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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

• Χαράλαμπος Πετρίδης ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
 22462195
 mayor@aglantzia.org.cy

• Μυράντα Αργυρού ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
 22462195
 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

• Χάρης Τσαγγαρίδης ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 22462196
 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

• Μαρία Χριστοδούλου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 22462196
 maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

• Άντρη Ευτυχίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 22462251
 andri.eftichiou@aglantzia.or-g.cy

• Άντρη Βιτσαϊδου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ)
 22444214/22462194
 andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy
 info@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

 •Φαξ: 22455799, mail@aglantzia.org.cy

• ∆έσπω Πίτρη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462197
 despo.pitri@aglantzia.org.cy

• Παναγιώτα ∆ημητρίου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462233
 panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

• Κωνσταντίνα Χρυσοστόμου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ   
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
 22462058
 constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

• Σταύρος Σωκράτους ΚΛΗΤΗΡΑΣ
 22462233

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ: 22332755, treasurer@aglantzia.org.cy

• Αντιγόνη Χατζηγεωργίου ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
 22462048
 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy

• Πόλα Παττίχη ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462049
 Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy

• Χρίστος Γιάγκου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
 22874864
 Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

• Γεώργιος Γερούδης ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
 22462056
 George.Geroudes@aglantzia.org.cy

• Ειρήνη Κυρμίτση ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462242
 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy

• Γιάγκος Γιάγκου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
 ΑΝΩΤΕΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 22462155
 Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

• Αθηνά Γιάννακα ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 22462156
 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

• Νικολέττα Γιαννάκη ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
 22462157
 Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy

• Κώστας Περικλέους ΤΕΧΝΙΚΟΣ
 22462154
 costas.perikleous@aglantzia.org.cy

• Άντια Παπαδούρη ΤΕΧΝΙΚΟΣ
 22874865
 andia.papadouri@aglantzia.org.cy

• Αντώνης Παναγή ΤΕΧΝΙΚΟΣ
 22462159
 antonis.panagi@aglantzia.org.cy

• Χριστίνα Κάππα ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462158
 christina.kappa@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ: 22462057

• Ανδρέας Κάτσιης  ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
• Μαίρη Θεοχάρους ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
• Σάββας Γούναρης ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 health@aglantzia.org.cy

• Κύπρος Βουδιάς ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α’
 22462233
 k.voudhias@aglantzia.org.cy

• Μιχάλης Παντελίδης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
 22462059
 Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ:22462240, culture@aglantzia.org.cy
                              skali@aglantzia.org.cy

• Μαρία Νικολάου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 22462239
 Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

 22462143, library@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ :

• Άννα Χαραλάμπους ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
 22462233

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

 77778100

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ:

• Γιαννάκης Μιχαηλίδης Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά,
 Τηλ. 22462241, 99417033, 
 Fax: 22462047,
 email: jonatha_31@yahoo.g

Υπηρεσίες του ∆ήμου μας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο ∆ήμο είναι το ακόλουθο: 

∆ημαρχείο: ∆ευτέρα - Παρασκευή: 07:45/08:00 - 15:15/15:30 

∆ημοτικό Ταμείο:      ∆ευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00

Τεχνική Υπηρεσία:     ∆ευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

∆ημοτική Βιβλιοθήκη:  ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00

                              Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης..........∆ημοτικός Γραμματέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Χαράλαμπος Πετρίδης.......∆ήμαρχος
Μάριος Χειρίδης...............Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου...........Πρόεδρος  
Περικλής Νικολαῒδης........Μέλος Ανδρέας Χαμπάκης...........Μέλος
Ευγενία Αλετρά.................Μέλος ∆ημήτρης Χατζησάββας....Μέλος

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  
OPINION & ACTION SERVICES LTD

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙ∆ΩΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 
MONOGRAMME DESIGNS

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ

∆ΙΑΝΟΜΗ: 
ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΜΕ ΠΡΕΣΒΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Για την αμοιβαία ωφέλειαΓια την αμοιβαία ωφέλεια
και την τοπική ανάπτυξηκαι την τοπική ανάπτυξη

Η διεύρυνση των σχέσεων σύ-
μπραξης με  φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στην Αγλαντζιά 

αποτελεί πάγια επιδίωξη της ∆ημοτι-
κής Αρχής. Είναι προς το συμφέρον 
του ∆ήμου και των κατοίκων του να 
παραμένουν ανοικτά τα κανάλια επι-
κοινωνίας και να ενδυναμώνονται οι 
συνέργιες με οργανισμούς, συλλό-
γους και ομάδες ανθρώπων που ανα-
πτύσσουν κοινωνικές, πολιτιστικές και 
άλλες δραστηριότητες.

Σε αυτό το πνεύμα, ο  ∆ήμαρχος 
Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, 
συνάντησε τον αρχηγό της Εθνικής 
Φρουράς Αντιστράτηγο, Ηλίας Λεο-
ντάρη, για να συζήτησουν θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος και αναζήτησουν 
τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της 
ήδη υφιστάμενης συνεργασίας τους.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο έγιναν και συ-
ναντήσεις με τον Πρέσβη της Γεωργί-
ας κ. Revaz Lominadze και τον Πρέ-
σβη της Βουλγαρίας στην Κυπρο κ. 
Χρ. Γεωργίεβ.  

Ο   ∆ήμος Αγλαντζιάς στα πλαίσια των προ-
σπαθειών του για καθαριότητα και ευ-

πρεπισμό της πόλης, ετοίμασε και φέτος το  
πρόγραμμα περισυλλογής κλαδευμάτων και 
άλλων Ακαθαρσιών.

Η προσπάθεια ξεκίνησε και συνεχίζεται με 
εντατικό ρυθμό. Στον ακόλουθο πίνακα ανα-
γράφονται οι περιοχές και οι ημερομηνίες που 
οι δημότες θα μπορούν να απομακρύνουν 
δωρεάν κλαδέματα, βαριά αντικείμενα κ.α.

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ 2017

Σεπτέμβριος 2017
Περιοχές 

Λάπατα – Πολίτη 
04 - 05/09/2017

Οικ. Πλατύ – Αθαλάσσα – ΚΟΑΓ 
06 - 08/09/2017

Αγία Μαύρη – Παλιά Αγλαντζιά 
11 - 13/09/2017

ΡΙΚ
14 - 15/09/2017

Τριγωνάκι – Καθαρή 
18 - 20/09/2017

Πλατύ – Νοτίως Λ. Κερύνειας 
21 - 22/09/2017

Περνέρα 
25 - 26/09/2017

∆ημοσ. Υπαλλήλων – Άγιος Νεκτάριος
27 - 29/09/2017

Χρήσιμες Πληροφορίες: 
• Οποιοσδήποτε δημότης επιθυμεί να απομακρύνει τα κλα-
δέματα του ή άλλα βαριά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα), εκτός των 
προκαθορισμένων ημερομηνιών, μπορεί να απευθύνεται 
στην Υγειονομική Υπηρεσία του ∆ήμου (Τηλ. 22462059 / 
22462233)  για την απομάκρυνση τους με την ανάλογη  χρέ-
ωση.  Η χρέωση ανέρχεται  στα €60 ανά φορτηγό/αυτοκίνητο 
και  στα €30 ανά μισό φορτηγό/αυτοκίνητο.

• ∆ημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν ηλεκτρικές/
ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις,  
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.) μπορούν να επικοινωνή-
σουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του ∆ήμου, για απ’ ευ-
θείας παραλαβή των συσκευών από το υποστατικό τους και 
μεταφορά τους για ανακύκλωση.

• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η απόρριψη μπαζών και άλλων 
οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές εργασίες. Είναι 
υποχρέωση του κάθε δημότη, όπως τα απόβλητα που προέρ-
χονται από τις πιο πάνω εργασίες τοποθετούνται σε μεταλλικά  
κιβώτια απορριμμάτων (Skip),  τα οποία παρέχονται από ιδιω-
τικές υπηρεσίες καθαριότητας.

ΜΗΝΥΜΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
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γαπητές συνδημότισσες και συνδημότες,

  Φίλες και φίλοι,

Από εδώ και στο εξής εμείς, ως δημοτική ηγεσία, είμαστε υποχρε-
ωμένοι να μιλάμε με έργα, ώστε να μας κρίνετε από τη δουλειά 
μας και τη συνέπεια των εξαγγελιών μας. Η εφημερίδα μας αυτό 
το σκοπό εξυπηρετεί, να αποτελέσει έναν δημόσιο απολογισμό, 
μια διαρκή λογοδοσία του τι κάνουμε για την πόλη μας.

Από τη δική μου πλευρά, θα σταθώ σε τρία θέματα που μας 
απασχολούν όλους:

Την επιτάχυνση των εργασιών και βελτίωση των όρων και σχεδίων του έργου της λεωφόρου Αγλα-
ντζιάς, όπως είχαμε εξαγγείλει. Σήμερα έχουμε αφοσιωθεί σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την 
υπηρεσία των ∆ημοσίων Έργων όσο και με τους εργολάβους.Έχουμε εμπλουτίσει τις τριμερείς αυτές 
συζητήσεις με νέες ιδέες και οι βελτιώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές, τόσο στην ταχύτητα όσο 
και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των καταστημάτων. Επιπλέον, υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για 
πλήρη απαλλαγή από τη δημοτική φορολογία των επαγγελματιών και των επηρεαζομένων από τα έργα. 
Αφού το έργο είναι αιτία για το χαμηλότερο τζίρο το δίκαιο είναι και οι επιβαρύνσεις να είναι μηδενικές.

Το δεύτερο είναι η δημιουργία Κέντρων Προστασίας και ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών για παιδιά εργαζόμενων γονιών/κηδεμόνων προσχολικής και σχολικής ηλικίας από 
5 μέχρι 11 ετών. Οι υπηρεσίες των Κέντρων θα περιλαμβάνουν τη φύλαξη, τη σίτιση και 
προστασία των παιδιών, την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας αλλά και 
ποικίλα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και επιμόρφωσης. Από τον Σεπτέμβριο 
θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Προστασίας στο Α’ και ∆’ ∆ημοτικό σχολείο Αγλαντζιάς. Στόχος 
είναι το συντομότερο να λειτουργήσουν τα Κέντρα αυτά σε όλα τα ∆ημοτικά της Αγλαντζιάς.

Το τρίτο είναι το καλό νέο της ελάφρυνσης του χρέους μας από την κεντρική κυβέρνηση. 
Αναλαμβάνοντας το χρέος της Αγλαντζιάς, η πολιτεία μας δίνει το δικαίωμα να απελευ-
θερώσουμε περίπου 630.000 ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό μας για έργα ανά-
πτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής της πόλης. Η πόλη μας πραγματικά μπορεί να 
αλλάξει πρόσωπο αξιοποιώντας αυτά τα χρήματα! Σύντομα θα δώσουμε στη δημοσιότητα 
έναν προγραμματισμό για τα έργα και τις υποδομές που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, 
ώστε να πιάσουν τόπο!

Φυσικά, οι αλλαγές αυτές δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συμβολή των 
εργαζομένων μας στον ∆ήμο Αγλαντζιάς. Αξιοποιώ το βήμα αυτό για να τους ευχαριστήσω ακό-
μη μια φορά για τη δουλειά και την αφοσίωση στην πόλη. Ενωμένοι, δημοτικό συμβούλιο και 
εργαζόμενοι στις υπηρεσίες δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, κερδίζουμε το χαμένο έδαφος και 
εφαρμόζουμε πρακτικές πολιτικές που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής μας στην πράξη.

∆εν κόβουμε ταχύτητα, δεν θεωρούμε δεδομένη τη θετική σας στάση και δεν εφησυχάζουμε. 
Περίπου εννιά μήνες μετά τη νέα διακυβέρνηση του ∆ήμου είμαστε ακόμη στην αρχή και μέ-
νουν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν. Έχουμε όμως κάνει μια καλή αρχή, έχουμε δημιουργήσει 
μια καλή ομάδα και συνεχίζουμε με όρεξη.

Σας περιμένουμε με τις παρατηρήσεις και τις απόψεις σας έτοιμοι να ακούσουμε και να ανα-
θεωρήσουμε εάν κάτι δεν πάει καλά. Οι σύγχρονες πόλεις δημιουργούνται με τη διαρκή συμ-
μετοχή και αλληλεπίδραση των κατοίκων.

Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοικτές.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Πετρίδης
∆ήμαρχος Αγλαντζιάς
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• Το Τμήμα 3Α, δηλαδή το βόρειο τμήμα από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου 
μέχρι το «Τριγωνάκι», ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2017.  Η οδός Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου και το ανατολικό τμήμα της Λεωφόρου Αμμοχώστου παραδόθηκε 
στην κυκλοφορία στις 8 Μαΐου 2017.  Η Λεωφόρος Λάρνακος, από τη συμβολή 
της με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (ΣΠΕ Αγλαντζιάς) μέχρι τη συμβολή της με την 
Λεωφόρο Αμμοχώστου, παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 30 Ιουνίου 2017.

• Το Τμήμα 3Β, δηλαδή το νότιο τμήμα από τον 
κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου μέχρι το «Τρι-
γωνάκι», θα παραδοθούν στην κυκλοφορία, το 
πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2017, ενώ 
η δυτική πλευρά της Λεωφόρου Αμμοχώστου 
θα παραδοθεί στο μέσα Οκτωβρίου 2017.

        ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ- ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Tον Ιούλιο του 2018 η ολοκλήρωση όλων των εργασιών

• Το βόρειο τμήμα της Λεωφόρου Αγλα-
ντζιάς, από τη συμβολή της με την οδό 
Αθηνάς μέχρι τη ΣΠΕ Αγλαντζιάς, θα 
παραδοθεί το δεύτερο δεκαήμερο του 
Οκτωβρίου 2017. 

• Το Τμήμα 1Α, δηλαδή το Βόρειο τμήμα της 
Λεωφόρου Αγλαντζιάς από την οδό Ακαδημίας 
μέχρι την οδό Αθηνάς, θα κατασκευαστεί από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και τις 15 Ια-
νουαρίου 2018. Το Τμήμα 1Β, δηλαδή το νότιο, 
θα παραδοθεί με τη συμπλήρωση του έργου στο 
τέλος Ιουλίου 2018.

Τ
α έργα υποδομής για την κατασκευή και τον 
εκσυγχρονισμό κεντρικών οδικών αρτηριών 
στην Αγλαντζιά, που βρίσκονται σε εξέλιξη 

από τις αρχές του 2016, δίνουν σταδιακά μορφή σε 
ένα νέο οδικό δίκτυο στα πρότυπα των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών πόλεων και με πολλαπλά οφέλη για 
τη συνολική ανάπτυξη της πόλης. Ήδη σημαντικά 
τμήματα των έργων έχουν δοθεί στην κυκλοφορία 
και οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερες κα-
θυστερήσεις. Ο ∆ήμος ειναι σε καθημερινή επαφή 

με τους δημότες, προσπαθώντας να επιλύσει τα 
όποια προβλήματα προκύπτουν.
Σε αυτή τη κατεύθυνση το ∆ημοτικό Συμβούλιο Αγλα-
ντζιάς συνεδρίασε τέλος Αυγούστου 2017 και αφού 
έλαβε υπόψη τις καθυστερήσεις που παρουσιάζο-
νται στην ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης των 
Λεωφόρων Αγλαντζιάς-Λάρνακος και Αμμοχώστου 
και το σοβαρό επηρεασμό του κύκλου εργασιών των 
εμπορευόμενων στις λεωφόρους, αποφάσισε όπως 
κατατάξει τις επιχειρήσεις εμπορικής φύσεως ή/και 

που εξαρτούνται από τη φυσική παρουσία των πελα-
τών τους στο κατάστημα και που βρίσκονται εντός 
των ορίων του έργου, σε μηδενική κατηγορία χρέω-
σης σε ότι αφορά στο ετήσιο δικαίωμα άσκησης επι-
χειρήσεων και στο δικαίωμα διατήρησης ή χρήσης 
επαγγελματικού υποστατικού.
Σύμφωνα με τον επιβλέποντα μηχανικό, κ. Λάζαρο 
Λαζάρου, τα έργα ανάπλασης αναμένεται να ολο-
κληρωθούν με βάση τα σημερινά δεδομένα έως το 
τέλος Ιουλίου 2018. 

Εξέλιξη και Χρονοδιαγράμματα των έργων:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΚ 
ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ!

Στόχος η αναβάθμιση του τουριστικού τομέα και της οικονομίας

Μ νημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανώτα-
το Ξενοδοχειακό Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) σε τελετή που διεξήχθη την 

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής, 
ερευνητικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής συνεργασίας των δυο φορέων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των δυο ακαδημαϊκών ιδρυμά-
των, ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης και πολλοί εκπρόσωποι 
του τουριστικού τομέα του τόπου μας! 

Τα δύο ιδρύματα τα οποία ιστορικά στεγάζονται στη Λευκωσία και γειτνιά-
ζουν στο ∆ήμο Αγλαντζιάς, ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια να προωθούν ορι-
σμένες δραστηριότητες συνεργασίας, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν 
ευρύτερα τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την ένωση των δυνάμε-
ών τους. Η νέα αυτή συνέργεια αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην 
τουριστική βιομηχανία, το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε αυτήν 
και την κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Οι ενέργειες για τις δράσεις του τουρισμού στοχεύουν στην ενδυνάμωση 
των υποδομών, στην προσέλκυση επενδύσεων και στον εμπλουτισμό των 
τουριστικών υπηρεσιών της πόλης, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας, στην ενίσχυση των συνεργασιών φορέων του τουρισμού σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην προβολή της πόλης, με σκοπό 
την ποιοτική αναβάθμισή της, ως τουριστικού προορισμού, ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΑΖΟΦ ΡΩΣΙΑΣ
Σ το Αζόφ Ρωσίας μετέβη τον περασμένο Μάιο αντιπροσωπεία του ∆ήμου Αγλα-

ντζιάς, αποτελούμενη από τον ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς Χαράλαμπο Πετρίδη και τους 
∆ημοτικούς Συμβούλους Ευγενία Αλετρά και Χρίστο Πατσαλή, έπειτα από την πρό-
σκληση που έλαβε από τον αδελφοποιημένο ∆ήμο για να παραστεί στους εορτασμούς 
για τα 72 χρόνια του αγώνα και της νίκης του Ρωσικού λαού ενάντια στις φασιστικές 
δυνάμεις του Χίτλερ.

Ο ∆ήμαρχος, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στους εορτασμούς, εξήρε το ρόλο 
του Αζόφ και ανέφερε ότι είναι μια πόλη που είχε πολύ μεγάλη συμβολή στην τελική 
έκβαση αυτού του πολέμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι  «υποκλινόμαστε όλοι μπρο-
στά στο μεγαλείο των αδελφών μας του Αζόφ που πολέμησαν για ολόκληρη την αν-
θρωπότητα και για την αξιοπρέπεια όλων των λαών και πρώτιστα του Ρωσικού λαού».

Ο κ. Πετρίδης εξέφρασε επίσης την απεριόριστη ευγνωμοσύνη των Κυπρίων προς τη Ρω-
σία και τον Ρωσικό λαό που έχουν βοηθήσει και εξακολουθούν να βοηθούν την Κύπρο 
μας τόσο πολιτικά, για το δίκαιο αγώνα που διεξάγεται εναντίον του Τούρκου κατακτητή 
που με ψεύτικα προσχήματα έχει εισβάλει σε ένα ανεξάρτητο κράτος τον Ιούλιο του 1974 
και κατέλαβε και έκτοτε κατακρατεί το 37% του κυπριακού εδάφους, όσο και οικονομικά.

Για τους εορτασμούς των 72 χρόνων
από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Για τους εορτασμούς των 72 χρόνων
από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "SAVE ENERGY""SAVE ENERGY"
Στο "μικροσκόπιο" o πράσινος σχεδιασμός και η εξοικονόμηση ενέργειας

ΗΗ   ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας 
που προβάλλει επιτακτικά ιδιαίτερα 
σε περιόδους οικονομικής συρρίκνω-

σης, όπως αυτή που διανύουμε, ήταν το 
βασικό αντικείμενο συζήτησης στο Συμπό-
σιο Ενέργειας ‘’Save Energy’’ που διοργά-
νωσαν από κοινού το Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και η Πολιτιστική Κίνηση 
Αγλαντζιάς, με σκοπό την ενημέρωση των 
λειτουργών του τύπου καθώς και μελών 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 8 Ιουνίου στην Αγλαντζιά και την 
τίμησαν με την παρουσία τους οι ∆ήμαρχοι 
Αγλαντζιάς και Στροβόλου, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Συντακτών, ο πρόεδρος του 
∆Σ του ΡΙΚ, δημοσιογράφοι, μέλη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και ημικρατικών 
Οργανισμών.

Αφορμή για τη διοργάνωση του συμποσί-
ου ήταν η προβολή του ενημερωτικού φιλμ

μικρής διάρκειας  “SAVE ENERGY – ΜΕΘΟ-
∆ΟΣ ΑΒΡΑΑΜ” της Μαριλένας Σοφοκλέους. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι παρευρι-
σκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες 
και εξέφρασαν προβληματισμούς για το ζή-
τημα του περιορισμού της σπατάλης των απο-
θεμάτων ενέργειας και της ανάγκης περαιτέ-
ρω ανάπτυξης της ενεργειακής κουλτούρας 
στην Κύπρο.

Η αξιοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
προσφέρει σημαντικά  βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οφέλη, οικονομικά, κοινωνι-
κά και περιβαλλοντικά. Εκτός από το γεγονός 
ότι βοηθά στην απεξάρτηση του ενεργειακού 
μας συστήματος από ακριβή εισαγόμενη 
ενέργεια, συμβάλλει στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή, αλλά 
και στη βελτίωση των οικονομικών και της κα-
θημερινότητας του πολίτη.

Η εκδήλωση τέλεσε  υπό την αιγίδα του ∆η-
μάρχου Αγλαντζιάς κ. Χαράλαμπου Πετρίδη. 

Ν όημα και περιεχόμενο στην έννοια 
του εθελοντισμού έδωσαν στις 28 
Μαΐου 2017 υπάλληλοι της Alpha 

Bank και κάτοικοι της Αγλαντζιάς που ανέ-
λαβαν τον καθαρισμό του Πάρκου ΚΟΑΓ, 
μεταξύ των Οδών Θέμιδος, Λήδας και Ακά-
μαντος. Χάρη στις προσπάθειες μικρών και 
μεγάλων συγκεντρώθηκαν αρκετές σακού-
λες με απορρίμματα και αναβαθμίστηκε 
ένας ακόμη χώρος πρασίνου του ∆ήμου. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Ημέρας Εθελοντισμού του Ομίλου 
Alpha Bank και σε συνεργασία με το ∆ήμο 
Αγλαντζιάς. Για αυτή τη δράση, συνολικά 
350 εθελοντές σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμα-
νία και Αλβανία συμμετείχαν, μαζί με τις οι-
κογένειές τους, σε ενέργειες καθαρισμού 
και εξωραϊσμού δημοσίων χώρων.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΡΚΟ
 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ!
             Ημέρα Εθελοντισμού του Ομίλου
               Alpha Bank στο Πάρκο Θέμιδος

Ο φετινός στόχος ήταν να λάμψει από καθα-
ριότητα το Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Αθαλάσσας. 
Ο καιρός ήταν υπέροχος, ο κόσμος πολύς 
και τα παιδιά ενθουσιασμένα, συστατικά που 
έφτιαξαν μια όμορφη μέρα με νόημα και περι-
εχόμενο. Η αποστολή εξετελέσθη με επιτυχία, 
χάρη σε απλούς εθελοντές, οργανωμένα σύ-
νολα και φορείς, οι οποίοι απέδειξαν πως όταν 
ενεργοί πολίτες ενώσουν τις δυνάμεις τους για 
καλό σκοπό, όλα είναι δυνατά!

Η μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση 
Κέντρο Μελετών και Έρευνας ‘’ΑΚΤΗ’’ που 
είχε την επιμέλεια της δραστηριότητας, προχώ-
ρησε στην καταμέτρηση, την αξιολόγηση και 
το διαχωρισμό των σκουπιδιών, προτού τοπο-
θετηθούν στα κατάλληλα σημεία. Και ήταν με 
ικανοποίηση η διαπίστωση ότι ο μεγαλύτερος 
όγκος τους ήταν σκουπίδια που θα μπορούσαν 
να ανακυκλωθούν!

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρί-
δης, καθώς και οι Πρόεδροι και μέλη των Επι-
τροπών Υγείας και Καθαριότητας, Πρασίνου 
και Περιβάλλοντος.

Μ ε μια σημαντική διάκριση του ∆ήμου Αγλα-
ντζιάς για την εξέχουσα περιβαλλοντική 

του δράση ολοκληρώθηκε η εκστρατεία «Lets 
do it Cyprus! ΚαθαρίΖΩ την Κύπρο 2017». 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 6 
Ιουλίου 2017, υπό την αιγίδα του Προέδρου της 
∆ημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, το Γρα-
φείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το ∆ίκτυο 
Εθελοντών Together Cyprus παρουσίασαν τα 
αποτελέσματα της εκστρατείας και απένειμαν 
τιμητικές πλακέτες και βραβεία.

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς ξεχώρισε με τις επιδόσεις 
του ανάμεσα σε πολλούς άλλους φορείς και 
οργανισμούς ως ‘’Ομάδα προς Μίμηση’’ και 
έλαβε από την κριτική επιτροπή το 1ο βραβείο 
για την επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκστρατείας, 
35.516 χιλιάδες εθελοντές που μοιράζονται το 
όραμα μιας καθαρής Κύπρου ενώθηκαν για 
ένα κοινό σκοπό και συνέλεξαν 29 τόνους 
σκουπιδιών από 563 σημεία καθαρισμού σε 
όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας έτσι το καλό πρό-
σωπο της πατρίδας μας!

Η διάκριση αυτή έρχεται προς αναγνώριση των 
συστηματικών προσπαθειών που καταβάλλει ο 
∆ήμος Αγλαντζιάς για την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων του, μέσα από συ-
ντονισμένες δραστηριότητες που αποσκοπούν 
στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς 
περιβάλλοντος και την προστασία των χώρων 
πρασίνου της πόλης.

