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Παρουσίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου

Επιταχύνονται τα
κατασκευαστικά έργα
στην Αγλαντζιά
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Έσπασε όλα τα ρεκόρ
το φετινό Καρναβάλι
Αγλαντζιάς
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Η βασίλισσα του Καρναβαλιού

Δέσπω Πλυτά
εφ’ όλης της ύλης
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Ο λόγος στους

Υπηρεσίες του Δήμου μας

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:
• Κώστας Κόρτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
• Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
22462195
mayor@aglantzia.org.cy

• Μυράντα Αργυρού

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
22462195
Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

• Γιάγκος Γιάγκου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 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

		

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:
• Χάρης Τσαγγαρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22462196
harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

• Μαρία Χριστοδούλου

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 		
- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
22462196
maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

• Άντρη Ευτυχίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462251
andri.eftichiou@aglantzia.or-g.cy

• Αντώνης Παναγή

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462159
antonis.panagi@aglantzia.org.cy

• Άντρη Βιτσαϊδου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 		
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ)
22444214/22462194
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy
info@aglantzia.org.cy

• Χριστίνα Κάππα

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462158
christina.kappa@aglantzia.org.cy

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:
• Ανδρέας Κάτσιης

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
health@aglantzia.org.cy

• Δέσπω Πίτρη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462197
despo.pitri@aglantzia.org.cy

• Κύπρος Βουδιάς

• Παναγιώτα Δημητρίου

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462233
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

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

• Μιχάλης Παντελίδης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
22462059
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

• Κωνσταντίνα Χρυσοστόμου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 		

• Σταύρος Σωκράτους

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 		
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
22462058
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΚΛΗΤΗΡΑΣ
22462233

• Μαρία Νικολάου

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

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
22462239
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

• Αντιγόνη Χατζηγεωργίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
22462048
Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy

• Πόλα Παττίχη

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.c

• Άννα Χαραλάμπους

• Χρίστος Γιάγκου

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22874864
Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

y

• Γεώργιος Γερούδης

• Ειρήνη Κυρμίτση

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

22462143, library@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

77778100

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

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462242
eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο Δήμο είναι το ακόλουθο:

Δημαρχείο: Δευτέρα - Παρασκευή: 07:45/08:00 - 15:15/15:30

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
22462233

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Χάρης Τσαγγαρίδης.......Δημοτικός Γραμματέας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αυξημένη η
προσέλευση του
κοινού για την

“Ημέρα του Δημότη”

Σ

την προσπάθειά του για τη δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προς το κοινό, ο
Δήμος Αγλαντζιάς καθιέρωσε από τις
10 Φεβρουαρίου 2017 την «Ημέρα του
Δημότη». Πρόκειται για μια σημαντική
πρωτοβουλία που φέρνει τον Δήμο
πιο κοντά στους δημότες και διατηρεί
«ζωντανό» τον διάλογο μαζί τους για
τα ζητήματα που τους απασχολούν.
Κατά την «Ημέρα του Δημότη», οι
Αγλαντζιώτες έχουν την ευκαιρία να
επικοινωνούν άμεσα και ανοιχτά με
τον Δήμαρχο Χαράλαμπο Πετρίδη, να
καταθέτουν τις εισηγήσεις τους και
φυσικά να ενημερώνονται για τους
τρόπους επίλυσης καθημερινών προβλημάτων.
Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του Δημάρχου είναι ιδιαίτερα θετική και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό,
καταδεικνύοντας την ανάγκη των δημοτών για πιο στενή και αποτελεσματική συνεργασία με τη δημοτική αρχή.
Οι συναντήσεις για την «Ημέρα του Δημότη» γίνονται κάθε Τετάρτη από τις
10:00 έως τις 16:00 στα Γραφεία του
Δήμου, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8,
Αγλαντζιά.
Για διευθέτηση ραντεβού, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Δημάρχου στο τηλέφωνο: 22462195.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
OPINION & ACTION SERVICES LTD

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Δημοτικό Ταμείο:

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00

Κώστας Κόρτας..............Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά..............Αντιδήμαρχος

Τεχνική Υπηρεσία:

Δευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Ιορδάνης Ιορδάνου........Πρόεδρος Δημήτρης Χατζησάββας....Μέλος
Ευγενία Αλετρά.............Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους.........Μέλος
Μάριος Ριαλάς..............Μέλος
Άντρη Ευτυχίου................Λειτ. Υποστήριξης

ΔΙΑΝΟΜΗ:

Δημοτική Βιβλιοθήκη: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00
Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00
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ΑΓΛΑΝΤΖΙΩΤΕΣ!

MONOGRAMME DESIGN
CASSOULIDES MASTERPRINTERS
ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Συναντήσεις Δημάρχου
με τοπικούς φορείς και πρέσβεις

Η

πολυεπίπεδη συνεργασία, η οποία θα
έχει ως στόχους την αμοιβαία ωφέλεια
και την τοπική ανάπτυξη, βρίσκεται στο επίκεντρο σειράς ξεχωριστών συναντήσεων
που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης με φορείς
που εδρεύουν στο Δήμο καθώς και με τους
πρέσβεις της Συρίας και της Σλοβακίας, οι
οποίοι είναι επίσης κάτοικοι Αγλαντζιάς.
Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από το Δημοτικό Γραμματέα Αγλαντζιάς, συνάντησε τον
Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς,
Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπασιακούλη για να
συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος
και να αναζητήσουν τρόπους περαιτέρω ενδυνάμωσης της ήδη υφιστάμενης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας τους.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Α

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Συνδημότες και συνδημότισσες,

Τρεις μήνες νέας θητείας ίσως είναι λίγος
χρόνος για ολοκληρωμένη αποτίμηση, αλλά
νομίζω είναι αρκετός για να διακρίνετε τις
πρώτες μου προτεραιότητες.
Η βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη και
της εξυπηρέτησης στον Δήμο αποτελεί βασική
μας κατεύθυνση στο δημοτικό συμβούλιο.
Σκοπός μας παραμένει η αποτελεσματικότητα
και η ανταποδοτικότητα: να έχει ο δημότης
την αίσθηση ότι απολαμβάνει αξιόπιστες και
σύγχρονες υπηρεσίες, δίκαιες σε σχέση με τις
εισφορές του.
Όλη αυτή την περίοδο εργαζόμαστε σκληρά
μαζί με το προσωπικό μας με ανοικτά αυτιά
και εποικοδομητική διάθεση για να κάνουμε τη
ζωή του δημότη καλύτερη. Χρειάζεται ακόμη
πολλή προσπάθεια για να ανταποκρινόμαστε
με ταχύτητα και ευελιξία, όπως προστάζουν
οι σημερινές συνθήκες, έχουμε όμως την
αποφασιστικότητα για να κάνουμε ορατές,
θετικές διαφορές.
Ο στόχος μας για ουσιαστική βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου του δημότη με έργα
πνοής μπαίνει σε εφαρμογή ως αποτέλεσμα
δημοκρατικών διαδικασιών και ανοικτής,
εξαντλητικής συζήτησης. Πιστεύω στη συναίνεση
και τη σύνθεση ως προς την παραγωγή των
αναγκαίων πολιτικών για την πόλη μας.

Στο ίδιο πνεύμα έγιναν κατ’ ιδίαν εθιμοτυπικές συναντήσεις του Δημάρχου με τον
Σύρο Πρέσβη Mohamed Onfouan Naeb και
την Σλοβάκα Πρέσβειρα Oksana Tomova,
με τους οποίους ανταλλάχθηκαν απόψεις
και προτάσεις για ενδεχόμενες μελλοντικές
συνεργασίες σε διάφορους τομείς.
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Η δημιουργία βιώσιμης οικονομικής προοπτικής
για την Αγλαντζιά είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για το μέλλον μας. Αναζητούμε το αναγκαίο
έδαφος συναίνεσης για να εφαρμόσουμε
σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις που θα μας
αποφέρουν την οικονομική αυτονομία που
χρειαζόμαστε.
Παράλληλα, με την έκδοση αυτή υλοποιούμε
και μια άλλη μας δέσμευση, την διαρκή, ανοικτή
επικοινωνία με τους πολίτες: ένα μόνιμο κανάλι
ενημέρωσης για τις προθέσεις μας και τις
αποφάσεις μας τόσο της δημοτικής υπηρεσίας
τόσο και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά.
Σήμερα που μιλάμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει τα
πρώτα έργα για το υπόλοιπο του 2017: Εκτός από
την επιτάχυνση των εργασιών για αναβάθμιση
των λεωφόρων Λάρνακος, Αγλαντζιάς και
Αμμοχώστου, ο Δήμος θα προχωρήσει στα
ακόλουθα έργα:

• Αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου
• Δημιουργία κυκλικού κόμβου επί της

συμβολής των οδών Μάρκου Δράκου και
Γρίβα Διγενή, παρά το σωματείο Άτλας

• Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην οδό Ιλισίων
• Νέα διάβαση πεζών επί της λεωφόρου
Κυρηνείας

• Δημιουργία και τοπιοτέχνηση νέων πάρκων
• Τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής για
ενήλικες σε υφιστάμενα πάρκα

• Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη έμβαση στα
θέματα καθαριότητας και υγιεινής καθώς και
τροχονόμευσης.
Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνω τη δέσμευσή
μου στις αξίες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας
και πάνω από όλα της ενότητας, χωρίς κανέναν
διαχωρισμό και καμία διάκριση. Αυτό βέβαια
δεν σημαίνει ότι θα προτιμήσω τις συζητήσεις
από τις πράξεις, ούτε ότι θα δαπανήσουμε τον
χρόνο που έχουμε για να σπαταλήσουμε την
αξιοπιστία μας. Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα εργαστεί
με επιμέλεια και ταχύτητα για να ανταποκριθεί
στις επιταγές της βούλησης των πολιτών που
έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν.
Γνωρίζω ότι η ψήφος σας δεν είναι λευκή επιταγή.
Γι’ αυτό δεν εφησυχάζουμε! Με σοβαρότητα,
αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των
ανθρώπων του Δήμου και σκληρή δουλειά
οργανώνουμε την Αγλαντζιά σε νέες βάσεις,
ώστε να καταστεί επιτέλους ένας σύγχρονος,
ευρωπαϊκός Δήμος, αντάξιος των προσδοκιών
των πολιτών της.
Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας
Χαράλαμπος Πετρίδης
Δήμαρχος Αγλαντζιάς
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Οι εκπρόσωποι των πολιτών στον Δήμο για την πενταετία 2017-2021

