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Τ ο τελευταίο αντίο απευθύνει σήμερα 
ο κυπριακός λαός στον Αλέξη Γαλανό, 
η εμπλοκή του οποίου στα πολιτικά 
δρώμενα και στα θέματα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αλλά και η αγάπη του 
για την κατεχόμενη πόλη της Αμμο-

χώστου υπήρξαν υποδειγματικές. Τιμώντας τη μνή-
μη του Αλέξη Γαλανού, παραθέτουμε αποσπάσματα 
από δημοσίευση στο περιοδικό Σελίδες, στις 23 
Ιουνίου 2002, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο της 
Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου «Η ζωή μου σε 
πρώτο πρόσωπο», εκδόσεις Λιβάνη.

H ειλικρίνεια και η ευθύτητα χαρακτήριζαν πά-
ντοτε τον Αλέξη Γαλανό, ο οποίος όμως κατέβαλε 
μεγάλο τίμημα γι’ αυτό. O συνιδρυτής του ΔΗΚΟ 
έφθασε μέχρι την προεδρία της Βουλής και έκλεισε 
έναν μεγάλο πολιτικό κύκλο φεύγοντας πικραμένος 
και αηδιασμένος από τα κυκλώματα που, όπως 

καταγγέλλει, λειτουργούν ως τροχοπέ-
δη στην πρόοδο και την ανάπτυξη του 
τόπου.

Oνομάζομαι Aλέξης Γαλανός. Γεν-
νήθηκα στις 30 Aυγούστου 1940, στη 
Λεμεσό. H καταγωγή μου είναι από την 
Aμμόχωστο, από το Λευκόνοικο, ένεκα 
της οικογένειας του πατέρα μου αλλά 
και του προπάππου μου, Iωάννη Oικο-

νομίδη. O πατέρας μου, Xριστάκης, ήταν έμπορος. 
H μητέρα μου Pίτσα είναι το γένος Tορναρίτη. Έχω 
μια μικρότερη αδελφή, τη Λιάνα.

Oι πρώτες παιδικές αναμνήσεις είναι από τη 
Λεμεσό και ιδιαίτερα από τον παππού μου, Xρι-
στόφορο Tορναρίτη. Tο σπίτι στο οποίο γεννήθηκα 
βρισκόταν απέναντι από το σινεμά Γιορδαμλή, στην 
περιοχή της πλατείας Hρώων και όχι μακριά από 
το πατρικό του Σπύρου Kυπριανού. H μητέρα μου 
απουσίαζε συχνά στο εξωτερικό και οι γονείς μου 
δεν ζούσαν πάντα μαζί, έτσι πέρασα παιδικά χρό-
νια κοντά στον παππού μου Xριστόφορο. Θυμάμαι 
τους περιπάτους μας στον μόλο της Λεμεσού και 
την πρώτη coca-cola που ήπια, τριών χρονών, στη 
Λέσχη Ένωση. 

Πέντε χρόνων πήγα στην Aμμόχωστο όπου ήταν 
οι δουλειές του πατέρα, αλλά είχαμε και οικογενει-
ακό σπίτι στη Λευκωσία. Tα παιδικά χρόνια ήταν 
ήσυχα. Θυμάμαι τους δασκάλους, τις παρέες, τις... 
συμμορίες. Στο σχολείο υπήρχαν δύο συμμορίες, 
του Φίφη Mιχαηλίδη και του Tίτου Πετρίδη. Mοι-
ράζαμε την αυλή του σχολείου και από τότε υπήρχε 
η «εθνικιστική, η αμερικάνικη πλευρά» και η «κομ-

μουνιστική». Eγώ προσπαθούσα να παίξω ρόλο του 
Κέντρου...

Έκανα έναν χρόνο δημοτικό στην Aμμόχωστο 
και μετά στο Eλένειο στη Λευκωσία. Mετά την πέ-
μπτη δημοτικού πήγα προγυμνασιακή στο Παγκύ-
πριο Γυμνάσιο, στον κλασικό κλάδο. Λέγουν πως 
ήμουν άριστος μαθητής, παρόλο που δεν διάβαζα 
πολύ. Προτιμούσα τα λογοτεχνικά βιβλία και την 
παγκόσμια λογοτεχνία, αλλά και τις βόλτες στις 
γειτονιές με το ποδήλατο. Eίχα βάλει ένα πιγκ-πογκ 
στο σπίτι και ήθελα να γίνω πρωταθλητής. Eίχαμε 
έναν πολύ αυστηρό δάσκαλο, τον Λοΐζου, ανοίγαμε 
την παλάμη και δεχόμασταν σαράντα παρά μία. 

