικό Μέγαρο 
Στροβόλου χριστουγεννιάτικης συναυ-
λίας από τη Συμφωνική Μπάντα του 
Δήμου και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που θα παρουσιάσουν σε συ-
νεργασία με τη Φιλαρμονική της Αστυ-
νομίας Κύπρου.
Τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ο 
Δήμος θα ολοκληρώσει με τις θεατρικές 
παραστάσεις που θα παρουσιάσουν τα 
παιδικά Θεατρικά Εργαστήρια του Δή-
μου Στροβόλου την Τετάρτη 22/12 και 
ώρα 18:30 μ.μ.. Συγκεκριμένα, το εργα-
στήρι για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών θα 
ανεβάσει παράσταση με το λαϊκό παρα-
μύθι «Η Κάλλω και οι καλικάντζαροι» σε 
διασκευή της Ιωάννας Σιαφκάλλη, ενώ 
το Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 13-18 
ετών θα προσφέρει στο κοινό σκηνές από 
το θεατρικό έργο «Μπαμπάδες με ρούμι» 
των Ρέππα-Παπαθανασίου.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς πε-
ριβάλλοντος εργασίας, με την ανά-
πτυξη μίας κουλτούρας ασφάλειας, 
η οποία να βασίζεται στη συνεργα-
σία του εργοδότη και των εργοδο-
τουμένων, εφαρμόζεται απόλυτα 
μέσα από το θεσμό των Επιτροπών 
Ασφάλειας του Δήμου.
Στο Δήμο Στροβόλου εφαρμόζεται ο 
θεσμός των Επιτροπών Ασφαλείας 
στη βάση των Περί Επιτροπών Ασφά-
λειας στους Χώρους Εργασίας Κανο-
νισμών του 1997. Στα πλαίσια αυτά 
διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για τους εκπροσώπους και τα μέλη 
των Επιτροπών, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τις 
συντεχνίες των εργοδοτουμένων.
Στις 9 και 16 Νοεμβρίου, με έγκριση 
του Δημοτικού Γραμματέα, πραγμα-
τοποιήθηκαν από μέλη των επιτρο-
πών δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις 
σε εξωτερικά συνεργεία του Δήμου. 
Σε συνεργασία με τη Λειτουργό 
Ασφάλειας του Δήμου, τα μέλη των 
επιτροπών κλήθηκαν μέσα από τη 
λειτουργία των συνεργείων να εντο-
πίσουν τυχόν προβλήματα και ελλεί-
ψεις όσον αφορά την εφαρμογή των 

μέτρων ασφάλειας και να προτείνουν 
διορθωτικές ενέργειες προς μελέτη 
και συζήτηση.
Με την ολοκλήρωση των επιθεωρή-
σεων θα συζητηθούν σε συνεδρία των 
επιτροπών τα ευρήματα και θα ετοι-
μαστεί σχετική έκθεση η οποία θα 
υποβληθεί στη Διεύθυνση του Δήμου. 
Η διενέργεια επιθεωρήσεων από τα 
μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας θα 
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
με στόχο την άμεση εμπλοκή των ερ-
γαζομένων στη βελτίωση των συνθη-
κών ασφάλειας και υγείας στο Δήμο 
Στροβόλου.

Εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας
Ο Στρόβολος ντύνεται Χριστουγεννιάτικα!

Επιθεωρήσεις μελών Επιτροπών Ασφάλειας του Δήμου
Δημιουργούμε ασφαλές περιβάλλον εργασίας!
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Συνέχεια στο πρόγραμμα βελτίωσης 
της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο 
και τη βιβλιοθήκη δίνουμε και φέτος 
με την επανέναρξη των Λογοτεχνι-
κών Πρωινών, που άρχισαν πανηγυ-
ρικά την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου στο 
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Γνωρίζοντας ότι η ανάγνωση των βι-
βλίων είναι ένα γερό θεμέλιο της μά-
θησης του παιδιού, που το καλλιεργεί 
πνευματικά, το ψυχαγωγεί και κυρίως 
του διαπλάθει το χαραχτήρα, πλουτίζει 
τις γνώσεις του και διευρύνει τη φα-
ντασία του παιδιού, πραγματοποιούμε 
για 17η χρονιά το θεσμό των Λογοτε-
χνικών Πρωινών με στόχο την αύξηση 
της αναγνωσιμότητας στα παιδιά. 
Στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν 
μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο 
Χρυσελεούσας (ΚΒ) και οι συγγραφείς 
Μαρία Πυλιώτου και Κίκα Πουλχερί-
ου, καταξιωμένες συγγραφείς κυπρι-
ακής παιδικής λογοτεχνίας, οι οποίες 
μίλησαν στα παιδιά για το έργο τους 
και την ωφέλεια της χρήσης της βιβλι-
οθήκης και την αξία της ανάγνωσης 
βιβλίων.

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 επι-
σκέφθηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Αγί-
ας Μαρίνας (ΚΒ). Στους μαθητές μίλη-
σε ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, συντα-
ξιούχος εκπαιδευτικός και συγγραφέας 
παιδικής λογοτεχνίας. Οι επισκέψεις, 
στο πλαίσιο των Λογοτεχνικών Πρω-
ινών, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη από 
μαθητές δημοτικών σχολείων, θα συ-
νεχίζονται κάθε Τετάρτη μέχρι το τέλος 
της σχολικής χρονιάς.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η βι-
βλιοθηκονόμος του Δήμου Στροβόλου, 
Δέσποινα Μασούρεκκου, είναι  στη δι-
άθεση  οποιουδήποτε σχολείου επιθυ-
μεί να επισκεφθεί και να ξεναγηθεί στο 
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Όσο για τους πιστούς φίλους του βι-
βλίου και τα μέλη μας πρέπει να ανα-

φέρουμε ότι η Βιβλιοθήκη συνεχίζει 
τον εμπλουτισμό της με νέες εκδόσεις 
σε διάφορα και ποικίλα θέματα. Προς 
αυτή την κατεύθυνση βοηθά και η συ-
νέχιση των δωρεών βιβλίων από ιδιώ-
τες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Τηρείτε τους κανόνες
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
μελών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 
παρακαλούνται τα μέλη της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Στροβόλου, τα οποία 
έχουν δανειστεί βιβλία και δεν έχουν 
επιστραφεί εντός 21 ημερών από την 
ημερομηνία δανεισμού τους, όπως 
προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας 
της βιβλιοθήκης, να επιστρέψουν τα 
δανεισμένα βιβλία, το συντομότερο δυ-
νατόν, προκειμένου να ωφεληθούν και 
άλλοι δημότες. Με την ελπίδα ότι θα 
ανταποκριθούν θετικά στην πιο πάνω 
παράκληση μας τους ευχαριστούμε εκ 
των προτέρων. Μάλιστα, έχει τοποθε-
τηθεί θυρίδα επιστροφής βιβλίων στην 
είσοδο της βιβλιοθήκης, για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού 
κοινού σε περίπτωση που η βιβλιοθήκη 
είναι κλειστή.

Χριστούγεννα...
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου 
Στροβόλου γίνεται και πάλι το επίκε-
ντρο των εκδηλώσεων, αφού μόνο το 
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο και ο 
Όμιλος Φίλων της Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης διοργανώνουν σειρά δραστηρι-
οτήτων το τελευταίο δίμηνο του έτους 
2010.
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου 
θα γιορτάσουν Χριστούγεννα παιδιά 
από τις παιδικές λέσχες του Δήμου, με 
την εκδήλωση που έχει καθοριστεί στις 
27 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 3:00-4:30 
μ.μ. να συνδιοργανώνουν το Πολυδύ-
ναμο Κέντρο Στροβόλου και η Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη.
Έπειτα, ακολουθεί η χριστουγεννιάτι-
κη εκδήλωση της Δευτέρας, 3 Ιανουα-

ρίου 2011, που διοργανώνουν και πάλι 
το Πολυδύναμο Κέντρο Στροβόλου και 
η Δημοτική Βιβλιοθήκη και που θέμα 
της θα έχει: «Χριστούγεννα και Πρω-
τοχρονιά μέσα από βιβλία παιδικής 
λογοτεχνίας».
Πολύ σημαντική είναι η εκδήλωση που 
πραγματοποίησε ο Όμιλος Φίλων Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου την 
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010, στα πλαί-
σια της οποίας παρουσιάστηκαν τα 
βιβλία «Το μενταγιόν της Σμυρνιάς» 
της Μαρούλας Παΐκκου, «Ντο-ρε-μι-

φα-σολ… Μουσικό ταξίδι ξεκινώ» 
έκδοση του Ιδρύματος Λητώ Παπαχρι-
στοφόρου και τα κυπριακά διηγήματα 
και άλλα αφηγήματα του Δημοσθένη 
Σταυρινίδη με επιμέλεια Χρ. Χατζηα-
θανασίου. Η εκδήλωση περιελάμβανε 
και σύντομο μουσικό πρόγραμμα από 
τη Στέλλα Στυλιανού και τον Ανδρέα 
Ψαρούδη. Οι επόμενες προγραμματιζό-
μενες εκδηλώσεις του Ομίλου θα είναι 
η έκθεση χριστουγεννιάτικων βιβλίων, 
που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 
Δεκεμβρίου 2010, ώρα 7:00 μ.μ., στο 
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε 
συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο ΜΕ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρου-
σιαστεί σύντομο μουσικό πρόγραμμα 
από την παιδική χορωδία του Δήμου. 
Την έκθεση θα μπορεί μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου 2010 να επισκέπτεται το 
κοινό τις ώρες λειτουργίας της βιβλι-
οθήκης.
Επόμενη εκδήλωση είναι το κόψιμο 
της βασιλόπιτας του Ομίλου στις 15 
Ιανουαρίου 2011, ώρα 7:00 μ.μ., στην 
Αίθουσα Υποδοχής του Δημοτικού 
Μεγάρου Στροβόλου σε συνεργασία 
με τον Κ.Σ.Π.Ν.Β., όπου θα παρουσια-
στεί και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Όλες οι δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου
Τα Λογοτεχνικά Πρωινά άρχισαν!

