
Σε σταθερή ευρωπαϊκή 
πορεία βρίσκεται ο Δή-
μος μας με σημαντικά 
έργα σε εξέλιξη. 
Η βελτίωση του οδικού 
δικτύου, η δημιουργία 
αποχετευτικού συστή-
ματος, η αναζωογόνηση 
της Παλιάς Αγλαντζιάς 
και η εισαγωγή του Αυ-
τοματοποιημένου Συ-
στήματος Ενοικίασης 
Ποδηλάτων είναι μόνο 
μερικά από τα έργα που 
έχουν υλοποιηθεί κατά 
τα τελευταία χρόνια. 
Για όλα αυτά και άλλα 
έργα που προγραμμα-
τίζονται να γίνουν μιλά 
στην εφημερίδα «Εν 
δήμω Αγλαντζιάς» ο 
Δήμαρχος Ανδρέας Πέ-
τρου.

ΕυρωΠΑϊκΗ ΑΓλΑντζιΑ
Ήταν και είναι το όραμα μας
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Εν δήμῳ ΑγλΑντζιΑςΕν δήμῳ ΑγλΑντζιΑς
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Εδώ και 22 χρόνια το Συμβούλιο κοινοτικής Ευημερίας (ΣκΕ) της 
Αγλαντζιάς διοργανώνει παιδικές κατασκηνώσεις στο όμορφο 
χωριό Πεδουλάς στις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά της Δ΄, Ε΄ 
και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου…

ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΑ 20ΧΡΟΝΑ
Αγλαντζιά - Αζόφ 

«ΤΟ ΣκΑΛΙ»
Πόσο το ξέρουμε;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

>>Σελ. 4

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα τελετή στο Πολιτιστικό κέντρο «το σκαλί» για την 
υπογραφή των Συμβολαίων για το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ενοικίασης Πο-
δηλάτων στη Μείζονα λευκωσία. Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας Πέτρου, εκ-
προσωπώντας τους Δήμους Αγλαντζιάς, λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, 
ιδαλίου  και  λατσιών, υπέγραψε Συμφωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας 
Data Concept A.E. Χρήστο Εμμανουηλίδη για την προμήθεια νέου αυτοματοποιη-
μένου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων. 

Το ποδήλατο
μπαίνει ξανά στη ζωή μας

Παιδικές 
κατασκηνώσεις 

στον Πεδουλά

Πολιτιστικό Φεστιβάλ 2010
το ετήσιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγλαντζιάς θα πραγματοποι-
ηθεί μεταξύ 12 και 27 Σεπτεμβρίου 2010.
το συναυλιακό σκέλος του Φεστιβάλ περιλαμβάνει τους Ορφέα Περί-
δη και Μανώλη ρασούλη, τους Θάνο Μικρούτσικο, Χρήστο Θηβαίο και 
Γιάννη κούτρα, το Μουσικό Σχήμα Ανατολικής Μουσικής XITZAZ, την Ορ-
χήστρα Χρωμάτων του Χρήστου Φιλίππου και τη Συμφωνική Ορχήστρα 
κύπρου. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθούν δυο χορευτικές βραδιές με 
το Σχήμα Nadezhda από το Αζόφ-ρωσίας και τον Πολιτιστικό Όμιλο Βασι-
λιτζιά, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια αδελφοποίησης της 
Αγλαντζιάς με το Αζόφ.  
Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

>>Σελ. 12

ΝΕΟΛΑΙΑ
Έρχεται η πίστα 
Skate Board

Αθλητικές και άλλες εκδηλώ-
σεις για τα 20χρονα της διδυ-
μοποίησης.                  >>Σελ. 11

ΣΤΕΓΗ ΗΛΙκΙωΜΕΝωΝ
Στοργή και φροντίδα
Μια ζεστή φωλιά για τους 
ηλικιωμένους του δήμου μας 
είναι η  Στέγη Ηλικιωμένων 
που λειτουργεί από το 1990.  
Μάθετε τι τους προσφέρει.              

 >>Σελ. 17

>>Σελ. 20

>>Σελ. 16

Η ΠΡωΤΗ ΜΑΣ ΕκΔΟΣΗ

Η εφημερίδα «Εν δήμω Αγλα-
ντζιάς» είναι η επίσημη εφημερίδα 
του δήμου μας και εκδίδεται ύστε-
ρα από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με στόχο την ενίσχυ-
ση της επικοινωνίας του δήμου με 
τους δημότες. Ύστερα από μεγάλη 
προσπάθεια προσφέρουμε σήμερα 
στους δημότες την πρώτη έκδοση 
και υποσχόμαστε ότι η εφημερίδα 
αυτή θα βελτιώνεται και κάθε δί-
μηνο θα μεταφέρει τα νέα και τις 
εξελίξεις στον δήμο μας με εγκυρό-
τητα, αντικειμενικότητα και αμεσό-
τητα. Σύνθημα μας είναι πως ενερ-
γός πολίτης είναι ο ενημερωμένος 
πολίτης. Σας ζητούμε να στηρίξετε 
την εφημερίδα μας και να μας βοη-
θήσετε με την κριτική σας να γίνου-
με καλύτεροι. 
Περιμένουμε τα δικά σας κείμενα, 
παρατηρήσεις και επισημάνσεις 
τόσο για την ύλη της εφημερίδας 
όσο και για τα θέματα που αφο-
ρούν τον δήμο μας. Μοναδικός 
στόχος μας να υπηρετήσουμε την 
σωστή ενημέρωσή σας.
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑικΑτΕρινΗΣ κΟρνΑρΟ 8, τκ 2108  τΘ 20259

2150  ΑΓλΑντζιΑ   

Ηλεκτρονική επικοινωνία: 

mail@aglantzia.org.cy  info@aglantzia.org.cy 

κΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥθΥΝΟΣ:

Χάρης Τσαγγαρίδης -

 Δημοτικός Γραμματέας

ΣΥΝΤΑκΤΙκΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Ανδρέας Πέτρου - Δήμαρχος

Αδάμος Ανδρέου- 

Αντιδήμαρχος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕκΔΟΣΕωΝ: 

Ιορδάνης Ιορδάνου - 

Πρόεδρος 

κώστας κόρτας

Γιώργος Βαφεάδης

Γιώργος Λουκαϊδης

Πανίκος Πέτρου            

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΙΔΕΑ ΕκΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙκΤΥΟ

Τηλ. 22780007

ΕΠΕξΕΡΓΑΣΙΑ κΕΙΜΕΝωΝ:

“Εμείς” Δημοσιογραφικές 

Υπηρεσίες

ΕκΤΥΠωΣΗ:  Printco Ltd

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:
mayor@aglantzia.org.cy 
● ΑντρΕΑΣ ΠΕτρΟυ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 22462195  
● ΜυρΑντΑ ΑρΓυρΟυ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ   
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 22462195 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙκΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:   
● ΧΑρΗΣ τΣΑΓΓΑριΔΗΣ - ΔΗΜΟΤΙκΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 22462196 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy 
● ΜΑριΑ ΧριΣτΟΔΟυλΟυ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ   
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙκΟΥ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 22462196 
 maria.christodoulou@aglantzia.org.cy 
● ΑντρΗ ΕυτυΧιΟυ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙκΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 andri.eftichiou@aglantzia.org.cy 
● ΑντρΗ ΒιτΣΑϊΔΟυ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙκΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙκΗΣ) 
 andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 
ΦΑΞ:  22455799  
● ΞΕνιΑ ΔΗΜΗτριΟυ - ΑΝωΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462197 
 Xenia.Demetriou@aglantzia.org.cy 
● ΜιΧΑλΗΣ ΜΑρκιΔΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  
 22462194 Michael.Markides@aglantzia.org.cy 
● ΔΕΣΠω ΠιτρΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -  ΓΡΑΦΕΙΟ 
 ΕξΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤωΝ 22462194
 despo.pitri@aglantzia.org.cy 
● ΠΑνΑΓιωτΑ ΔΗΜΗτριΟυ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΤΕΧΝΙκΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
 panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy 
● κωνΣτΑντιΑ ΧρυΣΟΣτΟΜΟυ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙκΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙκΗ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ κΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 
 constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy 
● ΣτΑυρΟΣ ΣωκρΑτΟυΣ - κΛΗΤΗΡΑΣ 22462251  

ΟΙκΟΝΟΜΙκΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΦΑΞ:  22332755 treasurer@aglantzia.org.cy 
● ΑντιΓΟνΗ ΧΑτζΗΓΕωρΓιΟυ - ΔΗΜΟΤΙκΟΣ ΤΑΜΙΑΣ  
 22462048 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy 
● ΠΟλΑ ΠΑττιΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΙκΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462049 
 Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy 
● ΧριΣτΟΣ ΓιΑΓκΟυ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  
 22462056 Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy 
● ΓΕωρΓιΟΣ ΓΕρΟυΔΗΣ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΟΣ -
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΕΙΣΠΡΑκΤΟΡΑΣ 22462056 
 George.Geroudes@aglantzia.org.cy 
● ΕιρΗνΗ κυρΜιτΣΗ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  
 22462056 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy 

ΤΕΧΝΙκΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΦΑΞ: 22455798
engineer@aglantzia.org.cy  
topikosxedio@aglantzia.org.cy 
● ΠρΟκΟΠΗΣ ΠΑττιΧΗΣ - ΔΗΜΟΤΙκΟΣ ΜΗΧΑΝΙκΟΣ 22462155  
 Prokopis.pattichis@aglantzia.org.cy 
● ΓιΑΓκΟΣ ΓιΑΓκΟυ - ΕκΤΕΛΕΣΤΙκΟΣ ΜΗΧΑΝΙκΟΣ 22462154  
 Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy 
● ΑΘΗνΑ ΓιΑννΑκΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙκΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 22462156 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy 
● νικΟλΕτΑ ΓιΑννΑκΗ - ΑΝωΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙκΟΣ 22462157  
● κωΣτΑκΗΣ ΠΕρικλΕΟυΣ - ΤΕΧΝΙκΟΣ 22462159 
 costas.perikleous@aglantzia.org.cy 
● ΑντιΑ ΠΑΠΑΔΟυρΗ - ΤΕΧΝΙκΟΣ 22874865 
 andia.papadouri@aglantzia.org.cy 
● ΑντωνΗΣ ΠΑνΑΓΗ - ΤΕΧΝΙκΟΣ 
 antonis.panagi@aglantzia.org.cy 
● ΧριΣτινΑ κΑΠΠΑ - ΒΟΗθΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑκΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 22462158 christina.kappa@aglantzia.org.cy 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜωΝ:   
● ΧριΣτΟΣ ΜΑυρΟΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 22462057 
 hristos.Mavros@aglantzia.org.cy 
● ΑνΔρΕΑΣ κΑτΣιΗΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ    
● ΑνΔρΕΑΣ ιωΑννΟυ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ    

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙκΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
health@aglantzia.org.cy 
● κυΠρΟΣ ΒΟυΔιΑΣ - ΑΝωΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙκΟΣ  
ΕΠΙθΕωΡΗΤΗΣ  Α΄ 22462059 k.voudhias@aglantzia.org.cy 
● ΜιΧΑλΗΣ ΠΑντΕλιΔΗΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙκΟΣ ΕΠΙθΕωΡΗΤΗΣ 
 Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:   
● ΧριΣτΟΣ ΠρΟκΟΠιΟυ - ΕΠΙθΕωΡΗΤΗΣ κΗΠωΝ κΑΙ 
 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22462142 christos.prokopiou@aglantzia.org.cy 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙκΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
culture@aglantzia.org.cy  
skali@aglantzia.org.cy 
● ΜΑριΑ νικΟλΑΟυ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙκΑ θΕΜΑΤΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 22462058 
 Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy 

ΒΙΒΛΙΟθΗκΗ:
22462143 library@aglantzia.org.cy 

ΤΗΛΕΦωΝΙκΟ κΕΝΤΡΟ:   
● ΑννΑ ΧΑρΑλΑΜΠΟυΣ - ΤΗΛΕΦωΝΗΤΡΙΑ 22462233

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού
«Ο Σπανός τζιαί οι Σαράντα δράτζιοι»
τεράστια επιτυχία σημείωσε ο εορτασμός της ΠΑΓκΟΣΜιΑΣ 
ΗΜΕρΑΣ ΓιΑ το ΠΑιΔι, που διοργάνωσε την τρίτη 1 ιουνίου 2010 
ο Δήμος Αγλαντζιάς. να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς αυτή 
την εκδήλωση τη διοργανώνει κάθε χρόνο τώρα και 20 χρόνια.
Η τεράστια επιτυχία της φετινής γιορτής έγκειται:
α) Στο γεγονός ότι τα παιδιά προσήλθαν κατά εκατοντάδες με 
τους γονείς τους για να παρακολουθήσουν τη Θεατρική Παρά-
σταση «Ο Σπανός τζιαί οι Σαράντα δράτζιοι» από τη Θεατρική 
Ομάδα «ΣκΗνΟΒΑτΕΣ» ΠΟΕΔ λευκωσίας καθώς και την Παιδική 
Χορωδία του Δήμου.
β) Στο ότι ο χαιρετισμός του Δημάρχου Αντρέα. Πέτρου ήταν 
πραγματικά ένας ύμνος, μια αγκαλιά αγάπης προς τα παιδιά 
της Αγλαντζιάς και όχι μόνο. Μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του 
ο Δήμαρχος αναφέρθη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο θε-
σμικό και νομοθετικό επίπεδο από τότε (είκοσι χρόνια πριν που 
εγκαθιδρύθη η Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού) έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στην αξία που έχει το παιχνίδι για το παιδί, που πρέπει 
να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικότητας για τη σωμα-
τική και συναισθηματική υγεία του παιδιού και κατ’ επέκταση 
στην ευημερία του. Ακολούθως αναφέρθηκε με αριθμούς στις 
επτά αποστερήσεις των παιδιών σε όλο τον κόσμο. 
τέλος αφού αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνονται και στα 

έργα του Δήμου για το παιδί κατέληξε ως έξης: «Η τίμηση κάθε 
χρόνο της ΠΑΓκΟΣΜιΑΣ ΗΜΕρΑΣ τΟυ ΠΑιΔιΟυ και όλα τα προ-
γράμματα και έργα που προσφέρουμε στα παιδιά μας, γνωρί-
ζουμε πολύ καλά πόσο θετικά συμβάλλουν στον παιδικό τους 
κόσμο και στη διάπλαση των χαρακτήρων τους. Γνωρίζουμε 
ακόμη πως τα παιδιά μας υπόσχονται την ελπίδα του αύριο. Ας 
ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να δίνουμε καθημερινά ότι 
καλύτερο στα παιδιά μας».

ΦωΤΟΓΡΑΦΙκΟΣ ΔΙΑΓωΝΙΣΜΟΣ 

Το Παγωτό μας εμπνέει!
Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα το παγωτό διοργανώνει 
η Εταιρεία τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρει-
ας λευκωσίας, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία 
κύπρου.
Ο φωτογραφικός διαγωνισμός θα γίνει στα πλαίσια της Γιορ-
τής Παγωτού που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 25 Σεπτεμ-
βρίου 2010, στην τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου. Η έκθεση 
φωτογραφίας θα διεξαχθεί από τις 22 – 25 Σεπτεμβρίου 
στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Ο διαγωνισμός παγωτού 
λήγει στις 16 ιουλίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για 
τους όρους του Διαγωνισμού από την Εταιρεία τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής της Περιφέρειας λευκωσίας (τηλ.: 
22 889600) και από την Φωτογραφική Εταιρεία κύπρου 
(τηλ.: 22 375919).

λαϊκό Πανηγύρι
Δήμου Αγλαντζιάς

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 ιουνίου 2010 στις 
Πλατείες της Παλιάς Αγλαντζιάς το καθιερωμένο ετήσιο 
λαϊκό Πανηγύρι που διοργανώνει για 18 τόσα χρόνια η 
τοπική μας Αρχή για τους Δημότες της.

το πρόγραμμα της εκδήλωσης, περιελάμβανε:
1. Χορούς από τη Σχολή Χορού «ρυΜΒΟΣ» (Παραδοσιακοί 
χοροί και χοροί παρμένοι από τον κινηματογράφο).
2. Ελληνικούς Χορούς από το Χορευτικό Συγκρότημα της 
ΕλΔυκ.
3. Μουσική και τραγούδι από το Μουσικό Σχήμα «ΑνΕρΑ-
ΔΑ» της νάσιας τραχωνίτου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγλα-
ντζιάς Α. Πέτρου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε τον κοι-
νωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Ότι 
δηλαδή είναι ένα συναπάντημα των Δημοτών της Αγλα-
ντζιάς, που φέρνει πιο κοντά τους Δημότες, αναπτύσσο-
ντας τη φιλία και τις σχέσεις τους. 
Ο Δήμαρχος έκλεισε το χαιρετισμό του «… Με το τώρα 
που μάθαμε αδελφέ μου να γιορτάζουμε και να αγαπιό-
μαστε, δεν μας χωρίζει τίποτε γιατί τους ανθρώπους δεν 
πρέπει να τους χωρίζει τίποτε, παρά μόνο τους ενώνει ο 
καθημερινός αγώνας για τη ζωή». 

τέλος, ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη διοργά-
νωση της εκδήλωσης. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στον 
κ. τάκη Σκορτίδη, που με το συνεργείο του εξυπηρέτησε 
τους Δημότες με τους λοκμάδες, μια  δωρεά προσφορά 
του Δήμου Αγλαντζιάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ!
Όσοι ενδιαφέρονται να καταχωρήσουν διαφημίσεις στην εφημερίδα του Δήμου, μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δημαρχείου στο τηλέφωνο 22 46 21 96 ή 99 69 88 00

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ κΥκΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ κΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔωΡΕΑΝ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙκΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

TAYTOTHTA:
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΟΛΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα τελετή στο 
Πολιτιστικό κέντρο «το σκαλί» για την υπο-
γραφή των Συμβολαίων για το Αυτοματοποι-
ημένο Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων στη 
Μείζονα Λευκωσία.  
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας Πέτρου, εκ-
προσωπώντας τους Δήμους Αγλαντζιάς, Λευ-
κωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Ιδαλίου  
και  Λατσιών, υπέγραψε συμφωνία με τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας Data Concept 
A.E. Χρήστο Εμμανουηλίδη για την προμή-
θεια νέου αυτοματοποιημένου συστήματος 
ποδηλάτων.  
Το εν λόγω πρόγραμμα προέκυψε ως παραδο-
τέο από τη συμμετοχή του Δήμου Αγλαντζιάς 
και του Πανεπιστημίου κύπρου στο πρόγραμ-
μα Τ.a.Τ. (φοιτητές σήμερα - πολίτες αύριο) 
στα πλαίσια του Intelligent Energy Europe.