Eγώ πήγα να κάνω τον έξυπνο, του πήρα μια σανίδα 
από το ξύλινο κρεβάτι μου. Ήμουν ο πρώτος στον 
οποίο δοκίμασε το ξύλο.

Στο γυμνάσιο άρχισαν οι διαδηλώσεις εναντίον 
της Aγγλοκρατίας. H μητέρα μου ανησυχούσε και 
με γύρευε. Όταν άρχισε ο εθνικοαπελευθερωτικός 
αγώνας, αναμίχθηκα στις μαθητικές ομάδες της 
ANE και έδωσα στην Aρχιεπισκοπή τον όρκο της 
EOKA. Oι Άγγλοι με συνέλαβαν δυο φορές διότι 
έκανα διανομή φυλλαδίων και κλέψαμε από το 
σχολείο τις γραφομηχανές. H εποχή αυτή συνέπεσε 
με τον χωρισμό των γονιών μου. Γι’ αυτό έκανα ένα 
μικρό διάστημα στο οικοτροφείο του Παγκυπρίου 

Γυμνασίου στον Άγιο Kασσιανό και μετά την τρίτη 
τάξη, πήγα ένα χρόνο στα Aνάβρυτα, όπου ήμουν 
συμμαθητής με τον τέως βασιλιά Kωνσταντίνο και 
έκτοτε παραμείναμε φίλοι.

Στη Σχολή Aναβρύτων δυσκολευόμουν να απο-
καλώ τον βασιλιά με την προσφώνηση «υψηλότα-
τε», τον έλεγα Kωνσταντίνο. O ίδιος δεν αντιδρούσε 
αλλά δεχόμουν παρατηρήσεις από τον γιο του μεγά-
λου αυλάρχη του, Λεβίδη, τον οποίο αναγκάστηκα 
να δείρω.  

Mετά πήγα στο κολέγιο Aθηνών. Eκεί υπήρχε 
περισσότερη μαθητική ζωή και δινόταν μεγαλύτε-
ρη σημασία στα σπορ. Στους εσωτερικούς αγώνες 
του σχολείου ερχόμουν τρίτος στη σφαιροβολία 
και δισκοβολία, έπαιζα ποδόσφαιρο και μπάσκετ. 
Στα Aνάβρυτα έμαθα ξιφασκία, το σπορ των βασι-
λιάδων. Στο κολέγιο Aθηνών βγαίναμε πιο συχνά 
έξω. Tα Σαββατοκύριακα πήγαινα σινεμά και το 
απόγευμα στους Aμπελόκηπους για να βλέπω τον 
Παναθηναϊκό που παραμένει η ομάδα μου. Tο να 
ζεις την εφηβεία σ’ ένα οικοτροφείο μπορεί να με 
βοηθούσε να διαβάζω περισσότερο, αλλά βλέπαμε 
με κάποια ζήλια τα παιδιά εξ Aθηνών που ερχό-
ντουσαν το πρωί και έφευγαν το απόγευμα. Tις 
διακοπές ερχόμουν στην Kύπρο. Oι γονείς μου έρ-
χονταν συχνά στην Aθήνα, είχαν φιλίες με πολλούς 
πολιτικούς που σημάδεψαν τη σύγχρονη ιστορία. 
Έχω μια φωτογραφία της μητέρας μου, (χάθηκε 
στην Aμμόχωστο), που έκανε χειραψία με τον Γε-
ώργιο Παπανδρέου και εγώ στεκόμουν δίπλα της. 
Mια προσωπικότητα η οποία σε εντυπωσίαζε όταν 
την έβλεπες, όχι κατ’ ανάγκην όταν την άκουγες, 
ήταν ο Kαραμανλής, που τον συνάντησα αργότερα 
ως Πρόεδρος της Bουλής. 