Πρότεινέ μας!
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δή-
μου Στροβόλου λειτουργεί με στό-
χο να προσφέρει στο κοινό και δη 
στους φίλους της βιβλιοθήκης την 
ευκαιρία να διαβάσουν πληθώρα 
συγγραμμάτων από διαφορετικά 
θέματα και είδη. Έχοντας λοιπόν 
το χαρακτήρα δημόσιας βιβλιο-
θήκης, δίνουμε την ευκαιρία στα 
μέλη και τους φίλους της βιβλιο-
θήκης να μας προτείνουν βιβλία 
ή άλλο υλικό που θα ήθελαν να 
υπάρχει, για να μπορούν οι ίδιοι ή 
κάποιοι άλλοι να το δανειστούν. 
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Ευτυχώς που βρέθηκε! Το θέατρο Στροβόλου για την Κύπρο

Πολιτιστική σανίδα σωτηρίας...!
Πρόσθετος λόγος περηφάνιας για 
τους Στροβολιώτες είναι η ύπαρξη 
και λειτουργία του Δημοτικού Θεά-
τρου Στροβόλου, που συνιστά το με-
γαλύτερο σε χωρητικότητα και πιο 
σύγχρονο σε υποδομή κλειστό θέα-
τρο της Κύπρου.
Στεγάζεται στο κτίριο του Δήμου στη 
λεωφόρο Στροβόλου. Η πρώτη του πα-
ράσταση έλαβε χώρα στις 24/06/2003, 
με την Κρατική Ορχήστρα Βορείου 
Ελλάδας, η οποία εντασσόταν στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων της Ελλη-
νικής Πρεσβείας για τη λήξη της θη-
τείας της Ελληνικής Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, στις 3 
Ιουλίου 2003, πραγματοποιήθηκαν τα 
καλλιστεία, ενώ από το Σεπτέμβριο 
του ίδιου έτους άρχισε και η κανονική 
του λειτουργία με το Διεθνές Φεστι-
βάλ ΚΥΠΡΙΑ 2003, που στο εξής θα 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Δη-
μοτικό Θέατρο. Τρεις μήνες μετά θα 
τελεστούν τα εγκαίνια του Δημοτικού 
Θεάτρου Στροβόλου από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, κ. Τάσσο Παπαδό-
πουλο, για να ακολουθήσει συναυλία 
με τον Κυπριανό Κατσαρή και τον Μά-
ριο Τόκα. Έκτοτε το Δημοτικό Θέατρο 

Στροβόλου σημειώνει αλλεπάλληλες 
επιτυχίες. Απόδειξη αυτού, είναι οι 
800 παραστάσεις (συμφωνικές ορχή-
στρες, συναυλίες, μπαλέτα, όπερες, θέ-
ατρα, βραβεύσεις, συνέδρια κ.λπ.) που 
πραγματοποιήθηκαν στα εφτά χρόνια 
λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου 

Στροβόλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τις συναυλίες του Αλκίνοου Ιωαννίδη, 
του Κώστα Χατζή, Λίας Βίσσης και 
Μαργαρίτας Ζορμπαλάς αλλά και τις 
ορχήστρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Μότσαρτ Βιέννης με τενόρο τον Κύ-
προ Πατσαλίδη, την κρατική όπερα 
Πολωνίας κ.α. Τα πιο πάνω ενισχύουν 
η ζήτηση και η προτίμηση του Δημοτι-
κού Θεάτρου από πάρα πολλά δημόσια 
και ιδιωτικά σχολεία, δημοτικής και 
μέσης εκπαίδευσης, σχολές χορού-
μπαλέτου και καλλιτεχνικούς ή άλλου 
είδους φορείς.

Σύγχρονο θέατρο
Πέραν των μεγάλων αποδόσεων του 
προσωπικού, στην επιτυχημένη πορεία 
του Δημοτικού Θεάτρου συνέβαλε 
κατά πολύ το μέγεθος και η σύγχρονη 
υποδομή του. 
Το Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου είναι 
χωρητικότητας 858 θέσεων (635 στην 
πλατεία και 223 στον εξώστη), από τις 
οποίες ικανοποιητικός αριθμός αφορά 
ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για ανά-
πηρους. Πολύ σημαντικό είναι και το 
μεγάλο μέγεθος της σκηνής (13×12m), 
το οποίο μπορεί να επεκταθεί μέχρι 
18×12. 
Υψηλού επιπέδου είναι ο φωτισμός και 
το ηχητικό σύστημα του Δημοτικού 
Θεάτρου, με τους 128 προβολείς, τα 
δύο following spot, τα 20 σταγγόνια 
και τον acoustic wall να δημιουργούν 
το κατάλληλο πλαίσιο. Σημαντικά 
στοιχεία της υποδομής του Δημοτικού 
Θεάτρου είναι οι ανελκυστήρες σκηνής 
και φόρτωσης, τα έξι καμαρίνια, το σύ-
στημα ενδοεπικοινωνίας, κλιματισμού 
και πυρασφάλειας, ο αποθηκευτικός 
χώρος και ο έξτρα χώρος για πρόβα και 
εξάσκηση.
Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη χώ-
ρων στάθμευσης στα δυτικά του κτιρί-
ου, κατά μήκος του Γραμμικού Πάρκου 
του Πεδιαίου. Για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες υπάρχουν διαμορφωμένοι χώ-
ροι στάθμευσης στο προαύλιο του Δη-

μοτικού Θεάτρου.
Το Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου δια-
θέτει επίσης σχέδιο πυρόσβεσης και 
εκκένωσης σε περιπτώσεις έκτακτων 
αναγκών, το οποίο έχει κοινοποιήσει 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύ-
πρου. Επίσης, για σκοπούς ασφάλειας 
διενεργήθηκε Μελέτη Εκτίμησης Κιν-
δύνου, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις 
του θεάτρου. Αξίζει τέλος να σημει-
ωθεί ότι το Δημοτικό Θέατρο Στρο-
βόλου βρίσκεται σε διαδικασία προς 
πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο 
ποιότητας ISO9001:2008.

Προσωπικό
Το κατάλληλο και άρτια εκπαιδευ-
μένο προσωπικό του Δημοτικού 
Θεάτρου Στροβόλου συνέβαλε στο 
να οργανωθούν με πλήρη επιτυχία 
γύρω στις 800 παραστάσεις. Το 
προσωπικό του θεάτρου αποτελούν 
οι Χάρης Χαραλάμπους (συντονι-
στής), Χάρης Ευθυμιάδης (τεχνι-
κός), Δημήτρης Τζιωνής (τεχνικός), 
Γεωργία Τενίζη (γραφέας) και Γρη-
γόρης Παπαγεωργίου (φωτιστής). 
Είναι σημαντικό να αναφερθούμε 
στη συνεχή εκπαίδευση του προσω-
πικού. Μέσα από την παρακολούθη-
ση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και σεμιναρίων σε θέματα όπως 
Ασφάλεια και Υγεία, Πρώτες Βοή-
θειες, Πυρόσβεση, Εκκένωση Κτι-
ρίου, Εξυπηρέτηση Πελατών κ.α., 
το προσωπικό απόκτησε τις απαραί-
τητες δεξιότητες για τη λειτουργία 
ενός σύγχρονου θεάτρου.

Θέατρο για όλους!
Το Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου δεν 
λειτουργεί μονάχα για τις παραστά-
σεις που ο Δήμος και αυτό το ίδιο 
οργανώνουν. Αντίθετα, ο οποιοσδή-
ποτε φορέας, ίδρυμα ή ιδιώτης μπο-
ρεί να ενοικιάσει το χώρο, ώστε να 
ανεβάσει ή/και να πραγματοποιήσει 
οποιαδήποτε είδους παράσταση.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει 
πρώτα να προχωρήσει στην υπο-
βολή αίτησης και αφού εγκριθεί, 
να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο 
βάσει του οποίου καθορίζεται το 
κόστος ενοικίασης του Δημοτικού 
Θεάτρου.
Για πληροφορίες αναφορικά με την 
ενοικίαση του θεάτρου επικοινωνή-
στε με την κα Γεωργία Τενίζη στο 
τηλ. 22470407. Για συντονισμό 
και οργάνωση των παραστάσε-
ων επικοινωνήστε με τον κ. Χάρη 
Χαραλάμπους στα τηλ. 22519574 
– 22470407 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση theatro@strovolos.org.
cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 
22470400.