Σ

τις 11 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανηγυρική
συνεδρία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς, προεξάρχοντος του
Δημάρχου Χαράλαμπου Πετρίδη, το οποίο
εξέλεξε ως Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς τον κ.
Μάριο Χειρίδη.
Είχε προηγηθεί τελετή εγκαθίδρυσης του
Δημοτικού Συμβουλίου και αγιασμός. Τόσο ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς όσο και οι Δημοτικές
Ομάδες, εξέφρασαν τη δέσμευσή τους
για σκληρή δουλειά και συνεργασία προς
όφελος του καλού της Αγλαντζιάς και των
δημοτών της.
Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου της
Αγλαντζιάς για την πενταετία 2017-2021
έχει ως εξής:

Μάριος Χειρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος
Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε στην Αγλαντζιά στις 21 Μαΐου 1982
και σπούδασε Certified Account Technician
στο Ιntercollege. Εργάζεται στη Συνεργατική οικοδομική εταιρεία δημοσίων υπαλλήλων
Κύπρου από το 2007 και είναι πρωτεργάτης
της επαναλειτουργίας της προσφυγικής ποδοσφαιρικής ομάδας ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ.
Χρίστος Πατσαλής, Δημοτικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1976 στην Αγλαντζιά. Εργάζεται
στην Alpha Bank Κύπρου και διατελεί ταμείας
του Παγκύπριου Αντιαναιμικού συνδέσμου.
Είναι πατέρας δυο αγοριών.

Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμαρχος

Περικλής (Πέρης) Νικολαϊδης, Δημοτικός Σύμβουλος

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 19 Οκτωβρίου
1974 και είναι κάτοικος Αγλαντζιάς από το
2003. Διαθέτει πτυχίο Estate Management
του Πανεπιστήμιου Oxford Brookes και
Master στο Land Economics and Finance
(MPhil) του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Ασχολείται από το 1999 με τα κτηματομεσιτικά
και είναι ένας εκ των διευθυντών της
εταιρείας Landtourist Group.

Χρίστος (Κίττος) Λιβέρδος, Δημοτικός Σύμβουλος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 • 23η ΕΚΔΟΣΗ

Γεννήθηκε στην Αγλαντζιά το 1981 και φοίτησε στην Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, με
εξειδίκευση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Αποτελεί ένα από τα υποσχόμενα νέα μέλη του
Δήμου, αφού μόλις τον Δεκέμβρη του 2016
υπέβαλε για πρώτη φορά υποψηφιότητα ως
Δημοτικός Σύμβουλος Αγλαντζιάς και εξελέγη.

Κύπρος Κυπριανού, Δημοτικός Σύμβουλος
Τόπος καταγωγής του είναι η κατεχόμενη
Αμμόχωστος. Εργάζεται ως φαρμακοποιός
και είναι απόφοιτος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διατελεί ενεργό μέλος και γραμματέας της
Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Αγλαντζιάς.
Ανδρέας Ταλιαδώρος, Δημοτικός Σύμβουλος
Είναι 52 ετών και εργάζεται ως Προϊστάμενος
Χορηγήσεων στην ΣΠΕ Λήδρα Λτδ.
Διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποχετεύσεων Λευκωσίας και του ΣΚΕ
Αγλαντζιάς.
Μιχάλης Μαυρουδής, Δημοτικός Σύμβουλος
Είναι επιχειρηματίας και Πρόεδρος του
Σωματείου «ΑΤΛΑΣ» Αγλαντζιάς. Εξελέγη
δημοτικός σύμβουλος Αγλαντζιάς για δεύτερη
συνεχόμενη θητεία. Είναι έγγαμος και έχει
τρία παιδιά.
Ευγενία Αλετρά, Δημοτική Σύμβουλος
Γεννήθηκε και διαμένει στην Αγλαντζιά. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, ενώ διατελεί
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, της Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς,
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του Συμβουλίου Γυναικών Αγλαντζιάς και
της Ένωσης Δήμων. Είναι παντρεμένη και
έχει τρία παιδιά.
Έλενα Λάντα, Δημοτική Σύμβουλος
Είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Γυναικών
Αγλαντζιάς και της επιτροπής εκδηλώσεων
της Σχολικής Εφορείας. Ασχολείται με τον
εθελοντισμό εδώ και 45 χρόνια και εξελέγη
Δημοτικός Σύμβουλος Αγλαντζιάς γα τρίτη
συνεχόμενη θητεία. Είναι παντρεμένη και
έχει τρία παιδιά.
Μαρίνος Κλεάνθους, Δημοτικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε στην Αγλαντζιά το 1982 και
εργάζεται ως δικηγόρος με εξειδίκευση στα
πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα.
Έχει προτείνει μια σειρά από δημοτικές
πρωτοβουλίες, όπως τα προγράμματα
"Φροντίζω το πάρκο της γειτονιάς μου" και
"Αγλαντζιά SMART CITY". Είναι η δεύτερη
του συνεχόμενη θητεία στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αγλαντζιάς.
Ανδρέας Χαμπάκης, Δημοτικός Σύμβουλος
Γεννήθηκε στον Αστρομερίτη και είναι κάτοικος Αγλαντζιάς από το 1984. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας
Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελεί μέλος του
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας
Αγλαντζιάς, καθώς και άλλων Επιτροπών
του Δήμου. Έχει πλούσια συνδικαλιστική και
κομματική δράση (ΔΗΚΟ).
Παναγιώτης (Πανίκος) Πέτρου, Δημοτικός Σύμβουλος
Παναγιώτης Καλλής, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Κ. Χατζησάββας, Δημοτικός Σύμβουλος
Ιορδάνης Ιορδάνου, Δημοτικός Σύμβουλος
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ-ΛΑΡΝΑΚΟΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Έτοιμο μεγάλο τμήμα του
έργου έως το καλοκαίρι του 2017
Κατασκευή της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των
Λεωφόρων Λάρνακος και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά.
Προκήρυξη Αρ. PS/C/585.

Τ

α σημαντικά έργα υποδομής στην Αγλαντζιά για την κατασκευή και
τον εκσυγχρονισμό κεντρικών οδικών αρτηριών της πόλης συνεχίζονται με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από σειρά συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Αγλαντζιάς,
του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του εργολάβου των έργων.
Στόχος του Δήμου είναι να τηρηθούν τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα και να ολοκληρωθεί το πολεοδομικό έργο το συντομότερο δυνατό. Ως εκ
τούτου, ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξή των εργασιών, διατηρώντας συστηματική επικοινωνία τόσο με τους υπεύθυνους για την εκτέλεσή
τους όσο και με τους επηρεαζόμενους κατοίκους και καταστηματάρχες για
την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τις εργασίες.

Τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάστηκαν στη συνεδρία
του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 από τον Επαρχιακό
Μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριο Χρίστου και τον εργολάβο του έργου, καταδεικνύουν ότι σημαντικό τμήμα του έργου θα είναι
έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι του 2017, ενώ θα παραδοθεί ολόκληρο μέχρι τον
Ιούλιο του 2018.

Λεωφόρος Λάρνακος (νότια πλευρά) από τον κυκλικό κόμβο
Πανεπιστημίου μέχρι και το σημείο «τριγωνάκι», αποπεράτωση
εργασιών μέχρι τις 30/7/2017

Το νέο οδικό δίκτυο που παίρνει σταδιακά μορφή θα αποδώσει πολλαπλά
οφέλη στη συνολική ανάπτυξη της Αγλαντζιάς στα πρότυπα μιας σύγχρονης
ευρωπαϊκής πόλης, καθώς δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
ασφαλέστερες και ευκολότερες μετακινήσεις , για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων αλλά για την συνολική
αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων της .

Λεωφόρος Λάρνακος (βόρεια πλευρά) από την ΣΠΕ Αγλαντζιάς
μέχρι και την συμβολή με την λεωφόρο Αμμοχώστου,
αποπεράτωση εργασιών μέχρι τις 1/06/2017

Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία έναρξης έργου με βάση το συμβόλαιο: 25/1/2016
Ημερομηνία συμπλήρωσης έργου με βάση το συμβόλαιο: 27/10/2017
Αναθεωρημένη ημερομηνία συμπλήρωσης του έργου με βάση τις εγκριμένες
παρατάσεις χρόνου: 30/3/2018
Αναμενόμενη ημερομηνία συμπλήρωσης του έργου: 30/6/2018
Προϋπολογισμός Έργου €11,868,000.00
Προϋπολογισμός Έργου χωρίς τα απρόβλεπτα €10,668,000.00
Εκτελεσθείσα εργασία μέχρι τις 31/01/2017 €3,555,000.00
Ποσοστό υλοποίησης προυπολογισμού έργου μέχρι τις 31/01/2017 32.80%

Προσεχείς Παραδόσεις Τμημάτων
Λεωφόρου Αμμοχώστου, η ανατολική πλευρά της μήκους 330 μέτρων, αποπεράτωση εργασιών μέχρι τις 15/7/2017
Οδός Ελευθέριου Βενιζέλου από την συμβολή της λεωφόρου Αθαλάσσας,
αποπεράτωση εργασιών μέχρι τις 15/7/2017
Λεωφόρος Λάρνακος (βόρεια πλευρά) από την ΣΠΕ Αγλαντζιάς μέχρι και
την συμβολή με την λεωφόρο Αμμοχώστου, αποπεράτωση εργασιών μέχρι
τις 1/06/2017
Λεωφόρος Αγλαντζιάς (βόρεια πλευρά) από την ΣΠΕ Αγλαντζιάς μέχρι την
οδό Αθηνών αποπεράτωση εργασιών μέχρι τις 1/7/2017
Λεωφόρος Λάρνακος (νότια πλευρά) από τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου
μέχρι και το σημείο «τριγωνάκι», αποπεράτωση εργασιών μέχρι τις 30/7/2017
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Λεωφόρος Αγλαντζιάς (βόρεια πλευρά) από την ΣΠΕ Αγλαντζιάς
μέχρι την οδό Αθηνών αποπεράτωση εργασιών μέχρι τις 1/7/2017

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ
Η Αγλαντζιά υποδέχτηκε με γλέντι τη Σαρακοστή!