Tελειώνοντας το κολέγιο, έκανα τα GCE στο 
Λονδίνο και ταυτόχρονα υπέβαλα αίτηση για να 
μπω στο Kέμπριτς. Mε βοήθησε ο πρέσβης της 
Eλλάδας και ποιητής Γεώργιος Σεφέρης. Πέρασα τις 
εξετάσεις. Tην εποχή εκείνη ήμουν στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Pώμης το 1960. Πήρα τηλεγράφη-
μα ότι πέρασα με first στα GCE και με δέκτηκε και 
το London School of Economics. Έτσι είχα επιλογή. 
Προτίμησα να πάω στο Kέμπριτζ όπου έκανα οικο-
νομικά - νομικά - πολιτικές επιστήμες και πήρα το 
M.A. Tότε έγινα μέλος του Εργατικού Κόμματος.

Tον ένα χρόνο που ήμουν στο Λονδίνο για τα 
GCE, είχα γραφτεί στα Ins of Law στο Inner Temple. 
Όταν τέλειωσα το Kέμπριτζ, επέστρεψα στην Kύπρο 
διότι με πίεζαν οι γονείς μου για να μπω στις οικο-
γενειακές επιχειρήσεις.

Η ειλικρίνεια και η ευθύτητα πάντοτε συνόδευαν τον χαρακτήρα του - Η Αμμόχωστος η μεγάλη του αγάπη

Ο Αλέξης έφυγε πικραμένος

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Θα μπορούσε
να σωθεί...
H Αμμόχωστος θα μπορούσε να σωθεί και θα 
μπορούσαμε να την είχαμε πάρει με το κανα-
δοβρετανικό σχέδιο. Πολλοί δεν ήθελαν τότε 
να επιστραφεί η Αμμόχωστος. Όταν ήμουν 
στη Λεμεσό, σ’ ένα πάρτι, κάποιος μου είπε 
χαρακτηριστικά «μας κάνατε τους καμπόσους, 
τώρα ήρθατε κιλίντζιροι στη Λεμεσό». Για να 
πάρουμε μια ιδέα τι κακό δέρνει τον κόσμο 
στην Kύπρο, ζήλια και φθόνος. Tην εποχή του 
βρετανοκαναδικού σχεδίου ακούστηκε ότι 
Λεμεσιανοί επιχειρηματίες επενέβησαν ώστε 
να ναυαγήσει. Επειδή το θέμα αυτό δεν αφορά 
μόνο ζωντανούς, δεν το αποκλείω. Πιστεύω 
ότι έπαιξαν ρόλο αυτά τα συμφέροντα πάνω 
σε κάποια πολιτικά πρόσωπα της εποχής, αλ-
λά και η προέλευση του σχεδίου, λόγω του 
Ψυχρού Πολέμου. Ήμουν από τους λίγους 
που έκαναν τότε δηλώσεις ότι έπρεπε να το 
δεχτούμε.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

H προσφυγιά είναι μια διχοτόμηση της ψυχής. Mε την εισβολή δεν χάθηκε μόνο η μισή Kύπρος 
αλλά και τα ήθη του τόπου, διότι η κούρσα πλουτισμού, ο διαχωρισμός του κόσμου σε τυχερούς 
και άτυχους, όλες αυτές οι ανισότητες επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ήθη και τις αξίες. 
Aυτό ήταν το πρώτο που έφερε την καταστροφή. Tο δεύτερο ήταν το χρηματιστήριο, που λέω 
ότι ήταν ο τρίτος Αττίλας.

Άγνωστες 
πτυχές από 
τα παιδικά 
και νεανικά 
του χρόνια

Σ
υμπληρώθηκαν 45 χρόνια από την αποφράδα μέρα της 
τουρκικής εισβολής. Η πραξικοπηματική ανατροπή του 
Προέδρου Μακαρίου από τη χούντα των Αθηνών και τους 
συνεργάτες της στην Κύπρο έδωσε μοναδική ευκαιρία 

στην Τουρκία να εισβάλει, με το πρόσχημα της αποκατάστασης της 
συνταγματικής τάξης και της προστασίας της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας. Εάν δεν επέρχετο και πάλιν η κατά-
ρα της διχόνοιας, του εθνικού διχασμού και της 
προδοσίας, η Κύπρος σήμερα θα ήταν ένα δεύ-
τερο ελληνικό κράτος σε όλη την επικράτειά της.  