"LET’S DO IT ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ!"
Κοινή προσπάθεια για ένα
καθαρότερο περιβάλλον
Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, ανταποκρίθη-
καν στο μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα 
που έχει οργανωθεί ποτέ για το περιβάλλον, 
την εκστρατεία ‘’Let’s do it World! – Let’s do it 
Cyprus!’’, και καθάρισαν συγκεκριμένες εστίες 
φυσικών και αστικών σημείων από τα σκουπίδια. 
Η Αγλαντζιά για πέμπτη συνεχή χρονιά έδωσε 
δυναμικά το παρών σε αυτή τη συντονισμένη 
παγκόσμια προσπάθεια, θέλοντας να αναδείξει 
την αξία της συμμετοχής στα κοινά και του σε-
βασμού στον φυσικό πλούτο της Κύπρου.

BΡΑΒΕΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣBΡΑΒΕΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
"LET’S DO IT CYPRUS!" ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ"LET’S DO IT CYPRUS!" ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Πρωτοπόρος ο ∆ήμος στην προστασία του περιβάλλοντοςΠρωτοπόρος ο ∆ήμος στην προστασία του περιβάλλοντος

BΡΑΒΕΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
"LET’S DO IT CYPRUS!" ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Πρωτοπόρος ο ∆ήμος στην προστασία του περιβάλλοντος

ς ρ ς μ ς
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑΛΙ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μ ε παιδικά χαμόγελα και χαρούμενα 

πρόσωπα πλημμύρισε το Πάρκο 

Σπύρου Κυπριανού στην Αγλαντζιά 

το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 στο 37ο Φε-

στιβάλ Παιδιού. Το φεστιβάλ διοργάνω-

σαν από κοινού ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και η 

Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του 

Παιδιού Λευκωσίας-Κερύνειας, για να τιμή-

σουν την Παγκόσμια Ημέρα που είναι αφιε-

ρωμένη στα παιδιά.

Η προσέλευση παιδιών με τις οικογένειες 

τους ήταν μεγάλη και από αυτήν την αντα-

πόκριση φάνηκε η επιτυχία της εκδήλωσης. 

Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στις ποικίλες 

δραστηριότητες, που στόχο είχαν τόσο την 

υγιή ψυχαγωγία, όσο και την ενημέρωση για 

τα δικαιώματα των παιδιών, την ασφαλή χρή-

ση του διαδικτύου, την οδική ασφάλεια, την 

πρόληψη από τα ναρκωτικά και πολλά άλλα 

επίκαιρα ζητήματα.

Η ΕΠΕΠ Λευκωσίας θεσμοθέτησε το Φεστι-

βάλ Παιδιού το 1979 (Παγκόσμιο Έτος Παι-

διού) και έκτοτε στέλνει κάθε χρονιά τα δικά 

της μηνύματα μέσα από αυτή τη διοργάνωση. 

Η Πρόεδρος της ΕΠΕΠ Λευκωσίας-Κερύ-

νειας Μαρίνα Κούκου υπογράμμισε τη ση-

μασία της Ημέρας του Παιδιού και την ανά-

γκη για συνεχή προστασία και διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων του. Ευχαρίστησε επίσης 

το ∆ήμο Αγλαντζιάς για την πολύ στενή και 

καρποφόρα συνεργασία, τόσο για το Φεστι-

...Όταν έστω και ένα 
μόνο παιδί στερείται 
τα δικαιώματά του, 

τότε ακυρώνεται η έννοια 
"δικαιώματα του ανθρώ-
που". Τα παιδιά χρειάζονται 
την αγάπη μας και τη φρο-
ντίδα μας όχι μόνο την πα-
γκόσμια ημέρα του παιδιού, 
αλλά όλες τις μέρες 
του χρόνου...
Αντώνης Σαμαράκης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Υπόθεση όλων μας τα δικαιώματα των παιδιών

βάλ Παιδιού, όσο και για τη λειτουργία του 

∆ημοτικού Συμβουλίου Παιδιών από μαθη-

τές των ∆ημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς. 

Χαιρετισμό απηύθυνε και η Επίτροπος 

Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, 

Λήδα Κουρσουμπά, ενώ την έναρξη του 

φεστιβάλ κήρυξε ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς, 

Χαράλαμπος Πετρίδης. 

Μικροί και μεγάλοι παρακολουθήσαν το 

πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα  που 

περιελάμβανε μουσική και χορό, αλλά και 

δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά 

στις διάφορες γωνιές που λειτούργησαν οι 

οργανώσεις-μέλη της ΕΠΕΠ, όπως ήταν η 

Γωνιά Περιβάλλοντος, η Γωνιά Παραδοσι-

ακών Παιχνιδιών, Γωνιά Κουκλοθεάτρου, 

Γωνιά Ζωγραφικής, Γωνιά Παιδοβου-

λής-∆ιαγωνισμού Γνώσεων και Παιδική 

Χαρά.

Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν δωρά-

κια σε όλα τα παιδιά με την ευγενική χο-

ρηγία των ΑΗΚ, CYTA, Αστυνομίας και της 

Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κύπρο.

Ε νώπιον πολλών θεατών, που έδωσαν 
δυναμικό «παρών», ο Σύνδεσμος 
Γονέων του Α' ∆ημοτικού Σχολείου 

Αγλαντζιάς και η ομάδα φίλων του «Χαλα-
ρά» Καφέ ένωσαν τις δυνάμεις τους για 
τη φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Μαζί 
με μια φωνή», που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, στο Σκαλί 
Αγλαντζιάς.

«Μαζί με μια φωνή»
για τα παιδιά

«Μαζί με μια φωνή»
για τα παιδιά

Η μεγάλη αυτή γιορτή, τα καθαρά έσοδα της 
οποίας διατέθηκαν  για τη στήριξη των  από-
ρων μαθητών και τη βελτίωση της σχολικής 
ποιότητας ζωής των παιδιών του Α΄∆ημοτι-
κού Σχολείου, τέλεσε υπό την αιγίδα του ∆η-
μάρχου Αγλαντζιάς Χαράλαμπου Πετρίδη.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν το 
“Hope for Children” και η ομάδα “Η Αγλα-

ντζιά μας”, ενώ οικοδέσποινα της όμορ-
φης αυτής βραδιάς ήταν η Μαρία Κορτζιά.

Το κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο 
διασκέδασε το πενταμελές μουσικό 
σχήμα “Περιπλανώμενοι” με επικεφα-
λής τον Γιώργο Γρηγορίου, με έντεχνο 
λαϊκό ρεπερτόριο ελληνικής και κυπρια-
κής μουσικής.ς.
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Back to School

10

Μ ια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο 
τέλος της και το Ανοικτό Σχολείο του 
∆ήμου Αγλαντζιάς γιόρτασε την ολοκλή-

ρωση των μαθημάτων του για το έτος 2016-2017 
με μια εκδήλωση στις 27 Μαΐου 2017, στο Αμ-
φιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου ‘’το Σκαλί’’.

Μαθητές και εκπαιδευτές του Ανοικτού Σχο-
λείου παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους 
ένα πλούσιο πρόγραμμα, εμπνευσμένο από τα 
μαθήματα που διεξήχθησαν την χρονιά που 
πέρασε στο σχολείο. Τραγούδι, χορός, επιδεί-

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε και η φετινή χρονιά

ξεις καράτε, hip hop και capoeira ήταν μόνο 
μερικές από τις δραστηριότητες που είχαν την 
ευκαιρία να απολάυσουν όσοι παρακολούθη-
σαν από κοντά την όμορφη αυτή γιορτή.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο ∆ήμαρχος 
Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, καθώς και 
εκπρόσωποι του ∆ημοτικού Συμβουλίου και 
της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς. 

Σε χαιρετισμό του ο ∆ήμαρχος ανέφερε οτι το 
Ανοικτό Σχολείο διευρύνει τις γνώσεις και βελ-

τιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών, αφού 
έχει μετατρέψει τα σχολικά κτίρια σε εστίες 
πολιτισμού και αθλητισμού. Πρόθεση του ∆ή-
μου, υπογράμμισε, είναι το Ανοικτό Σχολείο να 
αναβαθμίζεται και να γίνεται καλύτερο κάθε 
χρόνο με στόχο να στηρίζει την κοινωνία και 
ειδικά συμπολίτες μας που δεν έχουν την οικο-
νομική δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά 
τους εκπαιδευτικά, αθλητικά, ψυχαγωγικά και 
πολιτιστικά προγράμματα.

Τ ο Ανοικτό Σχολείο επιστρέφει και εμπλου-
τίζει το πρόγραμμα του με νέα μαθήματα 

για ενήλικες και παιδιά, προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες της σύγχρονης εποχής. 

Οι δημότες της Αγλαντζιάς έχουν αγκαλιάσει 
τον επιτυχημένο θεσμό του Ανοικτού Σχολείο 
με περίτρανη απόδειξη την ολοένα αυξανόμε-

Ανανεωμένο πρόγραμμα μαθημάτων για τη σχολική χρονιά 2017-2018

νη συμμετοχή στα προγράμματα και τις δρα-
στηριότητές του. Περισσότερα απο 650 άτομα 
έλαβαν μέρος στα μαθήματα για το έτος 2016-
2017 και το ενδιαφέρον του κοινού δεν παρα-
μένει απλά αμείωτο, αλλά αυξάνεται διαρκώς!

Πέρα από δημοφιλή μαθ ματα που έχουν 
ήδη κερδίσει έδαφος στις προτιμήσεις των 

Πλέξιμο - Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε όμορφες δη-
μιουργίες με τη τέχνη του πλεξίματος. Πρωτότυπες 
ιδέες για δώρα και αξεσουάρ.

•Κάθε ∆ευτέρα 17:00-18:00, Έφηβοι και Ενήλικες

Yoga Kids - Πρωτοποριακό μάθημα Yoga ει-
δικά διαμοφωμένο για παιδιά. Στόχος η άσκη-
ση και βελτίωση της σωματικής κατάστα-
σης, πνευματικής ισορροπία και πειθαρχία.                                                                                                                                   

•Κάθε Πέμπτη 17:30-18:15, Παιδιά 6-11 ετών

Pound - O νέος τρόπος γυμναστικής που σαρώνει 
σαρώνει στην Αμερική έρχεται να αλλάξει τον τρό-
πο που γυμναζόμασταν μέχρι σήμερα.
Λέγεται POUND και μετατρέπει το παίξιμο των 
ντράμς σε εμπειρία που γυμνάζει όλο το κορμί.

•Κάθε Πέμπτη 18:30-19:30, Έφηβοι και Ενήλικες

Τα προγράμματα θα αρχίσουν στις 16/10/2017 και τελειώνουν 31/5/2018  
Υποβολή ∆ήλωσης Συμμετοχής από 11/9/2017-29/9/2017 στην υπεύθυνη του Ανοικτού Σχολείου Αγλαντζιάς κα. Κωνσταντίνα Ανδρέου
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 22462233 και 99426708

Ζαχαροπλαστική - Προετοιμασία και εκτέλεση 
εύκολων και γρήγορων γλυκών.

•Κάθε Τρίτη 18:00-19:30,  Έφηβοι και Ενήλικες

Επιτραπέζια Παιχνίδια - Ανακαλύψετε το μαγικό 
κόσμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών γνωρίζοντας 
από κοντά δεκάδες παιχνίδια που ακονίζουν το μυα-
λό και εξιτάρουν τη φαντασία. Ας παίξουμε!

•Κάθε ∆ευτέρα 15:00-16:00, Παιδιά 6-11 ετών     
•Κάθε ∆ευτέρα 16:00-17:00  Έφηβοι και Ενήλικες

Νέες Τεχνολογίες - Εκμάθηση τεχνών και γλωσσών. 
Πως μπορούμε να μάθουμε μια τέχνη με τη βοήθεια των 
νέων τεχνολογιών, στην ευκολία του σπιτιού μας και με 
λιγότερα έξοδα. Εκμάθηση προγραμμάτων σε υπολογι-
στή με μερική βοήθεια του διαδικτύου. Οι εκπαιδευό-
μενοι πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις υπολογιστή.                                                                                             

•Κάθε Πέμπτη 17:30-18:30, Παιδιά Γυμνασίου (12-15 ετών)

συμμετεχόντων όπως η Pilates, το Τένις, η 
Zumba, το Μπαλέτο, η Ζωγραφική, η Φω-
τογραφία, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 
πολλά ακόμη, το Ανοικτό Σχολείο θα πραγ-
ματοποιήσει για τη σχολική χρονιά 2017-
2018 τις ακόλουθες νέες δραστηριότητες:



ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 • 24η ΕΚΔΟΣΗ

Η 21η Απριλίου του 2017 ήταν μια ξεχωρι-
στή μέρα για την ∆ρ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, 
υπεύθυνη της Μονάδας για την Εκπαίδευ-

ση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Εκείνη τη μέρα εξελέγη στη θέση της Προέδρου 
της Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφό-
ρο Ανάπτυξη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών [United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE)], 
μετά από ψηφοφορία μεταξύ 55 χωρών και 14 
διεθνών οργανισμών.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί αφενός 
μια διεθνή αναγνώριση της Κύπρου στα θέμα-
τα εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και 
το περιβάλλον, αφετέρου όμως είναι και το επι-
στέγασμα των μακρόχρονων προσπαθειών της 
ίδιας της Αραβέλλας Ζαχαρίου, η οποία έχει 
ηγηθεί των πρωτοβουλιών και πολιτικών που 
αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο 
στο συγκεκριμένο πεδίο.