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
ο Δήμος Αγλαντζιάς τίμησε τις
παραδόσεις και τα έθιμα της Καθαράς
Δευτέρας και υποδέχτηκε τη Σαρακοστή,
στις 27 Φεβρουαρίου 2017 στο Πάρκο Αγίου
Γεωργίου Αθαλάσσας, με μια εκδήλωση
που τα είχε όλα: μουσική, χορό, παιχνίδι και
εκλεκτά νηστίσιμα εδέσματα.
Δημότες και επισκέπτες ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του Δήμου και έσπευσαν
στο πάρκο με τις οικογένειές τους για το
καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, ενώ
πολλοί ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν το χορό,
υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής
των μουσικών σχημάτων της ΕΛΔΥΚ και του
Αντώνη Δημητριάδη.
Την τιμητική τους στο εορταστικό τραπέζι που
απόλαυσε ο κόσμος είχαν οι μυρωδάτες λαγάνες, τα όσπρια, τα θαλασσινά, ο παραδο-
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σιακός χαλβάς και φυσικά το κρασί και η
ζιβανία, όπως επιβάλλει το έθιμο.
Από νωρίς βρέθηκε στο πάρκο και ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης
και διασκέδασε μαζί με τους πολίτες. Ο κ.
Πετρίδης, στον εισαγωγικό του χαιρετισμό
ευχήθηκε σε όλους Καλή Σαρακοστή
και, αναφερόμενος στο συμβολισμό της
Καθαράς Δευτέρας, σημείωσε ότι, πέρα από
τη σωματική και πνευματική “κάθαρση” που
σηματοδοτεί, είναι μια μέρα που αναδεικνύει
παράλληλα την αξία της οικογένειας και
της κοινότητας, ότι πάνω από όλα είμαστε
συνάνθρωποι και συμπολίτες.
Το σαρακοστιανό γλέντι συνεχίστηκε μέχρι
τις απογευματινές ώρες με αμείωτο κέφι
και πολύ παιχνίδι για τους μικρότερους της
παρέας.
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Μ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Λαμπρά εγκαίνια με πλήθος κόσμου στο «Σκαλί»

ε μια λαμπερή βραδιά στην οποία παρευρέθη πλήθος καλλιτεχνών, συλλεκτών, ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών, καθώς
και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού
κόσμου, εγκαινιάσθηκε στην Γκαλερί - Πολιτιστικό
Κέντρο το ΣΚΑΛΙ στην Αγλαντζιά η 15η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Παπαγεωργόπουλου.

που εκφράζουν παράλληλα το συναίσθημα της αντιφατικότητας του κόσμου μας.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Άργος Αργολίδας, ωστόσο ζει και εργάζεται στην Κύπρο τα τελευταία τριάντα
και πλέον χρόνια. Πίνακές του βρίσκονται σε ιδιωτικές
συλλογές πολιτικών, δήμων, εταιριών, ιδιωτών σε Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, ενώ
η ζωγραφική του δουλειά έχει προβληθεί από όλα τα
ΜΜΕ της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των
ετών έχει παρουσιάσει 15 ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο
και Ελλάδα και έχει λάβει μέρος σε αρκετές ομαδικές.
Εγκαίνια των εκθέσεων του έχουν τελέσει ο τέως πρόεδρος της δημοκρατίας κος. Γιώργος Βασιλείου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο δήμαρχος Άργους και πολλοί άλλοι.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 στις 6:30 το απόγευμα από τον Δήμαρχο
Αγλαντζιάς, Χαράλαμπο Πετρίδη. Tο φιλότεχνο κοινό
της πόλης είχε την ευκαιρία να απολαύσει μέχρι την
Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 ένα μωσαϊκό έργων του
καταξιωμένου καλλιτέχνη, με πίνακες που αποτυπώνουν το στιγμιαίο συναίσθημα της καθημερινότητας,
μέσα από χρωματικές ενώσεις σε βαθμό υπερβολής

Έ

να νοσταλγικό ταξίδι στα μουσικά
μονοπάτια των κορυφαίων Ελλήνων
συνθετών Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου
Χατζιδάκι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28
Φεβρουαρίου 2017 στο Σπίτι της Κύπρου
στην Αθήνα.
Η καταξιωμένη καλλιτέχνης Δέσπω Πλυτά ερμήνευσε κλασσικά κομμάτια από το
ρεπερτόριο των δυο συνθετών, συνοδευόμενη από τη γνωστή πιανίστα Μάρω Σαρρή
Στιβαρού. Οι δυο τους απέσπασαν το παρατεταμένο χειροκρότημα του ακροατηρίου που είχε γεμίσει από νωρίς την αίθουσα
εκδηλώσεων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την
στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ΔΕΣΠΩ ΠΛΥΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
- ΑΠΡΙΛΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2017 •2016
23η•ΕΚΔΟΣΗ
22η ΕΚΔΟΣΗ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟ ΦΥΛΟ
Μουσικό απόγευμα με «άρωμα… γυναίκας»

Θ

έλοντας να τιμήσει τις γυναίκες και την
πολύπλευρη προσφορά τους στην κοινωνία, ο Δήμος Αγλαντζιάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διοργάνωσε ένα όμορφο μουσικό απόγευμα
στη Λέσχη Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς την Πέμπτη 9 Μαρτίου.
Στην εκδήλωση κυριάρχησαν οι γυναικείες
παρουσίες από το προσωπικό του Δήμου,
τη Σχολική Εφορίας Αγλαντζιάς, τη Στέγη
Ηλικιωμένων αλλά και πολλούς άλλους
φορείς που συνεργάζονται με τη δημοτική
αρχή. Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, προσέφερε συμβολικά στις
κυρίες που παρευρέθησαν κόκκινα γαρύφαλλα, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της
προσφοράς της γυναίκας στην κοινωνία και
ως ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού προς
το πρόσωπό τους.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, αφού έκανε μια σύντομη αναδρομή
στους αγώνες και τις κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος, επεσήμανε την ανάγκη
ενίσχυσης των πολιτικών που θα εξασφαλί-

ζουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, χωρίς διακρίσεις και εμπόδια.
Χαιρετισμό εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της Αγλαντζιάς απηύθυνε και η κα. Ευγενία Αλετρά, σημειώνοντας πως «η 8η Μαρτίου είναι μια μέρα για να θυμόμαστε όλοι πόσο
απέχουμε, παρά τη "γνώση" που μας κατακλύζει, από την ισότητα των δύο φύλων. Έχουμε
ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε».
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η κα.
Έλενα Λάντα, Πρόεδρος του Συμβουλίου
Γυναικών Αγλαντζιάς, η οποία τόνισε ότι ο
Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς δίνουν τεράστια σημασία στο ρόλο
της γυναίκας. «Μέσα από τη δράση του
Συμβουλίου Γυναικών ενισχύεται ο κοινωνικός ρόλος του Δήμου και αναδεικνύεται ο
πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Την εκδήλωση «έντυσαν» με τις μελωδίες
τους οι μουσικοί Γιώργος Γρηγορίου και
Σταύρος Χριστοδούλου και με τη φωνή της
η κα. Δέσπω Πλυτά.

Η ιστορία της

8ης Μαρτίου

H

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε
έτους, σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που
έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα
Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες
συνθήκες εργασίας. Είναι μια μέρα
κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για
την υποστήριξη της ισότητας και την
αξιολόγηση της θέσης των γυναικών
στην κοινωνία.
Φέτος συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από
το ψήφισμα του ΟΗΕ που καθιέρωσε
την όγδοη ημέρα του Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και της
Διεθνούς Ειρήνης. Σαράντα χρόνια
πριν εορτάστηκαν για πρώτη φορά τα
δικαιώματα των γυναικών, αν και η συγκεκριμένη μέρα είχε ξεκινήσει άτυπα
να εορτάζεται σε ΗΠΑ και Ευρώπη στις
αρχές του 20ου αιώνα, από γυναίκες
που ζητούσαν ίσα εργασιακά δικαιώματα και δικαίωμα ψήφου.

10 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Σκουπίδια…
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ «ξαναπαίρνουν» ζωή

Τ

ις αξίες της ανακύκλωσης, της προσφοράς και του εθελοντισμού μπόρεσαν να αντιληφθούν 50 παιδιά του Α’ Δημόσιου
Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
δράσης «Από τα Παιδιά για τα Παιδιά» που εγκαινίασε η μη κυβερνητική οργάνωση Stressball.
Φτιάχνοντας φωτογραφοθήκες, βαζάκια και σουβέρ από παλιά αντικείμενα και σκουπίδια, όπως πλαστικά μπουκάλια, χαρτοκιβώτια και
εφημερίδες, τα παιδιά έμαθαν την πολλαπλή χρήση που μπορεί να
έχουν διάφορα καθημερινά αντικείμενα και “ξεκλείδωσαν” παράλληλα τη δημιουργικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά διδάχθηκαν ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και ο μετασχηματισμός του κάθε
υλικού βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Εκτός του ότι ήταν ενθουσιασμένα με τη διαδικασία των κατασκευών,
ήταν και ενημερωμένα για θέματα ανακύκλωσης. Γνώριζαν τα χρώματα των κάδων και το περιεχόμενό τους, καθώς και ποια υλικά μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Και όταν έφτασε η
ώρα της δημιουργίας, τα παιδιά άφησαν την φαντασία τους ελεύθερη
ετοιμάζοντας πανέμορφες και πρωτοποριακές κατασκευές.
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Εθελοντική συνείδηση από νωρίς
Ο Επίτροπος Εθελοντισμού, Γιαννάκης Γιαννάκη, χαιρέτισε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δράση ξεκινά από μια ομάδα νέων ανθρώπων, επισημαίνοντας ότι η καλλιέργεια του εθελοντισμού πρέπει να ξεκινά από τα σχολεία. Με τη σειρά της, η Επίτροπος
Περιβάλλοντος, Ιωάννα Παναγιώτου, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι
το πρόγραμμα του Stressball θα είναι πετυχημένο, σημειώνοντας
ωστόσο ότι η Κύπρος έχει ακόμη δρόμο να διανύσει στον τομέα της
ανακύκλωσης, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι κατασκευές των παιδιών του Α΄ Δημοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς θα δοθούν προς πώληση και τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από όλα τα σχολεία και τους φορείς που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα θα διατεθούν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για τα παιδιά
με καρκίνο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ
ΣΤΟ Δ'
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
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Τα παιδιά λένε "όχι" στις διακρίσεις!