Στόχος της Άγκυρας είναι μια λύση του 
Κυπριακού που να υποκαθιστά την Κυπριακή 
Δημοκρατία με ένα τρικέφαλο κρατικό μόρφωμα 
το οποίο κατ’ ουσίαν θα καταστεί τουρκικό προ-
τεκτοράτο. Γι’ αυτό ατέρμονοι κύκλοι δικοινοτι-
κών συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μετά 
το 1974 δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτε-

λέσματα. Και παρά τη συνεχή μετατόπιση των ελληνοκυπριακών 
θέσεων προς τις τουρκικές, το χάσμα εξακολουθεί να υφίσταται. 
Τυχόν υλοποίηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου θα οδηγήσει 
σε σαφή επιδείνωση του status quo ή στην κατάρρευση του νέου 
κρατικού μορφώματος. Εν ολίγοις η πολιτική αυτή, η οποία έχει 
κριθεί εκ του αποτελέσματος, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. 

Άλλο είναι η συμφιλίωση και ο έντιμος συμβιβασμός και 
άλλο η συνθηκολόγηση και η παράδοση. Η Κύπρος είναι μια μικρή 

χώρα και οι αντιξοότητες τεράστιες. Δεν έχουμε όμως το δικαίωμα 
να υποκύψουμε. Για την εθνική και φυσική επιβίωση του Κυπρια-
κού Ελληνισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ηρωικούς νε-
κρούς που έπεσαν υπέρ Ελευθερίας αλλά και ως ύψιστο χρέος για 
τις γενιές που έρχονται, θα πρέπει να προασπίσουμε την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Και να αγωνισθούμε για την ολοκλήρωση της ανεξαρ-
τησίας της.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά ο κυπριακός Ελληνισμός εξακο-
λουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες του εγκλήματος του 1974. 
Και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Πέραν τούτου στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής υφί-
σταται σήμερα ένα τρικυμιώδες τοπίο. Η ΕΕ, στην οποία είχαμε 
εναποθέσει πολλές ελπίδες, αντιμετωπίζει πολυδιάστατες προκλή-
σεις, ενώ παράλληλα δεν είναι ακόμα μια ολοκληρωμένη γεωπολι-
τική οντότητα. H Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα όχι μόνο να κα-
τέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα και να μην 
αναγνωρίζει δικαίωμα ύπαρξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν 
είναι υπερβολή να λεχθεί επίσης ότι η Τουρκία διεξάγει έναν υβρι-
δικό πόλεμο εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη σημερινή 
συγκυρία συνεχίζει τον εποικισμό, την ισλαμοποίηση των κατεχό-
μενων εδαφών και διοχετεύει προς τις ελεύθερες περιοχές παρά-
νομους μετανάστες από τρίτες χώρες.  Ταυτόχρονα αμφισβητεί 
έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη.

Σε σχέση με την πρόταση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μ. 
Ακιντζί για συνδιαχείριση των ενεργειακών πόρων υπογραμμίζω 
ότι η δική μας πλευρά θα πρέπει να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα και 
τεκμηριωμένα. Μπορούμε να υποδείξουμε ότι το δικαίωμα της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας να έχει λόγο στο ζήτημα αυτό απορ-
ρέει από το Σύνταγμα του 1960.  Όμως αυτό δεν μπορεί να εφαρ-
μόζεται αποσπασματικά. Τα δικαιώματα συνοδεύονται και από 

υποχρεώσεις.  Στα ίδια πλαίσια είναι σημαντικό να συζητηθεί η 
οριοθέτηση της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτήν της 
Τουρκίας. Πέραν του εθνικού ζητήματος, η Κύπρος βρίσκεται στη 
δίνη μιας πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικής κρίσης αλλά και βαθιάς 
αξιακής κρίσης -μια κρίση η οποία, μεταξύ άλλων, οδηγεί τους αν-
θρώπους στον άκρατο ατομικισμό και στην έλλειψη διάθεσης κοι-
νών αγώνων για την επίτευξη συλλογικών στόχων.  Έτσι δεν πρέπει 
να μας εκπλήττει το γεγονός ότι οι πολίτες αυτής της χώρας αισθά-
νονται απαξίωση για την πολιτική, ενώ έχει μειωθεί και η εμπιστο-
σύνη προς το κράτος.

