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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ

Στενοί οι δεσμοί μεταξύ 
Αγλαντζιάς και Αζόφ
Π 

ραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία το 28ο 
Φεστιβάλ Αγλαντζιάς.  
Το φετινό φεστιβάλ 

που εντασσόταν στα πλαίσια των εορτα-
σμών για τα 25 χρόνια αδελφοποίησης 
Αγλαντζιάς –Αζόφ τελούσε υπό την αι-
γίδα του Γενικού Διευθυντή του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Πρέσβη Αλέξανδρου 
Ν. Ζήνων αλλά και του Πρέσβη της Ρω-
σικής Ομοσπονδίας Στανισλάβ Οσάτσι

Η διοργάνωση φιλοξένησε σχήματα 
και καλλιτέχνες που δραστηριοποιού-
νται στην Κύπρο και είχε έντονο ρωσικό 
χρώμα καθώς ήταν αφιερωμένη στα 25 
χρόνια αδελφοποίησης της Αγλαντζιάς 
με την πόλη του Αζόφ στη Ρωσία.  Η 
πλειονότητα των καλλιτεχνών σπούδασαν στη Ρω-
σία ή είναι ρωσικής καταγωγής και διαμένουν στην 
Κύπρο.

Το άνοιγμα του Φεστιβάλ έλαβε χώρα την Παρα-
σκευή 25 Σεπτεμβρίου.  Στον εναρκτήριο χαιρετι-
σμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, 
αφού προέβη σε αναδρομή των σχέσεων Αγλα-

ντζιάς και Αζόφ, αναφέρθηκε στους ισχυρούς δε-

σμούς φιλίας Κύπρου και Ρωσίας που εδράζονται 

σε κοινές πνευματικές και πολιτιστικές 
αξίες.  Ιδιαίτερη μνεία έκαμε στην ελ-
ληνική παρουσία στη Ρωσία, τόσο μέσα 
από τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσ-
σας σε Ρωσικά Πανεπιστήμια, όσο και το 
σημαντικό αριθμό ελληνικής καταγωγής 
Ρώσων πολιτών που διαβιούν στην Ρω-
σική Ομοσπονδία.  Ο Δήμαρχος αναφέρ-
θηκε επίσης στους θρησκευτικούς δε-
σμούς και το «χριστιανικό ομόδοξο» των 
δύο λαών.  Σημείωσε, τη σημαντικότατη 
υποστήριξη της Κύπρου, από τη Ρωσία, 
από το 1960 που έγινε ανεξάρτητο κρά-
τος η Κύπρος μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα 
στο Κυπριακό, σε όλα τα διεθνή βήματα, 
αλλά και στον οικονομικό και στρατιωτι-
κό τομέα.  Επεσήμανε επίσης το πώς οι 

τοπικές κοινωνίες μπορούν να επωφεληθούν από 
το κτίσιμο συνεκτικών δεσμών για το επιτυχές της 
αδελφοποίησης των δύο Δήμων και τόνισε ότι μέσα 
από τις κοινές δράσεις και συνεργασίες που ανα-
πτύχθηκαν σε διάφορους τομείς (επιστημονικά συ-
νέδρια, φιλοξενία νέων, πολιτιστική δραστηριότητα 
και τεχνογνωσία) οι σχέσεις Αγλαντζιάς – Αζόφ 
είναι περισσότερο στενές από ποτέ. 

Π 
ΟΛΛΑΠΛΑ εί-
ναι τα οφέλη 
που θα προκύ-
ψουν από την 

εκτέλεση του έργου που αφορά 
τον εκσυγχρονισμό των λεωφό-
ρων Λάρνακος και Αγλαντζιάς, 
τονίζει σε συνέντευξη της στην 
εφημερίδα μας η 
Διευθύντρια του 
τμήματος Δημοσίων 
Έργων  Χρυστάλλα 
Μαλλούππα.

Απαριθμώντας τα 
συγκεκριμένα οφέ-
λη η κ. Μαλλούππα επισημαίνει:

- Αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια

- Ο σχεδιασμός συνάδει με τη βιώσιμη κι-

νητικότητα, αφού ο αριθμός των 
παρόδιων θέσεων στάθμευσης 
έχει αυξηθεί ακόμη περισσό-
τερο σε σύγκριση  με το αρχικό 
σχέδιο και επιπρόσθετα βελτι-
ώνεται η προσβασιμότητα των 
αναπτύξεων για τους πεζούς με 
τις διαβάσεις πεζών τα πεζο-

δρόμια κλπ.

- Το έργο θα δώ-
σει νέο «αέρα» και 
θα αναβαθμίσει σε 
μεγάλο βαθμό την 
περιοχή.

- Το έργο θα συν-
δέσει πιο άμεσα την Αγλαντζιά με την 
πανεπιστημιούπολη με όλα τα θετικά 
οφέλη που θα έχει αυτό, όπως είναι η 
προσέλκυση,  η ένταξη και εξυπηρέτηση 

της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτη-
τών και καθηγητών, για χρήση και αξιο-
ποίηση όλων των υποδομών, οικιστικών, 
εμπορικών και άλλων, που βρίσκονται 
στο Δήμο Αγλαντζιάς.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Μαλ-
λούππα υπογράμμισε ότι οι πλείστες από τις 
αλλαγές έγιναν ύστερα από εισηγήσεις ή αι-
τήματα του Δήμου ή του κοινού για εξυπη-
ρέτηση και ικανοποίηση, των αιτημάτων και 
ανησυχιών των δημοτών.

Συνέχεια σελ. 4

 Αναλυτικά σελ. 3

διαβάστε

σελ. 6

Εγκρίθηκαν οι 
προϋπολογισμοί 
2016-2018

Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
και Δήμου Αγλαντζιάς 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς 
διεκδικεί Ευρωπαϊκά 
προγράμματα

σελ. 13

σελ. 14

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΤΑΣ:

Διαχρονική 
η υποστήριξη 

της Ρωσίας

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

Πολλαπλά τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό 
των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και 
Τμήματος της Λεωφόρου Αμμοχώστου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΥΠΠΑ

Οι αλλαγές έγιναν για εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αιτημάτων 
και ανησυχιών των δημοτών 

Η αποκοπή της κρατικής 
χορηγίας περιορίζει τις 
δυνατότητες του Δήμου

Αναβαθμίζεται η οδική 
ασφάλεια και ενισχύεται 

η εμπορικότητα
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 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

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

 mayor@aglantzia.org.cy

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

 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 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:

• 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 / 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ..............................................
22462239

 Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

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

	 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

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

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: ..............
77778100

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγλαντζιάς

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης ........... Δημοτικός Γραμματέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Κόρτας .................. Δήμαρχος
Ευγενία Αλετρά .................. Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου ............ Πρόεδρος
Μάριος Ριαλάς ................... Μέλος
Ευγενία Αλετρά .................. Μέλος
Μαρίνος Κλεάνθους .......... Μέλος
Δημήτρης Χατζησάββας.... Μέλος
Άντρη Ευτυχίου .................. Λειτουργός Υποστήριξης

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙ-
ΜΕΛΕΙΑ:

Αρμενίας 23β, Γρ.101, 2003, Στρόβολος,
Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006, 
email:info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: LITHOWEB
∆ΙΑΝΟΜΗ: ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟ 8, ΤΚ 2108 ΤΘ 20259

2150 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Ηλεκτρονική επικοινωνία:

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

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικών 
Υπηρεσιών Αγλαντζιάς

Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο 
Δήμο είναι το ακόλουθο:

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

Πρόγραμμα περισυλλογής κλαδεμάτων 
και άλλων ακαθαρσιών

• Οποιοσδήποτε δηµότης επιθυµεί να αποµακρύνει 
τα κλαδέματα του ή άλλα βαριά αντικείμενα (π.χ. 
έπιπλα), εκτός των προκαθορισμένων ημερομηνι-
ών, μπορεί να απευθύνεται στην Υγειονομική Υπη-
ρεσία του Δήμου (Τηλ. 22462059 / 22462233)  για 
την απομάκρυνση τους με την ανάλογη  χρέωση.  Η 
χρέωση ανέρχεται  στα €60 ανά φορτηγό / αυτοκί-
νητο και  στα €30 ανά μισό φορτηγό / αυτοκίνητο.

• ∆ηµότες που επιθυµούν να αποµακρύνουν ηλε-
κτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντή-
ρια, τηλεοράσεις,  ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.) 
μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υγειονομική 
Υπηρεσία του ∆ήµου, για απ’ ευθείας παραλαβή 
των συσκευών από το υποστατικό τους και μεταφο-
ρά τους για ανακύκλωση.

• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η απόρριψη µπάζων 
και άλλων οικοδομικών υλικών μετά από οικοδο-
μικές εργασίες. Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη, 
όπως τα απόβλητα που προέρχονται από τις πιο 
πάνω εργασίες τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώ-
τια απορριμμάτων (Skip), τα οποία παρέχονται από 
ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Περιοχές Νοέμβριος - ∆εκέμβριος

Λάπατα – Πολίτη 16 - 17/11/2015

Οικ. Πλατύ  –Αθαλάσσα – ΚΟΑΓ 18 - 20/11/2015

Αγία Μαύρη –  Παλιά Αγλαντζιά 23 - 24/11/2015

ΡΙΚ 25 - 27/11/2015

Τριγωνάκι - Καθαρή 30/11 - 01/12/2015

Πλατύ  – Νοτίως Λ. Κερύνειας 02 - 04/12/2015

Περνέρα 07 - 08/12/2015

∆ημοσίων Υπαλλήλων  – Άγιος Νεκτάριος 09 - 11/12/2015

Εκκληση για Ενίσχυση 
Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Αγλαντζιάς

Αγαπητοί δημότες,
Ο ∆ήμος Αγλαντιάς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για 
τη συνεχή στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αγλαντζιάς
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων καλούμαστε όλοι 
όπως ενισχύσουμε τα καλάθια αγάπης που βρίσκονται στις 
τοπικές υπεραγορές, γιατί η Αγλαντζιά, είμαστε όλοι εμείς.

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Γιαννάκης Μιχαηλίδης

Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά 
Τηλ. 22462241, 99417033, Fax: 22462047, 

email: jonatha_31@yahoo.gr

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στην Παιδική Χορωδία 

του ∆ήμου Αγλαντζιάς
 
Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα παιδιά να 
δηλώσουν συμμετοχή στην  Παιδική του Χορωδία
(ηλικίες 6-16 χρονών).
Η ∆ήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να σταλεί στο τηλεο-
μοιότυπο: 22462240  ή στο ηλεκτρ. ταχ:fanitheo@hotmail.
com
Μπορείτε επί-
σης να επικοι-
νωνήσετε με 
τη Μαέστρο της 
Χορωδίας
Φανή Θεοφά-
νους στο τηλ. 
99322037
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Πολλαπλά τα οφέλη για τους δημότες 

 Η Trust Insurance Cyprus επιλέγει την Αγλαντζιά 
για τα κεντρικά της γραφεία! 

Π ΟΛΛΑΠΛΑ είναι τα οφέλη 
που θα προκύψουν από τον 
εκσυγχρονισμό των λεω-
φόρων Λάρνακος και Αγλα-

ντζιάς υπογραμμίζει σε συνέντευξή της στην 
εφημερίδα μας η Διευθύντρια του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων Χρυστάλλα Μαλλούππα.

Τα κυριότερα από τα οφέλη είναι η ανα-
βάθμιση της οδικής ασφάλειας και η ενί-
σχυση της εμπορικότητας, αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.

Σ’  ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο αρχικό σχέδιο, η κ. 
Μαλλούππα τονίζει ότι αυτές έγιναν για εξυπηρέτηση και  ικανοποίηση 
των αιτημάτων και ανησυχιών των δημοτών.

Η συνέντευξη με τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων είναι 
η παρακάτω: 

Ποια τα οφέλη που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου 
για το δήμο και τους δημότες;

Tα οφέλη από την εκτέλεση του έργου είναι πολλαπλά.  Καταρχάς ανα-
βαθμίζεται η οδική ασφάλεια με την κατασκευή τεσσάρων κυκλικών 
κόμβων οι οποίοι, ως γνωστό ρυθμίζουν την κυκλοφορία όλο το εικο-
σιτετράωρο, μειώνουν τις ταχύτητες σε όλα τα σκέλη τους, μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τις επαναστροφές με ασφάλεια και οι οποίοι σύμφωνα 
και με διεθνή στατιστικές έρευνες μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την πιθα-
νότητα δυστυχήµατος.  Θα κατασκευαστεί κτιστή κεντρική νησίδα η οποία 
αποτρέπει τις παράνομες επαναστροφές, τις παράνομες δεξιόστροφες κι-
νήσεις, περιορίζει τις ανεξέλεγκτες προσβάσεις στον κύριο δρόμο, απο-
τρέπει την παράνομη στάθμευση στην αντίθετη πορεία κυκλοφορίας και 
βοηθά τους πεζούς να διασταυρώσουν το δρόμο με ασφάλεια σε δύο στά-
δια.  Παρέχεται μεγάλος αριθμός διαβάσεων πεζών (σταμάτης/ γρηγόρης, 
πέλικαν, ζέμπρα) και πεζοδρόμια σε όλο το εύρος του έργου για ασφαλή 
διακίνηση ΑμεΑ και πεζών ως επίσης και ποδηλατόδρομοι σύμφωνα με 
το δίκτυο ποδηλατοδρόμων βάσει χωροταξικού σχεδίου που εκπονήθη-
κε από το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα 
με τα γενικά στατικά στοιχεία δυστυχημάτων της Αστυνομίας για το 2012 
-2014 οι οδικές συγκρούσεις με αιτία τις δεξιόστροφες κινήσεις οχημά-
των αποτελούν το 22% που είναι η δεύτερη κυριότερη αιτία πρόκλησης 
δυστυχημάτων μετά το αλκοόλ.  Επίσης στο 17% των οδικών συγκρούσεων 
είχαμε εμπλοκή πεζών.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο σχεδιασµός συνάδει µε τη Βιώσιµη Κινητικότητα.  Η βιώσιµη κινητι-

κότητα η οποία προωθείται σε όλη την Ευρώπη έχει υιοθετηθεί ως Πολι-
τική του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  Το Έργο αυτό 
ικανοποιεί τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας αφού παρέχει μέτρα για 

τη διακίνηση ΑμεΑ, πεζών, ποδηλάτων, (δια-
βάσεις πεζών, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι 
κ.α.) που σήμερα είναι ανύπαρκτα και δια-
λαμβάνει λεωφορειολωρίδες για την ενίσχυ-
ση των δημόσιων μεταφορών για εξυπηρέ-
τηση ενός πυκνοαναπτυγμένου άξονα και 
του Πανεπιστήμιου Κύπρου.  Οι λεωφορειο-
λωρίδες συνάδουν επίσης με το ολοκληρω-
μένο σχέδιο κινητικότητας της Λευκωσίας.

