
Ο Δήμος Αγλαντζιάς, αναδείχθηκε νικητής στην 
κατηγορία  Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξασφά-
λισε το Περιβαλλοντικό Βραβείο 2014 στα 4α  Περι-
βαλλοντικά Βραβεία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
στις 5 Νοεμβρίου 2014, στο Ηilton Park.  Τη τελετή 
συνδιοργάνωσαν οι Green Dot Κύπρου, ΑΦΗΣ και 
Ηλεκτροκύκλωση με τη στήριξη της Deloitte. 

To βραβείο στην κατηγορία Αρχή Τοπικής Διοίκησης 
παρέλαβε εκ μέρους του Δήμου Αγλαντζιάς ο Δημο-
τικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πρασί-
νου και Περιβάλλοντος Ιορδάνης Ιορδάνου.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει πρωτοπορήσει εισαγάγο-
ντας πιλοτικά στην Κύπρο το σύστημα «Πληρώνω ό,τι 
πετώ» (PAYT), με το οποίο οι δημότες θα χρεώνονται 
σύμφωνα με τις πραγματικές ποσότητες των σκυβά-
λων που παράγουν ενθαρρύνοντας έτσι την διαλογή 
στην πηγή και την ανακύκλωση.

• ΤΕΥΧΟΣ 16•  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Α Γ Λ Α Ν Τ Ζ Ι Α Σ

διαβάστε

Ανάψαμε τα φώτα!
Χριστούγεννα στην Αγλαντζιά

Βράβευση Αθλητών Αγλαντζιάς 2013, 2014
Πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2014, 

στην αίθουσα Σπηλιές, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«το σκαλί», παρουσία του Δημάρχου Αγλαντζιάς 
Κώστα Κόρτα, του Προέδρου της Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής Επίτιμου Καθηγητή Ου-
ράνιου Ιωαννίδη, του Αντιπροέδρου 
του ΚΟΑ Κλεάνθη Γεωργιάδη, Δημοτι-
κών Συμβούλων και εκπροσώπων των 
σωματείων, η ετήσια τελετή βράβευ-
σης των Αγλαντζιωτών αθλητών 2013, 
2014.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας 
Κόρτας, αναφέρθηκε στο σύντομο χαι-
ρετισμό που απήυθυνε, στην πολιτική 
που ακολουθεί ο Δήμος για τον αθλητι-
σμό και επεσήμανε ότι παρά τις δύσκο-
λες οικονομικές συγκυρίες, ο Δήμος 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 
διατηρήσει  με κάθε μέσο τις υποδο-
μές του στον αθλητισμό, ώστε ο κάθε 
δημότης να μπορεί να τις απολαμβάνει 
με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις 
αθλητικές υποδομές που διατηρεί ο Δήμος και η 
Σχολική Εφορία Αγλαντζιάς καθώς και στα κοι-
νωνικά προγράμματα του Δήμου όπως το Ανοιχτό 
Σχολείο, που ενισχύουν τον αθλητισμό και την 
παιδεία.  Καταλήγοντας τόνισε ότι «ο  αθλητισμός 
αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό, επένδυση για 
τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και της ψυχο-
σωματικής ισορροπίας, προϋπόθεση για καλύ-

τερη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής.  Δημι-
ουργεί στόχους, διάθεση για συνεχή προσπάθεια, 
διδάσκει στα παιδιά ότι τίποτε δεν χαρίζεται, αλλά 
ότι όλα στη ζωή κατακτιούνται και κερδίζονται με 
κόπο».

Τιμήθηκαν συνολικά 77 αθλητές που διακρίθη-
καν στα αθλήματα του στίβου, του δίαθλου, της 
κολύμβησης, του Judo, του Taekwondo, της το-
ξοβολίας, στις χιονοδρομίες, στη σκοποβολή, στο 
μπάτμιντον, στην Πετοσφάιριση, στο Καράτε, στη 
ξιφασκία, στο θαλάσσιο σκι και στην αντισφαίρι-
ση. 

Ανάμεσα στους αθλητές που τιμήθηκαν, ξεχώ-
ρισαν η Kυριακή Κουτούκη που βρίσκεται στην 1η 

θέση της Παγκόσμιας κατάταξης στο Τaekwondo 
και συγκεντρώνει πολύ μεγάλες πιθανότητες για 
την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς του 2016.  
Επίσης ξεχώρισαν με τις διεθνείς διακρίσεις και 
ατομικές τους επιδόσεις στην κολύμβηση, οι Θω-

μάς Τσιοπανής, Χρύση Παγλά, Λυδία 
Κασάπη, Εζεκίας Τυρίμου του Ναυ-
τικού Ομίλου Αγλαντζιάς, στο Judo, o 
Ρόμπερτ Νικόλα, στο Στίβο, η Ναταλία 
Ευαγγελίδου, στην Τοξοβολία, η Έλε-
να Μουσικού, στις χιονοδρομίες, ο 
Γιάννος Κουγουμτζιάν, στο καράτε, η  
Μαριλένα Χατζηευσταθίου, ο Αντρέας 
Χειμώνας, ο  Λουκάς Παπαφιλίπου, ο  
Στυλιανός Νικολάου και ο Χρίστος Νι-
κολάου και στο θαλάσσιο σκι ο Αντρέ-
ας Γαλίδης.

Ο Δήμος τίμησε με αναμνηστική πλα-
κέτα τους προπονητές του Ναυτικού 
Ομίλου Αγλαντζιάς Victor Nenashev 
και Fazia Nenasheva καθώς και τον 
Ομοσπονδιακό Προπονητή του Judo 

Σπύρο Σπύρου 9ο Ολυμπιονίκη του 1980 και 12 
φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί να εκφράσει τις 
θερμές του ευχαριστίες στους αθλητές και στους 
επισήμους που τίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση καθώς και στον αθλητικογράφο Ρο-
λάνδο Σκέτο για την παρουσίαση της βράβευσης. 
Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία σε όλους τους 
αθλητές και να έχουν πάντοτε επιτυχίες.

ΣΕΛ. 12

Ο Δήμος Αγλαντζιάς
εύχεται 

στους δημότες του 
και σ’ όλους τους πολίτες

Καλές Γιορτές
και ευτυχισμένο

νέο έτος

Τέταρτα 
Περιβαλλοντικά 

Βραβεία 2014
Κατηγορία Αρχή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης: 
Δήμος Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς καλω-
σόρισε τα φετινά Χριστού-
γεννα διοργανώνοντας, το 

περασμένο Σάββατο 29 Νοεμβρίου 
2014, Γιορτή Φωταγώγησης δέντρων 
στο Πάρκο Σπύρος Κυπριανού.   

Όλα τα δημοτικά σχολεία της Αγλα-
ντζιάς, το Ειδικό Σχολείο Αγλαντζιάς 
και το Γαλλοκυπριακό σχολείο, οχτώ 
στο σύνολο, χειροτέχνησαν τα στολί-
δια που κόσμησαν οκτώ δέντρα του 
πάρκου Σπύρος Κυπριανού (συμβολή 
Λεωφόρων Αγλαντζιάς και Ακαδημίας).

Στη Γιορτή συμμετείχαν με χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια και μουσική τα Μουσικά Σύνολα: 

Γ’ και Δ’ Δημοτικά Σχολεία Αγλαντζιάς, Γαλλο-

κυπριακό Σχολείο Λευκωσίας, οι Δημοτικές 

Χορωδίες Αγλαντζιάς (παιδική και ενηλίκων), η 

Μπάντα του Windcraft και η Μετζοσοπράνο Καί-

τη Οικονομίδου, η οποία τραγούδησε 
το «Άγια Νύχτα» τη στιγμή της Φωτα-
γώγησης. 

Εθελοντές από τη Στέγη ηλικιωμέ-
νων Αγλαντζιάς και το Ίδρυμα Σοφία 
για τα παιδιά, έστησαν φιλανθρωπικό 
παζαράκι, διάφοροι χειροτέχνες πα-
ρουσίασαν τις δημιουργίες τους, ενώ 
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μά-
θουν να φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα 
ζαχαρωτά. 

Ζεστό κρασί, σιταροπούλες και κάστανα, στα 
κάρβουνα, ντόνατς και τσάγια ξύπνησαν γεύ-
σεις, αρώματα και μνήμες Χριστουγέννων.

Συνέντευξη 
με τον
Πάτερ 
Αναστάση

ΣΕΛ. 13

Πολιτιστικό
Φεστιβάλ
Αγλαντζιάς

ΣΕΛ. 8

Εκδήλωση
"Ποδηλατώ 
στην 
Αγλαντζιά"

ΣΕΛ. 4
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άποψη

Ωράριο
λειτουργίας 
Δημοτικών 
Υπηρεσιών 
Αγλαντζιάς

Το ωράριο λειτουργίας/
εξυπηρέτησης του κοινού 
στο Δήμο είναι το ακόλου-
θο:
Δημαρχείο:
Δευτέρα - Παρασκευή
07:45/08:00 - 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

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

•  Κώστας Κόρτας - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ..................22462195,

 mayor@aglantzia.org.cy

• Μυράντα Αργυρού - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
22462195

 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

• Χάρης Τσαγγαρίδης - ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ .
22462196

 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

• Μαρία Χριστοδούλου - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ...............................................22462196

 maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

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

 andri.eftichiou@aglantzia.org.cy

•  Άντρη Βιτσαϊδου - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ) ...22444214 - 22462194

 andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy /info@aglantzia.org.cy

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

 Φαξ:22455799 mail@aglantzia.org.cy

• ∆έσπω Πίτρη - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  ......
22462197

 despo.pitri@aglantzia.org.cy

•  Παναγιώτα ∆ηµητρίου - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  .............................................. 22462233

 panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

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

 constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy 

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

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 Φαξ:22332755 treasurer@aglantzia.org.cy

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

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

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

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

 George.Geroudes@aglantzia.org.cy

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

 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy 

• Γιάγκος Γιάγκου - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΝ. 
ΔΗΜΟΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ................................ 22462155

 Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

• Αθηνά Γιάννακα - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
22462156

 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

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

• Κώστας Περικλέους - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ............  22462154

 costas.perikleous@aglantzia.org.cy

• Άντια Παπαδούρη - ΤΕΧΝΙΚΟΣ .................22874865

 andia.papadouri@aglantzia.org.cy

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

 antonis.panagi@aglantzia.org.cy

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

 christina.kappa@aglantzia.org.cy
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

•  Χρίστος Μαύρος - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ  ...........22462057

 christos.Mavros@aglantzia.org.cy

• Ανδρέας Κάτσιης - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 health@aglantzia.org.cy 

• Κύπρος Βουδιάς - ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α’ 22462233 k.voudhias@aglantzia.org.

cy 

• Μιχάλης Παντελίδης - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 

 .....................................................................22462059

 Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

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

aglantzia.org.cy 

• Μαρία Νικολάου - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ .......................................................22462239

 Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

 library@aglantzia.org.cy ........................... 22462143

	 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

• Άννα Χαραλάµπους - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ...22462233

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: ....77778100

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο κοιμητήριο της Αγλαντζιάς
Ανατολικά του 

αμφιθεάτρου Σκαλί 

στην Αγλαντζιά 

και μέσα στο 

κοιμητήριο, υπάρχει 

κτισμένος ο ναός 

του Αγίου Γεωργίου.

