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Συνέντευξη του Δήμαρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα

«Επιδιώκω
εκσυγχρονισμό
της Δημοτικής
Υπηρεσίας»

Σε κατάθεση οράματος και στόχων προχώρησε ο νέος Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Κώστας Κόρτας, κατά τη σύντομη συνέντευξη
που μας παραχώρησε πρόσφατα, δηλώνοντας εμφαντικά πως
βασική του προτεραιότητα έχει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Δημοτικής Υπηρεσίας. Δεύτερη σημαντική προτεραιότητα προσθέτει, «η ενεργός συμμετοχή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου αποκεντρώνοντας τον τρόπο λειτουργίας του,
δημιουργώντας συνθήκες συλλογικότητας και αναβαθμίζοντας
τις επιτροπές του Δήμου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
Συνέντευξη:

Δρ Ανδρέας Μαλλούππας

«Ήταν λάθος να κλείσουμε το ΑΤΙ»,
δηλώνει στην εφημερίδα…

>>Σελ. 8
Περιβάλλον:

Πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση»
Πρωτοποριακό περιβαλλοντικό
πρόγραμμα εφαρμόζεται σε σχολεία του Δήμου Αγλαντζιάς.

>>Σελ.3

Αποκριάτικη παρέλαση
Σε ρυθμούς καρναβαλίστικους
για δεύτερη χρονιά

>>Σελ. 13

Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε η καρναβαλίστικη παρέλαση που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά ο Δήμος σε συνεργασία με το κατάστημα New
Boomer την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Κερύνειας.
Στην παρέλαση συμμετείχαν γύρω στα 800 άτομα, τα οποία προσέφεραν
στους δημότες στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς..

Μαθητές εν δράσει:

«Η Κύπρος στην Ευρώπη»

Η Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας, Νεολαίας
και Αθλητισμού της ΕΕ, κ. Ανδρούλα Βασιλείου επισκέφτηκε δημοτικό σχολείο στην Αγλαντζιά.

>>Σελ.6

Ποδήλατα για όλους!

Κι όλα στην πόλη κυλούν καλύτερα

>>Σελ. 13
Υπηρεσία ΠρασίνοY:

Χρίστος Προκοπίου

Όλα μέσω internet
Γνώρισε την ιστοσελίδα
του Δήμου Αγλαντζιάς

Επιτυχημένη αποδεικνύεται η μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης ποδηλάτων, με τη συχνότητα χρήσης των ποδηλάτων από το
κοινό σε περίοδο χειμώνα, να προμηνύει την καλή εξέλιξη του νέου συστήματος μετακίνησης εντός της μείζονος Λευκωσίας.
Το πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων εγκαταστάθηκε τους τελευταίους μήνες
του καλοκαιριού και τέθηκε σε λειτουργιά τον Οκτώβριο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν πέντε μήνες και η μηνιαία καταμέτρηση του αριθμού
των χρήσεων των ποδηλάτων αφήνουν ευχαριστημένη τη Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας(ΔΕΠΛ).

>>Σελ. 10

Όσοι δε γνωρίζατε για την ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς
καιρός είναι να τη μάθετε, διότι θα σας κάνει τη ζωή πιο
εύκολη, αφού εκεί θα βρείτε τα πάντα για το Δήμο και θα
αποκτήσετε το πλεονέκτημα της γρήγορης πρόσβασης σε
χρήσιμες πληροφορίες και δημοτικές υπηρεσίες.
Στα πλαίσια των συνεχών του προσπαθειών για συνεχή
αναβάθμιση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ο Δήμος Αγλαντζιάς κατασκεύασε εδώ και αρκετό καιρό
ιστοσελίδα…

>>Σελ. 14

Πράσινο Δήμο της Κύπρου χαρακτηρίζει την Αγλαντζιά σε συνέντευξη του ο Επιθεωρητής Κήπων
και Πρασίνου.