Επιβάλλεται να παρέχεται στο δρόμο αυτό ικανοποιητική ικανότητα. 
Σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν παρθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 
σε μια τυπική ημέρα διέρχονται 20000-25000 οχήματα στον υπό αναφορά 
άξονα και τις ώρες αιχμής παρατηρείται κορεσμός σε κύριες συμβολές 
με τους κυκλοφοριακούς φόρτους να ανέρχονται σε 1400-1800 οχήματα 
ανά ώρα.  Η ικανότητα διασφαλίζεται και αυξάνεται με την αναβάθμιση 
όλων των συμβολών που διαλαμβάνονται στο έργο και την κατασκευή της 
κτιστής κεντρικής νησίδας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο τελικός σχεδιασμός ενισχύει την Εμπορικότητα.  Ο αριθμός των παρό-

διων θέσεων στάθμευσης έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο σε σύγκριση 
με το αρχικό σχέδιο και επιπρόσθετα βελτιώνεται η προσβασιμότητα των 
αναπτύξεων για τους πεζούς με τις διαβάσεις πεζών/ πεζοδρόμια κ.λ.π 
ως επίσης και για το αυτοκίνητο με την παροχή των τεσσάρων κυκλικών 
κόμβων για διενέργεια των επαναστροφών.

Πώς και πότε ξεκίνησε το θέμα του ανασχεδιασμού του συγκε-
κριμένου δρόμου;

Ο ανασχεδιασμός του έργου ή καλύτερα θα έλεγα οι τροποποιήσεις του 
σχεδίου του 2010 ήταν συνεχείς από το 2010 μέχρι και τον Οκτώβριο του 
2015.  Όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν στο υπό αναφορά οδικό δίκτυο 
έγιναν μετά από σχετικές εισηγήσεις του Δήμου Αγλαντζιάς ή/και των 
επηρεαζόμενων κατοίκων/ εμπορευόμενων στην περιοχή, ως επίσης και 
ενόψει της πολιτικής που προωθείται για ενίσχυση της βιώσιμης κινητι-
κότητας.

Ποιες υπηρεσίες συνεργάστηκαν για τον ανασχεδιασμό του 
δρόμου;

Για το έργο αυτό συνεργάστηκαν το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο Δήμος Αγλαντζιάς.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ
Έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα αρχικά σχέδια και αν ναι, 
ποιες είναι αυτές;

Όπως ανέφερα και πιο πάνω έχουν γίνει σωρεία αλλαγών-τροποποι-
ήσεων στο σχεδιασμό του έργου σε σχέση με το σχεδιασμό του 2010.  
Συγκεκριμένα στο νέο σχεδιασμό έχουν ενταχθεί δύο επιπρόσθετοι κυ-

κλικοί κόμβοι, που πέραν της οδικής ασφά-
λειας θα εξυπηρετούν και τις επαναστροφές 
και θα διευκολύνουν ακόμα περισσότερο 
την προσβασιμότητα σε αναπτύξεις, έγινε 
ανακατανομή - βέλτιστη διαχείριση του δι-
αθέσιμου πλάτους της λεωφόρου έτσι ώστε 
να έχουμε νέες αυξημένες αποστάσεις από 
υφιστάμενα κτίρια για ελαχιστοποίηση του 
επηρεασμού των κτιρίων αυτών, έγιναν νέες 
συνδέσεις με υπηρεσιακό οδικό δίκτυο για 

βελτίωση της προσβασιμότητας σε εμπορικές αναπτύξεις μέσω του κύ-
ριου δρόμου ώστε να αποτρέπεται η διοχέτευση διαμπερών κινήσεων σε 
ευαίσθητες οικιστικές περιοχές, έχουμε την αύξηση του αριθμού των δι-
αβάσεων πεζών και τέλος έχουν ενταχθεί και οι λεωφορειολωρίδες στο 
έργο αυτό.  Οι πλείστες των πιο πάνω αλλαγών έγιναν κατόπιν εισηγήσεων 
ή αιτημάτων από το Δήμο ή και το κοινό για εξυπηρέτηση και ικανοποίηση 
των αιτημάτων και ανησυχιών των δημοτών.

Ένα από τα επιχειρήματα των διαμαρτυρομένων είναι ότι με την κατα-
σκευή του δρόμου θα νεκρώσει η εμπορική κίνηση στην περιοχή.  Ισχύ-
ουν αυτοί οι ισχυρισμοί;

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Με τα νέα τελικά σχέδια, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα και 
στη Δημόσια Παρουσίαση που έγινε στις 26 Οκτωβρίου 2015, θεωρώ ότι 
η εμπορικότητα του δρόμου θα αναβαθμιστεί.  Η παροχή 264 παρόδι-
ων θέσεων στάθμευσης, η παροχή μέτρων και μέσων για διευκόλυνση 
της προσβασιμότητας στις αναπτύξεις από πεζούς και ΑμέΑ που σήμερα 
είναι ανύπαρκτα, η διευκόλυνση της προσβασιμότητας ακόμα και για το 
αυτοκίνητο με την παροχή τεσσάρων κυκλικών κόμβων και τόσων άλλων 
αναβαθμισμένων συμβολών, φωτοελεγχόμενων κ.λ.π είναι τροποποιή-
σεις που έχουν υιοθετηθεί κυρίως για εξυπηρέτηση των εμπορευόμενων 
και των κατοίκων στην περιοχή.  Το έργο θα δώσει νέο «αέρα» και θα 
αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή, αν σκεφτούμε και την υφι-
στάμενη μη ικανοποιητική κατάσταση που επικρατεί, και το γεγονός αυτό 
θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην εμπορικότητα.  Επιπρόσθετα, το έργο 
θα συνδέσει πιο άμεσα την Αγλαντζιά με την Πανεπιστημιούπολη με όλα 
τα θετικά οφέλη που θα έχει αυτό, όπως είναι η προσέλκυση, η ένταξη και 
εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, φοιτητών και καθηγητών, 
για χρήση και αξιοποίηση όλων των υποδομών, οικιστικών εμπορικών και 
άλλων, που βρίσκονται στο Δήμο Αγλαντζιάς.

Θα ήθελα να τονίσω ότι ο σχεδιασµός πρέπει να εξισορροπεί τις ανά-
γκες όλων των χρηστών που θα εξυπηρετεί το Έργο αυτό.  Πιστεύω ότι 
παρέχεται ένα οδικό δίκτυο υψηλής ποιότητας που συνάδει με τις αρχές 
της Οδικής Ασφάλειας, της Βιώσιµης κινητικότητας, της Ικανότητας του 
δρόμου και της Εμπορικότητας, και η υλοποίηση του θα είναι προς όφε-
λος όλης της κοινωνίας.

Συνέντευξη με τη Διευθύντρια Δημοσίων Έργων Χρυστάλλα Μαλλούππα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στις 21 Σεμπτεβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου σπιτιού 
της Trust Insurance Cyprus. 

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης και 
ο ιδιοκτήτης της Nest Investment Holdings Ltd, κ. Ghazi Abu Nahl.

Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή των εγκαινίων αρχηγοί 
κομμάτων, βουλευτές, εκπρόσωποι της πολιτικής και επιχειρηματικής 
κοινότητας, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώ-
στας Κόρτας, ασφαλιστικοί πράκτορες και διοικητικό προσωπικό. Στα 
εγκαίνια παρέστη όλη η οικογένεια Abu Nahl, ιδιοκτήτες του Ομίλου 
Nest της μητρικής εταιρείας. 

Σημαντική ήταν η ομιλία του κ. Χριστοδούλου, Πρώτου Εκτελεστικού 
Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος τόνισε πως η εταιρεία κτίζει την 
εμπιστοσύνη των ασφαλιστικών της πρακτόρων και των πελατών της 
προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και παράλληλα κτίζει 
εμπιστοσύνη στην κοινωνία της Κύπρου και τον επιχειρηματικό τομέα. 
Ανέφερε, επίσης, πως στόχος της εταιρείας είναι να καταστεί ηγέτιδα 
ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο και ταυτόχρονα η γέφυρα του Ομίλου 
Nest προς την Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φρίξος Σαββίδης, ανέ-

φερε πως η Trust  έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπι-
στοσύνη τόσο της κοινωνίας όσο και της επιχειρηματικής 
κοινότητας και μόλις σε 5 χρόνια έχει καταφέρει να είναι 
στην 5η θέση των Ασφαλιστικών Εταιρειών Γενικού Κλά-
δου με σταθερή και δυναμική κερδοφορία. Ανέφερε πως 
η επένδυση του κτηρίου υποδηλώνει τη δέσμευση της 
εταιρείας ώστε να συνεχίζει να στηρίζει την Κύπρο. Τέλος, 
ευχαρίστησε τον κ. Ghazi Abu Nahl για την υποστήριξη του.

Ο κ. Ghazi Abu Nahl, ιδιοκτήτης της Nest Investment 
Holdings, τόνισε πως η Trust, δεν είναι απλά ένα εταιρικό 
όνομα αλλά αξίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν σεβασμό, ακεραιότητα 
και προσωπική δέσμευση. Επιπλέον ανέφερε πως είναι ευτυχής που 
βλέπει την εταιρεία να αναπτύσσεται ταχύτατα και πρόσθεσε πως αι-
σθάνεται την Κύπρο ως σπίτι του, αφού ο ίδιος διατηρεί εργασίες τα 
τελευταία 26 χρόνια στη χώρα.  Δήλωσε επίσης πως  θα συνεχίσει να 
στηρίζει έμπρακτα την κυπριακή κοινωνία και την ασφαλιστική βιομη-
χανία. Επιπρόσθετα, υπογράμμισε πως η στρατηγική θέση της χώρας, 
αποτελεί στόχο του Ομίλου Nest και της Trust ώστε να καταστεί η γέ-
φυρα πρόσβασης προς την Ευρώπη και παράλληλα να προωθήσει τα 
προϊόντα της, µε τον ίδιο τρόπο που οι υπόλοιπες χώρες προωθούν τα 

προϊόντα τους στην Κύπρο.

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης , αναφερόμε-
νος στην αναγκαιότητα αλλά και στη σημαντικότητα των ξένων επενδύ-
σεων για την ενίσχυση της Κυπριακής Οικονομίας, ευχαρίστησε τον κ. 
Ghazi Abu Nahl για την έμπρακτη εμπιστοσύνη που δείχνει στην κυπρι-
ακή κοινότητα και πως τον θεωρεί μέρος της χώρας.

Στο νέο κτήριο “Trust House”, εφαρμόζονται σύγχρονες και καινοτό-
μες λύσεις σε θέματα τεχνολογικού εξοπλισμού και φωτισμού. Δημι-
ουργεί ένα λειτουργικό και παράλληλα σύγχρονο εργασιακό περιβάλ-
λον προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
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Γιορτάστηκαν τα 25χρονα αδελφοποίησης 
μεταξύ Αγλαντζιάς και Αζόφ Ρωσίας

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 28ου  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Η 
μουσική βραδιά στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 υπήρ-
ξε συμβολική, αφιερωμένη στα 25 χρόνια φιλίας 
Αγλαντζιάς - Αζόφ αφού η συναυλία «Από τον Τσα-
ϊκόφσκι στον Τσιτσάνη», περιελάµβανε δηµοφιλή 

κομμάτια κλασσικού ρεπερτορίου Ρώσων και Ελλήνων συνθετών με 
Κύπριους μουσικούς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν κάνει τις 
μουσικές σπουδές τους στη Ρωσία.

Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον διοικητή της πόλης 
του Αζόφ Igor Shipelev, τον Andrey Gromov εκ μέρους του Ρώσου 
Πρέσβη Στανισλάβ Οσάτσι και την προϊσταµένη του τµήµατος διµερών 
σχέσεων του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Μιχαήλ εκ 
μέρους του Γενικού Διεθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβη 
Αλέξανδρου Ν. Ζήνων.

Ιστορικό της αδελφοποίησης

Στις 3 Νοεμβρίου 1990, πριν από 25 χρόνια, υπογράφτηκε από το 
τότε Δήμαρχο Αγλαντζιάς Αντρέα Πέτρου εκ μέρους του 1ου Δημοτι-
κού Συµβουλίου και τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Λαϊκών Αντιπρο-
σώπων της πόλης Αζόφ αείµνηστο Ανατόλι Νικολαβιετς Βισνιεβι,  το 
πρωτόκολλο διδυμοποίησης των πόλεων μας.

Είναι η πρώτη και παλαιότερη διδυμοποίηση Δήμου της Κύπρου 
με Δήμο της Ρωσίας. Μια σχέση παραγωγική, η οποία αναπτύχθηκε 
και ισχυροποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από την προβολή του 
Κυπριακού, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, τη συνεργασία και 
ανταλλαγή εμπειριών στα κοινωνικά προβλήματα, την υγεία, την ιστο-
ρία, τη θρησκεία, την παιδεία, τα ανθρωπιστικά θέματα, τον αθλητισμό, 
την πολεοδομική ανάπτυξη και πολλά άλλα.

Ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ λειτουργών των δύο Δήμων, υπεύθυ-
νων σε διάφορους τομείς.

Μέσα στα πλαίσια της αδελφοποίησης και με την πάροδο του χρό-
νου πραγματοποιήθηκαν πάμπολλες δράσεις, οι οποίες απέδειξαν το 
ενεργό χαρακτήρα της.  Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στις 
πιο σημαντικές από αυτές:

• Πραγµατοποιήθηκαν ανταλλαγές µέσα από τις οποίες δόθηκε η 
ευκαιρία για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ δημοτών.  
Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στις πολιτιστικές και τις αθλητικές ανταλ-
λαγές. Τη φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις και τη φιλοξενία 
παιδιών από το ορφανοτροφείο του Αζοφ. Ποδοσφαιρικούς και 
κολυμβητικούς αγώνες, την διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής. 

• Ανταλλαγή εξειδικευµένων αποστολών τεχνοκρατών από τις 
υπηρεσίες των δύο Δήμων στους τομείς της Τεχνολογίας, της 
Πολεοδομικής Ανάπτυξης (Τοπικών Σχεδίων), Νομοθεσίας για 
την υγεία /καθαριότητα, την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και 
εξυπηρέτησης του πολίτη.

• Ηµερίδες και σεµινάρια για το περιβάλλον και την πρόληψη των 
ναρκωτικών.

• Παρουσία της Αγλαντζιάς και της Κύπρου στο Μουσείο της πόλης 
του Αζόφ.

• Εκκλησιαστικές ανταλλαγές και κοινές λειτουργίες από ιερείς 
του Αζόφ και της Αγλαντζιάς.

• Η δηµιουργία πάρκων στις δύο πόλεις µε τις αντίστοιχες ονοµα-
σίες, πράγμα που υποδηλώνει την εδραίωση αυτής της φιλίας. Το 
πάρκο Αζόφ, στην Αγλαντζιά έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα, ώστε 
να αξιοποιείται περισσότερες ώρες από τους περίοικους και  έχει 
υιοθετηθεί από τους µαθητές του ∆’ ∆ηµοτικού Σχολείου.

• Μεταφορά του Κυπριακού προβλήµατος στον Αζοφικό χώρο 
με ενημέρωση, άρθρα στον τύπο και συνέντευξεις στα τοπικά 
Μ.Μ.Ε. με ομιλίες σε εκδηλώσεις, με υπομνήματα στη Δούμα της 
Ρωσίας κ.α.

Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του Δήμου Αγλαντζιάς στις εκ-
δηλώσεις της 9ης Μαΐου, Ημέρα της Νίκης του Ρωσικού λαού, η οποία 
δίνει την ευκαιρία στην αντιπροσωπεία του Δήμου να συμμετάσχει και 
να προβάλει την Αγλαντζιά και την Κύπρο σε χιλιάδες Αζοφίτες με 
ομιλίες και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ της πόλης.

Σύντομα, η συνεργασία θα επεκταθεί και με την συνεργασία σχο-
λείων των δύο Δήμων, πράγμα πολύ σημαντικό για τους νέους. Ήδη 
είναι σε εξέλιξη η συνεργασία του Γυµνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ’ Πλατύ 
Αγλαντζιάς και του 9ου Σχολείου του Αζόφ.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του 
στους Δημάρχους του Αζοφ που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια για 
τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των σχέσεων των 
δύο Δήμων: τον αείμνηστο Anatoly Vishnevy (1990-1993), τον Vitaly 
Pernev  - Δήμαρχο από το 1993 - 2001, τον Evgeny Lesniak – από 
2001-2005, το Δήμαρχο Sergey Bezdolnyy (2005 - αρχές του 2015)  
και τον Επικεφαλή Διοίκησης της πόλης του Αζόφ Igor Shipelev.  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τελετή ανακήρυξης 
του Ευγένιου Μάμιτσεφ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγλαντζιάς, σε επίτιμο δημότη Αγλαντζιάς για την πολύτιμη συνεισφο-
ρά του στη διατήρηση και σύσφιξη των σχέσεων των Δήμων Αγλα-
ντζιάς – Αζόφ κατά την 25ετία 1990-2015.

Επωφελής ο Θεσμός των διδυμοποιήσεων 

Στην περίπτωση του Δήμου Αγλαντζιάς και του Δήμου Αζοφ, ο θε-
σμός των διδυμοποιήσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα επωφελής και απο-
δοτικός καθώς στηρίζεται σε σωστές βάσεις για τις τοπικές κοινωνίες.  
Μέσα από επιστημονικά συνέδρια, τις ανταλλαγές νέων, τις πολιτιστι-
κές δραστηριότητες, οι δύο Δήμοι έχουν αποκομίσει πολλά οφέλη και 
πλεονεκτήματα.  Επιπλέον αυτές οι σχέσεις συμβάλουν στην ειρήνη 
και την φιλία των λαών.

Για την Κύπρο, όμως έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία γιατί μας 
δίδεται η ευκαιρία να προβάλουμε τη χώρα μας και το εθνικό μας 
πρόβλημα, εκεί που πραγματικά πρέπει να προβληθεί. Στις τοπικές 
κοινωνίες, στους πολίτες άλλων χωρών. Σε αυτά τα 25 χρόνια αδελ-
φοποιημένης συνεργασίας έχει κερδιθεί μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση 
και επωφελής για την πατρίδα μας, καθώς μέσω του Αζοφ ασκούνται 
πιέσεις προς την Ρωσική Ομοσπονδία για την προώθηση των δικαίων 
του Κυπριακού λαού.

Συμμετοχή του ∆ήμου Αγλαντζιάς στο ∆ιεθνές Κρατικό Φε-
στιβάλ της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών και χωρών 

της Μαύρης Θάλασσας

Από την 1η μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2015, για πρώτη φορά στα 25 
χρόνια διδυμοποίησης η Κύπρος συμμετείχε στο Διεθνές Κρατικό Φε-

Σ 
τα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τελετή ανακήρυ-
ξης του Ευγένιου Μάμιτσεφ, με απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αγλαντζιάς, σε επίτιμο δημότη Αγλαντζιάς για την πολύτιμη 
συνεισφορά του στη διατήρηση και σύσφιγξη των σχέσεων των 

Δήμων Αγλαντζιάς – Αζόφ κατά την 25ετία 1990-2015.

Τ 
ο φεστιβάλ έριξε αυλαία την Κυριακή 27  Σεπτεμβρίου με την πα-
ράσταση του Σατιρικού Θεάτρου «Η γαουρίτσα µου» του Ανδρέα 
Κουκκίδη, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου.  Της παράστασης 
προηγήθηκε τελετή κατά την οποία ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας 

Κόρτας απένειμε τιμητική διάκριση στο θεατρικό συγγραφέα Ανδρέα Κουκίδη στο 
πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει ο Δήμος για αναγνώριση της προσφοράς επιφα-
νών ανθρώπων του πνεύματος της τέχνης και του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία.

Eπίτιμος ∆ημότης Αγλαντζιάς ο Αναπληρωτής 
Επικεφαλής ∆ιοίκησης Ευγένιος Μάμιτσεφ

Τιμήθηκε ο Ανδρέας Κουκκίδης

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας ανακηρύσσει επίτιμο δημότη τον Ευγένιο Μάμιτσιεφ.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας απονείμει τιμητική διάκριση στον Ανδρέα Κουκκίδη

Συνέχεια από σελ.1
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Ο Ρύμβος στο Αζόφ Ρωσσίας

στιβάλ της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών και χωρών της Μαύ-
ρης Θάλασσας που ήταν αφιερωµένο στη γιορτή της πόλης του Αζόφ 
και στα 25 χρόνια του Δήμου με την Αγλαντζιά.

Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος «Ρύμβος» εκπροσώπησε επάξια το 
Δήμο Αγλαντζιάς, προέβαλε την πατρίδα μας και την Κυπριακή πο-
λιτιστική παράδοση στην πόλη Τάκαντρολ και στην πόλη του Αζόφ με 
αποκορύφωμα στη μεγάλη εκδήλωση στις 5 Σεπτεμβρίου μπροστά σε 
15 χιλιάδες θεατές.

Ο ∆ήµος Αγλαντζιάς, ήταν η µοναδική ευρωπαϊκή πόλη που προ-
σκλήθηκε, και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, υπήρξε ο μο-
ναδικός Δήμαρχος που προσκλήθηκε για να απευθύνει χαιρετισμό στο 
Φεστιβάλ.  Αυτό το γεγονός τιμά ιδιαίτερα την πόλη μας και φανερώνει 
την πολιτική σημασία που είχε η συμμετοχή της Κύπρου στο φεστιβάλ.

Στο Φεστιβάλ συμμετείχε και ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη Νότια Ρωσία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία 
που είχε για την Κύπρο, η συμμετοχή της αντιπροσωπείας του Δήμου 
Αγλαντζιάς.

Imagine the roads festival στη Κερυνείας

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 και μέχρι τις 8 το βράδυ το 
Φεστιβάλ μετακόμισε στη λεωφόρο Κερύνειας που άλλαξε όψη και 
μεταμορφώθηκε σε καλλιτεχνικό εργοτάξιο.  Σε συνεργασία με την 
Eventful Cyprus πραγματοποιήθηκε ένα μοναδικό στο είδος του δι-
αδραστικό φεστιβάλ δρόμου με εικαστικές παρεμβάσεις, εργαστήρια 
τέχνης και θεάτρου, αγορά καλλιτεχνημάτων και ζωντανή μουσική.

Βραδιά χορευτικού και μουσικού φολκλόρ

Το φεστιβάλ συνεχίστηκε στο  αμφιθέατρο του πολιτιστικού κέντρου 
«το σκαλί» με βραδιά χορευτικού και μουσικού φολκλόρ.  Το χορευτικό 
συγκρότημα της Ένωσης Ελλήνων Ποντίων Κύπρου και του Κέντρου 
Νεότητας Παναγία Σουμελά και το συγκρότημα Σιπάν του Πανεθνικού 
Αρμενικού Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Χαμασκαΐν χόρε-
ψαν παραδοσιακούς χορούς.  Η γυναικεία ρώσικη χορωδία Biryouza 
έκλεισε το πρόγραμμα με ρώσικα παραδοσιακά τραγούδια.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

Φιλανθρωπική εκδήλωση 
για ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Αγλαντζιάς 

Ο 
Δήμος Αγλαντζιάς, προσπαθώντας να ενισχύ-
σει το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγλαντζιάς 
διοργάνωσε, σε συνεργασία με τη Αστυνομία 
Κύπρου και το Βιβλιοπωλείο Rivergate φιλαν-

θρωπική εκδήλωση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο αμφι-
θέατρο του πολιτιστικού κέντρου «Το Σκαλί» με τη συμμετοχή 

της Φιλαρμονικής ορχήστρας της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου 
και της Δημοτικής Χορωδίας Αγλαντζιάς, οι οποίες παρουσίασαν 
πρόγραμμα με τραγούδια από τον Παλιό Ελληνικό Κινηματογρά-
φο.  Το μουσικό πρόγραμμα διανθίστηκε με χορούς από το Λαο-
γραφικό Όµιλο «Το Βήµα». 

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Αγλαντζιάς.

Μ 
ουσικοχορευτική Εκδήλωση αφιερωμένη σε 
Κύπρο και Ελλάδα διοργάνωσε στις 23 Νο-
εμβρίου 2015 ο Δήμος Αγλαντζιάς στο Συνε-
δριακό Κέντρο «Φιλοξενία». 

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, μέσα από την εκδήλωση “Μουσικοχο-
ρευτικά ταξίδια σε Κύπρο και Ελλάδα”, στοχεύει να αναδείξει 
την πολιτιστική και κοινωνική προσφορά των στρατευμένων 
νέων της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛ.ΔΥ.Κ προς το ευρύ κοι-
νό και να τη συνδέσει με άλλους φορείς όπως τη Δημοτική 
Χορωδία Αγλαντζιάς και το Χορευτικό Όμιλο του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου.  

Το πρόγραμμα περιέλαβε μουσική από τη Δημοτική Χορωδία 
Αγλαντζιάς, την Ορχήστρα της ΣΜΕΦ και της ΕΛΔΥΚ καθώς 
επίσης και παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς με το Χορευ-
τικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρόντες ήταν οι Υπουργός Άµυνας, εκπρόσωποι Κοινο-
βουλευτικών Κομμάτων, ο Δήμαρχος Κυθρέας, ο Αρχηγός της 
Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αστυνομί-
ας, ο Διοικητής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, τοπικοί παράγοντες και απλοί πολίτες.  Χαιρετισμό 
στην εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας 
Κόρτας και ο Υπουργός Άµυνας Χριστόφορος Φωκαίδης, ο 
οποίος έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του.    

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, «…Κάτω από αυτές τις τραγικές συν-
θήκες, έχουμε υποχρέωση να δώσουμε ελπίδα και δύναμη 
στους συμπολίτες και κυρίως στους νέους μας, ότι μπορούμε 
να απαλλαγούμε από την στρατιωτική κατοχή της Τουρκίας, να 
απαλλαγούµε από την οικονοµική κατοχή της Τρόϊκας, να αντι-
μετωπίσουμε αποτελεσματικά τα εξωγενή προβλήματα που 
ταλανίζουν την ανθρωπότητα, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτε-
ρα τους τελευταίους µήνες. Το σηµαντικότερο όπλο σ’ αυτό τον 
αγώνα είναι η ιστορία μας, η παράδοση μας και ο πολιτισμός 
μας, αυτά τα οποία μας κράτησαν για αιώνες και κέρδισαν το 
σεβασμό ανά το παγκόσμιο…».  Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον 
Υπουργό Άµυνας Χριστόφορο Φωκαϊδή που έθεσε υπό την 
αιγίδα του την εκδήλωση, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς 
Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπασιακούλη, το Διοικητή της ΕΛΔΥΚ 
Συνταγµατάρχη Θεόδωρου Εµµανουήλ που αγκάλιασαν την 
ιδέα με ενθουσιασμό, τους συνεργάτες τους, τα παιδιά του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και τη Χορωδία του Δήμου Αγλαντζιάς 
που ενισχύουν αυτή την προσπάθεια ώστε οι δεσμοί να συνε-
χίσουν να είναι άρρηκτοι.