1. Τι ακριβώς είναι η αειφόρος     
ανάπτυξη και πώς μπορεί να επιτευχθεί;

Η αειφόρος ανάπτυξη με απλά λόγια στοχεύει 
στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, έχοντας 
ως κεντρικό άξονα, τη διατήρηση της ισορροπί-
ας ανάμεσα στην κοινωνία, την οικονομία και το 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Η Πρόεδρος της Επιτροπής των ΗΕ για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

ΑραβέλλαΑραβέλλα
ΖαχαρίουΖαχαρίου
στο “ΕΝ ∆ΗΜΩ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ”

            Καθοριστικός ο ρόλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην διαμόρφωση
κουλτούρας αειφορίας

περιβάλλον. Προϋποθέτει τον επανακαθορισμό 
του τρόπου ζωής μας με στόχο τη διασφάλιση 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, της οικονομικής 
σταθερότητας και ευημερίας και της οικολογι-
κής ακεραιότητας. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε το 
γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της περιβαλ-
λοντικής, οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 
κρίσης, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί την έν-
νοια-κλειδί παγκόσμια και διαχέεται σε όλους 
τους τομείς της πολιτικής και των επιστημών. 
Η επίτευξή της απαιτεί συνέργειες σε διεθνές, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 
σε όλα τα πεδία του κοινωνικού βίου και των 
επιστημών. Η συστημικότητα αλλά και η πολυ-
πλοκότητα των ζητημάτων της αειφόρου ανά-

πτυξης μπορεί να αντιμετωπισθεί υπό το πρίσμα 
διεπιστημονικών θεωρήσεων, μέσα από την 
εναρμόνιση της πολιτικής με την πράξη, με την 
ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στο 
πεδίο αυτό, αλλά κυρίως μέσα από την εκπαί-
δευση των πολιτών. Η εκπαίδευση αποτελεί το 
πιο δυνατό μέσω για τη δημιουργίας μια κοινω-
νίας πολιτών, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις 
επιλογές της, θα δρα και θα ενεργεί με γνώμονα 
τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας βασισμένης στις 
αρχές της αειφορίας.

2. Εκλεγήκατε πρόσφατα στη θέση 
της Προέδρου της Επιτροπής για την 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
της Οικονομικής Επιτροπής για την 
Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών 
(UNECE). Ποιές είναι οι κυριότερες 
προκλήσεις που συνεπάγεται μια τόσο 
σημαντική διάκριση και ποιές είναι οι 
προτεραιότητές σας;

Είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη εκλογή απο-
τελεί πολύ σημαντική διάκριση για τον τόπο 
μας, γιατί η συγκεκριμένη επιτροπή, αποτε-
λούμενη από 68 χώρες και 14 διεθνείς οργα-
νισμούς, είναι η κατεξοχήν επιτροπή από την 
οποία απορρέουν οι διεθνείς πολιτικές για 
την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
Το να ηγείται η Κύπρος μιας τόσο σημαντι-
κής επιτροπής, αποτελεί μια σημαντική διεθνή 
αναγνώριση και επιβράβευση των πολιτικών 
της στο συγκεκριμένο πεδίο. Με δεδομένο 
το γεγονός ότι η Εκπαίδευση αποτελεί τον 
βασικό πυλώνα για την επίτευξη των στόχων 
της Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία συνιστά το 
επίκεντρο των εθνικών και διεθνών πολιτικών 

μέχρι το 2030, οι προκλήσεις που καλούμαι 
τόσο εγώ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά 
και όλοι οι συνεργάτες από τις υπόλοιπες χώ-
ρες, είναι να συνδράμουμε πιο δυναμικά στην 
εδραίωση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. Προσωπική μου 
επιδίωξη αποτελεί η οικοδόμηση διεθνών και 
περιφερειακών συνεργασιών στο πλαίσιο μιας 
κοινής προσπάθειας για το όραμα της αειφορί-
ας, αλλά και η ανάδειξη και η περαιτέρω εδραί-
ωση της Κύπρου, ως ρυθμιστή και καθοδηγητή 
στο πεδίο αυτό. 

3. Πιστεύετε ότι οι Κύπριοι πολίτες 
διαθέτουν περιβαλλοντική συνείδηση 
σε ικανοποιητικό βαθμό; Ποιός 
είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην 
καλλιέργειά της;

Όσο και αν θέλουμε να μεμψιμοιρούμε ότι 
στερούμαστε περιβαλλοντικής συνείδησης και 
υπευθυνότητας, επιτρέψτε μου να πω ότι οι Κύ-
πριοι σε πολλές περιπτώσεις δίνουν δείγματα 
γραφής ενεργούς δράσης για διασφάλιση του 
δικαιώματος τους για ποιότητα ζωής, αλλά και 
προστασίας του περιβάλλοντος. Οι δημότες 
της Αγλαντζιάς αποτελούν μια τέτοια περίπτω-
ση μαχητικότητας ως προς την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ποιοτικής αναβάθμισής 
του δήμου μας.  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αλλα-
γής. Η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και η 
διαμόρφωση περιβαλλοντικά ενεργών πολιτών 
είναι μια διαρκής αλλαγή, η οποία συνεπάγεται 
μια άλλη κουλτούρα. Εδώ είναι ακριβώς και ο 
κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης, γιατί η εκπαί-

δευση είναι το «όπλο» μιας κοινωνίας για την 
δημιουργία πολιτών με περιβαλλοντική παιδεία 
και κουλτούρα αειφορίας. 

4. Ποιές είναι οι δράσεις που έχει 
ή πρόκειται να αναλάβει η Κύπρος 
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη;

Θα πρέπει να επισημάνω ότι η Κύπρος είναι 
ίσως από τις λίγες χώρες που έχουν Εθνική 
Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφό-
ρο Ανάπτυξη, η οποία υλοποιείται με συνεπεία, 
συστηματικότητα, στη βάση μακροχρόνιων 
σχεδιασμών, αλλά και μιας ολιστικής προσέγ-
γισης, ώστε τα θέματα της αειφόρου ανάπτυ-
ξης να προσεγγίζονται σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης και 
δια-βίου. Αυτό και μόνο καθιστά 
την Κύπρο πρόδρομο στο πεδίο της Εκπαίδευ-
σης για την Αειφόρο Ανάπτυξη διεθνώς. Ως 
προς τις άμεσες προγραμματισμένες δράσεις 
που σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο, αυτές εί-
ναι ο έλεγχος, η διάγνωση και η κάλυψη των 
αναγκών και κενών που παρατηρούνται για 
το συγκεκριμένο πεδίο στο επίπεδο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, ενώ σε διεθνές επί-
πεδο είναι η μεταφορά της τεχνογνωσίας και 
της εμπειρογνωμοσύνης που έχει αναπτυχθεί 
στον τόπο μας. 

5. Πώς μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να εξασφαλίσει την αειφορία και 
να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
περιβαλλοντική ανάπτυξη;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει να επιτελέσει τον 
καθοριστικότερο ίσως ρόλο στην προσπάθεια 
για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και στη διαμόρφωση κουλτούρας αειφορίας. 
∆εν είναι τυχαίο ότι το πιο σημαντικό πεδίο 
οικουμενικής δράσης είναι οι τοπικές κοινότη-
τες. Η αλλαγή ξεκινά από το τοπικό στοιχείο, 
από τον δημότη που γνωρίζει τις ανάγκες, τα 
προβλήματά του και μπορεί να συμβάλει ουσια-
στικά στην αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό 
είναι πολύ σημαντικό η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να αξιοποιήσει τη «δύναμη» των δημοτών της 
και να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ουσιαστι-
κή συμμετοχή τους σε όλα αυτά που μπορούν 
να κάνουν τους δήμους μας καλύτερους. Εγώ 
προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που 
ο ∆ήμος μας διαχρονικά προσπαθεί να δώσει 
βήμα στους δημότες και να αναπτύξει πρωτο-
βουλίες και δράσεις περιβαλλοντικού και αει-
φορικού χαρακτήρα, ευελπιστώντας, βέβαια 
ότι οι δράσεις αυτές θα ενισχυθούν και θα συ-
στηματοποιηθούν, στη βάση ενός ολοκληρω-
μένου σχεδιασμού για ένα ∆ήμο με περιβαλλο-
ντικό και αειφόρο προσανατολισμό. •••

•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ•ΣΥΝΕΝΞΗ

εκπαίδευσης και 
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11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝJAZZ
∆ύο αξέχαστες μουσικές βραδιές σε ρυθμούς τζαζ
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Η τζαζ δε χωράει σε λέξεις, δε χωράει σε αναλύσεις, δε χωράει πουθενά.
Αν κάποιος ακούει τζαζ, ακούει τζαζ. ∆ε ρωτάει. Απλά ακούει.

Μ ε αυτά τα λόγια θέλησε ο κορυφαίος 
τζαζίστας Louis Armstrong να περι-
γράψει την αλήθεια του για τη μου-

σική που λάτρεψαν και εξακολουθούν να 
λατρεύουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο 
τον κόσμο.

Στην Κύπρο οι λάτρεις της τζαζ μουσικής 
αλλά και όσοι αναζητούν κάτι διαφορετι-
κό από τα συνηθισμένα στα πολιτιστικά και 
μουσικά δρώμενα, γνωρίζουν πολύ καλά τον 
προορισμό τους! Αυτός δεν είναι άλλος από 
το Φεστιβάλ Αγλανjazz που για 11η συνεχή 
χρονιά άνοιξε τις πύλες του στο κοινό, χα-
ρίζοντας σε όσους το παρακολούθησαν μια 
απαράμιλλη εμπειρία, μια υπέροχη απόδρα-
ση σε ήχους, τραγούδια και χρώματα από 
τόπους μακρινούς και κοντινούς.

Καταξιωμένα μουσικά σχήματα από την 
Πορτογαλία, την Αμερική, το Βέλγιο και το 
Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, 
αλλά και την Ελλάδα και την Κύπρο ξεσή-
κωσαν με τις μελωδίες τους τον κόσμο που 
έδωσε το παρόν τα βράδια της ∆ευτέρας 
11 και της Τρίτης 12 Ιουλίου 2017 στο κα-
θιερωμένο ραντεβού, στην πλατεία Παλιάς 
Αγλαντζιάς. 

Κάθε χρόνο και…μαζικότερη συμμετοχή!
Η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν 
πτόησαν ούτε στιγμή ανθρώπους όλων των 
ηλικιών, Κύπριους και τουρίστες, από το να 
συμμετάσχουν με παλμό και ζωντάνια στο 
Αγλανjazz. Πολλοί από αυτούς απόλαυσαν το 
φεστιβάλ για πρώτη φορά και ήταν ενθουσια-
σμένοι από το συναρπαστικό θέαμα. ∆εν ήταν 
λίγοι όμως και εκείνοι που δηλώνουν πιστοί 
στο ετήσιο ραντεβού τους με τη τζαζ μουσική, 
κυρίως νέοι που συναντιούνται στην Αγλαντζιά 
για τη δική τους καλοκαιρινή γιορτή.

Γεγονός είναι ότι κάθε χρόνο που περνά το 
φεστιβάλ γίνεται πιο συμμετοχικό, δυναμικό 
και ανατρεπτικό! ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι 
έχει αναδειχθεί σε θεσμό της εγχώριας πολι-
τιστικής ζωής.

Πανδαισία ήχων και εικόνων

Το φετινό Αγλανjazz άνοιξε το γνωστό στην 
Κύπρο πενταμελές σχήμα Michael Messios 
Symmetry Band που κέρδισε αμέσως το πο-
λυπληθές ακροατήριο με τις μελωδίες, την 
αρμονία και τους πολύπλοκους ρυθμούς, 
μέσα από ένα μοναδικό ‘’πάντρεμα’’ σαξο-
φώνου, πιάνου, μπάσου και ντραμς. 

Τη σκυτάλη επί σκηνής πήραν τρία παιδιά από 
το Βέλγιο, οι Dock in Absolute. Με επιρροές 
που ξεκινούν από την προοδευτική τζαζ και 
φτάνουν μέχρι την κλασσική και τη ροκ μου-
σική και σταθερή παρουσία σε μερικά από τα 
σημαντικότερα φεστιβάλ τζαζ του κόσμου, 
οι πολυταξιδεμένοι Βέλγοι παρουσίασαν στο 
κοινό κομμάτια από το νέο τους άλμπουμ και 
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημά του.

Η πρώτη βραδιά του φεστιβάλ δε θα μπορού-
σε να κλείσει πιο μαγικά από ότι με το σαρω-
τικό Carmen Souza Trio! Η διεθνώς αναγνω-
σμένη Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια Carmen 
Souza με το μοναδικό φωνητικό ταλέντο και 
o Theo Pascal με τις συνθέσεις του, ταξίδε-
ψαν το κοινό  σε μονοπάτια παραδοσιακών 
μελωδιών του Πράσινου Ακρωτηρίου συνδυ-
ασμένα με τζαζ ήχους και το παρέσυραν σε 
ένα ξέφρενο χορό, που κράτησε ως αργά.

