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ΔΗΜΟΣ: Όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

των γειτονιών της Αγλαντζιάς

Η

ποιότητα της ζωής μας, των παιδιών
μας, του περιβάλλοντος που ζούμε
εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος
από εμάς τους ίδιους.

Για να αποδώσει όμως αυτή η προσπάθεια
μας απαιτείται η δική σας συμμετοχή και
συμβολή και σ’ αυτή προσδοκούμε.
Όλοι μαζί, λοιπόν, για μια καθαρή γειτονιά,
για μια καθαρή Αγλαντζιά.
>> ΣΕΛ. 3

>> ΣΕΛ. 10

Το
«Λαϊκό
θέατρο
Αγλαντζιάς»
γιορτάζει τα
55 χρόνια του
>> ΣΕΛ. 12

Οι μαθητές ζητούν καθαρά πεζοδρόμια
ΕΥΣΤΟΧΑ και με ντοκουμέντα, οι μαθητές του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς
θέτουν στο Δήμαρχο Αγλαντζιάς προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διάρκεια της
διακίνησης τους.
>> ΣΕΛ. 8

Προχωρούμε με σύνεση και αισιοδοξία
Δ

Οι εξελίξεις και οι καίριες μειώσεις των εσόδων του Δήμου από τη μείωση της κρατικής
χορηγίας κατά 45% συνολικά έχουν αναθεωρήσει τους σχεδιασμούς μας και τις προτεραιότητες.
Προχωρήσαμε σε νοικοκύρεμα της λειτουργίας μας, εξοικονόμηση οικονομικών πόρων,
μειώνοντας τα έξοδα μας σε όλους τους τομείς. Προχωρήσαμε σε σχεδιασμούς και μελέτες που μακροπρόθεσμα θα επιφέρουν
έσοδα, δώσαμε προτεραιότητα στην προσπάθεια αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών δυνατο-

Ο Δήμος
Αγλαντζιάς
συμμετέχει
στο
πρόγραμμα
ένταξης
μεταναστών
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
«Έξυπνος
κήπος,
όμορφος…»

Μήνυμα Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου

ιανύουμε ήδη το τρίτο έτος της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινήσαμε μαζί με φιλοδοξίες,
με οράματα και θέληση να οδηγήσουμε την
Αγλαντζιά ακόμη πιο μπροστά, εκσυγχρονίζοντας τις δομές, την επικοινωνία μας με τους
δημότες, ανάπτυξη συνεργασίας σε πνεύμα
ειλικρίνειας και αμοιβαίου σεβασμού. Δυστυχώς, οι τραγικές εξελίξεις στον τόπο μας δεν
άφησαν ανεπηρέαστο και το Δήμο μας, ως Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πολύ περισσότερο δε την ίδια την κοινωνία μας και ένα
σημαντικό αριθμό συνδημοτών μας, οι οποίοι
μας έχουν ανάγκη.

διαβάστε

>> ΣΕΛ. 5

Όλοι μπορούμε και έχουμε καθήκον να βάλουμε το λιθαράκι για να υλοποιήσουμε το
στόχο που θέσαμε
ως Δήμαρχος και
Δημοτικό Συμβούλιο με σύνθημα:
« ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΜΑΣ».
Η γειτονιά μας, ο
Δήμος μας είναι ο
δικός μας χώρος.
Γι αυτό και έχουμε
καθήκον όλοι μαζί
να βοηθήσουμε
ώστε να διατηρηθεί
καθαρός.
Εμείς ως Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο
θα προσπαθήσουμε.
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Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια δύσκολη
περίοδο, για την οποία ο τελευταίος που έχει
ευθύνη είναι ο λαός μας, όμως τα δεδομένα
είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας.
Με σύνεση, δύναμη, αυτοπεποίθηση και
αισιοδοξία θα εργαστούμε ώστε να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών. Όλες οι δυσκολίες,
φυσικά, θα αντιμετωπιστούν με τη δική σας
συνεργασία και κατανόηση.

τήτων σε τομείς για τους οποίους σύντομα θα
έχουμε ανακοινώσεις.
Όμως, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Οργανισμός που εκ της αποστολής του πρέπει να είναι κοντά στον άνθρωπο,
προσπαθήσαμε να απαβλύνουμε κοινωνικά
προβλήματα συνδημοτών μας, να στηρίξουμε
στο βαθμό που μπορούμε αριθμό μαθητών
μας και σε συνεργασία με τις Εκκλησίες του
Αγίου Γεωργίου και Αποστόλου Ανδρέα, με
τα σωματεία της περιφέρειας μας, με τα σχολεία μας και άλλους φορείς, δημιουργήσαμε
το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο στηρίζει
γύρω στις 250 οικογένειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αγαστή συνεργασία, εργάζεται με υπευθυνότητα, μακριά από
αντιπαραθέσεις και συμπεριφορές που κάθε
άλλο παρά όφελος θα προσφέρουν προς το
Δήμο και τους συνανθρώπους μας.
Μαζί και οι Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες
κάτω από αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών, με
κύριο μέλημα τον ίδιο τον πολίτη.
Αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα και της
Ανάστασης του Κυρίου, να αναπτύξουμε την
αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας, να
στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, ώστε η Ανάσταση στην κοινωνίας μας, στους συνανθρώπους
μας, στον τόπο μας να μην αργήσει.

Εκδηλώσεις
για την
παγκόσμια
Μέρα Νερού
>> ΣΕΛ. 16
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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α

άποψη

Η λίμνη στο
πάρκο Αγίου
Γεωργίου
Αθαλάσσας
που βρίσκεται
στην Αγλαντζιά

Το δικό σου βήμα…
Αγαπητοί δημότες,
Με την κρίση να έχει γονατίσει το
λαό μας, ο Δήμος μας προσπαθεί
και συνεχίζει τον αγώνα του με
ένα και μοναδικό σύνθημα και
στόχο: «Να βελτιώσουμε τη ζωή
τον δημοτών μας, να σταθούμε στο
πλευρό των συνανθρώπων μας που
αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Στη στήλη αυτή θα
δημοσιεύουμε φωτογραφίες
από τοπία που αναδεικνύουν
την Αγλαντζιά.
Το πάρκο Αγίου Γεωργίου
Αθαλάσσας, με τη γραφική
λίμνη, αποτελεί ένα απο αυτά.
Προσφέρεται για περίπατο,
ξεκούραση και ωραίες
στιγμές.

Η εφημερίδα μας, στα πλαίσια
μιας νέας, φιλόδοξης προσπάθειας
θα συνεχίσει να εκδίδεται ώστε να
προβάλλουμε το τεράστιο έργο που
επιτελείται στο Δήμο μας αλλά και τα
προβλήματα που μας απασχολούν με
στόχο την ταχύτερη επίλυση τους.
Η εφημερίδα μας, αγαπητοί δημότες
είναι και το βήμα για τον καθένα
από εσάς, για να καταθέσετε τις
εισηγήσεις σας, να κάνετε την κριτική
σας και να υποδείξετε προβλήματα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη
μάχη, για να κρατήσουμε δυνατή
την ελπίδα για το μέλλον. Αυτό
οφείλουμε στα παιδιά μας, στο Δήμο
μας, στην πολυβασανισμένη και
μοιρασμένη πατρίδα μας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγλαντζιάς


•

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ:
mayor@aglantzia.org.cy

•

Κώστας Κόρτας - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ........22462195

•

Μυράντα Αργυρού - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ.................................22462195

Καλό Πάσχα


•

•

Χρίστος Μαύρος - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ .22462057

•

Ανδρέας Κάτσιης - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

•

Ανδρέας Ιωάννου - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

•

Χάρης Τσαγγαρίδης - ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.............................................22462196

•

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

•

maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

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



•

•

despo.pitri@aglantzia.org.cy
•

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

•



Ειρήνη Κυρµίτση - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ.............................. 22462242

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

•

Γιάγκος Γιάγκου - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΝ. ∆ΗΜΟΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ....22462155
Αθηνά Γιάννακα - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.......................................22462156
athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

•

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

•

Κώστας Περικλέους - ΤΕΧΝΙΚΟΣ.. 22462154

Κωνσταντίνα Χρυσοστόµου - ΒΟΗΘΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)............ 22462058

•

constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

•

costas.perikleous@aglantzia.org.cy

Αντώνης Παναγή - ΤΕΧΝΙΚΟΣ.........22462159

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης............ Δημοτικός Γραμματέας

Τα τηλέφωνα των αστυνομικών της γειτονιάς είναι: Mάρκος Ταπακούδης 99831946
και 22802380, Μιχάλης Παστέλλης
99831943 και 22802380

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου............. Πρόεδρος
Μάριος Ριαλάς.................... Μέλος
Ευγενία Αλετρά................... Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους........... Μέλος
Δημήτρης Χατζησάββας.... Μέλος
Ειρήνη Παπανικολάου....... Λειτουργός Υποστήριξης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Κόρτας................... Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά................... Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

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

•

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



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Φαξ:22462240 culture@aglantzia.org.cy /
skali@aglantzia.org.cy

•

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



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
library@aglantzia.org.cy

•

Ειρήνη - Κυριακή Παπανικολάου - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ...................................22462143



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

•

Άννα Χαραλάµπους - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ.........
22462233



ΤΗΛΕΦΩΝΟ

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

Αστυνομικοί
της γειτονιάς
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟ 8, ΤΚ 2108 ΤΘ 20259
2150 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Ηλεκτρονική επικοινωνία:
mail@aglantzia.org.cy | info@aglantzia.org.cy

•

Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy
•

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
health@aglantzia.org.cy

Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy /
topikosxedio@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
∆έσπω Πίτρη - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ................................................... 22462197



eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

/info@

Φαξ:22455799 mail@aglantzia.org.cy

Γεώργιος Γερούδης - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ......
22462056

christos.Mavros@aglantzia.org.cy

George.Geroudes@aglantzia.org.cy

andri.eftichiou@aglantzia.org.cy
•

christina.kappa@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

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

Άντρη Ευτυχίου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.......................................22462251

Χριστίνα Κάππα - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ.....................................22462158



•

•

•

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

Μαρία Χριστοδούλου - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ....22462196

antonis.panagi@aglantzia.org.cy

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:



harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του
κοινού στο Δήμο είναι το ακόλουθο:
Δημαρχείο:
Δευτέρα - Παρασκευή
07:30/07:45 - 15:15/15:30
Δημοτικό Ταμείο:
08:00 - 13:00
Τεχνική Υπηρεσία:
12:00 -15:00
Δημοτική Βιβλιοθήκη:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00
Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

Σταύρος Σωκράτους - ΚΛΗΤΗΡΑΣ.................
22462233

Φαξ:22332755 treasurer@aglantzia.org.cy

Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

•

Ωράριο
λειτουργίας
Δημοτικών
Υπηρεσιών
Αγλαντζιάς
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ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ:

77778100

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Αρµενίας 23β, Γρ.101, 2003,
Στρόβολος,
Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006,
email:info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
LITHOWEB
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Έκκληση Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου στους δημότες

Όλοι μαζί για καθαριότητα της γειτονιάς μας
Υ

πάρχει κανείς που να μην του
αρέσει η καθαριότητα στη
γειτονιά του;
Υπάρχει κανείς που να αντίκρισε
ως επισκέπτης ή να έζησε σε
υποδειγματικά καθαρές πόλεις του
εξωτερικού και να μην έκανε ένα
σχόλιο για τα δικά μας τα… χάλια;
Κι όμως εμείς οι ίδιοι
δημιουργούμε
τις συνθήκες, την ποιότητα ζωής
και την αισθητική του τόπου μας,
λειτουργώντας είτε υπεύθυνα
είτε ανεύθυνα…
Μετά από έντονο προβληματισμό,
ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο σας καλούν να πάρετε
θέση σε ένα μεγάλο πρόβλημα του
Δήμου μας που λέγεται:
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΜΑΣ

Ό

ταν θέλουμε να ξεφορτωθούμε τα
δικά μας άχρηστα (κλαδέματα, οικοδομικά υλικά, παλιά αντικείμενα,
ακόμη και σακούλες με σκύβαλα) το κάνουμε ανεξέλεγκτα όπου βρούμε. Σε ανοιχτά
οικόπεδα μέσα στις γειτονιές, σε χώρους
παρκαρίσματος, ακόμα και σε χώρους πρασίνου! Το δε παράλογο της υπόθεσης είναι το
συμπέρασμα ότι μέσα σε μερικές μόνο μέρες
αφότου έχει καθαριστεί ένας χώρος από διάφορες ακαθαρσίες, γεμίζει ξανά, με αποτέλεσμα αυτός ο χώρος να είναι σχεδόν ολόχρονα
εστία ασχήμιας και μόλυνσης. Πρόκειται για
μια ανεύθυνη πρακτική συνδημοτών μας,
που προσβάλλει την αισθητική, τη δημόσια
υγιεινή και το περιβάλλον μας.

Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την
ανεύθυνη πρακτική στη γειτονιά μας;
Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο θέλουμε και προσπαθούμε πολύ, παρά τις αντίξοες
συνθήκες (μειωμένο προσωπικό και οικονομική στενότητα σε σχέση με τον αυξανόμενο
όγκο των αχρήστων) να κρατάμε ένα υψηλό
επίπεδο καθαριότητας σε κάθε γειτονιά της
Αγλαντζιάς που είναι ο δικός σας χώρος. Δεν
μπορούμε όμως να κάνουμε και πολλά χωρίς τη δική σας ενεργή συμβολή για να καταπολεμήσουμε αυτή την ανεύθυνη πράξη
των συνδημοτών μας , που προσβάλλει τη
Δημόσια Υγεία, την Αισθητική και το Περιβάλλον της ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ..

Για αυτό εισηγούμαστε να ακολουθείτε
πιστά τις πιο κάτω οδηγίες:
•

ρωθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας στα τηλέφωνα 22462059, 22462233 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

εργασίες ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται σε
μεταλλικά κιβώτια απορριμμάτων (Skip) τα
οποία ανάλογα με το είδος του αποβλήτου,
να παραδίδονται σε Αδειούχες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων. Τα μεταλλικά
κιβώτια (Skip) παρέχονται από ιδιωτικές
υπηρεσίες καθαριότητας έναντι σχετικής
πληρωμής.