«Μουσικοχορευτικά 
Ταξίδια σε Κύπρο και 
Ελλάδα» 

Π αρουσιάστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Το Σκαλί», σε δημοσιογραφική διάσκεψη η πρώτη ποιητική 
συλλογή της Γαβριέλλας Φιλίππου με τίτλο «Σκέψεις και Συναι-
σθήματα».  Η συλλογή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μάριου 

Μιχαήλ, ενός νέου, που υπήρξε εκπαιδευόμενος και, συνάμα, συνεργάτης της 
και ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν τρία χρόνια, στην ηλικία των 27 ετών. 

 Ένα μεγάλο μέρος από τα καθαρά έσοδα πώλησης του βιβλίου, που διατίθεται 
στην τιμή των €5,00, θα δοθούν ως οικονομική βοήθεια στη Στέγη Ηλικιωμένων 
του Δήμου Αγλαντζιάς όπου ο Μάριος Μιχαήλ πρόσφερε υπηρεσίες ως μουσι-
κός.

Τα ποιήματα της Γαβριέλλας Φιλίππου καταπιάνονται με ποικιλία θεμάτων, 
όπως την αγάπη, τον έρωτα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον πόνο, το θάνατο, 
τη μοναξιά, καθώς και τις οικουμενικές αξίες και ιδανικά όπως την ειρήνη και 
την ελευθερία.

Προλογίζοντας την ποιητική συλλογή, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Κώστας Κόρτα, 
γράφει ανάµεσα σε άλλα, «Η ποιητική συλλογή ‘Σκέψεις και Συναισθήµατα’ είναι 
ένας οδηγός για το πώς θ’αντέχουµε αυτά που συµβαίνουν στον καθένα µας, 
γύρω μας και δίνει δύναμη να αγωνιζόμαστε, για να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα 
από τις αναμνήσεις μας.  Να παίρνουμε δύναμη και να εκφράζουμε τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα μας για να λυτρωθούμε».

Γαβριέλλα Φιλίππου ªëÛãåé÷ ëáé ªùîáéóõÜíáôá
¡áâòéÛììá ¼éìÝððïù

Ποιητική συλλογή «Σκέψεις και Συναισθήματα»
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Μ 
ε το οφφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου χειροθέ-
τησε, το δημότη μας Ιεροψάλτη κ. Γιώργο Σπανό, ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ησαΐας, τιμώντας τον 
για την πολύπλευρη και αξιόλογη προσφορά του στην 

Τέχνη της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής. Η τιµή αυτή, αν και 
εντελώς προσωπική, εντούτοις, αντανακλάται και στο Δήμο Αγλαντζιάς, 
όπου ο τιμηθείς ζει και δραστηριοποιείται εδώ και 40 και πλέον χρόνια. 
Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς συγχαίρει θερμά τον κ. 
Σπανό για την ύψιστη αυτή τιμή που του έχει γίνει.  

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, στην εκκλη-
σία του Αγίου Νικολάου Πάνω Λακατάμειας, κατά τη διάρκεια του Αρχιε-
ρατικού Εσπερινού της εορτής των Δώδεκα Αποστόλων. 

Είχαμε την τιμή να πάρουμε μια σύντομη συνέντευξη από το συνδημό-
τη μας κύριο Σπανό, ο οποίος με μεγάλη χαρά απάντησε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις μας.  

Η συνέντευξη είναι η παρακάτω.

Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τη βυζαντινή μουσική;

Άρχισα βυζαντινή µουσική το 1973 εντελώς τυχαία.  Γράφτηκα στο Εθνι-
κό Ωδείο Αθηνών (Παράρτημα Λευκωσίας) με καθηγητή τον Δρ. Σόλωνα 
Χατζησολωµό.  Η έφεση µου προς τη Βυζαντινή Μουσική ήταν, µπορώ να 
πω, υπερβολική. Μελετούσα δέκα ώρες το 24ώρο και λόγω του ότι είχα 
μια σχετική μουσική κατάρτιση από νεαρός, τόσο με τα μουσικά όργανα 
(κιθάρα και μπουζούκι), όσο και με την παραδοσιακή φωνητική μουσική 
μας, δηλαδή τους μανέδες, τους αμανέδες και τα κλέφτικα, προχώρησα 
πολύ γρήγορα στα μαθήματα και σε ένα σχολικό έτος το 1973-74, κα-
τόρθωσα να πάρω το πτυχίο μου.  Αυτό το πράγμα είναι αρκετά δύσκολο 
για πολλούς, αφού για να μάθει κανεις τη βυζαντιβή μουσική χρειάζε-
ται τουλάχιστον 5 χρόνια.  Μετά το πτυχίο, παρακολούθησα το ψάλσιμο 
στο Αναλόγιο δίπλα σε ικανότατους ψάλτες με αποτέλεσμα σε 3 χρόνια, 

δηλαδή γύρω στο 1976 να πρωτοδιοριστώ 
ως αριστερός ιεροψάλτης στην εκκλησία 
Αγίας Βαρβάρας Καϊµακλίου.  Στην πάροδο 
του χρόνου ανέλαβα το δεξί αναλόγιο σε 
άλλες εκκλησίες (Προδρόμου, Αγίου Νεο-
φυτού κ.τ.λ), ενώ αρχές της δεκαετίας του 
2000, έδωσα εξετάσεις στην Πατριαρχική 
Σχολή του Ηρακλείου, από την οποία πήρα 
το δίπλωµα του καθηγητού της Βυζαντινής 
Μουσικής.  Αυτή την περίοδο υπηρεστώ το 
δεξιο αναλόγιο της εκκλησίας Αγίου Νικο-
λάου Πάνω Λακατάµιας, ως Άρχων Πρω-
τοψάλτης

Πώς πετύχατε να συνδυάσετε την 
ψαλτική με τη δημοσιογραφία;

Ως δημοσιογράφος υπηρέτησα 45 χρόνια 
από το (1958 -2003), όποτε και αφυπηρέτη-
σα.  Μπορώ να πω ότι η δημοσιογραφία με 
διευκόλυνε αφάνταστα στην εκμάθηση της 
βυζαντινής μουσικής, αφού  είχα αρκετό χρόνο για μελέτη.

Ποια προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει καλός 
ψάλτης;

Κατ΄ αρχήν ο υποψήφιος ιεροψάλτης πρέπει να διαθέτει καλή φωνή, 
αφού η φωνή είναι το πάν τόσο για τον ίδιο όσο και για όσους τον ακούνε.  
Ένας ικανός ψάλτης, όσα μουσικά και να ξέρει αν δεν έχει το χάρισμα της 
φωνής, δεν μπορεί να διαπρέψει.  Πέραν τούτου, όση καλή φωνή και να 
διαθέτει κανείς, αν δεν ξέρει άριστα τη Βυζαντινή Μουσική, δεν µπορεί να 
αποδώσει.  Είναι ένας δρόμος αμφίδρομος και ασφαλώς με πρώτο πλεο-
νέκτημα, το φωνητικό τάλαντο.

Προσωπικά πιστεύω ότι τα κατέ-
χω και τα δύο.

Τι θα συμβουλεύατε τα νέα 
παιδιά που θέλουν να ασχο-
ληθούν με τη ψαλτική;

Να αποφασίσουν κατ΄αρχήν 
ότι θέλουν να γίνουν ψάλτες και 
να ψάξουν να βρουν ένα ικανό-
τατο δάσκαλο.  Παράλληλα, τους 
συμβουλεύω να ακούνε διάφορα 
ψαλτικά κείμενα από μεγάλους 
ιεροψάλτες με τη βοήθεια βέβαια 
είτε των γονιών τους, είτε των δα-
σκάλων τους.

Τι σημαίνει για σας η βυζα-
ντινή μουσική;

Είναι το μεγάλο πάθος μου, το 
οποίο είχα από μικρός και ευτυ-

χώς είχα τη τύχη να το έχω.

Τι είναι για σας το Οφίκιο του Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τι επιπλέ-
ον ευθύνες αναλαμβάνει αυτός που το κατέχει και γενικά πώς 
νιώθετε μετά την ύψιστή αυτή τιμή που σας έχει γίνει;

Το Οφίκιο του Άρχοντα Πρωτοψάλτη, δίδεται σε ανθρώπους που έχουν 
υπηρετήσει την ψαλτική τέχνη σε μεγάλο βαθμό, λαμβανομένου βέβαια 
υπόψη τόσο του φωνητικού ταλέντου όσο και των γνώσεων του περί τη 
βυζαντινή μουσική.

Νιώθω υπέροχα για αυτή την τιμή.  Ευχαριστώ θερμά τον Πανιερώτατο 
Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, για τη μεγάλη τιμή που έκανε σε μένα.

Τιμή για την Αγλαντζιά η χειροθέτηση σε 
Άρχων Πρωτοψάλτη του Γιώργου Σπανού

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Σπανός κατά τη στιγµή της προσλαλιάς του 
προς το Μητροπολίτη Ταμασού.

Γιορτάστηκαν τα 
30χρονα της Εκκλησίας 
Αποστόλου Ανδρέα 
στο Πλατύ Αγλαντζιάς

Έ κλεισαν φέτος 30 χρόνια από 
τη μέρα κατά την οποία τελέ-
στηκαν τα εγκαίνια του Ιερού 
Ναού του Αποστόλου Ανδρέα 

στο Πλατύ Αγλαντζιάς. Εγκαίνια ονομάζουμε 
την τελετή κατά την οποία ένας ναός καθιε-
ρώνεται και καθαγιάζεται κι από απλό κτίσμα 
μεταβάλλεται σε οίκο λατρείας και προσευ-
χής, και η τράπεζά του σε Ιερό Θυσιαστήριο 
και Αγία Τράπεζα. 

Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 30χρονα 
του ναού τελείτο καθηµερινά το πρωί η Θεία 
Λειτουργία και το απόγευμα ο Εσπερινός μαζί 
με την Παράκληση του Αποστόλου Ανδρέα. 
Επίσης, εκτίθετο προς προσκύνηση τεμάχιο 
του ιερού λειψάνου του Αποστόλου Ανδρέου 
από την Κυριακή 25/10 μέχρι την Κυριακή 
1/11.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, πραγματοποιή-
θηκε πανηγύρι χαράς, όπου τα παιδιά είχαν 

την ευκαιρία να εμπλακούν σε διάφορες δρα-
στηριότητες.

Το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου, πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων, δίπλα 
από το ναό εορταστική εκδήλωση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε αφιέρω-
μα για την εθνική επέτειο, καθώς και παρα-
δοσιακοί χοροί από την ομάδα παραδοσιακών 
χορών της ενορίας και ζωντανή παραδοσιακή 
μουσική.

Επίσης, το βράδυ της Κυριακής της 1ης Νο-
εμβρίου στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας τιμήθη-
καν ιερείς, ψάλτες και νεοκόροι, πρόσωπα 
τα οποία διακόνησαν και συνεχίζουν να δια-
κονούν στην ενορία του Αποστόλου Ανδρέα.  
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυνε ο Αρ-
χιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστοµος Β΄.  Πα-
ρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας 
Κόρτας και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου 

και Δήμου Αγλαντζιάς 

Μ 
νημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Δήμου Αγλαντζιάς 
υπέγραψαν τη Δευτέρα, 23 

Νοεμβρίου 2015, εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-
φίδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογί-
ας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδό-
πουλος και εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος 
Κώστας Κόρτας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετεί τη συ-
νεργασία μεταξύ του Τμήματος Ψυχολογίας 
με τον Δήμο, για την προσφορά ψυχολογικών 
υπηρεσιών προς τους δημότες Αγλαντζιάς 
στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, μέσω του 
Προγράμματος Κλινικής 
Άσκησης των διδακτορι-
κών φοιτητών Κλινικής 
Ψυχολογίας του Τμήμα-
τος.

Κατά την τελετή υπο-
γραφής ο Πρύτανης 
καλωσόρισε με ιδιαίτε-
ρη χαρά τον κ. Κόρτα, 
σημειώνοντας ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και ο Δήμος Αγλαντζιάς 
συνεργάζονται και συ-
μπορεύονται σε όλα τα 
θέματα, έχοντας κατα-
φέρει πολλά, με την προοπτική να επιτύχουν 
ακόμη περισσότερα.  Με την υπογραφή του 
Μνημονίου, πρόσθεσε πως τα δύο μέρη θα συ-
νεργαστούν σε ένα σημαντικό έργο προς όφελος 
της κοινωνίας.  Τέλος, ευχαρίστησε τον Δήμο για 
την πολύτιμη συνεργασία του με το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου.

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Κώστας Κόρτας, ανα-
φέρθηκε στη στενή συνεργασία του Δήμου με 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία, όπως είπε, 
ξεκίνησε με τη στελέχωση των κατασκηνώσεων 
του Δήμου από προσωπικό του Τμήματος Επι-
στημών της Αγωγής, και συνεχίζεται σε όλα τα 
επίπεδα, με την παρούσα συμφωνία να αποτελεί 
ένα σηµαντικό σταθµό σ’ αυτή τη συνεργασία. Ο 
κ. Κόρτας σημείωσε, επίσης, ότι είναι τιμή για 
τον Δήμο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκε-
ται στην Αγλαντζιά.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου,  Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τιμόθεος Παπαδόπουλος, εξέφρασε ιδιαίτερη 
ικανοποίηση, αναφέροντας ότι η υπογραφή του 
Μνημονίου αποτελεί επιστέγασμα μιας προσπά-
θειας που ξεκίνησε σχεδόν πριν τρία χρόνια.  