Είναι κτίσμα του 

1797 και βρισκόταν 

στο κέντρο του 

βυζαντινού οικισμού 

της Αγλαντζιάς. 

Λειτούργησε σαν 

ο κύριος ναός της 

κοινότητας μέχρι το 

1967.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σας παρου-
σιάζει τη νέα έκδοση της εφημερί-
δας του.

Μέσα από τις σελίδες της παρου-
σιάζονται αρκετές από τις δραστη-
ριότητες που αναλάβαμε το 2014. 
Παρά τα προβλήματα, οικονομικά  
και άλλα, ο Δήμαρχος και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο προσπαθούν να 
προσφέρουν όσα περισσότερα γί-
νεται προς τους δημότες.

Με την υπόσχεση ότι θα συνεχί-
σουμε να είμαστε δίπλα σας, ευχό-
μαστε σε όλους τους δημότες μας 
Καλές Γιορτές με ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο…

Αστυνομικοί 
της γειτονιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πλη-
ροφορεί τους δημότες του 
ότι από τις 8 Ιουλίου 2014, 
ο θεσμός τους Αστυνομικού 
της Γειτονιάς έχει επεκταθεί 
σε όλη την επικράτεια του 
Δήμου.  

Παρακαλούνται οι δημότες 
όπως απευθύνονται στους 
Αστυνομικούς της Γειτονιάς: 
Μάρκο Ταπακούδη στα τηλ 
99831946 και 22802380 
(υπεύθυνος για τον τομέα 
νότια της Λεωφόρου Κε-
ρυνείας μέχρι το Πάρκο 
Αθαλάσας και Ανατολικά 
της οδού Καθαρής μέχρι 
τη νεκρή ζώνη) και Μιχά-
λη Παστέλλη 99831943 και 
22802380 (υπεύθυνος για 
τον τομέα βόρεια της Λεω-
φόρου Κερυνείας μέχρι τη 
Βιοτεχνική Αγλαντζιάς και 
δυτικά της οδού Καθαρής).

Επίσης, ο Δήμος ενημερώ-
νει τους δημότες ότι συνεχί-
ζονται οι εγγραφές για Πα-
ρατηρητές της Γειτονιάς.  Για 
πληροφορίες μπορείτε να 
αποτείνεστε στα Γραφεία του 
Δήμου στο τηλ. 22444214  
και στους Αστυνομικούς της 
Γειτονιάς.

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:
Κώστας Κόρτας .................. Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά .................. Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου ............ Πρόεδρος
Μάριος Ριαλάς ................... Μέλος
Ευγενία Αλετρά .................. Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους .......... Μέλος
Δημήτρης Χατζησάββας.... Μέλος
Άντρη Ευτυχίου .................. Λειτουργός Υποστήριξης

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

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγλαντζιάς

Καλές Γιορτές  
με ελπίδα…

 Κοινοτάρχης Αγλαντζιάς: Γιαννάκης Μιχαηλίδης
 Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά 
 Τηλ. 22462241, 99417033, Fax: 22462047, 
 email: jonatha_31@yahoo.gr

Χ Ρ Η Σ Τ Ι Κ Α
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Ποδηλατώ στην Αγλαντζιά»

Medic Alert: 
Η ταυτότητα που σώζει ζωές

Π ραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτω-
βρίου 2014, με μεγάλη επιτυχία η εκ-
δήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς «Ποδη-

λατώ στην Αγλαντζιά», η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με τους Ποδηλάτες Λευκωσίας, 
το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και την 
Κοινοτική Αστυνόμευση Αγλαντζιάς. 

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊ-
κής Αθλητικής Βδομάδας Move Week, που διορ-
γανώνει ο ΚΟΑ.  Η αθλητική εκστρατεία ¨MOVE 
WEEK¨ αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες του 
International Sport and Culture Association 
(ISCA), η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευ-
ρύτερης εκστρατείας του Now We Move 2012 – 
2020».

Η Ευρωπαϊκή Αθλητική Εκστρατεία “MOVE 
WEEK” πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλη 
την Ευρώπη, από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 
Οκτωβρίου 2014. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απήυθυνε η Αντι-
δήμαρχος Ευγενία Αλετρά, η οποία αναφέρθηκε 
στους στόχους της εκστρατείας, που είναι η ευ-
αισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των Ευρωπαί-
ων πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον 
αθλητισμό, ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό τρό-
πο ζωής, επιδιώκοντας έτσι να αυξηθεί ο αριθμός 
των Ευρωπαίων πολιτών που αθλούνται κατά 100 
εκατομμύρια μέχρι το 2020.

Ακόµη ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Αθλητική 

Εβδομάδα εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους 
και τις προτεραιότητες του Δήμου Αγλαντζιάς, 
αφενός γιατί ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή 
των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων 
σε αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες και 
αφετέρου γιατί ενισχύει το στόχο του Δήμου που 
αφορά τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 
για την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα.

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Αγλαντζιάς συμμε-
τέχει στο Σύμφωνο των Νησιών και στο Σύμφω-
νο των Δημάρχων και έχει θέσει ως στόχο που 
απορρέει από το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του 
τη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 20% μέχρι 

το 2020.

Στη ποδηλατική βόλτα 15 km συμμετείχαν οι 
Ποδηλάτες Λευκωσίας, πλήθος κόσμου, η Αντι-
δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημοτικοί 
Υπάλληλοι.  

 Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιθυμεί να εκφράσει τις 
θερμές του ευχαριστίες στον ΚΟΑ, τον εθνικό συ-
ντονιστή της διοργάνωσης, στους Ποδηλάτες Λευ-
κωσίας για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, στο 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και στην 
Κοινοτική Αστυνόμευση Αγλαντζιάς  για την πολύ-
τιμη υποστήριξη τους, στο χορηγό της εκδήλωσης 
Peric Water Αγρού καθώς και στο προσωπικό του 
Δήμου που ασχολήθηκε με την εκδήλωση.

Η 
ε β δ ο μ ά -
δα 20-26 
Οκτωβρί-

ου 2014, ορίστηκε 
ως εβδοµάδα “Medic 
Alert 2014”, κατά τη 
διάρκεια της οποίας 
έγιναν εκστρατείες 
για την ενημέρωση 
του κοινού για την 
προστασία που προ-
σφέρει η μεταλλική 
ταυτότητα Medic Alert 
σε συνάνθρωπους 
μας με προβλήματα 
υγείας ή αλλεργίες ή που επιθυμούν να γίνουν 
μετά θάνατο  εθελοντές δότες οργάνων σώμα-
τος. 

Οι εκδηλώσεις της εβδοµάδας “Medic Alert 
2014”, κορυφώθηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2014 
στο Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί».  Η εκδή-
λωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας 
Δρ. Φίλιππου Πατσαλή και  συνδιοργανώθη-
κε από το Ίδρυμα Medic Alert και τις Λέσχες 
Λάιονς Λευκωσίας, τον Παγκύπριο Διαβητικό 
Σύνδεσμο και τον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου.

 Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Υγείας Δρ. Φίλιππου Πατσαλή και 
περιελάμβανε ομιλίες με θέμα «Σακχαρώδης 
Διαβήτης» από το Δρ. Ιωσήφ Κάσιο, «Καρκί-
νος του παχέως εντέρου – πρόληψη, έγκαιρη 

διάγνωση» από το Δρ. Γιώργο Ποταμίτη και δι-
ακρίσεις/βραβεύσεις διαφόρων εθελοντών και 
φίλων του Ιδρύματος Medic Alert.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο 
Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ο οποί-
ος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι  το Ίδρυμα Medic 
Alert Κύπρου, προσφέρει στους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας μια σωτήρια λύση, ώστε 
όταν έρθουν αντιμέτωποι με κάποιο έκτακτο 
περιστατικό υγείας, όπου οι ίδιοι ενδεχομένως 
να μην έχουν τις αισθήσεις τους, να τύχουν της 
κατάλληλης θεραπείας, όταν ο αρμόδιος νο-
σοκόμος ή ιατρός αναγνωρίσει την ταυτότητα 
Medic Alert που ο ασθενής φέρει στον καρπό 
του χεριού του. 

Στόχος του Δήμου Αγλαντζιάς, μέσα στα 
πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής και της 

βελτίωσης του επι-
πέδου ζωής των δη-
μοτών, είναι να συμ-
βάλει στην προβολή 
του συνδέσμου μέσα 
από την εφημερίδα 
του Δήμου αλλά και 
παρέχοντας έμπρα-
κτη υποστήριξη μέσα 
από την παραχώρηση 
αιθουσών για τη διορ-
γάνωση εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς 
επιθυμεί να ευχα-
ριστήσει ακόμα μια 

φορά, τους ανθρώπους του Μedic Alert, οι 
οποίοι αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα που 
απασχολούν την κοινωνία συμβάλλει με βοή-
θεια στα Κοινωνικά Παντοπωλεία, μεταξύ των 
οποίων και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγλα-
ντζιάς.

Το Ίδρυμα Medic Alert επέδωσε τιμητική δι-
άκριση στο Δήμαρχο Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα 
για τη συνεχή βοήθεια και συμπαράσταση του 
στο Ίδρυμα.

Ο Δήμος επιθυμεί να εκφράσει τα συγχαρη-
τήρια και τις ευχαριστίες μας στον Πρόεδρο 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν και να τους ευ-
χηθεί να συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο 
ζήλο για την όσο το δυνατό ευρύτερη διάδοση 
του θεσμού του Medic Alert.