>>Σελ. 16

Όλα
τα νέα λεπτό προς λεπτό
www.ikypros.com
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:

mayor@aglantzia.org.cy
● Κώστας Κόρτας - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 22462195
● ΜΥΡΑΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
22462195 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκλογή Αντιδημάρχου στην Αγλαντζιά

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

● ΧΑΡΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
22462196 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy
● ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 22462196
maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
andri.eftichiou@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΡΗ ΒΙΤΣΑΪΔΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

ΦΑΞ: 22455799 mail@aglantzia.org.cy
● ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462197
Xenia.Demetriou@aglantzia.org.cy
● ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462194 Michael.Markides@aglantzia.org.cy
● ΔΕΣΠΩ ΠΙΤΡΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 22462194
despo.pitri@aglantzia.org.cy
● ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy
● ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy
●	ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 22462251

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22332755 treasurer@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
22462048 Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy
● ΠΟΛΑ ΠΑΤΤΙΧΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462056 Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy
●	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΔΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 22462056
George.Geroudes@aglantzia.org.cy
● ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΜΙΤΣΗ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ
22462056 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

Πρεμιέρα για το νέο Δήμαρχο και το νέο 16μελές Δημοτικό
Συμβούλιο Αγλαντζιάς, το οποίο στην πρώτη ανοιχτή του
συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012, στο Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί», εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο Ευγενία Αλετρά, από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ.

Η Συμβολή της Κατάλυσης στην Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Διάλεξη «στο σκαλί» Αγλαντζιάς

Στα πλαίσια του θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου που
εφαρμόζουν συνεργατικά ο Δήμος Αγλαντζιάς, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «Η Συμβολή της Κατάλυσης στην
Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας».
Εισηγητής της διάλεξης που δόθηκε αρχές Δεκεμβρίου στην
αίθουσα «Σπηλιές» του Πολιτιστικού Κέντρου«Σκαλί» Αγλαντζιάς ήταν ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο
Ετερογενούς Κατάλυσης στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Χρίστος Καλαμαράς και συντονιστής ο καθηγητής στο Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου, διευθυντής
του Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης και Αναπληρωτής
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών κ. Άγγελος Ευσταθίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ!
Όσοι ενδιαφέρονται να καταχωρήσουν διαφημίσεις στην εφημερίδα του Δήμου, μπορούν
να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δημαρχείου στο τηλέφωνο 22 46 21 96 ή 99 69 88 00
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ατζέντα του σημερινού Δημάρχου Αγλαντζιάς

«Επιδιώκω τον
εκσυγχρονισμό
της Δημοτικής
Υπηρεσίας»
Σε κατάθεση οράματος και
στόχων προχώρησε ο νέος
Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ.
Κώστας Κόρτας, κατά τη σύντομη συνέντευξη που μας
παραχώρησε
πρόσφατα,
δηλώνοντας εμφαντικά πως
βασική του προτεραιότητα
έχει τον εκσυγχρονισμό και
την αναβάθμιση της Δημοτικής Υπηρεσίας.
«Άρχισε η συζήτηση για το νέο πενταετές πρόγραμμα»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΦΑΞ: 22455798
engineer@aglantzia.org.cy
topikosxedio@aglantzia.org.cy
● ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 22462155
Prokopis.pattichis@aglantzia.org.cy
● ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / AN. ΔΗΜΟΤ.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 22462154
Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy
● ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22462156 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy
● ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22462157
● ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22462159
costas.perikleous@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ 22874865
andia.papadouri@aglantzia.org.cy
● ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ
antonis.panagi@aglantzia.org.cy
● ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΠΑ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462158 christina.kappa@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

● ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 22462057
christos.Mavros@aglantzia.org.cy
● ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΗΣ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
● ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

health@aglantzia.org.cy
● ΚΥΠΡΟΣ ΒΟΥΔΙΑΣ - ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ 22462059 k.voudhias@aglantzia.org.cy
● ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Michalis.Pantelides@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:

● ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ
	ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22462142 christos.prokopiou@aglantzia.org.cy

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στο Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Άγιος Βασίλης ήρθε με άμαξα!