Η

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών ενάντια στις διακρίσεις και η προώθηση του σεβασμού στην διαφορετικότητα, ήταν το
αντικείμενο της Ημερίδας κατά του Ρατσισμού που διεξήχθη στο Δ’
Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (Κ.Α’) την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017.
Η Ημερίδα ξεκίνησε με μια συγκέντρωση στο θέατρο του σχολείου, την
οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος
Πετρίδης και η Σχολική Έφορος του σχολείου Μυρούλα Λάμπρου. Όλα τα
παιδιά έλαβαν μέρος σε ένα μουσικό παιγνίδι με το σύνθημα «Η μουσική
ενώνει», υπό την καθοδήγηση της τραγουδίστριας Αλέξιας Βασιλείου και
με την υποστήριξη των μουσικών Γιώργου Βλάμη και Πόλυς Ρούσου.
Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος της μέρας, τα παιδιά συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια που πρόσφεραν εξωτερικοί συνεργάτες καθώς και εκπαιδευτικοί του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν από εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Hope for Children, του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, της
Σχολή Τυφλών, καθώς και από άτομα που πρόσφεραν εργαστήρια κρουστών,
θεατρικού παιγνιδιού και αφήγησης παραμυθιών ενάντια στα στερεότυπα.

Βασικός στόχος των εργαστηρίων ήταν να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά
η έννοια του ρατσισμού και οι μορφές που παίρνει στην καθημερινότητά μας,
αλλά και να ενισχυθεί το αξίωμα ότι όλοι είμαστε μοναδικοί και ίσοι και ότι πρέπει να συνυπάρχουμε δείχνοντας πάντα σεβασμό ο ένας στον άλλον.
Αφορμή για την πραγματοποίηση της Ημερίδας αποτέλεσε η έναρξη εφαρμογής του Κώδικα κατά του Ρατσισμού στο Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς,
δηλαδή της ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών
του ΥΠΠ την οποία τα σχολεία προτρέπονται να ακολουθούν.
Η Ημερίδα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, και τα παιδιά, αβίαστα, μέσα από
διασκεδαστικές δραστηριότητες, πήραν το μήνυμα ότι...

"όχι"
στις διακρίσεις!

ο ρατσισμός δεν έχει θέση
πια στο σχολείο τους!

12 ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ…ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ!

Μ

πορεί η Λεμεσός να διοργανώνει
το Καρναβάλι της Κύπρου, ωστόσο
το Καρναβάλι της Λευκωσίας είναι
υπόθεση της Αγλαντζιάς! Την Κυριακή 19
Φεβρουαρίου και για 7η συνεχή χρονιά
η καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου
Αγλαντζιάς έκλεψε τις εντυπώσεις και κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί τη
μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση στη Μείζονα Λευκωσία.
Με σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό 9.000
καρναβαλιστές και 98 άρματα συνέθεσαν
ένα πολύχρωμο παζλ ζωντάνιας, κεφιού και
διασκέδασης, συμπαρασύροντας 40.000 περίπου θεατές στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Πάνω σε άμαξα που έσερνε ένα λευκό άλογο, η εντυπωσιακή βασίλισσα Δέσπω
Πλυτά έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των
εορταστικών εκδηλώσεων και τα πληρώματα
των καρναβαλιστών,
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πλημμύρισαν την λεωφόρο Κερυνείας χορεύοντας σε ξέφρενους λάτιν ρυθμούς, με
ευφάνταστες αποκριάτικες στολές και μασκαρεμένα πρόσωπα.
Μικροί και μεγάλοι πειρατές, μάγοι, πριγκίπισσες, ήρωες κινουμένων σχεδίων, εξωτικές χορεύτριες, μαζορέτες αλλά και καρναβαλιστές με σατιρική διάθεση, άφησαν την
καθημερινότητα και τις έγνοιες στην άκρη
για λίγες ώρες και μετέφεραν σε όλη την
Κύπρο μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας και
χαράς για ένα καλύτερο αύριο, κόντρα στην
αβεβαιότητα των καιρών. Αξιοσημείωτη ήταν
κι η συμμετοχή στην παρέλαση όλων σχεδόν
των σχολείων της Αγλαντζιάς, καθώς και των
αθλητικών σωματείων της δημοτικής περιοχής, ενώ άρματα έστειλαν στο καρναβάλι και
άλλοι δήμοι της επαρχίας Λευκωσίας.
Το γλέντι συνεχίστηκε και μετά τον τερματισμό της παρέλασης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μέχρι το απόγευμα με φαγητό,
ποτό, χορό και πολλές δραστηριότητες για
τους λιλιπούτειους καρναβαλιστές, που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων ζωγραφική, περίπατο με πόνι, αθλητικά παιχνίδια και αποκριάτικες κατασκευές.

Ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης, που κέρδισε τα βλέμματα του κόσμου
με την πρωτότυπη αμφίεσή του, ανέφερε
σε δήλωσή του ότι το φετινό καρναβάλι έχει
αναβαθμιστεί αναφορικά και με το μήκος της
παρέλασης αλλά και σε ό, τι αφορά το εύρος
των δραστηριοτήτων που προγραμματίστηκαν. Στόχος του Δήμου είναι, προσέθεσε, να
γίνεται η διοργάνωση κάθε χρονιά ολοένα και
καλύτερη, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι εργάστηκαν και συμμετείχαν
για να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αυτή γιορτή.
Στο Καρναβάλι παρευρέθησαν και προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής που
έκαναν ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και διασκέδασαν
στους ρυθμούς της αποκριάς. Μεταξύ αυτών
ήταν ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, η αντιορόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρία
Βασιλειάδου,
οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, του
ΑΚΕΛ και της Συμμαχίας Πολιτών,
Στέλλα
Κυριακίδου, Γιώργος
Λουκαϊδης και
Άννα Θεολόγου

Έσπασε κάθε ρεκόρ η συμμετοχή του κόσμου 13
καθώς και οι Δήμαρχοι Γερίου και Ιδαλίου,
Λάζαρος Παπαλαζάρου και Λεόντιος Καλένος.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι ΣΠΕ Λήδρα,Green-dot (Cyprus), CPM Corporate
Administration Services, OΣΕΛ, Display
ArtGroup, Landas Colour και η Εταιρεία

Τσουλόφτας. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το
ΡΙΚ, που μετέδωσε το Καρναβάλι σε απευθείας σύνδεση και η εφημερίδα Πολίτης.
Το ραντεβού ανανεώνεται για το 2018 με ακόμη μεγαλύτερη παρέλαση και περισσότερες
εκπλήξεις!

Γιατί Αγλαντζιά σημαίνει γλέντι, κέφι και χαρά!

14

Η

Ξ
ΕΥ

ΔΕΣΠΩ ΠΛΥΤΑ:

ΝΤ Η βασίλισσα του καρναβαλιού
Ε
Ν της πόλης στο «εν δήμω αγλαντζιάς»

ΣΥ

Γέννημα – θρέμμα της Αγλαντζιάς, με καλλιτεχνικό και κοινωνικό έργο που ξεπερνά τα
στενά γεωγραφικά όρια της Κύπρου, η αεικίνητη Δέσπω έχει διαγράψει μια αξιοθαύμαστη
διαδρομή σαν τραγουδίστρια αλλά και μέσα
από την πολύπλευρη προσφορά της στον συνάνθρωπο. Μιλά με ιδιαίτερη περηφάνια για
τον εθελοντισμό που αποτελεί τρόπο ζωής για
εκείνη. Ως ένα από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της
Οργάνωσης «Εθελοντές Γιατροί - Κύπρος»,
έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ανθρωπιστικές
αποστολές στην Κύπρο και το εξωτερικό για
την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες και φυσικές καταστροφές.

Ξεχωριστή τιμή και
ευθύνη για εμένα ο ρόλος
της Βασίλισσας

Ή

ταν η πρωταγωνίστρια του φετινού
Καρναβαλιού της Αγλαντζιάς και κατάφερε να “ξεσηκώσει” τον κόσμο με
το αστείρευτο κέφι και την ενέργειά της. Ευγενική και με εγκάρδιο χαμόγελο που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή, η κα. Πλυτά ή “Δέσπω” όπως μας ζήτησε να την αποκαλούμε,
είναι γνωστή για τη δραστήρια και διαχρονική
ανάμειξή της στα κοινά.
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Μιλώντας στο «Εν Δήμω Αγλαντζιάς», αποκάλυψε λεπτομέρειες από την εμπειρία της ως
Βασίλισσα του Καρναβαλιού και μοιράστηκε
μαζί μας τις σκέψεις της για το ποια είναι τα
χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει
από άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις και να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου από όλες τις γωνιές της Κύπρου.