Θ Ε Μ Α Τ Α

Γεωγραφία 
και Γεωπολιτική

Εκδήλωση 
του Γεωγραφικού 
Ομίλου Κύπρου
και του Δήμου 

Αγλαντζιάς

Π 
ραγματοποιήθηκε με εξαιρετική 

επιτυχία η εκδήλωση που διοργά-

νωσαν την 1 Νοεμβρίου στο Πολιτι-

στικό Κέντρο «Σκαλί», στην Αγλαντζιά, ο Γεωγρα-

φικός Όμιλος Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς, 

στην οποία μίλησε  ο καθηγητής γεωγραφίας 

και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών κ. 

Ιωάννης Μάζης. Θέμα της ομιλίας ήταν «Η Γεω-

γραφία και η Γεωπολιτική ως αναγκαίοι επιστη-

μονικοί κλάδοι στη σύγχρονη εποχή ».



5
• ΤΕΥΧΟΣ 16• ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

Τροχονομία Δήμου Αγλαντζιάς:

Συνάντηση Δημάρχου
Αγλαντζιάς με τον

Πρέσβη της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας

Εκδήλωση Δήμου Αγλαντζιάς για τα 
50 χρόνια παρουσίας του ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο 
Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας είχε 
συνάντηση με τον Πρέσβη της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας Stanislav V. Osadchiy, μέσα 

στα πλαίσια των συναντήσεων του με πρεσβείες των 
χωρών, των οποίων πόλεις έχουν διμερείς σχέσεις με 
το Δήμο Αγλαντζιάς.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο Πρέ-
σβης ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τις σχέσεις του Δή-
μου Αγλαντζιάς με το Δήμο Αζόφ, με τον οποίο το 2015 
συμπληρώνονται 25 χρόνια συνεργασίας.

Επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυμία να συμ-
βάλει ώστε οι σχέσεις αυτές να ενισχυθούν ακόμη πε-
ρισσότερο, μέσα από εκδηλώσεις κυρίως πολιτιστικού 
περιεχομένου.

Θ Ε Μ Α Τ Α

Ασφαλισμένη σχολική χρονιά

Ε πικοινωνούμε μαζί σας για να επισημά-
νουμε κάποια προβλήματα που παρου-
σιάζονται στις διαβάσεις πεζών έξω από 

τα σχολεία κατά την προσέλευση και αποχώρη-
ση των μαθητών.

Δυστυχώς, κάποιοι γονείς σταθμεύουν τα οχή-
ματα τους πάνω στη διάβαση πεζών ή στο ΖΙΚ-
ΖΑΚ της διάβασης  ή ακόμα και στα πεζοδρόμια, 
κατά τρόπο που εμποδίζουν την ορατότητα στη 
διάβαση για τον Σχολικό Τροχονόμο και τα διερ-
χόμενα οχήματα, καθώς και τους πεζούς.

Μη σταθμεύετε στα σημεία αυτά για να δια-
σφαλιστεί πρώτιστα η ασφάλεια των δικών σας 

παιδιών και γενικότερα η ομαλή κυκλοφορία 
της τροχαίας κίνησης.

Η Τροχονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγλα-
ντζιάς καθώς και η Αστυνομία Κύπρου θα επι-
σκέπτονται τα σχολεία και θα αστυνομεύουν τις 
διαβάσεις πεζών.

Λυπούμαστε να αναφέρουμε ότι αν χρεια-
στεί θα προβούμε σε εξώδικες καταγγελίες για 
τους παραβάτες οδηγούς και το πρόστιμο είναι 
€85,00.

Ευχόμαστε σε όλους καλή και ασφαλισμένη 
σχολική χρονιά.

Π 
ραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στις 8 Δεκεμβρίου 2014, στην 
κλειστή αίθουσα του Γυμνα-

σίου Πλατύ, εκδήλωση του Δήμου Αγλα-
ντζιάς, με αφορμή τα 50 χρόνια παρουσί-
ας του ΟΗΕ στην Κύπρο, η οποία έγινε σε 
συνεργασία με το  Γυμνάσιο Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ΄ Πλατύ Αγλαντζιάς και 
την ΟΥΝΦΥΚΥΠ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο 
χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
Κώστας Κόρτας, «Δυστυχώς, ο ΟΗΕ βρί-
σκεται στην Κύπρο ως αποτέλεσμα των 
δικοινοτικών συγκρούσεων του 1963 
και των βομβαρδισμών της Τουρκίας το 
1964»… Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ένας ακρι-
τικός Δήμος, επιθυμεί να συμβάλει ώστε 
οι νέοι μας να γνωρίσουν για το πολύ-
πλευρο έργο και υπηρεσίες που προσφέ-
ρει ο ΟΗΕ στον τόπο μας. Ένα έργο, το 
οποίο δεν περιορίζεται στη στρατιωτική 
παρουσία μόνο».

Κατόπιν, αναφέρθηκε στους ανθρωπι-
στικούς όρους εντολής που ανέλαβε ο 
ΟΗΕ, μετά την τουρκική εισβολή το 1974 
για την παροχή άμεσης βοήθειας και 
συνεργασίας για τη λήψη των απαραίτη-
των μέτρων για «την ανακούφιση και την 
ευημερία (των προσφύγων) και για να 
επιτραπεί σε όσους το επιθυμούν να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια». 

Στην εκδήλωση, κύρια ομιλήτρια ήταν 
η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της 
ΟΥΝΦΥΚΥΠ Louis Barber, ο οποία έκανε 
μια σύντομη παρουσίαση στους μαθητές 
της Γ΄ Γυμνασίου για το ρόλο της ΟΥΝ-
ΦΥΚΥΠ στην Κύπρο. Τη μετάφραση στα 

ελληνικά έκανε η Λειτουργός Πολιτικών 
Υποθέσεων της  ΟΥΝΦΥΚΥΠ Μαρίνα Βα-
σιλαρά. 

Με την παρούσα εκδήλωση, ο Δήμος 
Αγλαντζιάς, επιθυμεί να αποτίσει φόρο 
τιμής προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία κατά 
την πενηντάχρονη ιστορία της προσέφερε 
πολύτιμες υπηρεσίες στον κυπριακό λαό, 
στα 32 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που έχουν 
συνεισφέρει δεκάδες χιλιάδες στρατιω-
τικό και αστυνομικό προσωπικό από το 
1964 καθώς και  στους 184 ειρηνευτές 
που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την 
ειρήνη στην Κύπρο.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκ-
φράσει τις ευχαριστίες του προς την 
ΟΥΝΦΥΚΥΠ, που αποδέχθηκε την πρό-
ταση του Δήμου για την πραγματοποίηση 
αυτής της εκδήλωσης καθώς και στη δι-
ευθύντρια του Σχολείου κ. Μαρία Ελευ-
θερίου.

Δήμαρχος: 
Σημαντική η συμβολή 

ΟΗΕ στην Κύπρο
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Υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας 
και στην Αγλαντζιά

Π 
ραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐ-
ου 2014, στα Γραφεία του Δή-
μου Αγλαντζιάς συνάντηση του 

Δημάρχου Κώστα Κόρτα με τις Κοινοτικές 
Νοσηλεύτριες Ιφιγένεια Νικολάου και Ευ-
αγγελία Γούναρη.  Σκοπός της επίσκεψης 
υπήρξε η ενημέρωση για την έναρξη εφαρ-
μογής του θεσμού της κατ΄ οίκον νοσηλεί-
ας και στην Αγλαντζιά.

Η Κοινοτική Νοσηλευτική είναι η επι-
στήμη που συγκεντρώνει ειδικές γνώσεις 
και δεξιοτεχνίες, για την εξασφάλιση ολο-
κληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας στα 
άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες 
με βάση τις ανάγκες υγείας τους. Η Κατ’ 
Οίκον Νοσηλεία είναι κλάδος της Κοινο-
τικής Νοσηλευτικής που δεν ασκείται στο 
παραδοσιακό θεραπευτικό περιβάλλον του 
νοσοκομείου, αλλά στον οικείο καθημερινό 
τους χώρο.

Σκοποί της Κοινοτικής Νοσηλευτικής 
είναι η πρόληψη της ασθένειας και των 
επιπτώσεών της, η ενημέρωση, η διδα-
σκαλία και η παρότρυνση των ατόμων για 
την απόκτηση υγιεινού τρόπου ζωής, με 
στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας. 
Επιπρόσθετα, η προσφορά επιδέξιας επι-
στημονικής φροντίδας στο άρρωστο άτομο 
εκτός νοσοκομείου και η αποκατάσταση 
του ατόμου στο δυνατότερο επίπεδο αυτο-
φροντίδας.

Βασικές Αρχές της Κοινοτικής Υπηρε-
σίας είναι o σεβασμός στον άνθρωπο και η 
κοινωνική ευαισθησία.

Πορεία Εξέλιξης της Υπηρεσίας της 
Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας: ξεκίνησε ως πι-
λοτικό πρόγραμμα στην Κυπερούντα, τον 
Δεκέμβριο του 2004 και τον Ιανουάριο του 
2005 στο Αστικό Κέντρο Υγείας Καϊµακλί-
ου. Από το 2006 αξιολογήθηκε και επικυ-
ρώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και καθι-
ερώθηκε ως θεσμός.

Με τη συνεχή επικοινωνία και στήριξη 
του Υπουργείου Υγείας, η Υπηρεσία της 
Κατ’ Οίκον Νοσηλείας σήμερα, έχει επε-
κταθεί σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης 
Κύπρου, χωρίς όμως να καλύπτεται ακόμη 
ολόκληρος ο πληθυσμός. 

Λειτουργεί σε πενθήμερη βάση με 38 
Κοινοτικούς Νοσηλευτές Παγκύπρια.

Σε ποιους απευθύνεται η Κατ’ Οίκον Νο-
σηλεία;

• Άτοµα τρίτης ηλικίας που διαµένουν στο 
σπίτι με διαπιστωμένες ανάγκες για νο-
σηλευτική φροντίδα.

• Άτοµα µε χρόνια παθολογικά νοσήµατα 
ή με ειδικές ανάγκες υγείας.

• Άτοµα µε οξεία προβλήµατα υγείας, στα 
οποία μπορεί να προσφερθεί θεραπεία 
στο σπίτι.

• Άτοµα που χρειάζονται νοσηλευτική 
φροντίδα στο σπίτι, μετά από παραμονή 
τους στο νοσοκομείο.

• Άτοµα που χρειάζονται ανακουφιστική 
φροντίδα ή βρίσκονται στο τελικό στά-
διο της ζωής τους.