Λαμπερά ήταν τα Χριστούγεννα και
φέτος στο Δήμο Αγλαντζιάς, με τις
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις να
προσφέρουν χαρά σε όλους τους
δημότες, και κυρίως τα παιδιά που
απόλαυσαν τον ερχομό του Άγιου
Βασίλη με άμαξα στο πολιτιστικό
κέντρο «το σκαλί» την Πρωτοχρονιά.
Πρώτη όλων των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αγλαντζιάς, έλαβε χώρα την Τρίτη 20
Δεκεμβρίου με τις μελωδίες των χορωδιών του Γυμνασίου και Λυκείου
Αρχ. Μακαρίου Γ’, της Δημοτικής και
Παιδικής Χορωδίας Αγλαντζιάς και
του Λυρικού Ωδείου Κύπρου να προ-

22462143 library@aglantzia.org.cy
Ειρήνη - Κυριακή Παπανικολάου - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
eirini.papanicolaou@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

● ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ 22462233

ρισκόμενους.
Τις Χριστουγεννιάτικες του εκδηλώσεις ο Δήμος Αγλαντζιάς ολοκλήρωσε την Πρωτοχρονιά, με τον Άγιο
Βασίλη να φτάνει με την άμαξα στο
Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί», συνοδευόμενος από τον νεοεκλεγέντα
Δήμαρχο Κώστα Κόρτα, προσφέροντας δώρα στα παιδιά που θέλησαν
να δουν τον Άη Βασίλη από κοντά.
Του Άγιου Βασίλη προηγήθηκε παράσταση θεάτρου σκιών με τον Καραγκιοζοπαίχτη Γιώργο Ιδαλία.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο χορηγό των χριστουγεννιάτικων του εκδηλώσεων
που είναι η ΣΠΕ Λήδρα.

TAYTOTHTA:

ΦΑΞ: 22462240
culture@aglantzia.org.cy
skali@aglantzia.org.cy
● ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 22462058
Maria.Nicolaou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

ετοιμάζουν τα Χριστούγεννα. Στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στη Λεωφόρο Κερύνειας, συμμετείχαν ο Τενόρος Αντώνιος Κουτρουπής
συνοδευόμενος στο πιάνο από την
Ίννα Κουτρουπή, αλλά και η Δέσπω
Πλυτά με τραγούδια. Ακολούθως,
την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011
διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Στ’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς η χριστουγεννιάτικη
γιορτή για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Η εκδήλωση είχε ψυχαγωγικό και
κοινωνικό χαρακτήρα και περιελάμβανε τραγούδια, κληρώσεις και προσφορά δώρου σε όλους τους παρευ-
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Πως αισθάνεστε που οι δημότες της
Αγλαντζιάς σας ανάθεσαν το τιμόνι του
Δήμου;
Σίγουρα ένα αίσθημα ικανοποίησης γιατί
ο δημότης της Αγλαντζιάς αντίκρισε θετικά την πρόταση την οποία του προτείναμε και η οποία καλύπτει όλο το φάσμα
λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου
μας.
Όμως παράλληλα είναι και ένα αίσθημα
ευθύνης γιατί οι δημότες σε εμπιστεύονται και καλείσαι να φέρεις σε πέρας ένα
δύσκολο έργο, σε μια περίοδο κατά την
οποία έχεις να αντιμετωπίσεις αντίξοες
συνθήκες κοινωνικο - οικονομικές. Αίσθημα ευθύνης γιατί πρέπει να φανούμε
αντάξιοι των προσδοκιών των δημοτών
μας.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας ως
Δήμαρχος;
Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της
Δημοτικής Υπηρεσίας θεωρώ ότι είναι
από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες,
ώστε να μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σημερινές απαιτήσεις των δημοτών, αλλά και να δύναται
να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό
στην υλοποίηση του προγράμματος του
νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ενεργός συμμετοχή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου αποκεντρώνοντας τον
τρόπο λειτουργίας του, δημιουργώντας
συνθήκες συλλογικότητας και αναβαθμίζοντας τις επιτροπές του Δήμου. Να
αυξήσουμε τη συμμετοχικότητα, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τη δημοκρατία
σε τοπικό επίπεδο.
Θα προχωρήσουμε στον οικονομικό και
αναπτυξιακό επανασχεδιασμό ιεραρχώ-