1. Ποιος είναι ο ρόλος της Βασίλισσας
του Καρναβαλιού και πώς αισθανθήκατε
όταν σας τον ανέθεσαν;
Η βασίλισσα μιας χώρας, μιας κοινωνίας είναι
αυτή που βασιλεύει, που άρχει, που έχει τον
πρώτο λόγο σε όλα. Έτσι και σε μια εκδήλωση η πρώτη που θα χαράξει την γραμμή, τον
δρόμο, την αρχή είναι η βασίλισσα. Στην περίπτωση του Καρναβαλιού η βασίλισσα είναι
αυτή που θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη
της καρναβαλίστικης παρέλασης. Την φετινή
έναρξη του καρναβαλιού του Δήμου Αγλα-

ντζιάς είχα την τιμή να κάνω εγώ. Σε αυτό το
σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο
Αγλαντζιάς, κύριο Χαράλαμπο Πετρίδη, και
το Δημοτικό Συμβούλιο για την ξεχωριστή τιμή
που μου έκαναν να αναλάβω εγώ αυτόν τον
τίτλο της βασίλισσας. Ένιωσα μεγάλη ευθύνη ομολογώ και θέλω να πιστεύω ότι φάνηκα
αντάξια των προσδοκιών τους. Τους ευχαριστώ από καρδιάς και τους εύχομαι ό, τι καλύτερο στο σημαντικό έργο που επιτελούν.

2. Τι «γεύση» σας άφησε η συμμετοχή
στο φετινό Καρναβάλι της Αγλαντζιάς;
Ήταν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που μπόρεσα μέσα από τον τίτλο της Βασίλισσας, μαζί με
όλους όσοι έλαβαν μέρος στο καρναβάλι του
Δήμου Αγλαντζιάς, να προσφέρω λίγες στιγμές
ευτυχίας και ξεγνοιασιάς σε ανθρώπους που
θέλησαν να παρακολουθήσουν την καρναβαλίστικη παρέλαση. Πολύς κόσμος δεν είχε την
δυνατότητα να μεταβεί στη Λεμεσό, για παράδειγμα, για να συμμετάσχει σε μια αντίστοιχη
εκδήλωση, κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν ίσως
πρόσθετα έξοδα και ταλαιπωρία. Δε μπορώ
εύκολα να περιγράψω τα συναισθήματα που
μου προκάλεσαν το χειροκρότημα και η ζεστή
υποδοχή τόσων ανθρώπων, ήταν μια μοναδική
εμπειρία που θα θυμάμαι πάντα.

3. Ποιά είναι τα στοιχεία που κάνουν το
συγκεκριμένο Καρναβάλι να ξεχωρίζει;
Τα τελευταία επτά χρόνια η Λευκωσία άρχισε
δειλά-δειλά να σχεδιάζει την πρώτη της καρναβαλίστικη εμφάνιση. Το καρναβάλι, αν και
δεν ήταν μέσα στην κουλτούρα των ανθρώπων της Λευκωσίας και των περιχώρων, άφη-
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΑΠΗΣ… ΓΙΑ
ΕΝΑΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ
Σχολεία της Αγλαντζιάς κέρδισαν το
Διαγωνισμό Δημιουργικότητας του
Ραδιομαραθωνίου 2016

σε καλές εντυπώσεις από τον πρώτο κιόλας
καιρό της εμφάνισης του, σταδιακά εξελίχθηκε και εξακολουθεί να μεγαλώνει και να γίνεται ολοένα και καλύτερο. Ο κόσμος πλέον δεν
το έχει απλά αποδεχθεί, το απολαμβάνει με
την ψυχή του. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει
είναι ο αυθορμητισμός των συμμετεχόντων,
των παιδιών, των σχολείων, των σωματείων
και οργανωμένων συνόλων της περιοχής με
τις διάφορες αμφιέσεις και τα μηνύματα που
περνούν μέσα από αυτές.

4. Φέτος η συμμετοχή του κόσμου και
ιδιαίτερα των νέων στις αποκριάτικες
εκδηλώσεις του Δήμου ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο. Πώς το ερμηνεύετε;
Ο κόσμος έχοντας υπ’ όψιν τα τελευταία χρόνια την καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου
Αγλαντζιάς που χάραξαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι, Αντρέας Πέτρου και Κώστας Κόρτας,
ήταν προετοιμασμένος και περίμενε, με ανυπομονησία μπορώ να πω, να παρακολουθήσει
και φέτος το καρναβάλι. Ο αριθμός των καρναβαλιστών υπερέβη κάθε προσδοκία, καθώς
επίσης και η συμμετοχή πολλών ομάδων και
συνόλων με το πνεύμα της κάθε αμφίεσης. Ο
Λευκωσιάτης έχει μπει πια για τα καλά στην
κουλτούρα του καρναβαλιού.

5. Έχετε διαγράψει μια σημαντική
πορεία στα καλλιτεχνικά δρώμενα του
τόπου. Μιλήστε μας λίγο για αυτήν.
Παράλληλα με το επάγγελμα που ασκώ ως
νοσηλευτική λειτουργός, σπούδασα φωνητική
στο “Trinity College London”. Κατέχω επίσης
δίπλωμα ακορντεόν του Εθνικού Ωδείου Λευ-

κωσίας και δίπλωμα LCCI Higher στις Δημόσιες Σχέσεις.
Με αυτά τα εφόδια πρόσφερα την φωνή μου
σε πολλούς οργανισμούς στην Κύπρο. Συνεργάστηκα με τον Θ.Ο.Κ, με την Εθνική Φρουρά, με την Αστυνομία Κύπρου, με την Σ.Ε.Κ
και διάφορους άλλους οργανισμούς, όπως το
λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου και τη ΣΜΕΦ.
Έχω παρουσιάσει το έργο μου σχεδόν σε
όλους τους δήμους της Κύπρου και σε αρκετούς τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το ΡΙΚ,
το LGR του Λονδίνου και την ΕΡΤ. Εξέδωσα
και κυκλοφόρησα 9 προσωπικούς δίσκους και
πολλές φορές είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αξιόλογους μουσικούς όπως ο Σάββας
Σάββα, η Μάρω Σαρρή Στιβαρού κ.α.
Όσον αφορά το εξωτερικό επισκέφτηκα αρκετές φορές το Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα,
υπό την στήριξη των πολιτιστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Επισκέφτηκα, την Κυπριακή
Αδελφότητα της ενορίας Άγιος Ελευθέριος
στο Leyton Λονδίνου για φιλανθρωπικούς
σκοπούς, το Heybridge Hotel στο ESSEX για
τον Σύνδεσμο Ελεούσα του Λονδίνου. Έδωσα
συναυλίες στην Αδελαΐδα της Νοτίου Αυστραλίας για οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος
Καταπολέμησης της Λευχαιμίας, το Σύδνεϋ,
τη Μελβούρνη, αλλά και στη Νότιο Αφρική και
το Johannesburg, υπό την αιγίδα του Ύπατου
Αρμοστή της Κύπρου στη Ν. Αφρική.

Ο

κουμπαράς της «ΑΓΑΠΗΣ» που δημιούργησαν από κοινού το ΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς και το Ειδικό
Σχολείο Λευκωσίας, με θέμα «Συνεργασία
αγάπης για ένα κουμπαρά», κέρδισε το
Διαγωνισμό Δημιουργικότητας που οργάνωσε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
για τον Ραδιομαραθώνιο 2016.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 144 δημιουργίες παιδιών δημοσίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και η ανάδειξη του
τελικού “νικητή” έγινε με κριτήρια τη δημιουργικότητα, τα μηνύματα του Ραδιομαραθωνίου, το σκεπτικό και την εμπλοκή των
παιδιών, καθώς και τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
Τα δυο γειτονικά σχολεία συμμετείχαν μαζί
στο διαγωνισμό και έτσι τα παιδιά, μέσα από
τη συνεργασία τους, είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν και να κατανοήσουν ο ένας τις
ανάγκες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άλλου, να καλλιεργήσουν συναισθήματα αποδοχής, κατανόησης και σεβασμού, αλλά και να δημιουργήσουν δυνατές
φιλίες μεταξύ τους.
Το έπαθλο του Διαγωνισμού Δημιουργικότητας ήταν το χρηματικό ποσό των 1.000
ευρώ, που θα διατεθεί για κάλυψη αναγκών των σχολείων και για στήριξη άπορων παιδιών που φοιτούν σε αυτά.
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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Σταθερά ανάμεσα στις καλύτερες οι επιδόσεις των αθλητών μας

https://www.facebook.com/noaglantzias
Καθαρής 31, Τ.Κ. 2103 Αγλαντζιά
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22 330559, & 97 686044

Ο

ΝΟ Αγλαντζιάς μπήκε δυναμικά στα φετινά πρωταθλήματα του 2017 αφού οι
αθλητές και αθλήτριες του κατάφεραν να
διακριθούν και να ξεχωρίσουν στους αγώνες
που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα . Αναλυτικά
τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Εαρινού στην
οποία διακρίθηκαν οι αθλητές μας του Ν. Ο.
Αγλαντζιάς στις κατηγορίες Παίδων/Κορασίδων και Παμπαίδων / Παγκορασίδων είναι:

400μ. Ελεύθερο Κορασίδων:
1η 4.47.05. Παγλά Χρυσή

50μ. Πρόσθιο Παμπαίδων Β:
3ος Παγλάς Ιωάννης 37:71

200μ. Μικτή Κορασίδων:
1η Νικολαίδου Ιόλη 2.30.40.

3 - 5/3/2017 - 3o ΕΑΡΙΝΟ ΜΙΤΙΝΓΚ

200μ. Ελεύθερο Κορασίδων:
1η Παγλά Χρυσή 2.11.97,
2η Νικολαίδου Ιόλη 2:12:38

50μ. Πεταλούδα Παγκορασίδων Β:
3η Λαού Νεκταρία 37:54

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων για την
Ανοικτή κατηγορία (ανδρών /γυναικών) στην οποία
διακρίθηκαν οι αθλητές μας Ναυτικού Ομίλου
Αγλαντζιάς είναι:

200μ. Ελεύθερο Παμπαίδων Α:
2ος Παναγίδης Παναγιώτης 2:16:90

200μ. Μικτή Παίδων:
3ος Κούρρης Ανδρόνικος 2:24:19

200μ. Ύπτιο Παμπαίδων Β:
1ος Πετούσης Γιώργος 2:26:36
200μ. Ύπτιο Κορασίδων:
1η Κασάπη Λυδία 2.36.23.

200μ. Ελεύθερο Γυναικών:
3η Παγλά Χρυσή (Αγλαν.) 2.11.97.

50μ. Ύπτιο Κορασίδων:
2η Κασάπη Λυδία 32.83.