Ο καθένας μας πρέπει να προσαρμόσει τις
•	Δημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν
εργασίες του ώστε να συμπίπτουν χρονικά
από τα υποστατικά τους άχρηστο ηλεκτριμε τις ημερομηνίες εφαρμογής του Προκό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ψυγεία, πλυγράμματος Καθαριότητας (το Ετήσιο Πρόντήρια, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπογραμμα Αποκομιδής Κλαδεμάτων και άλλογιστές κτλ.) μπορούν να επικοινωνούν
λων Ακαθαρσιών παρουσιάζεται στο τέλος
με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου,
του κειμένου). Εάν κάποιος επιθυμεί να
απομακρύνει κλαδέματα
ή άλλα βαριά αντικείμεΕτήσιο Πρόγραμμα αποκομιδής
Περιοχές
να, εκτός των προκαθοΑπρίλιος
Σεπτέμβριος
ρισμένων ημερομηνιών,
μπορεί να απευθύνεται
Λάππατα – Πολίτη
02 - 03/04/2014
01 - 02/09/2014
στην Υγειονομική ΥπηΟικ:Πλατύ,Αθαλάσσα, Κ.Ο.Α.Γ.
07 - 09/04/2014
03 - 05/09/2014
ρεσία του Δήμου στα
τηλέφωνα
22462059
Αγία Μαύρη Παλιά Αγλαντζιά
10 - 11/04/2014
08 - 09/09/2014
και 22462233 για την
Ρ.Ι.Κ.
14 - 15/04/2014
10 - 12/09/2014
απομάκρυνσή τους με
την ανάλογη χρέωση. Η
Τριγωνάκι – Καθαρή
16 - 18/04/2014
15 - 16/09/2014
χρέωση ανέρχεται στα
Πλατύ Νότια Λεωφ. Κερύνειας
22 - 23/04/2014
17 - 19/09/2014
€60 ανά φορτηγό αυτο-

Κλαδεμάτων 2014
Δεκέμβριος
01 - 02/12/2014
03 - 05/12/2014
08 - 09/12/2014
10 - 12/12/2014
15 - 16/12/2014
17 - 19/12/2014

κίνητο και στα €30 ανά
Περνέρα
24 - 25/04/2014
22 - 23/09/2014
22 - 23/12/2014
μισό φορτηγό αυτοκίνητο
Δημ/σίων Υπ/λων - Αγιου Νεκταρίου
28 - 30/04/2014
24 - 26/09/2014
29 - 31/12/2014
(η απομάκρυνσής τους
θα γίνεται αφού προγια απευθείας παραλαβή του από το υποπληρωθεί το ανάλογο ποσό). Κλαδέματα
Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροστατικό τους.
κατάλληλα τεμαχισμένα, γρασίδι ή φύλλα
φορίες
σχετικά με τα πιο πάνω ή για το ετή•	Δημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν
μπορούν να μαζεύονται από την Υπηρεσία
σιο
πρόγραμμα
περισυλλογής εποχιακών
ρουχισμό (ρούχα, σεντόνια, υποδήματα,
Καθαριότητας κάθε Τρίτη και Πέμπτη εάν
τσάντες
κτλ.)
μπορούν
να
αποταθούν
στο
κλαδευμάτων
και
άλλων ακαθαρσιών και
τοποθετούνται στα ειδικά σακούλια για
τηλέφωνο 99755121 ή στην ιστοσελίδα
κήπους, και αφού προηγουμένως ενημεαντικειμένων, παρακαλείστε όπως απευθύτης εταιρείας Aνάκυκλος Περιβαλλοντική,
νεστε είτε προσωπικά είτε μέσω τηλεφώνου
www.anakyklos.org.
στην Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφω• H απομάκρυνση μπάζων και άλλων υλινο 22462059 κατά τις εργάσιμες μέρες και
κών μετά από οικοδομικές εργασίες ΕΙΝΑΙ
ώρες, είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του κάθε δημότη. Τα απότου Δήμου, www.aglantzia.org.cy
βλητα που προέρχονται από τις πιο πάνω

Η Αγλαντζιά είμαστε όλοι εμείς. Εμείς, Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο
τη θέλουμε καθαρή και περιποιημένη. Είμαστε σίγουροι και εσείς το ίδιο. Με
καλη οργάνωση και συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Δήμου μπορούμε να το
πετύχουμε για το καλό όλων μας.
Σας ευχαριστούμε!
Δήμαρχος
και Δημοτικό Συμβούλιο
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Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο Θεόφιλου Γεωργιάδη
Τ

ην Κυριακή 16 Μαρτίου
2014, ώρα 09:00, τελέστηκε από τον Ι.Ν. Αποστόλου
Αντρέα στην Αγλαντζιά, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Χωρεπισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου,
το εικοστό ετήσιο μνημόσυνο του
αγωνιστή της ελευθερίας Θεόφιλου
Γεωργιάδη.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε
ο τέως Υπουργός Άμυνας Φώτης
Φωτίου. Δρομείς του Παγκύπριου
Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων μετέφεραν φλόγα από τα Φυλακισμένα Μνήματα στο χώρο θυσίας
του μνημονευόμενου.
Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου
Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων και η οικογένεια του ήρωα.

Στιγμιότυπα από το μνημόσυνο του Θεόφιλου Γεωργιάδη που έγινε στις 16 Μαρτίου

15ο Ετήσιο μνημόσυνο του Ανθυπολοχαγού
(ΜΧ) Στέλιου Μασιήνη
Τ

ην Κυριακή 23 Μαρτίου 2014, τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς
το 15ο ετήσιο μνημόσυνο του Ανθυπολοχαγού (ΜΧ) Στέλιου Μασιήνη.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε η εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος, κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.
Η κα Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε στη θυσία του
ήρωα που έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του, σε ναρκοπέδιο της Ποταμιάς στις 24
Μαρτίου 1999.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει για μια ακόμη
φορά την περηφάνια του για το άξιο τέκνο του.

πούλου, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ-Κερύνειας Σοφοκλής Φυττής, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας, ο Δήμαρχος Κυθρέας Πέτρος Καρεκλάς,
εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας ο Διευθυντής της Διοίκησης Μηχανικού Μιχαήλ Χαράλαμπος, ο Διοικητής του 70ου Τάγματος Μηχανικού
Κωνσταντίνος Χ’’Κωστή, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Αμβροσίου Βύρων Παναγιώτου και οργανώσεις.

Στεφάνια κατατέθηκαν εκ μέρους των Προέδρων
του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, η
Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Αντιγόνη Παπαδο-

Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφάνων, ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του ήρωα με πλήρεις στρατιωτικές τιμές.

Η κα Ερωτοκρίτου εξήρε το ήθος και την αφοσίωση του ήρωα στο καθήκον και την πατρίδα.
Ο Στέλιος Μασιήνης με καταγωγή από τον Άγιο
Αμβρόσιο της Κερύνειας, τίμησε την Αγλαντζιά
αφού την επέλεξε ως κατοικία μετά την προσφυγιά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρ. Διαγωνισμού: 9/2014

Ενιαία Διαχείριση
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την Ενιαία
Διαχείριση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς,
συμπεριλαμβανομένων των κολυμβητικών δεξαμενών,
της καφετέριας και λοιπών βοηθητικών χώρων.
Η Ενιαία Διαχείριση του Κολυμβητηρίου θα είναι
για την περίοδο από 1/6/2014 – 15/9/2014 με δικαίωμα
στην Αναθέτουσα Αρχή ανανέωσης της Σύμβασης για
ακόμη μια (1) περίοδο στο επόμενο έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να
προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού από τα
Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς που βρίσκονται στη οδό
Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά Τηλ. 22462197,
από τη Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους Προσφέροντες σε δυο αντίγραφα σε κλειστό φάκελο, ο

οποίος να αναγράφει στην πάνω αριστερή γωνία «Προσφορά
Αρ. 9/2014 – Για την Ενιαία Διαχείριση του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Αγλαντζιάς» και να απευθύνονται στο
Δήμο Αγλαντζιάς. Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται
στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αγλαντζιάς, οδός
Αικατερίνης Κορνάρο 8, Αγλαντζιά, το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 μεσημέρι.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να ληφθούν
από τη Γραμματειακή Λειτουργό , κ. Δέσπω Πίτρη, τηλ.
22462197, ώρες γραφείου 08:00 μέχρι 15:00
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Υπηρεσία
Καθαριότητας
του Δήμου
Αγλαντζιάς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει ότι Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα εργαστεί κανονικά τη Μεγάλη Παρασκευή
18 Απριλίου 2014. Παρακαλούνται οι Δημότες όπως εκθέσουν
κανονικά τα σκύβαλά σας στα συνήθη σημεία περισυλλογής.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα εργαστεί τη Δευτέρα 21
Απριλίου 2014, λόγω της αργίας του Πάσχα, και, παρακαλούνται οι δημότες που επηρεάζονται όπως εκθέσουν κανονικά τα
σκύβαλά τους την αμέσως επόμενη ημέρα περισυλλογής που
είναι η Πέμπτη 24 Απριλίου 2014.
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Ο Δήμος Αγλαντζιάς συμμετέχει
για 2η φορά στο πρόγραμμα
ένταξης των μεταναστών

Ο
ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Κράτος Μέλος:

Κύπρος

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Ετήσιο Πρόγραμμα:

2012

Προγραμματική Περίοδος:

2007-2013

Τίτλος Έργου:

Προγράμματα Ένταξης Από Τοπικές Αρχές

Χρονική Διάρκεια:

16/01/2014 - 30/06/2014

Συνολικός Προϋπολογισμός:

€126.164,75

Εταιρικό Σχήμα:

Δήμος Στροβόλου (Τελικός Δικαιούχος - Συντονιστής Εταίρος)
Δήμος Λατσιών (Εταίρος 1)
Δήμος Έγκωμης (Εταίρος 2)
Δήμος Ιδαλίου (Εταίρος 3)
Δήμος Τσερίου (Εταίρος 4)
Δήμος Γερίου (Εταίρος 5)
Δήμος Αγλαντζιάς (Εταίρος 6)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ (Εταίρος 7)
Opinion & Action Services Ltd (Εταίρος 8)
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου (Εταίρος 9)

Δήμος Αγλαντζιάς συμμετέχει για
δεύτερη συνεχή χρονιά στο εταιρικό
σχήμα του Προγράμματος ένταξης
των μεταναστών - Υπηκόων Τρίτων Χώρων
(ΥΤΧ )«Κοινωνίες με Χρώματα». Η πολιτική ένταξης των μεταναστών - υπηκόων από
τρίτες χώρες, που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, αποκτά νέα διάσταση, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων από τις τοπικές αρχές. Το
πρόγραμμα «Κοινωνίες με Χρώματα» έχει
σχεδιαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση
για να ενισχύσει την αμφίδρομη διαδικασία
ένταξης των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία. Στηρίζεται στην ευρωπαϊκή πρακτική
για την πιο αποτελεσματική ένταξη σε ένα
πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για την
πολιτική ένταξης είναι οι Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με δραστήρια συμμέτοχους
τους ίδιους τους μετανάστες και τους δημότες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο εταιρικό σχήμα του
προγράμματος συμμετέχουν ο Δήμος Στροβόλου, ως επικεφαλής εταίρος, οι Δήμοι
Λατσιών, Έγκωμης, Ιδαλίου, Τσερίου, Γερί-

ου και Αγλαντζιάς, η Αναπτυξιακή Εταιρεία
Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ, η εταιρεία Opinion
& Action Services Ltd και το Πολυδύναμο
Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου. Βασικός στόχος του έργου είναι η δραστηριοποίηση και
ενεργός συμμετοχή των Δήμων της επαρχίας Λευκωσίας όσον αφορά την αξιοποίηση
των ήδη προσφερόμενων, προς τους δημότες, κοινωνικό-πολιτιστικών υπηρεσιών και
από Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ).
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ο
Δήμος Αγλαντζιάς ανέλαβε τη διοργάνωση
μαθημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πρώτων Βοηθειών σε ΥΤΧ, τα οποία προσφέρονται από το Ανοιχτό Σχολείο Αγλαντζιάς στο Έ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς καλεί τους ΥΤΧ όπως
συμμετάσχουν στα εν λόγω μαθήματα τα
οποία πραγματοποιούνται δωρεάν από το
Δήμο.
Υπήκοοι τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται
να λάβουν μέρος στα μαθήματα πρέπει να
επικοινωνήσουν με τα πιο κάτω άτομα:
Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη
Ευτυχίου,τηλ. 22462233
Συντονίστρια Ανοιχτού Σχολείου Αγλαντζιάς Άντρεα Ευδοξίου, 99426708
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Τη Δευτέρα της Λαμπρής,
παίζουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Μουσικό Σχήμα «Ορφέας»
• «Που είναι τα αυγά», Κυνήγι θησαυρού με τη Στέλλα
Ιωάννου (για παιδιά)
• Κυπριακούς, Ποντιακούς, Γεωργιανούς και Ηπειρώτικους Χορούς με τους Νίκο Ηρακλέους, Προοδευτικό
Σωματείο Ποντίων, Χορευτικό Σχήμα της ΕΛΔΥΚ

Με χορό και μουσική

Καθαρά Δευτέρα
στο Δήμο Αγλαντζιάς

Μ

Ο Αντώνης Δημητριάδης και η ορχήστρα
της ΕΛΔΥΚ ξεσήκωσαν με τη μουσική και το
τραγούδι τους, και η χορευτική ομάδα της
ΕΛΔΥΚ διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους
με τους χορούς τους. Επίσης υπήρχε Face
Painting για τη ψυχαγωγία των μικρών φίλων.

•

Παζαράκι Στέγης
Ηλικιωμένων
Αγλαντζιάς

Δευτέρα 21.04.2014
(ΠΑΡΚΟ«ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ»)

5.00 – 7.30 μ.μ.

«Πριτς Πρατς Τσίρκο»

Έξι μέλη της ομάδας θα συμμετέχουν με θέατρο δρόμου,
χορό, μουσική και ζογκλερικά
• Παραδοσιακά Παιχνίδια
Το Πάρκο «Σπύρος Κυπριανού» βρίσκεται στη συμβολή
των Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Ακαδημίας (δίπλα από το
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία).

Γ

ια τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην ευαίσθητη ‘τρίτη’ ηλικία, ο
Δήμος Αγλαντζιάς προσέφερε έμπρακτα
την αγάπη του τις μέρες των Χριστουγέννων.
Αρκετός κόσμος συμμετείχε και φέτος στην
όμορφη εκδήλωση για την τρίτη ηλικία, που
διοργανώθηκε από το Δήμο Αγλαντζιάς, την
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα της
εκκλησίας του Απ. Ανδρέα στο Πλατύ.
Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο και έχει ψυχαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Το φετινό πρόγραμμα περιέλαβε

τραγούδια από την Παιδική Χορωδία του Δήμου
Αγλαντζιάς και
τη Δέσπω Πλυτά, χορούς από
το
Χορευτικό
Όμιλο του Πανεπιστημίου
Κύπρου,
καθώς επίσης και
κληρώσεις και
κεράσματα για όλους τους παρευρισκόμενους.
Τόσο ο Δήμαρχος Κώστας Κόρτας όσο και ο
Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μίκης Πίτσιακκος ευχήθηκαν προσωπική
υγεία, ευτυχία, αλλά και ανάκαμψη, με τη νέα
χρονιά, ώστε να δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά.
Ο Δήμαρχος ανέφερε επίσης, μεταξύ άλλων,
ότι ο Δήμος δεν πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδρομή των ηλικιωμένων. Στη θέση

Συλλογή δώρων Ο
αντί εκδήλωσης
με τον Άη Βασίλη

Δήμος Αγλαντζιάς αποφάσισε
για φέτος να μην πραγματοποιήσει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση με τον Άγιο
Βασίλη.