Εστιάζοντας στους τρείς βασικούς άξονες επι-
τυχίας του Τμήματος Ψυχολογίας (καινοτομία-
διεπιστημονικότητα-συλλογικότητα), ο κ. Πα-
παδόπουλος κατέληξε ότι το Τμήμα Ψυχολογίας 
σε συνεργασία με τον Δήμο, και αξιοποιώντας 
τις εμπειρίες του Συμβουλευτικού Κέντρου του 
Δήμου, θα μπορεί να αναδείξει τη σπουδαιότη-
τα της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, και να συμβάλλει στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών της Αγλαντζιάς. 

Τι μας είπε ο κ. Γιώργος Σπανός
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Δράσεις Δήμου Αγλαντζιάς για την 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 
και την Εβδομάδα Move Week

Ο 
Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τον  ΚΟΑ,  
Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την πρώτη ετή-
σια Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Αθλητισµού, καθώς 
και για και την  Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Move 

Week, διοργάνωσε τις πιο κάτω δράσεις:

Μove Week: 

1. Γυμναστική στα παιδιά του Α΄ Κοινοτικού Νηπιαγωγεί-
ου Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Ambitus Fitness στις 
25/9/2015, στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς. Τα παιδιά 
έπαιξαν, διασκέδασαν και ασκήθηκαν με τη Γυμνάστρια Φρό-
σω Δημητρίου. 

2. Open Day – Γνωριμία με το άθλημα του Badminton, σε συ-
νεργασία με το Σωματείου Badminton Αετοί. Τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το άθλημα στη κλειστή 
Αίθουσα Γυμνασίου Πλατύ, 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: 7 – 30/9/2015

1. Open Day - Γνωριμία με το Ναυτικό Όμιλο Αγλαντζιάς στις 29 
/9/2015.  Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκε-
φτούν τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς, να παρακολουθήσουν το μάθημα 
και να ενημερωθούν από τον προπονητή.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Αθλητισµού και της Εβδο-
μάδας Move Week  είναι η αύξηση της συμμετοχής όλων των πο-
λιτών στη φυσική δραστηριότητα  και στον αθλητισμό σε όλα τα 
επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό και υγιή τρόπο 
ζωής.  

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευ-
χαριστίες στους συνδιοργανωτές των εκδηλώσεων, τον ΚΟΑ το 
Γυμναστήριο Ambitus Fitness, το Σωματείο Badminton Αετοί, 
το Ναυτικό Όμιλο Αγλαντζιάς, και τους χορηγούς επικοινωνίας 
ΑΝΤ1, Mega, ΡΙΚ, ΣΙΓΜΑ.
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«Ενώνουμε δυνάμεις»:
Τραγουδούμε την Κύπρο μας
Εκδήλωση - συναυλία για τη διάνοιξη της οδικής 
αρτηρίας Λάρνακας – Λευκωσίας μέσω Αθηένου – 
Πυροϊου – Γερίου Αγλαντζιάς

Η 
Επιτροπή για τη Διάνοιξη της Διόδου Αθηέ-
νου – Πυροΐου, διεκδίκησε με τη δύναμη της 
μουσικής το άνοιγμα του οδοφράγματος, με 
την πραγματοποίηση δικοινοτικής συναυλίας 

που έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2015, 
με τίτλο «Ενώνουμε δυνάμεις – 
Τραγουδούμε την Κύπρο μας».

Η εκδήλωση – συναυλία πραγ-
ματοποιήθηκε στο δρόμο Αθηέ-
νου – Πυροΐου κοντά στον κόμβο 
της βιομηχανικής περιοχής Αθη-
ένου.  Στην εκδήλωση συμμετείχε 
το μουσικό σχήμα Κυπρογένεια, 
με διασκευές και ενορχηστρώ-
σεις του συνθέτη Λάρκου Λάρ-
κου, το οποίο αποτελείται από Ε/κ 
και Τ/κ μουσικούς, ο Δημοτικός 
Πολιτιστικός όμιλος Αθηένου, ο 
Λαογραφικός Όμιλος Ακρίτες Γε-
ρίου, η Δημοτική Παιδική Χορω-
δία Αγλαντζιάς και τα συστήματα 
Προσκόπων Αθηένου, Αγλαντζιάς 
και Γερίου.

Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν να 
σταλεί το μήνυμα της κοινής θέ-
λησης, Ε/κ και Τ/κ της περιοχής, 
όπως στο πλαίσιο των ΜΟΕ που 

συζητούνται στις συνομιλίες, προχωρήσει η διάνοιξη της διό-
δου Πυροϊου, γεγονός που θα διευκολύνει όχι µόνο τη διακίνη-
ση των κατοίκων της περιοχής, Ε/κ και Τ/κ, αλλά και ολόκλη-
ρης της επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου. Περαιτέρω, θα 

δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
φιλικών σχέσεων και επαναπρο-
σέγγισης των κατοίκων των δύο 
κοινοτήτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, 
ο Πρέσβης Σώτος Ζακχαίος, επι-
κεφαλής της ε/κ πλευράς στην 
Τεχνική Επιτροπή για τη διάνοιξη 
των οδοφραγμάτων,  εκπρόσω-
ποι κομμάτων και βουλευτές, οι 
Δήμαρχοι Αγλαντζιάς, Αθηένου, 
Γερίου, οι Κοινοτάρχες Πυροϊου, 
Αβδελερού και άλλοι επίσημοι.

Τη στήριξή του στη συναυλία για 
τη διάνοιξη του οδοφράγματος 
εξέφρασε και ο «δήμαρχος» Λου-
ρουτζίνας, Χασάν Μπαρμπαρός, 
ο οποίος λόγω ταξιδιού στο εξω-
τερικό δεν μπόρεσε να παρευρε-
θεί στην εκδήλωση, αλλά κάλεσε 
τους συγχωριανούς τους να πα-
ραστούν αν το επιθυμούν.

Το Μουσικό Σχήμα Κυπρογένεια και η Παιδική Δημοτική Χορωδία Δήμου 
Αλγαντζιάς

Εθνικό Μνημόσυνο 
Κυριάκου Καραολή 
και ηρώων της ΕΟΚΑ 

Αλλαγή Διοικητή στο 
2ον Μ.Κ ΤΠ ΕΛΔΥΚ

Τ 
ελέστηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015 
από τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, 
το Εθνικό Μνημόσυνο των ηρώων της ΕΟΚΑ 

Κυριάκου Καραολή, Παπαθανασίου Χριστοδούλου, Προ-
δρόµου Ξενοφώντος, Θάσου Ηλία και Χαράλαµπου Ιωάννου.

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Ευρωβουλευτής και 
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού 
Λευτέρης Χριστοφόρου.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα 
Κυριάκου Καραολή.

Τ ην 11/9/2015 πραγματοποιήθηκε παράδοση – παραλάβη διοικήσεως του 
2ου Μ.Κ ΤΠ.  Τα καθήκοντα του ∆ιοικητή Μονάδος στη θέση του Άνχη 
(ΠΖ) Παλτίδη Γεώργιου ανέλαβα ο Άνχης (ΠΖ) Βιτώρος Νικόλαος.   Ο 
Άνχης (ΠΖ) Βιτώρος Νικόλαος γεννήθηκε την 12/12/1967 στα Ανώγεια 

Ρεθύμνου στην Κρήτη και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά, ηλικίας 15 και 16 ετών 

αντίστοιχα (αγόρια).  Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το έτος 1992.  

Είναι επίσης απόφοιτος ΑΔΙΣΠΟ (Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου).
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Ο 
μάδα παιδιών από το 
ΣΤ΄ Δημοτικό Σχολείο 
Αγλαντζιάς, συμμετεί-
χε στο «Κυνήγι Θη-

σαυρού» που διοργάνωσε ο  Διεθνής 
Ανθρωπιστικός Οργανισμός  “Hope for 
Children” , την 1η Νοεμβρίου 2015. Τα 
παιδιά συμμετείχαν στην εκστρατεία 
ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση 
των παιδιών µε το σύνθηµα  «A BETTER 
WORLD FOR CHILDREN    και πήραν 
βραβείο. Τα παιδιά με τη συμμετοχή 
τους συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην 
προστασία και προώθηση των δικαιωμά-
των του παιδιού. 
Το “Hope for Children” είναι ο επίσημος συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την υλοποίηση της εκστρατείας ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ για τον τερματισμό της σεξουαλικής 
βίας ενάντια στα παιδιά στην Κύπρο. Τα παιδιά  της Ομάδας(Γιώργος Προδρόμου, Μηνάς 
Θεοδώρου, Μάριος Παπασάββα, Ήρια Σιµώνη Κοτοπούλου, Ανδρεανή Χαραλάµπους, µε 
συνοδεία της ∆ιευθύντριας Άννας Λάµπρου ∆ηµητρίου), χάρηκαν, έµαθαν νέες γνώσεις, 
έπαιξαν, διαγωνίστηκαν σε ομαδικά αθλήματα και ενημέρωσαν πολλούς περαστικούς 
για  την επικύρωση και υλοποίηση σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων που 
στόχευαν στην υποστήριξη και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα παιδιά περ-
πάτησαν στην παλιά Λευκωσία, πλησίαζαν τους πολίτες, τους μιλούσαν και συγκέντρω-
σαν πολλές υπογραφές για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ο 
Δ ή μ α ρ χ ο ς 
Α γ λ α ν τ ζ ι ά ς 
Κώστας Κόρ-
τας, πραγ-

ματοποίησε τον Οκτώβριο του 
2015, την καθιερωμένη ετήσια 
επίσκεψη στα σχολεία της εκ-
παιδευτικής περιφέρειας Αγλα-
ντζιάς, νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια, καθώς και στο Λύκειο 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 
Δασούπολης και στην Α΄ Τεχνι-
κή Λευκωσίας, συνοδευόμενος 
από τον Πρόεδρο της Σχολικής 
Εφορείας Κώστα Παπακυπρι-
ανού, και τα μέλη της Σχολικής 
Εφορείας Ιορδάνη Ιορδάνους και 
Έλενα Λάντα.

Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, 
οι μαθητές των σχολείων, κατέ-
θεσαν τις εισηγήσεις τους, υπέ-
βαλαν τις ερωτήσεις τους, ενώ 
τα  παιδιά των νηπιαγωγείων, 
επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στο 
Δήμαρχο, με τα τραγούδια τους.

Οι Διευθυντές των Σχολείων 
ενημέρωσαν το Δήμαρχο και τη 
Σχολική Εφορεία για τα διάφορα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν, και αντηλλάγησαν απόψεις 
για την επίλυση τους.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων και στους μαθητές των σχολείων να 
έχουν μια ευχάριστη και παραγωγική χρονιά και τους διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα βρίσκεται πάντοτε στο 
πλευρό τους ως συμπαραστάτης.

Τόσο ο Δήμος, όσο και η Σχολική Εφορία Αγλαντζιάς, θα προσπαθήσουν στο μέτρο του εφικτού να δώσουν 
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, ασκώντας πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς.

Διάκριση του Στ΄Δημοτικού 
Σχολείου Αγλαντζιάς στο 
«Κυνήγι Θησαυρού» του 
“Hope for Children”

Ο Δήμαρχος κοντά 
στους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς

Επίσκεψη Δημάρχου Αγλαντζιάς στο Α΄ Δημοτικό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς συμμετέχει δυναμικά στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Ο 
Δήμος Αγλαντζιάς συμμετέχει δυ-
ναµικά στην Ευρωπαϊκή Εβδοµά-
δα Κινητικότητας

Συμμετοχή στον Ετήσιο Πο-
δηλατικό Γύρο ∆ήμων Μείζονος Λευκωσίας

Ομάδα Ποδηλατών, από το Δήμο Αγλαντζιάς, έδωσε 
μαζικά το παρόν της στον Ετήσιο Ποδηλατικό Γύρο 
Δήμων Μείζονος Λευκωσίας, που έγινε στις 16 Σε-
πτεμβρίου 2015 στη Λευκωσία.  Η Εκδήλωση «Πάω 
στην Πόλη Χωρίς Αυτοκίνητο», ήταν αφιερωμένη 
στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν το Λεωφορείο

Η Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου Αγλαντζιάς σε 
συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής, 
διοργάνωσε εκπαιδευτικές διαδρομές με τα λεωφο-
ρεία του ΟΣΕΛ.   Σκοπός της δράσης,  είναι τα παιδιά 
να εξοικειωθούν με τη χρήση του Λεωφορείου ως 
εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

Στις 14 Οκτωβρίου 2015, συμμετείχαν παιδιά από το Δ΄ Δημοτικό 
Σχολείο.  Οι μαθητές, με τη συνοδεία των δασκάλων τους, μέλη της 
Ενεργειακής Ομάδας του Δήμου και εκπρόσωπου του Ενεργεια-
κού Γραφείου, επιβιβάστηκαν στα Λεωφορεία του ΟΣΕΛ από την 
στάση του ΟΣΕΛ κοντά στο σχολείο τους και πήγαν στο Λεβέντειο 
Δημοτικό Μουσείο.  Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα παιδιά 

ενημερώθηκαν για τα εναλλακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς και 

για το πώς να τα χρησιμοποιούν. Ακόμη, έμαθαν για τους στόχους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µείωση των ρύπων, γνωστοί και 

ως 20-20-20.

