
1

Loris Stavrinides

From: Saved by Windows Internet Explorer 8
Sent: 03 December 2010 10:02
Subject: InBusinessNews.com | ??st?ate?a: ?d??e?te a??ste?? | Sigma Live
Attachments: ATT00001.jpg; ATT00002.png; ATT00003.gif; ATT00004.css; ATT00005.css; 

ATT00006.css; ATT00007.css; ATT00008.css; ATT00009.css; ATT00010.css; 
ATT00011.css; ATT00012.css; ATT00013.css; ATT00014.css; ATT00015.css; 
ATT00016.css; ATT00017.css; ATT00018.bin; ATT00019.bin; ATT00020.bin; 
ATT00021.bin; ATT00022.bin; ATT00023.bin; ATT00024.bin; ATT00025.bin; 
ATT00026.bin; ATT00027.bin; ATT00028.bin; ATT00029.bin; ATT00030.bin

Είσοδος | Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε! | Δευτέρα, 06/09/10 

 SigmaLive.com 
 InBusinessNews.com 

Sigma Live 

[          ] 

The linked image cannot be  
displayed.  The file may  hav e  
been mov ed, renamed, or  
deleted. Verify that the link  
points to the correct file and  
location.

 
Facebook RSS 

Εκστρατεία: Οδηγείτε αριστερά 
| Εκτύπωση | 05/09/2010 | ΙΝΒΝΕWS 

The linked image
displayed.  The fi
been mov ed, ren
deleted. Verify th
points to the corr
location.

 
The linked image cannot be  
displayed.  The file may  hav e  
been mov ed, renamed, or  
deleted. Verify that the link  
points to the correct file and  
location.

 

Εκστρατεία με τίτλο «Οδηγείτε Αριστερά» και με στόχο την ενημέρωση των τουριστών αλλά και των 
αλλοδαπών κατοίκων της Κύπρου για τον τρόπο οδήγησης στην Κύπρο, άρχισε χθες στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας σε συνεργασία με τον Ροταριανό Ομιλο 
«Ασπέλια».  

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας ο Διευθυντής της Τροχαίας Αρχηγείου 
Αστυνομίας Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι «η πρωτοβουλία του Ροταριανού Ομίλου έχει ιδιαίτερη 
σημασία γιατί από τους 430 νεκρούς που είχαμε στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια, οι 149 ή ποσοστό 
35% ήταν αλλοδαποί, το 30% είναι άτομα τα οποία μένουν ή εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο και μόνο το 
5% είναι τουρίστες. Δυστυχώς η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική φέτος αφού από τους 48 νεκρούς που 
είχαμε από τροχαία δυστυχήματα οι 18 ή ποσοστό 37% ήταν αλλοδαποί» είπε.  

Εξήγησε ότι στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση των αλλοδαπών «είτε αυτοί είναι τουρίστες είτε 
διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να περιορίσουμε ή να μειώσουμε τα θανατηφόρα 
δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονται αλλοδαποί. Αυτό που πρέπει όλοι να έχουν κατά νου, όχι μόνο οι 
οδηγοί αλλοδαποί, είναι και οι πεζοί και οι ποδηλάτες και οι μοτοσικλετιστές, ότι στην Κύπρο η οδήγηση 
γίνεται στην αριστερή πλευρά» σημείωσε.  

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι τα ενημερωτικά φυλλάδια που θα διανεμηθούν έχουν εκτυπωθεί σε έξι 
διαφορετικές γλώσσες, έχουν τίτλο «Keep safe on the Cyprus Roads» και σ’ αυτό «γίνεται αναφορά στους 
βασικούς κανόνες οδήγησης στην Κύπρο. Ενας αλλοδαπός που θα πάρει το φυλλάδιο αυτό θα ενημερωθεί 
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ακριβώς για τον τρόπο οδήγησης στην Κύπρο και για τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας ούτως ώστε να απομακρύνει αισθητά τον κίνδυνο να εμπλακεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα» 
είπε.  

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου «Ασπέλια» Κατερίνα Καλαβά αφού αναφέρθηκε 
στο χρονικό του Ομίλου ανέφερε ότι «η Αστυνομία αγκάλιασε θερμά την ιδέα του πρώην Προέδρου και 
Επίτιμου Μέλους του Ροταριανού Ομίλου Δικαστή Σώτου Δημητρίου και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να την υλοποιήσουμε». 

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος μαζί με τη Βρετανία και τη Μάλτα είναι μία από τις λίγες χώρες με αριστερή 
οδήγησε και σημείωσε πως για τους σκοπούς της εκστρατείας «έχουν τυπωθεί χιλιάδες αυτοκόλλητα με την 
οδηγία «Οδηγείτε Αριστερά» που θα τοποθετούνται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου προς υπενθύμιση 
των οδηγών. Επειδή τα αυτοκόλλητα αυτά είναι πολλαπλής χρήσης με τη συνεργασία του Κυπριακού 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως θα διανεμηθούν και σε γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων 
που εξυπηρετούν τουρίστες καθώς και σε ξένους οδηγούς μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών» είπε.  

Ανέφερε ακόμα ότι «αισθανόμαστε ότι έστω και μία ζωή να σωθεί με αυτή την ενέργεια τότε η όλη 
εκστρατεία αξίζει την προσπάθεια». 

Εξάλλου ο πρώην Πρόεδρος και Επίτιμο Μέλος του Ροταριανού Ομίλου Δικαστής Σώτος Δημητρίου είπε 
ότι ο λόγος για την πραγματοποίηση της εκστρατείας είναι ότι εργάστηκε 26 χρόνια ως Δικαστής, εκδίκασε 
πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα, μεγάλος αριθμός των οποίων οφειλόταν στον τρόπο οδήγησης στην 
Κύπρο, δηλαδή στην αριστερή πλευρά, και έτσι σκέφτηκε ότι πρέπει να γίνει κάτι για το φαινόμενο αυτό.  

Πρόσθεσε πως η εκστρατεία «βρήκε πρόσφορο έδαφος, έχει μέχρι στιγμής αρκετά καλά αποτελέσματα» και 
σημείωσε πως τα σχεδιαστικά της εκστρατείας ανέλαβε αφιλοκερδώς η εταιρεία Bubbles Designs. 

Τα μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, του Ροταριανού Ομίλου «Ασπέλια», της Πολιτικής Αεροπορίας και του 
Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (Ζ) διένειμαν, στον χώρο άφιξης του 
αεροδρομίου Λάρνακας, διαφωτιστικά φυλλάδια στους ξένους τουρίστες που έφτασαν στην Κύπρο. Επίσης 
έδωσαν ειδικές βεντούζες – αυτοκόλλητα για να τοποθετηθούν στο κέντρο του ανεμοθώρακα των 
αυτοκινήτων ενοικιάσεως και στα οποία αναγράφεται στα αγγλικά «Drive Left».  
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