Ιστορικό 
Μετά από έκφραση ενδιαφέροντος, ο Δήμος 
Αγλαντζιάς προσκάλεσε στις 31 Αυγούστου 
2009, τους Δήμους Μείζονος λευκωσίας να 
συμμετάσχουν στην Προσφορά που ο Δήμος 
Αγλαντζιάς είχε πρόθεση να προκηρύξει. Αρκε-
τοί Δήμοι εξέφρασαν πρόθεση και συμμετείχαν 
στην κοινή προσπάθεια και εξουσιοδότησαν το 
Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου Αγλαντζιάς 
να προχωρήσει στην προκήρυξη, αξιολόγηση 
και κατακύρωση προσφορών για προμήθεια, 
εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματοποιημέ-
νου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων (bike 
sharing).

Η προσφορά για την προμήθεια του συστή-
ματος προκηρύχθηκε και δημοσιεύτηκε στις 
26 Οκτωβρίου 2009 στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 30 Οκτωβρί-
ου 2009 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας.   Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 
στα €1.000.000 και συμπεριλαμβάνει τόσο την 
προμήθεια όσο και την πενταετή συντήρηση. 
λήφθηκαν έγγραφα προσφοράς από 11 εν-
διαφερόμενους φορείς. Η τελευταία ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών ήταν στις 

11 ιανουαρίου 2010 και παραλήφθηκαν τρεις 
προσφορές. Μετά την αξιολόγηση των προ-
σφορών, αυτή κατακυρώθηκε στην Εταιρεία 
Data Concept A.E. για το ποσό των €793.462,00 
πλέον Φ.Π.Α..

Λειτουργία
το σύστημα θα λειτουργεί με τη χρήση πιστω-
τικής κάρτας ή/και μαγνητικής κάρτας για τους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου, με τον εξής τρό-
πο:
Ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα μεταβαίνει σ’ 
ένα από τα σημεία ενοικίασης των ποδηλάτων 
όπου και θα χρησιμοποιεί την πιστωτική του 
κάρτα σε ειδική υποδοχή της μονάδας ενοικία-
σης για να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο.
Η πιστωτική κάρτα θα χρεώνεται σύμφωνα με 
τις ώρες χρήσης ως ακολούθως:
Μηδενική χρέωση για μια μικρή περίοδο στην 
αρχή, και ονομαστική χρέωση ακολούθως (ένα 
ή δύο ευρώ  την ώρα).
Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστρα-
φεί σε οποιοδήποτε σταθμό του δικτύου, πριν 
την παρέλευση 24 ωρών, αυτό θα θεωρείται 
κλαπέν και η πιστωτική κάρτα θα χρεώνεται το 
συνολικό κόστος αγοράς του ποδηλάτου, προς 
αναπλήρωσή του.

Ποδήλατα
τα ποδήλατα είναι τρίτης γενιάς, ειδικά κατα-
σκευασμένα για ευρεία χρήση, με μη ανταλλά-
ξιμα μηχανικά μέρη και με σοβαρή αντιβανδα-
λική προστασία.

Σταθμοί ενοικίασης ποδηλάτων
Οι σταθμοί ενοικίασης ποδηλάτων, τους οποί-
ους η δυνατότητα φιλοξενίας ποδηλάτων θα 
αυξομειώνεται σύμφωνα με τη χρήση, θα το-
ποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία των Δήμων, 
τα οποία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

προδιαγραφές:
1. να είναι όσο το δυνατό εγγύτερα σε σημεία 
ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης πιθανών 
χρηστών.
2. να είναι όσον το δυνατό εγγύτερα σε χώ-
ρους στάθμευσης και κοντά σε υποδομές.

Διαχείριση
τα ποδήλατα θα ανήκουν από κοινού στους 
συμμετέχοντες Δήμους. Με τη διαχείριση του 
συστήματος αποφασίστηκε η δημιουργία δια-
δημοτικής εταιρείας η οποία θα αναλάβει τα 
ακόλουθα καθήκοντα:
1. τη διαχείριση του Συμβολαίου συντήρησης 
με τον επιτυχόντα προσφοροδότη.
2. την εμπορική αξιοποίηση του συστήματος 
(εξεύρεση διαφημίσεων και χορηγών ή άλλων 
πόρων).

3. τη διαχείριση του στόλου ποδηλάτων.
4. τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων που 
θα προκύπτουν από τη χρήση του συστήματος 
και τη δυναμική αναπροσαρμογή των διαφό-
ρων θέσεων και ποδηλατοστασίων.
5. την αναπλήρωση καταστραφέντων ή κλαπέ-
ντων ποδηλάτων.
6. τη γενική οικονομική διαχείριση του συστή-
ματος.
7. να ετοιμάζει και να προωθεί διαφημιστικές 
εκστρατείες.
Συνοψίζοντας, να αναφέρουμε ότι το αυτομα-
τοποιημένο σύστημα κοινής χρήσης ποδηλά-
των θεωρείται πρωτοποριακό, υπό την έννοια 
ότι σκοπεύει να αλλάξει νοοτροπίες και να συμ-
βάλει αποφασιστικά στην επίλυση / άμβλυνση 
των σοβαρών κυκλοφοριακών προβλήματος 
με σχετικά απλό και ανέξοδο τρόπο.

Τον Σεπτέμβρη η εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ενοικίασης

το ποδήλατο μπαίνει ξανά στη ζωή μας

Υπογράφηκαν στην Αγλαντζιά τα 
Συμβόλαια για το Αυτοματοποιη-
μένο Σύστημα Ενοικίασης Ποδη-
λάτων στη Μείζονα Λευκωσία

Η κοινή χρήση του ποδηλάτου είναι ένα αξιοθαύμαστο πα-
ράδειγμα μιας επιτυχημένης επανεισαγωγής ενός θεσμού, η 
οποία βοηθά να λύσουμε πολλά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η πόλη, όπως τη μόλυνση από τη διακίνηση των αυτο-
κινήτων και  την κυκλοφοριακή συμφόρηση.  Από την άλλη 
αποτελεί ένα ικανοποιητικό μέσο μεταφοράς, μειώνοντας την 
ανάγκη για παρκάρισμα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.

το σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτου είναι ιδανικό για τη 
μετακίνηση στην πόλη εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που έχει 
έναντι άλλων μέσων δημόσιας μεταφοράς.
Παρέχει μεταφορά κατά απαίτηση, φτάνει σε προορισμούς 
που δεν είναι προσβάσιμοι με άλλα μέσα, απαιτεί λιγότερα 
συστήματα υποδομών από άλλα μέσα, είναι λιγότερο ακριβό 
στην παραγωγή και διαχείριση του, δε συμβάλλει στην κυκλο-

φοριακή συμφόρηση, δεν προκαλεί μόλυνση του περιβάλλο-
ντος και παρέχει στον χρήστη το επιπρόσθετο πλεονέκτημα 
της άσκησης.     
υπάρχουν περίπου 50 πόλεις σε όλο τον κόσμο που χρησιμο-
ποιούν δημόσια ποδήλατα. τα περισσότερα από αυτά τα προ-
γράμματα υπάρχουν στην Ευρώπη, με ορισμένα στη Β. Αμερι-
κή και μερικά στην Ασία.

Ο πρόεδρος της 
εταιρείας Data 
Concept κ. Χρή-
στος Εμμανουη-
λίδης
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Ο Δήμος Αγλαντζιάς, πρωτοπορώντας για 
ακόμα μια φορά, αποφάσισε, μέσα στα 
πλαίσια της πολιτιστικής του πολιτικής, την 
ανάπτυξη προγράμματος αύξησης της ανα-
γνωσιμότητας ανάμεσα στους δημότες του.  
Όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία του διαβά-
σματος αφού το διάβασμα είναι αναγκαίο 
για την καλλιέργεια του πνεύματος, την ανά-
πτυξη της γνώσης και της κριτικής σκέψης. 
Επίσης είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για 
πλήρη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα 
και προσανατολισμό στο σημερινό κόσμο, 
που βομβαρδίζεται με πληθώρα πληροφορι-
ών μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, αναγνωρίζοντας τη ση-
μασία αυτή και βλέποντας τα χαμηλά ποσο-
στά αναγνωσιμότητας των κυπρίων σε σχέση 
με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποφάσισε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
προγράμματος.  Ο κύριος άξονας των δρα-
στηριοτήτων του για το 2010 ήταν τα παιδιά 
ενώ ταυτόχρονα δόθηκε βάρος στην προ-
βολή επωνύμων της τοπικής, και όχι μόνο, 
κοινωνίας που τους αρέσει το διάβασμα με 
στόχο να γίνουν πρότυπα για τα παιδιά.
Η προσπάθεια του Δήμου Αγλαντζιάς εί-
ναι πρωτοπόρα για τα κυπριακά δεδομένα, 
αφού για πρώτη φορά επίσημος φορέας 
ανάπτυξε πρόγραμμα αύξησης της αναγνω-
σιμότητας με στόχο μάλιστα να το καταστή-
σει θεσμό.
Στις εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν 
περιλαμβάνονταν αναγνώσεις επωνύμων 
στα σχολεία, παρουσίαση ηλεκτρονικών 
βιβλιοθηκών όπως η EYROPEANA κ.λ.π., έκ-
θεση βιβλίου και έκθεση φωτογραφίας με 
θέμα «Εγώ Διαβάζω, Εσύ;» όπου επώνυμοι 
φωτογραφήθηκαν διαβάζοντας.
υπενθυμίζουμε ότι την έναρξη των εκδηλώ-
σεων είχε κάνει τον Φεβρουάριο η σύζυγος 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Έρση Χρι-
στόφια και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας 
Πέτρου με αναγνώσεις στα παιδιά της Β’ Δη-
μοτικού του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου.

«ΕΓω ΔΙΑΒΑΖω, ΕΣΥ;»
Εκστρατεία αύξησης 
της αναγνωσιμότητας

Η συνεχής αναζήτηση 
ενός ακριβοδίκαιου 
συστήματος χρέωσης 
της αποκομιδής των 
σκυβάλων του κάθε 
νοικοκυριού του Δή-
μου μας, η εξάλειψη 
των χωματερών και 
η ελαχιστοποίηση 
της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος ήταν 
κάτι που απασχολού-
σε συνεχώς, Δήμαρχο 

και Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, της 
Αγλαντζιάς. Αυτή η αναζήτηση εντατικοποιή-
θηκε με την εισαγωγή του προγράμματος της 
ανακύκλωσης, Αναζητήσαμε ένα σύστημα 
ενίσχυσης της προσπάθειας για αύξηση της 
ποσότητας των υλικών που ανακυκλώνονται. 

Με σκοπό την εξεύρεση μιας όσον το δυνατόν 
καλύτερης λύσης μια αντιπροσωπεία, αποτε-
λούμενη από εκπροσώπους του Δήμου μας, 
πλαισιωμένοι από εκπρόσωπο της Green Dot 
Cyprus, της Ένωσης Δήμων κύπρου και των Δή-
μων λατσιών και Γερμασόγειας, επισκέφθηκαν 
τον περασμένο νοέμβριο το Βέλγιο. Η αντιπρο-
σωπεία επισκέφθηκε 4 διαδημοτικούς οργανι-

σμούς αποκομιδής σκυβάλων, δύο πράσινα 
σημεία και ένα αποτεφρωτήρα. Από αυτές τις 
επισκέψεις και επαφές, η αντιπροσωπεία απε-
κόμισε πολύτιμες πληροφορίες και είδε στην 
πράξη τα συστήματα που εφαρμόζονται για τη 
χρέωση σκυβάλων.
τα συστήματα που εφαρμόζονται με βασιλικό 
διάταγμα, είναι δύο:
1. Η χρησιμοποίηση προπληρωμένης σακού-
λας και
2. Η χρησιμοποίηση κάδων που λειτουργούν 
ηλεκτρονικά
κατά την επιστροφή  της στην κύπρο η αντι-
προσωπεία του Δήμου μας ενημέρωσε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο στη συνεδρία του Αρ. 7/2010 
ημερ. 15 Απριλίου 2010, για τις εμπειρίες που 
απέκτησε στο Βέλγιο και επεξήγησε πλήρως 
πώς λειτουργούν τα δύο συστήματα αποκομι-
δής σκυβάλων.
το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε 
πλήρως και πήρε όλες τις πληροφορίες που 
χρειαζόταν, αποφάσισε, ομόφωνα, όπως:
1. Εφαρμόσει πιλοτικά, δηλαδή δοκιμαστικά, 
το σύστημα των ηλεκτρονικών κάδων για μια 
περιοχή της Αγλαντζιάς. Η περιοχή που θα 
καλύψει το πιλοτικό πρόγραμμα είναι αυτή 
που περικλείεται στα νότια από τη λεωφόρο 
λάρνακος και βορειοδυτικά από τη λεωφόρο 

Αμμοχώστου. (Δηλαδή περιοχή καθαρής και 
τριγωνάκι).
2. τρόπος λειτουργίας του συστήματος
Οι δημότες, μετά από αίτηση τους προς το 

Δήμο, παραλαμβάνουν συγκεκριμένης χωρητι-
κότητας κάδους ή μικροτσίπ τα οποία καλού-
νται να ενσωματώσουν στους υφιστάμενους 
κάδους τους.

Πρωτοποριακό πιλοτικό σύστημα χρέωσης σκυβάλων

Του Δημάρχου Αγλα-
ντζιάς Αντρέα Πέτρου

Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Πέμπτη 17 
και την Παρασκευή 18 ιουνίου το πρώτο 
Schoolwave Cyprus στο Αμφιθέατρο Σκαλί 
Αγλαντζιάς στη λευκωσία.
Πάνω από 2000 θεατές χειροκρότησαν 12 
μαθητικά συγκροτήματα απ’ όλη την κύπρο 
που έπαιξαν από ροκ, μέταλ και punk μέχρι 
έντεχνο ελληνικό. «Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι 
τέτοιο!», έλεγαν οι μικροί καλλιτέχνες καθώς 
κατέβαιναν εκστασιασμένοι από τη σκηνή.
καλεσμένοι την πρώτη μέρα στη σκηνή του 
φεστιβάλ ήταν τρία συγκροτήματα από το 
Schoolwave της Ελλάδας. Οι Musica Ficta 
και οι Rosebleed, λίγο πριν εμφανιστούν στο 
Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, δικαίωσαν 
όσους τους θεωρούν τις πιο ξεχωριστές μπά-
ντες του Schoolwave, ενώ οι Looming Titties 
μετέτρεψαν τη συναυλία σε εφηβικό πάρτι. 
το φεστιβάλ έκλεισε το γνωστό συγκρότημα 
Septic Flesh, ικανοποιώντας  τους θαυμαστές 
τους που αδημονούσαν να τους ακούσουν 
live στην κύπρο.
το φεστιβάλ τίμησε με την παρουσία του ο 

δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Πέτρου. 
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ήταν συνδιοργανωτής 
του φεστιβάλ, παρέχοντας όλους τους χώ-
ρους του Πολιτιστικού κέντρου, αλλά και την  
θερμή υποστήριξή του, ώστε το Schoolwave 
Cyprus να μετατραπεί σε θεσμό – γιορτή της 
νεολαίας.
Η Cytamobile-Vodafone, Μέγας Χορηγός του 
πρώτου Schoolwave προσέφερε επίσης μια 
διαφορετική εμπειρία στους παρευρισκομέ-
νους με το πρωτότυπο Cytamobile- Vodafone 
«The Garage». το γκαράζ στήθηκε και σχεδιά-
στηκε με λεπτομέρεια, με στοιχεία προσεκτι-
κά επιλεγμένα έτσι ώστε ο επισκέπτης ένιωθε 
πραγματικά ότι βρισκόταν σε γκαράζ.  
Μέσα στο Cytamobile-Vodafone «The Garage» 
οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διαγω-
νιστούν στα drums στο παιχνίδι band hero, 
όπου δύο τυχεροί, (ένας την Πέμπτη και ένας 
την Παρασκευή) κέρδισαν μια κονσόλα Xbox 
και το παιχνίδι band hero, αφού συγκέντρω-
σαν το μεγαλύτερο σκορ.  
Ακόμα, οι επισκέπτες μπορούσαν να ψυχα-
γωγηθούν στα παιχνίδια και να πάρουν δώρο 
πακέτα σύνδεσης soeasy pay as you go και 
άλλα αναμνηστικά δώρα.
Ο Χορηγός, η τράπεζα κύπρου, δημι-
ούργησε το διαδραστικό microsite www.
schoolwaveguitar.com, μέσω του οποίου έτρε-
χε εβδομαδιαίος διαγωνισμός που κλήρωνε 
μια ηλεκτρική κιθάρα για κάθε μια από τις 6 

εβδομάδες που προηγήθηκαν του φεστιβάλ. 
Παράλληλα έγινε και επιπρόσθετος διαγωνι-
σμός για κατόχους Student Card και Pocket 
Money Card της τράπεζας κύπρου που  κλή-
ρωσε τον έβδομο μεγάλο νικητή ο οποίος 
κέρδισε μία super ηλεκτρική κιθάρα. Στο 
microsite μπορούσαν επιπλέον να παίξουν 
παιχνίδια και να ψηφίσουν το αγαπημένο 
τους συγκρότημα. Στον χώρο του φεστιβάλ 
η τράπεζα έστησε ένα «ροκ» περίπτερο στο 
οποίο οι επισκέπτες μπορούσαν ελεύθερα να 
ψυχαγωγηθούν παίζοντας Guitar Hero και να 
ενημερωθούν για τις κάρτες της τράπεζας.
Ακριβώς έξω από το χώρο της συναυλίας, η 
Red Bull Energy Drink είχε στήσει ένα ολόκλη-
ρο skate & bmx park, όπου έκαναν επίδειξη 
γνωστοί αθλητές, όπως ο Παναγιώτης Μανά-
ρας και ο Giorgio Zavos από την Ελλάδα και ο 
Boaz Aquino από το ισραήλ. Στην γκαλερί του 
αμφιθεάτρου τα παιδιά δοκίμασαν τις πιλοτι-
κές τους ικανότητές σε μια πίστα-μικρογραφία 
του παγκοσμίου πρωταθλήματος  Red Bull Air 
Race.
Χορηγοί Επικοινωνίας του φεστιβάλ ήταν 
οι εφημερίδες «O Φιλελεύθερος» και «The 
Cyprus Weekly», το ράδιο «Sfera» και το τηλε-
οπτικό κανάλι «MEGA».
το φεστιβάλ παρουσίασε στην κύπρο για 
πρώτη φορά η Δημιουργική Ομάδα 
Schooligans ενώ τη διοργάνωση – παραγωγή 
ανέλαβε η εταιρεία Roll Out Vision Services.
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Δήμαρχος εδώ και 25 σχεδόν χρόνια ο Ανδρέ-
ας Πέτρου έχει συνδέσει το όνομα του με όλα 
τα έργα ανάπλασης και εκσυγχρονισμού της 
Αγλαντζιάς.
Η βελτίωση του οδικού δικτύου, η δημιουργία 
αποχετευτικού συστήματος, η αναζωογόνηση 
της Παλιάς Αγλαντζιάς και η εισαγωγή του Αυ-
τοματοποιημένου Συστήματος Ενοικίασης Πο-
δηλάτων είναι μόνο μερικά από τα έργα που 
έχουν υλοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια.
Για όλα αυτά και άλλα έργα που προγραμ-
ματίζονται να γίνουν μιλά στην εφημερίδα 
«Εν δήμω Αγλαντζιάς» ο Δήμαρχος Ανδρέας 
Πέτρου.