Φωτογραφίες:
Ανθούλα
Αλεξάνδρου
EFIAP

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Εορταστικό Χριστουγεννιάτικο πρωινό για
τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας

ε χορό και μουσική πραγματοποίησε
και φέτος, ο Δήμος Αγλαντζιάς, την
Καθαρά Δευτέρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου
Αθαλάσσας. Όλοι οι παρευρισκόμενοι υποδέχτηκαν την πρώτη μέρα της Σαρακοστής απολαμβάνοντας νηστίσιμα εδέσματα και κρασί.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς προσέφερε κρασί
στους παρευρισκόμενους, που φέτος ο αριθμός τους είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο,
καθώς υπήρξε μαζική συμμετοχή, από δημότες όχι μόνο της Αγλαντζιάς αλλά και της ευρύτερης Λευκωσίας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας
Κόρτας και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

• ΤΕΥΧΟΣ 14

Οι λόγοι αυτής της απόφασης αφορούν την οικονομική στενότητα και
δυσπραγία που έχουμε περιέλθει όλοι,
οργανωμένα σύνολα και πρόσωπα.

Κατά τις γιορτές των
Χριστουγέννων

Εναλλακτικά, η προσπάθεια για φέτος
επικεντρώθηκε στη συλλογή δώρων
(παιχνίδια, βιβλία, ρούχα) τα οποία ο
Δήμος θα μοιράσει σε άπορα παιδιά.

της εκδρομής διοργανώθηκε μουσικό απόγευμα στο Πάρκο Σπύρου Κυπριανού. Έτσι,
εξοικονομήθηκε το ποσό
των €6000 το
οποίο θα αξιοποιηθεί για τις
ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας, μέσω
του Ταμείου
Κοινωνικής
Αρωγής του Δήμου. «…Απολογούμαστε προς
τους συμπαθείς ηλικιωμένους, αλλά θα νιώθουν ωραία και οι ίδιοι, αφού αυτή η συνεισφορά θα είναι δική τους. Την ίδια φιλοσοφία
θα εφαρμόσουμε και σε άλλες δραστηριότητες…» είπε ο Δήμαρχος. Τέλος ευχήθηκε η
κάθε μέρα του νέου έτους να είναι δημιουργική, χαρούμενη, με υγεία και ευτυχία για τον
κόσμο όλο.

Ο Άη Βασίλης της Αγλαντζιάς επισκέφθηκε στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2013
αρκετά από τα σχολεία που βρίσκονται
στα δημοτικά όρια Αγλαντζιάς (Α΄, Γ΄,
Δ΄και Στ’ Δημοτικά, τα Γυμνάσια Αρχ.
Μακαρίου Γ΄ και Αγλαντζιάς και το
Γαλλοκυπριακό Σχολείο Λευκωσίας)
για να μαζέψει τα δώρα που συνέλεξαν
τα παιδιά.
Η προσπάθεια αυτή στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού μαζεύτηκαν πάρα
πολλά δώρα, δίδοντας την ευκαιρία στα
άπορα παιδιά να ζήσουν τη χαρά και
πάρουν δώρα.

Επίσκεψη στη Στέγη ηλικιωμένων Αγλαντζιάς

Μ

ε στόχο την οικονομική ενίσχυση της
Στέγης Ηλικιωμένων του Δήμου Αγλαντζιάς, πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2014, στη Στέγη, πασχαλινό παζαράκι, που
περιλάμβανε γλυκά, φυτά, πασχαλινές λαμπάδες και διακοσμητικά αντικείμενα.
Το παζαράκι διάνθισαν με την παρουσία τους
το χορευτικό συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ο Αντώνης Δημητριάδης, η Δέσπω Πλυτά
και ο Λεόντιος Γεωργίου.

Τ

Η Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς λειτουργεί
από το 1990, προσφέροντας σύγχρονα προγράμματα Ιδρυματικής, Ημερήσιας και Κατ’
Οίκον Φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα. Μπορεί
να φιλοξενήσει μέχρι και 41 άτομα και απασχολεί 18 άτομα.

Τα παιδιά του σχολείου έκαναν εκστρατεία συλλογής τροφίμων, τα
οποία και προσέφεραν στους ηλικιωμένους της Στέγης. Επιπρόσθετα,
αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τα παιδιά άκουσαν με πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον τις ιστορίες που είχαν να καταθέσουν μέσα από
ένα «απαύγασμα ψυχής και σοφίας» οι άνθρωποι της Στέγης Ηλικι-

ο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, στα πλαίσια του υπό έμφαση στόχου του Υ.Π.Π. «Κοινωνική Αλληλεγγύη-Ενεργός Πολιτότητα», πραγματοποίησε στις 8 Οκτωβρίου 2013, επίσκεψη
στη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς.

ωμένων και τους αγκάλιασαν με μεγάλη αγάπη. Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς υπήρχαν και πρόσφυγες, οι οποίοι διηγήθηκαν στα
παιδιά ιστορίες για τα κατεχόμενα. Τα παιδιά παρουσίασαν μουσικό
πρόγραμμα με τραγούδια που έμαθαν στο σχολείο. Η συγκίνηση
όλων ήταν μεγάλη!
Στις 18 Δεκεμβρίου τα παιδιά της Γ΄ τάξης επισκέφτηκαν τη Στέγη
Ηλικιωμένων και τους είπαν τα κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα
τραγούδια.

• ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
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Δυνατή Τοπική Αυτοδιοίκηση, Λιγότερο Κράτος
Του Κώστα Κόρτα
Δημάρχου Αγλαντζιάς

Τ

ο θέμα του εκσυγχρονισμού και της
αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν πάντα επίκαιρο εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, γιατί όλες οι πολιτικές
δυνάμεις, αλλά κύρια οι άνθρωποι, τα στελέχη
που ζούσαν και εργάζονταν στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγκαιρα και κυρίως από
το 2001 επιζητούσαν το επόμενο βήμα του θεσμού. Οι εμπειρίες που είχαν αποκομίσει όλα
τα προηγούμενα χρόνια από τη λειτουργία του
θεσμού, οι επαφές με άλλες χώρες, οι ανάγκες
της κοινωνίας, η πορεία προς την Ευρώπη,
οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός διαλόγου που
θα οδηγούσε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πραγματικές Αυτοδιοικήσεις.
Αυτός ο διάλογος έφτασε πολύ κοντά στην
επίτευξη του στόχου, που θα οδηγούσε στο
επόμενο βήμα, θα μας έφερνε πιο κοντά στον
πολίτη, θα δημιουργούσε μηχανισμούς σύγχρονους και οργανισμούς βιώσιμους. Δεν θα
αναφερθώ τους λόγους για τους οποίους δεν
ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια, αλλά θα
πω ότι όλοι φέρουμε ευθύνη. Φέρουμε όλοι
ευθύνη, η Βουλή, οι δύο εκπρόσωποι των
Τοπικών Αρχών ( Ένωση Δήμων και Ένωση
Κοινοτήτων) που αφήσαμε τις προκαταλήψεις
και τις λεπτομέρειες να είναι ανάχωμα στην
πορεία προς το μέλλον.
Ποια Τοπική Αυτοδιοίκηση οραματιζόμαστε,
ποια Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλουμε, ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου μας, τι Κράτος θέλουμε, δεν χρειαζόμαστε καμιά Τρόικα να μας
πει ή να μας επιβάλει.
Αφήσαμε τα πράγματα σε στασιμότητα, με

αποτέλεσμα σήμερα να διασύρεται ο θεσμός
και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ωσάν και είναι οι υπεύθυνοι της καταστροφής
του τόπου, της κατάρρευσης του τραπεζικού
συστήματος και της εισβολής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Τρόικας. Για
την οικονομική κατάρρευση φταίνε τα 58 εκατομμύρια που δίνει το κράτος για το 72% του
πληθυσμού που κατοικεί στους Δήμους και
όχι τα δισεκατομμύρια που αφαίμαξα κάποιοι
με πολιτικές ανοχές. Δώσαμε την ευκαιρία σε
κάποιους να διαγράψουν όλα όσα έχει πετύχει
ο θεσμός με τους ανθρώπους του όλα αυτά τα
χρόνια, έργα τα οποία έχουν αναμορφώσει την
πατρίδα μας.
Δώσαμε την ευκαιρία σε κάποιους να διαγράψουν όλα όσα έχουν επιτευχθεί στην
ανάπτυξη, στον πολιτισμό, στην παιδεία, στην
κοινωνική πολιτική, στην υγεία, στο περιβάλλον, στον αθλητισμό, την ασφάλεια και πολλά
άλλα τα οποία έχουν βελτιώσει στο μέγιστο
βαθμό την ποιότητα ζωής του πολίτη, αλλά το
κυριότερο έχουν ενδυναμώσει την κοινωνική
συνοχή.

πικών αρχών και η απομάκρυνση τους από τον
πολίτη, πράγμα το οποίο αντίκειται στις Αρχές
της Ευρωπαϊκής Χάρτας, την οποία ως Κύπρος
έχουμε προσυπογράψει.
Ιδιαίτερα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες
που ζει ο λαός μας και την έξαρση πολλών
κοινωνικών προβλημάτων έχουμε υποχρέωση
να σταθούμε δίπλα του, ενδυναμώνοντας τους
θεσμούς που έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Πρέπει να κτίσουμε ένα Κράτος, το οποίο θα
λειτουργεί με χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη, αλλά για να επιτευχθεί αυτό και το ίδιο
το Κράτος να δύναται να προσφέρει επαρκείς
υπηρεσίες και καλύτερη ποιότητα ζωής με χαμηλότερο κόστος.
Πρέπει το Κράτος να αποκεντρωθεί! Η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει πόσο κράτος θέλει!
Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει την αποκέντρωση, αν θέλει τον εκσυγχρονισμό, αν θέλει διεύρυνση της δημοκρατίας, αν θέλει να
μετεξελιχτεί σε κράτος πρόνοιας και κράτος
ευρωπαϊκό.

Ποιο είναι το ζητούμενο σήμερα; Και δυστυχώς αυτό, σκοπίμως, επικεντρώνεται επικοινωνιακά μόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το
ζητούμενο είναι ο εκσυγχρονισμός του ίδιου
του Κράτους και οι δομές διοίκησης της χώρας μας.

Τότε δεν έχει επιλογή από την αναβάθμιση,
την ενίσχυση και ενδυνάμωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όχι κατεδαφίζοντας το θεσμό,
αλλά εκσυγχρονίζοντας τον και προσαρμόζοντάς τον στις ευρωπαϊκές πρακτικές, αξιοποιώντας όλες τις εμπειρίες που συσσωρεύτηκαν
τα τελευταία 28 χρόνια.

Οι διαχρονικές διακηρύξεις όλων ανεξαιρέτως, ότι θέλουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση
όπου οι Τοπικές Αρχές να καταστούν πραγματικές τοπικές κυβερνήσεις, ήρθε η ώρα να
γίνουν πράξη. Όχι να παραμείνουν εύηχα ως
συνθήματα ή ακόμη, όπως διαπιστώνουμε σήμερα, να επιχειρείται η αποδυνάμωση των το-

Είναι εύκολο για κάποιον, αγγίζοντας τις
τραυματισμένες ευαισθησίες των πολιτών, να
διαλύσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ύπαιθρο και πόλη. Το δύσκολο είναι
να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που θα προέλθουν από μια κατεδάφιση ενός μοντέλου, το
οποίο πρόσφερε πάρα πολλά, αντικαθιστώντας

το με Οργανισμούς υπερμεγέθεις, συγκεντρωτικούς, απρόσωπους και απόμακρους από
τους πολίτες.
Οι Δήμοι, οι Κοινότητες, ιδιαίτερα στην Κύπρο, αποτελούν το σπίτι του πολίτη και αυτό
φάνηκε ιδιαίτερα τώρα με την κρίση, τα κοινωνικά παντοπωλεία και τη στήριξη των δυσπραγούντων συνανθρώπων μας. Πού ήταν
το Κράτος όλη αυτή την περίοδο; Ποιά πόρτα
κτυπούσε ο κόσμος; Επομένως δεν μπορεί να
διανοηθεί κάποιος ότι θα κατεδαφιστεί το σπίτι
του πολίτη.
Μπορούν να δημιουργηθούν όλες εκείνες
οι δομές και να δοθούν όλες εκείνες οι αρμοδιότητες προς τους ΟΤΑ ώστε να καταστούν
πραγματικές Τοπικές Αυτοδιοικήσεις ή να
μετεξελιχτούν σε Τοπικές Κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, όπως ήταν όλα τα προηγούμενα
χρόνια και οι διακηρύξεις όλων των πολιτικών
δυνάμεων επικαλούμενοι τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα τολμηρά και θαρραλέα βήματα πρέπει
να είναι προς αυτή την κατεύθυνση και όχι να
κάνουμε βήματα προς τα πίσω ή κινήσεις, οι
οποίες δείχνουν απροθυμία, ενδοιασμούς ή
ατολμία στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων στις
Τοπικές Αρχές για να μη πω άρνηση, αφού
σήμερα ακούγονται και κάποιες θέσεις για
αποδυνάμωση των Τοπικών Αρχών, θέλοντας
από τη μια να διατηρήσουν την κηδεμονία, τη
συγκέντρωση εξουσιών και την επιφανειακή
διαφοροποίηση του Κράτους.
Το ζητούμενο είναι μια Τοπική Αυτοδιοίκηση
πιο αποτελεσματική, πιο δημοκρατική, πιο ανθρώπινη, περισσότερο κοινωνική, προσφέροντας πιο ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλότερο
κόστος.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

-

• ΤΕΥΧΟΣ 14

8

Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Μαθητές του Α’ Δημοτικού Αγλαντζιάς τόνισαν στο Δήμαρχο:

Σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση των πεζών
Ε

ΥΣΤΟΧΑ και με ντοκουμέντα, οι μαθητές του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς θέτουν στο Δήμαρχο Αγλαντζιάς προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διάρκεια
της διακίνησης τους.