Οι Παραπομπές στην Υπηρεσία Κατ’ Οί-
κον Νοσηλείας μπορούν να γίνουν από 
κυβερνητικούς γιατρούς, ιδιώτες ρευμα-
τολόγους και Ινστιτούτου Νευρολογίας 
και από γιατρούς Μελάθρου Αγωνιστών, 
Ογκολογικού Τράπεζας Κύπρου. Απαραί-
τητη είναι η συμπλήρωση ειδικού εντύπου- 
«Ιατρικής Παραπομπής» από τον γιατρό και 
η αποστολή του στην Υπηρεσία Κατ’ Οίκον 
Νοσηλείας στα Κέντρα Υγείας. Ο κάθε 
Κοινοτικός Νοσηλευτής αναλαμβάνει τις 
παραπομπές που εμπίπτουν στην περιοχή 
που καλύπτει γεωγραφικά.

Η Διασυνδετική / Συμβουλευτική Υπη-
ρεσία είναι ο συνδετικός κρίκος των ασθε-
νών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με 
την υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας. 

Ποιοι είναι οι Σκοποί Διασυνδετικής / 
Συμβουλευτικής Υπηρεσίας; 

• Ο συντονισµός των υπηρεσιών υγείας 
προς όφελος του ασθενή που νοσηλεύ-
εται στο σπίτι. 

• Η σύνδεση των υπηρεσιών υγείας που 
προσφέρονται στα άτομα που νοσηλεύ-
ονται στο νοσοκομείο με την υπηρεσία 
κατ’ οίκον νοσηλείας.

• Η διευκόλυνση της εξόδου του ασθενή 
από το νοσοκομείο, η συνέχεια της φρο-
ντίδας και η ομαλή μετάβαση του στο οι-
κείο περιβάλλον του σπιτιού του.

Λειτουργεί στα Γενικά Νοσοκομεία Λευ-
κωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας από κα-
ταρτισμένους κοινοτικούς νοσηλευτές, 
ένας σε κάθε νοσοκομείο.

Υπηρεσία Μηχανικής Υποστήριξης Ανα-
πνοής

Στεγάζεται στα Γενικά Νοσοκομεία Λευ-
κωσίας και Λεμεσού. Απαρτίζεται από ειδι-
κά εκπαιδευμένους κοινοτικούς νοσηλευ-
τές, που αναλαμβάνουν την αποκατάσταση 
ασθενών με μηχανική υποστήριξη αναπνο-
ής στην κοινότητα. 

Ο Ρόλος και η Προσφορά των Κοινοτι-
κών Νοσηλευτών

• Νοσηλευτική αξιολόγηση της υγείας του 
ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον του 
για συλλογή στοιχείων και πληροφορι-
ών, τα οποία θα βοηθήσουν στον εντοπι-
σμό των αναγκών και την οργάνωση της 
νοσηλευτικής φροντίδας.

• Εκπαίδευση, καθοδήγηση και συµβου-
λευτική του ατόμου, οικογένειας και 
φροντιστή σε θέματα υγείας και διαχεί-
ρισής τους, ώστε να καταστούν ικανοί 
για αυτοφροντίδα.

• Παρότρυνση και ενθάρρυνση των ατό-
μων έτσι ώστε να μπορούν να χειρι-
στούν διάφορα θέματα που αφορούν την 
προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας 
τους.

• Ψυχολογική στήριξη των ατόµων και 
οικογενειών τους να αποδεχθούν την 
ασθένεια και τα όρια που επέβαλε στην 
ζωή τους, για ευκολότερη προσαρμογή.

• Νοσηλευτικές διεργασίες όπως:

1. Αιμοληψία και διαχείριση εργαστηρια-
κών αποτελεσμάτων.

2. Λήψη δειγμάτων (ούρων, κοπράνων, 
πτυέλων)

3. Λήψη χρισμάτων (ρώθωνες, φάρυγγα, 
στομίες, πληγές)

4. Χορήγηση ενδοµυϊκών ενέσεων.

5. Χορήγηση και εκπαίδευση για χορήγη-
ση υποδόριων ενέσεων.

6. Έλεγχος και διαχείριση ζωτικών σημεί-
ων.

7. Έλεγχος και διαχείριση γλυκόζης αίμα-
τος. 

8. Καθετηριασμός κύστης και αλλαγή ου-
ροκαθετήρα.

9. Έλεγχος και αλλαγή υπερηβικού καθε-
τήρα.

10.  Φροντίδα και έλεγχος ελκών, κατάκλι-
σης και τραυμάτων.

11. Αφαίρεση ραφών ή συνδετήρων.

12. Διδασκαλία και φροντίδα γαστροστομί-
ας.

13. Εκπαίδευση και φροντίδα κολοστομίας.

14. Διδασκαλία και φροντίδα τραχειοτομίας 
όπως και αναρρόφηση βρογχικών εκ-
κρίσεων.

15. Χορήγηση οξυγονοθεραπείας και έλεγ-
χος κορεσμού οξυγόνου αίματος.

16. Καθοδήγηση ατόμου με Σακχαρώδη 
Διαβήτη για αυτοδιαχείριση και πρόλη-
ψη επιπλοκών.

17. Έλεγχος και εκπαίδευση για σωστή 
λήψη φαρμακευτικής αγωγής και τοπο-
θέτησή της σε ειδικά κουτιά.

18. Εκπαίδευση για ατομική υγιεινή.

19. Τροποποίηση περιβάλλοντος για διευ-
κόλυνση στις δραστηριότητες του καθη-
μερινού βίου και στην πρόληψη ατυχη-
μάτων.

20. Δημιουργία και διατήρηση υγιεινού 
περιβάλλοντος και απόκτηση υγιεινού 
τρόπου ζωής.

21. Αποφυγή παραγόντων κινδύνου και δη-
μιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος.

Εξειδικευμένες νοσηλευτικές παρεμ-
βάσεις από κοινοτικούς νοσηλευτές Υπη-
ρεσίας Μηχανικής Υποστήριξης Αναπνο-
ής όπως:

1. Έλεγχος σωστής λειτουργίας αναπνευ-
στήρων 

2. Έλεγχος παραμέτρων αναπνευστήρων 

3. Αλλαγή κυκλωμάτων/ φίλτρων ανα-
πνευστήρων.

Για την Αγλαντζιά υπεύθυνη κοινοτική νοσηλεύτρια είναι η Ευαγγελία Γούναρη. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Αστικό Κέντρο Υγείας Λευκωσίας

Τηλ.: 22801431, 22801523, 22801510,   Φαξ: 22801503

Ώρες Λειτουργίας Υπηρεσιών: 

Καθημερινά από τις 7:30 πμ - 3:00 μμ

Που προσφέρονται Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Νοσηλείας;

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22801431, 22801523, 22801510   Φαξ: 22801503

Υ Γ Ε Ι Α
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Π 
ραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτω-
βρίου 2014, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο το Σκαλί, η λαογραφική 

εκδήλωση «Γεύση από παράδοση», που δι-
οργανώθηκε από το Κέντρο Νεότητας “Προ-
μηθέας” Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, σε συ-
νεργασία με το  Δήμο Αγλαντζιάς.

Όσοι είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν 
στην εκδήλωση, ήρθαν σε επαφή με τις πα-
ραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα και εί-
δαν από κοντά τις ασχολίες των κατοίκων του 
κατεχόμενου Άγιου Αμβρόσιου. 

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος 
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, ανέφερε ότι δια-
τηρώντας τα ήθη και τα έθιμα των σκλαβωμέ-
νων περιοχών μας, διατηρούμε και άσβεστη 
τη μνήμη τους στις καρδιές μας και αντλούμε 
δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα για 
μια δίκαιη λύση.

Κατόπιν, ανέφερε ότι ενας από τους στό-
χους της εκδήλωσης είναι να δοθεί το μή-
νυμα στους καταναλωτές, να προτιμούν και 
να αγοράζουν τα Κυπριακά προϊόντα και γιατί 
όχι, αν  υπάρχει η δυνατότητα, να ασχολη-
θούν και οι ίδιοι με την παρασκευή παρα-
δοσιακών προϊόντων. Με το να αγοράζουµε 
Κυπριακά προϊόντα, τονώνουµε την οικο-
νομία του τόπου μας και δίνουμε ένα γερό 
χαστούκι στην ξενομανία που είναι κυρίαρχη 
στο νησί µας.  Ψωνίστε λοιπόν Κυπριακά,  για 
το καλό του τόπου μας». 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, ως Οργανισμός Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, έχει ύψιστο μέλημα 
τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς, μέσα από στοχευμένες δράσεις που 
αναδεικνύουν το ντόπιο στοιχείο.  Εξάλλου, 
είναι οι Δήμοι και Κοινότητες που πρωτοστά-
τησαν στη διατήρηση και ανάδειξη του πο-
λιτισμού μας, που κράτησαν την παράδοση 

ζωντανή.

Ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς επιθυμεί 
να εκφράσει τις 
ευχαριστίες του 
στους διοργανω-
τές της εκδήλω-
σης, το Κέντρο 
Νεότητας «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ» Αγίου 
Αμβροσίου Κε-
ρύνειας και την 
Πολιτιστική Υπη-
ρεσία του Δήμου, 
τους υποστηρι-
κτές της εκδήλω-
σης, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Αμβροσί-
ου, το Σωματείο Ελεύθερος Άγιος Αμβρόσιος 
Κερύνειας, τον Κυπριακό Οργανισμό Κέ-
ντρων Νεότητας και τον Α.Π.Ο. Χρυσομηλιά 

Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, καθώς και τα 

χορευτικά συγκροτήματα του Ρύμβου και το 

Δήμο Ιδαλίου για τα λαογραφικά σύνολα.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Τ Ο  Σ Κ Α Λ Ι  Α Γ Λ Α Ν Τ Ζ Ι Α Σ

«Γεύση από παράδοση»

Ο Δ. Μπάσης με το Δήμαρχο μας

Σ τη φωτογραφία ο Δήμαρχος 
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας 
και ο Τραγουδιστής Δημή-

τρης Μπάσης.

Το στιγμιότυπο είναι από την επίσκε-
ψη του Δημήτρη Μπάση στο Δημαρ-
χείο Αγλαντζιάς στις 9 Σεπτεμβρίου 
2014.  Ο Δημήτρης Μπάσης βρέθηκε 
στην Αγλαντζιά με αφορμή τη Συναυ-
λία που πραγματοποίησε στις 8 Σε-
πτεμβρίου στο Πάρκο Ακαδημίας στο 
Πλαίσιο του SeptemberFest 2014.  

Είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση 
που στράφηκε γύρω από τα θέματα 
που άπτονται του πολιτισμού.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
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27ο Πολιτ ιστ ικό Φεστιβάλ Αγλαντζιάς 2014

Κάθε χρόνο και πιο ανανεωμένο!