- Τι έργα έχουν γίνει αναφορικά με το οδικό 
δίκτυο Αγλαντζιάς;
- Όταν ξεκινούσαμε την δημαρχία στην Αγλα-
ντζιά ξεκινούσαμε με ένα όραμα. να εξελίξου-
με την Αγλαντζιά σε μια ευρωπαϊκή πόλη, που 
σημαίνει συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των δημοτών.
Βάση αυτού του κεντρικού στόχου τα εκάστοτε 
δημοτικά συμβούλια έβαζαν την πολιτική τους 
και ενέκριναν τα πενταετή αναπτυξιακά και 
άλλα προγράμματα. κάθε χρόνο γίνεταισε ετή-
σιες συγκεντρώσεις ένας απολογισμός για το 
τι έχει γίνει. το τρίτο στοιχείο είναι ότι ξεκαθα-
ρίζαμε μεταξύ μας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση 
δεν είναι χώρος για κομματικές ή οποιοσδήπο-
τε άλλες σκοπιμότητες αλλά είναι έπαλξη αγώ-
να για προσφορά προς τον άνθρωπο. 
το τέταρτο στοιχείο, το οποίο πρέπει να λεχθεί, 
είναι ότι λέγαμε μεταξύ μας πως για να πετύ-
χουμε τους στόχους του εκάστοτε πενταετούς 
προγράμματος θα έπρεπε να έχουμε στενή 
επαφή με τους δημότες μας. Δηλαδή, ο δημό-
της, ο πολίτης να μπει στο πετσί της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και αντίστροφα. 
λοιπόν, με βάση το πέμπτο πενταετές πρό-
γραμμα αρχίσαμε την δημιουργία κάποιων 
συγκεκριμένων έργων. Σε συνεννόηση και συ-
νεργασία με την κεντρική διοίκηση, δηλαδή με 
το τμήμα Πολεοδομίας και Δημοσίων Έργων, 
έχει ολοκληρωθεί ο περιφερειακός δρόμος 
μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη. Είναι 
ένα εξαιρετικό έργο από άποψη σύγχρονου και 
προπάντων λειτουργικού. Περιλαμβάνει δια-
βάσεις πεζών, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, 
δύο κυκλικούς κόμβους και έχει διευκολύνει 
τα μέγιστα την τροχαία κίνηση. και πρέπει να 
μπλέξω το εγκώμιο αυτούς που σχεδίασαν το 
έργο αυτό που είναι λειτουργοί του τμήματος 
Πολεοδομίας και Δημοσίων Έργων.
Διεξήγαμε πραγματικά ένα αγώνα για να μπει 
μπροστά το έργο που λέγεται εκσυγχρονισμός 
των λεωφόρων Αγλαντζιάς, λάρνακος και Αμ-
μοχώστου. Ύστερα από πολλές συναντήσεις, 
συσκέψεις και άλλα, καταφέραμε και την πρώ-

τη του Σεπτέμβρη προκηρύσσονται προσφορές 
από το τμήμα Δημοσίων Έργων για δημιουργία 
αυτού του μεγάλου και μοναδικού έργου σε ότι 
αφορά το οδικό δίκτυο.
Η λεωφόρος ρικ όπου πριν μερικά χρόνια έγινε  
η Α’ φάση του εκσυγχρονισμού της, έχει μείνει 
το Β΄ μέρος. Πάλι, μετά από πολλές προσπά-
θειες, συζητήσεις και πιέσεις, οι προσφορές 
προκηρύχτηκαν και 16 του ιούνη γίνεται η κα-
τακύρωση για να ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός 
της λεωφόρου ρικ.
κάπου εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός 
ότι όλοι οι δρόμοι της πόλης - επειδή μπήκε το 
αποχετευτικό σύστημα - γίνονται επάλειψη. 
Όλοι οι δρόμοι, εκατόν τόσα χιλιόμετρα επα-
λείφονται και στην ουσία μετατρέπονται σ’ 
ένα σύγχρονο οδόστρωμα. Αυτά για το οδικό 
δίκτυο.
- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα αποχετευτικά 
έργα του Δήμου;
- το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων είναι το 
μεγαλύτερο νομίζω έργο που έχει γίνει στην 
Αγλαντζιά και στους υπόλοιπους δήμους της 
μείζονος λευκωσίας. Ξεκίνησε πριν 3½ τόσα 
χρόνια και βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη 
θέση να πούμε ότι το αποχετευτικό σύστημα 
είναι πλέον μια πραγματικότητα. Έχει λειτουρ-
γήσει τώρα και 1½ μήνα σε μια περιοχή που 
ενώθηκε και σταδιακά, περίπου σε τρεις μήνες, 
θα ενωθούν όλες οι περιοχές της Αγλαντζιάς. 
Απομένει μια περιοχή που βρίσκεται νότια του 
Φιλοξένια η οποία περιοχή θα ενωθεί τον Σε-
πτέμβρη. 
Έτσι, ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει σχέση 

με το Περιβάλλον, την Δημόσια υγεία και την 
καθαριότητα έχει λυθεί πλέον οριστικά.
- Η πετυχημένη αυτή αναζωογόνηση της Πα-
λιάς Αγλαντζιάς πώς έχει επιτευχθεί;
- Μέσα στους στόχους από την πρώτη πενταε-
τία είχαμε το κεφάλαιο που λέγεται διατήρηση 
του χαρακτήρα της Παλιάς Αγλαντζιάς. 
το πρώτον βήμα ήταν να κηρυχτούν, αν δεν 
κάνω λάθος, 23 κτίρια διατηρητέα. το δεύτε-
ρο βήμα ήταν η δημιουργία του πολιτιστικού 
κέντρου «το σκαλί» και τρίτο η πλακόστρωση 
δρόμων και πλατειών.
Στην ουσία, αυτό το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
εξολοκλήρου. τώρα, στην περιοχή έχουν μείνει 
μερικοί δρόμοι που ακόμα δεν έχουν πλακο-
στρωθεί και αυτή η είναι η τέταρτη φάση της 
πλακόστρωσης. Ήδη έχουμε στείλει το αίτημα 
μας στην κυβέρνηση, στο τμήμα Πολεοδομίας, 
για να ολοκληρωθεί το έργο της διατήρησης 
του χαρακτήρα της Παλιάς Αγλαντζιάς που 
όπως προανέφερα περικλείει την πλακόστρω-
ση των δρόμων της περιοχής.
Ο Δήμος αγόρασε τα κτίρια που ήταν το καφε-
νείο και το μπακάλικο της περιοχής, τα οποία 
συντήρησε και τα λειτουργεί, το ένα ως πολιτι-
στικό κέντρο και το άλλο ως εστιατόριο καφε-
νείο. Πέραν τούτου, η ΣΠΕ Αγλαντζιάς αγόρασε 
ένα κτίριο, τα πρώτα γραφεία της Συνεργατι-
κής και τα εξέλιξε σε Πολιτιστικό κέντρο.
Θα πρέπει να πούμε ότι αποτελεί ένα εξαιρετι-
κό έργο. Είναι πραγματικά ένα στολίδι για την 
Παλιά Αγλαντζιά. να σημειώσουμε επίσης ότι 
πιο πέρα βρίσκεται η άλλη μας πλατεία στην 
οποία έχει γίνει το Μνημείο Ηρώων και Πεσό-

ντων της Αγλαντζιάς.
- Ποια άλλα έργα προγραμματίζονται να γί-
νουν στην Αγλαντζιά;
- Από την αρχή δώσαμε μεγάλη σημασία στην 
ασφάλεια των πεζών. Γι’ αυτό και έχουμε εφαρ-
μόσει σε μεγάλη κλίμακα το άρθρο 17 του Περί 
οδών και οικοδομών νόμου, που σημαίνει ότι 
ο Δήμος προχωρεί στην δημιουργία πεζοδρο-
μίων εντός της πόλης και χρεώνει τους δημότες 
οι οποίοι πληρώνουν με δόσεις διάρκειας δέκα 
χρόνων το αναλογούν σ’ αυτούς ποσό.
Με βάση αυτήν την πολιτική στην Αγλαντζιά 
έχουμε 21 περιοχές - μικρές και μεγάλες - από 
τις οποίες 14 έχουν πλέον πεζοδρόμια. τώρα, 
οι υπηρεσίες μας ετοιμάζουν τα σχέδια για την 
δημιουργία πεζοδρομίων σε άλλες 2 - 3 περιο-
χές. Επομένως, ένα από τα έργα είναι η συνέχι-
ση της δημιουργίας πεζοδρομίων και ποδηλα-
τοδρόμων εντός της πόλης.
Ένα δεύτερο έργο είναι η δημιουργία ποδηλα-
τοδρόμου, από τα βόρεια του δασίλειου της 
ΠΑκ, στην λεωφόρο λάρνακος, θα προχωρά 
προς τα νότια, θα περνά μέσα από την υπόγεια 
διάβαση της λεωφόρου Αγλαντζιάς και θα ενώ-
νεται με την λεωφόρο Ακαδημίας, κυρηνείας, 
Πανεπιστημιούπολη.
Επίσης, βρίσκονται υπό εξέλιξη ο εκσυγχρονι-
σμός του δημοτικού πάρκου της Αγλαντζιάς, 
ο εκσυγχρονισμός του δημοτικού αθλητικού 
κέντρου, που είναι ένα βασικό έργο διότι 
αφορά την νεολαία. τούτος ο εκσυγχρονισμός 
σημαίνει τοποθέτηση τεχνητού χορτοτάπητα, 
δημιουργία πέντε γηπέδων: τριών futsal, ένα 
μπάσκετ και ένα τένις. 
Περιλαμβάνει ακόμη τον εκσυγχρονισμό των 
κερκίδων, αποδυτηρίων κ.τ.λ.. Θα δώσουμε 
δηλαδή μια νέα, σύγχρονη μορφή στο αθλητι-
κό κέντρο που όπως τόνισα αφορά τα αθλητικά 
μας σωματεία και στην ουσία την νεολαία.
να πούμε επίσης πως προχωρούμε στην δη-
μιουργία της λεγόμενης πίστας skate board 
που θα αφορά την νεολαία. Είμαστε στο πρώ-
το στάδιο για αυτό το έργο το οποίο θεωρού-
με πολύ επιβεβλημένο για να έχουν διέξοδο. 
Βρισκόμαστε σε επαφή με το υπουργείο Εσω-
τερικών για να μας δοθεί κατάλληλη κρατική 
γη. Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει προκαταρτι-
κές σκέψεις. Θεωρώ και αυτό ένα πολύ ωραίο 
έργο όσον αφορά τη νεολαία.
Επίσης, από την πρώτη του ερχόμενου Σε-
πτέμβρη θα λειτουργήσουμε το πρόγραμμα 
«Ανοιχτό Σχολείο» και θα δημιουργήσουμε το 
Δημοτικό Συμβουλευτικό κέντρο. υπάρχουν οι 
αποφάσεις και τα καταστατικά για τα δύο αυτά 
προγράμματα και τίθενται σε εφαρμογή όπως 
είπα από την πρώτη του Σεπτέμβρη.
- Η εισαγωγή του Αυτοματοποιημένου Συστή-
ματος Ποδηλάτων τι επιπλέον ανάγκες δημι-
ουργεί σε θέματα ποδηλατοδρόμων κτλ;
- το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ενοικίασης 
Ποδηλάτου είναι ένα επαναστατικό, πρωτοπο-
ριακό πρόγραμμα την εισαγωγή του οποίου πε-
τύχαμε με το Πανεπιστήμιο κύπρου. να πούμε 
ότι η εισαγωγή και εφαρμογή του γίνεται στα 

Ανδρέας Πέτρου - Δήμαρχος Αγλαντζιάς: 
Η ευρωπαϊκή Αγλαντζιά ήταν και είναι το όραμα μας

«Προχωρούμε στην δημιουργία 
πίστας skate board»

«Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
έπαλξη αγώνα για προσφορά προς 
τον άνθρωπο»

πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, του 
λεγόμενου Intelligence Energy Euro tat. Δηλα-
δή φοιτητές του σήμερα, πολίτες του αύριο. 
Πήραμε αυτό το πρόγραμμα το 2007 και έκλει-
σε τον Απρίλη του 2010. το πρόγραμμα αυτό 
προνοεί το Αυτοματοποιημένο Σύστημα ενοι-
κίασης Ποδηλάτων. τι σημαίνει αυτό το πρό-
γραμμα; Σημαίνει ότι θα τοποθετηθούν τέσσε-
ρις σταθμοί ενοικίασης ποδηλάτου εντός της 
πόλης. Ένας στην συμβολή των δύο λεωφόρων 
λάρνακος - Αγλαντζιάς, ένας στις εγκαταστά-
σεις του Πανεπιστημίου στην καλλιπόλεως, 
ένας στην λεωφόρο κυρηνείας και ένας στην 
Πανεπιστημιούπολη. 
Σε αυτούς τους τέσσερις σταθμούς θα τοπο-
θετηθούν 50 ποδήλατα, τα οποία θα μπορεί 
ο καθ’ ένας να χρησιμοποιήσει. Πώς; Θα βάζει 

την visa card και το σύστημα θα του δίνει ένα 
ποδήλατο. Οι πρώτες δύο ώρες θα είναι εντε-
λώς δωρεάν και οι υπόλοιπες ώρες – μέχρι 24 
ώρες – θα είναι ένα ή δύο ευρώ την ώρα. το 
πρόγραμμα υοθέτησαν όλοι οι Δήμοι. Επομέ-
νως, το πρόγραμμα αυτό θα αφορά ολόκληρη 
την λευκωσία.
τώρα πια τίθεται το ερώτημα για το τι θα γίνει 
με την υποδομή, δηλαδή τους ποδηλατοδρό-
μους. Εμείς όταν μιλούσαμε για την υποδομή 
εννοούσαμε ότι πρέπει να γίνουν πραγματικοί 
ποδηλατοδρόμοι. Όμως, όταν μπήκανε και οι 
υπόλοιποι Δήμοι στο πρόγραμμα αντιληφθή-
καμε ότι οι πόλεις που το εγκαθίδρυσαν δεν 
έχουν παντού ποδηλατοδρόμους αλλά χρησι-
μοποιούν ποδηλατολωρίδα εντός της ασφάλ-
του ή χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό, το υπουργείο Συγκοινωνι-
ών και Έργων προχωρά στην ολοκλήρωση με-
λέτης για το που θα γίνουν ποδηλατολωρίδες, 
που θα χρησιμοποιούνται ως ποδηλατοδρόμοι 
σε κάθε πόλη.