Μουσικό σταυροδρόμι Ανατολής και ∆ύσης

Η συνέχεια του Αγλανjazz την δεύτερη ημέ-
ρα, Τρίτη 11 Ιουλίου, ήταν εξίσου ενδιαφέ-
ρουσα με την πρώτη!

Το Loizos Paphitis trio (Lp3) από την Κύπρο 
παρουσίασε μερικές από τις συνθέσεις του 

πρώτου τους δίσκου “The underdog”, και 
παρότι έχουν συμπληρώσει μόλις ένα χρόνο 
παρουσίας στη τζαζ σκηνή, έδειξαν ότι έχουν 
πολύ μέλλον μπροστά τους.  

Γοητευμένο από την υποδοχή του κόσμου 
και την ατμόσφαιρα στην πλατεία της Πα-
λιάς Αγλαντζιάς έμεινε το μουσικό σχήμα 
Ermis Michail Quintet, που αποτελείται από 
καταξιωμένους Κύπριους και ξένους τζαζ 
μουσικούς. Οι πέντε καλλιτέχνες έδωσαν 
μια διαφορετική νότα στη βραδιά, μέσα από 
πρωτότυπες συνθέσεις και την αισθητική και 
ελευθερία του αυτοσχεδιασμού, δημιουργώ-
ντας έτσι μια ζεστή επαφή με τον κόσμο.

Η αυλαία του φεστιβάλ έπεσε με τους Έλλη-
νες The Next Step Quintet με τον ανερχό-
μενο Αμερικανό Tivon Pennicott στο σαξό-
φωνο. Αν και είναι ακόμα κάτω από τριάντα, 
έχουν ήδη κερδίσει κοινό και κριτικούς σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. Η μπάντα καθήλωσε τον 
κόσμο με τις μουσικές τις επιλογές κι εκείνος 
της χάρισε το ζεστό του χειροκρότημα.

Το 11ο Αγλανjazz ολοκληρώθηκε σαν μια 
όμορφη ανάμνηση του φετινού καλοκαιριού 
για να επιστρέψει δριμύτερο την επόμενη 
χρονιά, με περισσότερες εκπλήξεις και ανα-
νεωμένο line up!•••

Τ άλ ί ή ή ί δ ά ό
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Λυδία Κασάπη             Πετούσης Γιώργος Νικολαίδου Ιόλη 

∆υναμικά συνεχίζει την πορεία του ο Ναυ-
τικός Όμιλος Αγλαντζιάς το 2017, αφού οι 
αθλητές και αθλήτριές του, υπό τις οδηγί-

ες των προπονητών του Ομίλου Βίκτωρ και Φα-
σβία Νενασιέβ, άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις 
και πολλές υποσχέσεις για το μέλλον στους 
αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. 

Η 5η θέση που κατέκτησε ο Ναυτικός μας 
Όμιλος στην κατηγορία Παίδων Κορασίδων 
στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα, αποδεικνύει 
ακόμα μια φορά πως με συστηματική προ-
σπάθεια και μεγάλη ψυχή μπορεί κανείς να 
καταφέρει πολλά!

Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:

6-9/7/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  

Ο αθλητής μας Γιώργος Πετούσης σημείωσε 
3 νέες παγκύπριες επιδόσεις ως ακολούθως:   

Γιώργος Πετούσης (Ν.Ο. Αγλαντζιάς):

400μ. μικτή 5.16.68 – ΝΠΕ Παμπαίδων Β’,

50μ. ύπτιο 30.94 – ΝΠΕ Παμπαίδων Β΄

100μ. ύπτιο 1.07.08 – ΝΠΕ Παμπαίδων Β΄

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου μας είναι: 

400 μικτή Παίδων:
2ος Μάος Χαράλαμπος 5.10.58

400 μικτή Παμπαίδων Β:
1ος Πετούσης Γιώργος 5.16.68 ΝΠΕ

400 μικτή Κορασίδων:
1η Νικολαίδου Ιόλη 5.22.84

100 μ ελευθ Παμπαίδων Α:
1ος Παναγίδης Παναγιώτης 1.00.63

200 μ ύπτιο :
1η Κασάπη Λυδία 2.30.28

100 μ πρόσθιο παμπαίδες Β:
3oς Παγλάς Ιωάννης  1.20.04

200 μ ελεύθερο Παμπαίδων A:
2ος Παναγίδης Παναγιώτης 2.16.15

200 μ ελεύθερο Κορασίδων :
1η Νικολαίδου Ιόλη 2.11.70
3η Παγλά Χρυσή 2.16.44

50 μ ύπτιο παμπαίδων Α :
3oς Προδρομίτης Παύλος 34.74

50 μ ύπτιο παμπαίδων Β :
1oς Πετούσης Γιώργος 30.94 ΝΠΕ

50 μ ύπτο Κορασίδων :
2η Κασάπη Λυδία 32.33

50 μ πρόσθιο νέων : 
3ος Παναγιώτου Γιώργος 31.41

400 μ ελεύθερο Παμπαίδων A:
2ος Παναγίδης Παναγιώτης 4.40.60

200 μ μικτή παμπαίδων Β :
1oς Πετούσης Γιώργος 2.26.16

200 μ πεταλούδα νέων:
3ος Μαυρομμάτης Γιάννης 2.16.45

100 μ ύπτο Κορασίδων :
1η Κασάπη Λυδία 1.08.62

100 μ ύπτιο παμπαίδων Β :
1oς Πετούσης Γιώργος 1.07.08 ΝΠΕ

50 μ ελεύθερο Κορασίδων :
2η Νικολαίδου Ιόλη 28.13

50 μ ελευθ Παμπαίδων Α: 
3ος Παναγίδης Παναγιώτης  28.08

200 μ πρόσθιο παμπαίδες Β: 
2oς Παγλάς Ιωάννης  2.51.15

Σκυταλοδρομία 4*100 ελεύθερο Παμπαίδες:
3oς Προδρομίτης Παύλος-Παγλάς Ιωάννης-
Πετούσης Γιώργος-Παναγίδης Παναγιώτης

Σκυταλοδρομία 4*100 ελεύθερο Κορασίδων :
2η Νικολαίδου Ιόλη-Επιφανείου ∆έσποινα- 
Κασάπη Λυδία-Παγλά Χρυσή

Σκυταλοδρομία 4*200 ελεύθερο Κορασίδων :
1η Κασάπη Λυδία -Επιφανείου ∆έσποινα- 
-Παγλά Χρυσή- Νικολαίδου Ιόλη

Σκυταλοδρομία 4*100 μικτή Κορασίδων :
2η Κασάπη Λυδία -Επιφανείου ∆έσποινα- 
Νικολαίδου Ιόλη -Παγλά Χρυσή

15-16/7/2017
EUROPEAN AQUATICS DAY
Τελευταίος αγώνας για τα μικρά μας δελφινά-
κια ηλικιών κάτω των 12 ετών . Οι μικροί μας 
αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν είναι :

50 μ πρόσθιο αγόρια 12 χρ: 
3ος Καλλής Χρίστος 42.06

50 μ πρόσθιο κορίτσια 10 χρ: 
2η Καλλή Ελένη 47.91

400 μ ελεύθερο κορίτσια 11 χρ:
3η Χίκμαν Νάταλι 6.33.54

50 μ ύπτιο αγόρια 9 χρ: 
2ος Ανδρέου Ανδρέας 44.87

100 μ πρόσθιο κορίτσια 10 χρ: 
2η Καλλή Ελένη 1.43.68

100 μ πρόσθιο κορίτσια 11 χρ: 
3η Βασιλείου Αντζέλικα 1.42.57

Όλοι οι μικροί μας αθλητές και αθλήτριες έδω-
σαν το καλύτερο τους και τους αξίζουν συγχα-
ρητήρια. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους!!!!!!!!

3-4/6/2017
∆ΕΛΦΙ∆ΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ
Η αθλήτρια του ομίλου μας Ιόλη Νικολαίδου 
έλαβε μέρος στους  ∆ελφίδιους Αγώνες στο 
Αιγάλεω Αθήνας  στα πιο κάτω αγωνίσματα 
όπου διακρίθηκε:
200 μ  ελεύθερο   2.11.73  2η θέση
100 μ ελεύθερο 1.00.95  3η θέση 

Ο Όμιλος μας στο πρωτάθλημα Ανδρών Γυ-
ναικών εξασφάλισε την 6η θέση σε σύνολο 
των 11 ομίλων.

Ο αθλητής του Ομίλου μας Πετούσης Γιώρ-
γος σημείωσε νέα  παγκύπρια επίδοση στην 
κατηγορία  Παμπαίδων Β’  στα 200 μ μικτή με 
χρόνο 2.24.90

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου μας είναι: 

400μ. μικτή: Ανδρών: 
1ος Τσιοπανή Θωμάς (Αγλαν.) 4.35.72

400μ. μικτή: Γυναικών: 
3η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 5.21.34.

200μ. πρόσθιο: Ανδρών: 
1ος Τσιοπανής Θωμάς (Αγλαν.) 2.24.92

100μ. ύπτιο.  Γυναικών: 
2η  Κασάπη Λυδία (Αγλαν.) 1.09.08

Κασάπη, Επιφανείου, Νικολαϊδου, Παγλά

100μ. πεταλούδα: Ανδρών: 
3ος  Τσιοπανής Θωμάς (Αγλαν.) 57.89. 

200μ. Μικτή Ατομική: Ανδρών: 
1ος Τσιοπανής Θωμάς (Αγλαν.) 2.08.63

200μ. Μικτή Γυναικών: 
3η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 2.29.55.

Βαθμούς στον όμιλο μας έχουν συνεισφέρει 
και οι πιο κάτω αθλητές που εξασφάλισαν θέση 
στην 8αδα στα πιο κάτω αγωνίσματα:

50 μ ύπτιο : 
6η Κασάπη Λυδία

200 μ ελεύθερο: 
5η Παγλά Χρυσή

200 μ ύπτιο :
4η Κασάπη Λυδία
100 μ ελεύθερο:
6η Παγλά Χρυσή

22-24/6/2017 42ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ

200 μ Πεταλούδα:
Μαυρομμάτης Γιάννης

Σκυταλοδρομία 4*100 μικτή Γυναικών: 
5η Κασάπη Λυδία- Επιφανείου ∆έσποινα-Ιόλη 
Νικολαίδου-Παγλά Χρυσή

Σκυταλοδρομία 4*100 μικτή Ανδρών:
6η Τσιοπανής Θωμάς-Κούρης Ανδρόνικος-
Μαυρομμάτης Γιάννης-Παναγιώτου Γιώργος

Σκυταλοδρομία 4*100 ελ Ανδρών: 
5η Κούρρης Ανδρόνικος-Τυρίμου Εζεκίας-
Παναγιώτου Γιώργος-Τσιοπανής Θωμάς

Σκυταλοδρομία 4*200 ελ Γυναικών: 
5η Νικολαίδου Ιόλη-Επιφανείου ∆έσποινα-
Κασάπη Λυδία-Παγλά Χρυσή

Σκυταλοδρομία 4*200 ελ Ανδρών : 
7ος Παναγιώτου Γιώργος-Τυρίμου Εζεκίας-
Μαυρομμάτης Γιάννης-Τσιοπανής Θωμάς

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ  Μηνιαία  
 ∆ίδακτρα 

  
2 φορές την εβδομάδα

 1 παιδί €   55

ΠΑΙ∆ΙA Εκμάθηση κολύμβησης ∆ευτέρα & Πέμπτη 2 παιδιά €   90 

  ή Τρίτη & Παρασκευή τρία παιδιά και 4ο δωρεάν  € 120

 Βραδινά μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα  ∆ευτέρα & Τετάρτη ή Τρίτη & Πέμπτη €  60

ΕΝΉΛΙΚΕΣ Πρωινά μαθήματα 3 φορές την εβδομάδα ∆ευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή €  80

 Ελεύθερη κολύμβηση 4 φορές την εβδομάδα ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 3:00 μμ - 4.30 μμ €  55

 Ελεύθερη κολύμβηση 4 φορές την εβδομάδα ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 3:00 μμ - 4.30 μμ €  55
ΦΟΙΤΗΤEΣ

 Βραδινά μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα  ∆ευτέρα & Τετάρτη ή Τρίτη & Πέμπτη €  60

Το νερό της πισίνας θερμαίνεται κατά τους χειμερινούς μήνες.
Για εγγραφή τηλεφωνήστε στα 22330559 / 97686044 ή επισκεφτείτε μας τα απογεύματα για δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.