ντας τις προτεραιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες που
επικρατούν στο Δήμο μας, αλλά και ευρύτερα, ένεκα της παγκόσμιας και τοπικής οικονομικής κρίσης.
Έργα, τα οποία επηρεάζουν και αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας του Δήμου οικονομικά ή επηρεάζουν οικονομικά ακόμα και τους ίδιους τους δημότες πιθανό
να ανασταλούν για κάποια χρονική περίοδο, ώστε να δώσουμε ανάσες δίδοντας
ιδιαίτερη σημασία στις άμεσες ανάγκες
των δημοτών μας.
Ο εκσυγχρονισμός των Λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου είναι
έργο το οποίο πρέπει να προχωρήσει τάχιστα, γιατί θα συμβάλει ουσιαστικά και
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής,
πέρα από τις άλλες θετικές επιδράσεις
που σίγουρα θα προκύψουν, όπως περιβάλλον και ενέργεια.
Το Δημοτικό Γραφείο Εργασίας, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη, η Γραμμή του πολίτη, η λειτουργία του Ανοικτού
Σχολείου, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
είναι θέματα τα οποία περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα και μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, χωρίς κόστος κάποια από
αυτά και τα οποία θα αναβαθμίσουν την
παροχή υπηρεσιών. Ήδη το θέμα της
στέγασης του Κοινοτάρχη στα Γραφεία
του Δήμου υλοποιήθηκε με το διορισμό
του νέου Κοινοτάρχη και σίγουρα θα
συμβάλει θετικά στην εξυπηρέτηση των
δημοτών.
Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία θεωρώ ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες,
αλλά οριστικές αποφάσεις θα πάρει το
Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άρχισε ήδη
η συζήτηση για το νέο πενταετές πρόγραμμα και αφού αξιολογηθούν όλα τα
δεδομένα, οικονομικά, κοινωνικά. Εδώ
θέλω να σημειώσω ότι δυστυχώς η οικονομική κατάσταση του Δήμου μας είναι
τροχοπέδη για την υλοποίηση αρκετών
στόχων. Το γνωρίζαμε, αλλά με τα νέα
δεδομένα είναι ακόμη ποιο δύσκολη.
Συλλογικά όμως όλοι θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών.
Κλείνοντας την απάντηση σε αυτό το
ερώτημα σας, πρέπει να σημειώσω ότι
ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που
ήδη αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο
είναι η Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η Αγλαντζιά θα είναι
το κέντρο της Ευρώπης για έξι μήνες.
Πάρα πολλά πρέπει να γίνουν από πλευράς Δήμου, γι’ αυτό είχαμε πρόσφατα
συνάντηση με τον Υφυπουργό για θέματα Προεδρίας κ. Μαυρογιάννη, μαζί με
το επιτελείο του και τους υπευθύνους
των Τμημάτων του Δήμου, όπου ανασκο-

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς,
κ. Κώστας Κόρτας

«Η Αγλαντζιά θα είναι το κέντρο
της Ευρώπης για έξι μήνες»
πήθηκε η μέχρι τώρα κατάσταση και καθορίστηκε στρατηγική υλοποίησης των
στόχων.
Πόσο χρήσιμη θα είναι για σας η προϋπηρεσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο
Αγλαντζιάς;
Η εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου
σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια,
αλλά και ως Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, πιστεύω ότι θα συμβάλει θετικά
και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση
των οποιοδήποτε δυσκολιών προκύπτουν, όπως είναι φυσικό στην αρχή μιας
νέας πορείας. Επίσης η προσαρμογή στα
νέα καθήκοντα, πιστεύω ότι θα είναι πιο
σύντομη.
Ακόμη η γνώση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και της λειτουργίας των
Υπηρεσιών του Δήμου θα βοηθήσει στην
πιο γρήγορη υλοποίηση των στόχων που
έχουμε θέσει.
Στο προεκλογικό σας πρόγραμμα προτάσσατε μια νέα σχέση μεταξύ Δήμου
– Δημοτών με διαφάνεια, διάλογο, διαφάνεια και συλλογικότητα ενώ μιλήσατε και για αναβάθμιση των υπηρεσιών
του Δήμου και ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου του. Πως νομίζετε ότι θα
πετύχετε αυτά;
Ήδη άρχισε η ενδελεχής ενημέρωση του
Δημοτικού Συμβουλίου για καίρια ζητήματα που μας απασχολούν με διαφάνεια,
ώστε να μπορούμε να πάρουμε συλλογικά τις αναγκαίες αποφάσεις. Αναπτύσσουμε εις βάθος και ουσιαστικό διάλογο
με τα διάφορα τμήματα των Υπηρεσιών
του Δήμου και σύντομα, αφού έχουμε τις
απαραίτητες εκθέσεις θα αρχίσουμε την

εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών που
θα αναδείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο
του Δήμου μας.
Παράλληλα, καθημερινά έχουμε συναντήσεις με τα οργανωμένα σύνολα της
περιοχής μας και δημότες, ώστε μέσα
από το διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών να αναπτύξουμε ουσιαστικά τη νέα
σχέση μεταξύ Δήμου και δημοτών, όπως
την έχουμε εξαγγείλει.
H συλλογικότητα υλοποιείται σε αρκετά
επίπεδα όπως με την εκπροσώπηση του
Δήμου σε αρκετά όργανα και εκδηλώσεις
από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
της Υπηρεσίας, πέραν του Δήμαρχου.
Στις συναντήσεις του Δημάρχου συμμετέχουν οι Πρόεδροι των αντίστοιχων
Επιτροπών και Λειτουργοί της Δημοτικής
Υπηρεσίας, πράγμα το οποίο συμβάλλει
στη διαφάνεια, στη συλλογικότητα και
την αποτελεσματικότητα.

Λείπουν
οι υποδομές
Τι θεωρείτε ότι λείπει από την Αγλαντζιά;
Στην Αγλαντζιά, λόγω της εισβολής,
αλλά και της ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης είχαμε μια ραγδαία
ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη δεν συνοδεύτηκε και με τις ανάλογες υποδομές, οι οποίες θα υποδέχονταν με
επάρκεια τόσο την ανάπτυξη όσο και
τον πληθυσμό που συνόδευσε αυτή
την ανάπτυξη, όπως σύγχρονο οδικό δίκτυο, υποδομές για τη νεολαία,
υποδομές για τους φοιτητές, υποδομές για τους ανθρώπους της Τρίτης
Ηλικίας, αλλά και στοχευμένες στρατηγικές για όλο το φάσμα λειτουργίας
ενός σύγχρονου Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς
Νέος Δήμαρχος και νέα πρόσωπα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς ήταν το αποτέλεσμα
των δημοτικών εκλογών. Η εφημερίδα Εν δήμω Αγλαντζιάς παρουσιάζει όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Ο κ. Κώστας Κόρτας, Δήμαρχος Αγλαντζιάς - υπεύθυνος για θέματα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στο ΔΗΚΟ.

Η κ. Ευγενία Αλετρά, Αντιδήμαρ- Ο κ. Μάριος Χειρίδης, επιχειρημα- Ο κ. Μάριος Ριαλάς, διευθυντής Η κ. Νίτσα Κυριακίδου, διευθυντικό
χος - ιδιωτική υπάλληλος - εκπρο- τίας και δημοτικός σύμβουλος του της Samsung και δημοτικός σύμ- στέλεχος σε ασφαλιστικό οργανιΔΗΣΥ.
βουλος με τον ΔΗΣΥ.
σμό και δημοτική σύμβουλος με τον
σωπεί το ΑΚΕΛ.
ΔΗΣΥ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Ιστορία τεσσάρων χιλιάδων χρόνων
Φωτογραφία: Βασίλης Καφαντάρης

Άρωνας

Επίκεντρο των πρώτων ανασκαφών της περιοχής, τόσο από Γερμανούς αρχαιολόγους όσο και από Άγγλους, αποτέλεσε o επιβλητικός
τραπεζοειδής λόφος στα ανατολικά της Αγλαντζιάς, που είναι γνωστός με τα ονόματα Λεοντάρι Βουνό ή Λιονταρόβουνος ή Άρωνας.
Στο λόφο βρέθηκε αριθμός τάφων της Εποχής του Ορείχαλκου
(3200-1100 π.Χ.). Ένας προϊστορικός οικισμός που ανακαλύφθηκε
στον Άρωνα, κτισμένος σε καίρια θέση για την άμυνα της περιοχής, είναι πολύ πιθανό, κατά την πρώτη φάση της ιστορίας του, να
είχε το χαρακτήρα στρατιωτικής εγκατάστασης.