Έ 
να ακόμα πολιτιστικό φεστιβάλ, 
μια ακόμα γιορτή δημιουργίας 
και χαράς έγινε πλέον ωραία 

ανάμνηση για δημιουργούς και κοινό κλείνο-
ντας ακόμα έναν πλούσιο κύκλο πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που προσέφερε ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς, εντελώς δωρεάν, στους δημότες και 
επισκέπτες του.

Και φέτος ο Δήμος συνυπολογίζοντας τις 
δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες αλλά και 
την κυριολεκτική έξαρση στο προσκήνιο, 
νέων Κυπρίων καλλιτεχνών από όλο το φά-
σμα τεχνών, επέλεξε να παρουσιάσει σχε-
δόν εξολοκλήρου κυπριακές παραγωγές και 
σχήματα, χωρίς φυσικά να κάνει εκπτώσεις 
ως προς την ποιότητα και την ποικιλία του 
προγράμματος.

Πράγματι το φεστιβάλ κάλυψε ένα ευρύ 
φάσμα γούστων και άφησε για μια ακόμα 
φορά τις καλύτερες των εντυπώσεων.

Η πρώτη μέρα βρήκε γεμάτο το αμφιθέατρο 
στο Σκαλί με θαυμαστές του μεγάλου Έλλη-
να συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη σε ένα εξαι-
ρετικό αφιέρωμα, με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 20 χρόνων από το θάνατό του, από το 
μουσικό σχήμα του Άδμητου Πιτσιλλίδη. Οι 
Λεωνίδας Πιτσιλλίδης και Χριστιάνα Παύλου 
παρέσυραν τους θεατές με τις φωνές τους, 
σε ένα νοσταλγικό ταξίδι γεμάτο με υπέροχα 
και πολυαγαπημένα τραγούδια του Μάνου. 
Ήταν µια µεγάλη λαϊκή συναυλία µνήµης, µια 
ρομαντική βόλτα στην «οδό ονείρων». Αυτή 
τη νότα, το κλίμα που προσφέρει ένα τέτοιο 
θέαμα ανάδειξε με διάφορους εκφραστικούς 
τρόπους ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας 
Κόρτας στην εναρκτήρια ομιλία του. «…Η 
ενασχόληση με τον Πολιτισμό είναι αναπό-
σπαστο κομμάτι της ψυχοσύνθεσης, του χα-
ρακτήρα του λαού µας και του ευρωπαϊκού 
μας προσανατολισμού.  Ως Οργανισμός Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης έχουμε χρέος να διατη-

ρήσουμε τα Πολιτιστικά δρώμενα ως κόρην 
οφθαλμού, γιατί είναι αυτά που προσφέρουν 
το αλατοπίπερο στη στείρα καθημερινότη-
τα…».

Από το αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, η 
σκυτάλη πέρασε στο σχήμα The Amalgamation 
project δημιούργημα της Βασιλικής Ανα-
στασίου, μιας νέας εξαιρετικά ταλαντούχας 
Κύπριας τρα-
γ ο υ δ ί σ τ ρ ι α ς 
που εστιάζεται 
σε διασκευές 
και ερμηνεί-
ες κυπριακών 
και ελληνικών 
παραδοσιακών 
τ ρ α γ ο υ δ ι ώ ν 
αλλά και από 
τον ευρύτερο 
μ ε σ ο γ ε ι α κ ό 
και βαλκανικό 
χώρο. 

Παρά τη βροχή που έριξε πριν την παρά-
σταση, οι τέσσερις εξαίρετοι μουσικοί και η 
Βασιλική, δημιούργησαν μια μαγευτική βρα-
διά, δίπλα στις σπηλιές στο Σκαλί,  που από-
λαυσε το κοινό που παρευρέθηκε. Μάλιστα 
για εκείνους που δεν είχαν παρακολουθήσει 
ξανά αυτό το σχήμα, ήταν μια ευχάριστη έκ-
πληξη να γνωρίσουν ή να θυμηθούν παρα-
δοσιακά κομμάτια εκτελεσμένα με ένα πολύ 
ιδιαίτερο τρόπο και μια ένδειξη πώς το παλιό 
παραμένει ζωντανό μέσα από νέες φόρμες.

Η τρίτη εκδήλωση του φεστιβάλ, ακούμπη-
σε θέατρο, αμιγώς κυπριακό, με την παρά-
σταση του Θεάτρου Σκάλα, «Ο πετεινός της 
Αννέτας» του Κύπριου λογοτέχνη Μιχάλη 
Πασσιαρδή σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Με-
λέκη. Μέσα από το έργο αυτό, που παρουσι-
άστηκε στο αμφιθέατρο στο Σκαλί, το κοινό 
ήρθε ξανά σε επαφή με εικόνες, σκέψεις, 

συλλογισμούς και μνήμες πάνω στον κόσμο 
της Κύπρου. Μια ευαίσθητη ματιά στις αλη-
θινές αξίες των Κυπρίων, τη φιλία, την οικο-
γένεια, τη γειτονιά, την εγκαρδιότητα, το φι-
λότιμο, το κουβεντολόι, την κουμπαριά. Ένα 
βελούδινο έργο και μαζί ένα έργο αντίσταση, 
σε μια εποχή που η αποξένωση των ανθρώ-
πων τείνει να γίνει παθογενές φαινόμενο.

Η τέχνη του 
παραμυθά ή 
αν θέλετε της 
π α ρ α μ υ θ ί α ς , 
α ν α β ι ώ ν ε τ α ι 
επιτέλους και 
στην Κύπρο, 
και αυτό είναι 
κάτι πολύ ελ-
πιδοφόρο και 
συναρπαστικό. 
Έχουμε μεγά-
λη ανάγκη να 
ακούμε ιστο-
ρίες και παρα-

μύθια, η αμεσότητά τους, η απλότητά τους, 
η διδακτικότητα τους μας φέρνει κοντά, μάς 
ανοίγει το νου και την καρδιά, μας ταξιδεύ-
ει τη ψυχή. Αυτό συνέβηκε και στην τέταρτη 
εκδήλωση του φεστιβάλ που έγινε στο πάρκο 
Σπύρου Κυπριανού. Ο κόσμος που συγκε-
ντρώθηκε στο πάρκο εκπλάγηκε θετικά και 
εκφράστηκε θερμά για τις δύο ηρωίδες της 
σκηνής, δίνοντας παράλληλα και πολλά εύ-
σημα στο Δήμο για την επιλογή του να εντά-
ξει στο φεστιβάλ ένα τέτοιο πρωτότυπο (αν 
και αρχαίο!) θέαμα. Οι Παραμυθίες, κατά κό-
σμο η Μαρίνα Κατσαρή στην αφήγηση και η 
Βερόνικα Αλωνεύτου στην ηχητική και μου-
σική υπόκρουση, πρόσφεραν μια ξεχωριστή, 
παραμυθένια, και σε όνομα και σε χάρη, 
βραδιά! 

Στον ίδιο χώρο, στο πάρκο Σπύρου Κυπρια-
νού, έκλεισε το φεστιβάλ με ένα πανηγυρικό 

μουσικοχορευτικό ρεσιτάλ με την υπογραφή 
του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων Ομο-
λογητών που εδώ και πολλά χρόνια, μεταξύ 
άλλων, διδάσκουν, προωθούν και παρουσι-
άζουν δημοτικούς χορούς από την Κύπρο 
και την Ελλάδα. Για τη χορευτική παράσταση 
επιστρατεύτηκε ένα σχήμα με εξαιρετικούς 
μουσικούς από την Ελλάδα αποτελούμενη 
από φωνές, κιθάρα, βιολί, λαούτο, κλαρίνο, 
γκάιντα και κρουστά. Η μουσικοχορευτική 
παράσταση έφερε καλλιτέχνες και κόσμο 
πολύ κοντά. 

Έτσι, με αυτά και με αυτά πέρασε στην ιστο-
ρία ένα ακόμα πολιτιστικό φεστιβάλ από το 
Δήμο Αγλανζιάς που επιμένει και καταφέρ-
νει να προσφέρει υψηλό επίπεδο πολιτισμού 
πάντα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος ανέφερε «…Είναι 
άξιο θαυμασμού και επαίνου το γεγονός ότι 
παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες 
μέσα από συλλογική προσπάθεια και έξυπνη 
προσέγγιση πετύχαμε να πραγματοποιηθεί 
και το φετινό φεστιβάλ με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος για το Δήμο.  Η εμπειρία έχει αποδεί-
ξει ότι για να παράξουμε πολιτισμό δεν απαι-
τούνται τεράστια κονδύλια αλλά άνθρωποι με 
μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίη-
ση στο μέγιστο βαθμό των ντόπιων καλλιτε-
χνών και η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς 
που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα…»

Ίσως αυτό να είναι και το κυρίως μήνυμα 
των καιρών, να κάνουμε δηλαδή ότι κάνουμε, 
με μεράκι και αγάπη αλλά και να ενθαρρύ-
νουμε και να προβάλλουμε τους ανθρώπους 
του τόπου μας. 

Γιατί και ταλέντο έχουν, και ποιότητα έχουν, 
και ευρύ φάσμα έκφρασης έχουν!..

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α
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Παρέμβαση Δημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα

“Τραμ: –  Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα”
• Εκδήλωση του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ο 
Δήμαρχος Αγλαντζιάς στην εκ-
δήλωση του Ινστιτούτου Περι-
βάλλοντος και Αειφόρου Ανά-

πτυξης κατάθεσε τη δική του παρέμβαση 
στη συζήτηση µε θέµα “Τραµ – Πολυτέλεια 
ή Αναγκαιότητα”, όπου μεταξύ άλλων ανέ-
φερε:

“Από νωρίς ο ∆ήµος Αγλαντζιάς αγκάλια-
σε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προσπάθει-
ες για εξεύρεση λύσης στο θέμα της βιώσι-
μης μεταφοράς για δυο βασικούς λόγους:

• Πρώτον ο ∆ήµος µας έχει θέσει την 
προστασία του περιβάλλοντος ψηλά 
ανάμεσα στις προτεραιότητες του, και 

• ∆εύτερον η γεωγραφική του θέση απο-
τελεί σταυροδρόμι στη διακίνηση σημα-
ντικού αριθμού πολιτών σε καθημερινή 
βάση αφού στην περιφέρεια του βρί-
σκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου,  η δύ-
ναμη του οποίου αναμένεται ν ’ανέλθει 
στις 15.000 φοιτητών και πέραν αυτών 
ανάλογος αριθµός Ακαδηµαϊκού και δι-
οικητικού προσωπικού. Η Αγλαντζιά και 
ιδιαίτερα η περιοχή του Πανεπιστημίου 
αποτελούν τον ενδιάμεσο συνδετικό 
σταθμό που ενώνει τις ανατολικές πε-
ριοχές της ευρύτερης Λευκωσίας με 
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ση-
μαντικές κυβερνητικές υπηρεσίες στην 

Αγλαντζιά και γειτονικούς Δήμους, με-
γάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά ενώ-
νει οδικά όλα αυτά με τις άλλες επαρχί-
ες.  

