
Ομιλία μου στην παρουσίαση του έργου και της δράσης μου ως ∆ημοτικός Σύμβουλος στο 
∆ήμο Μέσα Γειτονιάς – 16 ∆εκεμβρίου 2010.  
 
 
Ονομάζομαι Μάριος Ολύμπιος. Εκτός από ∆ημοτικός Σύμβουλος στο ∆ήμο Μέσα Γειτονιάς είμαι ο 
Πρόεδρος της Φιλαρμονικής του ∆ήμου, είμαι μέλος στην Πολιτιστική Επιτροπή και της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος & Εξωραϊσμού, Γενικός Γραμματέας της Εφορίας Μέσα Γειτονιάς, Ταμίας του 
Ανοικτού Σχολείου, και ταμίας του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού του ∆ήμου ή ΣΚΕ όπως 
είναι πιο γνωστό. 
 
Μετά τους αγαπητούς συναδέλφους Φίλιππο και Αντρέα, που εξέθεσαν το ομαδικό έργο που από 
κοινού, με πνεύμα στενής συνεργασίας μεταξύ μας έχουμε επιτελέσει, και το έργο που έχει 
επιτευχθεί από τον καθένα στους τομείς των ιδιαίτερων αρμοδιοτήτων τους, επιθυμώ πρώτα να 
εκφράσω την προσωπική ικανοποίηση μου για τη στενή συνεργασία μεταξύ και των τριών μας που 
έχει έμπρακτο αποτέλεσμα στην επιτυχία και την πρόοδο του ∆ήμου μας. 
 
Επιθυμώ επίσης να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή παρουσία σας, αλλά και για την 
εμπιστοσύνη με την οποία μας έχετε περιβάλει, όπως και τη βοήθεια που μας έχετε προσφέρει για 
την επιτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, ως εκπρόσωποι σας στο ∆ημοτικό Συμβούλιο. 
 
Φιλαρμονική: 
Αναφορικά με τους ιδιαίτερους τομείς των αρμοδιοτήτων μου επιθυμώ να αναφέρω πρώτον ότι 
κατέβαλα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλαρμονικής ιδιαίτερες προσπάθειες για την αναβάθμιση 
της Φιλαρμονικής του ∆ήμου, και την καθιέρωση της ως της πιο δυναμικής Φιλαρμονικής της 
Λεμεσού. Σ’ αυτό συνέβαλε καθοριστικά η πρωτοβουλία μου για δημιουργία Επιτροπής της 
Φιλαρμονικής, σύνταξη κανονισμών λειτουργίας, η αύξηση των οργανοπαικτών, ο εμπλουτισμός 
των οργάνων και ο εμπλουτισμός και εξιχρονισμός του ρεπερτορίου. 
 
Η καθιέρωση ύστερα από εντατικές προσπάθειες μου, του ετήσιου Φεστιβάλ Φιλαρμονικών  
επέκτεινε τα όρια προσφοράς και προβολής του ∆ήμου έξω από τα όρια μας σε ολόκληρη την 
Κύπρο. Με τη Φιλαρμονική ο ∆ήμος μας σε οποιαδήποτε εκδήλωση του εντός και εκτός Κύπρου 
δίνει πάντα το δυναμικό παρόν του. Φέτος η Φιλαρμονική έκλεισε 10 χρόνια ύπαρξης και  
λειτουργίας της. Το γεγονός γιορτάστηκε με μια καλοκαιρινή συναυλία πανδαισία στην πλατεία του 
∆ημαρχείου που οργανώθηκε άψογα από την Επιτροπή της Φιλαρμονικής.  
 
Ο σημαντικός σκοπός για τον οποίο έδωσα ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της Φιλαρμονικής 
είναι η υγιής απασχόληση και μουσική καλλιέργεια των παιδιών μας με τη διδασκαλία και εκτέλεση 
μουσικών έργων κάτι που αποτελεί ασπίδα και αντίδοτο στην νεανική παραβατικότητα, στην χρήση 
ναρκωτικών και γενικά στον εκτροχιασμό της νεολαίας μας. 
 
Στον ίδιο σκοπό αποσκοπεί και η μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε για την εξασφάλιση χώρου και 
τη δημιουργία Σώματος Προσκόπων Μέσα Γειτονιάς, που θα λειτουργήσει με το νέο έτος. 
 
Εφορία: 
Ως Γενικός Γραμματέας της Σχολικής Εφορίας Μέσα Γειτονιάς, εκπροσωπώντας το ∆ημοτικό 
Συμβούλιο, πιστεύω ότι βοήθησα στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της με την δημιουργία 
και χρήση ιστοσελίδας της Εφορίας, την οργάνωση της Γραμματείας της για να είναι πιο 
αποτελεσματική και η στέγαση των γραφείων της Εφορίας σε πιο ανθρώπινες συνθήκες. 
Για την ασφάλεια των παιδιών του Καλογεροπούλιου Γυμνασίου επιτύχαμε μετά από έντονες 
προσπάθειες τη δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Κωστή Παλαμά. 
Στην ιδιαίτερη μου φροντίδα σαν υπεύθυνος για τις καντίνες των σχολείων ήταν η καλή λειτουργία 
τους ώστε να διατηρούνται υγιεινές συνθήκες, να προσφέρονται τα κατάλληλα είδη, και να 
ελέγχονται πάντοτε οι τιμές. 
 