Η συμφωνία έχει υπογραφεί με την εταιρεία 
και αρχίζουν δουλειά, να εγκαταστήσουν δη-
λαδή τους σταθμούς και τα ποδήλατα. και η 
συμφωνία μας προνοεί όπως το σύστημα αυτό 
εγκατασταθεί σε τέσσερις μήνες. Εμείς σαν 
Αγλαντζιά τους είπαμε ότι θέλουμε τους σταθ-
μούς και τα ποδήλατα πριν λειτουργήσει το 
Πανεπιστήμιο και τα Γυμνάσια και μας είπαν 
ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε.
λέμε πριν ανοίξουν τα σχολεία διότι θεωρώ 
κομβικό σημείο να ξεκινήσει ο φοιτητής, το 
παιδί του Γυμνασίου με το ποδήλατο αρχές 
του χρόνου. Αυτό θα βοηθήσει στο να δοθούν 
τα κατάλληλα μηνύματα στον υπόλοιπο κόσμο. 
Είπα στην αρχή ότι το θεωρώ ένα επαναστατι-

κό, πρωτοποριακό πρόγραμμα από το γεγονός 
και μόνο ότι η εφαρμογή του συνεπάγεται τε-
ράστια οφέλη. Πρώτα προσπαθούμε να μειώ-
σουμε την χρήση του IX, το οποίο αυτοκίνητο 
επιφέρει ζημιά στο περιβάλλον με τους ρύ-
πους και ζημιά στην τσέπη. Σε αντίθεση με το 
ποδήλατο το οποίο ως μέσο κυκλοφορίας είναι 
ανέξοδο και η χρήση του δεν συνεπάγεται τους 
λεγόμενους ρύπους. 
και αφού μιλούμε για το περιβάλλον, να μου 
επιτρέψετε να πω ότι από την 1η του Οκτώβρη 
το 2008 σαν Δήμος Αγλαντζιάς εισήγαμε την 

ανακύκλωση. Από τα στοιχεία που παίρνουμε 
βλέπουμε ότι το σύστημα αυτό έχει μια πολύ 
καλή εξέλιξη. Δηλαδή, διαρκώς όλο και περισ-
σότερος κόσμος το εισάγει. υπολογίζω να πά-
ρει κατακόρυφη ανοδική πορεία όταν εφαρμό-
σουμε ένα πιλοτικό σύστημα για τα σκύβαλα. 
Βάση του συστήματος αυτού θα παίρνουμε τα 
σκύβαλα, θα τα ζυγίζουμε και θα χρεώνεται το 
κάθε νοικοκυριό με βάση το βάρος των σκυβά-
λων του. Αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μια 
περιοχή της Αγλαντζιάς και αν δούμε και πετύ-
χει θα το επεκτείνουμε σε ολόκληρη την πόλη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ
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Ο Δήμος Αγλαντζιάς τείνει να καταστεί πρω-
τεύουσα του Πολιτισμού. Το πολιτιστικό 
κέντρο «το σκαλί» αποτελεί από μόνο του 
ισχυρή απόδειξη των φώτων που από καιρό 
έχουν λούσει την περιοχή που ονομάζουμε 
Αγλαντζιά. Πέραν όμως της υποδομής, μεγά-
λη σημασία έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι 
μεριμνούν ώστε να παίρνει σάρκα και οστά το 
πολιτιστικό όραμα και πανόραμα των Αγλα-
ντζιωτών. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, 
ο Γιώργος Λουκαΐδης, ως πρόεδρος της Πολι-
τιστική Επιτροπής του Δήμου Αγλαντζιάς μας 
μιλά για τα έργα, τους στόχους και το όραμα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Ποια τα βασικά έργα πολιτιστικής υποδομής 
που έχει να επιδείξει σήμερα ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς;
-  Όταν αναφερόμαστε σε έργα υποδομής πο-
λιτιστικού χαρακτήρα στον Δήμο Αγλαντζιάς 
πρέπει να αναφερθούμε πρώτα και πάνω απ’ 
όλα στο διαμάντι του Δήμου που είναι το πο-
λιτιστικό κέντρο «το σκαλί», το οποίο βεβαί-
ως, παράλληλα και ταυτόχρονα αποτελεί ένα 
σημαντικό πολιτιστικό χώρο για την ευρύτερη 
λευκωσία. Θα  πρέπει να αναφέρουμε, πέ-
ραν του αμφιθεάτρου,  τις σπηλιές που έχουν 
διαμορφωθεί στον ίδιο χώρο και οι οποίες 
αξιοποιούνται για πολιτιστική δραστηριότη-
τα καθώς επίσης και τις πλατείες της Παλιάς 
Αγλαντζιάς όπως έχουν διαμορφωθεί και οι 
οποίες σφύζουν από ζωή και γενικότερα την 
ανάπλαση του χώρου της Παλιάς Αγλαντζιάς.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 
στον Δήμο μας φιλοξενούνται, όχι με την μορ-
φή της δημοτικής ιδιοκτησίας, το πολιτιστικό 
κέντρο Βλαδίμηρος καυκαρίδης που επίσης 
αποτελεί ένα στολίδι ενώ δεν θα πρέπει να πα-
ραλείψουμε τα σημαντικά έργα πολιτιστικής 
υποδομής που έχουν δημιουργηθεί στα δημο-
τικά όρια του Δήμου Αγλαντζιάς στα πλαίσια 
της Πανεπιστημιούπολης, την οποία φιλοξε-
νούμε.
Πέραν των πιο πάνω, μπορεί αν αναφερθεί 
κανείς και στα έργα αθλητικής υποδομής που 
υπάρχουν στο Δήμο Αγλαντζιάς όπως είναι το 
κολυμβητήριο μας και το αθλητικό κέντρο το 
οποίο πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί και πρό-
κειται να αξιοποιηθεί από τα σωματεία πρωτί-
στως αλλά και γενικότερα τους δημότες Αγλα-
ντζιάς.
Στην Αγλαντζιά φιλοξενείται επίσης και το «θέ-

ατρο Επίγονοι» το οποίο  εμπλουτίζει την πολι-
τιστική υποδομή του Δήμου.
- Ποιοι οι βασικοί άξονες της πολιτιστικής πο-
λιτικής του Δήμου Αγλαντζιάς;
- το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί 
ως βασικός πυλώνας/άξονας της πολιτιστικής  
πολιτικής του Δήμου Αγλαντζιάς είναι ότι η 
δική μας αντίληψη για την πολιτιστική προ-
σφορά έχει ένα ξεκάθαρο κοινωνικό περιεχό-
μενο. Ειδικότερα ο στόχος μας είναι οι δημότες 
Αγλαντζιάς και ευρύτερα, οι πολίτες της μείζο-
νος λευκωσίας να έχουν πρόσβαση, πραγμα-
τική πρόσβαση στα παραγόμενο πολιτιστικό 
αγαθό. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι  όλες σχε-
δόν οι δραστηριότητες που ο Δήμος Αγλαντζιάς 
διοργανώνει προσφέρονται δωρεάν προς τους 
δημότες μας και αυτό συντελείται, ανεξάρτητα 
από το υψηλό κόστος που καμιά φορά αυτές 
συνεπάγονται, στον προϋπολογισμό του Δή-
μου. και το αναφέρω τούτο διότι είναι γνωστό 
ότι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού λόγω των 
υψηλών τιμών που καθορίζονται στα διάφορα 
πολιτιστικά δρώμενα δεν έχει την δυνατότητα 
πρόσβασης. 
Ο δεύτερος κεντρικός άξονας ή πυλώνας της πο-
λιτικής μας ως Δήμος είναι η ποιότητα της πο-
λιτιστικής δημιουργίας.  Δυστυχώς, στην σύγ-
χρονη εποχή κατακλυζόμαστε από προϊόντα 
μαζικής υποκουλτούρας, τα οποία κάθε άλλο 
παρά συμβάλλουν στην πολιτιστική άνοδο και 
πνευματική ανάπτυξη του τόπου. Οπόταν, ως 
Δήμος σταθερά επιλέγουμε να στηρίζουμε και 

να προχωρούμε σε πολιτιστικές δραστηριότη-
τες οι οποίες έχουν ποιοτικό χαρακτήρα και 
που πραγματικά υποβοηθούν στην πολιτιστική 
και πνευματική ανάπτυξη του τόπου, των δη-
μοτών μας και των πολιτών ευρύτερα. 
Ο τρίτος άξονας της πολιτιστικής μας πολιτικής 
είναι η ποικιλότροπη στήριξη της ντόπιας δημι-
ουργίας, των δικών μας ανθρώπων που βρίσκο-
νται και εργάζονται στον χώρο του πολιτισμού 
μέσα σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Οπό-
ταν ως Δήμος έχουμε κεντρική προτεραιότητα, 
και αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες 
μας, να φιλοξενούμε και να στηρίζουμε την πο-
λιτιστική δημιουργία που προέρχεται από τους 
δημότες μας αλλά και γενικότερα από κύπρι-
ους δημιουργούς. κατά συνέπεια, στις διάφο-
ρες δραστηριότητες που αναπτύσσουμε, στα 
πλαίσια του ετήσιου Φεστιβάλ, φιλοξενούνται 
τοπικά σχήματα και γενικότερα κυπριακές δυ-
νάμεις. Δίνεται δηλαδή βήμα έκφρασης στους 
κύπριους δημιουργούς. 
Παράλληλα ως Δήμος Αγλαντζιάς στηρίζουμε 
ποικιλοτρόπως την πολιτιστική ανάπτυξη με 
οικονομικές χορηγίες και όχι μόνον στα τοπι-
κά πολιτιστικά σχήματα και ομάδες. Εννοείται 
ότι τα περιορισμένα οικονομικά μέσα που δια-
θέτει ο Δήμος, αντικειμενικά θέτουν περιορι-
σμούς σ΄ αυτή μας τη δυνατότητα.
- Με ποιο τρόπο διευκολύνεται η συμμετοχή 
των νέων στα πολιτιστικά δρώμενα του Δή-
μου;
- και εδώ υπάρχει μια πλούσια δραστηριότητα 

που αξιοποιεί και δίνει βήμα στην νεολαία μας, 
στους νέους ανθρώπους στον Δήμο Αγλαντζιάς.
Θα μπορούσα περιληπτικά να αναφερθώ στην 
συνεργασία που έχουμε με τις σχολικές μονά-
δες, τα πολιτιστικά σχήματα γενικότερα που 
συγκροτούνται στα πλαίσια των σχολικών μο-
νάδων που υπάρχουν στην Αγλαντζιά. Αναφέ-
ρομαι στα έξι Δημοτικά και στα δύο Γυμνάσια 
που λειτουργούν στον Δήμο Αγλαντζιάς και τα 
οποία παράγουν σημαντική πολιτιστική δρα-
στηριότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις σχήματα 
από τα σχολεία μας φιλοξενούνται στις πολιτι-
στικές δραστηριότητες του Δήμου ή τυγχάνουν 
άλλης μορφής στήριξη.
Έχουμε επίσης προωθήσει από φέτος το και-
νοτόμο πρόγραμμα της προώθησης της ανα-
γνωσιμότητας υπό τον τίτλο «Εγώ διαβάζω. 
Εσύ;», με δραστηριότητες που είχαν γίνει στα 
Δημοτικά Σχολεία και αφορούσαν κυρίως τις 
αναγνώσεις επωνύμων και όχι μόνο. Μέσα 
από το Συμβούλιο νεολαίας προωθείται ακό-
μη το Φεστιβάλ ροκ μουσικής κάτω από τον 
τίτλο «Ήχος των νέων». Έχουμε τις παιδικές 
κατασκηνώσεις όπου επίσης δίνονται διέξοδοι 
στους νέους και που πέραν της ψυχαγωγίας 
περιλαμβάνουν και πολιτιστική δημιουργία. 
Παράλληλα και ταυτόχρονα, έχουμε την παιδι-
κή χορωδία του Δήμου που ξεκίνησε εκ νέου τη 
λειτουργία της από την φετινή χρονιά και έχει 
αγκαλιαστεί από αριθμό παιδιών.  
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πρωτοβουλί-
ες και δραστηριότητες μας που απευθύνονται 
ειδικότερα στη νέα γενιά. 
- Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πολιτιστικές και-
νοτομίες του Δήμου σας; 
- Όπως ανέφερα προηγουμένως, αποτελεί και-
νοτομία για τα δημοτικά πράγματα στην κύπρο 
ευρύτερα, η προώθηση της αναγνωσιμότη-
τας μέσα από την εκστρατεία «Εγώ διαβάζω. 
Εσύ;». Έγινε φέτος η αρχή και στόχος μας είναι 
να συνεχίσουμε και να αναβαθμίσουμε αυτή 
την πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα, ο θεσμός 
που έχει καθιερωθεί  και που θεωρείται ότι 
είναι πρωτοποριακός, είναι το Φεστιβάλ Jazz 
μουσικής το οποίο διοργανώνεται στον Δήμο 
Αγλαντζιάς τα τελευταία τρία χρόνια. να πού-
με ότι φέτος, διοργανώθηκε με επιτυχία το 4ο 
Jazz Φεστιβάλ στο Δήμο Αγλαντζιάς το οποίο 
φιλοξένησε κυπριακά σχήματα αλλά και άλλες 
ομάδες που προέρχονται από το εξωτερικό. 
Πρόκειται για  καινοτόμο είδος Φεστιβάλ το 
οποίο, σε όλα αυτά τα χρόνια που διοργανώ-
νεται, δείχνει να σημειώνει τεράστια επιτυχία 
και να αγκαλιάζεται από τους λάτρεις της Jazz 
μουσικής.

Γιώργος λουκαΐδης: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Αγλαντζιάς

«Γιορτή πολιτισμού το ετήσιο Φεστιβάλ»

«Βήμα έκφρασης στους Κύπριους 
δημιουργούς»

- Ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες φιλοξενεί ή διοργανώνει 
το επόμενο διάστημα ο Δήμος Αγλαντζιάς; 
- το  μήνα ιούλιο έχουμε τη πολιτικοκοινωνική και μουσικοχο-
ρευτική Επιθεώρηση «Δι’ ευχών των κομμάτων, ημών» που 
ανεβάζει το «θέατρο Επίγονοι», την συναυλία του ισπανικού 

Συγκροτήματος «Nikosia», την  χορευτική παράσταση της Σχο-
λής Χορού Rebel Dancers, το 4ο Φεστιβάλ ροκ και με τα μουσι-
κής που φέρει τον τίτλο «Ήχος των νέων» και την κωμωδία του 
Φάνου ναθαναήλ «Ο Σσώγαμπρος». 
Όλα αυτά ακολουθεί το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός του 

Δήμου, που είναι το ετήσιο Φεστιβάλ και το οποίο αποτελεί 
πραγματικά μια γιορτή πολιτισμού. Σε αυτό θα φιλοξενηθούν 
για μια ακόμη φορά πλείστες τόσες μορφές τέχνης όπως θέ-
ατρο, μουσική, εικαστικά, χορός, παιδικές παραστάσεις κ.ο.κ. 
λεπτομέρειες θα μπορούμε να δώσουμε στην συνέχεια.

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 3 ιουλίου 2010 στο Δημο-
τικό κολυμβητήριο Αγλαντζιάς οι Β’ Διαδημοτικοί κολυμβη-
τικοί Αγώνες.  τους αγώνες διοργάνωσαν από κοινού ο Δή-
μος Αγλαντζιάς, η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, ο ναυτικός 
Όμιλος Αγλαντζιάς και το Συμβούλιο νεολαίας του Δήμου 
Αγλαντζιάς. 
Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές, ηλικίας από 8-11 ετών, 
από τον αδελφοποιημένο με την Αγλαντζιά Δήμο ζωγράφου 
(4 παιδιά), το συνεργαζόμενο Δήμο Βουκουρεστίου (τομέας 
1) ρουμανίας (6 παιδιά) καθώς και οι ναυτικοί Όμιλοι Αγλα-
ντζιάς (6 παιδιά), λευκωσίας (6 παιδιά) και λακατάμιας (6 
παιδιά). 
τα αγωνίσματα στα οποία έλαβαν μέρος οι αθλητές είναι το 
Πρόσθιο 50μ., Ελεύθερο 50μ., Ύπτιο 50μ., Πεταλούδα 50μ., 
Μικτή Ατομική 100μ., 4x50 Ελεύθερο και 4x50 Μικτό.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αντρέας Πέτρου, μεταξύ 
άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει στη σημε-
ρινή εποχή για υγιή απασχόληση της νεολαίας μέσω του 
αθλητισμού και στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος 
Αγλαντζιάς προς αυτό τον σκοπό. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι 
οι Διαδημοτικοί κολυμβητικοί Αγώνες θα πρέπει να εγκαθι-
δρυθούν ως ετήσιος θεσμός με την εναλλαγή των αδελφο-
ποιημένων Δήμων με την Αγλαντζιά που θα αναλαμβάνουν 
τη φιλοξενία των αγώνων. κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην 
παρουσία των μελών αντιπροσωπειών από τον αδελφοποιη-
μένο με την Αγλαντζιά, Δήμο ζωγράφου Ελλάδος. 
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δημοτικός Σύμβουλος ιορδάνης 
ιορδάνους, Πρόεδρος της Επιτροπής νεολαίας και Αθλητι-

σμού, ο οποίος τόνισε ότι η διοργάνωση τέτοιων αθλητικών 
γεγονότων καλλιεργεί το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας των 
νέων και τους οπλίζει με ηθικές αξίες ικανές να δώσουν ορ-
θές λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη νεολαία.
τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες ήταν κατενθουσι-
ασμένα και το διασκέδασαν με την ψυχή τους.  Όπως μας 
δήλωσαν τόσο τα παιδιά όσο και οι προπονητές τους, για 
εκείνους δεν είχε σημασία η νίκη αλλά το ευ αγωνίζεσθαι  
και η γνωριμία με άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Γενικά η 
όλη ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε στους αγώνες έμοιαζε με 
γιορτή και πανηγύρι προς τιμή των αθλητικών ιδεωδών του 
ολυμπιακού πνεύματος και συνεργασίας. 
Οι προπονητές των παιδιών από το Δήμο ζωγράφου και 
Δήμο Βουκουρεστίου (τομέας 1)  εξέφρασαν τις ευχαριστί-
ες τους προς το Δήμο Αγλαντζιάς για την όλη διοργάνωση 
και κάλεσαν το ναυτικό Όμιλο Αγλαντζιάς σε αγώνες που θα 
πραγματοποιηθούν στους δικούς τους Δήμους.
Σημασία βέβαια δεν έχει ποιος Δήμος / ναυτικός Όμιλος 
κατέκτησε τα περισσότερα μετάλλια, αλλά σας αναφέρουμε 
ενημερωτικά τους τρεις πρώτους ομίλους. την πρώτη θέση 
κατέκτησε η ομάδα από το Δήμο ζωγράφου με 7 χρυσά, τη 
δεύτερη ο ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς και λευκωσίας με 2 
χρυσά και την τρίτη ο ναυτικός Όμιλος λακατάμιας με 1 χρυ-
σό. 
τις απονομές των μεταλλίων έκαναν ο Δήμαρχος Αντρέας Πέ-
τρου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής νεολαίας και Αθλητισμού 
κ. ιορδάνης ιορδάνους, ο Πρόεδρος του ναυτικού Ομίλου 
Αγλαντζιάς κ. Γεώργιος Πατσαλής, Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.α.

Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια αδελφοποίησης
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗκΕ Η ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΑΖΟΦ ΡωΣΙΑΣ

κΟΛΥΜΒΗΤΙκΟΙ ΑΓωΝΕΣ

Στα πλαίσια των εορτασμών των 20χρόνων αδελφοποίησης 
Αγλαντζιάς – Αζόφ Ρωσίας πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 
αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν 
μέλη και εκπρόσωποι των δύο Δήμων.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διοργάνωσε την Πέμπτη 1 ιουλίου 2010 στο 
αναβαθμισμένο επιστρωμένο με πλαστικό χορτοτάπητα Δημο-
τικό Αθλητικό κέντρο Αγλαντζιάς, φιλικό αγώνα μίνι ποδοσφαί-
ρου μεταξύ των Δήμων Αγλαντζιάς και του αδελφοποιημένου 
με την Αγλαντζιά Δήμου Αζόφ ρωσίας. Η εκδήλωση άνοιξε με 
μουσική από το νεανικό σχήμα ECHOES, το οποίο κατενθουσία-
σε το φίλαθλο κοινό. 
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αντρέας Πέτρου, μεταξύ άλλων, 
αναφέρθηκε στο θεσμό των διδυμοποιήσεων, στις πολύ καλές 
σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο Δήμων και τις εκδηλώ-
σεις που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια των 20χρονων 
της διδυμοποίησης. κλείνοντας αναφέρθηκε και στην παρου-
σία των μελών αντιπροσωπειών από το διδυμοποιημένο με 
την Αγλαντζιά Δήμο ζωγράφου Ελλάδας και το συνεργαζόμενο 
Δήμο Βουκουρεστίου (τομέας 1), ρουμανίας.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Sergey Ryabokov Πρόεδρος της Δού-
μας του Αζόφ ρωσίας, ο οποίος τόνισε τις πολύ καλές σχέσεις 
που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο Δήμους και συνεχάρηκε το 
Δήμο για την πετυχημένη αυτή εκδήλωση. 
Ο αγώνας έληξε με νίκη της ομάδας του Δήμου Αζόφ ρωσίας.  
Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή κυπέλλου στη νικήτρια 
ομάδα Αζόφ ρωσίας και μεταλλίων στους παίχτες που έλαβαν 
μέρος.     

 Συνάντηση

την Πέμπτη και την Παρασκευή 1 και 2 ιουλίου 2010 πραγμα-
τοποιήθηκε στο Πολιτιστικό κέντρο “το σκαλί” συνάντηση των 

υπευθύνων των τμημάτων των Δήμων Αγλαντζιάς και των αδελ-
φοποιημένων με την Αγλαντζιά Δήμων Αζόφ ρωσίας και ζωγρά-
φου Ελλάδας με στόχο την αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή 
εμπειριών.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. 
Αντρέας Πέτρου ο οποίος τόνισε ότι μέσα από αυτή τη συνάντη-
ση οι υπηρεσιακοί και των τριών Δήμων θα επωφεληθούν τα μέ-
γιστα από την ανταλλαγή απόψεων. Ακόμη, ο Δήμαρχος ανέφε-
ρε ότι η συζήτηση θα αποτελέσει εφαλτήριο για προβληματισμό 
και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των εργασιακών 
τακτικών που ακολουθούνται και στους τρεις Δήμους. Η συνά-
ντηση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς υπήρξε γόνιμος 
διάλογος μεταξύ των παρευρισκομένων, ανταλλαγή καλών πρα-
κτικών και αποκόμιση πλούσιων εργασιακών εμπειριών.
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Παιδικές κατασκηνώσεις στον Πεδουλά
από το Δήμο Αγλαντζιάς και το Συμβούλιο κοινοτικής Ευημερίας
Εδώ και 22 χρόνια το Συμβούλιο κοινοτικής 
Ευημερίας (ΣκΕ) της Αγλαντζιάς διοργανώνει 
παιδικές κατασκηνώσεις στο όμορφο χωριό 
Πεδουλάς στις οποίες λαμβάνουν μέρος παι-
διά της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου.

Για τις ανάγκες της παιδικής κατασκήνωσης, το 
Συμβούλιο κοινοτικής Ευημερίας έχει έρθει σε 
συμφωνία με τις τοπικές αρχές του Πεδουλά 
όπου εξασφαλίστηκε χώρος στο Γυμνάσιο του 
όμορφου αυτού χωριού του τροόδους. Ειδικός 
χώρος ο οποίος έχει διαμορφωθεί από τους 
εθελοντές, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί για 
4 βδομάδες τα 200 περίπου παιδιά που κάθε 
φορά συμμετέχουν.
Πέραν των παιδιών, συμμετέχουν και άλλα 
ενήλικα πρόσωπα τα οποία επιτελούν συντονι-
στικό και επιτελικό ρόλο, με τα καθήκοντα του 
ομαδάρχη, των μαγείρων και των κάθε είδους 
βοηθών να κατανέμονται κατά τρόπο ορθολο-
γικό και αποτελεσματικό.
Η παιδική κατασκήνωση στον Πεδουλά χωρί-
ζεται σε 4 εβδομαδιαίες υποκατασκηνώσεις 
όπου σε κάθε μία από αυτές συμμετέχουν 
γύρω στα 50 παιδιά. Έτσι, τα παιδιά χωρίζο-
νται  κατά 5 δεκάδες οι οποίες τίθενται υπό 
την επίβλεψη και τον συντονισμό ενός ενήλικα 
ομαδάρχη καταλήγοντας δηλαδή σε μία οργα-
νωτική πυραμίδα στην κορυφή της οποίας βρί-
σκεται ο αρχηγός.
Η κατά αυτόν τον τρόπο οργάνωση της απο-
στολής διευκολύνει την μεταξύ των συμμετε-
χόντων συνεννόηση και αποτρέπει το ενδε-
χόμενο της διάσπασης και την κατά βούληση 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων. 
Αντίθετα, ακολουθείται κοινό εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευ-
τικές εκδρομές, δράσεις ψυχαγωγικές και θεα-
τρικές παραστάσεις.
Επίσης, η δομή της οργάνωσης εξασφαλίζει μια 
ασφαλή και καθαρή διαβίωση στο χωριό του 
Πεδουλά όπου επιλύονται οι εντάσεις χωρίς να 
χρειάζεται η επιβολή του όποιου συστήματος 
απαγορεύσεων και τιμωριών. Αυτό διατηρεί 
και τον παιδικό χαρακτήρα της κατασκήνωσης, 
όπου τα παιδιά θα ασχοληθούν με δημιουργι-

κά παιχνίδια και θα μάθουν να συμβιώνουν με 
άλλα παιδιά. 
Παράλληλα, τα παιδιά ανεξαρτητοποιούνται 
από τους γονείς, μαθαίνουν να αυτοεξυπηρε-
τούνται και έχουν την ευκαιρία το καθένα να 
εξελίξει και να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα ταλέ-
ντα του.
το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβλέπει μετα-
ξύ άλλων την ψυχαγωγία, την διασκέδαση και 
άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με τις 
εκδρομές, τους περιπάτους, τα παιχνίδια, τους 
διαγωνισμούς και τις άλλες δραστηριότητες, 
προσφέρονται (στα παιδιά) γνώσεις, καλλιερ-
γούνται στάσεις και παρέχονται εφόδια για να 
κρατήσουν μια ζωή.
Για παράδειγμα, στα πλαίσια της κατασκήνω-
σης διοργανώνεται εκδρομή στο κέντρο Περι-
βαλλοντικής ενημέρωσης και το Εθνικό Πάρκο 
τροόδους, όπου επιτυγχάνεται η απόκτηση ση-
μαντικών πληροφοριών για τα περιβαλλοντικά 

θέματα όπως είναι τα στοιχεία γεωλογίας, χλω-
ρίδας και πανίδας. Μάλιστα, δίνεται στα παι-
διά η ευκαιρία να δούνε από κοντά γεωλογική 
μακέτα, απολιθώματα και εκθέματα ζώων και 
πουλιών ενώ τους γίνεται μια επεξήγηση για το 
πώς η κύπρος έχει δημιουργηθεί.
Ενδιάμεσα, διάφοροι επίσημοι φορείς όπως ο 
κΟτ, ειδικοί στη διαφώτιση αναφορικά με τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες και άλλοι, επισκέπτο-
νται την κατασκήνωση, κατόπιν πρόσκλησης 
και παρουσιάζουν τα διάφορα προγράμματα 
στα παιδιά, διαφωτίζοντας και απαντώντας 
στις ερωτήσεις τους.
το τέλος της κατασκήνωσης θα σημάνει η πραγ-
ματοποίηση την τελευταία ημέρα της μικρής 
γιορτής κατά την οποία παρουσιάζονται στους 
γονείς όλα όσα τα παιδιά έχουν μάθει κατά την 
παραμονή τους στον όμορφο Πεδουλά!

Κώστας Κυπριανού - Γραμματέας ΣΚΕ

ΑθΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
καθ’ όλη την εβδομάδα κατά την οποία τα 
παιδιά βρίσκονται στην εξοχή, λαμβάνουν 
μέρος διάφορων ειδών δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις.
Αθλοπαιδιές, διαγωνισμοί, βραδιές με 
μουσική και βραδινοί περίπατοι είναι μόνο 
μερικές από τις οργανωμένες δράσεις της 
παιδικής κατασκήνωσης στον Πεδουλά. Οι 
ψυχαγωγικές και γυμναστικές αυτές δρα-
στηριότητες όπως το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, 
ο χορός και η δραματοποίηση συνιστούν το 
κατάλληλο είδος μέσου παροχής στα παι-
διά των προτύπων της συνεργασίας, της 
ομαδικότητας και της αλληλεγγύης.
Συνάμα, μέσω της άσκησης «τα παιδιά δυ-
ναμώνουν τις παλιές τους φιλίες και κάνουν 
νέες, ασκούνται στην αυτοσυντήρηση, κα-
τανικούν τους προσωπικούς τους φόβους, 
υποβάλλονται σε δοκιμασίες και χαλυβώ-
νουν την αυτοπεποίθηση τους».

Εκατόν σαράντα παιδιά πάνε διακοπές
Πραγματοποιούνται και φέτος οι θεσμικές 
παιδικές κατασκηνώσεις που διοργανώνει 
για είκοσι και πλέον χρόνια ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς και το Συμβούλιο κοινοτικής Ευημερί-
ας (Σ.κ.Ε.) Αγλαντζιάς.
Με σκοπό την ενημέρωση των γονιών και των 
παιδιών που θα λάβουν μέρος στην κατασκή-
νωση, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Α. Πέτρου κά-

λεσε την περασμένη τρίτη συνάντηση, όπου 
έδωσε πληροφορίες για τους σκοπούς των 
κατασκηνώσεων.

1. ΣκΟΠΟΣ των κΑτΑΣκΗνωΣΕων:
● Ψυχαγωγία
● Απόκτηση νέων φίλων
● Αυτοεξυπηρέτηση και συλλογική προσπά-
 θεια
● Ανεξαρτητοποίηση κ.ά.

2. ΜΕτρΑ ΓιΑ νΑ ΠΕρΑΣΟυν ΟΣΟ τΟ 
ΔυνΑτΟν κΑλυτΕρΑ τΑ ΠΑιΔιΑ:
● κατάλληλος χώρος (πρώην Γυμνάσιο Πε-
δουλά με τις εγκαταστάσεις του)
● κατάλληλο φαγητό
● Πρόγραμμα, που μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνει αθλοπαιδιές, επιτραπέζια παιχνίδια, 
εκδρομή, αυτοσχεδιασμούς, περιπάτους, 
επισκέψεις σε μουσεία και γνωριμία με την 
περιοχή κ.ά.
● τελική γιορτή για κάθε σειρά 
● Σεμινάρια κ.ά.

3. ΕΜΠΕιρΟι υΠΕυΘυνΟι κΑι κΑτΑλ-
λΗλΟι ΣυνΟΔΟι.

4. ΜΕριΜνΑ / ΠΑρΑκΟλΟυΘΗΣΗ των 
κΑτΑΣκΗνωΣΕων ΑΠΟ υΠΕυΘυνΟ 
τΟυ ΔΗΜΟυ κΑι Σ.κ.Ε. ΑΓλΑντζιΑΣ.

ΠΟτΕ ΔιΟρΓΑνωνΟντΑι Οι ΦΕτινΕΣ 
κΑτΑΣκΗνωΣΕιΣ:
Στις φετινές κατασκηνώσεις θα λάβουν μέ-
ρος 140 παιδιά σε τρεις αποστολές:
1. Α’ Αποστολή: 21/6/1010 – 28/6/2010
2. Β’ Αποστολή: 28/6/2010 – 5/7/2010
3. Γ’ Αποστολή:  5/7/2010 – 12/7/2010

Στις κατασκηνώσεις, όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος θα λάβουν μέρος και 10 παιδιά 
από το Ορφανοτροφείο του διδυμοποιημέ-
νου με την Αγλαντζιά Δήμου Αζόφ ρωσίας.
Μετά το τέλος της ενημέρωσης, ο Δήμαρχος, 
ο υπεύθυνος των κατασκηνώσεων κώστας 
κυπριανού και η Αρχηγός έδωσαν απαντή-
σεις σε ερωτήσεις των γονιών.

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
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- κύριε Μιχαήλ ποιο είναι το όραμα σας ανα-
φορικά με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο 
Αγλαντζιάς;
- καταρχήν ως άνθρωπος ο οποίος κατάγεται 
από την Αγλαντζιά αλλά και ως Δημοτικός Σύμ-
βουλος εκείνο που έχει πρώτιστη σημασία για 
μένα είναι η πρόοδος του Δήμου Αγλαντζιάς με 
συνεπακόλουθο την πρόοδο της ίδιας της τοπι-
κή κοινωνίας.
Πιστεύω στην ορθολογιστική ανάπτυξη του Δή-
μου με σύγχρονες υποδομές που να δημιουρ-
γούν συνθήκες καλύτερης ποιότητας ζωής των 
δημοτών. Σύγχρονο οδικό δίκτυο, πολιτιστικές 

υποδομές, αθλητικές υποδομές, κέντρα υγείας 
και κέντρα κοινωνικής στήριξης για τους νέους 
και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Η αξιοποίηση όλων των βασικών υποδομών 
με ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσης 
θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 
και προϋποθέσεις, ώστε η τοπική κοινωνία να 
αποκτήσει την απαραίτητη συνοχή μέσα σε 
ένα περιβάλλον ασφαλές και δημιουργικό.
ιδιαίτερη πρόκληση για μένα, αλλά πιστεύω 
και για το Δήμο μας είναι η παρουσία του Πα-
νεπιστημίου κύπρου στην περιοχή, όπου μας 
δίδεται η ευκαιρία να συνεργαστούμε αξιοποι-
ώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες των ακαδημαϊ-
κών αλλά και τις φιλοδοξίες των φοιτητών μας, 
ώστε η Αγλαντζιά να είναι ένα κέντρο ερευνών, 
μελετών και πολυσύνθετων δραστηριοτήτων.
Θεωρώ επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός του θε-
σμού της τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βοηθήσει 
ώστε ο Δήμος Αγλαντζιάς, όπως και οι άλλοι 
Δήμοι, θα μπορέσει να βελτιώσει την παροχή 
υπηρεσιών προς τους Δημότες βελτιώνοντας 
στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα ζωής των δη-
μοτών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας.
- Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας ενασχο-
λήσεις και με ποιο τρόπο αυτές επενεργούν 
στις δράσεις σας στα κοινά και τα τοπικά θέ-
ματα της Αγλαντζιάς;
- Επαγγελματικά δραστηριοποιούμαι στον το-
μέα της εμπορίας υγραερίου με αποτέλεσμα 
να είμαι σε καθημερινή επαφή με τους δημό-
τες.
Η τακτική αυτή επικοινωνία με βοηθά να 
αφουγκράζομαι τους προβληματισμούς των 
πολιτών, να εντοπίζω προβλήματα, να ακούω 

εισηγήσεις, να εισπράττω την κριτική και γενι-
κά να ζω καθημερινά την ίδια την κοινωνία.
- Με τι άλλο ασχολείστε πέραν της δουλειάς 
σας και των υποχρεώσεων που έχετε ως δη-
μοτικός σύμβουλος;
- Πάντοτε είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμιξης 
στα κοινά της Αγλαντζιάς, όχι μόνον όταν εκλέ-
χτηκα Δημοτικός Σύμβουλος.
Είχα και έχω συμμετοχή σε διάφορα ιδρύμα-
τα, Συνδέσμους, Σωματεία και επιτροπές που 
μου δίδουν την ευκαιρία να προσφέρω ποικι-
λότροπα. Συμμετέχω στην τοπική Οργάνωση 
του Συνδέσμου τυφλών, στην εκκλησιαστική 

Επιτροπή του Αγίου Γεωργίου, στο Συμβούλιο 
κοινοτικής Ευημερίας και στα Σωματεία «Πυρ-
σός» και «Όλυμπος».
Η συμμετοχή μου σε αυτά τα σώματα με δια-
φορετικές δράσεις, αλλά πάντοτε με προσφο-
ρά στα κοινά, μου δημιουργεί συνθήκες συνε-
χούς δραστηριότητας και ενδιαφέροντος.
Με όλα αυτά μη θεωρήσετε ότι ξεχνώ τα παι-
διά μου ή τα εγγόνια μου, τα οποία προσπαθώ 
με κάθε τρόπο να βλέπω και να τους αφιερώνω 
χρόνο.
Η οικογένειας μου, η Αγλαντζιά και οι άνθρω-
ποι της είναι η ίδια μου η ζωή.