✴  Έναρξη μαθημάτων 05/09/2017
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ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 19
Τ ο ∆ημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγλαντζιάς έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα και διαθέτει εκτός από γήπεδο ποδοσφαίρου 11Vs11 με πλαστικό 
χορτοτάπητα, δύο γήπεδα Futsal, γήπεδο καλαθόσφαιρας, γήπεδο τένις και γήπεδο πολλαπλών χρήσεων με πλαστικό δάπεδο. Οι σχετικές 

χρεώσεις για κάθε γήπεδο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ∆ήμου.  Για συμβόλαια διάρκειας τουλάχιστον δέκα μηνών ισχύουν ειδικές 
τιμές με βασικό κριτήριο τον αριθμό των ωρών χρήσης ανά εβδομάδα, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

Για το κοινό Αναθεωρημένες τιμές (€/ώρα) 

 Για συμβαλλόμενους με χρονική διάρκεια μιας αθλητικής σεζόν (10 μήνες)
 (κράτηση ωρών ανά εβδομάδα)

  1 ώρα 2 ώρες 3 ώρες 4 ώρες 5 ή 6 ώρες  7 ώρες

     105,00  90,00 80,00 70,00 60,00 55,00 50,00

Γήπεδο   Αναθεωρημένες  τιμές  (€/ώρα)

 Για το κοινό Για συμβαλλόμενους με χρονική διάρκεια μιας αθλητικής σεζόν (10 μήνες),
  (κράτηση ωρών ανά εβδομάδα)

   Από 1 έως και 4 ώρες  Πέραν των 4 ωρών 

Φούτσαλ 40,00  35,00 30,00

Αντισφαίρισης 7,00*  6,00* 6,00

Καλαθόσφαιρας 8,00  8,00 8,00

Πολλαπλών 8,00  8,00 8,00
Χρήσεων    

Σημειώσεις: 
1. Οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ(5%).
2. * Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί φωτισμός στην τιμή προστίθεται €2/ώρα

Ο       ∆ήμος Αγλα-
ντζιάς φιλο-
ξένησε, για 

δεύτερη χρονιά, 
τον μήνα Ιούλιο το 

«∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Αρχαίου Ελληνικού 

∆ράματος 2017» που 
συνδιοργάνωσαν οι Πολιτι-

στικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, το Κυπριακό Κέντρο του ∆ιε-
θνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμού.

Από τις 2 μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017, το κοι-
νό είχε την ευκαιρία να απολαύσει τέσσερις 
μοναδικές παραστάσεις αρχαίου ελληνικού 
δράματος στο Αμφιθέατρο «το σκαλί».

Η επίσημη έναρξη της εικοστής πρώτης διορ-
γάνωσης του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε 
στο Αμφιθέατρο «το σκαλί» στις 2 Ιουλίου, με 
την παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου Ηλέ-
κτρα του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Νεοκλή 
Νεοκλέους. Στις 9 Ιουλίου το Ρωσικό Θέατρο 
Μιχαήλ Τσέχωφ της Ρίγα στη Λετονία, ένα 
από τα παλαιότερα ρωσικά θέατρα στον κό-
σμο εκτός Ρωσίας, παρουσίασε την Μήδεια 
του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Βλάντισλάβ Να-
στάβσιέβ. Ακολούθησε στις 16 Ιουλίου το Θέ-
ατρο ∆έντρο που παρουσίασε, στο κατάμεστο 
από θεατές αμφιθέατρο, τον Οιδίποδα Τύραν-
νο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Άντυ Παπα-
δημητρίου. Ο κύκλος των παραστάσεων του 
φετινού Φεστιβάλ έκλεισε στις 28 Ιουλίου με 
τις Βάκχες του Ευριπίδη από το Yair Sherman 
Ensemble του Ισραήλ, σε σκηνοθεσία του 
βραβευμένου Γαΐρ Σιέρμαν.

Η φετινή διοργάνωση του «∆ιεθνούς Φε-
στιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράματος», το 
οποίο συμπλήρωσε είκοσι χρόνια συνεχούς 
παρουσίας, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του 
Νίκου Σιαφκάλη, του εμπνευστή, ιδρυτή και 
πρωτεργάτη του Φεστιβάλ. 

Κάθε χρόνο το «∆ιεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου 
Ελληνικού ∆ράματος» αναπτύσσεται, διευρύ-
νεται, αγγίζει τα ευρύτερα στρώματα, συνει-
σφέρει στο διεθνές και στο τοπικό πολιτιστικό 
τοπίο και ανοίγει εποικοδομητικούς διαλόγους 
με άλλες χώρες. Η αύξηση των εισιτηρίων τα 
τελευταία χρόνια, αλλά και η διπλή διάκρισή 
του με την ευρωπαϊκή αναγνώριση EFFE Label 
(2015-2016 και 2017-2018), ως ένα από τα 
καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης, ενισχύουν 
την καθιέρωση του ξεχωριστού αυτού θεσμού 
με διεθνή εμβέλεια, αποδεικνύουν την επιτυ-
χή πορεία και διεύρυνσή του και πεισμώνουν 
τους διοργανωτές  για τη συνέχισή του.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ 2017
Ένας θεσμός παγκόσμιας ακτινοβολίας στην Αγλαντζιά

ΜΗ∆ΕΙΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΧΩΦ - φωτογραφία: Foto Larko Paphos

ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ ∆ΕΝΤΡΟ - φωτογραφία: Χρίστος Αβρααμίδης

ΗΛ
ΕΚ
ΤΡ
Α 

 - 
ΣΑ
ΤΙ
ΡΙ
ΚΟ

 Θ
ΕΑ
ΤΡ
Ο 

- φ
ω
το
γρ
αφ
ία

: F
ot

o 
La

rk
o 

Pa
ph

os
Μ
Η∆
ΕΙ
Α 

- Θ
ΕΑ
ΤΡ
Ο 
Μ
ΙΧ
ΑΗ
Λ 
ΤΣ
ΕΧ
ΩΦ

 - 
φω
το
γρ
αφ
ία

: F
ot

o 
La

rk
o 

Pa
ph

os

ΒΑΚΧΕΣ - YAIR SHERM
AN ENSEM

BLE - φω
τογραφία: Kfir Bolotin

ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ ∆ΕΝΤΡΟ - φω
τογραφία: Foto Larko PaphosΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ήρθε τρίτη στο

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
στο Παγκύπριο

Πρωτάθλημα Κορασίδων
ενόργανης γυμναστικής 2017.

Επίσης έχει πάρει το άργυρο
στο ΑΛΜΑ ΙΠΠΟΥ,

το χάλκινο στο
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ∆ΙΖΥΓΟ 

και το αργυρό στις
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ. 

TΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Οι γυναίκες διαγωνίζονται σε τέσσερα όργανα:

∆ίζυγο, άλμα, έδαφος και στην δοκό.

∆ίζυγο: Οι ζυγοί των γυναικών είναι μήκους 2,4 μέτρων και είναι 
τοποθετημένοι σε διαφορετικό ύψος ο καθένας (ο πρώτος απέχει 
από το έδαφος 1,45 μέτρα και ο δεύτερος 1,65 μέτρα).Εκτελούν 
ασκήσεις όπως το μονόζυγο των αντρών με την διαφορά ότι πρέπει ν 
χρησιμοποιηθούν και οι 2 μπάρες.

Άλμα: Στο όργανο αυτό χρησιμοποιείται ένα ελαφρά κεκλιμένο επί-
πεδο σώμα ύψους 1,25 μέτρων.Οι αθλητές πρέπει να εκτελέσουν 
ελιγμούς και περιστροφές ύστερα από γρήγορο τρέξιμο και πάτημα 
στο βατήρα.

Έδαφος: Το ταπί όπου εκτελούνται οι ασκήσεις εδάφους είναι 
12x12 μέτρα με ένα μέτρο επιπλέον γύρω γύρω ως όριο ασφαλείας. 
Οι  αθλητές έχουν γύρω στα 70 δευτερόλεπτα για να εκτελέσουν 
ακροβατικά σάλτα και διάφορες ασκήσεις με συνοδία μουσικής.

∆οκός: Η δοκός έχει μήκος 5 μέτρα, ύψος 1,25 μέτρα και πλάτος 10 
εκατοστά. Οι αθλήτριες πρέπει να εκτελέσουν ακροβατικές κινήσεις 
χωρίς αστάθειες και πτώσεις μέσα σε 1 λεπτό και 30 δεύτερα.

ΑΥΤΟ ΤΟ

ΓΝΩΡΙΖ
ΕΤΕ!
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T o Συμβούλιο Γυναικών ∆ήμου Αγλα-
ντζιάς, το Συμβούλιο Νεολαίας και 
η διαδικτυακή ομάδα « Η Αγλαντζιά 

μας» έδωσαν ραντεβού στις 27 Ιουνίου 2017 
στην Πλατεία Αγλαντζιάς, για μια ξεχωριστή 
μουσική βραδιά παρέα με όμορφες μελωδί-
ες από το σχήμα του Άντωνη ∆ημητριάδη και 
τη χορωδία του ∆ήμου.

Η προσέλευση του κόσμου μεγάλη, το κέφι 
αστείρευτο μέχρι αργά και ο σκοπός …ιε-
ρός, αφού τα έσοδα που προέκυψαν από 
την εκδήλωση δόθηκαν για τις ανάγκες του 
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς. 

Την επιταγή με το ποσό των  € 1.000 παρέ-
δωσε στη ∆ιευθύντρια του Νηπιαγωγείου, 
κα. Αλεξάνδρα Χριστοφίδου, η Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Γυναικών  του ∆ήμου κα. 
Ελένη Λάντα, συνοδευόμενη από τη ∆η-
μοτική Σύμβουλο Ευγενία Αλετρά  καθώς 
τη κα ∆έσπω Πλυτά υπό τη διπλή ιδιότητα 
της ως μέλος του Συμβουλίου και Αντιπρο-
έδρου της ομάδας πρωτοβουλίας «Η Αγλα-
ντζιά μας».

Ο ι Onirama, το δυναμικό συγκρότημα 
που τα τελευταία χρόνια έχει αγαπηθεί 
απ’ όλους και έχει ξεχωρίσει για την 

ενέργεια και το πάθος στις ζωντανές εμφα-
νίσεις, βρέθηκε στις 19 Ιουνίου 2017 για μια 
εμφάνιση στο Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Αγάπη και αλληλεγγύη για τα παιδιά

ΟΙ ONIRAMA ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΥΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ XΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Η μουσική συναυλία είχε φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα και οργανώθηκε με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκω-
τικών στις 26 Ιουνίου από το Αντιναρκω-
τικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ). Στόχος 
της ήταν  να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο 
για το θέμα της σύγχρονης μάστιγας των 
εξαρτήσεων και να στείλει μήνυμα υπο-
στήριξης και αποδοχής των ανθρώπων 
που δοκιμάζονται από αυτές.

Οι θαυμαστές του νεανικού συγκροτήμα-
τος μπόρεσαν να απολαύσουν τραγούδια 
από όλη τη δισκογραφία τους, αλλά και 
διασκευές αγαπημένων ελληνικών και ξέ-
νων τραγουδιών όπως μόνο αυτοί ξέρουν 
να κάνουν, σε ένα party για όλους, γεμά-
το ένταση.

∆εν είναι η πρώτη φορά που το συγκρότη-

μα συμμετέχει σε εκδηλώσεις φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα, δείχνοντας με αυτό 
τον τρόπο την έντονη κοινωνική του ευ-
αισθησία.
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ΜΤ ην επέτειο των 60 χρόνων κυπριακής 

τηλεόρασης γιόρτασε το ΡΙΚ με μια με-
γάλη συναυλία στο Σκαλί Αγλαντζιάς, την 

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017. H συναυλία έγινε πα-
ρουσία πολλών προσκεκλημένων, επισήμων, 
ακροατών και τηλεθεατών του και αποτελεί 
την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων που πραγ-
ματοποίησε το Ίδρυμα μέσα στο 2017 για να 
τιμήσει την πολύπλευρη προσφορά του στον 
τόπο και την κοινωνία.

Πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η Ελευθερία 
Αρβανιτάκη, η οποία ερμήνευσε τραγούδια από 
τηλεοπτικές σειρές του ΡΙΚ, καθώς και δικές 
της επιτυχίες. Τη μεγάλη ελληνίδα ερμηνεύτρια, 
συνόδευσαν η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου 
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιάννη Χατζη-
λοΐζου, το μουσικό σύνολο «∆ιάσταση» με τον 
σολίστα Στέφανο Γεωργιάδη υπό τη διεύθυνση 
των μαέστρων Ανδριάνας Σεργίδου, ∆ήμητρας 
και Χριστίνας Πισσουρίου, ο συνθέτης Κώστας 
Κακογιάννης, οι μουσικοί και ενορχηστρωτές 
Κώστας Παπαδούκας και Νίκος Πλατύραχος.

Πριν από τη συναυλία προβλήθηκε και σύντο-
μη ταινία-αφιέρωμα στα 60 χρόνια λειτουργίας 
της κυπριακής τηλεόρασης.

Το ΡΙΚ διαμορφώνει ιστορία
Η συναυλία τέλεσε υπό την αιγίδα του Προ-
εδρικού ζεύγους, ωστόσο λόγω της συμμε-
τοχής του Προέδρου της ∆ημοκρατίας στις 
κρίσιμες συνομιλίες για το Κυπριακό στην Ελ-
βετία, ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας απηύθυ-
νε οπτικογραφημένο μήνυμα.

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι η τηλεόραση 
του ΡΙΚ δεν κατέγραψε μόνο την ιστορία της 
Κύπρου αλλά τη διαμορφώνει, γιατί δημιουργεί 
πρότυπα κάθε είδους. Σημείωσε επίσης πως 
όταν γιορτάζουμε τα 60 χρόνια λειτουργίας 
της κυπριακής τηλεόρασης γιορτάζουμε ένα 
σημαντικό μέρος της ιστορίας της χώρας μας, 
τονίζοντας ότι απαίτηση των τηλεθεατών είναι 
η ενημέρωση να είναι αντικειμενική. 