Τα δεδομένα είναι δύσκολα και το ανισοζύγιο δυνάμεων 
παραμένει και σήμερα τεράστιο.  Οι κίνδυνοι δεν προέρχονται μόνο 
από τις δυνάμεις που απειλούν την ανεξαρτησία, κυριαρχία και 
εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και από 
τον κακό μας εαυτό. Υπάρχουν όμως τα εργαλεία πολιτικής για να 
εξέλθουμε από τα αδιέξοδα. Είναι καθοριστικής σημασίας η επιστρά-
τευση του ψυχικού σθένους, αλλά και της γνώσης στην προσπάθεια 
προώθησης αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς διακυβέρνησης. Με 
αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι αποτελεί υπέρτατο καθήκον μας να 
πορευτούμε με εντιμότητα, συλλογικότητα, σεμνότητα, υπομονή, 
αποφασιστικότητα, αλληλοσεβασμό, αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση, 
αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και με πίστη στην τελική δικαίωση. Μόνο 
έτσι είναι δυνατό να έρθουν καλύτερες μέρες και να εορτάσουμε 
την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Απαραίτητη, αν και όχι επαρκής προϋπόθεση για την ευόδωση των 
στόχων μας είναι η διαφύλαξη της ελεύθερης Κύπρου ως κόρη 
οφθαλμού. 

* Καθηγητής, πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστη-
μών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Π
αρουσιάστηκε στις 18/07/19 σε πανδημοτική συγκέντρω-
ση στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου ενισχύοντας τη 
συμμετοχική δημοκρατία, η παρουσίαση της μελέτης για 
τον νέο προτεινόμενο σχεδιασμό της λεωφ. Τσερίου από 

τους ιδιώτες μελετητές Markides Associates. Ένας σύγχρονος σχε-
διασμός και μια πολύ θετική και ποιοτική προ-
σέγγιση, εντελώς διαφορετική με τυποποιημένη 
μέθοδο σχεδιασμού με διαχωρισμό του δρόμου 
δηλαδή δημιουργία νησίδας, μείωσης της εμπο-
ρικότητας και της απαγόρευσης των δεξιόστρο-
φων κινήσεων και μόνο από τις αρμόδιες Αρχές 
της Δημοκρατίας. 

Με gateways (πύλες εισόδου στα άκρα 
του δρόμου), με 4 ξεχωριστά hubs (κόμβους) 
αναδεικνύοντας τη δυναμική των γειτονιών και 
τονίζοντας τα σημεία αναφοράς και συνάθροι-

σης, με ανθρώπινο χαρακτήρα, συνδυασμός των αυτοκινήτων με 
τη βιώσιμη κινητικότητα, «υποχρεωτικής» μείωσης της ταχύτητας, 

με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και φυσική σκίαση από δεντρο-
στοιχία, διαβάσεις πεζών, ενίσχυση του οδικού φωτισμού, οργανω-
μένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και άλλα χαρακτηριστικά 
σύγχρονου δρόμου με σωστή κυκλοφοριακή κίνηση και αναβάθ-
μιση της εμπορικότητας. Εκείνο που μπορεί να προστεθεί ως πρό-
νοια αυτή τη στιγμή είναι κάποια μέτρα για τις δημόσιες συγκοινω-
νίες (λεωφορεία ή μελλοντικό τραμ) και οπωσδήποτε θέλει πολλή 
προσοχή να μην διοχετευθεί η κίνηση των αυτοκινήτων –αφού 
σήμερα διασχίζουν τον συγκεκριμένο δρόμο 20.000 αυτοκίνητα 
σε παρόδους και οικιστικές γειτονιές.