Ο κτιριακός εξοπλισμός των σχολείων και η ασφάλεια των παιδιών ήταν στις προτεραιότητες μου. 
Τροχοδρομήθηκαν εκτός άλλων η ανέγερση καινούργιου 21ου Νηπιαγωγείου και η μεταφορά από 
το παλαιό που ήταν σε άθλια κατάσταση, κατασκευάστηκε αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο 21ο 



∆ημοτικό, έγιναν κτιριακές βελτιώσεις στο 27ο ∆ημοτικό, και η ανέγερση ∆ημοτικού στα Πάνθεα 
που ξεκινά το 2011. Πρωτοβουλία κατέβαλα και στην ανέγερση Λυκείου στη Μέσα Γειτονιά, 
υπόθεση που προσκρούει στις Πολιτιστικές Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. 
Με την παρέμβαση της ∆ημοτική Ομάδας του ∆ΗΚΟ αποδέχθηκαν όμως οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας, το κτίσιμο εξολοκλήρου καινούργιου σχολείου στο 10ο ∆ημοτικό παρά 
την επισκευή του παλαιού. 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η παρουσία της Εφορίας στα σχολικά δρώμενα ήταν πάντα 
σημαντική και πολύ εποικοδομητική. 
 
Πολιτιστική Επιτροπή: 
Ως μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του ∆ήμου μας θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για 
το σημαντικό έργο που επιτελείται, γιατί πιστεύω ότι η προαγωγή του πολιτισμού είναι κατ’ εξοχή 
έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι κύριες εκδηλώσεις της όπως ο διαγωνισμός τραγουδιού, οι 
διάφορες αφιερώσεις σε καλλιτέχνες και συνθέτες, Χορωδιακό Φεστιβάλ, κυνήγι θησαυρού και 
άλλες, συμβάλλουν στην πνευματική και ηθική ανάπτυξη του ∆ημότη κάτι για το οποίο πρέπει 
ιδιαίτερα να νοιαζόμαστε παράλληλα με την ένια μας για βελτίωση της ζωής μας.  
Ως άνθρωπος της τεχνολογίας προσπάθησα να δώσω όσα μπορούσα περισσότερα στην 
οργάνωση των υπηρεσιών του ∆ήμου, στην βελτίωση της ιστοσελίδας του και γενικά σε ότι οι 
γνώσεις μου μπορούσαν να βοηθήσουν. 
 
Ανοικτό Σχολείο: 
Στο Ανοικτό Σχολείο που είναι δημιούργημα του ∆ήμου έχουμε πρωτοπορήσει. Ένα 
επιχορηγημένο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδιάς και Πολιτισμού στο οποίο 
χρησιμοποιούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων τις απογευματινές ώρες για τη 
δημιουργική ψυχαγωγία και επιμόρφωση των δημοτών. Ένας χώρος στον οποίο ως ταμίας της 
επιτροπής του, αφιέρωσα πολλή χρόνο και πιστεύω συνέβαλα στην επιτυχία και ανάπτυξη του 
θεσμού αυτού. 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσω ότι το Ανοικτό Σχολείο αριθμεί σήμερα πάνω από 
600 μέλη τα οποία παρακολουθούν ένα ή και περισσότερα από τα 19 διαφορετικά μαθήματα που 
προσφέρονται όπως γυμναστική, χορό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θέατρο, ζωγραφική κ.α. 
 
ΣΚΕ: 
Άφησα τελευταία αναφορά τα επιτεύγματα στον κοινωνικό τομέα που καλύπτουν τα προγράμματα 
του ΣΚΕ, ένα πρόγραμμα του ∆ήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 
Το ΣΚΕ του οποίου είμαι ταμίας όπως είναι γνωστό λειτουργεί τη Λέσχη Ενηλίκων στην οδό 
Μοδέστου Παντελή 34, στην οποία καθημερινά απολαμβάνουν τα προγράμματα του, που είναι η 
ψυχαγωγία, η επιμόρφωση και υγιής απασχόληση, περίπου 150 ηλικιωμένοι. 
Πέραν από αυτό το ΣΚΕ προσφέρει στους ηλικιωμένους και την υπηρεσία της κατοίκων φροντίδας 
που περιλαμβάνει την καθαριότητα της κατοικίας και του ηλικιωμένου, αλλά και την προσφορά 
ζεστού φαγητού το οποίο ετοιμάζεται στο οίκημα της εστίας ενηλίκων. 
 
Σημαντικό επίσης επίτευγμα του ΣΚΕ είναι η 3 παιδικές Λέσχες, 1 στο 10ο, 1 στο 21ο, και 1 στο 27ο 
∆ημοτικό οι οποίες Λέσχες εκτός από την αγωγή που προσφέρουν στα παιδιά, εξυπηρετούν 
πρώτιστα την εργαζόμενη μητέρα η οποία μπορεί να εμπιστευθεί με ασφάλεια τα παιδιά της στην 
Λέσχη την ώρα που εργάζεται. Οι Λέσχες ξεκίνησαν αρχικά ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα και όταν η 
ευρωπαϊκή ένωση το εγκατέλειψε, παρά το μεγάλο κόστος, αποφασίσαμε με νύχια και με δόντια να 
το κρατήσουμε γιατί είδαμε τη μεγάλη χρησιμότητα του προς την εργαζόμενη οικογένεια. 
Για όλα αυτά τα προγράμματα και για την οικονομική καλυτέρευση του ΣΚΕ χρειάστηκε να γίνει 
καλύτερη προσπάθεια για την εξεύρεση πόρων ώστε να μειωθούν τα ελλείμματα, αναδιοργάνωση 
του προσωπικού και γενικά της λειτουργίας του όπως και εφαρμογή ειδικού λογιστικού 
προγράμματος.  
Για την λειτουργία των πολλών προγραμμάτων του ΣΚΕ ύστερα από παρέμβαση της ομάδας μας, 
ο ∆ήμος θα επιχορηγήσει το ΣΚΕ για το 2011 με €120,000 οι οποίες θα διανεμηθούν ανάλογα με 
τις ανάγκες των Λεσχών. 
 
Ευχαριστώ πολύ 
 