50μ. Ύπτιο Γυναικών:
3η Κασάπη Λυδία (Αγλαν.) 32.83.

50μ. Ύπτιο Παμπαίδων Α:
3ος Προδρομίτης Παύλος 35:78

50μ. Ελεύθερο Γυναικών:
3η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 28.25.

50μ. Ύπτιο Παμπαίδων B:
1ος Πετούσης Γιώργος 31:19

100μ. Ύπτιο Γυναικών:
2η Κασάπη Λυδία (Αγλαν.) 1.09.80

50μ. Ελεύθερο Παμπαίδων Α:
2ος Παναγίδης Παναγιώτης 28:58

400μ. Ελεύθερο Γυναικών:
3η Παγλά Χρυσή (Αγλαν.) 4.47.05.

50μ. Ελεύθερο Κορασίδων:
2η Νικολαίδου Ιόλη 28.25.

200μ. Μικτή Γυναικών:
3η Νικολαίδου Ιόλη (Αγλαν.) 2.30.40.

100μ. Πρόσθιο Παμπαίδων B:
3ος Παγλάς Ιωάννης 1:23:93

100μ. Ελεύθερο Koρασίδων:
2η Παγλά Χρυσή 1:00:99,
3η Νικολαίδου Ιόλη 1:01:26

200μ. Ύπτιο Γυναικών:
3η Κασάπη Λυδία (Αγλαν.) 2.36.23.

100μ. Ύπτιο Κορασίδων:
1η Κασάπη Λυδία 1.09.80

200μ. Πρόσθιο Παμπαίδων B:
3ος Παγλάς Ιωάννης 3:03:02

Λυδία Κασάπη (κέντρο)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 • 23η ΕΚΔΟΣΗ

Παγλά Χρυσή (κέντρο)

400μ. Μικτή Ατομική Νέων:
3ος Τυρίμου Εζεκίας 5:04:84
400μ. Μικτή Ατομική Παίδων:
2ος Μάος Χαράλαμπος 5:10:95
100μ. Ελεύθερο Παίδων:
3ος Κούρρης Ανδρόνικος 57:43
100μ. Ελεύθερο Παμπαίδων Α:
2ος Παναγίδης Παναγιώτης 1:01:44

Νικολαίδου Ιόλη (δεξιά)
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17-19/1/2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΏΝΕΣ
Επιτυχίες και Διακρίσεις από Ελλάδα
Η αθλήτρια μας Ιόλη Νικολαίδου συμμετείχε
στους Χειμερινούς Αγώνες Βορείου Ελλάδας
στην Καβάλα με την ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκη και διακρίθηκε ως ακολούθως:

200 μικτή Αρρένων:
1ος Πετούσης Γιώργος 2.27.60
200 μικτή Θηλέων :
1η Νικολαίδου Ιόλη 2.33.28
400 μικτή Αρρένων:
2ος Μάος Χαράλαμπος 5.16.92

4x100 ελεύθερο:
1η Ιόλη Νικολαίδου
με την ομάδα σκυταλοδρομίας του Άρη

13/1/2017 – 15/1/2017
ΗΜΕΡΊΔΑ ΠΡΌΚΡΙΣΗΣ ΛΆΡΝΑΚΑ

4x200 ελεύθερο:
1η Ιόλη Νικολαίδου
με την ομάδα σκυταλοδρομίας του Άρη

Στην πρώτη ημερίδα πρόκρισης ο αθλητής
μας Πετούσης Γιώργος στην κατηγορία Παμπαίδων Β σημείωσε νέα παγκύπρια επίδοση
ως ακολούθως:

1/2/2017 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ

200 μικτή ατομική:
1ος Πετούσης Γιώργος 2:29:99
NEA ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

Οι αθλητές μας έλαβαν μέρος στους μαθητικούς αγώνες κολύμβησης με τα σχολεία στα
οποία φοιτούν και διακρίθηκαν ως ακολούθως:
O αθλητής μας Πετούσης Γιώργος στην κατηγορία
Παμπαίδων Β σημείωσε νέα Παγκύπρια Επίδοση :
200 μικτή ατομική:
Πετούσης Γιώργος 2:27:60
NEA ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για Λύκεια:
100 μ ελεύθερο Θηλέων:
1η Παγλά Χρυσή 1.03.43
200 μ πεταλούδα Αρρένων:
3ος Μαυρομμάτης Γιάννης 2.21.23
400 μικτή Αρρένων:
2ος Τυρίμου Εζεκίας 5.17.30

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για Γυμνάσια:
100 μ ελεύθερο Αρρένων:
3ος Παναγίδης Παναγιώτης 1.02.19
100 μ πρόσθιο Αρρένων:
1ος Κούρρης Ανδρόνικος 1.11.56
200 μ ελεύθερο Αρρένων:
2ος Καραμάνος Κωνσταντίνος 2.13.00
200 μ πεταλούδα Αρρένων:
3ος Μακρίδης Μιχάλης 2.34.24

Πετούσης Γιώργος
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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΕΚ 2016
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3

Σ

τις 15/3/2017 έγινε η τελετή για
τους αθλητές κολύμβησης που
ξεχώρισαν και πήραν πρώτες θέσεις. Ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς
είχε την τιμητική του, αφού οι αθλητές του διακρίθηκαν με κορυφαίο τον
Θωμά Τσιοπανή.
Αναλυτικά οι αθλητές του ΝΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ που βραβεύτηκαν από την
ΚΟΕΚ για το έτος 2016 είναι:

•Κατηγορία Ανδρών:
1ος Τσιοπανή Θωμάς
Ο 23χρονος πρωταθλητής μας Θωμάς Τσιοπανής μας έκανε περήφανους αφού πήρε την ΠΡΩΤΗ θέση στο
Πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας και
αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για
το 2016. Στην κατηγορία ανδρών ο
Θωμάς Τσιοπανής συγκέντρωσε τους
περισσότερους βαθμούς (9401) στο
σχέδιο της αγωνιστικής αξιολόγησης
ανδρών, πέτυχε εννέα νέες παγκύπριες επιδόσεων και κατέλαβε την πρώτη θέση.

Τσιοπανής Θωμάς – 1ος καλύτερος
κολυμβητής στην κατηγορία Ανδρών.

Νικολαίδου Ιόλη – 1η καλύτερη κολυμβήτρια
στην κατηγορία Παγκορασίδων Α

•Κατηγορία Παγκορασίδων Α΄:
1η Νικολαίδου Ιόλη
Η αθλήτρια μας Ιόλη Νικολαίδου (14
ετών) στην κατηγορία Παγκορασίδων
Α μας έκανε εξίσου περήφανους,
αφού συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς (11605) στο σχέδιο
της αγωνιστικής αξιολόγησης Παγκορασίδων Α, πέτυχε δέκα νέες παγκυπρίες επιδόσεων και κατέλαβε την
ΠΡΩΤΗ θέση.

3ος Ν.Ο. Αγλαντζιάς στο Παγκύπριο πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων.
Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κος .Χ. Πετρίδης

•Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Παίδων-Κορασίδων:

3ος Ν.Ο. Αγλαντζιάς
Ο ΝΟ Αγλαντζιάς πήρε την 3η θέση στο
πρωτάθλημα Παίδων /Κορασίδων με τις

Κασάπη Λυδία, Παγλά Χρυσή και
τους Μαυρομάτη Γιάννη, Τυρίμου
Εζεκία και Παναγιώτου Γιώργο.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 • 23η ΕΚΔΟΣΗ

Φωτογραφία με τους βραβευθέντες από την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης 2016

ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ!
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Ρεπορτάζ για την διαπλάτυνση των λεωφόρων
από μαθητές της Αγλαντζιάς

Τ

ο Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ΄ ΠΛΑΤΥ ανέλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι για το
Περιβάλλον» να διερευνήσει δημοσιογραφικά
ένα θέμα που απασχόλησε και εξακολουθεί να
απασχολεί την τοπική κοινωνία της Αγλαντζιάς,
προκαλώντας θυελλώδεις συζητήσεις. Οι μαθήτριες του Γυμνασίου Νικολέττα Χατζηπολυδώρου, Παναγιώτα Ρούσου, Νεφέλη Παπαλουκά
και Μιχαήλια Λουκαϊδου μίλησαν με τους καθ'
ύλην αρμόδιους και ιδού το ρεπορτάζ ...

Ο δρόμος είχε τη δική του υστερία…
Σε νέο δρόμο λαιμητόμο θα εξελιχθεί η λεωφόρος Αγλαντζιάς προβλέπουν οι Οικολόγοι
και καταγγέλλουν ότι, πριν ακόμα τελειώσουν
τα έργα της διαπλάτυνσής της, άρχισε ήδη να
ρέει αίμα στη μισοξηλωμένη άσφαλτο! Λόγω
του κακού φωτισμού και της προβληματικής
σήμανσης σημειώνονται από τώρα τροχαία
ατυχήματα. Η διαπλάτυνση του δρόμου Αγλαντζιάς έχει διχάσει τους δημότες, προκαλώντας θύελλα διαμαρτυριών. Κάποιοι μάλιστα
λένε ότι «έφαγε» και τον υπέρμαχο των έργων
τέως δήμαρχο Κώστα Κόρτα. Από τη μια το κίνημα των οικολόγων περιβαλλοντιστών, οι επηρεαζόμενοι καταστηματάρχες κατά μήκος του
δρόμου και μερίδα πολιτών που ανησυχούν
ότι η Αγλαντζιά, ο πιο πράσινος δήμος της μείζονος Λευκωσίας, κινδυνεύει με υποβάθμιση.
Κάναμε τη βόλτα μας από την επίμαχη λεωφόρο και μιλήσαμε με επηρεαζόμενους. Κάποιοι
ήταν έτοιμοι να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους, άλλοι σκέφτηκαν να τις μεταφέρουν αλλού, όλοι ανεξαιρέτως όμως μας
είπαν ότι περνάνε δύσκολες μέρες και φοβούνται μήπως ο δρόμος διέλθει ως οδοστρωτήρας πάνω από τα καταστήματά τους τα οποία
ήδη μετράνε μεγάλες ζημιές…
Από την αντίπερα όχθη, υπέρ των έργων, ο τέως
και ο νυν δήμαρχος της Αγλαντζιάς, Κόρτας και
Πετρίδης αντίστοιχα. Ο μεν ένας ξεκίνησε τη
διαπλάτυνση, ο δε άλλος την κληρονόμησε με
την εκλογή του στον δημαρχιακό θώκο. Προσπαθώντας να διαμορφώσουμε άποψη, πήραμε
συνεντεύξεις από όλους τους εμπλεκομένους.
Ο κύριος Κόρτας κατηγορηματικά δηλώνει ότι
«το έργο ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαίο,
αφού το υπάρχον οδικό δίκτυο εξυπηρετούσε
πληθυσμό πολύ πιο μικρό από αυτόν που διέρχεται τώρα από την περιοχή. Στο μέλλον, με την
επίλυση του Κυπριακού, αναμένεται ότι θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο».