Παναγιώτης
Σιαμπτάνης
Γ΄ τάξη

Συγκεκριμένα το Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, στα πλαίσια του υπό έμφαση στόχου του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού «Κοινωνική Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολιτότητας»
επισκέφθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013, τα Γραφεία του Δήμου μαζί με τη Διευθύντρια του Σχολείου, κ. Μακαρίας Στυλιανού και μετέφεραν στο Δήμαρχο τις θέσεις τους για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πεζοί κατά τη διακίνηση
τους και για την καθαριότητα της πόλης.
Αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή των παιδιών προς το
Δήμαρχο Αγλαντζιάς:
Έντιμε Κύριε Δήμαρχε,
Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής περπατήσαμε στους δρόμους γύρω από το σχολείο μας,
καθώς και στους δρόμους της γειτονιάς μας και έχουμε επισημάνει μερικά σοβαρά προβλήματα.

Χρίστος Σβέντεκ
Γ΄ τάξη

Ως Μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου μας σας μεταφέρουμε
τις διαπιστώσεις των συμμαθητών μας και αναμένουμε ότι θα
μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε το περιβάλλον μας.
Τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει είναι τα
πιο κάτω ( σας επισυνάπτουμε και φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα το πρόβλημα που δημιουργείται στους
πεζούς.):
•

Σε αρκετούς δρόμους δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.

•

Σε μερικά πεζοδρόμια υπάρχουν εμπόδια για τους πεζούς όπως:
Ανθώνες,
κάδοι σκυβάλων,
τούβλα,
μικροί στύλοι που τοποθετούνται αυθαίρετα από δημότες,

Στυλιανός
Νικολάου
Γ΄ τάξη
•

Αρκετά πεζοδρόμια χρειάζονται συντήρηση, διότι οι πλάκες έχουν βγει από τη θέση τους και σκουντουφλούν οι
πεζοί με άμεσο κίνδυνο να κτυπήσουν.

•

Το χειρότερο δε από όλα ήταν οι ακαθαρσίες από τους
σκύλους. Ασυνείδητοι πολίτες βγάζουν τα σκυλιά τους

περίπατο και αφήνουν τις ακαθαρσίες τους στα πεζοδρόμια .
Εργαστήκαμε στο μάθημα της τέχνης και φτιάξαμε αφίσες
για το πιο πάνω πρόβλημα. Έγινε επιλογή των τριών καλύτερων για δημοσίευση.
Καλούμε το Δημαρχείο όπως προχωρήσει στις πιο κάτω
ενέργειες που θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση:
1.

Να γίνει έλεγχος και όσοι έξω από τα σπίτια τους παρεμποδίζουν τους πεζούς να εξαναγκαστούν να μετακινήσουν όλα τα εμπόδια.

2. Να γίνει προγραμματισμός, για να γίνουν πεζοδρόμια
τουλάχιστον στους δρόμους που χρησιμοποιούνται πολύ
από μαθητές όπως η Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου.
3. Να τυπωθεί η αφίσα για το πρόβλημα με τις ακαθαρσίες των σκύλων και να σταλεί με λογαριασμούς ή άλλες
επιστολές του Δήμου, σε όλους τους Δημότες της Αγλαντζιάς. Μπορούν να δημοσιευτούν και στην εφημερίδα
του Δήμου μας.

Καλούμε το Δημαρχείο όπως προχωρήσει στις πιο κάτω
ενέργειες που θεωρούμε ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση:
1.

Να γίνει έλεγχος και όσοι έξω από τα σπίτια τους παρεμποδίζουν τους πεζούς να εξαναγκαστούν να μετακινήσουν όλα τα εμπόδια.

2. Να γίνει προγραμματισμός, για να γίνουν πεζοδρόμια
τουλάχιστον στους δρόμους που χρησιμοποιούνται πολύ
από μαθητές όπως η Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου.
3. Να τυπωθεί η αφίσα για το πρόβλημα με τις ακαθαρσίες των σκύλων και να σταλεί με λογαριασμούς ή άλλες
επιστολές του Δήμου, σε όλους τους Δημότες της Αγλαντζιάς. Μπορούν να δημοσιευτούν και στην εφημερίδα
του Δήμου μας.
Οι μαθητές χάρισαν στο Δήμαρχο αφίσες με το σύνθημα
«Θέλουμε καθαρά πεζοδρόμια, είναι υποχρέωση σας!»
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για τι χρήσιμες εισηγήσεις και
παρατηρήσεις τους και ανέφερε ότι θα τις λάβει σοβαρά υπόψιν και θα εργαστεί για την επίλυση των προβλημάτων.

«Περπατώ με ασφάλεια στη γειτονιά
του σχολείου μου»
Τ

α παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Β΄Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Περπατώ με ασφάλεια στη γειτονιά του σχολείου μου».
Το πρόγραμμα περιελάμβανε διάλεξη και πρακτική εξάσκηση ασφαλούς συμπεριφοράς στο άμεσο οδικό περιβάλλον.
Πρωταρχικό ρόλο είχε διαδραματίσει η Αστυνομία Κύπρου και
εφαρμόστηκε με τη βοήθεια του αστυνομικού της γειτονιάς κ.
Μιχάλη Παστέλη.
Τα παιδιά συνόδευσαν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Κώστας
Κόρτας και οι εκπαιδευτικοί τους.
Περπάτησαν στις οδούς που γειτνιάζουν με το σχολείο τους
και εντόπισαν προβλήματα που διατρέχουν οι πεζοί που διακινούνται στις συγκεκριμένες οδούς. Προβλήματα όπως η
ανυπαρξία πεζοδρομίων, οι φθαρμένες πινακίδες τροχαίας, τα
σκουπίδια, τα αυτοκίνητα που είναι παράνομα σταθμευμένα, οι
λακκούβες στα οδοστρώματα των δρόμων, οι κάδοι απορριμμάτων που είναι τοποθετημένοι στο χώρο που διακινούνται τα
αυτοκίνητα, τα περιττώματα των σκύλων .
Τα παιδιά, επίσης, εισηγήθηκαν τη δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.
Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε στα παιδιά ότι θα συζητήσει τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα
μεριμνήσει, έτσι ώστε η διακίνηση των πεζών στους δρόμους
της Αγλαντζιάς να είναι πιο ασφαλής.
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Αίτημα των παιδιών του Δ΄ Δημοτικού Αγλαντζιάς
Να απαγορευθεί η λειτουργία τσίρκων με ζώα

Σ

τα πλαίσια της υλοποίησης του υπό έμφαση στόχου που τέθηκε
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη σχολική χρονιά
2013 - 2014 «Η καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας με έμφαση
στην κοινωνική αλληλεγγύη» αλλά και μιας σειράς μαθημάτων στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας και της θεατρικής Αγωγής, σύμφωνα με τα Νέα
Αναλυτικά Προγράμματα, τα παιδιά της Γ΄ τάξης του Δ’ Δημοτικού Αγλαντζιάς είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την κακοποίηση των ζώων
στο τσίρκο που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στις μέρες μας.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μέσα από το θεατρικό εργαστήρι «Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας» βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Αργεντινού
Χόρχε Μπουκάι, έχουν εμπλακεί σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση εαυτού,
διερευνώντας κριτικά το θέμα της εκμετάλλευσης των ζώων του τσίρκου
και χρησιμοποιώντας τα μέσα του θεάτρου και του δράματος.
Παράλληλα όμως, με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώξαμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά όλα εκείνα τα στοιχεία που θα διαμορφώσουν αυριανούς πολίτες συνειδητοποιημένους και κοινωνικά ευαίσθητους, που
θα στέκονται κριτικά απέναντι στις διάφορες προκλήσεις των καιρών, θα
αναπτύσσουν εθελοντική δράση και κοινωνική αλληλεγγύη σε διάφορους χώρους και επίπεδα.
Ως εκ τούτου τα παιδιά ανέλαβαν δράση γράφοντας επιστολές σε διάφορους φορείς, ζητώντας την απαγόρευση της λειτουργίας τσίρκων με
ζώα στη χώρα μας αλλά και άρθρα σε εφημερίδες για ευαισθητοποίηση
του κοινού στο θέμα αυτό. Το άρθρο λοιπόν που ακολουθεί είναι η προσπάθεια των παιδιών για να ακουστεί η φωνή τους ως ενεργοί πολίτες
και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΜΕ ΖΩΑ
Έχετε πάει ποτέ σε τσίρκο με ζώα;
Τότε σίγουρα θα έχετε δει εντυπωσιακά νούμερα με τα ζώα αυτά. Τα φώτα,
τα χρώματα, οι στολές, όλα στο τσίρκο
φαίνονται φανταστικά κι εσάς μπορεί
αυτά όλα να σας αρέσουν αλλά υπάρχουν κάποιοι που υποφέρουν πολύ, τα
ζώα.
Ίσως εσείς να μην το έχετε καταλάβει γιατί οι εκπαιδευτές την ώρα της
παράστασης δείχνουν ότι αγαπούν τα
ζώα αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Στην
πραγματικότητα οι εκπαιδευτές φέρονται πολύ άσχημα στα ζώα και τα ζώα
είναι πολύ δυστυχισμένα.
Τις περισσότερες φορές χτυπάνε τα
ζώα με ηλεκτρικά γκάλοπ ή μαστίγια
για να υπακούσουν. Εσάς θα σας άρεσε
να σας χτυπούν κάθε μέρα; Φανταζόμαστε πως όχι. Και τα ζώα έχουν ακριβώς

την ίδια άποψη. Επίσης όταν κάνουν
κάτι λάθος στερούνται για τιμωρία την
τροφή και το νερό και έτσι κινδυνεύουν
από αφυδάτωση.
Οι εκπαιδευτές τα βάζουν να κάνουν
πολύ επικίνδυνα νούμερα π.χ. να περνούν μέσα από στεφάνια με φωτιά και
γι’ αυτό τα ζώα συχνά τραυματίζονται ή
ακόμα πεθαίνουν από τα ατυχήματα.
Τα ζώα μένουν σε μικροσκοπικά,
κρύα και βρόμικα κλουβιά. Ταξιδεύουν συνεχώς από πόλη σε πόλη κι από
χώρα σε χώρα κι αυτό δεν τους αρέσει
καθόλου. Στα άγρια ζώα βγάζουν τα δόντια για να μην δαγκώνουν τους ανθρώπους. Τα ζώα είναι πάρα πολύ δυστυχισμένα, αρρωστούν, συμπεριφέρονται
αφύσικα και τρελαίνονται.
Ακόμα τα ζώα πεθαίνουν πολύ νω-

ρίτερα απ’ ότι θα πέθαιναν στο φυσικό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα
οι ελέφαντες ζουν 50-70 χρόνια στην
άγρια φύση αλλά στο τσίρκο μόνο 5- 15
χρόνια. Τα αλυσοδεμένα ζώα δεν περνούν καθόλου ωραία στο τσίρκο και
ονειρεύονται μια ελεύθερη ζωή.
Το τσίρκο μπορεί να φαίνεται διασκεδαστικό, αλλά στην πραγματικότητα
δεν είναι. Λοιπόν, σκεφτείτε καλά πριν
πάτε στο τσίρκο με ζώα. Θα διασκεδάσετε περισσότερο σε ένα τσίρκο χωρίς
ζώα. Τα ζώα πρέπει να σωθούν. Σταματήστε να πηγαίνετε σε τσίρκο με ζώα
για να παύσουν να λειτουργούν. Μην
αφήνετε τα ζώα στη δυστυχισμένη ζωή
τους. Βοηθήστε τα.
Τα παιδιά της Γ΄ τάξης του Δ Δημ. Σχ.
Αγλαντζιάς

Διάλογος με τα παιδιά της Γ΄ Τάξης του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς

Ο

Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Κώστας Κόρτας,
με αντιπροσωπεία του Δήμου αποτελούμενη από το Δημοτικό Γραμματέα Αγλαντζιάς Χάρη Τσαγγαρίδη, τον Ανώτερο Υγειονομικό Επιθεωρητή Κύπρο Βουδιά και τη Λειτουργό
Δημοτικής Υπηρεσίας Άντρη Ευτυχίου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο
Αγλαντζιάς, με αφορμή τις επιστολές που απέστειλαν οι μαθητές της Γ΄ Τάξης, για την υιοθέτηση των Πάρκων Αζόφ και στην οδό Κλεισθένους.
Η πρωτοβουλία των μαθητών για υιοθέτηση
Πάρκων προέκυψε στα πλαίσια υλοποίησης του
υπό έμφαση στόχου που τέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού «Η καλλιέργεια της

ενεργούς πολιτότητας με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη» αλλά και μιας σειράς μαθημάτων στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αγωγής
με θέμα «Το Περιβάλλον», όπου τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να ασχοληθούν με το πρόβλημα των
σκουπιδιών και την αλόγιστη καταστροφή του
φυσικού μας περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος, ευχαρίστησε τους μαθητές της Γ΄
Τάξης για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για το
Δήμο που διαμένουν και τους συνεχάρη για την
πρωτοβουλία που ανέλαβαν για την υιοθέτηση
των Πάρκων. Τέτοιες προσπάθειες εθελοντισμού
ανέφερε πρέπει να επαινούνται και να αποτελούν
παράδειγμα προς μίμηση.

Η Διευθύντρια του Α΄ Κύκλου του Δ΄ Δημοτικό
Σχολείου Αγλαντζιάς Έλλη Παντελή, έδωσε το
λόγο στα παιδιά για να εκθέσουν τους προβληματισμούς και τα αιτήματα τους προς το Δήμαρχο
για τα Δημοτικά Πάρκα που θέλουν να υιοθετήσουν.
Οι εισηγήσεις των μαθητών, σχετικά με τα Πάρκα, υπήρξαν ιδιαίτερα εύστοχες. Ανάμεσα σε
άλλα, έθιξαν θέματα όπως η καθαριότητα και η
υγιεινή των Πάρκων, συντήρηση και αύξηση των
παιχνιδιών, ενίσχυση του πρασίνου, διαμόρφωση
τους ως εκδρομικού χώρου με τοποθέτηση τραπεζιών και πάγκων, τοπιοτέχνηση με περισσότερα λουλούδια.

Ο Δήμαρχος, αφού άκουσε τις θέσεις των παιδιών, τα κάλεσε να εισηγηθούν το περιεχόμενο
μιας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σε ένα
από τα Πάρκα που υιοθέτησαν με τη συνεργασία
του Δήμου. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με θέρμη και αποφασίστηκε όπως εξετάσουν το περιεχόμενο της εκδήλωσης σε συνεργασία με τους
δασκάλους τους.
Τελειώνοντας, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τη Διευθύντρια του Α΄ Κύκλου, τους δασκάλους για
το έργο που επιτελούν και τα ίδια τα παιδιά για
την πρωτοβουλία τους, αφού τέτοιου είδους συναντήσεις βοηθούν και τον ίδιο το Δήμο να βρει
λύσεις σε παρόμοια προβλήματα.