Μίκης Πίτσιακκος: 
«Η Αγλαντζιά είναι η ίδια μου η ζωή»

- κύριε Μάριε ποιο είναι το όραμα σας ανα-
φορικά με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο 
Αγλαντζιάς;
- Θεωρώ ότι η τοπική κοινωνία της Αγλαντζιάς 
όπως και όλη η κύπρος διέρχεται μια κρίση 
αξιών. Ο πατροπαράδοτος θεσμός της οικο-
γένειας έχει πληγεί και τα παιδιά μας δεν δι-
απαιδαγωγούνται με τρόπο που να βγαίνουν 
στην κοινωνία με τις αξίες και τις αρχές που 
εμείς οι παλιοί είχαμε μεγαλώσει. Ο ατομικι-
σμός και το κυνήγι του κέρδους έχουν εκτο-
πίσει την συμπαράσταση και το φιλότιμο. Ο 
Δήμος Αγλαντζιάς μπορεί κατά την γνώμη μου 
να εμβαθύνει περισσότερο στις κοινωνικές 
παρεμβάσεις και να κάνει τομές, στα πλαίσια 

που του επιτρέπεται, για να βοηθήσει.
Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Αγγλίας 
όταν ρωτήθηκε κάποτε ποιο είναι το όραμα 
του για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στη χώρα είπε χαρακτηριστικά: «το πώς ζού-
με, διαμορφώνεται με το που ζούμε». Αυτό 
ακριβώς πρέπει να είναι το όραμα της δημοτι-
κής αρχής από την μια και των Αγλαντζιωτών 
από την άλλη.
Για να πετύχουμε ευκολότερα το κοινό όραμα 
για την πόλη μας όλες οι πολιτικές στέγες θα 
πρέπει να απαλλάξουμε την τοπική αυτοδι-
οίκηση από μικροκομματικές σκοπιμότητες. 
Αλλαγή νοοτροπίας, συναίνεση και κομματι-
κές υπερβάσεις θα βοηθήσουν την πόλη και 
το δημότη μας.
κομβικό σημείο για μένα η ποιότητα ζωής του 
δημότη. Πρωταρχικό ρόλο στην ποιότητα ζωής 
έχει το περιβάλλον. Η Αγλαντζιά αναπνέει με 
δυο πνεύμονες που είναι τα δυο μεγάλα πάρ-
κα. Πιστεύω πως σε συνεργασία με το δασο-
νομείο μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικές 
βελτιώσεις ούτως ώστε να γίνουν πιο φιλικά 
στα παιδιά μας και τον φοιτητόκοσμο. Βελτι-
ώσεις και περαιτέρω καθαρισμός καθώς και 
φύτευμα γρασιδιού στα 50 τόσα πάρκα μας 
είναι επιβεβλημένα να γίνουν.
Η καθαριότητα και η υγεία αποτελεί πρωταρ-
χικό μας μέλημα. Όμορφη και καθαρή πόλη. 
Επιβάλλεται συνεχής βελτίωση και αγορά 
μοντέρνων μηχανημάτων καθαριότητας. Ήδη 
έχουμε ξεκινήσει ένα νέο πιλοτικό πρόγραμ-
μα, το pay as you through το οποίο εφαρμό-
ζεται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Εύχομαι 
να πετύχει. Θα είναι το πιο δίκαιο από τα 
υπάρχοντα συστήματα είσπραξη τελών καθα-
ριότητας και υγείας. Η αγορά νέων σκυβαλο-

φόρων με ζυγιστικό σύστημα και κάδων είναι 
επιβεβλημένη. Επίσης προχωρούμε στη δημι-
ουργία χώρων πρασίνου όπου εύκολα ο δη-
μότης θα τοποθετεί μπάζα, άχρηστα έπιπλα, 
ηλεκτρικές συσκευές, κλαδέματα κ.α..
το κυκλοφοριακό με τη δημιουργία του Πα-
νεπιστημίου, με την αύξηση των κατοίκων, 
τόσο της Αγλαντζιάς όσο και του Γερίου, έχει 
δυσκολέψει πολύ τους κατοίκους. Παρά τις 
διαβεβαιώσεις που είχαμε από τα αρμόδια 
υπουργεία ότι θα ξεκινούσαν το έργο της 
διαπλάτυνσης της λεωφόρου Αγλαντζιάς και 
Αμμοχώστου από της πρώτη ιουνίου, δεν έγι-
νε. Μας δόθηκε διαβεβαίωση ότι την πρώτη 
Οκτωβρίου θα αρχίσει και θα συμπληρωθεί 
μέχρι την ανάληψη της προεδρίας της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως από την κύπρο το δεύτερο 
εξάμηνο του 1912. τα κτήρια ως γνωστό θα 
κατασκευαστούν στο Φιλοξένια. Με τη απο-
περάτωση αυτού του έργου καθώς επίσης 
και της λεωφόρου λάρνακος από τα δημο-
τικά όρια Αγλαντζιάς μέχρι την λευκωσία θα 
δώσουν ανάσες στους δημότες οδηγούς μας. 
Ευχής έργο φυσικά είναι η λύσης του εθνικού 
μας προβλήματος που θα ελαχιστοποιήσει το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Θα πρέπει επίσης να παραχωρηθούν εξουσί-
ες από το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ευρωπαϊκού χάρ-
τη τοπικής αυτοδιοίκησης που ορίζει μεταξύ 
άλλων ότι η αντιμετώπιση και επίλυση των 
διαφόρων προβλημάτων πρέπει να γίνεται 
στο επίπεδο των αρχών που είναι πιο κοντά 
στον πολίτη ώστε οι αποφάσεις να ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των 
τοπικών κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, η 
αρχή της πλήρους διοικητικής αυτοτέλειας 

της τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνει πράξη.
Για να υλοποιήσουμε το κοινό ή διαφορετικό 
όραμα, ο κάθε δήμαρχο και ο κάθε δημοτικός 
σύμβουλος έχει απέναντι του τα οικονομικά. 
Σίγουρα η οικονομική αυτοτέλεια είναι πρω-
ταρχικής σημασίας. Γι’ αυτό η μεταβίβαση 
εξουσιών από το κράτος προς τις τοπικές αρ-
χές πρέπει να συνοδεύεται και από την μετα-
βίβαση ανάλογων οικονομικών πόρων.
το 1,8% θα πρέπει σίγουρα να αυξηθεί ούτως 
ώστε να μπορέσουμε, δήμαρχος και δημοτι-
κοί σύμβουλοι, να κάνουμε την πόλη μας ακό-
μα καλύτερη, ομορφότερη και ευρωπαϊκή και 
τον δημότη μας περήφανο για την καταγωγή 
και την ποιότητα ζωής του.
- Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας ενασχο-
λήσεις και με ποιο τρόπο αυτές επενεργούν 
στις δράσεις σας στα κοινά και τα τοπικά θέ-
ματα της Αγλαντζιάς;
- Επαγγελματικά είμαι ιδιοκτήτης βιοτεχνίας 
εκτυπώσεων και επιγραφών σε υφάσματα. Η 
επαφή μου με τον κόσμο γίνεται μέσα από τις 
επαγγελματικές και κοινωνικές μου συνανα-
στροφές. Παίρνω τον παλμό του κόσμου και 
προσπαθώ να τον μεταφέρω στο δημοτικό 
συμβούλιο.
- Με τι άλλο ασχολείστε πέραν της δουλειάς 
σας και των υποχρεώσεων που έχετε ως δη-
μοτικός σύμβουλος;
- το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου μου 
χρόνου το αφιερώνω στην οικογένεια μου και 
ιδιαίτερα στα δύο μικρά μου εγγονάκια, τεσ-
σάρων και δύο ετών, που υπεραγαπώ.
Εκτός των επιτροπών του Δήμου, συμμετέχω 
ενεργά επίσης σε αρκετά όργανα της μεγάλης 
παράταξης του Δημοκρατικού Συναγερμού 
και στα τοπικά σωματεία.

Μάριος Χειρίδης:
«Το πώς ζούμε, διαμορφώνεται με το πού ζούμε»

Βίος και πολιτεία
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγλαντζιάς μιλούν για το επάγγελμα, τη ζωή και το όραμά τους

- κύριε Αδάμο ποιο είναι το όραμα σας ανα-
φορικά με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο 
Αγλαντζιάς; 
- Όταν πριν από μία 20ετία εκλέγηκα Δημοτι-
κός Σύμβουλος κατόπιν υπόδειξης και υποστή-
ριξης του κόμματος μου ΑκΕλ Αριστερά νέες 
Δυνάμεις και ακολούθως των δημοτών της 
Αγλαντζιάς θέσαμε σαν στόχο την υλοποίηση 
του εκλογικού μας προγράμματος το οποίο 
αφορούσε τον εκσυγχρονισμό των λεωφόρων 
λάρνακας, Αγλαντζιάς, Αμμοχώστου και κυρη-

νείας την δημιουργία αποχετευτικού συστή-
ματος, την στέγαση σε κατάλληλο χώρο των 
ηλικιωμένων μας, όπως επίσης την δημιουργία 
ενός νέου σύγχρονου δημοτικού νηπιαγωγείου 
και την δημιουργία Πολυδύναμου Πολιτιστι-
κού κέντρου καθώς επίσης και την μετακίνηση 
όλων των εργαστηρίων που βρίσκονταν εντός 
της πόλης σε σύγχρονο χώρο βιοτεχνικής πε-
ριοχής. Παράλληλα η ανάπτυξη των αθλητικών 
χώρων άθλησης νεολαίας όπως γήπεδο ποδο-
σφαίρου, κολυμβητήριο, γήπεδα τένις, και με 

στόχο την δημιουργία κλειστής αίθουσας πολ-
λαπλής χρήσης.
Όλα αυτά τα αναπτυξιακά έργα η πλειοψηφία 
των οποίων έχει ολοκληρωθεί ήταν ένα μέρος 
της δουλειάς μας που κάναμε στα εκάστοτε 
δημοτικά συμβούλια. Η παρουσία όμως του 
Πανεπιστημίου κύπρου στο χώρο, μας έχει 
επιφορτίσει περισσότερες υποχρεώσεις ένα-
ντι της φοιτητική κοινότητας που θα πρέπει το 
δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα σε 
σχέδιο περιοχής ούτως ώστε να μην υπάρχει 
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης η 
δημιουργία των ποδηλατοδρόμων θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί σύντομα και να βρεθούν τρό-
ποι για την υλοποίηση του γραμμικού πάρκου 
το οποίο θα είναι ένας δακτύλιος στο περί-
γραμμα της Αγλαντζιάς. Με όλα αυτά πιστεύω 
η προσφορά μας στην κοινότητα του Δήμου 
μας θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των 
δημοτών μας.
Όραμα μας είναι όπως η Αγλαντζιά πάρει τη 
θέση που της αξίζει – μια μοντέρνα ευρωπαϊκή 
πόλη – διότι ο φυσικός πλούτος, τα δασύλλια 
Αγίου Γεωργίου, Αθαλάσσας και Π.Α.κ., και οι 
λίμνες κατόπιν της διαμόρφωσης τους,  προ-
σφέρονται καθημερινά στο δημότη και στους 
πολίτες για να νιώθουν πραγματικά περήφανοι 
για την τοπική τους αυτοδιοίκηση.
- Ποιες είναι οι επαγγελματικές σας ενασχο-
λήσεις και με ποιο τρόπο αυτές επενεργούν 
στις δράσεις σας στα κοινά και τα τοπικά θέ-
ματα της Αγλαντζιάς;
- λόγω των επαγγελματικών μου ασχολιών στο 
συνδικαλιστικό κίνημα ως επαρχιακός γραμμα-
τέας της ΣΗΔΗκΕκ ΠΕΟ έχω καθημερινή επαφή 
με δημάρχους, δημοτικά συμβούλια, όλων των 
επαρχιών, με όλα τα υπουργεία καθώς επίσης 
και με όλους τους προέδρους - διευθυντές και 

εργαζόμενους των ημικρατικών οργανισμών.
Οι επαφές αυτές και οι ανταλλαγές απόψεων 
με όλους αυτούς τους φορείς, επενεργούν στο 
άτομο μου στο να αποκομίζω περισσότερες 
εμπειρίες και να τις μεταφέρω στο ίδιο το δη-
μοτικό συμβούλιο. Επίσης τα τακτικά επιμορ-
φωτικά σεμινάρια τα οποία παρακολουθώ σαν 
στέλεχος της συντεχνίας,  μου δίνουν την ευ-
καιρία της αυτομόρφωσης, αλλά και της γνώ-
σης από ένα ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας 
μας.
Με τον ίδιο ζήλο που αντιμετωπίζω τα προβλή-
ματα των εργαζομένων για ικανοποίηση των 
αιτημάτων τους στο χώρο εργασίας, αντιμε-
τωπίζω και τα προβλήματα των δημοτών μέσω 
των υπηρεσιών του Δήμου που πρέπει να πω 
ότι υπάρχουν άριστες σχέσεις. 
- Με τι άλλο ασχολείστε πέραν της δουλειάς 
σας και των υποχρεώσεων που έχετε ως δη-
μοτικός σύμβουλος;
- Πέραν των υποχρεώσεων μου που έχω ως 
δημοτικός σύμβουλος και επαγγελματικό στέ-
λεχος της συντεχνίας και κομματικών καθηκό-
ντων, τον ελεύθερο μου χρόνο, όσον απομένει, 
τον αφιερώνω στην οικογένεια μου την οποία 
θα πρέπει να πω ότι την ευχαριστώ πάρα πολύ 
που δείχνει κατανόηση, και επίσης σε διάφο-
ρες  δραστηριότητες όπως δικοινοτικά προ-
γράμματα στα πλαίσια των οποίων έχουμε 
συναντήσεις με διάφορα οργανωμένα σύνολα 
τουρκοκυπρίων.  
τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο και 
τα μέλη της επιτροπής εκδόσεων που μετά από 
παρέλευση 7 χρόνων κατάφεραν να εκδώσουν 
την εφημερίδα του Δήμου Αγλαντζιάς. Εύχομαι 
κάθε επιτυχία και ο δημότης να βρει ένα βήμα 
έκφρασης του και επικοινωνίας με τον Δήμο 
που πρέπει να είναι αμφίδρομη.

Αδάμος Ανδρέου: 
«Η Αγλαντζιά να πάρει τη θέση που της αξίζει…»
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Στα πλαίσια των προσπαθειών για πολιτιστική 
ανάπτυξη και αναβάθμισης της Αγλαντζιάς κα-
τασκευάστηκε επί Δημαρχίας Αντρέα Πέτρου 
το πολυδύναμο, πολιτιστικό κέντρο «το Σκαλί» 
τα εγκαίνια του οποίου τέλεσε στις 25 Σεπτεμ-
βρίου 1992 ο τότε Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Αλέξης Γαλανός.
Έκτοτε, το πολιτιστικό κέντρο «το Σκαλί» φι-
λοξενεί πληθώρα εκδηλώσεων και άλλων 
δραστηριοτήτων και συνεπώς πετυχαίνει την 
αποστολή του που είναι η ποιοτική πολιτιστική 
προσφορά προς τους Δημότες. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο «Σκαλί» 
έχουν πραγματοποιηθεί συναυλίες από αξι-

όλογα ντόπια και ξένα σχήματα όπως Σαβ-
βόπουλος, Πορτοκάλογλου, τρύπες κ.α., ενώ 
παραστάσεις δόθηκαν από σημαντικά Θεα-
τρικά σχήματα (ΘΟκ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. καλαμάτας, 
Watermill Theater κτλ).
ταυτόχρονα, «το Σκαλί» ως χώρος κοινωνικής 
συνάθροισης ενισχύει τις προσπάθειες που 
γίνονται ώστε να αναβιώσει ο δημότης και 
οποιοσδήποτε άλλος επισκέπτης τη Παλιά 
Αγλαντζιά. Συνάμα, «το Σκαλί» βοηθά στην με-
ταξύ των δημοτών επικοινωνία. 
Πλέον, η επιτυχημένη λειτουργία του ως χώ-
ρου πολιτιστική δημιουργίας έχει καταστή-
σει «το Σκαλί» το σημείο εκείνο γύρω από το 
οποίο κτίζεται η πολιτιστική ταυτότητα της 
Αγλαντζιάς και των κατοίκων αυτής.

Πολυβραβευμένο αρχιτεκτονικό έργο
Πολιτιστικό κέντρο «το σκαλί»

Πολυβραβευμένο έργο:
• 1ο Κρατικό Βραβείο στην κατη-
γορία Αξιόλογου Αρχιτεκτονικού    
Έργου, 1995
• Ανάμεσα στη Μικρή Λίστα Πα-
γκόσμιων Υποψηφιοτήτων για το    
Βραβείο RICS,    2000
• Διάκριση στην 7η Παγκόσμια 
Τριενάλλε Αρχιτεκτονικής, Σόφια, 
1994
Είναι έργο των Αρχιτεκτόνων Ι. 
Ιωακείμ και Α. Λοϊζά, ύστερα από 
Παγκύπριο Ανοικτό Διαγωνισμό.

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη βαθμιδωτή 
μορφολογική διάρθρωση του εδάφους της 
περιοχής, όλες οι λειτουργίες του κέντρου 
(υπαίθρια Πλατεία, Αμφιθέατρο, «Σπηλιές», 
Εκθεσιακός Χώρος, Εστιατόριο, Μπαράκι, 
Εκκλησίες Αγ. Γεωργίου και Παναγίας, Παλιό 
κοιμητήριο Αγλαντζιάς, Χώρος Στάθμευσης) 
είναι ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον, 
προσαρμοσμένες σε βαθμιδωτά επίπεδα, με 
επίκεντρο την καρδιά του συγκροτήματος, 
την υπαίθρια πλατεία. 
Οι αρχιτέκτονες προσπάθησαν να διατηρή-
σουν την μορφολογία του φυσικού υλικού 
των σπηλιών αμιγή, διατηρώντας τη φυσική 
τους κατάσταση, χωρίς πολλές επεμβάσεις, 
χρησιμοποιώντας λιτά υλικά όπως μπετόν, 
τερακότα, και γυμνό γυαλί. Η τεχνητή εισα-

γωγή νερού στις σπηλιές προσθέτει μεταφυ-
σική αίσθηση στο χώρο.
Σημαντικές χωρικές υποενότητες του έργου 
αυτού είναι η Πλατεία η οποία προσφέρεται 
για ανοικτές υπαίθριες εκθέσεις, θέατρο, πε-
ρίπατο και αναψυχή αφού έχει μία έκταση 
800 m² με απρόσκοπτη θέα προς το βουνό 
του Πενταδακτύλου.
Άλλος σημαντικός χώρος είναι οι «Σπηλιές» 
η έκταση των οποίων φτάνει τα 335 m². Ένας 

πρωτότυπος και άνετος χώρος που σκοπό 
του έχει να φιλοξενεί Διαλέξεις, Εκθέσεις, 
Συνέδρια κ.α.. Χώρος ο οποίος διαθέτει ει-
δικό σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού, 
κατάλληλο φωτισμό, επίπλωση ειδική και 
κτιστή εξέδρα και με τα καθίσματα, που είναι 
σε διάταξη θεάτρου, να του επιτρέπουν να 
έχει χωρητικότητα γύρω στα 120 άτομα.
Εξίσου απολαυστικός είναι ο Εκθεσιακός 
Χώρος, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλότερο 
επίπεδο από ότι οι σπηλιές, και αποτελεί 
φυσική προέκταση του Αμφιθεάτρου προς 
τις Σπηλιές και αντίστροφα. Άρτια όπως είναι 
εξοπλισμένος θεωρείται ο καταλληλότερος 
χώρος για περιοδικές εκθέσεις. 
καμάρι για «το Σκαλί» αποτελεί και το Αμ-
φιθέατρο μέρος του οποίου είναι από φυ-
σικό βράχο. Ο σχεδιασμός του εγγυάται την 
ικανοποίηση του επισκέπτη με την θέα και 
ακουστική, και των οργανωτών με τα σύγ-
χρονα καμαρίνια και τον εξειδικευμένο φω-
τισμό. το Αμφιθέατρο διαθέτει χωρητικότη-
τα 1200 θέσεων.
Προς ενίσχυση των πιο πάνω χώρων στο πο-

λιτιστικό κέντρο λειτουργεί Εστιατόριο – κα-
φετέρια έκτασης 190 m² και χωρητικότητας 
80 ατόμων και άρα ιδανικός χώρος για την 
πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων.
τώρα, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
κατασκευάστηκαν τρεις χώροι στάθμευσης. 
Οι δύο βοηθητικοί βρίσκονται ο ένας στην 
Παλιά Αγλαντζιά και ο άλλος στην περιοχή 
«Πλατύ» δίπλα από το συνοικισμό ενώ ο 
κύριος χώρος στάθμευσης βρίσκεται στα βο-
ρειοανατολικά του «Σκαλί».