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου του ΡΙΚ κ. Θανάσης Τσώκος ανέ-
φερε ότι παρότι η τηλεόραση γεννήθηκε το 1957 
σε μια δύσκολη περίοδο για την Κύπρο, το ΡΙΚ 
αναπτύχθηκε ραγδαία και διέγραψε μια μεγάλη 
πορεία 60 χρόνων καταγράφοντας την ιστορία, 
τον πολιτισμό τα τοπικά και διεθνή γεγονότα και 
εξελίξεις. Επιπρόσθετα, διαβεβαίωσε ότι το ΡΙΚ 
είναι έτοιμο για νέα βήματα στον χώρο των μέ-
σων επικοινωνίας, διαδραματίζοντας τον ρόλο 
που οφείλει να έχει.

60 χρόνια προσφοράς
Το Κυπριακό Ραδιόφωνο ξεκίνησε να εκπέ-
μπει το 1953 και η Κυπριακή Τηλεόραση το 
1957. Το 1960 και με την ίδρυση της Κυπρι-
ακής ∆ημοκρατίας μετονομάστηκε από Κυ-
πριακή Ραδιοφωνία σε Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου και έκτοτε λειτουργεί με γνώμονά 
του την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων 
και στόχο του την αντικειμενική ενημέρωση 
των τηλεθεατών.

ΤΟ ΡΙΚ ΓΙΟΡΤΑΣΕ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Σκαλί Αγλαντζιάς

Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, κ. Μιχάλης Μα-
ραθεύτης ανέφερε σε χαιρετισμό του ότι τον 
προσεχή Σεπτέμβριο το ΡΙΚ θα προσφέρει ένα 
ανανεωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα 
στα δύο τηλεοπτικά του κανάλια, όπως και στα 
τέσσερα ραδιοφωνικά του προγράμματα.

υ ΡΙΚ κ Μιχάλης Μα

Σ ε ένα κατάμεστο θέατρο στο Σκαλί Αγλαντζιάς το «Λαϊκό Θέατρο Αγλα-
ντζιάς» παρουσίασε στις 22/6/2016 με απόλυτη επιτυχία την κωμωδία «Το 

πιο έξυπνο τούβλο».

Η κωμωδία αυτή μεταφέρθηκε στο θέατρο από τον Ηλία Αλετρά, από το πα-
γκοσμίου φήμης μυθιστόρημα του Τσέχου σατιρικού συγγραφέα Γιαροσλάβ 
Χασεκ «Ο καλός στρατιώτης Σβεϊκ», μια ιστορία που διαδραματίζεται στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αντιπολεμικό έργο του με τίτλο «Ο Καλός Στρατιώτης 
Σβέικ» θεωρείται κλασσικό αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Πριν την παράσταση ο ∆ήμαρχος Αγλάντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, συνε-
χάρη τους συντελεστές του Λαϊκου Θεάτρου Αγλαντζιάς για τα 58 χρόνια της 
ιστορικής τους σταδιοδρομίας και ιδιαίτερα γιατί αφιέρωσαν την παράσταση 
τους στους πεσόντες και αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής.

Το μυθιστόρημα αναφέρεται στην ιστορία ενός απλού και ασήμαντου αν-
θρώπου που επιστρατεύεται και ξεκινά για τον πόλεμο. Ο «αντιήρωας» Σβέικ, 
μέσα από το ανατρεπτικό του χιούμορ και τις κωμικοτραγικές καταστάσεις 
όπου εμπλέκεται, αποδεικνύει τη ματαιότητα της ανθρώπινης φιλοδοξίας και 
τον παραλογισμό του πολέμου.

ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Θεατρική παράσταση «Το πιο έξυπνο τούβλο» 

-
ο 
-
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Σ τις 11 Νοεμβρίου 2017, ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και 
το Εθνικό ∆ασικό Πάρκο Αθαλάσσας φι-
λοξενούν για πρώτη φορά τη διεθνή 

αθλητική εκδήλωση ‘’Dorians Challenge’’. 

Tο ‘’Dorians Challenge’’ αποτελεί μια 
πραγματική πρόκληση στην οποία μπο-
ρούν να λάβουν μέρος άτομα ηλικίας 
16 ετών και άνω, ανεξαρτήτως επιπέδου 
φυσικής κατάστασης. Σκοπός των συμ-
μετεχόντων είναι η εκκίνηση και ο τερμα-
τισμός της διαδρομής, αφού πρώτα δι-
ανύσουν μια απόσταση 6 χιλιομέτρων 
που αποτελείται από 23 φυσικά και 
τεχνητά εμπόδια και δοκιμασίες.

Η προσπέλαση τοίχων, η έρπυ-
ση κάτω από συρματοπλέγματα 
και μέσα από χαρακώματα, η μεταφορά 
ξύλινων δοκών και γαιόσακων, η βύθιση 
σε δεξαμενές με πάγο και νερό, η αναρρί-
χηση σε σχοινιά, δίχτυα και κάθετα κανά-
λια και η υπερπήδηση λασπωμένων λόφων 
είναι μόνο ορισμένα από τα εμπόδια που οι 
συμμετέχοντες θα συναντήσουν κατά το 

‘’Dorians Challenge’’. 

Πέρα από μια πραγματικά διασκεδαστι-
κή εμπειρία και δοκιμασία, το ‘’Dorians 
Challenge’’ αποτελεί μια άριστη ευκαι-
ρία για επιχειρήσεις και οργανισμούς 
να αναπτύξουν και να ενισχύσουν 
το πνεύμα ομαδικότητας και 
συνεργασίας μεταξύ του 
προσωπικού τους.

Άτομα τα οποία θα ήθελαν να 
λάβουν μέρος στο ‘’Dorians 
Challenge’, είτε ατομικά 
είτε ως ομάδα, μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη συμμετο-
χή τους μέσω της ιστοσελίδας          
www.dorianschallenge.com  

Η ιστοσελίδα των διοργανωτών δίνει επίσης 
τη δυνατότητα στο κοινό να προετοιμαστεί κατάλληλα για 
την εκδήλωση, μέσα από άρθρα σχετικά με διατροφή και 
άσκηση και βίντεο τα οποία επεξηγούν τον τρόπο εκτέλε-
σης των εμποδίων και δοκιμασιών. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήμου Αγλαντζιάς.

Ένα μίνι Survivor για πρώτη φορά στην Αγλαντζιά!Ένα μίνι Survivor για πρώτη φορά στην Αγλαντζιά!
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Α φουγκραζόμενος τις αυξανόμενες ανάγκες των οικογενειών στη σύγ-
χρονη εποχή και προσβλέποντας στην ποιοτική αναβάθμιση του ελεύ-
θερου χρόνου των παιδιών και τη στήριξη των γονέων τους, ο ∆ήμος 

Αγλαντζιάς μαζί με το ΣΚΕ Αγλαντζιάς και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 
∆ημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας,  προχωρά από τον Σεπτέμβρη του 2017 στη 
δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους τα Πολυδύναμα Κέντρα θα προσφέρουν φύλαξη, 
προστασία και σίτιση σε παιδιά εργαζόμενων δημοτών Αγλαντζιάς ηλικίας από 5 έως 
11 ετών, σε συνδυασμό με πληθώρα εποικοδομητικών και ψυχαγωγικών δραστη-
ριοτήτων, όπως η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας, θεατρικά ερ-
γαστήρια, ομαδικές εργασίες, εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία και πολλά άλλα.

Υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, τα παιδιά θα 
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν  τον ελεύθερό τους χρόνο για να εκφρα-
στούν δημιουργικά, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να κοινωνικοποιηθούν, 

αλλά και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο. Μέσα από αυτήν την 
πρωτοβουλία διευκολύνονται παράλληλα και οι γονείς, ώστε να ανταποκριθούν 
ευκολότερα στις εργασιακές τους υποχρεώσεις ή να ικανοποιήσουν άλλες προ-
σωπικές- οικογενειακές τους ανάγκες.

Τα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών θα λειτουργούν καθημερινά 
στο Α’ και ∆’ ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 
13:05 μέχρι 18:00, όλες τις σχολικές αργίες από τις 07:00 μέχρι 18:00, καθώς 
και τους μήνες Ιούλιο και  Αύγουστο. Ωστόσο πρόθεση της ∆ημοτικής Αρχής 
είναι να επεκτείνει το θεσμό και στα υπόλοιπα σχολεία της Αγλαντζιάς, όταν 
υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από τους γονείς.

Την δημιουργία των νέων κοινωνικών δομών χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Συνδέσμων Γονέων ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας, κ. Μορφάκης Σολομω-
νίδης, ενώ υπογράμμισε τη σημασία ανάληψης παρόμοιων πρωτοβουλιών και από 
άλλους φορείς για την καλύτερη δυνατή φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Μια σημαντική πρωτοβουλία του
∆ήμου παίρνει σάρκα και οστά

Τα παιδιά της Αγλαντζιάς
πάνε κατασκήνωσηΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕ∆ΟΥΛΑ!

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Παιδικές Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις ∆ήμου 
και ΣΚΕ Αγλαντζιάς στο ωραίο και γραφικό χωριό του Πεδουλά. Το πλήρως ανα-
καινισμένο Γυμνάσιο της περιοχής φιλοξένησε 50 παιδιά του ∆ήμου Αγλαντζιάς 

για μια αξέχαστη εβδομάδα αναψυχής και επαφής με τη φύση.

Οι μικροί κατασκηνωτές απόλαυσαν την ομαδική ζωή και απέκτησαν καινούργιες 
εμπειρίες και γνώσεις, μέσα σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον γεμάτο πράσινο.

Μέσα από πλούσιες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα παιδιά 
κατάφεραν να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας, ανεξαρτητοποίησης και υπευθυ-
νότητας. Έμαθαν να ασκούνται στην αυτοσυντήρηση, να κατανικούν τους προσω-
πικούς τους φόβους και να αυξάνουν την αυτοπεποίθηση τους, αποκτώντας έτσι 
σημαντικά εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους.

Το πρόγραμμα κάθε κατασκηνωτικής ημέρας ήταν και μια ξεχωριστή έκπληξη με 
μικροεξορμήσεις και πολλή περιπέτεια!

Kατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην κατασκήνωση, τα παιδιά είχαν την ευκαι-
ρία να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικά εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την 

ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης, τη σω-
στή χρήση του διαδικτύου και τη σημασία της οδικής 
ασφάλειας. Γνώρισαν τα αξιοθέατα του Πεδουλά, περιηγή-
θηκαν στο Βυζαντινό και Λαογραφικό Μουσείο και επισκέφτηκαν 
τις Εκκλησίες του Τιμίου Σταυρού, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και το εκκλησάκι Σταυ-
ρού Φιδκιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά είχε και η εκδρομή στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και το Μουσείο Φυσικής Ζωής.

Από το πρόγραμμα δεν έλειψαν φυσικά και οι αθλοπαιδιές, οι βραδιές με μουσική 
και χορό, οι χειροτεχνίες, οι διαγωνισμοί και τα δημιουργικά παιχνίδια!

Την τελευταία μέρα παιδιά και γονείς διασκέδασαν σε μια δίωρη γιορτή με τραγούδια, 
σκετσάκια και άφθονο γέλιο. Στην ομιλία του ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος 
Πετρίδης τόνισε τη σημασία της όλης προσπάθειας που καταβάλλεται για να πετύχει 
ο θεσμός της κατασκήνωσης και δήλωσε οτι ο ∆ήμος θα συνεχίσει να τον στηρίζει 
έμπρακτα, ώστε να συνεχιστεί για αρκετό  χρονικό διάστημα. Τα παιδιά, όπως είπε 
χαρακτηριστικά, έχουν ανάγκη από τέτοιες εμπειρίες που θα τους χαρίζουν πολύτι-
μες γνώσεις και όμορφες στιγμές.

O ∆ήμος Αγλαντζιάς και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου υποδέχτηκαν την 18η Ευρωπα-
ϊκή Ημέρα Μουσικής 2017 στο πάρκο «Σπύρος Κυπριανού» την Τρίτη 20 Ιουνίου.

Τη φετινή εκδήλωση ‘’έντυσαν’’ με τις μελωδίες τους τα σχήματα «Aleas Quartet» από 
Γαλλία και «Νaughty Claudia» από την Κύπρο. Συμμετείχαν επίσης η ∆ημοτική Χορω-
δία Αγλαντζιάς και η Μουσική Σχολή The Art of Music. Το κοινό περιηγήθηκε στις 
μελωδίες, τους ήχους και τα χρώματα των καλλιτεχνών και αφέθηκε στη δύναμη της 
μουσικής, φεύγοντας με μια υπέροχη ανάμνηση που θα το συνοδεύει για πολύ καιρό.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής θεσπίστηκε στη Γαλλία το 1982, με πρωτοβουλία του Γάλ-
λου υπουργού πο λιτισμού Ζακ Λανγκ. Έκτοτε καθιερώθηκε ως ετήσιο μουσικό γεγονός 
παγκόσμιας εμβέλειας, στο οποίο σήμερα συμμετέχουν περισσότερες από 22 χώρες.

 Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου
    γιόρτασαν τον μελωδικότερο θεσμό της ΕυρώπηςΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2017 εσμό της Ευρώπης

22

Συντονίστρια: 'Αννα Κουτζιή, Τηλέφωνο: 97683301



ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 • 24η ΕΚΔΟΣΗ

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

24

Τους δικούς της ανθρώπους, θύματα και 
αγνοούμενους της αιματηρής τουρκικής ει-
σβολής του 1974 που γράφτηκε με μελανά 

γράμματα στις σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας, 
τίμησε η Αγλαντζιά. 