Το δικό μας Grease από το Λύκειο Δασούπολης

Τ

Ο ΔΙΚΟ μας Grease ανέβασε το Λύκειο
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Δασούπολης
στο πλαίσιο του διαγωνισμού σχολικού θε-

άτρου.
Το έργο άφησε άριστες εντυπώσεις και κατενθουσίασε τους θεατές που γέμισαν ασφυκτικά τοπ
Δημοτικό θέατρο Στροβόλου και στις τρεις παραστάσεις που δόθηκαν.
Μιλώντας ο διευθυντής του σχολείου Ανδρέας
Γεωργίου είπε, μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:
Συνεχίζοντας μια επιτυχημένη παράδοση, το
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Δασούπολης
συμμετέχει και πάλι στους Παγκύπριους Αγώνες

Σχολικού Θεάτρου.
Πρόθεσή μας δεν είναι απλώς α διαγωνιστούμε
για διάκριση και επιτυχία, παρ’ όλο που φυσικά
μας εμπνέει η ευγενής άμιλλα μεταξύ των «αντίπαλων» Σχολείων.
Με αφορμή του Αγώνες, δημιουργούνται οι
ευπρόσδεκτες ευκαιρίες για συλλογική, εξωσχολική εργασία μαθητών και καθηγητών, μέσα
σε μια ατμόσφαιρα συναδέλφωσης και δημιουργικότητας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το Θέατρο,
ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό και παιδευτικό αγαθό,
αποτελεί μια σύνθετη δημιουργία στην οποία ενυπάρχουν όλες οι τέχνες.

Επιλέξαμε ένα έργο πληθωρικό, στο οποίο οι
προικισμένοι μαθητές μας μπορούσαν να αναδείξουν τα ποικίλα ταλέντα τους: Λογοτεχνία,
Ζωγραφική, Αρχιτεκτονική, Μουσική και Χορός
συλλειτουργούν, εμφανώς ή αθέατα και γεννούν
την παράσταση που θα παρακολουθήσετε, υλοποιημένη από μια πληθώρα συντελεστών.
Εξάλλου η φιλόλογος Ρένα Γιαβρή, που ήταν
υπεύθυνη για την παράσταση σε κείμενό της στο
πρόγραμμα της παράστασης αναφέρει:
Ακόμη μια παράσταση από το Λύκειο μας που
βγήκε με πολλή αγάπη, δουλειά και το μεράκι
όλων μας! Φέτος επιλέξαμε το Grease. Η απόφαση

λήφθηκε κυρίως μέσα από την ανάγκη να ζήσουν
οι μαθητές μια εμπειρία της δικής μου εποχής, ένα
έργο που έζησα και αγάπησα ακόμη κι αν γνώριζα
απ’ την αρχή ότι ξέφευγε λίγο από τα στερεότυπα
των θεατρικών σχολικών έργων. Στο τέλος οι μαθητές απόλαυσαν την διαδικασία, το κουραστικό
αλλά και συνάμα λυτρωτικό ταξίδι της πορείας, με
τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς αλλά και της απασχόλησης στο χώρο του σχολείου. Σάββατα και
Κυριακές αλλά και καθημερινές, διαλείμματα και
απογευματινές ώρες εργάστηκε όλη ομάδα και
καταφέραμε στο τέλος το αποτέλεσμα που εύχομαι να απολαύσετε και να χειροκροτήσετε.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

«Έξυπνος κήπος, όμορφος…»
Την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014,
πραγματοποιήθηκε
στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο
Αγλαντζιάς,
Ημερίδα με θέμα
«’Εξυπνος κήπος, όμορφος…».
Η Ημερίδα περιλάμβανε:
•	Διάλεξη από την πρόεδρο του συνδέσμου κάκτων και παχύφυτων κα. Μαίρη
Μιχαηλίδου.
•

Χρήσιμες συμβουλές δημιουργίας βραχόκηπων και φροντίδας παχύφυτων

Πρώτο Βραβείο Μ
στους σχολικούς
αγώνες θεάτρου

έσα στα πλαίσια των 25ων Παγκυπρίων Σχολικών Αγώνων
Θεάτρου, το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ - Πλατύ ανέβασε το έργο του Άντριου Πέιν “Θύμα
Κλοπής” στο Σατιρικό Θέατρο, στις 18
Μαρτίου 2014.

• Πήρε το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ Πλατύ

Το έργο έχει ως θέμα την εκφοβιστική συμπεριφορά (bulling), τις σχέσεις
μεταξύ γονιών – παιδιών, τη φιλία, την
εκμετάλλευση των ΜΜΕ όσον αφορά
στον ανθρώπινο πόνο κ.ά. Τα μηνύματα
επίσης είναι ποικίλα: Ο αλτρουισμός, η

από μαθητές του σχολείου.
•

Γνωριμία με τους βραχόκηπους του
σχολείου. Οι βραχόκηποι δημιουργήθηκαν με πολλή όρεξη και κόπο από τους
μαθητές του σχολείου.

•

Ανταλλαγή και φύτευση παχύφυτων.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν μαθητές από
γειτονικά σχολεία, γονείς, δάσκαλοι από
σχολεία της Αγλαντζιάς και οι μαθητές του
σχολείου μας.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και ο δήμαρχος κ. Κώστας Κόρτας όπου ενημερώθηκε για τα παχύφυτα και συμμετείχε στις
δημιουργικές δραστηριότητες.

ανιδιοτέλεια, η ανάγκη για αναγνώριση.
Στην παράσταση έλαβαν μέρος 42 μαθητές και μαθήτριες, που έδωσαν επί
σκηνής τον καλύτερο εαυτό τους και
ανέπτυξαν μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας και ομαδικότητας.
Τη σκηνοθεσία του έργου ανέλαβε
η φιλόλογος κ. Ελένη Ζάνου, ενώ τα
σκηνικά και τα γραφικά ο καθηγητής
Τέχνης κ. Έντυ Αζίζ.
Ήταν μια πετυχημένη παράσταση που
άγγιξε τις ψυχές όσων την παρακολούθησαν.

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Λύστε τα προβλήματα
της γειτονιάς μας

Παγκόσμια εκστρατεία
Π
καθαριότητας «Let’s do it Cyprus»

Ο

ΕΝΕΡΓΟΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Δήμος Αγλαντζιάς για άλλη μια φορά συμμετείχε ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία καθαριότητας ‘’Let’s do it Cyprus’’
που διεξήχθη την Κυριακή 6 Απριλίου, 2014 από
τις 10:00 πμ - 12:00 μμ στην περιοχή «Tριγωνάκι – Καθαρής». Στόχος της εκστρατείας και του
Δήμου, ήταν να αναδειχθεί ο ρόλος και η ευθύνη που όλοι έχουμε, ώστε ο Δήμος μας να παραμείνει ένας από τους πιο καθαρούς Δήμους στην
Κύπρο. Το δικό μας ενδιαφέρον, η κινητοποίηση
όλων μας και η εθελοντική μας προσφορά σε αυτή
τη συμβολική προσπάθεια μπορεί να αποτελέσει
την αφετηρία για ακόμα μεγαλύτερες κοινές προσπάθειες στα θέματα της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής στο Δήμο μας. Στην εκστρατεία συμμετείχε ο
Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, παιδιά, δάσκαλοι και εκπρόσωποι του
Συνδέσμου Γονέων του Στ’ Δημοτικού Αγλαντζιάς.
Δυστυχώς, δεν παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός
εθελοντών, όμως δόθηκαν σημαντικά μηνύματα
και ευελπιστούμε ότι στην επόμενη εκστρατεία θα
αυξηθούν αρκετά οι εθελοντές μας!

ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που αντιμετωπίζουν στην περιοχή του σχολείου τους
θέτουν τα παιδιά της Γ’ και Δ’
τάξης του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιά με επιστολή τους
στο Δήμαρχο Κώστα Κόρτα.

Αναφέρουν τα παιδιά την
επιστολή τους:
Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
Είμαστε μαθητές της Γ’ τάξης του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς και θα θέλαμε
να σας πούμε για κάποια προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στην περιοχή κοντά στο
σχολείο μας.
Στο χώρο της υπόγειας διάβασης, οι τοίχοι είναι γεμάτοι με συνθήματα και άσχημα
γκράφιτι. Επιπλέον, η υπόγεια διάβαση είναι
γεμάτη με σκουπίδια και όλες σχεδόν οι λάμπες της είναι σπασμένες με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουμε από τα σπασμένα γυαλιά που
βρίσκονται στο έδαφος. Νομίζουμε πως θα
ήταν καλό να τοποθετηθούν κάλαθοι και να
επιδιορθωθούν οι σπασμένες λάμπες.
Έχουμε τόσο όμορφα πάρκα στην περιοχή
και στεναχωριόμαστε όταν πηγαίνουμε βόλτα
και συναντούμε σ’ αυτά σκουπίδια και ακαθαρσίες των ζώων. Θα πρέπει οι άνθρωποι
του Δήμου μας να ενημερωθούν με φυλλάδια για τους κανονισμούς υγιεινής και καθα-

ριότητας.
Τέλος, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε
να φτιάξετε περισσότερους χώρους στάθμευσης για να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα
στα πεζοδρόμια και να μας δυσκολεύουν
καθώς περπατάμε για να φτάσουμε στο σχολείο.
Σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο
που μας αφιερώσατε.

Με σεβασμό τα παιδιά της Γ΄ τάξης του
Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, Αγλαντζιάς

Τα προβλήματα που αναφέρονται στη
επιστολή των παιδιών συζητήθηκαν κατά την
επίσκεψη του Δημάρχου Κ. Κόρτα με εκπροσώπους της Υπηρεσίας του Δήμου στις 26
Φεβρουαρίου 2014.
Τα προβλήματα που υπάρχουν στην υπόγεια
διάβαση μεταφέρθηκαν στο τμήμα Δημοσίων
Έργων που είναι και το αρμόδιο τμήμα.
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Αποκριάτικη παρέλαση του Δήμου Αγλαντζιάς
Μ

ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η
αποκριάτικη παρέλαση του Δήμου
Αγλαντζιάς, που πραγματοποιήθηκε στις
23 Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο Κερύνειας.
Με κέφι για χορό και σατιρική διάθεση, η λεωφόρος Κερύνειας συγκέντρωσε γύρω στους 2500
καρναβαλιστές, άρματα και πλήθος θεατών, το
οποίο ξεπέρασε τις δέκα χιλιάδες.
Μικροί και μεγάλοι δημότες της Αγλαντζιάς,
αλλά και από την ευρύτερη Λευκωσία, είχαν την
ευκαιρία, να παρελάσουν, να διασκεδάσουν, και
να χορέψουν με την ψυχή τους ξεχνώντας για
λίγο τις σκοτούρες της καθημερινότητας.

Η παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των εωφόρων Ακαδημίας και Κερύνειας, και κατέληξε
στην οδό Καραβά.

οικονομικούς καιρούς διοργάνωσε την εν λόγω
παρέλαση με χαμηλό κόστος, θέλοντας να στείλει
μηνύματα αισιοδοξίας.

Βασιλιάς καρνάβαλος για τη φετινή παρέλαση
ήταν ο ηθοποιός Κώστας Αλετράς και η γυναίκα
του Μαρούλλα Αλετρά.

Έδωσε την ευκαιρία σε μικρούς και σε μεγάλους να διασκεδάσουν δημιουργώντας ψυχολογία αντίστασης.

Την παρέλαση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ο Βουλευτής του
ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαίδης, μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγλαντζιάς, οι Δήμαρχοι Τσερίου,
Γερίου, Στροβόλου, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού
της Αστυνομίας και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Τέτοιου είδους δραστηριότητες προασπίζουν
και θωρακίζουν την κοινωνία μας.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς παρά τους πολύ δύσκολους

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της παρέλασης, την
εταιρεία-dot Cyprus, και τα αρτοποιεία Vienna
Bakeries, όπως επίσης και την Digiworld Ltd
την Alfa Pizza, την GT Greson Tools, την Kapnos

Airport Shuttle, το Γύρο Σαλονικιό, τη Landas
Colour, και τη φρουταγορά EuroFresh.
Τους υποστηρικτές της παρέλασης, που ήταν η
σχολή χορού «Ρύμβος» και η Διαχρονική Μουσική Σκηνή.
Όπως και τους χορηγούς επικοινωνίας το τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ και την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ.
Θα ήταν μεγάλη μας παράλειψη αν δεν ευχαριστούσαμε τους εθελοντές που βοήθησαν στην
πραγματοποίηση της παρέλασης,, όπως επίσης
και όλους τους υπαλλήλους του Δημαρχείου
Αγλαντζιάς.