Ο Δήμος μας έδωσε το παρόν του σε αρ-
κετές εποικοδομητικές συσκέψεις που 
έγιναν για το θέμα με διάφορα αρμόδια 
κρατικά τμήματα, υπερτονίζοντας την ανα-
γκαιότητα για την άμεση επίλυση του προ-
βλήματος των μεταφορών. 

Για την πρακτική υλοποίηση αυτού του 
στόχου έχουν γίνει διάφορες σκέψεις τα 
τελευταία χρόνια.  Αρχικά έγιναν σκέψεις 
για βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των 
λεωφορείων, αργότερα έγιναν σκέψεις για 
να δοθεί προτεραιότητα στη διακίνηση των 
λεωφορείων με την χρήση λεωφορειολω-
ρίδων και σήμερα φθάσαμε να συζητούμε 
για την διακίνηση με Τραμ, το οποίο φαίνε-
ται να είναι η λύση που κερδίζει συνεχώς 
έδαφος όπως έδειξαν οι πρόσφατες μελέ-
τες που έγιναν από το Υπουργείο Συγκοι-
νωνιών και Έργων.  

Το Τραμ είναι ένα σύστημα, το οποίο ανα-
βαθμίζει και συμπληρώνει το υφιστάμενο 
σύστημα δημόσιων επιβατικών μεταφο-
ρών, ένα σύστημα προσβάσιμο, φιλικό για 
τον άνθρωπο, για το περιβάλλον και γενικά 
φιλικό για τις πόλεις μας.

Πρόσφατα έχουμε ενημερωθεί από την 
αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία για τα 
αποτελέσματα της τεχνοοικονομικής μελέ-
της σχετικής με την βιωσιμότητα του έρ-
γου.  Από την μελέτη που έγινε προέκυψαν 
και οι προτεινόμενες ‘’οικονομικά βιώσι-
μες’’ πορείες ή αλλιώς περιοχές της πόλης 
μας που θα καλύψει αρχικά το Τραμ.  Δυ-
στυχώς, η μελέτη έδειξε ότι η περιοχή του 
Δήμου μας δεν είναι μέσα στις οικονομικά 
βιώσιμες περιοχές αφήνοντας έτσι τον πα-
νεπιστημιακό μας κάμπο και την πανεπι-
στημιακή κοινότητα χωρίς σύνδεση. Αυτή 
η μελέτη στηρίζεται κυρίως στη χρήση του 
λεωφορείου σήμερα και είναι φυσικό να 
είναι χαμηλή η χρήση λεωφορείου αφού 
δεν υπάρχει κατάλληλο – σύγχρονο οδικό 
δίκτυο, ώστε να δημιουργηθούν σωστές 
υποδομές για λεωφορεία (π.χ. στάσεις και 
πεζοδρόμια) ώστε να μπορεί να το χρησι-
μοποιούν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι φοι-
τητές και να αποτρέπει τη χρήση ιδιωτικού 
αυτοκινήτου.   

Πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο με ψυ-
χρούς αριθμούς που θα πετύχουμε τους 
στόχους, αλλά και με επενδύσεις εκεί που 
υπάρχει το υλικό και η δυνατότητα διαμόρ-
φωσης συμπεριφορών βιώσιμης κινητικό-
τητας.

Να σημειωθεί επίσης ότι το τραμ είναι 

μέσο το οποίο χρησιμοποιείται απ’ όλο το 
κοινωνικό φάσμα, χωρίς προκαταλήψεις 
(νέους, φοιτητές, ηλικιωμένους, επιχειρη-
µατίες, ακαδηµαϊκούς κ.ά) σε αντίθεση µε 
άλλα μέσα διακίνησης και κυρίως το λεω-
φορείο. Ακόμη και ενδεχόμενη διάνοιξη 
του δρόμου που συνδέει τη Λευκωσία με 
το δρόμο της Αθηαίνου και τις άλλες κοι-
νότητες, θα προσδώσει περισσότερες δυ-
νατότητες. 

Επίσης πιστεύουμε ότι η μη ένταξη της 
περιοχής του Δήμου μας στο προτεινόμε-
νο δίκτυο θα αποκόψει την σύνδεση των 
ανατολικών περιοχών της Λευκωσίας με 
σημαντικούς καθημερινούς προορισμούς 
όπως το Γενικό Νοσοκομείο και άλλους 
προορισμούς, ενώ δεν θα δίδει τη δυνατό-
τητα στη φοιτητική κοινότητα να προσέρχε-
ται για ψυχαγωγικούς σκοπούς στο κέντρο 
της πρωτεύουσας.

 Είναι ένα έργο που μπορεί να βελτιώσει 
δραστικά την ποιότητα ζωής και την προ-
σβασιμότητα σε υπηρεσίες και αγαθά, να 
απομακρύνει τον άνθρωπο από την κα-
τάχρηση του ιδιωτικού αυτοκινήτου  και 
να αποτελέσει την αρχή για μια δραστική 
προσέγγιση στην προστασία του περιβάλ-
λοντος.  Η προσπάθεια πρέπει να ενθαρ-
ρυνθεί και να πετύχει”.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
16-22 Σεπτεμβρίου 2014

Μαθητικές διαδρομές 
με το λεωφορείο

Δημοτικό Συμβούλιο
Παιδιών Αγλαντζιάς

Επισκέψεις του Δημάρχου στα σχολεία της Αγλαντζιάς

Ο 
Δήμος Αγλαντζιάς, μέσα στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας Κινητικότητας διοργανώσε 

στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2014, διαδρομές 
μαθητών των Δη-
μοτικών Σχολείων 
της Αγλαντζιάς με 
τα Λεωφορεία του 
ΟΣΕΛ, από τα σχο-
λεία τους προς την 
Πλατεία Σολωμού, 
όπου εκεί με τα πό-
δια επισκέφτηκαν το 
Λεβέντειο Μουσείο 
και τη Λεβέντειο Πι-
νακοθήκη στη Λευ-
κωσία.

Στόχος του καθιε-
ρωμένου πλέον θε-
σμού της Εβδομά-
δας Κινητικότητας 
είναι η ευαισθητο-
ποίηση -σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο- 
των πολιτών και των 
αρμόδιων αρχών σε 
θέματα κινητικότη-
τας.

Στις μαθητικές 
διαδρομές συμμε-
τείχαν τμήματα από τα πιο κάτω δημοτικά 
σχολεία της Αγλαντζιάς: Α΄ Δημοτικό Σχο-
λείο Αγίου Γεωργίου, Γ΄ Δημοτικό, Δ΄ Δημο-

τικό και  η Ειδική Μονάδα του Ε΄ Δημοτικού 
Σχολείου.  Τα παιδιά συνοδεύονταν από τους 
δασκάλους τους και λειτουργούς του Δήμου.

Οι εκδηλώσεις κινητικότητας, συμβάλλουν 
στην καταπολέμη-
ση της κλιματικής 
αλλαγής, η οποία 
αποτελεί μια από 
τις σημαντικότερες 
προκλήσεις που κα-
λείται να αντιμετω-
πίσει η παγκόσμια 
κοινωνία. Επιμορ-
φώνοντας τα παιδιά 
για τα θέματα αυτά, 
κτίζουμε γερές βά-
σεις για το μέλλον.

Ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς επιθυμεί να 
εκφράσει τις ευ-
χαριστίες του στη 
διεύθυνση των 
σχολείων και στους 
δασκάλους των 
παιδιών για τη συμ-
μετοχή τους, στους 
λειτουργούς του 
Λεβέντειου Μουσεί-

ου και της Λεβέντειου Πινακοθήκης, καθώς 
και στο προσωπικό του Δήμου Αγλαντζιάς 
που ασχολήθηκε με τη διοργάνωση της εκ-
δήλωσης.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
Κώστας Κόρτας, πραγμα-
τοποίησε από τις 22-24 

Οκτωβρίου 2014, εθιμοτυπική επί-
σκεψη στα σχολεία της εκπαιδευτι-
κής περιφέρειας  Αγλαντζιάς (Νηπι-
αγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) καθώς 
και στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου Γ΄ Δασούπολης και στην Ά 
Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, συνο-
δευόμενος από τον Πρόεδρο Κώστα 
Παπακυπριανού και τα μέλη της Σχο-
λικής Εφορίας Αγλαντζιάς Έλενα Λά-
ντα, Ιορδάνη Ιορδάνους και Δημήτρη 
Ιωάννου και Λειτουργό του Δήμου.

Μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων 

ανταλλάγησαν απόψεις και οι Διευ-
θυντές των 
Σ χ ο λ ε ί ω ν 
ενημέρωσαν 
το Δήμαρχο 
και τη Σχο-
λική Εφο-
ρία για τα 
προβλήματα 
που αντιμε-
τωπίζουν.

Ο Δήμαρ-
χος ευχή-
θηκε στο  
εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων 
και στους μαθητές να έχουν μια ευχά-

ριστη και παραγωγική χρονιά και τους 
διαβεβαίωσε ότι ο Δή-
μος θα βρίσκεται πά-
ντοτε στο πλευρό τους 
ως συμπαραστάτης.

Τόσο ο Δήμος όσο 
και η Σχολική Εφορία 
Αγλαντζιάς θα προ-
σπαθήσουν στο μέτρο 
του εφικτού να δώσουν 
λύσεις στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα 
σχολεία, ασκώντας πα-

ράλληλα πιέσεις προς τους Αρμόδιους 
φορείς.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

Π ραγματοποιήθηκε στις 25 Νο-
εμβρίου 2014 στην αίθουσα 
Γκαλερί στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«το σκαλί», η Γ΄ συνεδρία του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παιδιών Αγλαντζιάς.  Ο Δήμος 
Αγλαντζιάς, αγκάλιασε το θεσμό, που ξεκί-
νησε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Προ-
στασίας και Ευημερίας του Παιδιού Λευκω-
σίας – Κερύνειας. 