Συγχαίρω τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Στροβό-
λου για τον νέο προτεινόμενο σχεδιασμό και εύχομαι να υιοθετηθεί 
επίσημα ως απόφασή τους από το δημοτικό συμβούλιο. Το θέμα 
είναι να υιοθετηθεί από τα αρμόδια Τμήματα της Δημοκρατίας, 
Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας, να αγκαλιαστεί πολιτικά από 
τους αρμόδιους Υπουργούς Μεταφορών και Εσωτερικών, να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία, να βγει σε προσφορές το όλο έργο για να 
μπορεί να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα που προσωπικά 
το βλέπω αν όλα κυλήσουν ομαλά να είναι έτοιμο το 2023/4. Σημει-
ώνουμε για την ιστορία πλέον ότι αν το έργο ξεκινούσε με τα τότε 
χαρακτηριστικά όπως ήταν εγκριμένος ο αρχικός σχεδιασμός το 
2016 ή έστω με κάποιες αλλαγές στην πορεία, σήμερα θα ήταν 
τελειωμένο.

Ένα καλό παράδειγμα πώς πρέπει να σχεδιάζονται ή να 

βελτιώνονται με προσωρινές διαμορφώσεις παρόμοιοι δρόμοι/αρ-
τηρίες εμπορικής πρωταρχικής σημασίας όπως η Σταυρού, η Ιφιγέ-
νειας και η Αρμενίας στον Στρόβολο και ιδιαίτερα η Διγενή Ακρίτα 
στη Λευκωσία, η Ελλάδος στην Πάφο, η Μισιαούλη και Καβάζογλου 
στη Λεμεσό κτλ.

Και κάτι πολιτικό… που δεν μου πολύ άρεσε. Ο δήμαρχος 
πρωτίστως άλλα και το δημοτικό συμβούλιο Στροβόλου, λόγω της 
ισχύς τους ως οργανισμός δημοσίου δικαίου και λόγω της οντότητάς 
τους ως ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της Κύπρου, δεν έχουν 
ιδιαίτερη ανάγκη από δεκανίκια τύπου εκμετάλλευσης ή έκρηξης 
λατρείας από κάποιους Βουλευτές που δεν ζουν καν στον Στρόβολο. 
Στη Βουλή χρειάζεται πάντα ο μαγικός αριθμός της πλειοψηφίας 
που σήμερα είναι το 28! 

Φτάνει ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο να πιστέψουν 
στους εαυτούς τους, να διεκδικήσουν σωστά και δίκαια τη θέση που 
έχουν η οποία θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμο, εμπορευόμενους 
αναβαθμίζοντας την τοπική αγορά –δημότες Στροβόλου και μη που 
κάθε μέρα κινούνται, εργάζονται και διασχίζουν το σημερινό μαρ-
τύριο που λέγεται Τσερίου, όπου για μένα είναι ο πιο επικίνδυνος 
δρόμος αυτή τη στιγμή στην επαρχία Λευκωσίας μαζί με τον δρόμο 
Παλαιχωρίου - Κλήρου. 

* Πρώην υποψήφιος δήμαρχος και πρώην δημ. σύμβουλος 
Στροβόλου

Η κατοχή και το χρέος μας

Ώρα υλοποίησης!

Άλλο είναι  
η συμφιλίωση 
και ο έντιμος 
συμβιβασμός 
και άλλο η 
συνθηκολόγηση 
και η παράδοση

Λεωφόρος 
Τσερίου, 20 
χρόνια έναρξης 
της συζήτησης, 
10 χρόνια 
αποφάσεων  
και αναστολών!

Η 
ανάπλαση της οδού Τσερίου, ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα 
ζητήματα για τον δήμο μας, απασχόλησε για τρεις σχεδόν δεκαετίες 
την κοινή γνώμη, με τις συζητήσεις και αντιδράσεις από διάφορα 
εμπλεκόμενα μέρη να κορυφώνονται την τελευταία τριετία περίπου. 