Πράξη προσφοράς και αγάπης προς το συνάνθρωπό μας

Αφιέρωμα στην αιμοδοσία
και τον εθελοντή αιμοδότη
Κ

αταθέτουμε τα λουλούδια της ευγνωμοσύνης και του θαυμασμού
μας για την κορυφαία έκφραση του
Εθελοντισμού, αυτή της Αιμοδοσίας. Πράξη
που κινείται πλήρως μέσα στο πνεύμα της
ύψιστης των αρετών, αυτή της Αγάπης. Την
Αγάπη προς τον συνάνθρωπο, μέσα από την
οποία αναδύεται και εκπηγάζει και ή προς
τον Θεό Αγάπη, με την οποία και ουσιαστικά
συγχέεται.
Είναι η Αγάπη προς τον πλησίον, όπως
ακριβώς την εκφράζει και την οριοθετεί
η άκρα εθελοντική ταπείνωση του Κυρίου
μας, να πορευθεί μέσα από τα Άγια Πάθη
του στην εκούσια άνοδό του στον Σταυρό,
για να βοηθήσει όλους, όλο τον κόσμο, με
την Αγία Ανάστασή του που ακολούθησε.
Να βαδίσουμε στον δρόμο των αρετών, της
δικαιοσύνης, της αγιότητας – μακριά από
την αμαρτία – που είναι ο δρόμος της σωτηρίας, ο δρόμος της ευτυχίας του ανθρώπου.
Πράξη ύψιστης προσφοράς, ταυτόσημης
έννοιας και περιεχομένου, όμως μέσα στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του ανθρώπου –
όχι του Θεού – τοποθετείται και η προσφορά Αίματος, ενός θείου αγαθού, το οποίο
μόνο ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει
στον πλησίον του. Γιατί τούτο το αγαθό δεν
παράγεται αλλού, έξω από τούτο το μοναδικό εργοστάσιο, το άγιο σώμα του ανθρώπου. Γιατί αυτό δεν πωλείται, ούτε είναι διαθέσιμο στις αγορές.
Με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς και
μέσα στο πνεύμα της θυσίας και της Ανάστασης του θεανθρώπου Κυρίου μας, τιμούμε και ευγνωμονούμε όλες και όλους
τους Εθελοντές Αιμοδότες Αγλαντζιάς, που
πρόθυμα προσέρχονται και λαμβάνουν
μέρος στις Αιμοδοσίες που ανακοινώνουμε. Αξίζει σε όλες και όλους ένα μεγάλο
«Εύγε», αξίζουν ειλικρινή συγχαρητήρια
με την αγάπη μας και τις ευχές μας, αλλά
και τις ευχές των γνωστών και άγνωστων
ασθενών, που ευεργετούνται την ώρα της

ανάγκης για την υγεία τους και για να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας, ανάμεσα
σ΄αυτούς τους πανάξιους συνανθρώπους
μας, τους ενάρετους Εθελοντές Αιμοδότες
και Αιμοδότριες.
Ειδική αναφορά επιθυμούμε να κάνουμε
σε ένα ξεχωριστό συνεργάτη και φίλο, έναν
Εθελοντή Αιμοδότη, τον αείμνηστο Πέτρο
Ευρυπίδου, ένα συμπολίτη μας που δεν
βρίσκεται πια στη ζωή, αλλά το παράδειγμά
του, στον αστερισμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, δεν θα παύσει να φωτίζει να εμπνέει και να προσκαλεί σε τούτο το υπέρτατο
καθήκον τον κάθε άνδρα, την κάθε γυναίκα, τον κάθε νέο και νέα. Ένα καθήκον που
αποτελεί ειδικό ανθρώπινο χρέος αγάπης
και αλληλεγγύης προς τον πλησίον.
Εκατόν και μια φορές αιμοδότησε ο αείμνηστος Πέτρος Ευρυπίδου. Θυμούμαστε
πάντα, ευγνωμονούμε και τιμούμε τον άνθρωπό μας, τον συναθλητή μας, τον σύμμαχό μας στη ζωή, που όταν αυτή κινδύνευε
αυτός ήταν πάντα εκεί να την βοηθήσει, να
την συνδράμει. Το καταθέτουμε με πλήρη
επίγνωση της γνήσιας προσφοράς του, γιατί
γνωρίζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
στις οποίες ανταποκρίθηκε άμεσα με απίστευτη προθυμία, όπως φυσικά κάνουν πάντοτε οι αγαπητοί Εθελοντές Αιμοδότες και
Αιμοδότριές μας σε έκτακτες προσκλήσεις.
Μπράβο σας !!
Οι άγνωστοι και γνωστοί συνάνθρωποί
του, που μεταγγίσθηκαν το ζωηφόρο αίμα
του στις δύσκολες στιγμές τους, σίγουρα
τον μνημονεύουν μαζί μας. Αλλά κι αν κάποτε ξεχνιέται η μνημόνευση – όχι σκόπιμα
– η αξία της προσφοράς του δεν αλλάζει. Η
πράξη είναι εκεί, με όλη της τη μεγαλοπρέπεια και την κορυφαία αξία της. Ειδικά και
πραγματικά για τον ίδιο, όπως μας κατέθετε με ικανοποίηση και χαμόγελο μετά από
κάθε Αιμοδοσία: «Ρε παιδιά πιστέψετέ με
αισθάνομαι καλύτερα, νοιώθω πιο υγιής».
Εμείς πιστεύουμε πως αυτή είναι η δόξα

της Αιμοδοσίας, αυτός είναι ο πλούτος του
Αιμοδότη.
Στη μνήμη του αείμνηστου φίλου και στυλοβάτη της Αιμοδοσίας, ενός ανθρώπου
που έκανε την Αιμοδοσία βιωματική πράξη
και συμβόλαιο ζωής, την έκανε τραγούδι –
γιατί τραγούδησε μέσα από στίχους του την
Αιμοδοσία – με πλήρη εκτίμηση του αφιερώνουμε την επόμενη Αιμοδοσία μας στις
19 Ιουλίου 2014, καθώς επίσης και σ΄όλους
τους αξιαγάπητους Εθελοντές Αιμοδότες
και Αιμοδότριές μας.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες Αγλαντζιάς
απευθύνουμε μόνιμη, σταθερή παράκληση
και διαρκή πρόσκληση να συμμετέχετε –
όσοι δεν έχετε πρόβλημα – στις Αιμοδοσίες
που ανακοινώνουμε. Σας καλούμε να τιμήσουμε τη μνήμη του σταθερού συνοδοιπόρου μας στον αγώνα τον καλό της ζωής, του
αείμνηστου Πέτρου Ευρυπίδου.
Άνδρες, γυναίκες, νέοι και νέες ηλικίας από 17 μέχρι και 65 χρονών – χωρίς
προβλήματα υγείας – μπορούν να γίνουν
σταθεροί Εθελοντές Αιμοδότες και να αντικαταστήσουν όσους και όσες αποχωρούν
λόγω ορίου ηλικίας. Σας παρακαλούμε, μη
αναβάλλετε. Παίρνετε μέρος στις Αιμοδοσίες μας. Είναι ύψιστη πράξη Αγάπης, Αλτρουισμού, ασύλληπτου μεγαλείου χαράς
και προσωπικής ευτυχίας. Σας καλούμε να
συμμετάσχετε σε τούτο το συμπόσιο χαράς
και νάστε βέβαιοι πως θα το χαρείτε. Δοκιμάστε το.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ζητούμε να
μας βοηθήσετε για να βοηθήσουμε. Για το
καλό όλων μας. Αποφασίστε τώρα. Μη αναβάλλετε χωρίς λόγο.
Ευχαριστούμε εσάς κι όλους τους φίλους
Αιμοδότες και Αιμοδότριές μας.
Για την Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας
(ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ)
Γραμματέας

8η Μαρτίου:
Μέρα της Γυναίκας
στο Δήμο Αγλαντζιάς
Ο Δήμος Αγλαντζιάς γιόρτασε και φέτος την 8η Μαρτίου, Μέρα της Γυναίκας, διοργανώνοντας εκδήλωση
τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 στις Σπηλιές του Πολιτιστικού Κέντρου το «Το Σκαλί».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από την Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς Ευγενία Αλετρά και ακολούθησε
ομιλία από τον Εκπαιδευτικό Λογοτέχνη και Κριτικό
Αντρέα Χατζηθωμά με τίτλο: «Η Κύπρια γυναίκα ως
σύμβολο και ιστορία δια μέσου των αιώνων».
Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τους Ηρακλή
Μιτέλλα και Ελένη Μιτέλλα Βιολάρη.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς συμμετείχε επίσης στην παγκύπρια εκστρατεία καταδίκης και απαλλαγής της
γυναίκας, από κάθε μορφής βίας και εκμετάλλευσης.
Την Παρασκευή 7 Μαρτίου ο Δήμος είχε επιστρατεύσει τους δημότες να καρφιτσώσουν λευκή κορδέλα
ή λουλούδι, στο σύμβολο του γυναικείου φύλου που
στήθηκε στην είσοδο της Αγλαντζιάς. Στόχος της εκστρατείας ήταν η μετατροπή του συμβόλου από μαύρο
σε άσπρο και διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον
Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Πρόληψη της Βίας στην
Οικογένεια.
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Η Γενική Συνέλευση του
Συμβουλίου Διαχειριστών του
Ιδρύματος Μέτικ Αλέρτ Κύπρου
Την Πέμπτη 27 Μαρτίου, 2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοσιογραφικής
Εστίας η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συμβουλίου Διαχειριστών του
Ιδρύματος ΜέτικΑλέρτ Κύπρου που
αποτελείται από Προηγ. Κυβερνήτες,
Αξιωματούχους και Εκπροσώπους
των Λεσχών Λάιονς, Εκπροσώπους
του Υπουργείου Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου,
της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, της Ένωσης Συντακτών,
των Συνδέσμων Καρδιοπαθών, Διαβητικών και Ρευματοπαθών και 10
Κατ’ Επιλογή Μέλη.
Η Συνέλευση, μετά από χαιρετισμό
του Δημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα
Κόρτα και του Κυβερνήτη των Λάιονς
Μιχάλη Χριστοφόρου, ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων
για τη χρονιά 2013 όπως κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του
Ιδρύματος Δρ. Ιωσήφ Κάσιο και την ταμιακή έκθεση για
το 2013 και τον προϋπολογισμό για το 2014 του Ιδρύματος
όπως κατατέθηκαν από τον Ταμία Αχιλλέα Πανταζίδη.
Ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις
σχετικά με τη λειτουργικότητα και τη δραστηριοποίηση του
ΜέτικΑλέρτ για αύξηση της συνεργασίας με διάφορους
συνδέσμους και οργανισμούς για περαιτέρω ενημέρωση
του κοινού για την ωφελιμότητα της μεταλλικής ταυτότητας
ΜέτικΑλέρτ σε συνανθρώπους μας με προβλήματα υγείας
ή αλλεργίες ή είναι εθελοντές δότες οργάνων σώματος.
Ακολούθησε εκλογή 7μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής για
την επόμενη διετία ως εξής:
Πρόεδρος:

Δρ. Ιωσήφ Κάσιος

Αντιπρόεδρος:

Δρ. Μάριος Κληρίδης
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Γεν. Διευθυντής: Κώστας Χατζηγιάννης
Γραμματέας:

Θέλμα Μαππουρίδου

Ταμίας:

Αχιλλέας Πανταζίδης

Σύμβουλος:

Πετράκης Νικολάου

Κατασκηνώσεις με την
επιστημονική στήριξη
του Πανεπιστημίου
Κύπρου

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Συμβούλιο Κοινοτικής
Ευημερίας (ΣΚΕ) του Δήμου Αγλαντζιάς θα διοργανώσει
3 σειρές κατασκηνώσεων στον Πεδουλά. H Α’ Αποστολή
θα πραγματοποιηθεί από τις 23/6/2014 – 30/6/2014, η Β’ Αποστολή
από τις 30/6/2014 – 7/7/2014 και η Γ’ Αποστολή από τις 7/7/2014 –
14/7/2014. Τα παιδιά θα φιλοξενούνται, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, στο Γυμνάσιο Πεδουλά,
που είναι πλήρως
ανακαινισμένο
και οι εγκαταστάσεις του είναι
κατάλληλα διαμορφωμένες για
τη φιλοξενία των
κατασκηνώσεων.
Οι φετινές κατασκηνώσεις θα
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η καινοτομία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της
συνεργασίας Δήμου και Πανεπιστημίου σε διάφορους τομείς και
στόχο έχει την αναβάθμιση του θεσμού. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
έχει αναλάβει την επιλογή των στελεχών που θα συνοδεύουν τα
παιδιά και το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα των κατασκηνώσεων.
Στις κατασκηνώσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή παιδιά
των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς και
του Δημοτικού Σχολείου Κορνέσιος.

Σύμβουλος:	Δρ. Ντία Βωνιάτη

Το ποσό συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €140,00 για κάθε παιδί.

Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης τους ακόλουθους οι οποίοι
θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση την «Εβδομάδα ΜέτικΑλέρτ 2014» στις 22-27 Οκτωβρίου, 2014 με κορύφωση
την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, 2014 στο ΣΚΑΛΙ Αγλατνζιάς:
•

Εθελόντρια της Χρονιάς 2013: Δεσπιάνα Ιωάννου

•

Φίλος του ΜέτικΑλέρτ: Κώστας Κωνσταντινίδης, Ετ.
Dali Copy Center,

•

Λέσχες Λάιονς που πρώτευσαν στις εγγραφές: Η Λέσχη Λάιονς Αμμοχώστου «ΑΡΣΙΝΟΗ» και η Λέσχη Λάιονς Πάφου.

Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν τα
παιδιά τους, να συμπληρώσουν δήλωση, η οποία έχει ήδη σταλεί
τα σχολεία και να την παραδώσουν στο σχολείο τους το αργότερο
μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014. Οι πληρωμές για τη συμμετοχή των παιδιών θα γίνονται στις 5, 6 και 8 Μαΐου 2014 μεταξύ των
ωρών 13:00 μέχρι 17:30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγλαντζιάς.
Σε περίπτωση ακύρωσης τα λεφτά δεν θα επιστρέφονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς με τη Γρ. Λειτ. Δέσπω Πίτρη και
τη Β. Γρ. Λειτ. Μυράντα Αργυρού στα τηλ. 22462197 και 22462195.
Να αναφέρουμε ότι θα δίνεται προτεραιότητα στα παιδιά με βάση
την ημερομηνία δήλωσής τους.

Το «Λαϊκο Θέατρο Αγλαντζιάς» γιορτάζει τα 55 χρόνια του

Γ

ια να γιορτάσει το «Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς» (Λ.Θ.Α.)τα 55 χρόνια της
ιστορικής πλέον σταδιοδρομίας του διάλεξε την επίκαιρη κωμωδία
του Δημήτρη Ψαθά: «Φωνάζει ο κλέφτης». Ήδη το Λ.Θ.Α. άρχισε να
παρουσιάζει την κωμωδία από το περασμένο Νοέμβριο σε αρκετές κοινότητες, και έχουν προγραμματιστεί για το 2014 παραστάσεις, στη Ξυλοτύμβου,
Λάρνακα, Αλαμινό, Δρομολαξιά, ως επίσης και 14 παραστάσεις που θα γίνουν
στα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς και στα στρατόπεδα της Ε.Λ.Δ.Υ.Κ. Ας
σημειωθεί ότι όλες οι παραστάσεις, προσφέρονται από το Λ.Θ.Α. δωρεάν ή για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Λίγα λόγια για την κωμωδία «Φωνάζει ο κλέφτης»….. Κεντρικός ήρωας της
κωμωδίας είναι ένας άνεργος ο Τιμολέων Λάμπρος ή Τίμος. Ο Τίμος είναι
ένας εντιμότατος άνθρωπος, σπάνιο φαινόμενο για τη σημερινή εποχή μας.
Ένα απόγευμα ο Τίμος βρίσκει τυχαία στο ρείθρο του πεζοδρομίου ένα πορτοφόλι με €1,650 και η πρώτη του σκέψη είναι να το παραδώσει άθικτο στον
κάτοχο του, που είναι ο εν αποστρατεία Στρατηγός Σόλων Καραλέων Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Προμήθειας εφοδίων στρατού. Ο Στρατηγός
βλέποντας την τιμιότητα του Τίμου, τον προσλαμβάνει να δουλέψει κοντά του
στον Οργανισμό. Ο Τίμος δεν περνάει πολύς καιρός, και ανακαλύπτει ότι στον
Οργανισμό μια σπείρα που ηγείται ο κουνιάδος του στρατηγού ο Αντώνης,
κλέβει τον Οργανισμό και κατεπανάληψη κάνει καταχρήσεις. Ο Τίμος χωρίς
να χάσει καιρό καταγγέλλει στο στρατηγό τις ατιμίες που κάνει ο Αντώνης
σε βάρος του Οργανισμού. Ο Αντώνης όμως διακηρύττει ότι όλα αυτά είναι
ψέματα και κατηγορεί το Τίμο, ότι είναι εθνικός προδότης. Η Αστυνομία όμως
ανακαλύπτει την αλήθεια, συλλαμβάνει τον Αντώνη και το φυλακίζει ….και η
γυναίκα του στρατηγού κλείνοντας την κωμωδία λέει: «Μα γιατί απορείτε κυ-

ρίες και κύριοι. Όχι γιατί θέλω να υπερασπιστώ
τον Αντώνη γιατί είναι αδελφός μου, αλλά δεν
έκανε και καμιά μεγάλη παρατυπία. Ανέκαθεν
συμβαίνει αυτό στη χώρα μας…και πολύ μάλιστα περισσότερο στην εποχή μας: «Φωνάζει ο
κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης.