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ

Σας περιμένουμε...

102 Tseriou str., Strovolos Tel: 22 320040

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2010
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η διεύθυνση και το προσωπικό του καταστήματος καλλυντικών 
Health & Beauty Secrets σας εύχεται Καλές Γιορτές. 

Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες αρωμάτων, ειδών 
περιποίησης προσώπου και σώματος και είδη μακιγιάζ.

Επίσης στον ημιόροφο του καταστήματος λειτουργεί Spa όπου μπορείτε να 
χαλαρώσετε με θεραπείες προσώπου και σώματος,

μανικιούρ, πεντικιούρ και αποτριχώσεις
Στον ίδιο χώρο συστεγάζεται και η διαιτολόγος- διατροφολόγος

κα Νατάσα Παπαηρακλέους
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
Πολιτιστικές δραστηριότητες στο Δήμο Στροβόλου
Μεγάλη είναι η συμβολή του Δήμου 
Στροβόλου στην πολιτιστική ανά-
πτυξη της πόλης μας, με την προ-
σφορά στους δημότες ποικίλων πο-
λιτιστικών δράσεων, που συνεχώς 
λαμβάνουν χώρα λόγω του υψηλού 
ρυθμού εργασιών στον Κλάδο Πο-
λιτιστικών Δραστηριοτήτων. 

Στον Κλάδο Πολιτιστικών Δραστη-
ριοτήτων εργάζονται η Λειτουργός 
Δημοτικής Υπηρεσίας Ειρήνη Βιο-
λάρη και η Βοηθός Γραμματειακός 
Λειτουργός Χρύσω Σουρουλλά, στις 
οποίες ανατίθεται το δύσκολο έργο 
της διοργάνωσης πολλών, μεγάλων 
και επιτυχημένων πολιτιστικών γεγο-
νότων.
Όπως προαναφέραμε, ο Κλάδος έχει 
την ευθύνη της οργάνωσης και δι-
εκπεραίωσης των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων του Δήμου. Διαχειρίζεται 
επίσης τη λειτουργία των Ομίλων και 
Εργαστηρίων του Δήμου και είναι 
υπεύθυνος για τον εορταστικό διάκο-
σμο κατά την περίοδο των Χριστου-
γέννων, του Πάσχα και των εθνικών 
εορτών. 

Το γραφείο του Κλάδου Πολιτιστι-
κών Δραστηριοτήτων βρίσκεται στο 
Δημοτικό Μέγαρο, γραφείο αρ. 26, 
α’ όροφος.

Μαγική συναυλία
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 είχαμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε σε μια μο-

ναδική εμφάνιση στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Στροβόλου τη διεθνούς φήμης 
Ορχήστρα Δωματίου Βασιλείας Ελ-
βετίας  (Kammerorchester Basel). 
Η Ορχήστρα ερμήνευσε έργα των 
W.A. Mozart, M. Wiesenberg, Pablo 
de Sarasate και P.I. Tchaikovsky, 
με σολίστ στο βιολί τους Wolfgang 

Schroeder και Julia Schroeder και 
εξάρχουσα την Juki Kasai. 
Η εξαιρετική και με πάθος ερμηνεία 
της Ορχήστρας και των σολίστων 
μάγεψαν κάθε παρευρισκόμενο. Η 
συναυλία διοργανώθηκε από το Δήμο 
Στροβόλου και αποτελεί την πρώτη 
εμφάνισή της στην Κύπρο.

Χρύσω Σουρουλλά 
Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός

Ειρήνη Βιολάρη 
Λειτουργός Δημοτι-

κής Υπηρεσίας

Τώρα με νέο ιδιοκτήτη, τον κο Γιάννη Ηροδότου
Αναλαμβάνουμε τα Χριστουγεννιάτικα πάρτυ σας μέχρι 150 άτομα, με ή χωρίς ζωντανή μουσική, σε ειδικές τιμές.

Η μουσική από 60 άτομα και άνω είναι δωρεάν.

Παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς
Διοργανώνουμε Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, με πλούσιους παραδοσιακούς μεζέδες και κυρίως πιάτο γαλοπούλα με γέμιση

Προκρατήστε έγκαιρα στα τηλ. 22 422860 / 22 496080

Παρασκευή - Σάββατο
Ζωντανή μουσική Λαϊκά - Ρεμπέτικα 

με τον Αντρέα Ευσταθίου στο μπουζούκι - τραγούδι

Διεύθυνση: Αθηνών 34, Στρόβολος

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

ΣΤΑ    
   Α

ΣΙΔ
ΕΡΩΤΑ

  Τ
Ε
Ρ
Μ

Α

K&P QUICK IRONING SERVICES LTD

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

Delivery (παραλαβή και παράδοση)

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

DELIVERY
TAKE AWAY

Τσερίου 140, Στρόβολος, Τηλ. 99 531761, 22 388959

ΣΠΙΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΑΡΑΣ - ΟΦΤΟ ΚΛΕΦΤΙΚΟ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) ΚΑΙ ΣΟΥΒΛΑ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
Δεξιώσεις, Παιδικά Πάρτυ, Επετείους, 
Συνεστιάσεις, Αφυπηρετήσεις, 
Αποφοιτήσεις, Ιδιωτικά Τραπέζια και Παντός 
Είδους Πάρτυ με Πολλά Πολλά Φαγητά!!!

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙ & ΒΡΑΔΥ ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ελάχιστη παραγγελία για Delivery €10.00
Χρέωση Delivery €1.80

Η χορωδία Δήμου Στροβόλου ιδρύ-
θηκε το Σεπτέμβρη του 1991. Είναι 
μικτή, τετράφωνη χορωδία, αποτε-
λείται από 50 μέλη και στο πιάνο 
συνοδεύει η Έλενα Αριστοδήμου. 
Την καλλιτεχνική διεύθυνση και 
προετοιμασία της χορωδίας έχει ο 
Στέλιος Καραολής.
Στόχοι της χορωδίας είναι η καλλι-
τεχνική προσφορά στο χώρο της χο-
ρωδιακής μουσικής και η ανάπτυξη 
ευρύτερης μουσικής παιδείας στο 
Δήμο. Η διατήρηση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς ήταν και παραμένει 
ένας από τους βασικούς σκοπούς της 
χορωδίας, όπως και η συνεργασία με 
άλλους καλλιτεχνικούς φορείς, τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Η χορωδία έχει συμμετάσχει σε εκ-
δηλώσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα 
(Βέροια, Θεσσαλονίκη, Πεύκη, Κο-
ρωπί, Ρόδος, Κρήτη), σε ολυμπιάδες 
χορωδιών, στη Βρέμη της Γερμανίας 
το 2004 και στο Γκρατζ της Αυστρί-
ας το 2008, όπου βραβεύτηκε με το 
αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία που 
συμμετείχε. 

Διεθνή φεστιβάλ
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της 
δημοτικής χορωδίας στο διεθνές φε-
στιβάλ χορωδιών «Cantus Angeli», 
που πραγματοποιήθηκε στο Σαλέρνο 
Ιταλίας, από τις 20-24 Οκτωβρίου 
2010. 
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η χορωδία 

είχε συνολικά τέσσερεις εμφανίσεις, 
ερμηνεύοντας υπέροχες ελληνικές με-
λωδίες. Η εναρκτήρια συναυλία πραγ-
ματοποιήθηκε στην Εκκλησία του 
Αγίου Φραγκίσκου στο Cava Tirreni. 
Ακολούθησαν συναυλίες στην Εκ-
κλησία S. Giovanni, στο Parco και 
στο μοντέρνο θέατρο Villa Rufolo στο 

Ravello. Τέλος, το "Great Concert of 
Choirs" πραγματοποιήθηκε στο Δημο-
τικό Θέατρο της Mercato S. Severino 
του Σαλέρνο. 
Αποκορύφωμα του φεστιβάλ ήταν το 
αποχαιρετιστήριο γεύμα, στο οποίο η 
χορωδία ξεσήκωσε με τα τραγούδια 
της όλους τους παρευρισκομένους, οι 
οποίοι  χόρεψαν  στο ρυθμό κυπρια-
κών και ελληνικών παραδοσιακών 
τραγουδιών.

Συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ «Cantus Angeli»
Χορωδία Δήμου Στροβόλου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2010

Λεωφ. Τσερίου 37, 2040 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ. 22 512 451, Φαξ: 22 512 452
Website: www.lemesios.com

OΛΟΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Λεωφ. Τσερίου 169, 2045 Στρόβολος, Τηλ. 22429156, 22421399, Φαξ: 22428282, Κινητό: 99629147
e-mail: dchristoforou@cytanet.com.cy

ΚΤΗΝιΑΤριΚΟ ΦΑρΜΑΚΕιΟ
Δημήτριος Χριστοφόρου ΛΤΔ

Kοντά μας θα βρείτε:
• Κτηνιατρικά προϊόντα • Είδη pet shop • Τροφές σκύλων και γάτων • Τροφές για πουλερικά και κουνέλια 
• Γάλα σκόνη για μοσχάρια και αμνοερίφια  • Απολυμαντικά• Ταΐστρες, ποτίστρες κλπ.
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ΝΕΟΛΑΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος 
«Ανοιχτό Σχολείο» πραγματοποι-
ούνται δημιουργικές δραστηριό-
τητες εν είδει προγραμμάτων εκ-
παίδευσης και εκμάθησης χορών, 
αθλημάτων και άλλων χρήσιμων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Ως τέτοιο, το πρόγραμμα εκμάθη-
σης χορού hip hop σημειώνει μεγάλη 
επιτυχία, με την καθηγήτρια Στυ-
λιάνα Αριστείδου να προσφέρει τις 
τεχνικές της γνώσεις στα παιδιά του 
Στροβόλου, δίνοντάς τους την ευκαι-
ρία να μάθουν τον αγαπημένο τους 
χορό…

Ποια είναι η ανταπόκριση των δη-
μοτών στα μαθήματα χορού hip 
hop;
Όταν ανέλαβα τη διδασκαλία του hip 
hop πριν ενάμιση χρόνο, υπήρχαν 
μόνο δύο τμήματα των δέκα ατόμων. 
Στην περσινή χρονιά τα τμήματα έγι-
ναν τέσσερα των δεκαπέντε ατόμων 
και τα τμήματα θα γίνουν εφτά. Αυτό 
δείχνει ότι οι νεαροί δημότες αγα-
πούν το χορό και ειδικά το hip hop 
και όταν τους δώσεις την ευκαιρία 
αφήνουν το ταλέντο τους να φανεί 

και να εξελιχθεί.
Πέραν της εκμάθησης του μοντέρ-
νου αυτού χορού, τι άλλο προσφέ-
ρει στους συμμετέχοντες η συγκε-
κριμένη δραστηριότητα;
Επειδή οι συμμετέχοντες είναι κυ-
ρίως μαθητές, η συγκεκριμένη δρα-

στηριότητα είναι γι’ αυτούς ένα ευ-
χάριστο διάλειμμα από τη ρουτίνα 
και την πίεση των μαθημάτων. Το 
hip hop τους δίνει τη δυνατότητα να 
διασκεδάσουν και να εκτονωθούν. 
Ως ομάδα χορού hip hop λαμβάνε-
τε μέρος σε φιλανθρωπικές ή άλλες 

εκδηλώσεις;
Στο τέλος κάθε χρονιάς οι μαθητές 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους, αλλά 
και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μας 
ζητηθεί να παρουσιάσουμε σε κά-
ποια φιλανθρωπική εκδήλωση θα το 
κάνουμε με πολλή χαρά, γιατί η προ-
σφορά στο συνάνθρωπο είναι τρόπος 
ζωής για όλους μας.
Πώς αξιοποιείτε τα μέλη της ομά-
δας που διακρίνονται για τις χο-
ρευτικές τους ικανότητες;
Κάποια παιδιά που διακρίνονται ιδι-
αίτερα, τα προτρέπω να ασχοληθούν 
πιο συστηματικά με το χορό και εί-
μαι σίγουρη ότι μερικά απ’ αυτά 
θα σπουδάσουν χορό για να γίνουν 
επαγγελματίες χορευτές.

Καιρός να μάθετε HIP HOP!
Πολύ σημαντική είναι η παροχή ει-
δικού προγράμματος ασκήσεων σε 
παιδιά με ειδικές ικανότητες όσον 
αφορά το άθλημα της ρυθμικής 
Γυμναστικής. Το πρόγραμμα προ-
σφέρει στα παιδιά η εξειδικευμένη 
γυμνάστρια Πόλα Αποστόλου, που 
είναι και το άτομο που διοργάνωσε 
τους πρώτους παγκύπριους αγώνες 
ρυθμικής για παιδιά με ειδικές ανά-
γκες!

Πόσα άτομα αριθμεί η ομάδα της 
ρυθμικής Γυμναστικής και κυρίως 
από ποιες ηλικίες προέρχονται;
Για την ώρα είναι 3 κοριτσάκια από 
7, 10, 17. Δύο με Σύνδρομο DOWN 
και ένα με σύνδρομο NOONAN’S. 
Δύσκολο να βρεθούν κοριτσάκια που 
να μπορούν να προπονηθούν στη Ρυθ-
μική Γυμναστική, γιατί είναι δύσκολο 
και πολύ απαιτητικό άθλημα.
Υπάρχει διαφορά στον τρόπο μάθη-
σης και γύμνασης των παιδιών σε 
σχέση με τα παιδιά που δεν αντιμε-

τωπίζουν αυτού του είδους προβλή-
ματα;
Τεράστια διαφορά στη μάθηση και γύ-
μναση αυτών των παιδιών, λόγω των 
πολλών προβλημάτων που αντιμετω-
πίζουν.
Ως ομάδα ρυθμικής Γυμναστικής 
συμμετέχετε σε πανδημοτικούς, πα-
γκύπριους και παγκόσμιους αγώνες;
Είχα την τιμή και τη χαρά να διοργανώ-
σω πέρσι τους πρώτους παγκύπριους 
αγώνες Ρυθμικής για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, μετά από ένα εκπαιδευτικό 

σεμινάριο που έγινε σε γυμνάστριες 
που ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν 
με το άθλημα! Έτσι υπήρχε συναγω-
νισμός και ενδιαφέρον. Κύλησαν όλα 
με μεγάλη επιτυχία, όπου παρευρέ-
θηκε και ο δήμαρχός μας, κ. Σάββας 
Ηλιοφώτου!
Ακολούθως δύο από τις αθλήτριές 
μας συμμετείχαν στα pre¬games των 
Special Olympics που έγιναν στην 
Αθήνα! Γιατί όλος αυτός ο αγώνας γί-
νεται υπό την καθοδήγηση φυσικά των 
Special Olympics Κύπρου!

Ρυθμιστική Γυμναστική στο Στρόβολο
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2010

Η ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ασχολείται με τοπιοτεχνήσεις, κηποτεχνικές μελέτες, διακοσμήσεις εξω-
τερικών χώρων, επίβλεψη / παρακολούθηση, αδρευτικά συστήματα, γρασίδια όλων των τύπων 
και οτιδήποτε αφορά εξωτερικούς χώρους.
Τα έργα μας κοσμούν Οικίες, Επαύλεις, Ξενοδοχεία, Πολυκατοικίες, Roof Gardens, Δημόσια 
Πάρκα, Σχολεία, Κλινικές, Μουσεία και άλλους χώρους σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και 
στην ύπαιθρο καθώς επίσης και σε αρκετά μέρη του εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τα γραφεία μας ή την ιστοσελίδα μας 
www.kipotechniki.com.cy ή τηλεφωνήστε μας στο τηλ. 22 57 23 23

Το Ατελιέ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ, με τη γνωστή 

παράδοση, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των 

πελατών του, και για μια δεκαετία πρωτοπόρο 

στο εξωραϊσμό και την αναβάθμιση των εξω-

τερικών χώρων, συνεχίζει να αναλαμβάνει με 

κάθε υπευθυνότητα τη Δημιουργία ή και τη 

Συντήρηση του Κήπου σας.