Η Έφη Ξάνθου, αντιπρόεδρος των Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών προβλέπει ότι κατασκευάζεται μια νέα Γρίβα Διγενή με πυκνή τροχαία
κίνηση, ψηλές ταχύτητες, αυξημένους ρύπους,
έντονο θόρυβο. Ένας δρόμος λαιμητόμος, όπως
τον χαρακτήρισε η κυρία Ξάνθου, που, αντί να
λύσει προβλήματα, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα. Ο νέος δήμαρχος Χαράλαμπος
Πετρίδης υποστηρίζει ότι με καλύτερη σχεδίαση
το έργο θα μπορούσε να γίνει πιο φιλικό προς
τον άνθρωπο. Δεν βλέπει πώς θα μειωθεί η κίνηση, αφού σχεδιάστηκαν δυο λωρίδες για τα
λεωφορεία και παρέμειναν δύο οι λωρίδες που
θα χρησιμοποιούν τα διερχόμενα οχήματα. Αντίθετα ο κύριος Κόρτας δηλώνει αισιόδοξος ότι
θα χρησιμοποιούνται λεωφορεία, ποδήλατα και
άρα θα μειωθεί η τροχαία κίνηση και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Με μεγάλο παράπονο
οι οικολόγοι καταγράφουν τη θυσία 26 κυπαρισσιών τα οποία κόπηκαν νύχτα, για να προλάβουν
τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και είναι σίγουροι
ότι οι δεσμεύσεις για περισσότερο πράσινο δεν
θα τηρηθούν. Για το θέμα ο τέως δήμαρχος διαβεβαιώνει ότι υπάρχει πρόνοια να φυτευτούν
156 δέντρα και θυμίζει ότι, επί των ημερών, του
φυτεύτηκαν στην περιοχή της Αθαλάσσας πάνω
από 10.000 δέντρα.
Ο κύριος Πετρίδης, από την πλευρά του, λέει
ότι γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης του πρασίνου
μέσα στις νησίδες, γιατί στα πεζοδρόμια δεν
υπάρχει επαρκής χώρος να τοποθετηθούν και
οι πινακίδες σήμανσης και τα δέντρα. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον νέο δήμαρχο είναι προς το παρόν η μεγάλη καθυστέρηση που
παρουσιάζεται στην διεκπεραίωση των έργων.
Στόχος είναι η παρακολούθηση και η άσκηση
πίεσης με στόχο την επίσπευσή τους. Ο κύριος Πετρίδης αντιλαμβάνεται ότι προκαλούνται

μεγάλα προβλήματα στους επηρεαζόμενους
καταστηματάρχες, των οποίων οι δουλειές - και
επομένως τα εισοδήματά τους- μειώθηκαν.
«Σίγουρα υπάρχει ταλαιπωρία, άμα γίνονται
έργα. Και στο σπίτι μας, άμα φέρουμε έναν μπογιατζή, έναν υδραυλικό θα επηρεαστούμε. Χρειάζεται υπομονή» καθησυχάζει ο κύριος Κόρτας
διαβεβαιώνοντας ότι τους δόθηκε το δικαίωμα
να χτίσουν έναν επιπλέον όροφο και ότι θα αποζημιωθούν και οικονομικά μόλις κλείσει το θέμα
των απαλλοτριώσεων. «Έπρεπε να μετρήσουμε
το ευρύτερο συμφέρον της Αγλαντζιάς» μάς
είπε ο τέως δήμαρχος και ανέφερε ως επίτευγμα ότι το έργο εντάχθηκε στα έργα βιώσιμης
κινητικότητας και θα συγχρηματοδοτηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημότες Αγλαντζιάς
δεν θα πληρώσουν 6 εκατομμύρια, ήτοι το ένα
πέμπτο της αξίας του, αλλά μόνο 2,2 …
Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία που πάει χρόνια. Συζητείται τουλάχιστον 25. Οι αγώνες εναντίον της μετεξέλιξής του σε λεωφόρο άρχισαν
το 2005. Τα έργα το 2015. Ποιος άραγε θα αποδειχθεί ότι έχει δίκιο; Αν ολοκληρωθεί εντός του
2018, ως υπόσχονται, εδώ θα είμαστε να σας
πούμε… Ας ευχηθούμε να μην έχει την τύχη της
Πλατείας Ελευθερίας! Το σίγουρο είναι πάντως
ότι το πράσινο στις μέρες μας ροκανίζεται και οι
πόλεις μας γίνονται όλο και πιο γκρι…

Κείμενο:

Νικολέττα Χατζηπολυδώρου Γ2
Παναγιώτα Ρούσου Γ2
Νεφέλη Παπαλουκά Γ2
Φωτογραφίες – δηλώσεις

Μιχαήλια Λουκαϊδου Γ2
Νικολέττα Χατζηπολυδώρου Γ2
Παναγιώτα Ρούσου Γ2
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ε την υλοποίηση του προγράμματος
με τίτλο “Move it, to Remove it!” το
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς έδωσε δυναμικό
παρόν στον διαγωνισμό «Μαθητές στην Έρευνα – ΜΕΡΑ 2016-2017», που αποτελεί μέρος
του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ»
του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε
συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
Στόχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι
να φέρει σε επαφή μαθητές και εκπαιδευτικούς με τις επιστημονικές ερευνητικές διαδικασίες και να διεγείρει τη δημιουργικότητα και
την εφευρετικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι
μαθητές του Γυμνασίου Αγλαντζιάς αποφάσισαν να ερευνήσουν κατά πόσο η αυξημένη
φυσική δραστηριότητα μπορεί να συνεισφέρει
στη μείωση του άγχους, τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων και την ενίσχυση της θετικής αυτοεικόνας τους.
Το πρόγραμμα “Move it, to Remove it!” μπήκε
σε εφαρμογή!
Η ομάδα των μαθητών, αφού παρακολούθησε
το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, διερεύνησε σχετική βιβλιογραφία,
είχε επικοινωνία με ερευνητές στην Κύπρο και
Ελλάδα, προχώρησε στη επιλογή συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, διατύπωσε ερευνητικά
ερωτήματα / υποθέσεις και σχεδίασε τη μεθοδολογία. Δημιούργησε δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Στην
πειραματική ομάδα έγινε στόχευση για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κατά τους
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με τη
συνεργασία αθλητών/πρωταθλητών, προπονητών και καθηγητών Φυσικής Αγωγής ήταν
πλούσιες και περιελάμβαναν διάφορα αθλήματα: Ταε Κβο ντο, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, χειροσφαίριση, κυκλική γυμναστική, πιλάτες, χορό αλλά και περπάτημα, τρέξιμο και
παραδοσιακά παιγνίδια. Έγιναν επίσης δραστηριότητες για καλύτερη διαχείριση του άγχους και ενίσχυση της αυτοεικόνας, όπως θεατρικό παιγνίδι, διαλέξεις με θέμα το αθλητικό
δίκαιο κ.α. Παράλληλα με τις δραστηριότητες
αυτές αναδείχθηκε η αξία της ισορροπημένης
διατροφής ως βάσης για την σωματική και
πνευματική υγεία.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθήτριες του
Γυμνασίου Αγλαντζιάς Ευθυβούλου Πέτρια,
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Σφάλτου Μάγια-Μαρία-Οφηλία, Χατζηαντώνη
Ελένη, Λοϊζίδου Τζουν Ιωάννα (Β΄ τάξη) και
Αντωνίου Γεωργία, Αντωνίου Σώτια, Γεωργίου
Μαριγώ, Γιακίμοβα-Χριστοφόρου Όλγα, Θεοδώρου Μιχαέλα, Παρασκευαΐδου Στεφανία (Γ΄
Τάξη). Συντονίστριες του προγράμματος ήταν
οι εκπαιδευτικοί Ευανθία Χαραλάμπους, Δήμητρα Αθανασίου και Αλεξία Αλεξάνδρου. Τις
εργασίες της ομάδας καθοδήγησε ο έμπειρος
ερευνητής , δρ. Σάββας Σάββα. Η ομάδα εργάστηκε με αφοσίωση και ζήλο, και ενισχύθηκε με τη στήριξη και την ολόθερμη συμπαράσταση της Β.Δ. Δέσποινας Μύαρη και κυρίως
της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αγλαντζιάς,
δρ. Μαρίας Γεωργίου.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, η σχολική μονάδα,
οι οικογένειες, η κοινότητα και το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού θα ενημερωθούν
για τα πορίσματα της έρευνας, τα οποία και
θα αξιολογηθούν περαιτέρω με σκοπό την
εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων στο σχολείο, την κοινότητα
και την κοινωνία γενικότερα.

Θεατρί-Ζω

Χορός, κίν

Ζου-ζουμπάρ

ηση, χαρά

ω

Ποδόσφαιρο … και όχι μόνο

Τρίπον τα και καλαθ ιές
Γκο λ στη ν υγε ία
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (ΣΚΕ) ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Αγαπητοί γονείς,

Σ

ας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας (Σ.Κ.Ε.) Αγλαντζιάς
θα διοργανώσει και φέτος 3 σειρές κατασκηνώσεων στον Πεδουλά. Τα παιδιά θα φιλοξενούνται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια
στο ανακαινισμένο Γυμνάσιο Πεδουλά.
Το ΣΚΕ Δήμου Αγλαντζιάς από το 2014 πραγματοποιεί τις παιδικές κατασκηνώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Τμήμα Επιστημών
της Αγωγής έχει την εποπτεία και είναι υπεύθυνο για τον καταρτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για την επιλογή για τις
ομαδάρχισσες με διαφανείς διαδικασίες.