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Παι-
διών Αγλαντζιάς, είναι  η ανταλλαγή από-
ψεων του Δημάρχου και Δημοτικού Συμ-
βουλίου με τα παιδιά για κοινωνικά θέματα, 
περιβαλλοντολογικά και για ό,τι τους απα-
σχολεί. Απώτερος στόχος είναι όπως μέσα 
από τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσονται από τις συνεδρίες,  να 
αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις για τους θε-
σμούς και τους κανονισμούς, καθώς επίσης 
και για τον τρόπο λειτουργίας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας μέσα από την Τοπική Κοι-
νωνία. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Παιδιών Αγλα-

ντζιάς, τα παιδιά κλήθηκαν να εκφράσουν 
τις απόψεις τους, σχετικά με την εκστρα-
τεία του Δήμου για μια «Καθαρή Αγλαντζιά 
2015», καθώς και το πώς οραματίζονται την 
πόλη τους στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς αφού άκουσε τις 
εισηγήσεις των μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Παιδιών, προχώρησε σε πιο εκτε-
ταμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις 
ενέργειες του Δήμου για τα πιο πάνω θέμα-
τα και υποσχέθηκε στα παιδιά, ότι ο Δήμος 
θα προσπαθήσει στα πλαίσια του εφικτού να 
υλοποιήσει  τις εισηγήσεις των παιδιών.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφρά-
σει τις ευχαριστίες του στη διεύθυνση των 
Δημοτικών Σχολείων, στους δασκάλους και 
στα παιδιά για το ενδιαφέρον που επιδει-
κνύουν και τη συμμετοχή τους στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο Παιδιών.

Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί 
τον Ιανουάριου του 2015,ώστε τα παιδιά να 
καθορίσουν τις δράσεις τους για την εκ-
στρατεία «Καθαρή Αγλαντζιά 2015»
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Εκδήλωση πολιτισμού για την Κύπρο
• Από τους Δήμους Ρώμης, Αγλαντζιάς 

και τον Ιταλο - Κυπριακό Σύνδεσμο

Μ ετά από πρόσκληση του Δήμου της Ρώμης ΙΙ, ο Δή-
μαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας παρευρέθηκε, 
μαζί με το Δημοτικό Σύμβουλο Μαρίνο Κλεάνθους 

στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν, με την ευκαιρία της Κυ-
πριακής Ανεξαρτησίας και την Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρώπης από την 
Ιταλία, από τον Ιταλο 
– Κυπριακό Σύνδε-
σµο “ΝΗΜΑ”, τον Το-
μέα ΙΙ της Ρώμης και 
το Δήμο Αγλαντζιάς.

Μεταξύ άλλων οι 
εκδηλώσεις περι-
λάμβαναν εκθέσεις 
Κυπρίων καλλιτε-
χνών, συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέ-
ζης  Ιταλών και Κυ-
πρίων Ακαδηµαϊκών, 
συναυλία από Ιταλική 
ορχήστρα εγχόρδων 
και την Κρατική Συμ-
φωνική Ορχήστρα 
Νέων της Κύπρου.

Ο Δήμαρχος Αγλα-
ντζιάς σε χαιρετισμό του, στο Πανεπιστήμιο Σαπιένζα, κατά 
την έναρξη των εκδηλώσεων, αναφέρθηκε στους ιστορικούς 
δεσμούς της Κύπρου με την Ιταλία και τα σημάδια του Ιταλικού 
πολιτισμού στην Κύπρο. Η Κύπρος, ανέφερε μεταξύ άλλων, 
συνδέθηκε με τις Σταυροφορίες, τη δυναστεία των Λουζινι-
ανών, την αντίσταση του Ενετού Μαρκαντώνιου Βραγαδίνου, 
κατά των Οθωμανών, ενώ Κύπριοι κατατάγηκαν στο επίλεκτο 
σώμα των Stradiotti. 

Τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας και της Αμμοχώστου μαρ-
τυρούν την Ιταλική πολιτιστική  κληρονομιά και την ιταλική 
στρατιωτική αρχιτεκτονική, τα οποία είναι πραγματικά αρι-
στουργήματα.

Αυτή η ιστορική σχέση, ανέφερε,  συνεχίζεται σήμερα και 
ενισχύεται ακόμη περισσότερο,  μέσα στα πλαίσια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ως µέλη και οι δύο χώρες. Ιδιαίτερα αυτή τη 
δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά περίοδο συνέχισε ο Δή-
μαρχος Αγλαντζιάς ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

έχουμε υποχρέω-
ση να αναπτύξουμε 
προγράμματα και 
δραστηριότητες, οι 
οποίες θα ενισχύ-
σουν την κοινωνική 
συνοχή και θα διατη-
ρήσουν τον κοινωνι-
κό ιστό με πρώτο μέ-
λημα μας τη νεολαία 
και στον πολιτισμό.

Η ανταλλαγή εμπει-
ριών και η ανάπτυξη 
διαδημοτικών προ-
γραμμάτων μεταξύ 
των Δήμων θα βοη-
θήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Μαρίνος 

Κλεάνθους συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο 
Πανεπιστήµιο Σαπιένζα, µε θέµα: “Το Πανεπιστήµιο ως χώρος 
σύγκρισης μεταξύ των πολιτισμών”.

Κατά την παραμονή της αντιπροσωπείας στη Ρώμη πραγμα-
τοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με το Δήμαρχο της Ρώμης 
ΙΙ Gusepe Gerase, όπου συζητήθηκαν θέματα διμερούς συ-
νεργασίας και τα νέα δεδομένα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
σε Ιταλία και Κύπρο, ένεκα της οικονομικής κρίσης στις δυο 
χώρες. Επίσης έγιναν συναντήσεις με λειτουργούς συνεργάτες 
του ∆ηµάρχου σε θέµατα πολιτισµού και Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων.

>> συνέχεια απο σελ. 1

Τέταρτα Περιβαλλοντικά 
Βραβεία 2014

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ακόμη σε συνεργασία με την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Ερευ-
νών έχει πρωτοπορήσει εισαγάγοντας το πρόγραμμα «Τηγανοκίνη-
ση», στο οποίο τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια μετατρέπονται σε 
καύσιμο και επωφελούνται τα σχολεία της Αγλαντζιάς.

Πέραν της περαιτέρω ανάπτυξης της Τηγανοκίνησης και του 
PAYT, ο Δήμος προγραμματίζει τη δημιουργία πράσινου σημείου, 
ενώ παρέχει και υπηρεσίες έναντι πληρωμής για τη συλλογή κλα-
δευμάτων.  Σύντομα θα γίνει και ειδική εκστρατεία ώστε να πετύ-
χουμε την καλύτερη συνεργασία των δημοτών, ώστε να έχουμε μια 
πόλη πιο καθαρή, ένα καλύτερο περιβάλλον.

Σηµαντικές είναι και οι δεσµεύσεις του ∆ήµου σε Ευρωπαϊκό επί-
πεδο, αφού ο Δήμος μέσα από την προσχώρησή του στο Σύμφωνο 
των Νησιών, προσπαθεί να πετύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους, 
γνωστοί και ως 20-20-20 για μείωση των εκπομπών ρύπων. Στα 
πλαίσια των προσπαθειών του για επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων, ο Δήμος Αγλαντζιάς προχώρησε στην ανάπτυξη Ενεργει-
ακού Σχεδίου Δράσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Ενέργειας 
Κυπρίων Πολιτών. Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 
µέτρα/δράσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
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Συνέντευξη με τον Πάτερ Αναστάση

• ”Αγαπάτε Αλλήλους μια στάση ζωής”
• Μέλος μιας οικογένειας αφιερωμένης στο Θεό

Μια ζωή αφιερωμένη στην Ιεροσύνη,
στο Χριστό και στον Αη Γιώρκη της Αθαλάσσας

Δημοσιεύουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευ-
ξη με τον Πάτερ Αναστάση που λειτουργεί το 
μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου Αθαλάσ-
σας

1. Πού γεννηθήκατε και τι σας ώθησε να ακο-
λουθήσετε τη διακονία του Θεού;

 Γεννήθηκα στις 12 Απριλίου 1931 στην Αγλα-
ντζιά. Είμαι αδελφός του Αντωνάκη Παπα-
κυπριανού του Ιεροψάλτη της εκκλησίας 
Αγίου Γεωργίου.  Ο πατέρας μας ήταν Ιερέας 
και ακολουθήσαμε και εμείς τα βήματα του. 
Ήμασταν 8  παιδιά. Τελειώσαμε το Δημοτικό 
Σχολείο. Παντρεύτηκα στην Κυθρέα. Το 1973 
έγινα Ιερέας και επιστρέψαμε στην Αγλα-
ντζιά μετά τον πόλεμο.

 Αγαπούσα την ιεροσύνη, ήμουν ψάλτης. 
Ήθελα να ακολουθήσω τα βήματα του πατέ-
ρα μου.

 Ήμουν Ιερέας στην Εκκλησία του Αγίου Γε-
ωργίου Αγλαντζιάς από το 1973 - 78.  Και 
έπειτα για 36 χρόνια στην εκκλησία του Αγί-
ου Γεωργίου Αθαλάσσας.

2. Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά που θα ήθελαν 
να γίνουν κληρικοί;

 Δεν είναι κάτι για το οποίο θα συμβουλεύ-
σεις ένα νέο, πρέπει να το φέρει μαζί του 
να θέλει να γίνει ιερέας. Παιδιά τα οποία θα 

επιλέξουν την ιερατική τότε θα τύχουν των 
ανάλογων συμβουλών.  Πρέπει να είναι δική 
τους η επιλογή να ακολουθήσουν το δρόμο 
του Θεού.

3. Έρχονται νέα παιδιά στην εκκλησία που 
λειτουργείτε;

 Πολύ σπανία, συνήθως έρχονται ηλικιωμέ-

νοι.  Συνήθως έρχονται μόνο στα οικογενεια-
κά τους μνημόσυνα.

4. Ποια η κοινωνική προσφορά της εκκλησί-
ας;

 Γίνονται διδασκαλίες από θεολόγους, υπάρ-
χουν τακτικές επαφές, η εκκλησία κάνει ό,τι 
μπορεί για να φέρει τον κόσμο κοντά στο 

Θεό.

5. Πέστε μας λίγα λόγια για την Εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς.