Ατελιέ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ
πάθος για τελειότητα
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η μετανάστευση αποτελεί ένα διαχρονικό 
φαινόμενο που κρατάει εδώ και αιώνες. 
Οι βασικές αιτίες που δημιουργούν και 
συντηρούν αυτό το ζήτημα είναι η ανά-
γκη για μια καλύτερη ζωή. Η αγωνία και 
ο πόνος να ξεφύγουν οι άνθρωποι από τη 
φτώχια, τη μιζέρια, την περιθωριοποίηση, 
τον ασφυκτικό κλοιό που αντιμετωπίζουν 
οι αδύνατοι και καταφρονημένοι σε μια 
σειρά από χώρες.
Η ανθρωπότητα επίσης σήμερα μαστίζεται 
από πολέμους, βία, δικτατορικά καθεστώ-
τα, φυλετικές διακρίσεις. Η μετανάστευση 
είναι σύμφυτη με τον ιμπεριαλισμό και τη 
«σύγχρονη καπιταλιστική παγκοσμιοποί-
ηση». Σήμερα βιώνουμε μια  πρωτοφανή 
παγκόσμια τάση μετανάστευσης. Υπάρχουν 
μετακινήσεις χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδων 
αιτητών ασύλου, χιλιάδων ξένων εργατών 
νομίμων και παράνομων. Αυτή η πραγματι-
κότητα πέρα από την εξαθλίωση, τη φτώχια, 
την απελπισία αυξάνει αναπόφευκτα την κα-
χυποψία, την ξενοφοβία, το ρατσισμό.
Ξαφνικά στις τοπικές κοινωνίες μιας σειράς 
χωρών ανακαλύφθηκαν τα εξιλαστήρια θύ-
ματα (μετανάστες) για να τους φορτώσουν 
όλα τα προβλήματα και όλες τις κακοδαιμο-
νίες που φέρνει ειδικά σήμερα η παγκόσμια 
οικονομική κρίση.
Η Κύπρος είναι στο επίκεντρο αυτού του 
προβλήματος. Σήμερα μετατρέπεται σε μια 
χώρα υποδοχής μεταναστών, τολμούμε μά-
λιστα να ισχυριστούμε ότι αποτελεί πόλο 
έλξης. Αιτίες η ένταξη της Κύπρου στην 
Ε.Ε., οι οικονομικές προοπτικές της χώρας, 
οι επαγγελματικές ευκαιρίες, το ψηλό επί-
πεδο εκπαίδευσης, η γεωγραφική θέση της 

Κύπρου, η κοινωνική σταθερότητα.
Ο συνολικός αριθμός των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διαμένουν σήμερα στην Κύπρο 
είναι γύρω στις 65 χιλιάδες (στοιχεία του 
2010). 36 χιλιάδες είναι οικιακοί βοηθοί, 8 
χιλιάδες φοιτητές, 8 χιλιάδες εργαζόμενοι, 
7 χιλιάδες μέλη οικογενειών Ευρωπαίων και 
Κυπρίων πολιτών. Οι υπόλοιποι αφορούν 
άλλες κατηγορίες, όπως προσωπικό εταιριών 
διεθνών δραστηριοτήτων.
Ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που δι-
αμένουν στην Κύπρο είναι περίπου 90 χιλιά-
δες. Οι κυριότερες χώρες  προσέλευσης είναι 
η Ελλάδα,  Αγγλία,  Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Πολωνία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτε-
λούν οι παράνομοι μετανάστες. Η πλειοψη-
φία απ’ αυτούς εισέρχεται από τα κατεχόμε-
να.  Χρησιμοποιούνται σαν μια νέα φτηνή 
εργατική δύναμη, γίνονται έρμαιο στην υπε-
ρεκμετάλλευση από διάφορους εργοδότες. 
Αξιοποιούνται στο έπακρο για να ρίξουν τα 
κόστα διαφόρων επιχειρήσεων. Δεν πρέπει 
επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός ότι αυτοί 
οι άνθρωποι (λαθρομετανάστες) υπόκεινται 
σε μια σειρά από εκμεταλλευτικές πράξεις 
από σύγχρονους λαθρέμπορους, δουλέμπο-
ρους, δικηγόρους κ.ά. Τις πλείστες των πε-
ριπτώσεων διαμένουν και σε άθλιες τριτοκο-
σμικές συνθήκες.
Παρά το γεγονός ότι σήμερα και στην Κύ-
προ επιχειρείται από κάποιους γνωστούς 
κύκλους, μέσα από στρεβλώσεις, ψέματα, 
ρατσιστικές, εθνικιστικές εξάρσεις να φορ-
τώσουν τα προβλήματα της οικονομικής κρί-
σης στις πλάτες των ξένων, η αντικειμενική 
πραγματικότητα καταδεικνύει ακριβώς μια 
άλλη εικόνα.

Οι ξένοι δεν κουβαλούν μόνο προβλήματα, 
αλλά σε ένα βαθμό προσφέρουν στην κυπρι-
ακή κοινωνία. Καλύπτουν θέσεις εργασίας 
που οι Κύπριοι δεν ενδιαφέρονται να καλύ-
ψουν. Συνεισφέρουν στο ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, εμπλουτίζουν την κοινωνία 
μέσω της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, 
συμβάλλουν στην αύξηση της κατανάλωσης, 
στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών. Οι 
οικιακές βοηθοί, που είναι ένα μεγάλο πο-
σοστό των ξένων εργαζομένων, βοηθούν τα 
μέγιστα την κυπριακή οικογένεια.
Οι μετανάστες αποδεδειγμένα δεν αποτελούν 
κίνδυνο για τη χώρα μας και δεν είναι ο κύρι-
ος λόγος των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουμε στην κυπριακή οικονομία. 
Στην Κύπρο η πρόσβαση υπηκόων τρίτων 
χωρών στην αγορά εργασίας επιτρέπεται 
μόνο σε τομείς εργασίας που υπάρχουν πραγ-
ματικές ανάγκες (οικιακοί βοηθοί, γεωργο-
κτηνοτροφία) δεν συμβάλλουν στην ανεργία, 
αντίθετα συμβάλλουν στο ρυθμό ανάπτυξης 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, δια-
τηρώντας στη ζωή αρκετές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Μέσα από μια ορθολογιστική, 
αντικειμενική ανάλυση της σημερινής κατά-
στασης η κυπριακή κυβέρνηση αντιμετωπίζει 
αποφασιστικά το ζήτημα της μετανάστευσης. 
Είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία στην ουσία 
αναγνώρισε την ανάγκη ύπαρξης μιας ολο-
κληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής, εί-
ναι η κυβέρνηση αυτή η οποία εφάρμοσε ήδη 
συγκεκριμένα μέτρα όπως για παράδειγμα:
- Ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης στη 
βάση της εθνικής, στρατηγικής απασχόλη-
σης.
- Επίτευξη κοινωνικής συνοχής μέσω της 

ένταξης των μεταναστών και των μελών της 
οικογένειάς τους στην κυπριακή κοινωνία.
- Αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευ-
σης.
- Παροχής διεθνούς προστασίας στα πρόσω-
πα που πράγματι  την χρειάζονται.
- Αντιμετώπιση, παράλληλα, του φαινομέ-
νου κατάχρησης του συστήματος ασύλου.
- Πάταξη της εμπορίας προσώπων.
- Προσήλωση στο σεβασμό των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας.
Σήμερα για πρώτη φορά αξιοποιούνται ση-
μαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της 
μεταναστευτικής πολιτικής. Το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατάρτισε σχέδιο δράσης για 
την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κυ-
πριακή κοινωνία. Πρωταγωνιστές αυτής της 
προσπάθειας είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Εργοδότες, 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Εμείς σαν ένας μεγάλος Δήμος θα πρέπει να 
μπούμε δυναμικά, συμμετέχοντας σ’ αυτή την 
διαδικασία, να βάλουμε το δικό μας στίγμα 
μακριά από απλουστευμένες κοντόφθαλμες 
τοποθετήσεις. Έχουμε ευθύνη να διεξάγουμε 
ένα γόνιμο και δημιουργικό προβληματισμό 
προκειμένου να δούμε την εικόνα της κυπρι-
ακής πραγματικότητας έτσι όπως θα είναι σε 
μερικά χρόνια. 
Αυτός ο διάλογος πρέπει να καταλήξει σε κά-
ποιες προοδευτικές αποφάσεις και πολιτικές. 
Στο επίκεντρό τους πρέπει να είναι η θεμελι-
ακή αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
γλώσσας, θρησκείας, ιδεολογίας έχουν δικαί-
ωμα ύπαρξης, έχουν ανθρώπινα δικαιώματα.

Δημοτική ομάδα ΑΚΕΛ

ΞΕΝΟι ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
 ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρόνια πολλά! Δημοτική Ομάδα ΕΔΕΚ
Δύο χιλιάδες δέκα  χρόνια από τη γέννηση 
του Θεανθρώπου το μήνυμα των Χριστου-
γέννων για ειρήνη και αγάπη συνεχίζει να 
ζεσταίνει τις ψυχές των ανθρώπων. Ένα 
μήνυμα διαχρονικά επίκαιρο και αληθινό, 
που μας γεμίζει με χαρά και ενδυναμώνει 
την ελπίδα και την προσδοκία μας για ένα 
καλύτερο κόσμο.
Ας γιορτάσουμε και φέτος όλοι μαζί τα 
Χριστούγεννα προσφέροντας απλόχερα 
από το απόθεμα της αγάπης και της καλο-
σύνης μας στα παιδιά, αλλά και σ’ όλους 
εκείνους που υποφέρουν και πονούν. Αφή-

νοντας κατά μέρος τις καθημερινές μας 
έγνοιες και τα προβλήματα, ας ανοίξουμε 
την καρδιά μας να πλημμυρίσει αγάπη, 
ας αισθανθούμε μέρος του συνόλου, ας 
συμμετέχουμε κι ας προσπαθήσουμε όλοι 
μαζί για το καλύτερο. 
Ας είναι οι γιορτινές αυτές μέρες αφορμή 
για περισυλλογή και στοχασμό πάνω στην 
ποιότητα της ζωής μας και την πορεία της 
κοινωνίας μας. Είναι ανάγκη να συνειδη-
τοποιήσουμε όλοι, φορείς και πολίτες, ότι 
μόνο μέσα από τους δρόμους του διαλό-
γου, της συνεργασίας, της συλλογικής και 