Ο κ. Γεώργιος Πατσαλής, συνταξιούχος και
δημοτικός σύμβουλος με τον ΔΗΣΥ.

Η κ. Αντωνία Λίτσα Ιακωβίδου, διευθύντρια στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου και δημοτική
σύμβουλος με τον ΔΗΣΥ.

Ο κ. Ανδρέας Ταλιαδώρος, Τμηματάρχης στη
ΣΠΕ Λήδρας και δημοτικός σύμβουλος με το
ΑΚΕΛ.

Η κ. Έλενα Λάντα, οικοκυρά και δημοτικός
σύμβουλος με το ΑΚΕΛ.

Επίσκεψη του Πρέσβη της
Ελλάδος στο Δήμο
Αγλαντζιάς
Ο
Πρέσβης της
Ελλάδος στην Κύπρο κ. Βασίλης
Παπαϊωάννου επισκέφθηκε στις 5
Μαρτίου 2012, τα
Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς και
είχε φιλική εθιμοτυπική συνάντηση
με το Δήμαρχο Κώστα Κόρτα με την
ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως Δήμαρχος Αγλαντζιάς.

Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα η ιστορία της Αγλαντζιάς
αρχίζει, τουλάχιστον, από το 3.888 π.Χ. Οι πρώτες αρχαιολογικές
ανακαλύψεις στην περιοχή Αγλαντζιάς πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, εποχή στην οποία ανάγονται
και οι παλαιότερες ανασκαφές στην Κύπρο γενικότερα.

Κάστρο Λα Κάβα
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Για τον έλεγχο των προσβάσεων και του δρόμου που οδηγούσε
στη Λευκωσία από τη Λάρνακα, χρησίμευε και το μεσαιωνικό κάστρο Λα Κάβα, που κτίστηκε στον ίδιο χώρο (Άρωνας), στο μέσο
περίπου της επίπεδης κορυφής του λόφου, γύρω στα 1385 μ.Χ.
από το Βασιλιά Ιάκωβο A’.
Το Λα Κάβα καταστράφηκε το 1426 από τους Μαμελούκους. Ξανακτίστηκε, αλλά την τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα οι Βενετοί
το ανατίναξαν. Μετά από επιδιορθώσεις οι Οθωμανοί χρησιμοποίησαν τον μεγαλύτερο από τους δυο πύργους του κάστρου ως
πυριτιδαποθήκη.
Τη φθορά της εγκατάλειψης κατά τον 18ο αιώνα συμπλήρωσε το
γκρέμισμα των τοίχων του κάστρου το 1878 και η χρησιμοποίηση
των λίθων του για την ανέγερση του ναού της Φανερωμένης στη
Λευκωσία. Το κάστρο Λα Κάβα είναι το μοναδικό μεσαιωνικό μνημείο που σώζεται στην περιοχή της Αγλαντζιάς και ένα από τα λίγα
κάστρα της Κύπρου.

Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αρχαίων μνημείων του Περί
Αρχαιοτήτων Νόμου του 1905 (που αναθεωρήθηκε το 1915) ως
ένα από τα τέσσερα αρχαία μνημεία της επαρχίας Λευκωσίας.