Οι συντελεστές της παράστασης:
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΡΑΛΕΩΝ:
ΛΙΑ:
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ:
ΑΝΤΩΝΗΣ:
ΤΑΣΙΑ (ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ):
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
ΑΝΝΑ (ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ):
ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:
ΜΑΚΙΓΙΕΡ:
ΗΧΙΤΙΚΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:

Ηλίας Αλετράς
Μαρία Αλετρά
Γιάννης Θεοδότου
Σάββας Κωνσταντίνου
Μαρία Αβρααμίδου
Αντρέας Κεπέρης
Άννα Τσαγγάρη
Μαρία Αβρααμίδου
Νίτσα Κεπέρη, Ζωή θεοδότου
Μαρία Αβρααμίδου
Daniel Marriner
Αθηνά Αλετρά – Marriner
Άδωνης Αλετράς
Ηλίας Αλετράς

• ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

• ΤΕΥΧΟΣ 14

13

Θ Ε Μ Α Τ Α

«Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς»
Στηρίζουμε την πόλη μας,
Εγγραφόμαστε Δημότες Αγλαντζιάς
Κάτω από το
πρόγραμμα “Η
Αγλαντζιά είμαστε εμείς”,
ο
Δήμος
Αγλαντζιάς
απευθύνεται
σε όλους τους
κατοίκους του
και τους καλεί
να στηρίξουν
την πόλη μας με ένα απλό τρόπο, χωρίς κανένα
κόστος, αλλά με όφελος.
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου εάν εγγραφούν

στηρίζουν την πόλη στην οποία κατοικούν, στηρίζουν στην ουσία τον εαυτό τους, στηρίζουν τη
γειτονιά τους, στηρίζουν την κατοικία τους.
Για να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας πρέπει
να ασκούμε και τις υποχρεώσεις μας. Τώρα σας
καλούμε να ασκήσετε μια υποχρέωσης σας, χωρίς κόστος, δίδοντας ελπίδα στο μέλλον. Στηρίζω
την πόλη μου, στηρίζω τον εαυτό μου, φωνάζοντας ακόμη πιο δυνατά “Η Αγλαντζιά είμαστε
εμείς”.
Όποιες διευκολύνσεις στις διαδικασίες θα
έχετε τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου.
Λειτουργός επικοινωνίας Άντρη Ευτυχίου, στο
τηλέφωνο 22462233.

Συνάντηση αντιπροσωπείας
του Δήμου Αγλαντζιάς
με Υπουργό Εσωτερικών
Τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 αντιπροσωπεία του Δήμου, με επικεφαλής το Δήμαρχο,
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό
Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο, στην οποία
συζητήθηκαν διάφορα αιτήματα του Δήμου,
μεταξύ των οποίων η υλοποίηση του πολεοδομικού έργου εκσυγχρονισμού των Λεωφ.
Αγλαντζιάς και Λάρνακος, η καταβολή του

κόστους από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών για την ετοιμασία μελέτης στήριξης
των ασταθών βράχων σε κρατικό τεμάχιο και
για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στο
Προσφυγικούς Οικισμούς, όπως αποκατάσταση δημοσίων χώρων και κατασκευή αποχετευτικού.

Εκπαίδευση Παρατηρητών
της Γειτονιάς
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκε στις 20
Μαρτίου 2014 στο Σκαλί, η 2η συνάντηση των
Παρατηρητών της Γειτονιάς.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Ανώτερος Υπαστυνόμος
Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πέτρος Πατούρας
και τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
Αγλαντζιάς.
Στην εκπαίδευση που ακολούθησε ο κος Πατούρας ανέλυσε σε δύο παρουσιάσεις τον ρόλο
και τις ενέργειες του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ενώ έδωσε και προτάσεις/εισηγήσεις για
το πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο
ασφαλή.
Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ενδιαφέροντα θέματα και λύθηκαν πολλές απορίες
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ευχαριστεί για μια ακόμη φορά τους εθελοντές Παρατηρητές της

Γειτονιάς, ένα θεσμό ο οποίος εδραιώνεται και
ενισχύεται καθημερινά.
Θερμές ευχαριστίες και στον κον Πατούρα
για την αμέριστή του βοήθεια.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν
τον θεσμό να επικοινωνήσουν με το Γραφείο
Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλ.: 22462194 ή
με τους Κοινοτικούς Αστυνομικούς με τον
κ. Μιχάλη Παστέλλη, στο τηλ.: 99831943 ή
τον κ. Μάρκο Ταπακούδη, στο τηλ.: 99831946.
Πληροφορίες μπορούν να δίνονται στη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο τηλ.: 1460,
στο Δήμο Αγλαντζιάς - Γραφείο Εξυπηρέτησης
Δημοτών στο τηλ.: 22462194 και στους Κοινοτικούς Αστυνομικούς κ. Μιχάλη Παστέλλη, στο
τηλ.: 99831943 ή κ. Μάρκο Ταπακούδη, στο
τηλ.: 99831946.
Ας συνεχίσουμε να κάνουμε την πόλη μας
ασφαλέστερη γιατί «Η Αγλαντζιά είμαστε
εμείς».
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Διατροφή και ψυχική διάθεση
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΡΟΥΛΛΙΔΟΥ, Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος με ειδίκευση στην Νοσογόνο
Παχυσαρκία (BSc (Hons.), MSc (Hons.))
elenatroullidou@hotmail.com

Επηρεάζει η διατροφή την ψυχική μας υγεία;
Πολλά θρεπτικά συστατικά επεμβαίνουν δραστικά
και στη ψυχολογία μας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ανάλογης διάθεσης. Το τι τρώμε επιδρά στο
πώς αισθανόμαστε, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.
Πολλές έρευνες δείχνουν ότι ορισμένοι τύποι τροφίμων περιέχουν συστατικά ουσιώδους σημασίας
για την καλή ψυχική υγεία, των οποίων η έλλειψη
μπορεί να επιδεινώσει ψυχικές διαταραχές όπως
η κατάθλιψη.
Με ποιο τρόπο, ποιος είναι ο μηχανισμός
δράσης;
Υπάρχουν θρεπτικά συστατικά τα οποία αποτελούν
πρόδρομες ουσίες για την παραγωγή συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών. Οι νευροδιαβιβαστές
είναι χημικές ουσίες οι οποίες μεταφέρουν τις
πληροφορίες από το ένα κύτταρο στο άλλο δηλαδή
αποτελούν τον τρόπο επικοινωνίας των νευρικών
κυττάρων. Έτσι η παροχή θρεπτικών συστατικών,
πρόδρομων ουσιών για τους νευροδιαβιβαστές,
ανάγεται σε υψίστης σημασίας ζήτημα για τη βιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δυο γνωστοί
νευροδιαβιβαστές που μπορούν να επηρεάσουν τη
διάθεσή μας είναι η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη.
Η τρυπτοφάνη ένα αμινοξύ το οποίο βρίσκεται σε
μεγάλα ποσά στο κοτόπουλο και στη γαλοπούλα,
αποτελεί πρόδρομη ουσία για την παραγωγή της
σεροτονίνης, του νευροδιαβιβαστή ο οποίος ευθύνεται για τη καλή διάθεση και που τα χαμηλά του
επίπεδα στον εγκέφαλο σχετίζονται με την κατάθλιψη. Επομένως κάποιος μπορεί να πει ότι τρώ-
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Κίνητρα
για τον
αθλητισμό

γοντας κοτόπουλο ή γαλοπούλα δημιουργούμε καλύτερη διάθεση. Όμως τα πράγματα όμως δεν είναι
ακριβώς έτσι…Και αυτό διότι μέσα στα τρόφιμα
αυτά υπάρχουν και άλλα συσταστικά – αμινοξέα.
Τι γεύμα πρέπει να καταναλώσουμε για να
ευνοηθεί η παραγωγή σεροτονίνης;
Προκειμένου λοιπόν να ευνοηθεί η παραγωγή της
σεροτονίνης απαιτείται ένα γεύμα που θα δώσει τη
δυνατότητα στην τρυπτοφάνη να «ταξιδέψει» μόνη
της μέχρι τον εγκέφαλο και να συμβάλλει εκεί στην
παραγωγή σεροτονίνης. Ένα τέτοιο γεύμα δεν πρέπει να εμπεριέχει τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη,
όπως για παράδειγμα το κρέας και το κοτόπουλο,
αλλά πρέπει να αποτελείται από επιλογές πλούσιες
σε υδατάνθρακες, π.χ. μια πατατοσαλάτα, ένα πιάτο
με ζυμαρικά ή ένα ριζότο.

Στην προσπάθειά του ο Δήμος να δώσει
κίνητρα στη Νεολαία για τον αθλητισμό
δημιουργεί και αναβαθμίζει συνεχώς
ανοικτούς χώρους για αθλοπαιδιές.
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο:
Υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης των πιο
κάτω χώρων:

Η μεσογειακή διατροφή βοηθάει στην ψυχική
υγεία;
Σύμφωνα με δύο πρόσφατες δημοσιεύσεις, η
μεσογειακή δίαιτα προστατεύει από την κατάθλιψη. Οι ερευνητές πιστεύουν πως μια υγιεινή
δίαιτα, πλούσια σε φρέσκα λαχανικά, πλήρη δημητριακά και ελαιόλαδο, βοηθάει στη διατήρηση
της ψυχικής υγείας.
Τι πρέπει να τρώμε;
Αντιοξειδωτικά και συγκεκριμένα Σελήνιο, Τρώτε
πολύ ψάρι αφού τα λιπαρά οξέα ωμέγα 3 των ψαριών βελτιώνουν τη διάθεση. Το σαφράν, βοηθά
σημαντικά στην αντιμετώπιση του στρες, των διαταραχών ύπνου και των μεταβολών στη διάθεση και μάλιστα χωρίς τον κίνδυνο παρενεργειών
αφού δεν είναι τοξικό. Προτιμείστε τα ανεπεξέργαστα τρόφιμα. Οι τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες μπορούν να κρατούν υψηλά τα

Δύο γήπεδα μίνι ποδοσφαίρου (futsal),
γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο αντισφαίρισης, γήπεδο πολλαπλών χρήσεων.
επίπεδα σεροτονίνης- όπως το κοτόπουλο και η
γαλοπούλα, ο τόνος και ο σολομός, τα φασόλια
και οι σπόροι. Τρώτε πράσινα λαχανικά και Πίνετε πολύ νερό
Τι πρέπει να αποφεύγετε;
Την καφεΐνη, στο τσάι, τον καφέ και τα αναψυκτικά. Πιστεύεται πως σε μεγάλες ποσότητες
επιδεινώνει την κατάθλιψη. Τις γλυκές τροφές.
Η ενέργεια που προσφέρουν δεν διαρκεί και
τα ανεβοκατεβάσματα του σακχάρου βλάπτουν
μακροπρόθεσμα τον εγκέφαλο. Το αλκοόλ, το
οποίο πρέπει να καταναλώνετε με σύνεση.

Υπάρχουν γήπεδα/ αθλητικές εγκαταστάσεις στους πιο κάτω χώρους πρασίνου:
1. Γήπεδο καλαθόσφαιρας στο πάρκο
της οδού Αχαρνών
2. Γήπεδο καλαθόσφαιρας στο πάρκο
Θεόφιλου Γεωργιάδη
3. Γήπεδο καλαθόσφαιρας στο Δημοτικό Πάρκο «Σπύρος Κυπριανού»
4. Γήπεδο για το Γαλλικό παιχνίδι petanque στο Δημοτικό Πάρκο
«Σπύρος Κυπριανού»
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Το ήξερες ότι...
 Aν και ο πλυθυσμός της Kίνας
ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο,
τα επίθετα είναι κάτι περισσότερο από διακόσια.
 Για να καταφέρει να περπατάει με τον περίφημο σέξι τρόπο
της, η Μέριλιν Μονρόε είχε πριονίσει ένα κομμάτι από το τακούνι του ενός παπουτσιού της!
 Η φράση «έφαγε χυλόπιτα»
προέρχεται από το παρασκεύασμα χυλού που έδιναν παλιά
οι ψευτογιατροί για τον περιορισμό του καημού των ερωτευμένων!
 Η φράση «του πήρε τον αέρα»
προέρχεται από την αρχαιότητα
και την εκμετάλλευση του ανέμου κατά τις ναυμαχίες έναντι
του εχθρού!
 Η γνωστή συνοικία του κέντρου της Αθήνας «Κολωνάκι»
οφείλει την ονομασία της σ’ ένα
μαρμάρινο μονολιθικό ρωμαϊκό κίονα, που βρισκόταν στη
Δεξαμενή, δίπλα στο Αδριάνειο
Υδραγωγείο. Για τους κατοίκους της τουρκοκρατούμενης
Αθήνας, το κολωνάκι αυτό είχε
θεραπευτικές ιδιότητες και λειτουργούσε ως αποτρεπτικό νόσων και θεομηνιών. Από το 1938
έχει μεταφερθεί στην πλατεία
Φιλικής Εταιρείας.
 Στον γνωστό άθλο του Ηρακλή,
τα «χρυσά μήλα των εσπερίδων»
ήταν ... πορτοκάλια!
 Η ακριβής εξήγηση της φράσης «Από την πόλη έρχομαι και
στην κορφή κανέλα» δεν έχει
σχέση με κανέλλα ή άλλα καρυκεύματα, αφού σημαίνει «Έρχομαι από την Κωνσταντινούπολη και σε προσκαλώ να έρθεις
στην κορυφή»!
 Οι οδηγοί των πρώτων αυτοκινήτων ατμού ονομάστηκαν
«σοφέρ», δηλαδή «θερμαστές»,
γιατί ζέσταιναν το νερό της μηχανής πριν ξεκινήσουν!
 Η γνωστή συνοικία Πατήσια ονομάστηκε έτσι από την
αντίστοιχη τούρκικη λέξη που
σημαίνει: τα κεκτημένα αγροκτήματα!
 Τα στοιχεία του πληκτρολογίου της γραφομηχανής
-και σήμερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών- τοποθετήθηκαν μπερδεμένα από τον
Christopher Latham το 1868 για
να μπερδεύει τις γραμματείς και
να μην μπλοκάρουν από την ταχύτητά τους τις μηχανές!
 Το 1630 ο γάλλος Καρδινάλιος Ρισελιέ διέταξε τα μαχαίρια
του φαγητού να έχουν στρογγυλεμένες άκρες, για να πάψουν
επιτέλους οι καλεσμένοι του να
καθαρίζουν τα δόντια τους με
αυτά!
 Η Peugeot αγόρασε από παλιά τα δικαιώματα, ώστε τα
μοντέλα της να έχουν ονόματα
τους αριθμούς από το 101-909,
για να καμουφλάρεται με το μηδέν η τρύπα της μανιβέλας!
 Απ’ όλες τις φυλές του πλανήτη, οι μόνοι που δεν χρησιμοποιούν τη φωτιά είναι οι Άνταμαν και οι Πυγμαίοι.
ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/