κατασκευή

Η Στέγη Ηλικιωμένων ιδρύθηκε το 1990 με 
πρωτοβουλία του πρώτου Δημοτικού Συμβου-
λίου Αγλαντζιάς. Έκτοτε λειτουργεί ως κοινω-
φελές ίδρυμα που δίνει χαρά και νόημα στην 
ζωή των ατόμων της τρίτης ηλικίας τα οποία 
πολλές φορές βιώνουν την μοναξιά.
Μερικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας 
του ιδρύματος μας παραθέτει πιο κάτω η Δι-
ευθύντρια της Στέγης Ηλικιωμένων κ. Έλενα 
Βαρναβίδου Φιλαλήθη…

- Ποιο ρόλο επιτελεί η Στέγη Ηλικιωμένων και 
ποιων στόχων την επίτευξη  επιδιώκει;
- Στόχος του ιδρύματος Ηλικιωμένων υπηρεσί-
ας Δήμου Αγλαντζιάς είναι η προσφορά φρο-
ντίδας, προστασίας, ασφάλειας και παροχή 
κάθε βοήθειας και άνεσης εντός ενός οικογε-
νειακού περιβάλλοντος και η προσέγγιση των 
ηλικιωμένων με στοργή και αγάπη.
Με την λειτουργία της Στέγης Ηλικιωμένων 
Αγλαντζιάς καλύπτονται αφενός μεν οι ανά-
γκες των ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν μπορούν 
να αυτοεξυπηρετηθούν, αφετέρου δε βοηθού-
νται οι οικογένειες του και κατά κύριο λόγο οι 
γυναίκες οι οποίες παραδοσιακά έχουν την ευ-
θύνη της φροντίδας των ηλικιωμένων.
τώρα, όσον αφορά τον ρόλο της Στέγης Ηλι-
κιωμένων αυτός είναι πολύπλευρος. Από την 
μια προσφέρουμε φροντίδα στους ηλικιωμέ-
νους, ανακουφίζουμε τις οικογένειες των ερ-
γαζόμενων γυναικών, προωθούμε επίσης τον 
εθελοντισμό διότι πολλές εκδηλώσεις διοργα-
νώνονται με την βοήθεια εθελοντών. Έτσι, με 
τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται ο εθελοντισμός 
στους νέους. Επίσης, ευαισθητοποιείται η το-
πική κοινωνία στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν ηλικιωμένοι και προβάλλονται οι ανά-

γκες του ιδρύματος και των ηλικιωμένων κατ’ 
επέκταση. 
το ίδρυμα λειτουργεί σαν μέρος της τοπικής 
κοινωνίας. Δεν είναι κάτι το αποκομμένο και 
το απομονωμένο. Επομένως υπάρχει σύνδεση 
του ιδρύματος και της κοινότητας και αυτό επι-
δρά σημαντικά στους ηλικιωμένους.
- Πόσα και ποια είναι τα προγράμματα που 
λειτουργούν υπό την αιγίδα της Στέγης Ηλικι-
ωμένων;
- τα προγράμματα είναι τρία. Έχουμε το πρό-
γραμμα ιδρυματικής φροντίδας το οποίο 
εξυπηρετεί ως επί το πλείστον κατοίκους του 
Δήμου Αγλαντζιάς, παρόλο που σε ορισμένες 
περιπτώσεις έχουν εξυπηρετηθεί και οι ηλι-
κιωμένοι εκτός περιοχής Αγλαντζιάς. Στους 
ενοίκους της στέγης προσφέρεται καθημερινά 
απασχόληση, φροντίδα, ατομική καθαριότη-
τα, πλύσιμο ρούχων, ψυχαγωγία, στοιχειώδης 
φροντίδα για την υγεία, προμήθεια και χορή-
γηση φαρμάκων. λειτουργεί επίσης πρόγραμ-
μα φυσιοθεραπείας δύο φορές την βδομάδα 
και χειροτεχνίας. 

το δεύτερο πρόγραμμα είναι αυτό της ημερή-
σιας φροντίδας που εξυπηρετεί τους ηλικιω-
μένους οι οποίοι χρειάζονται κάποιου είδους 
απασχόληση και φροντίδα κατά την διάρκεια 

της ημέρας. Μετά, το απόγευμα ή το βράδυ οι 
ηλικιωμένοι επιστρέφουν στο σπίτι τους.
το τρίτο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα κατ’ 
οίκον φροντίδας στα πλαίσια του οποίου φρο-
ντίστρια επισκέπτεται τους ηλικιωμένους στο 
σπίτι όπου τους προσφέρεται καθαριότητα 
σπιτιού, ατομική καθαριότητα, πλύσιμο σιδέ-
ρωμα ρούχων, ετοιμασία φαγητού, πληρωμή 
λογαριασμών, ψώνια και αν ζητηθεί παράδοση 
ζεστού φαγητού από την Στέγη. 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
των ηλικιωμένων που βρίσκονται στο σπίτι σε 
διάφορες εκδρομές ή εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιούνται από την Στέγη και το Δήμο 
Αγλαντζιάς.
Αυτά είναι τα τρία προγράμματα φροντίδας τα 

οποία λειτουργούμε ως Στέγη Ηλικιωμένων.
- Πόσα άτομα της Τρίτης Ηλικίας φιλοξενεί η 
Στέγη και πόσους απασχολεί ώστε να τα φέ-
ρει εις πέρας;
- Στα πλαίσια του προγράμματος ιδρυματικής 
φροντίδας φιλοξενούνται 40 άτομα εδώ στη 
Στέγη Ηλικιωμένων. Στα πλαίσια του προγράμ-
ματος κατ’ οίκον φροντίδας εξυπηρετούνται 
110 οικογένειες ηλικιωμένων. τώρα, για την 
λειτουργία της Στέγης εργοδοτούνται 18 άτομα 
προσωπικό, μεταξύ των οποίων διευθύντρια, 
λογιστική γραφέας, νοσοκόμα, φροντίστριες, 
καθαρίστριες, και προσωπικό κουζίνας.
- Η Στέγη Ηλικιωμένων τυγχάνει της στήριξη 
άλλων φορέων πέραν του Δήμου Αγλαντζιάς;
- Στην λειτουργία της Στέγης συνεισφέρουν ο 
Δήμος Αγλαντζιάς τόσο με τη συντήρηση του 
κτιρίου όσο και μια ετήσια χορηγία. λαμβά-
νουμε ακόμη ετήσια χορηγία από τις υπηρε-
σίες κοινωνικής Ευημερίας του υπουργείου 
Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 
τη νέα Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγλα-
ντζιάς και από το Γυναικείο κλιμάκιο του Δή-
μου Αγλαντζιάς. Δεχόμαστε επίσης στήριξη 
από ιδιώτες μέσω συνεισφορών, εράνων και 
διάφορες άλλες εκδηλώσεις.

ΑΓΑΠΗ κΑι ΦρΟντιΔΑ
στους ηλικιωμένους

«Το ίδρυμα λειτουργεί σαν μέρος 
της τοπικής κοινωνίας»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκτός από την ιδρυματική φροντίδα, από 
την Στέγη προσφέρονται τα ακόλουθα προ-
γράμματα, πάντοτε υπό την εποπτεία του 
Γραφείου Ευημερίας:

ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί κατά τη δι-
άρκεια της μέρας στο χώρο της Στέγης και 
προσφέρει φιλοξενία, προστασία, διατρο-
φή, ατομική καθαριότητα και πλύσιμο ρού-
χων, στοιχειώδη φροντίδα για την υγεία, 
ψυχαγωγία, φυσιοθεραπεία και απασχό-
ληση.
Ο κάθε φιλοξενούμενος απολαμβάνει την 
άνεση ενός σύγχρονου, λειτουργικού, φι-
λικού περιβάλλοντος με υποδομές και εξο-
πλισμό που εξυπηρετούν τις ανάγκες, τις 
συνήθειες, τις ιδιαιτερότητες του ώστε να 
είναι όσο το δυνατό ενεργός και δημιουρ-
γικός και να νιώθει αυτός και οι δικοί του 
ασφάλεια.

κατ’ οίκον φροντίδα
Η υπηρεσία αυτή προσφέρει ατομική κα-
θαριότητα, πλύσιμο ρούχων, καθαριότητα 
σπιτιού, ετοιμασία φαγητού, παράδοση 
γευμάτων από τη Στέγη και διάφορες εξω-
τερικές εργασίες όπως τα ψώνια και η πλη-
ρωμή παντός είδους λογαριασμών.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Οι «υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς» 
είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό 
ίδρυμα το οποίο λειτουργεί από τον Αύγου-
στο του 1990 με πρωτοβουλία του πρώτου 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς.
Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος και Αντι-
πρόεδρος είναι οι εκάστοτε Δήμαρχος και 
Αντιδήμαρχος αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοι-
πα εννέα μέλη διορίζονται από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Αγλαντζιάς.
το ίδρυμα είναι εγγεγραμμένο με βάση του 
περί Σωματείων και ιδρυμα΄των νόμο του 
1972 και η Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς 
λειτουργεί με την έγκριση του υπουργεί-
ου Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
σύμφωνα με τους περί Στεγών για Ηλικιω-
μένους και Ανάπηρους κανονισμούς του 
2000.

Επικοινωνία:
Οδός κωνσταντινουπόλεως 6 
2107 Αγλαντζιά
Τηλ. 22334360 / Φαξ:22334815

Έλενα Βαρναβίδου Φιλαλήθη
Διευθύντρια της Στέγης Ηλικιωμένων
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και φέτος, για δυο μέρες, η Πλατεία της Πα-
λιάς Αγλαντζιάς κατακλύστηκε από τους λά-
τρεις της jazz με αφορμή το 4ο Φεστιβάλ Jazz 
Μουσικής που διοργάνωσε ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς στις 20 και 21 Ιουνίου 2010.

Σχήματα από κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία, Μαρό-
κο και ισπανία παρουσιάστηκαν στη γραφική 

πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς.  Η εκδήλωση 
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, δικαιώνοντας 
τις επιλογές των διοργανωτών να προσφέρουν 
ψηλής ποιότητας μουσική, ικανοποιώντας το 
κοινό που τίμησε το Φεστιβάλ μαζικά.  
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας Πέτρου στο 
χαιρετισμό του έκανε σύντομη αναδρομή στην 
ιστορία της τζαζ και εξέφρασε τη χαρά του για 
το αποτέλεσμα των προσπαθειών των τριών 
προηγούμενων ετών, όπου ο Δήμος κατάφερε 
να δημιουργήσει ένα Φεστιβάλ θεσμό, όπου 
άνθρωποι και μουσικές συναντιόνται, στα 
πλαίσια μιας μουσικής γιορτής που ολοένα και 
μεγαλώνει. 
το 4ο Φεστιβάλ τζαζ του Δήμου Αγλαντζιάς πα-
ρουσίασε τους:
• “The meeting point’’ Jazz Quartet (κύπρος),  

• Joachim Kühn – Majid Bekkas – Ramon Lopez 
(Γερμανία, Μαρόκο, ισπανία)
• Cyprus Big Band 
• Human Touch και Χάικ Γιαζιτζιάν (Ελλάδα)

Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη.  Ο Δή-
μος Αγλαντζιάς εκφράζει θερμές ευχαριστίες 
στους χoρηγούς του Φεστιβάλ: Γερμανικό Πο-
λιτιστικό κέντρο ΓκΑιτΕ, Πολιτιστικές υπηρεσί-
ες του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
κυπριακός Οργανισμός τουρισμού, η Μτν 
και Bernhard Schulte Shipmanagement, στους 
Χορηγούς Επικοινωνίας τηλεόραση και ραδι-
όφωνο Αντ1 και τις Εφημερίδες ΠΟλιτΗΣ και 
CYPRUS MAIL, στους χορηγούς φιλοξενίας που 
είναι τα ξενοδοχεία Centrum + Holiday Inn κα-
θώς επίσης και στην Εταιρεία κΕΟ που στήριξε 
το Φεστιβάλ.  

Πολυεθνικό το 4ο Φεστιβάλ Jazz 
Μουσική γιορτή του Δήμου Αγλαντζιάς

ΠΑΡΑΣκΕΥΗ 2

ΤΡΙΤΗ 6 & ΤΕΤΑΡΤΗ 7

ΠΕΜΠΤΗ 8 & ΠΑΡΑΣκΕΥΗ 9

ΤΕΤΑΡΤΗ 14

ΤΕΤΑΡΤΗ 21

ΠΕΜΠΤΗ 1

Συναυλία με το Ισπανικό Συγκρότημα 
«Nikosia»
Εναλλακτικό ΠΟΠ συγκρότημα
Αμφιθέατρο, «το σκαλί» / 21:00
Για πληροφορίες: 70000787

Διοργανωτής: Ίδρυμα ΣΟΦιΑ σε συνεργασία 
με την Πρεσβεία της ισπανίας στην κύπρο. 
Όλα τα έσοδα θα δοθούν για την ανέγερση 
Ορφανοτροφείου στην κένυα.

4ο Φετιβάλ ΡΟκ και ΜΕΤΑΛ Μουσικής
«Ήχος των Νέων»
Συμμετέχει το μουσικό σχήμα τριΜιτΟνιΟ
Αμφιθέατρο, «το σκαλί»/ 18:00

Είσοδος Ελεύθερη
Για πληροφορίες: 99539355, 99356780
Διοργανωτής: Συμβούλιο νεολαίας Δήμου 
Αγλαντζιάς

Χορός
Street Dance Story
Οι Rebel Dancers φιλοξενούν το Yaman, 
την 8μελή ομάδα του Profenomen και τον 
Gemini, ένα από τους καλύτερους Lockers 

στον κόσμο
Αμφιθέατρο, «το σκαλί»/ 20:00
Είσοδος: €15
Για πληροφορίες: 22751510
Διοργανωτής: Rebel Dancers

κωμωδία Φάνου Ναθαναήλ, «Ο Σσώγα-
μπρος» από το Σατιρικό Θέατρο
σε σκηνοθεσία Στέλιου καυκαρίδη

Αμφιθέατρο, «το σκαλί»/ 20:30
Είσοδος Ελεύθερη
Διοργανωτής: νέα ΣΠΕ Αγλαντζιάς

Πολιτικοκοινωνική, Μουσικοχορευτική Επι-
θεώρηση «Δι’ ευχών των κομμάτων, ημών»
Από το «θέατρο Επίγονοι» της Εταιρείας Θε-
ατρικών Συγγραφέων κύπρου

Σε σκηνοθεσία Παντελή Άντωνα
Αμφιθέατρο, «το σκαλί»/ ώρα 21:00
Είσοδος: €15, €10
Για πληροφορίες: 22330394

Χορευτική παράσταση από τη Σχολή Χορού 
Rebel Dancers
Μαθητική παράσταση

Αμφιθέατρο, «το σκαλί»/ 20:30
Είσοδος: €10
Για περισσότερες πληροφορίες: 22511510

Εκδηλώσεις Ιουλίου στην Αγλαντζιά

 Ρίφι με κουνουπίδι (Μορφίτικο)

 Υλικά:

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 κιλά κουνουπίδι (κομμένο)
1 κιλό ρίφι οπό σπάλα, κομμένο σε κομμάτια
1/2 φλιτζάνι άσπρο κρασί, ξηρό
1 φλιτζάνι χυμό ντομάτας
αλάτι, πιπέρι
1 φλιτζάνι νερό ζεστό

 Τρόπος παρασκευής:

• κοκκινίζουμε ελαφρά το κουνουπίδι και το 
μεταφέρουμε σε τρυπητό να στραγγίσει το 
λάδι.
• κοκκινίζουμε στη συνέχεια το κρέας, προσθέ-
τουμε το κρασί, το χυμό ντομάτας, το αλάτι και 
το πιπέρι.
• Σιγοψήνουμε το κρέας για 1 ώρα. Στη συνέ-
χεια προσθέτουμε το κουνουπίδι, το νερό και 
αφήνουμε να ψηθεί.

 Τρόπος παρασκευής

• κόβουμε το κρέας σε κομμάτια.
• καθαρίζουμε και κόβουμε σε 4 κομμάτια τις 
πατάτες.
• καθαρίζουμε και κόβουμε σε φέτες τα κρεμ-
μύδια.
• κόβουμε τις ντομάτες σε φέτες.
• Βάζουμε σε ταψί σειρές κρέας, πατάτες, 
κρεμμύδια, ντομάτες κτλ.
• Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, την κανέλα, 
τη δάφνη, την αρτυσιά και το λάδι και ψήνουμε 
σε μέτριο φούρνο για 2 ώρες.