Η μελέτη για τον προτεινόμενο νέο σχεδιασμό της οδού Τσερίου, η οποία 
ετοιμάστηκε από τον διεθνούς φήμης οίκο MarkidesAssociates και παρουσιά-
στηκε χθες στο ευρύ κοινό, δικαίωσε τον αγώνα όλων όσων πίστεψαν και 
επέμειναν ότι η οδός «Τσερίου» δεν είναι απλά μια δίοδος αυτοκινήτων, αλλά 
η βασική αρτηρία μίας εκ των σημαντικότερων κοινοτήτων του δήμου μας, της 
οποίας οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον τοπικό χαρακτήρα, προωθώντας πα-
ράλληλα την εμπορική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά της.  Προ-
σωπικά θεωρώ ότι η μακρόχρονη ιστορία της ανάπλασης της οδού Τσερίου είναι 
μία πραγματική μελέτη περίπτωσης, ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα για τον τόπο 
μας, που αποδεικνύει τη σημασία της αμφισβήτησης διαχρονικών και πάγιων 

αντιλήψεων, αλλά κυρίως της προσφοράς της δυνατότητας 
να ακουστούν οι φωνές όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί 
αυτό ακριβώς ίσχυσε: ο νέος, πρωτοποριακός –για τα δεδο-
μένα της Κύπρου– σχεδιασμός της οδού Τσερίου, ανατρέπει 
παλαιότερες, στερεοτυπικές θεωρήσεις για τον οδικό σχε-
διασμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης του 
τοπικού χαρακτήρα της περιοχής και το κυριότερο, διατη-

ρώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το αυτοκίνητο. 
Ειδικότερα, όπως ζητήθηκε, και σύμφωνα και με την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, ο νέος σχεδιασμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για πεζούς και οδηγούς, που να 
στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. Συγκεκριμένα, προνοούνται 
πλατιά πεζοδρόμια, 280 περίπου χώρους στάθμευσης, καθώς και είκοσι διαβά-
σεις για πεζούς, ενώ ενσωματώνονται ταυτόχρονα πρόνοιες που να παρέχουν 
τις απαραίτητες διευκολύνσεις στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Ο νέος αυτός 
σχεδιασμός προωθεί τις χαμηλότερες ταχύτητες οχημάτων και περιορίζει τον 
μέχρι σήμερα δεσπόζοντα ρόλο του αυτοκινήτου, δίνοντας προτεραιότητα στον 
άνθρωπο και τις καθημερινές του ανάγκες. Παράλληλα, προνοείται η ευρεία 
δεντροφύτευση εκατέρωθεν της οδού και η δημιουργία μικρών χώρων συνά-
θροισης. Πρωτοποριακή προσέγγιση αποτελεί, όμως, η κεντρική ιδέα σχεδια-
σμού του νέου δρόμου: η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου δεν θα πρέπει 
να είναι η βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό της οδού Τσερίου. Αντιθέτως, 
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι το κτίσιμο ενός δρόμου, που θα δημιουργεί 
το κατάλληλο περιβάλλον –από κάθε άποψη– για την ευημερία, την κοινωνική 
και εμπορική άνθιση της περιοχής και γενικότερα την καλύτερη ποιότητα 
ζωής. 

Ως Δήμαρχος Στροβόλου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες 
μου στην ομάδα των μελετητών της εταιρείας Markides Associates, που αφου-
γκράστηκαν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οραματιζόμενοι έναν 
«ζωντανό» δρόμο, παρέδωσαν μία πρωτοποριακή μελέτη για τον σχεδιασμό της 
οδού Τσερίου, που πραγματικά σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  Ζητή-
σαμε έναν ζωντανό δρόμο, για ανθρώπους και όχι μόνο για αυτοκίνητα, χωρίς 
βέβαια να παραγνωρίζεται η χρήση του αυτοκινήτου. Δεν συμβιβαστήκαμε και 
δεν δεχτήκαμε να θυσιάσουμε τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα της Τσερίου, 
στον βωμό της επικράτησης του αυτοκινήτου και των μεγάλων ταχυτήτων. 

Η «Τσερίου» θα πρέπει να είναι ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα και 
τους ανθρώπους και ΟΧΙ να τους χωρίζει. Αυτή ακριβώς την ταυτότητα θέλουμε 
να αποκτήσει η Τσερίου. Και πιστεύω ότι η νέα μελέτη το έχει επιτύχει. 

*Δήμαρχος Στροβόλου 

Η νέα «Τσερίου»

Ένας δρόμος που 
θα ενώνει την 
κοινότητα και 
τους ανθρώπους

Toυ Ανδρέα 
Παπαχαραλάμπους*

Toυ Ανδρέα 
Θεοφάνους*

Του Χρίστου Τσίγκη*

ΑΠΟΨΕΙΣ