Καφίζιν

Το Καφίζιν ή μικρός Άρωνας, είναι αρχαιολογικός χώρος, κοντά
στην περιοχή του λόφου Άρωνας.
Στο χώρο αυτό υπάρχει σπήλαιο λατρείας Νύμφης, εντός του οποίου βρέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά έργα τέχνης και επιγραφές
σε κυπροσυλλαβική και αλφαβητική γραφή. Αγγεία με αναθηματικές επιγραφές αποτελούν το σύνολο σχεδόν των αφιερωμάτων
στο σπήλαιο του Καφιζιού. Τα αφιερώματα στο Νυμφαίο του Καφιζιού, αγγεία και σκεύη, ενεπίγραφα ή μη, είναι αντιπροσωπευτικά των τύπων κεραμικής της ντόπιας κατασκευής.
Μεγάλη είναι η ποικιλία των σχημάτων και μερικά είναι μοναδικά.
Τα αφιερώματα περιλαμβάνουν κύπελλα διαφόρων παραλλαγών,
σκύφους, οινοχόες, θήλαστρα, κανθάρους, λαγύνους, μαγειρικά
σκεύη, τηγάνια, λεκάνες, πρόχους, σύνθετα αγγεία, υδρίες, αμφορείς, ρυτά, πίθους και πώματα πίθων, επίνητρα που μαρτυρούν
την άσκηση υφαντικής κ.α.
Με βάση ημερομηνίες, που σημειώνονται σε ορισμένες επιγραφές, η χρήση του Νυμφαίου χρονολογείται στην Ελληνιστική Περίοδο και συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 225 - 218 π.Χ., δηλαδή από
το 23ο έτος βασιλείας του Πτολεμαίου του Ευεργέτη ως το 4ο έτος
του Πτολεμαίου Φιλοπάτορα.Αξιοσημείωτο είναι ότι η περιοχή είναι γεμάτη από όστρακα.

Λευκομιάτης

Στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η Αγλαντζιά βρισκόταν κατά
τα μεσαιωνικά χρόνια, ο οικισμός Λευκομιάτης.
Μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς, το 1571, ο
οικισμός παρακμάζει. Αρχίζει να συγκροτείται σε αυτοτελή αγροτικό οικισμό στα τέλη του 18ου αιώνα. Οι κάτοικοι ασχολούνταν
με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη λατόμευση.

Κατά τη συνάντηση, πέραν της αλληλοενημέρωσης,
αντάλλαξαν απόψεις για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
ιδιαίτερα οι πολίτες της Ελλάδας.
Επίσης ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς ενημέρωσε τον κ.
Παπαϊωάννου για την πρωτοβουλία του Δήμου
Αγλαντζιάς να στηρίξει τους δημότες Ζωγράφου και
Καλαμάτας, με τους οποίους ο Δήμος είναι αδελφοποιημένος.
Ο Πρέσβης ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την ενημέρωση που έτυχε και συμφώνησαν να έχουν τακτική
επικοινωνία για αναβάθμιση και ενίσχυση των σχέσεων τους.

Απομάκρυνση

αυθαίρετων πινακίδων
Ο Δήμος Αγλαντζιάς μέσα στα πλαίσια εξωραϊσμού της περιοχής του, καλεί όλους όσους έχουν
τοποθετήσει αυθαίρετα διαφημιστικές πινακίδες
σε δημόσιους χώρους να τις μετακινήσουν μέχρι
τέλος Μαρτίου 2012.
Εάν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία δεν έχουν
μετακινηθεί, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην
απομάκρυνση τους.

Αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου

Ανάγκη εφαρμογής εντομοκτόνων στις φοινικιές
Ο κ. Μιχάλης Μαυρουδής, επιχειρηματίας
και δημοτικός σύμβουλος με το ΑΚΕΛ.

Ο κ. Πανίκος Πέτρου, υπάλληλος του
υπουργείου Άμυνας και δημοτικός σύμβουλος με την Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών.

Ο κ. Μίκης Πίτσιακκος, επιχειρηματίας και
δημοτικός σύμβουλος με το ΔΗΚΟ.

Ο κ. Παναγιώτης Καλλής, οικοδόμος και
δημοτικός σύμβουλος με την Ανεξάρτητη
Κίνηση Πολιτών.

Ο κ. Μαρίνος Κλεάνθους, δικηγόρος-πανεπιστημιακός και δημοτικός σύμβουλος
με το ΔΗΚΟ.

Ο κ. Ιορδάνης Ιορδάνους, διευθυντής σε
εμπορική Τράπεζα και δημοτικός σύμβουλος με την ΕΔΕΚ.

Ο κ. Ανδρέας Χαμπάκης, βοηθός γγ του
ΔΗΚΟ και δημοτικός σύμβουλος Αγλανζιάς.

Ο κ. Δημήτρης Κ. Χατζησάββα, χειρούργος οδοντίατρος και δημοτικός σύμβουλος
με το ΕΥΡΩΚΟ.