κοινωνικά υπεύθυνης δράσης μας, μπο-
ρούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο 
για τον τόπο μας και τη νέα γενιά.
Τα εφετινά Χριστούγεννα στην πατρίδα 
μας βρίσκουν πάλι το λαό μας να συνεχί-
ζει τον αγώνα του για την εξεύρεση μιας 
έντιμης, αξιοπρεπούς, δίκαιης και βιώσι-
μης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Κάθε 
χρόνο, τις μέρες αυτές, στρέφουμε ιδιαιτέ-
ρως τη σκέψη μας προς τους πρόσφυγες, 
τους εγκλωβισμένους και τις οικογένειες 
των αγνοουμένων και ευχόμαστε τα Χρι-
στούγεννα να φέρουν τη δικαιοσύνη και 

την απαλλαγή από τα δεινά που επισώρευ-
σε η τουρκική εισβολή. Είθε η γέννηση 
του Χριστού να αναγεννήσει τις ελπίδες 
του λαού μας και το 2011 να είναι το έτος 
που θα λυτρώσει την πατρίδα μας. 
Η δημοτική ομάδα του Σ.Κ. ΕΔΕΚ εύχε-
ται στο Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο Γραμματέα, σε όλους 
τους λειτουργούς του Δήμου και σε όλους 
τους δημότες, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΥΓΕΙΑ, 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥ-
ΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ.

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΒΟΥΡΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: ΑΔΕΛΦΟΙ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 125
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:22425153

Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΚΑΒΟΥΡΙ»ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΨΑΡΟΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΚΑ ΜΑΕΣΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΨΑΡΙ 

ΑΨΟΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Ο.Τ.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2010

SET MENU 1
6 γαρίδες

3 καλαμαράκια
1 ψάρι φιλέτο
ρύζι ή πατάτες

€9.90

SET MENU 2
6 γαρίδες
6 μύδια

1 ψάρι φιλέτο
ρύζι ή πατάτες

€9.90

SET MENU 3
12 γαρίδες

ρύζι ή πατάτες
€9.90

Για να σας ευχα-
ριστήσουμε για 
την προτίμηση 

προσφέρουμε για 
lunch

Τηλ.: 22100190
Κυριάκου Μάτση 63, Αγ. Δομέτιος 

(Δρόμος Coca Cola)

Λεωφόρος Λεμεσού 15Α, Λευκωσία
Τηλ: 22 462800

Αποδράστε
από τις

συνηθισμένες γεύσεις...
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Νέα αναπτυξιακή πορεία για το Δήμο μας 
Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ

Ο Δήμος Στροβόλου πρέπει να μπει σε 
μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Πρέπει 
τάχιστα να σταλούν προς την κεντρική 
κυβέρνηση τα ηχηρά μηνύματα πως ο 
Δήμος μας δεν μπορεί να  παραμένει 
χωρίς πραγματική ανάπτυξη. 
Δεν είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος Δή-
μος της Λευκωσίας να παρακολουθεί το 
κεντρικό κράτος να αδυνατεί να τηρή-
σει τις υποσχέσεις του σε πλείστα τόσα 
πολεοδομικά έργα, τα οποία είναι μέρος 
του Τοπικού Σχεδίου, και που έχουν 
άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής των 
συνδημοτών μας. Αν εξαιρέσει κανείς 
την ανακατασκευή της λεωφόρου Αρ-
χαγγέλου, που βρίσκεται σε προχωρημέ-
νο στάδιο, παρατηρούμε μια στασιμότη-
τα και μια αδυναμία της κυβέρνησης να 
αντιληφθεί ότι τα βελτιωτικά έργα στο 
δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού, από την 
Αλάμπρα μέχρι το ΓΣΠ δεν είναι τίποτε 
άλλο από ημίμετρα και χωρίς ουσιαστι-
κή συμβολή στην απάμβλυνση του κυ-
κλοφοριακού. 
Θα έπρεπε ταυτόχρονα να είχε προχω-
ρήσει η συμπλήρωση της λεωφόρου Ι. 
Χατζηιωσήφ και ο κόμβος στη συμβολή 
της λεωφ. Σταυρού με την Ιωσήφ Χα-
τζηιωσήφ. Η επέκταση της λεωφόρου 
Σταυρού προς το νέο δρόμο Λευκωσί-
ας - Λεμεσού είναι ημιτελής και φαίνε-
ται πως θα παραμείνει έτσι για αρκετά 
ακόμα χρόνια. Και ό,τι έγινε μέχρι σή-
μερα στη λεωφόρο Σταυρού έγινε χωρίς 
σεβασμό προς τους πεζούς, που θέλουν 
να χρησιμοποιούν τα χωμάτινα (!!!) πε-

ζοδρόμια που πνίγονται στα χόρτα. Ο 
κυκλικός κόμβος παρά τα νέα γραφεία 
της ΑΗΚ ακόμα… σχεδιάζεται! Κάποιοι 
θα πουν πως υπάρχουν διχογνωμίες ανά-
μεσα σε όμορους Δήμους. Τελικά όμως 
το κράτος πρέπει να αποφασίσει ότι η 
κατασκευή αυτού του κόμβου θα είναι 
προς το συμφέρον ολόκληρης της μείζο-
νος Λευκωσίας. 
Ως Δήμος Στροβόλου θα πρέπει να πρά-
ξουμε το καθήκον μας και να πιέσουμε 
και να ζητήσουμε τήρηση υποσχέσεων 
που έχουν δοθεί από το κεντρικό κρά-
τος. Όπως έχουν δοθεί υποσχέσεις και 
για μια σειρά από άλλα αναπτυξιακά 
έργα που άπτονται του κυκλοφοριακού, 
όπως είναι:
• Η βελτίωση της οδού Ιφιγενείας και 
ο ανισόπεδος κόμβος της περιοχής του 
Aluminium Tower 
• Ο συνδετήριος δρόμος της Αρχαγγέ-
λου (πλησίον Cineplex) με τη λεωφόρο 
Στροβόλου (παρά τα γραφεία των Δημο-
σίων Έργων)
• Η σύνδεση της λεωφόρου Στροβόλου 
και της Αθαλάσσης με τη λεωφόρο Αρ-
χαγγέλου. Θα συμβάλει καθοριστικά 
στη μείωση του κυκλοφοριακού φορτί-
ου, που σήμερα διέρχεται μέσα από τον 
πυρήνα του Παλαιού Στροβόλου.
• Η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού (πρώ-
ην Τροόδους) θα πρέπει να συμπληρω-
θεί χωρίς καθυστέρηση. Ο δρόμος αυτός 
όπως είναι σήμερα διαμορφωμένος, έχει 
κλείσει τον κύκλο του.
• Ένας άλλος που πραγματικά δεν πε-

ριποιεί τιμή σε κανέναν μας για την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι 
η οδός Τσερίου. Ο Δήμος Στροβόλου 
τοποθετήθηκε επί του Ρυθμιστικού Σχε-
δίου πριν από το 2001. Θα πρέπει και γι’ 
αυτό το δρόμο το κράτος να αναλάβει 
της ευθύνες του.
Θέλω να επισημάνω ότι τα πιο πάνω εί-
ναι μέρος των πολλών έργων πρωτεύο-
ντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου, 
που θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα. 
Συνδυαζόμενα με την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρό-
μων και τη βελτίωση των πεζοδρομίων 
στις γειτονιές του Στροβόλου θα επιτρέ-
ψουν στους συνδημότες μας να δεχθούν 
ευκολότερα τη χρήση των δημοσίων συ-
γκοινωνιών.
Ως Δήμος πρέπει να πείσουμε και να πι-
έσουμε την κεντρική κυβέρνηση, ότι τα 
αναπτυξιακά κονδύλια δεν είναι δυνα-
τόν να καταλήγουν μόνο προς τα παρά-
λια, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρό-
νια. Θα πρέπει να ξαναμπούμε σε μια 
νέα αναπτυξιακή πορεία. Θα πρέπει να 
κινηθούμε με γρηγορότερους ρυθμούς 
ανάπτυξης.
Για μας η ανάπτυξη του Δήμου μας δεν 
είναι μόνο η επίλυση των προβλημά-
των του τομέα της κινητικότητας. Είναι 
θέση και φιλοσοφία μας ότι μπορούμε 
να αναπτύξουμε την πόλη μας πλάι-
πλάι, χέρι-χέρι με όλους όσους θέλουν 
να επενδύσουν για το καλό της πόλης 
μας. Θα θέλαμε να δούμε για παράδειγ-
μα το πάρκο του Κολιόκρεμμου, που για 