 Κτίστηκε το 1793, όπως αναγράφεται στη 
σχετική επιγραφή. Ο Άγιος Γεώργιος όπως 
είναι γνωστό έχει αρχαιολογική αξία.   Πρό-
σφατα όπως έχουμε πληροφορηθεί έχει 
εκδοθεί άδεια οικοδομής από το Δήμο 
Αγλαντζιάς, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
εργασίες αναπαλαίωσης του ναού και ανα-
γκαίας συντήρησης, την οποία χρειάζεται.  

 Ευεργέτες της εκκλησίας είναι κάποιος Γε-
ώργιος και Μαρία Κωνσταντίνου, το ζεύγος 
Τριανταφυλλίδη και μια οικογένεια από το 
Γέρι, καθώς και η οικογένεια του Χατζηγιωρ-
γάκη Κορνέσιου.

6. Ένα καταληκτικό σχόλιο; 

 Αγαπώ την εκκλησία. Πρέπει να έχεις καλές 
σχέσεις με τον κόσμο, να υπάρχει αρμονία.  
Πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ όλων των 
ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας. Μακάρι 
να μπορέσουμε να δούμε αγάπη σε αυτό τον 
κόσμο. Αγάπα τον πλησίον σου λέει ο Χρι-
στός. Ένας χριστιανός για να είναι πραγματι-
κός χριστιανός πρέπει να αγαπά τον πλησίον 
του. Μόνο αυτό χρειάζεται για να σωθεί η 
ψυχή του.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ)

Κτίσμα του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου είναι 
και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Αθα-
λάσσα. H μόνη ένδειξη για τη χρονολογία ανέ-
γερσης της εκκλησίας είναι μια ανάγλυφη πλάκα 
πάνω από τη νότια είσοδο της στην οποία ανα-
γράφεται το έτος 1793. Η εκκλησία είναι μονό-
κλιτη καμαροσκέπαστη και ομοιάζει με εκείνη 
του Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς που βρίσκεται 
στο χώρο του κοιμητηρίου της κοινότητας. 

Ο Jeffery αναφέρει ότι η εκκλησία αυτή πι-
θανό να προοριζόταν για μοναστήρι, το οποίο 
όμως ουδέποτε αποπερατώθηκε. Το εικονοστάσι 
της είναι ξυλόγλυπτο και έχει πλάτος 4.10 μ. και 
ύψος 4.40 μ. Υπάρχει μια παλιά εικόνα που φέρει 
τον Άγιο Γεώργιο έφιππο και χρονολογείται στα 
τέλη του Ι8ου αιώνα. Αυτή θεωρείται μια από τις 
αρχικές εικόνες που δωρήθηκαν στην εκκλησία 

από την έναρξη της λειτουργίας της. Η εικόνα 
έχει ύψος 1,25 εκ. και πλάτος 0,85 εκ. και σ’ αυτή 
το 1960 προστέθηκε αργυρή επένδυση.

Από τα σκεύη της εκκλησίας ξεχωρίζει μια 
χάλκινη σανιά που έχει διάμετρο 41 εκ. και ένας 
χάλκινος δίσκος με διάμετρο 30.5 εκ. Και στα 
δυο αυτά σκεύη υπάρχουν χαραγμένα διάφορα 
χαρακτηριστικά σχέδια της εποχής της Τουρκο-
κρατίας. Σώζεται επίσης ένα ασημένιο αρτοφό-
ριο που δόθηκε ως δώρο στην εκκλησία το 1910 
από τους Καζαντζήδες Λευκωσίας και ένα Ευ-
αγγέλιο με επάργυρο κάλυμμα που δόθηκε ως 
δώρο από την Αθηνά Κ. Διανέλλου το 1908. 

Μέχρι το 1960, στην εκκλησία του Αγίου Γε-
ωργίου Αθαλάσσας, τελούσαν τους γάμους τους 
πολλές επιφανείς οικογένειες της Λευκωσίας 
και έκαναν σ’ αυτή διάφορα αφιερώματα. Επίσης 
σώζονται Ευαγγέλιο και άλλα εκκλησιαστικά βι-
βλία του 19ου αιώνα.

Σ το τριήμερο προσφορών των Φυ-
τώριων και Ανθοπωλείων 
BLUMECO, που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 3-5 Οκτωβρί-
ου 2014, μέρος των εσόδων 
δόθηκαν για τις ανάγκες του 
Α΄ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
(Σ.Κ.Ε) Αγλαντζιάς και προς 
στήριξη άπορων οικογενειών 
της ενορίας Αποστόλου Φι-
λίππου στα Λατσιά.

Τη χορηγία, για το Α΄ Κοινοτικό 
Νηπιαγωγείο (Σ.Κ.Ε) Αγλαντζιάς, πα-

ρέδωσε στο Δήμαρχο και Πρόεδρο του Σ.Κ.Ε. 

Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα,  ο Διευθυ-

ντής των Φυτώριων και Ανθο-

πωλείων BLUMECO Φίλιππος 

Χρυσοστόμου. 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επι-

θυμεί να εκφράσει τις θερμές 

του ευχαριστίες, στα Φυτώρια 

και Ανθοπωλεία BLUMECO και 

να τους ευχηθεί κάθε επιτυχία.

Τα Φυτώρια και Ανθοπωλεία BLUMECO 
ενισχύουν το Α΄ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο 

(Σ.Κ.Ε) Αγλαντζιάς

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ
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Η Alpha Bank στηρίζει
τον Δήμο Αγλαντζιάς

Βραβεύτηκαν ακόμη 3 πάρκα του Δήμου 
Αγλαντζιάς για την εφαρμογή ελέγχου 

εγκατάστασης εξοπλισμού παιχνιδότοπων

Η Alpha Bank στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντι-
μετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας, αποφάσισε όπως κατά τη 

διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, ενισχύσει τις προσπάθειες του 
Δήμου Αγλαντζιάς για στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Ως εκ τούτου, η Τράπεζα διέθεσε σημαντικό αριθμό δωροκουπονιών, τα 
οποία θα προσφερθούν σε άπορες οικογένειες του Δήμου, προκειμένου να 
μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για το Χριστουγεννιάτικό 
τους Τραπέζι. 

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου Αγλα-
ντζιάς, η Τράπεζα ανέλαβε να χορηγήσει το κόστος κατασκευής υπαίθριων 
καθισμάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν έξω από Δημοτικά Σχολεία και Νη-
πιαγωγεία του Δήμου Αγλαντζιάς, καθώς και στη Λεωφόρο ΡΙΚ, για χρήση 
από τους δημότες. 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διαθέτει προς ενοικίαση τα πιο 
κάτω γήπεδα που βρίσκονται στο Δημοτικό Αθλη-
τικό Κέντρο Αγλαντζιάς (ΔΑΚΑ):

• 2 γήπεδα µίνι – ποδοσφαίρου µε πλαστικό χορτοτάπητα

• ανοιχτό γήπεδο πολλαπλής χρήσης (δάπεδο µορφής καουτσούκ)

• γήπεδο καλαθόσφαιράς

• γήπεδο αντισφαίρισης

Διατίθενται προς Σωματεία, Ακαδημίες, Ιδιώτες και άλλους φορείς

Περισσότερες Πληροφορίες: Λούκας Αργυρού, τηλ. 22 339848

Π ραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα  24 Νοεμβρίου 2014, η 
τελετή Απονομής Πιστοποιητικών από την Κυπριακή 
Εταιρεία Πιστοποιήσης (ΚΕΠ) και τον Κυπριακό Ορ-

γανισμό Τυποποίησης 
(CYS) για την εφαρμο-
γή των Ευρωπαϊκών 
προτύπων CYS EN 
1176-1, 1176-2, 1176-
3 και 1176-6 για την 
εφαρμογή ελέγχου 
εγκατάστασης εξο-
πλισμού παιχνιδότο-
πων στα εξής πάρκα: 
1) Πάρκο παρά την 
οδό Σταδίου 2) Πάρκο 
παρά την Πανεπιστη-
μιούπολη 3) Πάρκο 
στην οδό Κώστα Γ. 
Πιττάκα.

Οι παιχνιδότοποι εί-
ναι τόπος χαλάρωσης 
και ξεγνοιασιάς για τα 
παιδιά. Τους δίνουν 
δυνατότητα να τρέξουν, να φωνάξουν, να αλληλεπιδράσουν με 
άλλα άτομα της ηλικίας τους, να ερευνήσουν και να επεκτείνουν 
τις δυνατότητες των αναπτυσσόμενων οργανισμών τους ενώ πα-
ράλληλα να διασκεδάζουν.

Δυστυχώς, πολλοί παιχνιδότοποι δεν είναι τόσο ασφαλείς όσο 
θα έπρεπε να είναι. Κάθε χρόνο, πολλά παιδιά τυγχάνουν νο-
σοκομειακής περίθαλψης λόγω τραυματισμών τους σε παιχνι-

δότοπους & παιδικές 
χαρές, με σοβαρά 
κατάγματα, αμυχές, 
μώλωπες ακόμα και 
τραυματισμούς στο 
κεφάλι.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, 
αναγνωρίζοντας το δι-
καίωμα των παιδιών 
για ασφαλές παιχνίδι, 
επιθυμεί σταδιακά, 
όταν το επιτρέψουν 
και οι οικονομικές συ-
γκυρίες, να εξασφα-
λίσει πιστοποιητικά 
και για τα υπόλοιπα 
πάρκα του. Το πρώτο 

Πάρκο του Δήμου Αγλαντζιάς που έχει πιστοποιηθεί και βρα-
βευθεί από την Εταιρεία Πιστοποίησης το 2012 είναι το Πάρκο 
του Κώστα Μόντη, το πρώτο παγκύπρια από το χώρο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Από αριστερά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd, κ. Γεώργιος 
Γεωργίου, o Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Κώστας Κόρτας, και η Διευθύντρια Διεύθυν-
σης Marketing και Προϊόντων της Alpha Bank Cyprus Ltd, κ. Ειρήνη Χαρίτου, κατά 

την παράδοση της οικονομικής βοήθειας στις 09/12/2014.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας παρέλαβε το βραβείο από τον Υπουργό Οικονομικών 
Χάρη Γεωργιάδη

Εθνικό Μνημόσυνο Κυριάκου Καραολή Γήπεδα προς Ενοικίαση

Τ ελέστηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς,  το Εθνι-
κό Μνημόσυνο των ηρώων της ΕΟΚΑ Κυριά-

κου Καραολή, Παπαθανασίου Χριστοδούλου, Προδρό-
μου Ξενοφώντος, Θάσου Ηλία και Χαράλαμπου Ιωάννου.

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου Σταύρος Ζένιος.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του 
ήρωα Κυριάκου Καραολή.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α