Ενημέρωση και στα Νηπιαγωγεία 

Στα πλαίσια της ίδιας δράσης, διοργανώθηκαν στις 22, 23 και 24 

Σεπτεμβρίου 2015, επισκέ-
ψεις του Ενεργειακού Γρα-
φείου Κύπρου και μελών 
της Ενεργειακής Ομάδας 
του Δήμου στα Νηπιαγω-
γεία Privilege, το Σπίτι του 
Ήλιου και στο Α΄ Κοινοτικό 
Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς.  
Στόχος των επισκέψεων, 
ήταν η ενημέρωση των 
παιδιών για τα εναλλακτικά 
μέσα μαζικής μεταφοράς

Να σημειωθεί ότι ο Δή-
μος Αγλαντζιάς, μέσα από 
την προσχώρησή του στο 
Σύμφωνο των Νησιών και 
με την ετοιμασία Ενεργει-
ακού Σχεδίου Δράσης, δε-

σµεύτηκε µέσα από τις δράσεις του να πετύχει τους ευρωπαϊκούς 
στόχους, για τη μείωση των ρύπων γνωστοί και ως 20-20-20. 

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η πα-
γκόσµια κοινωνία.  Θέσης µας είναι ότι επιµορφώνοντας τα παιδιά 
για τα θέματα αυτά, κτίζουμε γερές βάσεις για το μέλλον.

Επίσκεψη Δημάρχου Αγλαντζιάς στο ‘Ε Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
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Ο 
πρώτος βραδινός αγώνας 
δρόμου «Hellenic Bank 
Running Under the Moon» 
πραγματοποιήθηκε με με-

γάλη επιτυχία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην 
Αγλαντζιά, με χιλιάδες κόσμου να ανταποκρί-
νεται θετικά στο κάλεσμα των διοργανωτών. 

Πλήθος κόσμου μικροί και μεγάλοι κατέκλυ-
σαν από νωρίς το απόγευμα το πάρκο Αθα-
λάσσας, πλημμυρίζοντας χαρά και αισιοδοξία 
το μεγαλύτερο δρομικό event που έγινε ποτέ 
στην πρωτεύουσα, αναδεικνύοντας την αξία 
του μαζικού αθλητισμού στη σύγχρονη ζωή 
αλλά και της κοινωνικής προσφοράς, στηρίζο-
ντας τη δράση του Συνδέσμου Φίλων Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, «Θερµοκοιτί-
δα Αγάπης».

Έγινε αγώνας παιδιών  1.000μ και αγώνες 5 
και 10 χιλιομέτρων όπου γυναίκες και άνδρες 
έτρεξαν κάτω από το φως του φεγγαριού, κα-
ταφέρνοντας να τερματίσουν λίγη ώρα μετά 
στο σημείο εκκίνησης. Ανάμεσά τους και γνω-
στά πρόσωπα από τον πολιτικό αλλά και τον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε 
ένα υπαίθριο πάρτι όπου μικροί και μεγάλοι 
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με τις 
μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του Kiss FM 
89,0.

Ο καθένας συμμετείχε με το δικό του τρόπο, 
ενώ παράλληλα, η διοργάνωση «Hellenic 
Bank Running Under the Moon» ανέδειξε 
την αξία του εθελοντισμού και της κοινω-
νικής προσφοράς αφού όλοι έτρεξαν για 
καλό σκοπό. Για τη Θερµοκοιτίδα Αγάπης 
διατέθηκαν από τις εγγραφές και μέσω εθε-
λοντικής συνεισφοράς εισφορές 3000 ευρώ. 
Επίσης, το Συμβούλιο Νεολαίας Αγλαντζιάς 
με περίπτερο στο χώρο της διοργάνωσης 
πωλούσε  χυμούς νερό και αναψυκτικά σε 
μειωμένες τιμές και όλα τα έσοδα διατέθηκαν 
στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου. 

Αποδείχθηκε και πάλι πως, όταν είμαστε 
όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά!

Mέγας χορηγός και συνδιοργανωτής ήταν η 
Ελληνική Τράπεζα,  θεσμικός υποστηρικτής ο 
Δήμος Αγλαντζιάς και διοργανωτής της εκδή-
λωσης οι S.A.S Sports Events Management. 

Στο αγωνιστικό 
μέρος, νικητές 
ήταν:
Στα 5χλμ Γυ-
ναικών
1. 461 Maria 
Tziapoura 
00:23:11

2. 219 Georgia 
Theodosiou 
00:23:33

3. 651 Nayia 
Modestou 
00:24:12

Στα 5χλμ Ανδρών
1. 673 Giorgos Ttofi 00:17:23

2. 479 Avraamis Avraam 00:18:59

3. 474 Sandu Florin Purcea 00:19:37 

Εταιρικός Αγώνας 5χλμ
1. Τeam Hellenic Bank staff

2. Hilton Cyprus

3. Eurobank Cyprus

Στα 10χλμ Ανδρών
1. 3263 Pavel Borodin 00:33:12
2. 3241 Javier Marelli 00:38:17
3. 3297 Costas Patinios 00:38:17
Στα 10χλμ Γυναικών
1.3222 HIOTI CHRISTINA 00:44:26 
2.3224 YIAVASHI MARIA 00:45:32
3.3363 Lygia Demades 00:45:55
Στην ιστοσελίδα www.runningunderthemoon.com μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.

Τ ο σωματείο  Μπάτμιντον ΑΕΤΟΙ – Α.Τ.Ι., ορ-
γάνωσε Ανοικτό Τουρνουά Μπάτμιντον για 
ηλικίες κάτω των 15 ετών, το οποίο διεξήχθη 
στην κλειστή αίθουσα ΚΕΡΥΝΕΙΑ του Γυμνα-

σίου Πλατύ το Σάββατο 31/10/15 και  Κυριακή 1/11/15.

 Στο Τουρνοούα συμμετείχαν πέραν των 80 αθλητών από 
όλα τα σωματεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάτμιντον 
και ήταν το πρώτο που διοργανώθηκε για τη νέα αθλητική 
χρονιά. Ήταν αφιερωμένο στον Ηρωομάρτυρα της Τουρκι-
κής Εισβολής Σάββα Χατζηπαντελή από τη Γιαλούσα.

Τους αγώνες παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
κ. Κώστας Κόρτας και η Αντιδήμαρχος κ. Ευγενία Αλετρά. 
Στους αγώνες αθλητές του σωματείου μας κατέλαβαν πρώ-

τες, δεύτερες και τρίτες θέσεις ως εξής:

Ο Σάββας Χατζηπαντελής κατέλαβε την 1η θέση στο Δι-
πλό Αγοριών, τη 2η θέση στο απλό αγοριών και επίσης την 
3η θέση στο μεικτό αγοριών.

Ο Ιάκωβος Αχεριώτης κατέλαβε την 1η θέση στο διπλό 
αγοριών και την 3η θέση στο Μεικτό Αγοριών.

Ο Αντώνης Αδάμου κατέλαβε τη 2η θέση στο μεικτό αγο-
ριών, την 3η θέση στο απλό αγοριών και επίσης την 3η θέση 
στο διπλό αγοριών.

Ο Χρίστος Χαϊλής κατέλαβε την 3η θέση στο απλό αγο-
ριών και επίσης την 3η θέση στο διπλό αγοριών.

Τουρνουά μπάτμιντον ΑΕΤΟΙ - ΑΤΙ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΣΑΒΒΑ ΧΑΤΗΠΑΝΤΕΛΗ

 Ο ήρωας  Σάββας Χατζηπαντελής, 
γεννήθηκε το 1938 στο τουρκοκρατού-
μενο χωριό Γιαλούσα, το οποίο βρίσκε-
ται στην επαρχία Καρπασίας. Σε ηλικία 
17 ετών συμμετείχε ενεργά στον Απε-
λευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. 
Το 1958 συνελήφθη από τους Άγγλους  
αποικιοκράτες και φυλακίστηκε, για 
περίοδο 11 μηνών.  Μετά το τέλος του 
Αγώνα, ελεύθερος πια, επέστρεψε στη 

Γιαλούσα όπου δημιούργησε τη δική του οικογένεια και βοηθούσε 
στην πρόοδο και ευημερία του χωριού του.  Μετά τη δεύτερη φάση 
της τουρκικής εισβολής, στις 19 Αυγούστου 1974, ένοπλοι Τουρ-
κοκύπριοι συμπατριώτες μας που ήταν εντεταλμένοι αξιωματικοί 
του τουρκικού στρατού, με την κάλυψη Τούρκων αξιωματικών και 
στρατιωτών, απήγαγαν βίαια τον Ήρωα, μαζί με άλλους 8 Γιαλουσί-
τες, από το καφενείο του χωριού, χωρίς καμία αιτία ή δικαιολογία.  
Από τότε η τύχη τους αγνοείτο και οι συγγενείς τους,  τούς ανα-
ζητούσαν με αγωνία.  Το Νοέμβριο του 2006 τα Ιερά Οστά και των 
εννέα αγνοουμένων Γιαλουσιτών εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο 
κοντά στο Τουρκοκυπριακό χωριό Γαλάτεια στην Επαρχία Καρπα-
σίας.  Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που 
διενεργήθηκε και οι εννέα Ήρωες είχαν εκτελεστεί εν ψυχρώ.  Η 
ταυτότητα τους διαπιστώθηκε με τη μέθοδο DNA.  Η κηδεία του 
ήρωα έγινε με τις δέουσες τιμές, στις 14 Ιουλίου 2007, στον Ιερό 
Ναό Απ. Ανδρέα, στο Πλατύ Αγλαντζιάς και ο ενταφιασμός των λει-
ψάνων του έγινε στο Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας ενισχύει τον αγώνα δρόμου και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Ο ήρωας Σάββας Χατζηπαντελής

Πρώτος βραδινός αγώνας δρόμου 
«Hellenic Bank Running Under the Moon»
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• Παρέχεται βοήθεια στην   
κατ’ οίκον εργασία παιδιών 
δημοτικού σχολείου από την             
Α΄ τάξη μέχρι την Στ΄ τάξη 
 

• Παραδίδονται μαθήματα 
πιάνου (1ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ) 

 

Πτυχιούχος δασκάλα Πανεπιστημίου Κύπρου και  
πτυχιούχος πιάνου 
Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία,  
University of Nottingham 

Τηλέφωνο: 99058026 

Η 
επιλογή από το CEMR (Συµβούλιο των 
Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώ-
πης), για να συμμετάσχει σε συνέδριο που 
πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 

Οκτωβρίου 2015, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Αγλα-
ντζιάς.

Στο Συνέδριο, συμμετείχαν ο Δημοτικός Σύμβουλος και 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Μαρίνος 
Κλεάνθους και η Λειτουργός ∆ηµοτικής Υπηρεσίας Άντρη 
Ευτυχίου.

Ο Μαρίνος Κλεάνθους, επιλέγηκε από τους διοργανωτές 
του Συνεδρίου, ανάμεσα σε άλλους συμμετέχοντες από την 
Κύπρο, για να παρουσιάσει την κοινωνική πολιτική του Δή-
μου Αγλαντζιάς καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος 
για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας Ανδρών 

και Γυναικών στην Τοπική ζωή.

Ανάμεσα σε άλλα ο κος Κλεάνθους, αναφέρθηκε σε ενέρ-
γειες του Δήμου Αγλαντζιάς τα τελευταία χρόνια για στήριξη 
δημοτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, και 
προγράμματα, όπως το πρόγραμμα δια βίου μάθησης του 
Ανοιχτού Σχολείοy Αγλαντζιάς, την αναβάθμιση των υπηρε-
σιών του Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου Αγλαντζιάς, 
το οποίο ήδη εντάσσεται επιστημονικά στην εποπτεία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, τη συνέχιση παροχής αναβαθμισμέ-
νων υπηρεσιών της Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς και του 
Α΄ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς.  Ιδιαίτερη μνεία, 
έγινε στο Συμβούλιο Γυναικών και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Νεολαίας και στην πλούσια φιλανθρωπική τους  δράση,.

Τονίζοντας ότι όλα αυτά τα προγράμματα, ενισχύουν την 
κοινωνική συνοχή και προάγουν την ισότητα των δύο φύλων.

Συμμετοχή στο συνέδριο 
CEMR στις Βρυξέλλες
Για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας Ανδρών 
και Γυναικών στην τοπική ζωή

Το Συμβούλιο Γυναικών 
Αγλαντζιάς ενισχύει τη Στέγη 
Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς

Σ 
τις 28 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου 
Αγλαντζιάς διοργάνωσε με επιτυχία το μουσικό απόγευμα «Νό-
τες Αγάπης».  Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν 
προς ενίσχυση της Στέγης Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς.

Το Συμβούλιο Γυναικών ευχαριστεί τους δωροθέτες και τους δημότες που 
στήριξαν την εκδήλωση.
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Δυναμική διεκδίκηση για δημιουργία 
Σχεδίου Περιοχής

Δημόσια συζήτηση για την αναζωογόνηση της Παλιάς Αγλαντζιάς

Π 
ραγματοποιήθηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2015, στο Σκαλί 
Αγλαντζιάς, η πρώτη συνάντηση 
αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχα-

νικών και άλλων ειδικών που ζουν και εργάζονται 

στην Αγλαντζιά, με το Δήμαρχο Αγλαντζιάς Κώστα 

Κόρτα και κλιμάκιο Υπηρεσιακών του Δήμου. Στό-

χος της συζήτησης, υπήρξε η ανταλλαγή απόψε-

ων, ιδεών και εισηγήσεων για την ανάπλαση και 

αναβάθμιση της Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα 

(ΠΕΧ) στην Αγλαντζιά.