χρόνια τώρα σχεδιάζεται, να παίρνει 
την πορεία της υλοποίησης του μέσα 
από τη διαδικασία του ΒΟΤ. Ένα έργο 
που με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδό-
τησης, θα έδινε άλλη όψη στην είσοδο 
της πόλης μας και θα προσέφερε υπη-
ρεσίες σε συνδημότες μας όλων των 
ηλικιών, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη 
προτάσεις που υποβάλαμε γι’ αυτό 
το έργο, για συμπερίληψη σε αυτό το 
χώρο έργων κοινωνικής υποδομής. 
Ακόμα και η πλατεία που σχεδιάστηκε 
δυτικά του Δημοτικού Μεγάρου, που 
θα συνδέει τις δύο όχθες του Πεδιαίου, 
με κάποιες τροποποιήσεις θα μπορού-
σε να προχωρήσει με τη μέθοδο ΒΟΤ. 
Με την ίδια μέθοδο θα μπορούσε να 
επιλυθεί το οξύ πρόβλημα της έλλει-
ψης χώρων στάθμευσης, και αυτό θα 
είναι και ένα αντίδοτο και αντίβαρο 
προς τα  85 ευρώ για κάθε παράνομη 
στάθμευση.
Κλείνοντας, θέλουμε ως Δημοτική 
Ομάδα, η μεγαλύτερη δημοτική ομάδα 
του Δήμου Στροβόλου, να σας διαβε-
βαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε μέσα 
και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
στοχεύουμε στην ανάπτυξη του Δήμου 
μας. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονο-
μικής ύφεσης θα πρέπει να εντείνουμε 
τις δυνάμεις μας ώστε να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη και η ευημερία της πόλης.
Σας ευχόμαστε με την ευκαιρία των 
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, 
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμέ-
νο το 2011.

Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας
Του Άθου Αγαπητού*

Ένας μεγάλος Δήμος όπως ο Στρόβο-
λος, έχει ανάγκη από ένα πρόγραμμα 
λειτουργίας και δράσης, ρεαλιστικό 
και άμεσα εφαρμόσιμο, με ανθρώπι-
νο πρόσωπο, που να έχει στο κέντρο 
του το δημότη και τις ανάγκες του, 
θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 
σύγχρονης πόλης, θα αγκαλιάζει τους 
αδύναμους, θα στηρίζει όσους χρει-
άζονται βοήθεια και θα είναι δίπλα 
στους πολίτες αλλά και στον κάθε 
ένα ξεχωριστά.
Οι παρεμβάσεις που χρειάζονται 
για το κοινωνικό πρόσωπο του δή-
μου μας πρέπει να  περιλαμβάνουν 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με 
τη δημιουργία και λειτουργία ενός 
πλέγματος κοινωνικών δομών, με 
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής όλων των πολιτών. Πάνω απ’ 
όλα, όμως, χρειάζεται να βρεθούν οι 

τρόποι και τα κίνητρα για συμμετο-
χή των πολιτών στα δρώμενα και τις 
αποφάσεις που πρωτίστως αφορούν 
τους ίδιους. Θα μπορούσε, για παρά-
δειγμα, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
εθελοντών με θέληση να προσφέ-
ρουν τεχνικές ικανότητες, εργασία, 
φροντίδα, την παρουσία τους και την 
αγάπη τους. Μια νέα πνοή συλλο-
γικότητας εκεί που σήμερα υπάρχει 
ο ατομικισμός. Ανθρωπιά εκεί που 
υπήρχε το ψυχρό και το απρόσωπο. 
Συμμετοχή και προσφορά εκεί που 
υπήρχε η αποχή. 
Οι δημότες πρέπει σταδιακά να με-
τατραπούν σε ζωντανά και ενεργά 
κύτταρα της πόλης και όχι να παρα-
μένουν απαθείς θεατές με μοναδική 
συμμετοχή την άσκηση του εκλο-
γικού τους δικαιώματος κάθε πέντε 
χρόνια.
Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει πρώ-
τα να υπάρξει η δυνατότητα άσκησης 

μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πο-
λιτικής, στο πλαίσιο της οποίας θα 
επαναπροσδιοριστούν η φύση των 
παρεχομένων υπηρεσιών, οι αποδέ-
κτες των υπηρεσιών αυτών, οι μη-
χανισμοί και οι δομές παροχής των 
υπηρεσιών, το κόστος και οι πόροι. 
Στόχος μας πρέπει να είναι η αξιο-
ποίηση των δημοτικών πόρων με τον 
πλέον ορθολογικό και δίκαιο τρόπο, 
ώστε να δαπανώνται για στοχευμένες 
δράσεις από τις οποίες θα ωφελού-
νται όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη, 
θα υλοποιούνται έργα για το δημόσιο 
συμφέρον ή, τέλος, θα χρησιμοποι-
ούνται με τρόπο που να βοηθούν τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 
πολιτιστικής παιδείας και της κοινω-
νικής ανάπτυξης των δημοτών.
Ο Δήμος μας, που έχει αποδείξει τις 
κοινωνικές του ευαισθησίες με τη 
λειτουργία κέντρων στήριξης, βοή-
θειας και αλληλεγγύης στους συναν-

θρώπους μας, μπορεί με τη βελτίωση 
και την ανάπτυξη και άλλων δραστη-
ριοτήτων και την εφαρμογή κοινωνι-
κών προγραμμάτων να καταστεί ένας 
Δήμος – πρότυπο με ανθρωπογενή 
προσανατολισμό, συμπαραστάτης 
στις πραγματικές και πολλές κοινω-
νικές ανάγκες των δημοτών του. 
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ένας Δή-
μος έχει χρέος και καθήκον να επι-
κεντρωθεί στις σοβαρές ανάγκες των 
δημοτών του και να καταπιαστεί με 
τις κοινωνικές πτυχές μιας σύγχρο-
νης πόλης, παρά με οτιδήποτε άλλο, 
που δεν προσφέρει, δεν δημιουργεί ή 
δεν παράγει την κοινωνική φροντί-
δα και την έγνοια προς αυτόν. Ένας 
σύγχρονος Δήμος έχει ανάγκη από 
ένα πραγματικά ανθρώπινο και κοι-
νωνικό πρόσωπο.

*Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου
Κίνημα Κοινωνικής Οικολογίας
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Ας είναι αυτά τα Χριστούγεννα χωρίς τροχαία

Σύγχρονος Δήμος και ενεργός εμπλοκή των δημοτών

Του Κώστα Σωφρονίου*

Την περίοδο των εορτών είναι απο-
δεδειγμένα αυξημένη η κυκλοφορία 
των οχημάτων στους δρόμους. Ειδι-
κά την περίοδο των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς ο κυκλοφορι-
ακός φόρτος είναι πολύ μεγάλος.
Αυτή η αυξημένη κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων επηρεάζει και το Δήμο 
Στροβόλου, διότι μέσα από τα όρια 
του διέρχονται κύριες οδικές αρτηρί-
ες που οδηγούν στο κέντρο της Λευ-
κωσίας. Ακόμα τα διάφορα εμπορικά 
σημεία που έχουμε στο Δήμο μας 
συγκεντρώνουν πολλούς συμπολίτες 
μας που θέλουν να κάνουν τα ψώνια 
τους ενόψει των εορτών.
Η αυξημένη αυτή κίνηση οχημάτων 
εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, ιδιαί-
τερα τις νυχτερινές ώρες όταν πολλοί 
επιστρέφουν από την έξοδό τους, 
αφού κατά κανόνα οι γιορτές συνο-
δεύονται από κατανάλωση αλκοόλ 
πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. 
Επομένως αυτή τη γιορταστική πε-

ρίοδο υπάρχει η ανάγκη για συνετή 
οδήγηση, με σκοπό να εξασφαλι-
σθούν οι καλύτερες κυκλοφοριακές 
συνθήκες και να αποφευχθούν τα 
τροχαία ατυχήματα.
Στην πατρίδα μας τα θανατηφόρα 
τροχαία δυστυχήματα έχουν κατα-
ντήσει πραγματική μάστιγα, με τον 
κατάλογο των θυμάτων να μεγαλώνει 
δραματικά. Από τα στατιστικά στοι-
χεία που έχει η Αστυνομία φαίνεται 
ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η 
κύρια αιτία που συμβάλλει στην πρό-
κληση των τροχαίων θανατηφόρων 
δυστυχημάτων.
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 
από κάποιους που με ανευθυνότητα 
στη συνέχεια κάθονται στο τιμόνι 
για να οδηγήσουν, είναι η κύρια αι-
τία πολλών θανατηφόρων δυστυχη-
μάτων. Οι άλλες αιτίες πρόκλησης 
θανατηφόρων είναι η υπερβολική 
ταχύτητα, η απρόσεκτη και αμελής 
οδήγηση και η μη τήρηση της αρι-
στερής πλευράς του δρόμου.
Η ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζει 