Κ Α Λ Η
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7+1 παραδοσιακά ποτά που πρέπει
να δοκιμάσετε έστω και μία φορά

Β

αρεθήκατε να καταναλώνετε μπίρα και
κρασί; Δικαιολογημένα μάλλον. Ευτυχώς όμως, για τους λάτρεις του ποτού,
υπάρχει αφθονία επιλογών ανά τον κόσμο, με
αμέτρητες ποικιλίες και είδη αλκοολούχων
ποτών.
Αλκοολούχα, με έντονη ή μη γεύση, συνοδευτικά του γεύματος ή απλά σαν απεριτίφ, τα
ποτά ανά τον κόσμο, έχουν τη δική τους περίοπτη θέση στην παράδοση των λαών. Εμείς
μένει να δούμε ποιο από τα παρακάτω 8 παραδοσιακά ποτά, ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία και το κέφι μας και να αλλάξουμε
για λίγο τις παραδοσιακές μας συνήθειες…

Sake, Ιαπωνία
Χαρακτηριστικά γεύσης: Το Sake είναι αλκοολούχο ποτό που παράγεται από ρύζι. Η περιεκτικότητά του σε αλκοόλ είναι 18 με 20%.
Η γεύση του είναι κάπως περίπλοκη… αλλά
διακρίνεται για την απαλή υφή και τη γλυκιά
του γεύση. Όπως συμβαίνει και με το κρασί,
διαφορετικές ποικιλίες και διαφορετική ποιότητα από το ποτό Sake, έχουν και διαφορετική
γεύση.
Πώς πίνεται: Συνήθως σερβίρεται ζεστό,
ενώ οι Γιαπωνέζοι το προτιμούν είτε χλιαρό
είτε παγωμένο, ανάλογα με την εποχή και την
ποιότητά του. Είναι πολύ καλό συνοδευτικό για
γεύματα ιαπωνικής ή κινέζικης κουζίνας και
σερβίρεται όπως και ο γνωστός μας επιτραπέζιος οίνος.

Arak, Λίβανος-Συρία-Ιορδανία
Χαρακτηριστικά γεύσης: Συγγενεύει μάλλον, με το ελληνικό
ούζο! Έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε
αλκοόλ και έντονη
γεύση από γλυκάνισο. Είναι άχρωμο,
με έντονη φλογερή
γεύση. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως
υποκατάστατο για το
αψέντι γρήγορα όμως, διαδόθηκε ευρύτατα.
Πώς πίνεται: Το αποκαλούμενο «γάλα των
λιονταριών», συνοδεύει άριστα ορεκτικά -τα
περίφημα « mezza»-που περιλαμβάνουν πίτες, χούμους, σαλάτες, τουρσί ή ακόμα και
ποικιλίες κρεάτων. Είναι απαραίτητο συνοδευτικό ποτό για κάθε καλό γεύμα.
Mezcal, Μεξικό
Χαρακτηριστικά γεύσης: Είναι ένα ποτό
που παράγεται από
την «καρδιά» του φυτού agave (κάτι σαν τις
δικές μας φραγκοσυκιές), με ισχυρή «καπνιστή» γεύση. Ανήκει
στην οικογένεια της τεκίλας. Η βασική διαφορά με αυτή όμως, είναι
ότι το mezcal έχει κι ένα μικρό σκουληκάκι
στον πάτο του μπουκαλιού...
Πώς πίνεται: Μια μικρή δόση Mezcal, μια

Τι χρειαζόμαστε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 φλ. ζάχαρη
4 αβγά
250 γρ. βούτυρο
½ φλ. γάλα
½ φλ. χυμό πορτοκαλιού
ξύσμα πορτοκαλιού
1 κιλό αλεύρι
4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
2 βανίλιες
½ κ.γ. σόδα
½ κ.γ. αλάτι

φέτα λεμονιού και ελάχιστο αλάτι είναι ο πιο
συνηθισμένος τρόπος για να πιεί κανείς το
συγκεκριμένο ποτό, όπως ακριβώς και την
τεκίλα. Είναι το παραδοσιακό ποτό των Μεξικανών, καθώς αυτό επιλέγουν να σερβίρουν
στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στις διάφορες
θρησκευτικές τελετές και σχεδόν μετά από
κάθε γεύμα τους.

Porto, Πορτογαλία
Χαρακτηριστικά γεύσης: Είναι πυκνό, με ελαφρώς γλυκιά γεύση και μοιάζει με το κόκκινο
κρασί. Η γλυκιά του
γεύση, ποικίλει και
είναι διαβαθμισμένη.
Να σημειώσουμε ότι
το αυθεντικό Porto,
παράγεται μόνο στην
Πορτογαλία, τα υπόλοιπα γλυκά κόκκινα
κρασιά είναι… απομιμήσεις.
Πώς πίνεται: Λόγω της έντονης γλυκιάς του
γεύσης, σερβίρεται μετά από κάθε γεύμα. Ταιριάζει απόλυτα με κάτι αλμυρό, όπως λίγο τυρί
ή κράκερ.

Pisco, Περού-Χιλή
Χαρακτηριστικά γεύσης: Το Pisco είναι ένα
είδος κονιάκ. Προέρχεται από την απόσταξη
μιας ποικιλίας λευκών σταφυλιών, που ευδοκιμούν στη Χιλή και το
Περού. Η γεύση του
μοιάζει με εκείνη του
κρασιού, έχει επίγευση εσπεριδοειδών και
έντονη γεύση από πιπέρι. Έχει δε, αρκετά
υψηλή περιεκτικότητα
σε αλκοόλ, σε ποσοστό 42%.
Πώς πίνεται: Σερβίρεται παγωμένο απευθείας σαν απεριτίφ, ενώ συνηθίζεται να «ανακατεύεται» και με άλλα ποτά, φτιάχνοντας
νόστιμα cocktails. Στη Χιλή πολύ γνωστό είναι
το Pisco Sour, μία μίξη από pisco, λεμόνι, ζάχαρη, λίγο ασπράδι αυγού και bitters.

Grappa, Ιταλία
Χαρακτηριστικά γεύσης: Το παραδοσιακό
αλκοολούχο ιταλικό
ποτό, παράγεται από
τη ζύμωση των φλοιών και των σπόρων
των σταφυλιών, που
απομένουν μετά την
απόσταξη. Έχει απαλή
γεύση, έντονο άρωμα
από λουλούδια και
λεπτό τελείωμα. Όπως
και στην περίπτωση
του κρασιού, η γεύση
του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την ποικιλία των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
αλκοόλ που φτάνει μέχρι και το 50%
Πώς πίνεται: Σερβίρεται σκέτο πριν από το
φαγητό ή σαν συνοδευτικό του καφέ, μετά από

συνταγή

κάθε καλό γεύμα. Μπορεί να σερβιριστεί είτε
μετά από σύντομη ψύξη, είτε σε θερμοκρασία
δωματίου προκείμενου ν’ απελευθερωθεί όλη
η γεύση που περικλείει.

Cachaça, Βραζιλία
Χαρακτηριστικά γεύσης: Η γεύση της μοιάζει
με εκείνη που έχει το ρούμι. Έχει έντονο άρωμα από ζαχαροκάλαμο και ουσιαστικά, όπως
και το ρούμι, είναι το απόσταγμα από το χυμό
του ζαχαροκάλαμου.
Για να γίνει η κατάλληλη ζύμωση, απαιτείται να βράσει το υγρό
τρεις φορές, ώστε να
διατηρηθεί η μοναδικότητα της γεύσης και
του αρώματός του.
Πώς πίνεται: Οι Βραζιλιάνοι απολαμβάνουν συνήθως Cachaça,
σαν βασικό συστατικό της Caipirinha, που
συνδυάζει το ποτό αυτό με lime, ζάχαρη και
τριμμένο πάγο. Τα ωριμασμένα ποτά Cachaça,
σερβίρονται και σκέτα.

Ούζο, Ελλάδα
Χαρακτηριστικά γεύσης: Τέλος, το ούζο δεν
θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα με τα πιο
χαρακτηριστικά ποτά του κόσμου που πρέπει
να δοκιμάσετε, αν και ως Έλληνες σίγουρα θα
το έχετε γευθεί μία τουλάχιστον φορά. Είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο
με το ελληνικό καλοκαίρι! Είναι υψηλό σε
περιεκτικότητα
αλκοόλ που ξεπερνάει
το 40% κι έχει έντονη
γεύση από γλυκάνισο.
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο στο αψέντι, όταν η
καλλιέργεια του αρωματικού ποώδους φυτού, της αψιθιάς, κρίθηκε
παράνομη και απαγορεύτηκε.
Πώς πίνεται: Παραδοσιακά οι Έλληνες το
συνοδεύουν με μεζέδες θαλασσινών ή κρεατικών, σαλάτα ή λαχανικά ανάλογα με την περίσταση. Οι πιο μυημένοι το πίνουν και… σκέτο, ενώ οι περισσότεροι το διαλύουν με λίγο
νερό, για να μην είναι πολύ δυνατό. Το ούζο
σερβίρεται συνήθως, κρύο σαν απεριτίφ ή σαν
συνοδευτικό του φαγητού, ενώ τελευταία συναντάται και σαν βάση για cocktails.

** Να θυμάστε πάντα: Kαθένα από τα ποτά
αυτά μπορεί να μην σας αρέσει στη γεύση με
την πρώτη δοκιμή. Με τον καιρό όμως, μπορεί να ανακλύπτετε τη γεύση τους σε βάθος
και να σας αρέσει όλο και περισσότερο. Οι
Ευρωπαίοι για παράδειγμα, προτιμούν την
έντονη γεύση των ποτών, σε σύγκριση με τους
βόρειο-αμερικανούς που θέλουν πιο ανάλαφρα ποτά. Κάτι που είναι τυπικό και αρεστό
σ’ εμάς, δεν συμβαίνει κατ’ ανάγκη και στους
άλλους λαούς. Τολμήστε να δοκιμάσετε κάτι
διαφορετικό και μπορεί η γεύση του να σας
αποζημιώσει…

Πασχαλινά κουλουράκια

Πώς το κάνουμε:
1. Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη πολύ καλά.
2. Προσθέτουμε τα αβγά ένα ένα. Προσθέτουμε το γάλα με το χυμό και το ξύσμα.
3. Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά με το μισό αλεύρι και αρχίζουμε να προσθέτουμε
αυτό το μείγμα στο άλλο. Βάζουμε τόσο αλεύρι όσο χρειάζεται για να γίνει η ζύμη όχι πολύ σκληρή,
αλλά να μην κολλάει στα χέρια.
4. Αφήνουμε τη ζύμη για ένα τέταρτο να ξεκουραστεί, πλάθουμε τα κουλουράκια στα σχήματα που
θέλουμε και τα ψήνουμε στους 180° για 10’ -20’, ανάλογα με το μέγεθος.
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Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Νερού
Ο

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε τις 22 Μαρτίου ως Παγκόσμια Μέρα
Νερού για να θυμίζει την ανθρωπότητα
ότι το nερό στον πλανήτη μας δεν είναι αρκετό
ούτε και δίκαια κατανεμημένο με αποτέλεσμα χιλιάδες συνάνθρωποι μας να πεθάνουν καθημερινά με ασθένειες συνδεμένες με το νερό.
Η φετινή μέρα ήταν αφιερωμένη στο «Νερό και
Ενέργεια», για να καταδείξει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από τους υδάτινους πόρους
και να συμβάλει περαιτέρω στην πρόοδο και την
ευημερία του ανθρώπου.

Μεταξύ άλλων
έγινε ξενάγηση στο
Υπαίθριο Μουσείο
Νερού
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
συμμετέχει ανελλιπώς από το 1992 που καθιερώθηκε η μέρα αυτή με διάφορες εκδηλώσεις.

Φέτος η προγραμματισμένη εκδήλωση περιλάμβανε έκθεση ζωγραφικής «Πέτρες και Νερά»
του καταξιωμένου καλλιτέχνη Ανδρέα Λαδόμματου ο οποίος με το πλούσιο πολυδύναμο και
πολυδιάστατο έργο του επιβλήθηκε ως εικαστική
αξία στο χώρο της Τέχνης.
Έγινε προβολή ταινίας μικρού μήκους με θέμα
την «Ιστορία του Νερού» και ξενάγηση στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού, ένας χώρος που αποτελεί
όαση στη Λευκωσία και στον οποίο φιλοξενούνται διάφορα εκθέματα που έχουν σχέση με τη
διαχρονική πορεία της εξεύρεσης, διαφύλαξης

και διανομής του νερού, όπως μεταξύ άλλων,
τουλούμπα, αλακάτι με ζώο, ξύλινο αλακάτι, ανεμόμυλος, κάρα.
Στόχος και σκοπός της δημιουργίας του Υπαίθριου Μουσείου Νερού είναι να καταστεί χώρος
σπουδής και μελέτης για τους νεότερους αλλά και
μια θύμιση νοσταλγική για τους μεγαλύτερους.
Το Μουσείο Νερού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας διηγείται μια μεγάλη ιστορία
και γράφει τη δική του Ιστορία.