Όπως ανέφερε ο χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, 

στόχος είναι οι απόψεις των παρευρισκομένων, 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να ενσωματω-

θούν στις προτάσεις του Δήμου προς το Τμήμα  

Πολεοδομίας και Οικήσεως και στη συνέχεια να 

προωθηθούν προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο.  Επιθυμία του Δήμου, 

πρόσθεσε ο Δήμαρχος, είναι να δημιουργηθούν ομάδες επί εθελοντι-

κής βάσεως, οι οποίες θα αναλάβουν τη μελέτη των διάφορων προ-

βλημάτων και να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν τα βα-
σικά προβλήματα που αντιμετωπίζει  η  περιοχή 
της Παλιάς Αγλαντζιάς, όπως η μη «σύνδεση» της 
περιοχής με την Πανεπιστημιούπολη, η απουσία 
Σχεδίου Περιοχής που ζητούσε ο Δήμος από το 
1990 που αποφασίστηκε η χωροθέτηση του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου στην Αγλαντζιά.  Τονίστηκε, 
ότι  ο Δήμος δεν επιθυμεί αναπτύξεις πυκνής 
εμπορικής δραστηριότητας και ψυχαγωγίας αλλά 
πιο ήπιας και περιορισμένης μορφής που να εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών και παράλληλα 
των κατοίκων της περιοχής.

Ο διάλογος με τους  παρευρισκόμενους υπήρξε 
παραγωγικός και οδήγησε σε μια σειρά από ει-
σηγήσεις και σε ένα πρόγραμμα δράσης για την 
ανάπλαση της περιοχής του παλιού πυρήνα της 

πόλης.   Κατ’ αρχήν συµφώνησαν, ότι  ο ∆ήµος πρέπει να διεκδική-
σει δυναμικά τη δημιουργία Σχεδίου Περιοχής, που να συνάδει με 
τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής και να επιδιωχθούν αναπτύ-
ξεις που να εξυπηρετούν τους φοιτητές αλλά και τους κατοίκους της 

περιοχής (π.χ. αναγνωστήρια  με κέντρα έρευνας για τους φοιτητές, 

χώροι πολιτισμού, καφεστιατόρια με παροχή δωρεάν διαδικτύου σε 

όλη την περιοχή, μικρά καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης).  

Όσον αφορά τα μέσα βιώσιμης μεταφοράς, τόνιστηκε ότι το δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων πρέπει να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει και την 

Παλιά Αγλαντζιά και να αναπτυχθούν δρομολόγια μικρών λεωφορεί-

ων προς την περιοχή.  Επίσης, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέες 

επιχειρήσεις.

Ο διάλογος θα έχει και συνέχεια, καθώς αποφασίστηκε όπως στην 

επόμενη συνάντηση, σχηματιστούν μικρές εθελοντικές ομάδες των 

5-6 ατόμων, οι οποίες να αναλάβουν τη μελέτη των θεμάτων για ανα-

ζωογόνηση της περιοχής.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς 

όλους τους παρευρισκόμενους για το χρόνο που αφιέρωσαν και την 

πολύτιμη συμβολή τους, γιατί η Αγλαντζιά είμαστε όλοι εμείς.

Να δοθούν κίνητρα για νέες 
επιχειρήσεις

Μέσα σε έντονο προβληματισμό για τη συνεχιζόμενη αποκοπή 
της κρατικής χορηγίας αλλά και του νέου περιοριστικού πλαισίου 
που έχει επιβληθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αγλαντζιάς στη συνεδρία του ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 
2015, ενέκρινε τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογι-
σμό Αναπτύξεως για τα έτη 2016-2018.

Τα έσοδα του Δήμου για το 2016 προϋπολογίζονται στα 
€5.610.000 σε σχέση με €5.510.000 του αναθεωρημένου προϋπο-
λογισμού για το 2015.

Ο προϋπολογισμός εσόδων δεν παρουσιάζει ουσιαστική διαφο-
ροποίηση στα επιμέρους κονδύλια, αφού έγινε με την προϋπόθε-
ση ότι θα επικρατήσουν οι ίδιες οικονομικές συνθήκες με το 2015 
και μετά από σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η 
κρατική χορηγία θα εξακολουθήσει να είναι μειωμένη και για την 
επόμενη τριετία.

Υπενθυμίζουμε ότι η κρατική χορηγία κατανέμεται σε όλους τους 
Δήμους βάση συγκεκριμένης φόρμουλας, δηλαδή το 1/3 ισόποσα 
και τα άλλα 2/3 κατά αναλογία του αριθμού των δημοτών των τε-
λευταίων δημοτικών εκλογών.  Ο εν λόγω καταμερισμός δεν λαμ-
βάνει υπόψη κατά πόσο δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο άντλησης 
άλλων εσόδων από άλλες πηγές.  Η νομοθεσία είναι, δυστυχώς, 
πολύ περιοριστική και ως έχει ευνοεί Δήμους με συγκεκριμένες 
αναπτύξεις, όπως λ.χ. παραλίες, ξενοδοχεία, γήπεδα ποδοσφαί-
ρου κ.λ.π. Ο Δήμος Αγλαντζιάς δεν έχει τη δυνατότητα αύξησης 
αυτών των εσόδων, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός του να 
εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από την κρατική χορηγία.

Το περιοριστικό πλαίσιο έγκρισης προϋπολογισμού, όπως έχει 
υιοθετηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ανάγκασε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να διατηρήσει τον προϋπολογισμό δαπανών περίπου 
στα ίδια επίπεδα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του 2015.

• Αναθεωρηµένος Προϋπολογισµός εξόδων 2015 πριν τις απο-
σβέσεις==>€5.061.000

• Προϋπολογισµός 2016==>€5.169.000

• Προϋπολογισµός 2017==>€5.213.000

• Προϋπολογισµός 2018==>€5.211.000

Η μικρή αύξηση που παρατηρείται στα έξοδα προκύπτει από την 
επιβεβλημένη ανάγκη συντήρησης υποδομών του Δήμου.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς εξακολουθεί να διατηρεί το χαμηλότερο ερ-
γατικό κόστος ανά δημότη με €127 για το 2013, σύμφωνα με την 
Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και το μικρότερο 
αριθμό εργαζομένων ανά δημότη με 3,95 εργαζομένους ανά χί-
λιους δημότες σε συγκρίσιμους δήμους.

Εξαίρεση αποτελούν οι Δήμοι των οποίων το εργατικό κόστος 
για τη συλλογή σκυβάλων και ο αριθμός του προσωπικού δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στον πιο πάνω αριθμό, λόγω ανάθεσης υπηρε-
σιών συλλογής σκυβάλων στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που αν δεν 
συνέβαινε θα είχε δείχτες μεγαλύτερους από αυτούς του Δήμου 
Αγλαντζιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς προβληματίστηκε ιδιαίτερα 
για το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη δραστική αποκοπή της κρατικής 
χορηγίας αναγκάζει το Δήμο να μην μπορεί να υλοποιήσει σοβαρά 
έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την εύ-
ρυθμη λειτουργία της πόλης.

Ενόψει των πιο πάνω και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 
Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας, έχει αποφασίσει να αποστείλει 

επιπρόσθετο κατάλογο έργων τα οποία χρήζουν άμεσης χρηματο-
δότησης.  Ο συγκεκριμένος κατάλογος των έργων θα αποσταλεί 
στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών με αίτημα να τα χρηματοδοτή-
σει ξεχωριστά από κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όλη αυτή την τετραετία, ο Δήμος εργάστηκε σε πολύ δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες διατηρώντας ένα χαμηλό κόστος προς το 
δημότη και προσπαθώντας να μην περιορίσει την ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει.

Ο ∆ήµος Αγλαντζιάς µέσα σ’ αυτό το αρνητικό τοπίο κατάφερε, 
μετά από μια διετή μεταβατική περίοδο, να είναι συνεπής στις 
πάγιες οικονομικές του υποχρεώσεις, στην αποπληρωμή των δα-
νείων του και να αναπτύξει διάφορα νέα προγράμματα, κυρίως 
κοινωνικού περιεχομένου.

Καλούμε τους δημότες μας να δείξουν κατανόηση για τις τυχόν 
αδυναμίες που προκύπτουν λόγω των οικονομικών δεδομένων 
ένεκα της δραστικής μείωσης της κρατικής χορηγίας και μαζί να 
εργαστούμε ώστε να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών και να βελ-
τιώσουμε την ποιότητα ζωής.

Πρέπει όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δημοτών 
(εκλογικών καταλόγων) να εγγραφούν ώστε να δώσουν αυξημένη 
οικονομική δύναμη στο Δήμο, ώστε να υλοποιήσει στόχους τους 
οποίους σήμερα αδυνατεί να υλοποιήσει.

Καλούμε για μια ακόμη φορά τους δημότες να αγκαλιάσουν το 
δήμο τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι ο δήμος κάνει ό,τι είναι 
δυνατό για τη συνεχή αναβάθμιση ποιότητας ζωής μας, στα πλαί-
σια πάντα των εξαιρετικά στενών οικονομικών δυνατοτήτων του.

Εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί 2016-2018
Η αποκοπή της κρατικής χορηγίας περιορίζει τις δυνατότητες του Δήμου

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΤΑΣ: 

Οι απόψεις 
θα ληφθούν 

σοβαρά 
υπόψη
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Ο Δήμος Αγλαντζιάς διεκδικεί 
Ευρωπαϊκά προγράμματα

Καλλιτεχνικός Διευθυντής για την Κύπρο και την Αγλαντζιά ο Αλκίνοος Ιωαννίδης

«CULTURE REACTIVATED»(CU.RE.): «Επανενεργοποίηση πολιτισμού - 
Εργο κοινών δράσεων στον τομέα του πολιτισμού»

Ο 
Δήμος Αγλαντζιάς, αγκάλιασε την εισήγηση του 
γνωστού Αγλαντζιώτη καλλιτέχνη Αλκίνοου Ιω-
αννίδη, για αναβάθµιση του πολιτιστικού προϊ-
όντος του Δήμου και για αξιοποίηση των υπάρ-

χουσων υποδομών του Δήμου προς όφελος των καλλιτεχνών και 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας.  Αφού λήφθηκε και σχετική από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου,   προχώρησε η συνεργασία και 
κατατέθηκε η πρόταση με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Αγλαντζιάς 
και  την τεχνοκρατική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευ-
κωσίας (ΑΝΕΛ).  

Η πρόταση αφορά δράσεις στον τομέα του πολιτισμού και έχει 
υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 
Ευρωπαϊκού προγράµµατος “Creative Europe”, υπόπρόγραµµα 
“Culture” για υλοποίηση έργων από το έτος 2016 και μετά. Η πρό-
ταση αφορά ένα πολύεπίπεδο, πολύ-τομεακό και πολυεθνές πρό-
γραμμα δράσεων στον τομέα του πολιτισμού. Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος προνοείται η αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων που, προς 
το παρόν, δεν τυγχάνουν χρήσης για ενεργοποίηση δράσεων πολιτι-
στικού περιεχομένου. Παρόμοιου τύπου δράσεις θα διεξαχθούν όχι 
µόνο στο ∆ήµο Αγλαντζιάς, αλλά και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 
χώρες που εκπροσωπούνται μέσω οργανισμών που συμμετέχουν 
στο εταιρικό σχήμα του έργου. Η κάθε χώρα θα  ορίσει έναν καλλι-
τεχνικό διευθυντή ο οποίος θα συντονίσει τις δράσεις. Καλλιτεχνι-
κός Διευθυντής για την Κύπρο και το Δήμο Αγλαντζιάς έχει οριστεί 
διάσημος ο  συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής και ενορχηστρω-
τής κ. Αλκίνοος Ιωαννίδης. Ο κ. Ιωαννίδης θα προΐσταται επίσης της 
διακρατικής ομάδας Καλλιτεχνικών Διευθυντών οι οποίοι θα συνα-
ποφασίζουν και θα σχεδιάζουν από κοινού τις πολιτιστικές δράσεις 
σε διεθνές επίπεδο.     

Το έργο ονοµάζεται “CULTURE REACTIVATED - Project for joined 

activities in the field of 
Culture” (CU.RE.), δηλαδή 
«Επανενεργοποίηση πο-
λιτισμού - Έργο κοινών 
δράσεων στον τομέα του 
πολιτισμού». 

Το εταιρικό σχήμα που 
απαρτίζει τη σύμπραξη 
οργανισμών που θα υλο-
ποιήσει το έργο αποτελεί-
ται από τους:

1.  Δήμο Αγλαντζιά, Κύ-
προ (Επικεφαλής Εταίρος) 

2.  UCAM - Universidad Católica San Antonio de Murcia, Ισπανία

3. SZREDA (Stara Zagora Regional Economic Development 
Agency), Βουλγαρία

4. Orchestra Filarmonica di Torino, Ιταλία

5.  Monsummano Terme, Ιταλία

6.  Roll Out Vision Services Ltd, Κύπρος

7.  Municipal District Prague 9, Τσεχία

8.  Suwalski Oórodek Kultury, Πολωνία

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το έργο θα έχει χρονική διάρκεια 36 μήνες, δηλαδή 3 χρόνια, με 

συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €2.283.410. Η πρόταση 
βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και ανταγωνίζεται εκατοντά-
δες προτάσεις παρόμοιου τύπου που έχουν υποβληθεί στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή από όλες τις χώρες της ΕΕ.

«Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή»

Μ 
ε μεγάλη επιτυχία, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Νεολαίας Αγλαντζιάς, σε 
συνεργασία µε τη Θεατρική Οµάδα 
Προμηθέας, παρουσίασαν τη μαύρη 

κωμωδία  «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» των 

Α. Ρήγα – Δ. Αποστόλου, στις παραστάσεις που δόθηκαν 

στις 11, 12 και 13 Νοεµβρίου 2015 στο Σατιρικό Θέατρο, 

στην Αγλαντζιά.

Συντελεστές της παράστασης ήταν:

Σκηνοθεσία:Χρίστος Κουλουμάς

Έπαιξαν:Άγις Πετρίδης ,Τάνια Μάλικ, ∆ένα Ιωάννου,Χρι-
στόφορος Λιβέρδος,Κωνσταντίνα Οικονόμου,Νικόλ Γρη-
γορίου,Σύλβια Ευθυμιάδου,Χρίστος Κουλουμάς,Μαρία 
Θεοδούλου,Νίκος Αντωνίου και Χρίστος Κουγιούντας.