τους περισσότερους νεκρούς κατά 
την πενταετία 2005-2009 είναι η 
ομάδα των 15-24 ετών. Συγκεκριμέ-
να την τελευταία πενταετία τα 136 
από τα 430 άτομα που έχασαν τη ζωή 
τους ανήκαν στην πιο πάνω ηλικιακή 
ομάδα.
Οι αριθμοί συγκλονίζουν. Από το 
1960 μέχρι σήμερα η Κύπρος μέ-
τρησε 5.500 νεκρούς στην άσφαλτο. 
Δηλαδή περισσότερους από τους νε-
κρούς στον απελευθερωτικό αγώνα 
και στην τουρκική εισβολή του 1974. 
Με άλλα λόγια από την ίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από θανα-
τηφόρα τροχαία δυστυχήματα έχει 
ξεκληριστεί μια ολόκληρη κοινότη-
τα.
Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο 
να χάνονται τόσοι άνθρωποι στην 
άσφαλτο και ακόμα περισσότεροι 
να καθηλώνονται με αναπηρίες για 
μια ζωή. Η αντιμετώπιση αυτής της 
τραγικής πραγματικότητας είναι ευ-
θύνη όλων μας. Οι μέρες των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 

είναι πάντα μέρες χαράς, χαλάρωσης 
με εξόδους και αλκοόλ. Αυτές ας τις 
γιορτάσουμε με μέτρο στην κατανά-
λωση ποτού, ειδικά αν είμαστε εμείς 
οι οδηγοί.
Αν θα οδηγήσουμε καλύτερα να μην 
πιούμε προκειμένου να είμαστε νη-
φάλιοι στο δρόμο και να μπορούμε 
να προλάβουμε και τα λάθη άλλων 
οδηγών. Ακόμα επιβάλλεται πάντα 
και πολύ περισσότερο όταν η κυκλο-
φοριακή κίνηση είναι αυξημένη, να 
τηρούμε πιστά τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, να κινούμαστε πά-
ντοτε με ταχύτητα σύμφωνα με το 
όριο ταχύτητας και γενικά ανάλογα 
με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που 
επικρατούν και να οδηγούμε πάντα 
με αυτοσυγκέντρωση, υπευθυνότη-
τα και σεβασμό προς τον εαυτό μας, 
αλλά και στους άλλους οδηγούς. 
Μόνο έτσι θα γιορτάσουμε τις φετι-
νές γιορτές χωρίς δυστυχήματα και 
νεκρούς στην άσφαλτο.

*Δημοτικός Σύμβουλος
Ευρωπαϊκό Κόμμα

Η σύγχρονη κοινωνία έχει απαιτή-
σεις ψηλές. Ο κόσμος είναι πλέον 
μορφωμένος, καλλιεργημένος, με 
επίπεδο. Με τα σημερινά σύγχρο-
να μέσα ενημέρωσης δεν ανέχεται 
πράγματα και καταστάσεις, απλά 
πολλές φορές μάθαμε να ζούμε στην 
καθημερινότητά μας με τα λίγα ή 
πολλά προβλήματά του ο καθένας 
μας και αφήνουμε αρκετά πράγμα-
τα ως δευτερεύοντα και τις πλείστες 
φορές αφήνονται έτσι.
Εμείς ως Δημοτική Ομάδα του Δη-
μοκρατικού Κόμματος θέλουμε το 
δημότη ενεργό και να καταθέτει την 
άποψή του για να ακούμε εμείς και 
οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας ούτως 
ώστε να αποφασίζουμε με γνώμονα 
πάντα το γενικό καλό, όποτε αυτό εί-
ναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια που ανα-
λύσαμε πιο πάνω εισηγούμαστε:
1. Να καθιερωθεί ανά μήνα σε ανοι-
χτή συνεδρία του δημοτικού συμ-
βουλίου «συνεδρία διαλόγου με το 
δημότη». Εφαρμόζεται έντονα σε 
δημαρχεία στην Αμερική αλλά και 
σε πολλά δημαρχεία στην Ευρώπη 
(community day) και έχει καταδείξει 
με έμπρακτα αποτελέσματα ότι έχει 
φέρει το δημότη πιο κοντά στην το-
πική αυτοδιοίκηση και στα λεγόμενα 
κέντρα αποφάσεων.

2. Ένα κομμάτι του προϋπολογισμού 
αφορά τον ίδιο το δημότη, εξαιρούμε 
τα βασικά και πάγια έσοδα/έξοδα πχ 
μισθολόγιο, τέλη, αναπτύξεις, κα-
τασκευές κλπ., θα πρέπει πλέον να 
έχουμε την ενεργό συμμετοχή του. 
Αυτό το κομμάτι θέλουμε να προέρ-
χεται από προτάσεις των δημοτών, 
για παράδειγμα έχουμε το ποσό των 
€40.000 και είναι πχ. για χριστουγεν-
νιάτικες εκδηλώσεις, συναυλία είτε 
οτιδήποτε άλλο που αφορά τη συμμε-
τοχή των δημοτών, θα πρέπει να δια-
μορφώνουμε μαζί πώς θα δαπανηθεί 
αυτό το ποσό. Συμμετοχικός προϋπο-
λογισμός, εφαρμόζεται και αυτό το 
πράγμα με πολλή επιτυχία σε αρκε-
τούς ευρωπαϊκούς Δήμους.
3. Δημιουργία επιτροπής μονοθυρικής 
πρόσβασης του Δήμου, το λεγόμενο 
«one stop shop», με την ευθύνη και το 
συντονισμό των αρμόδιων λειτουρ-
γών του Δήμου. Σε τρεις μήνες από 
την ημέρα κατάθεσης της αίτησης θα 
πρέπει να εκδίδεται η άδεια οικοδο-
μής, το ίδιο και η τελική έγκριση όταν 
ζητείται και οτιδήποτε άλλο. Με τη 
δημιουργία της συγκεκριμένης επι-
τροπής θα υπάρχει βασικά συντονι-
σμός στο «ίδιο τραπέζι» από τα εμπλε-
κόμενα Τμήματα του Κράτους και του 
Δήμου σε καθορισμένη μηνιαία συνε-
δρία, πχ Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΚΟΤ και 
άλλων εμπλεκομένων ανάλογα με την 
περίπτωση, για να μην ταλαιπωρείται 
άλλο ο κόσμος να πηγαινοέρχονται οι 
φάκελοι και ούτω καθ’ εξής. Υπάρχει 
επιτροπή μονοθυρικής πρόσβασης 
και λειτουργεί με πολλή επιτυχία για 
θέματα ενέργειας στην Υπηρεσία 
Ενέργειας του ΥΕΒ&Τ.
4. Πολλά νεαρά ζευγάρια αγοράζουν 
καινούργια κατοικία ή διαμέρισμα 
στο Στρόβολο. Μέχρι σήμερα ο Δή-
μος δεν έχει καμία πολιτική για υπο-
δοχή των νέων δημοτών, ούτε αναφο-
ρά για τις υποχρεώσεις των δημοτών 
και του Δήμου προς τους δημότες, 
πχ. τι τέλη πρέπει να πληρώνουν, τι 
υπηρεσίες έχει ο Δήμος και το ωρά-
ριό τους, τι προγράμματα εφαρμόζει 
τη δεδομένη στιγμή, ποια οργανωμέ-
να πάρκα είναι στην επικράτεια του 
Δήμου, τι κοινωνικά προγράμματα 
εφαρμόζονται, πώς απασχολούνται οι 
νέοι, οι ηλικιωμένοι, τι δραστηριότη-
τες διεξάγονται κα. 
Έχουμε εντοπίσει από άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες την αποστολή του λεγό-
μενου welcoming letter στους νέους 
δημότες με ξεκάθαρη αναφορά σε 
όλα τα πράγματα που αναφέρουμε 
πιο πάνω. Ένας Δήμος όπως είναι ο 
Στρόβολος, θεωρούμε πλέον υποχρέ-
ωση την εφαρμογή της αποστολής 

ενός απλού και συντόμου welcoming 
letter.
5. Πέντε σημεία που μπορούν να δεί-
ξουν την αναγνώριση μας στους δη-
μότες και τη συνέπεια των δημοτών 
προς τη σχετική νομοθεσία και τους 
κατά διαστήματα κανονισμούς του 
Δήμου.
α. Βραβείο καλύτερης γειτονιάς
β. Βραβείο προσφοράς μικρών επιχει-
ρήσεων
γ. Βραβείο έξοχου δημότη 
δ. Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Δή-
μου Στροβόλου 
ε. Πατέρας και παιδί στο Δήμο Στρο-
βόλου
Πάντως, εμείς θα επιμένουμε για όλα 
τα πιο πάνω, άσχετα ότι με το νέο έτος 
θα μπούμε σε ενεργό προεκλογική 
περίοδο και όλοι θα παρουσιαστούν 
πρωτεργάτες και πρωταγωνιστές των 
εισηγήσεών μας. Για εμάς θα είναι 
πάντα προτεραιότητά μας η συνεχής 
βελτίωση των υπηρεσιών προς τους 
δημότες και η σωστή και έγκυρη 
ανταπόκριση των δημοτών στο κάλε-
σμα της νέας εποχής. 
Με την ευκαιρία των γιορτών των 
Χριστουγέννων ευχόμαστε από καρ-
διάς καλά Χριστούγεννα και ευτυχι-
σμένος ο καινούργιος χρόνος 2011.
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