Στις κατασκηνώσεις μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή παιδιά των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των
Δημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς και του Δημοτικού Σχολείου Κορνέσιου.

Σε περίπτωση ακύρωσης τα λεφτά δεν θα επιστρέφονται.

Το ποσό συμμετοχής έχει καθοριστεί και φέτος στο ποσό των €140 (συμπεριλαμβάνει και
την ολοήμερη εκδρομή Τρόοδος- Καληδόνια
- Πλάτρες). Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν τα παιδιά τους
να συμπληρώσουν την πιο κάτω δήλωση και να
την παραδώσουν στο σχολείο τους το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017. Οι πληρωμές των συμμετασχόντων θα γίνουν στις 24, 25
και 27 Απριλίου (3.30-6.00 μμ) στη βιβλιοθήκη
Δημαρχείου Αγλαντζιάς στην κ. Νικολέτα Στυλιανίδου- Αρχηγό Κατασκήνωσης.

α) με την κα Νικολέτα Στυλιανίδου Αρχηγό της Κατασκήνωσης στο τηλέφωνο
99066161

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό μπορείτε να επικοινωνείτε:

β) με τον κ. Γιαννάκη Μιχαηλίδη –
Αντιπρόεδρο του ΣΚΕ στο τηλέφωνο
99417033
γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς
Υ.Σ. ΄Οσα παιδιά πάρουν μέρος στην κατασκήνωση θα έχουν και μια δωρεάν είσοδο στο Κολυμβητήριο Δήμου Αγλαντζιάς.

Πάμε κατασκήνωση, πάμε Πεδουλά! ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνομα μαθητή/τριας
Σχολείο
Τάξη/τμήμα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
E-mail

ΔΗΛ ΩΣΗ

Επιθυμώ το παιδί μου να συμμετάσχει στις Παιδικές Κατασκηνώσεις
στον Πεδουλά στην:
Α΄ Αποστολή 26.06.2017 - 03.07.2017
Β΄ Αποστολή 03.07.2017 - 10.07.2017
Γ΄ Αποστολή 10.07.2017 – 17.07.2017
Όνομα ολογράφως και Υπογραφή Γονιού/Κηδεμόνα

Ημερομηνία
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Δήμος Αγλαντζιάς στηρίζει την ομαλή
ένταξη προσφύγων και μεταναστών

Με κεντρική επιδίωξη την περαιτέρω στήριξη των μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, καθώς και τη διευκόλυνση
της ένταξής τους στην κυπριακή κοινωνία,
ο Δήμος Αγλαντζιάς υλοποιεί για τέταρτη
συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα «Κοινωνίες
με Χρώματα».
Την ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης
υπέγραψαν τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017
ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, ως Τελικός Δικαιούχος και ο επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων,
Κωνσταντίνος Κυπριανού.
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Το Πρόγραμμα «Κοινωνίες με Χρώματα» θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του
2018 και περιλαμβάνει σειρά συντονισμένων δραστηριοτήτων για δικτύωση
και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
τοπικών αρχών και οργανωμένων συνόλων υπηκόων τρίτων χωρών. Κατά τη
διάρκειά του θα υλοποιηθούν ενέργειες
για κατάρτιση, ενδυνάμωση ικανοτήτων,
προσανατολισμού και κοινωνική πρόνοια
καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες που προσβλέπουν στην
αλληλεπίδραση των μεταναστών και των
προσφύγων με τον ντόπιο πληθυσμό.
Η ενεργοποίηση των Τοπικών Αρχών θεωρείται κομβικής σημασίας για την ουσιαστική εφαρμογή των πολιτικών ένταξης,
στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την αποφυγή της

περιθωριοποίησης και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Η δημοτική αρχή της Αγλαντζιάς, έχοντας συνειδητοποιήσει την
ανάγκη διαμόρφωσης ανοιχτών, μη φοβικών κοινωνιών που θα διέπονται από
πνεύμα αλληλεγγύης και συνοχής, είναι
διαχρονικά αρωγός της πολιτείας στις
προσπάθειες που καταβάλει προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Στο εταιρικό σχήμα του Προγράμματος
«Κοινωνίες με Χρώματα», συμμετέχουν
και οι Δήμοι Στροβόλου, Λατσιών, Ιδαλίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
(ΑΝΕΛ) και οι Σύμβουλοι Στρατηγικής και
Επικοινωνίας Opinion & Action. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%)
και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%), με
συνολικό προϋπολογισμό περίπου 150
χιλιάδες ευρώ.
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Δήμος Αγλαντζιάς διαθέτει ένα εξαιρετικό πολιτιστικό χώρο για
δραστηριότητες προς όλους τους ενδιαφερομένους δημόσιους
φορείς και ιδιώτες, το Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί».

Χρεώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί»
Χώρος

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» διαθέτει πλούσια υποδομή για κάθε
είδος ποιοτικής πολιτιστικής δραστηριότητας:

Υπαίθρια πλατεία:
Mε απρόσκοπτη θέα προς τον Πενταδάκτυλο και έκταση 800 τ.μ. προσφέρεται για ανοικτές υπαίθριες εκθέσεις, θέατρο, περίπατο και αναψυχή.

Αμφιθέατρο:

Αμφιθέατρο

Ο σχεδιασμός του εγγυάται την ικανοποίηση του επισκέπτη με τη θέα και
ακουστική, με τα σύγχρονα καμαρίνια και τον εξειδικευμένο φωτισμό.
Είναι χωρητικότητας 1.109 θεατών. Αξιοποιώντας την μορφολογία του
εδάφους, μέρος του θεάτρου είναι από φυσικό βράχο.

Χώρος “Σπηλιές”:
Με σεβασμό στο περιβάλλον διαμορφώθηκε ένας πρωτότυπος και άνετος χώρος 335 τ.μ για να φιλοξενήσει διαλέξεις, εκθέσεις, συνέδρια κ.α.
Διαθέτει κλιματισμό και εξαερισμό, κατάλληλο φωτισμό, επίπλωση και ειδική κτιστή εξέδρα. Με τα καθίσματα σε διάταξη θεάτρου η χωρητικότητα
του είναι γύρω στα 120 άτομα.

Εκθεσιακός χώρος:

Γκαλερί

Έχει έκταση 225 τ.μ. και βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τις Σπηλιές, αποτελώντας φυσική προέκταση του αμφιθεάτρου προς τις Σπηλιές
και αντίστροφα. Άρτια εξοπλισμένος, είναι κατάλληλος για περιοδικές
εκθέσεις.

Χώρος στάθμευσης:
Τρείς συνολικά χώροι στάθμευσης εγγυώνται την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο κύριος χώρος στάθμευσης βρίσκεται στα βορειοανατολικά
του «Σκαλί» και οι δύο βοηθητικοί βρίσκονται ο ένας στην Παλιά Αγλαντζιά και ο άλλος στην περιοχή «Πλατύ», δίπλα από το συνοικισμό.
Το πολιτιστικό κέντρο «Το Σκαλί» διαθέτει επίσης εστιατόριο και μπαράκι.

Σπηλιές/
Γκαλερί

Είναι ένα πολυβραβευμένο αρχιτεκτονικό έργο:
1ο Κρατικό Βραβείο στην κατηγορία Αξιόλογου Αρχιτεκτονικού Έργου, 1995
Περιελήφθη στη Μικρή Λίστα Παγκόσμιων Υποψηφιοτήτων για το Βραβείο RICS, 2000
Διάκριση στην 7η Παγκόσμια Τριενάλλε Αρχιτεκτονικής, Σόφια, 1994

Χρεώσεις €

Εκδηλώσεις με είσοδο €11 και άνω

850

Τοπικά σχήματα με είσοδο μέχρι €10

600

Οργανωμένα, μη κερδοσκοπικά,
Σύνολα (εντός δημοτικών ορίων,
π.χ. σχολεία, σωματεία)
με Ελεύθερη Είσοδο

250

Οργανωμένα Σύνολα (εκτός
δημοτικών ορίων, π.χ. σχολεία,
σωματεία) με Ελεύθερη Είσοδο
Πρόβα (νυκτερινή)
2/3 του ενοικίου
Πρόβα (νυκτερινή)

2/3 του ενοικίου

1 μέρα

100

2 μέρες

200

3 μέρες

250

4 μέρες

300

7 μέρες

500

10 μέρες

600

Γάμοι / Γεύμα / Δείπνο

450

Διαλέξεις

130

Διασκέψεις Τύπου

80

Εμπορικές παρουσιάσεις

350

Σεμινάρια, Συναυλίες,
άλλες εκδηλώσεις

200

600

Οργανωμένα, Σύνολα (εντός
δημοτικών ορίων): σχολεία, σωματεία,
80
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κτλ			
Πολιτικοί Γάμοι
300

Το σύνολο της πολιτιστικής υποδομής είναι ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον, προσαρμοσμένο σε βαθμιδωτά επίπεδα, με επίκεντρο την καρδιά του κτιριακού συγκροτήματος, την υπαίθρια πλατεία.
Το Πολιτιστικό Κέντρο «το Σκαλί» είναι παγκύπρια γνωστό από την έναρξη της λειτουργίας του καθώς φιλοξένησε πλήθος εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων, συνεδρίων και διαλέξεων.

Χρήσεις

Πλατεία

Γάμοι

750

Εκδηλώσεις

350

• Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, οι Υπηρεσίες Τροχονόμου και Ασφάλειας
• Ο φόρος Θεάματος ανέρχεται στο 5% επί των εισιτηρίων
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους όρους μίσθωσης και διάθεσης του Πολιτιστικού Κέντρου «το Σκαλί» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Μαρία Νικολάου,
Πολιτιστική Υπηρεσία – Δημόσιες Σχέσεις Δήμου Αγλαντζιάς Τηλέφωνο: 2246 2239
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