Εαν έχετε και εσείς ενδιαφέρον, να συμμετάσχετε εθε-
λοντικά σε μελλοντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το 
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας  απευθυνθείτε στο 
email: neolaia.aglantzia@gmail.com

Η δεύτερη πρόταση αφορά δράσεις 
στον επίκαιρο τομέα της ένταξης υπη-
κόων τρίτων χωρών από τοπικές αρχές 
και έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, ‘Δράση 1 – Μέτρα Ένταξης 
από τοπικές κοινότητες/ ΜΚΟ’ για το 
έτος 2015. Η πρόταση αφορά ένα σύν-
θετο πλαίσιο δράσεων στον τομέα της 
ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην 
τοπική κοινωνία. Γενικός στόχος είναι 
η στήριξη της διαδικασίας ένταξης των 
ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία, βελτιώ-
νοντας την ικανότητα κοινωνικής έντα-
ξης, συνοχής και κοινωνικοποίησης, 
καθώς και την πρόληψη του κοινωνι-
κού αποκλεισμού. Επιμέρους στόχοι 
του έργου είναι οι ακόλουθοι:

1.  Βελτίωση της διοικητικής ικανό-
τητας

2.  Στήριξη δράσεων ένταξης για 
υπηκόους τρίτων χωρών

3.  Βελτίωση της αποδοχής των υπη-
κόων τρίτων χωρών από την τοπι-
κή κοινωνία

4.  Στήριξη των τοπικών κοινοτήτων/

ΜΚΟ/δημόσιων φορέων με στό-
χο την καλύτερη προώθηση της 
ένταξης   

Το εταιρικό σχήμα που απαρτίζει τη 
σύμπραξη οργανισμών που θα υλοποι-
ήσει το έργο αποτελείται από τους:

(Επικεφαλής Εταίρος) Δήμος Αγλα-
ντζιάς

Εταίρος 1: Δήμο Στροβόλου

Εταίρος 2: Δήμο Λατσιών

Εταίρος 3: Δήμο Ιδαλίου

Εταίρος 4: Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευ-
κωσίας (ΑΝΕΛ)

Εταίρος 5: Opinion and Action Services 
Ltd

Εταίρος 6: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέ-
ντρο Στροβόλου

Μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Λευκωσίας, συμμετέχουν στο έργο με 
δραστηριότητες οι Δήμοι Γερίου, Τσε-
ρίου και Έγκωμης.

Το έργο θα έχει χρονική διάρκεια 12 
μήνες, δηλαδή 3 χρόνια με συνολικό 
προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 
€150.000.

Μέτρα ένταξης ΥΤΧ από τοπικές κοινότητες 
για το έτος 2015.

Με τη Δέσπω Πλυτά

Η 
οργάνωση Εθελοντές Γιατροί-Κύπρος, ο Πρό-
εδρος κ. Παντελής Δημοσθένους, και το Συμ-
βούλιο της Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα 
και Αγίας Παρασκευής του Harrow, στη Μεγά-

λη Βρετανία, διοργάνωσαν µουσική βραδιά, στις 22 Νοεµβρίου 
2015 στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα.

Η  καταξιωμένη τραγουδοποιός Αγλαντζιώτισσα Δέσπω Πλυτά 
και η  μουσικός Μάρω Σαρρή Στιβαρού στο πιάνο, παρουσίασαν 
ένα ευχάριστο ποιοτικό πρόγραμμα από το ελληνικό πεντάγραμμο και τραγούδια της κυπρι-
ακής μας κουλτούρας.

Τα έσοδα της  εκδήλωσης  διατέθηκαν για τη στήριξη του προγράμματος της Οργάνωσης, 
«Φίλοι Του Παιδιού» το οποίο συμπαραστέκεται ποικιλοτρόπως σε άπορα παιδιά στην Κύπρο.

Α 
πό την Αγγλία και πιο συ-
γκεκριμένα από το Σιέφιλντ 
ήρθε η νέα παγκύπρια επί-
δοση στα 400μ. μικτή, σε 

πισίνα 25µ. Το ρεκόρ πέτυχε ο Θωµάς Τσι-
οπανής του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς, 
ο οποίος συμμετείχε στο Πανεπιστημιακό 
Πρωτάθληµα της Βρετανίας. Ο πρωταθλη-
τής μας, με επίδοση 4.25.12 κατέλαβε την 6η 
θέση, στον τελικό των 400μ. μικτή, η οποία αποτελεί και ΝΠΕ ανδρών.  Στα 200μ. με χρό-
νο 2.05.58 ήταν 7ος και στα 100μ. πεταλούδα με 57.41, βρέθηκε στην 24η της κατάταξης. 

Νέο ρεκόρ από το 
Θωμά Τσιοπανή        

EΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΥΠΡΟΣ

Αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς 

Νότες Αγάπης
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Είδαμε την Αγλαντζιά πιο καθαρή!
Επιστολή προς δημότες για το έτος καθαριότητας

Αγαπητοί συνδημότες

Είδαμε την Αγλαντζιά πιο καθαρή!

Βρισκόµαστε στο τελευταίο στάδιο της εκστρατείας 2015 
έτος καθαριότητας Δήμου Αγλαντζιάς, <<πού τα πετάς ρε;>> 
και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μια  πρώτη αξιολόγη-
ση για την πορεία αυτής της προσπάθειας, με βάση πραγμα-
τικά δεδομένα, δηλαδή την κατάσταση στα άδεια οικόπεδα 
και τη γενική εικόνα καθαριότητας στην Αγλαντζιά, αλλά και 
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί  γύρω 
από τα θέματα της εκστρατείας μας.

ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΜΕ
Μπορούμε να το πούμε με μία μόνο λέξη και μπορούμε να 

το πούµε µε µεγάλη ικανοποίηση: Βελτιωθήκαµε!

Φυσικά, όχι ακόμα σε σημείο να ισχυριστούμε ότι αποκτή-
σαμε ως κοινωνία τέτοιους μηχανισμούς συμπεριφοράς που 
καθιστούν την πόλη μας πρότυπο καθαριότητας και τάξης… 
αυτό που έγινε, με τα πενιχρά μέσα που έχουμε (και θα θέ-
λαμε η κριτική σας να λαμβάνει υπόψη αυτό το δεδομένο), 
είναι μια καλή βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε ώστε να 
φτάσουμε όλο και πιο κοντά στον τελικό στόχο.

Είδαμε, λοιπόν, αποτελέσματα, πρώτα από όλα στο θέμα 
που μαστίζει τις γειτονιές της Αγλαντζιάς, με τα μπάζα και 
όλα τα άχρηστα στα άδεια οικόπεδα και χωράφια να μειώ-
νονται, ειδικά σε κάποιες περιοχές σε εντυπωσιακό βαθμό!

Είδαμε βελτίωση και στα περιττώματα κατοικίδιων ζώων, 
στους δρόμους και τα πεζοδρόμια αν και όχι ακόμα σε βαθ-
μό που να θεωρούμε ότι λύθηκε το πρόβλημα (θα επανέρ-
θουμε σύντομα στο θέμα με περισσότερες και πιο έντονες 
κινητοποιήσεις)

Είδαμε τους δημότες μας να επιλέγουν να τηλεφωνούν στην 
Υπηρεσία Καθαριότητας και να συνεννοούνται για περισυλ-
λογή άχρηστων, κλαδεμάτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.ά.

Είδαμε να αυξάνεται ο όγκος των ανακυκλώσιμων αποβλή-
των, κάτι που έχει τεράστια σημασία, αφού δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα μικρό νησί που παράγει 
δυσανάλογες ποσότητες σκουπιδιών.

Η ΘΕΙΑ ΝΙΤΣΑ
Είδαμε δημότες μας να συζητούν, χαμογελώντας, με τη 

Θεία Νίτσα που ορίσαµε ως πρέσβειρα καθαριότητας και µε 
αφορμή αυτή την αγαπητή προσφιλή και οικεία φιγούρα να 
προβληματίζονται, να ευαισθητοποιούνται, συμβάλλοντας ο  
καθένας με τα δικό του τρόπο στη βελτίωση του περιβάλ-
λοντος.

Είδαμε τα σχολεία μας, να μπαίνουν μπροστά στην προ-

σπάθεια και υπερβάλλοντας εαυτόν να δημιουργούν και να 
εφαρμόζουν δράσεις που προωθούσαν τα μηνύματα της  
εκστρατείας. Τα παιδιά, όπου τους δόθηκε βήμα, για παρά-

δειγμα στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Παιδιών, δηλώνουν 
κατηγορηματικά ότι επιθυμούν μια καθαρή Αγλαντζιά και εί-
ναι πρόθυμα να εργαστούν για αυτό το σκοπό. Ας παραδειγ-
ματιστούμε εμείς οι μεγάλοι!

Είδαμε αρκετούς δημότες μας, και τους ευχαριστούμε ιδι-
αιτέρως  να ανταποκρίνονται θετικά στη στατιστική έρευνα 
συνηθειών που διεξαγάγαμε αναφορικά με τα σχετικά ζητή-

ματα, δίνοντάς μας χρήσιμες πληροφορίες αλλά και ειση-
γήσεις για τη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την καθαριότητα του 
δήμου μας.

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα καθαριότητας που αντιμετωπί-

ζει ο Δήμος και τελικά και οι δημότες, κάτι που επιβεβαι-
ώθηκε και από την ηλεκτρονική έρευνα της εκστρατείας 
μας «πού τα πετάς ρε;», είναι οι παράνομες χωματερές, τα 
άδεια οικόπεδα, τα οποία γεμίζουν με κάθε λογής σκου-
πίδια, μπάζα και άχρηστα αντικείμενα.

Οι εισηγήσεις σας, αποτελούν σε αυτό το στάδιο, ένα 
είδος think tank που επεξεργαζόμαστε με προσοχή, θέ-
λοντας να καταλήξουμε σε μια σειρά από προτάσεις που 
θα θέσουµε ενώπιΟν σας για συζήτηση και κατ’ επέκταση 
στην υλοποίηση αυτών που θα κριθούν ως εφικτές και πιο 
αποτελεσματικές . Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας 
να εφαρμόσουμε στην πράξη και ουσιαστικά, το σύνθημά 
μας «Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ» . Γιατί μόνο μέσα 
από την δική μας προσωπική και συλλογική προσπάθεια, 
είναι δυνατό να καταστεί ο Δήμος μας παράδειγμα καθα-
ριότητας και σεβασμού στο περιβάλλον μας.

ΥΣ 1
Αυτό το τελευταίο διάστημα του έτους καθαριότητας, 

είχαμε σχέδια να προβούμε σε μερικές ακόμα δράσεις 
με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση στα θέ-
ματα καθαριότητας. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα 
πίσω, και να δώσουμε τη βαρύτητά μας στην προετοιμα-
σία της διαδικασίας θέσπισης μέτρων για τις παράνομες 
πρακτικές, μέτρα που θα επιλεχτούν στο τέλος από εσάς!

ΥΣ 2
Θέλουµε εδώ να ξεκαθαρίσουµε ότι η διατήρηση καθα-

ρών των άδειων οικοπέδων, εκτός από την αναβάθμιση 
συνολικά, της ποιότητας ζωής μας, έχει άμεσα, πρακτικά 
οφέλη για το Δήμο, οφέλη που ο Δήμος θα επιστρέψει με 
τον άλφα ή βήτα τρόπο πίσω στους δημότες. Για αυτό δεν 
εφησυχάζουμε. Προσπαθούμε καθημερινά για το καλύ-

τερο!

Σας ευχαριστούμε!

Επιτροπή Έτους Καθαριότητας του Δήμου Αγλαντζιάς 

Τα αδέσποτα ζωάκια βρήκαν σπίτι 
στο 6ο «METRO Animal Day!»

«Εμείς καθαρίζουμε, εσείς τα 
διατηρείτε καθαρά»

Τ ην Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για 6η 
συνεχή χρονιά το METRO Animal Day 
στα METRO Λευκωσίας, Λάρνακας, 

Παραλιμνίου και Λεμεσού, ταυτόχρονα! Η προσέλευση 

του κόσμου και οι υιοθεσίες που πραγματοποιήθηκαν, 

απέδειξαν για ακόμη μια φορά την τεράστια αγάπη του 

κόσμου για τα αδέσποτα ζωάκια της Κύπρου μας.

Συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκαν ζωάκια από 6 συνολι-

κά καταφύγια της Κύπρου. Για κάθε ζωάκι, τα METRO 

συνεισφέραν το ποσό των €20 στο πακέτο υιοθεσίας, 

το οποίο περιλάμβανε εμβόλια, microchip και στείρω-

ση. Ακόμη, η Friskies πρόσφερε για κάθε ζώο τροφές 

αξίας €30.

Όσοι παρευρέθηκαν, εκτός από τις συγκινητικές στιγ-

μές που έζησαν βλέποντας τα αξιαγάπητα μικρά ζωά-

κια, στήριξαν και τις φιλοζωικές οργανώσεις που ήταν 

στις εκδηλώσεις και είχαν αναμνηστικά δωράκια προς 

πώληση. Το έργο των εθελοντών ήταν τεράστιας σημα-

σίας, σε όλες τις τοποθεσίες των εκδηλώσεων, αποδει-

κνύοντας την ανιδιοτελή τους αγάπη για τα αδέσποτα 

ζωάκια της Κύπρου μας. Ήταν μια μέρα αφιερωμένη 

αποκλειστικά σε αυτά και στους νέους ιδιοκτήτες τους, 

που τους χάρισαν ένα σπιτικό και μια ζεστή αγκαλιά.

Επισκεφτείτε τα METRO σε Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρ-

νακα και Παραλίμνι και στο metro.com.cy
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