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση στη μνήμη των Πεσόντων, την οποία 
διοργάνωσαν από κοινού ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, 
ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς και 
ομάδα συγχωριανών, συμμαθητών και συμπολε-
μιστών των τιμώμενων.

Στο πλαίσιο αυτής αναπέμφθηκε δέηση για την 
ανεύρεση των Αγνοουμένων και τελέστηκε Μνη-
μόσυνο Πεσόντων. Της Θείας Λειτουργίας προέ-
στη ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομος.

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε, εκ μέρους του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου Νίκου Χριστοδου-

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
Τιμή στους πεσόντες της Αγλαντζιάς

λίδη, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέκος 
Μιχαηλίδης. 

Αναφερόμενος στο βαρύ φόρο τιμής της Αγλα-
ντζιάς είπε: «Είκοσι δύο Αγλαντζιώτες έπεσαν 
νεκροί ή χάθηκαν τα ίχνη τους στα μέτωπα των 
μαχών αγωνιζόμενοι για την τιμή της πατρίδας. 
Πέντε εξ αυτών, τρεις γυναίκες, ένα τετράχρονο 
κοριτσάκι και ένας άνδρας πολίτης χάθηκαν τις 
μέρες εκείνες στην Αγλαντζιά από την τουρκική 
επιδρομή. Σε όλους αυτούς υποκλινόμαστε σή-
μερα ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά 
τους προς την πατρίδα, για τη θυσία τους. Ανα-
λογιζόμαστε το δικό μας χρέος έναντι της ιστο-
ρίας και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας, πως 
δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από τον αγώνα 
μέχρι την άγια μέρα της απελευθέρωσης και 
της επανένωσης της πατρίδας μας σε συνθήκες 
ελευθερίας, ασφάλειας και εθνικής συμβίωσης 
για όλους τους, νόμιμους κατοίκους του νησιού 

25

Μαθήματα ∆ήμου Αγλαντζιάς
για κατάρτιση Υπηκόων Τρίτων Χωρών
στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις Πρώτες Βοήθειες

στασίας, αιτητές ασύλου καθώς και ΥΤΧ που επανεγκαθίστανται, έχουν 
επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο με 
περίοδο εγγραφών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τη Λειτουργό ∆ημοτικής Υπη-
ρεσίας Άντρη Ευτυχίου στο τηλ. 22462233 / 22462251 ή να παρουσια-
στείτε προσωπικά στα Γραφεία του ∆ήμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή ∆ημοκρατία(10%).

μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκυπρίους».

Ακολούθως, στο Μνημείο Πεσόντων, Αγνοουμέ-
νων και Θυμάτων Αγλαντζιωτών, που βρίσκεται 
στο προαύλιο της εκκλησίας, τελέστηκε τρισάγιο 
και ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον 
∆ήμαρχο, Χαράλαμπο Πετρίδη, ο οποίος μεταξύ 
άλλων ανέφερε: …«Με αισθήματα βαθιάς συγκί-
νησης συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς για να αποτίσου-
με τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους πεσόντες, 
τους αγνοουμένους και τα θύματα της Αγλα-
ντζιάς κατά την τουρκική εισβολή. Σαράντα τρία 
ολόκληρα χρόνια πέρασαν χωρίς η θυσία των 
ηρώων και μαρτύρων μας να δικαιωθεί. Σαράντα 
τρία χρόνια χωρίς να καμφθεί η τουρκική αδιαλ-
λαξία και να ανοίξει ο δρόμος για την λύτρωση 
και επανένωση της Κύπρου με μια δίκαιη λύση, 
μόνιμη και λειτουργική».

Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων και αγνο-
ουμένων και κατάθεση στεφάνων.

Ο ι περισσότεροι άνθρωποι φροντίζουμε την υγεία του σώματός 
μας, αλλά καθόλου  την υγεία της ψυχής. Κι ενώ η ψυχολογική 
υποστήριξη είναι απαραίτητη ιδιαίτερα σε περιόδους όξυνσης 

των κοινωνικών προβλημάτων, δυστυχώς πολλοί είτε το αφήνουν γι’ 
αργότερα ή δεν ζητούν καθόλου βοήθεια. 

Ακριβώς γι’ αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομι-
κή δυνατότητα, ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΕΨΥ) προσφέρουν εντελώς δωρεάν 
ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς, τόσο για 
ενήλικες όσο και για παιδιά.

Το ΚΕΨΥ λειτουργεί σε συνεργασία με τον ∆ήμο Αγλαντζιάς εδώ 
και δυο χρόνια με σκοπό να προσφέρει ένα ασφαλές και εχέμυθο 
περιβάλλον, όπου οι δημότες Αγλαντζιάς μπορούν να συζητήσουν 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΨΥ)
- ∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

∆ωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής 
υποστήριξης σε συνανθρώπους μας

ελεύθερα ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με τη διαχείρι-
ση δύσκολων καταστάσεων, συναισθημάτων, και προσωπικούς τους 
προβληματισμούς. 

Οι υπηρεσίες του ΚΕΨΥ-∆ήμος Αγλαντζιάς προσφέρονται μέσα από 
ατομικές συναντήσεις ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Επιπρό-
σθετα, το ΚΕΨΥ-∆ήμος Αγλαντζιάς παρέχει υπηρεσίες ψυχοθερα-
πείας ζευγαριών, συμβουλευτική γονέων και ψυχολογική στήριξη 
για θέματα που μπορεί να απασχολούν την κάθε οικογένεια και τον 
καθένα μας ξεχωριστά. 

Συχνά θέματα που απασχολούν τα άτομα που επισκέπτονται το ΚΕ-
ΨΥ-∆ήμος Αγλαντζιάς είναι διάφορες ψυχολογικές δυσκολίες όπως 
άγχος, προσωπικές σχέσεις, διάθεση, προσαρμογή σε μια νέα κατά-
σταση, απώλειες όπως πένθος και χωρισμός, προσωπικές και επαγ-
γελματικές αποφάσεις και δυσκολίες, γονικές πρακτικές, ζητήματα 
ταυτότητας και προσωπικής ανάπτυξης. Οι ψυχολογικές υπηρεσίες 
προσφέρονται από Ειδικευόμενους Κλινικούς Ψυχολόγους, στο 
πλαίσιο της άσκησης του διδακτορικού προγράμματος στην Κλινική 
Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας, υπό την εποπτεία και καθο-
δήγηση εξειδικευμένων και καταρτισμένων Εγγεγραμμένων Κλινι-
κών Ψυχολόγων.

Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης από την 
κοινωνική λειτουργό, όπως πρώτη εκτίμηση των αναγκών του ατόμου 
που απευθύνεται, ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του 
ΚΕΨΥ – ∆ήμος Αγλαντζιάς και για τις υπηρεσίες δημοσίου, εθελοντι-
κού τομέα και τοπικής αυτοδιοίκησης που ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες του, ενδυνάμωση και σχεδιασμός πλάνου παρέμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διευθετήσουν συνάντηση μέσω τη-
λεφωνήματος στο ΚΕΨΥ-∆ήμος Αγλαντζιάς. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών του ΚΕΨΥ-∆ήμος Αγλα-
ντζιάς είναι αυστηρά εμπιστευτικές. 

Συντονίστρια:  
∆ρ. Ελένη Καραγιάννη, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προσωπικό:
Άρτεμις Κουρσάρη, Κοινωνική Λειτουργός 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΚΕΨΥ-∆ήμος Αγλαντζιάς: Κέντρο Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων – 
Κτήριο 6, Γραφείο 003 (υποδοχή), Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο: 22892136 - Email: mentalhealth@ucy.ac.cy

Ωράριο Λειτουργίας:
κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα ως Παρασκευή 16:00 – 20:00 
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Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς ανέλαβε και υλοποιεί 
ως τελικός δικαιούχος το έργο «Προγράμ-

ματα ένταξης από τοπικές αρχές» με τίτλο 
«Κοινωνίες με Χρώματα».

Στο πλαίσιο του έργου ο ∆ήμος θα πραγματοποιήσει μαθήματα Πρώ-
των Βοηθειών και εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

∆ικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα, έχουν Υπήκοοι Τρίτων Χω-
ρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, που απολαύ-
ουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, προσωρινής προ-



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ

∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

Ως ∆ήμαρχος Λευκονοίκου θέλω να εκ-
φράσω τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες 

μου προς τον ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς, τον 
φίλτατό μου Χαράλαμπο Πετρίδη, για την 
ευγενική πρόσκλησή του να συμμετάσχουμε, ως κατεχόμενος 
∆ήμος που στεγάζεται στα όρια του ∆ήμου Αγλαντζιάς, στην έκδοση της 
εφημερίδας του ∆ήμου Αγλαντζιάς «Εν ∆ήμω Αγλαντζιάς». 

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε όλους τους δημότες μας που ζουν 
στον ∆ήμο Αγλαντζιάς για τις δραστηριότητες του ∆ήμου μας, έχοντας την 
ευκαιρία να προβάλουμε και έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Ταυτόχρονα, 
νιώθουμε χαρά, γιατί όλοι οι φίλοι και φίλες που κατοικούν στην Αγλαντζιά 
θα μας γνωρίσουν και θα μάθουν για τις προσπάθειές μας για σύσφιξη 
των σχέσεών μας, για διατήρηση της μνήμης, της ιστορίας και του πολιτι-
σμού μας, αλλά κυρίως για να πλησιάσουμε τη νέα γενιά που δεν γνώρισε 
τη ζωή μας στο Λευκόνοικο και τι αφήσαμε πίσω φεύγοντας.

Βράβευση του 
∆ήμου Λευκονοίκου
ως γενέτειρας του 
Βασίλη Μιχαηλίδη

Την Παρασκευή 30 Ιου-
νίου 2017 το ΡΙΚ, στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης 
του ∆ιαγωνισμού Κυπριακού 

Τραγουδιού, τίμησε τον ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη για το μνημει-
ώδες έργο του που άφησε ως ιερή παρακαταθήκη στις επόμενες 
γενιές. Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Πρόεδρος του ∆.Σ του ΡΙΚ 
κ. Θανάσης Τσόκκος στον κατεχόμενο ∆ήμο Λευκονοίκου, γενέ-
τειρα του ποιητή. Την πλακέτα παρέλαβε η ∆ήμαρχος Λευκονοίκου 
κ. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη.
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Συνάντηση με τον Πρέσβη της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Ε. Ευρυβιάδη 
και τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγό-

ριο, είχε η ∆ήμαρχος Λευκονοίκου κα. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη στις 
11 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της επετείου των θλιβερών γεγονότων της 
τουρκικής εισβολής του 1974.

Παράλληλα πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, όπου 
μίλησε για τις συνομιλίες στην Ελβετία ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. 
Νίκος Χριστοδουλίδης και παρευρέθησαν και Άγγλοι βουλευτές. 

Επίσκεψη ∆ημάρχου Λευκονοίκου στο Λονδίνο

Εκδήλωση για 
την Πολύτεκνη 
Λευκονοικιάτισσα Μάνα

Μ ια πολύ όμορφη και συγκινητική 
εκδήλωση αφιερωμένη στην πο-

λύτεκνη μάνα του Λευκονοίκου, τη 
μάνα της προσφυγιάς που θυσιάστηκε 
για τα παιδιά της, διογάνωσαν ο ∆ήμος 

Λευκονοίκου και το προσφυγικό σωματείο «Το Λευκόνοικο» την 
Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στο οίκημα του σωματείου στη Λάρνακα.

Στο πλαίσιο αυτής τιμήθηκαν συμβολικά 95 Λευκονοικιάτισσες και 
νύφες της κωμόπολης. Τις τιμητικές πλακέτες δώρισε εις μνήμην των 
γονέων της η κα. Ελένη Παπακυριακού Ξενοφώντος. Την εκδήλωσή 
τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου.
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ΛΛΛεΛευκυκον ίοίκου και το προσφ

3ο Φιλολογικό Μνημόσυνο 
για τον Ρε Αλέξη

Το 3ο Φιλολογικό Μνημόσυνο για τον λα-
ϊκό επαναστάτη εναντίον των Φράγκων 

Ρε Αλέξη πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 26 Μαΐου 2017 στο οίκημα του σω-
ματείου «Το Λευκόνοικο» στη Λάρνακα, 
σε συνεργασία με την κοινότητα Μηλιάς 
Αμμοχώστου και άλλους φορείς.

Το επαναστατικό κίνημα του «Ρε Αλέξη» 
και των Κυπρίων χωρικών κατά των Φρά-
γκων εκδηλώθηκε το 1426 κατά την πε-
ρίοδο της Φραγκοκρατίας, σε μια εποχή που 
οι Κύπριοι στέναζαν για τρεις αιώνες από το ζυγό των Λουζινιανών. 
Ο ηγέτης της επανάστασης που μνημονεύεται ως Ρε Αλέξης, δηλαδή 
Ρήγας ή Βασιλιάς, αποτελεί μέχρι σήμερα σύμβολο εναντίωσης στην 

καταπίεση και αμφισβήτησης του κατεστημένου.
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