 Πατάτες γιαχνί (κλήρου)

 Υλικά

1 κιλό πατάτες
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
σάλτσα
1 φλιτζάνι ρύζι
αλάτι, αρτισιά και κανέλα

 Τρόπος παρασκευής

κοκκινίζουμε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο και 
προσθέτουμε τις πατάτες.
Προσθέτουμε τη σάλτσα και νερό μέχρις ότου 
σκεπάσει τις πατάτες για να καταστηθούν.
Όταν μισοψηθούν προσθέτουμε το ρύζι.
τέλος, προσθέτουμε το αλάτι, την αρτισιά και 
την κανέλα.

 κουκιά φρέσκα σκορδοξιδκιά

 Υλικά

1 κιλό φρέσκα κουκιά
6 κουταλιές ελαιόλαδο
3 σκελίδες σκόρδο (κοπανισμένο)
1 κουταλιά σούπας αλεύρι
3 κουταλιές σούπας ξίδι
αλάτι και πιπέρι

 Τρόπος παρασκευής

Βράζουμε τα κουκιά μέχρι να ψηθούν.
Σοτάρουμε το σκόρδο στο λάδι να μαραθεί.
Ανακατεύουμε το αλεύρι με το ξίδι και λίγο 
νερό να γίνει χυλός.
Προσθέτουμε στα κουκιά το σκόρδο και το 
χυλό και τα βάζουμε στη φω τιά, ανακατεύο-
ντας συνεχώς μέχρι να δέσει ελαφρά το μίγμα.
Σημείωση; Χρησιμοποιούνται τα φρέσκα κου-
κιά με το εξωτερικό τους φύλλο. 
Στην Πιτσιλιά λέγονται Πουμπουρούθκια.

Οι πιο κάτω χρήσιμες συμβουλές 
μπορούν να μας βοηθήσουν να 
προφυλάξουμε καλύτερα και απο-
τελεσματικά τα δόντια μας. Ας μη 
ξεχνούμε ωστόσο πως τις καλύτερες 
συμβουλές θα μας τις δώσει ο ίδιος 
ο οδοντίατρος.

 Ας προφυλάξουμε τα δόντια μας!

Ευτυχώς  οι αρρώστιες των δοντιών όπως η τε-
ρηδόνα και οι ουλίτιδες προλαμβάνονται.
Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δόντια μας 
γερά σε όλη μας τη ζωή, αρκεί να τα φροντί-
ζουμε συστηματικά.
Aπό τη δική μας φροντίδα εξαρτάται η υγεία 
τους και η δική μας υγεία.
 

 Φοβού... τα μικρόβια!

O μεγαλύτερος εχθρός των δοντιών είναι τα 
μικρόβια που συγκεντρώνονται στην εξωτερι-
κή επιφάνειά τους (μικροβιακή πλάκα) και τα 
καταστρέφουν.
Mπορούμε να απομακρύνουμε αυτά τα μι-
κρόβια με τακτικό και σωστό βούρτσισμα των 
δοντιών, αρχίζοντας από την πολύ-πολύ μικρή 
ηλικία.

 Πάνω απ’ όλα το βούρτσισμα!

Πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας 2-3 φο-
ρές την μέρα ― πρωί, μεσημέρι, βράδυ ― επί 
1-2 λεπτά κάθε φορά. Συνήθισε να τα βουρτσί-
ζεις αμέσως μετά από κάθε γεύμα.
 

 Πώς θα τα βουρτσίζω σωστά; 

ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δείξουμε στον 
τρόπο με τον οποίο βουρτσίζουμε τα δόντια 
μας. Θα πρέπει με επιμέλεια να βουρτσίζουμε 
την επιφάνεια όλων των πλευρών των δοντιών, 
ώστε να διώξουμε όλα υπολείμματα φαγητών.
 

 Ποια οδοντόβουρτσα να διαλέ-
 ξω;

H σωστή οδοντόβουρτσα πρέπει να έχει μικρό 
κεφάλι και πυκνές τρίχες από νάιλον. Όταν οι 
τρίχες αρχίσουν να λυγίζουν πρέπει να αλλά-
ξουμε την οδοντόβουρτσα μας, διαφορετικά 
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά και στα δόντια 
και στα ούλα.
 

 Να μην τρέφουμε τα μικρόβια...

Tα μικρόβια που καταστρέφουν τα δόντια 
έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στη ζάχαρη. Mε τα 
πολλά γλυκά συντηρούμε και δυναμώνουμε 
τα καταστροφικά μικρόβια των δοντιών. Aν θα 
φάμε κάτι γλυκό, είναι καλύτερα να το φάμε 
αμέσως μετά το φαγητό. 
Tο στόμα μετά το φαγητό έχει πολύ σάλιο που 
είναι εχθρός των μικροβίων των δοντιών. Ας 
ακολουθούμε πάντα την σειρά: Φαγητό – Γλυ-
κό – Bούρτσισμα

 Το θαυματουργό φθόριο

Tο φθόριο δυναμώνει το περίβλημα των δο-
ντιών και τα μικρόβια δυσκολεύονται να τα 
τρυπήσουν. Γι’ αυτό το σκοπό:
• Nα χρησιμοποιούμε οδοντόκρεμα με φθό-
ριο και να βουρτσίζουμε τα δόντια μας για 1-2 
λεπτά ώστε το φθόριο της κρέμας να εισχωρεί 
στα δόντια. 
• Nα τρώμε πολλά ψάρια, τόνο, σαλμό κ.λπ. 
που είναι πλούσια σε ασβέστιο, φώσφορο και 
φθόριο.

Πώς θα αποκτήσω γερά δόντια;
Να πεθυμούμε
τον οδοντίατρο
Η επίσκεψη μας στον οδοντίατρο δεν πρέ-
πει να γίνεται μόνο όταν πονέσουμε ένα 
δόντι! Nα τον επισκεπτόμαστε τακτικά, 
περίπου κάθε 6 μήνες, έστω και αν δεν 
νιώθουμε πόνο. Mην περιμένουμε να πο-
νέσουμε για να τον επισκεφθούμε γιατί 
τότε η ζημιά θα έχει γίνει.
H τερηδόνα των δοντιών αρχίζει πολύ πριν 
την αντιληφθούμε. O οδοντίατρος μπορεί 
να την ανακαλύψει και να εμποδίσει την 
εξέλιξη και τα επακόλουθα της. Ας φροντί-
σουμε από νωρίς τα παιδιά μας να αντι-
ληφθούν την χρησιμότητα της επίσκεψης 
στον οδοντίατρο και να μην τον φοβού-
νται.

Γνωρίζουμε πως να φροντίσουμε 
σωστά και να προφυλάξουμε τα 
δόντια μας; Πώς και πότε να τα 
πλένουμε και πότε πρέπει να επι-
σκεφθούμε τον οδοντίατρο;

Παραδοσιακά παρασκευάσματα
ΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ κΥΠΡΙΑκΑ

 Τταβάς

 Υλικά

1 κιλό κρέας αρνίσιο
1 κιλό πατάτες
3-4 κρεμμύδια μεγάλα
5-6 ντομάτες ώριμες
αλάτι, πιπέρι, κανέλα, 2-3 φύλλα δάφνης
1 κουτ/κι γλυκού αρτυσιά (μισοκοπανισμένη)
1/2 φλιτζάνι λάδι
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση για 
τον εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πε-
ριβάλλοντος που διοργάνωσαν από κοινού 
το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, ο Δήμος Αγλαντζιάς και οι Περι-
βαλλοντικές Οργανώσεις κύπρου.

Η εκδήλωση, που ας σημειωθεί είναι η πρώτη 
στο είδος της και που πρώτη φορά συνδιορ-
γανώνεται από τόσους φορείς, πραγματοποι-
ήθηκε στο ειδυλλιακό Πάρκο Αγίου Γεωργίου 
Αθαλάσσας το περασμένο Σάββατο 5 ιουνίου 
2010.
το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε 
μεταξύ άλλων την ενημέρωση του κοινού για 
θέματα βιοποικιλότητας και περιβάλλοντος και 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, όπου συμμετεί-
χαν παιδικές χορωδίες του Δήμου Αγλαντζιάς, 
του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Ομολογητών 
και Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα. Επίσης 
συμμετείχε το Χορευτικό Σχήμα ρυΜΒΟΣ και 
θεατρική παράσταση από ομάδα αποτελού-
μενη από μαθητές του ζ’ Δημοτικού Σχολείου 
λακατάμιας. 
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο υπουργός Γεωργί-
ας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Δημή-
τρης Ηλιάδης, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας 

Πέτρου και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πε-
ριβαλλοντικών Οργανώσεων κύπρου Σταύρος 
Πέρδιος.
Στο χαιρετισμό του ο υπουργός Γεωργίας Φυ-
σικών Πόρων και Περιβάλλοντος Δημήτρης 
Ηλιάδης μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, όπου όταν 
μιλούμε για το περιβάλλον, μιλούμε για τον 
άνθρωπο, την υγεία, την ασφάλεια, την εργο-
δότηση, την ποιότητα ζωής, καταλήγοντας ότι 
έχει πλέον διαφανεί ότι η βαθύτερη αιτία για 
την ύπαρξη περιβαλλοντικών προβλημάτων 
πηγάζει από τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η οποία στη-
ρίζεται σε κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονο-
μικούς παράγοντες. Επίσης αναφέρθηκε στο 
κεντρικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περι-
βάλλοντος που είναι η βιοποικιλότητα. 

κλείνοντας υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής 
τρόπου ζωής, ώστε το περιβάλλον να αποτε-
λέσει τον πιο αποφασιστικό παράγοντα στις 
οποιεσδήποτε επιλογές και συνήθειες μας. 
Όλοι είμαστε μέρος της λύσης. Άτομα, Οργανι-
σμοί και Επιχειρήσεις, Οργανώσεις, Αρχές και 
κυβερνήσεις, όλοι πρέπει να λάβουμε μέτρα 
και να αλλάξουμε συνήθειες ώστε να μειωθεί 
ο αντίκτυπος που συνολικά και ατομικά έχουμε 
στο περιβάλλον.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Αντρέας Πέτρου καλω-
σορίζοντας όλους στο Δήμο Αγλαντζιάς τόνισε 
τη σημασία της 5ης ιουνίου, ως Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος, την ανάγκη για κοινό 
αγώνα για προστασία του περιβάλλοντος από 
τις αλόγιστες συμπεριφορές και τις ζημιές στο 
περιβάλλον. κατέληξε στα μέτρα που παίρνει η 
τοπική Αρχή Αγλαντζιά για προστασία του πε-

ριβάλλοντος, που συνίστανται:
• Στον αγώνα για προστασία του Δασικού 
Πάρκου Αθαλάσσας 
• Στη δημιουργία 51 περιφερειακών πάρκων 
εντός της πόλης
• Στη διοργάνωση ετήσιων και άλλων δεντρο-
φυτεύσεων
• Στην εισαγωγή και τοποθέτηση αρχικώς του 
φωτοβολταϊκού συστήματος σε πέντε πάρκα 
του δήμου, πολιτική που θα ακολουθήσει και 
στο μέλλον
• Στη λειτουργία του προγράμματος ανακύ-
κλωσης που βοηθά στη μείωση της επιβάρυν-
σης του περιβάλλοντος 
• Στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήμα-
τος λυμάτων
• Στη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και στην 
εγκαθίδρυση του αυτοματοποιημένου συστή-
ματος ενοικίασης ποδηλάτων
• Στη διατήρηση των πάρκων καθαρών κ.α.
κλείνοντας ο Δήμαρχος ανέφερε: «..Συνοψί-
ζοντας όλα τα πιο πάνω καταλήγουμε στο συ-
μπέρασμα πως σαν τοπική Αρχή Αγλαντζιάς και 
σαν κοινωνία των πολιτών έχουμε μια ενεργό 
συμμετοχή στον αγώνα για σωτηρία του περι-
βάλλοντος που είναι συνώνυμο με την σωτη-
ρία της ίδιας της ζωής».
Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
Σταύρος Περδίος, στα ίδια περίπου πλαίσια. 
Συμπερασματικά πρέπει να πούμε πως πράγ-
ματι ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση όπου 
εστάλησαν τα καλύτερα μηνύματα στην κοινω-
νία με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την έγνοια και 
την κοινή ευθύνη όλων για το περιβάλλον.

Γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
«Όλοι είμαστε μέρος της λύσης»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ SkATE BOARD

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς με επιστολή του ημε-
ρομηνίας 3 ιουνίου 2010 προς τον υπουργό 
Εσωτερικών νεοκλή Συλικιώτη, ζητά την πα-
ραχώρηση ή ενοικίαση συγκεκριμένης χα-
λίτικης γης για τη δημιουργία πίστας Skate 
Board για τη νεολαία.
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει με-
ταξύ άλλων τα εξής: «…Μέσα στα πλαίσια 
του ετήσιου προγράμματος και της δράσης 
του Συμβουλίου νεολαίας του Δήμου μας 
και αναζητώντας σύγχρονα μέσα ενασχόλη-
σης της νεολαίας του χώρου μας, καταλήξα-
με στην απόφαση πως η δημιουργία πίστας 
skate board αποτελεί μια σύγχρονη διέξοδο 
για τους νέους.
Αναζητώντας κατάλληλο χώρο για δημιουρ-
γία πίστας skate board και κατόπιν γνωμά-
τευσης ειδικού, κρίνεται πως ο χώρος που 
φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό 
σχέδιο (Συν. ι) είναι ιδανικός για ένα τέτοιο 
εγχείρημα.
Με βάση πληροφόρησης που ζητήσαμε και 
πήραμε από το Διευθυντή Δημοσίων Έργων, 

ο χώρος που υποδεικνύεται στο εσώκλειστο 
τοπογραφικό σχέδιο ανήκει στο κράτος, δη-
λαδή είναι κρατική γη.
ως εκ τούτου ζητούμε όπως προωθηθεί άμε-
σα το θέμα: της παραχώρησης ή ενοικίασης 
της εν λόγω κρατικής γης στο Δήμο Αγλα-
ντζιάς και η δημιουργία του εν λόγω έργου, 
με όλα τα σχετικά και που το κόστος υπολο-
γίζεται να ανέλθει στις €300.000,00 να εντα-
χθεί ως πολεοδομικό έργο.
Προβαίνουμε σ’ αυτή την εισήγηση ενθαρ-
ρυμένοι, προπάντων, από τις ορθές δηλώ-
σεις σας στον ημερήσιο τύπο ημερομηνίας 
31 Μαΐου 2010.
Εν τω μεταξύ ψάχνουμε για τυχόν κάλυψη 
του κόστους δημιουργίας της πιο πάνω πί-
στας από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή και 
χορηγία από τον κυπριακό Οργανισμό Αθλη-
τισμού.
τέλος περιττό να τονίσουμε πως η δημιουρ-
γία μιας τέτοιας πίστας θα είναι η πρώτη 
στην κύπρο και θ’ αποτελεί δείγμα γραφής 
για όποιο θελήσει ν’ ακολουθήσει…».

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
πρώτη από τις δύο καθιερωμένες ετήσιες 
εκδρομές για τους ηλικιωμένους Δημότες 
του Δήμου Αγλαντζιάς την τρίτη 15 ιουνίου 
2010.
Επτά υπερπλήρη λεωφορεία ξεκίνησαν 
γύρω στις 08:00 από τα Γραφεία του Δήμου 
Αγλαντζιάς με προορισμό την Εκκλησία Αγί-
ου λαζάρου στη λάρνακα. Στο ενδιάμεσο 
της διαδρομής και συγκεκριμένα στο κέντρο 
ριζοελία, προσφέρθηκε στους ηλικιωμένους 
δημότες πρόγευμα και ακολούθως, αφού 
ξεκουράστηκαν συνέχισαν το ταξίδι.
Αφού προσκύνησαν στην Εκκλησία Αγίου 
λαζάρου, επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία 
με προορισμό την Αθηένου, όπου προσκύ-
νησαν και στην Εκκλησία της Παναγίας. Στις 
13:00 κατέφθασαν στην Αίθουσα Δεξιώσε-
ων «ΑνΑΜνΗΣιΣ», όπου τους προσφέρθηκε 
πλούσιο γεύμα με άφθονο ποτό. 
κατά το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλα-
ντζιάς Αντρέας Πέτρου τόνισε ότι η προσφο-
ρά του Δήμου προς τους ηλικιωμένους είναι 

πολύ μικρή σε σύγκριση με τη δική τους 
προσφορά και τους αγώνες τους, οι οποίοι 
πέτυχαν και γι’ αυτό έχουμε το σημερινό βι-
οτικό επίπεδο. 
Στη συνέχεια παρουσίασε και το Δήμαρχο 
Αθηένου, τονίζοντας ότι με το φίλο Δήμαρ-
χο κ. Παπουή και τους κοινοτάρχες των κοι-
νοτήτων Γερίου, Πυροϊου, Αβδελλερού και 
τρούλλων, θα συνεχίσουν τον κοινό αγώνα 
για διάνοιξη του οδοφράγματος της λεω-
φόρος λάρνακος – Αθηένου, με σκοπό την 
ελεύθερη διακίνηση.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρ-
χος Αθηένου κ. Παπουής καθώς επίσης και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής κοινωνικών υπηρε-
σιών του Δήμου κ. Μ. Πίτσιακκος.
Ακολούθως οι ηλικιωμένοι δημότες μας συ-
νέχισαν τη διασκέδαση τους υπό τους ήχους 
και τα τραγούδια του λεόντιου και της Μέλ-
πως μέχρι και τις απογευματινές ώρες, όπου 
επιβιβάστηκαν στα λεωφορεία και επέστρε-
ψαν στην Αγλαντζιά με τις καλύτερες εντυ-
πώσεις και κατενθουσιασμένοι.

Πρώτη εκδρομή ηλικιωμένων

«Το περιβάλλον πρεπει να αποτε-
λέσει τον πιο αποφασιστικό παρά-
γοντα στις οποιεσδήποτε επιλογές 
και συνήθειες μας. 