Σε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δημαρχείου Αγλαντζιάς με λειτουργούς του
υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος αποφασίστηκε όπως γίνει
ενημέρωση των δημοτών για τον κόκκινο
ρυγχωτό κάνθαρο και έκκληση προς όλους
τους κατόχους φοινικιών για λήψη μέτρων
καταπολέμησης του εντόμου.
Το έντομο Rhynchophorusferrugineus είναι
ένα έντομο ιθαγενές της Νοτιανατολικής
Ασίας και θεωρείται ως ο σημαντικότερος
εχθρός των φοινικοειδών. Στην Κύπρο εκτιμάται ότι εισέβαλε μέσω εισαγόμενων φοινικιών και η παρουσία του καταγράφηκε για
πρώτη φορά στη Λεμεσό το 2006, ενώ κατά
το τέλος του 2010 εντοπίστηκε και στη Λευκωσία, στο Δημόσιο Κήπο.
Λόγω της ταχείας εξάπλωσής του αλλά και
της σοβαρής καταστροφής
που προκαλεί στα φοινικοειδή, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει εκδώσει
την Κοινοτική Απόφαση
2007/365/ΕΚ για υποχρεωτική λήψη μέτρων από τα κράτη
μέλη για αντιμετώπιση του
εντόμου αυτού.
To ενήλικο στάδιο του εντόμου
Rhynchophorusferrugineus.

έχει μέγεθος περίπου 3,5cm, με έντονο κόκκινο-καφέ χρώμα και έχει την ικανότητα να
πετά και να μεταναστεύει για να προσβάλει
άλλες φοινικιές. Κάθε θηλυκό γεννά περίπου
250 αυγά.
• Ο εντοπισμός του εντόμου στα αρχικά στάδια προσβολής είναι ιδιαίτερα δύσκολος,
γιατί ο βιολογικός του κύκλος συμπληρώνεται εντός του φυτού. Τα αρχικά συμπτώματα
είναι η κατάρρευση των κεντρικών φύλλων
της φοινικιάς, ενώ σε προχωρημένο στάδιο
παρατηρείται πλήρης μάρανση της κόμης
που παίρνει το σχήμα ομπρέλας (βλ. φώτο).
Το Τμήμα Γεωργίας προτρέπει όλους τους
ιδιοκτήτες τέτοιων φοινικιών να προβαίνουν
σε εφαρμογή εντομοκτόνων με λούσιμο της
κορυφής για προστασία των φυτών τους,
αλλά και για παρεμπόδιση της εξάπλωσης
του επιβλαβούς αυτού εντόμου.

Φοινικιές P. canariensis
προσβεβλημένες σε
προχωρημένο στάδιο.

• Το έντομο αυτό προσβάλλει ορισμένα είδη φοινικιάς με κύριο ξενιστή την
Phoenixcanariensisη οποία έχει χοντρό κορμό και φτερώδη σκουροπράσινα φύλλα με
πυκνή διάταξη («καλλωπιστική φοινικιά»,
βλέπε φώτο).
• Η προνύμφη αναπτύσσεται στο εσωτερικού του ψευδοκορμού συνήθως στην κορυφή και προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά αφού

τρέφεται με τους ιστούς του φυτού μέχρι
την ολοκληρωτική ξήρανση της προσβεβλημένης φοινικιάς.
• Στο έδαφος περιφερειακά του φυτού, δυνατό να εντοπίζονται κουκούλια (βλ. φώτο)
τα οποία περιβάλλουν το νυμφικό στάδιο
του εντόμου και έχουν μέγεθος περίπου 4-5
cm ή/και νεκρά σκαθάρια.
• To ενήλικο στάδιο του εντόμου (σκαθάρι)

Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα
του
Τμήματος Γεωργίας στο http://
www.moa.gov.cy/
moa/da/da.nsf.

Κουκούλι και προνύμφη του εντόμου
Rhynchophorusferrugineus.

6

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Αγλαντζιάς
Με τραγούδι και χορό
υποδεχτήκαμε τη Σαρακοστή

Με πολύ χορό και μουσική προγραμμάτισε και φέτος, ο Δήμος Αγλαντζιάς, την
Καθαρά Δευτέρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι υποδέχτηκαν
την πρώτη μέρα της Σαρακοστής απολαμβάνοντας νηστίσιμα εδέσματα, κρασί,
λουκουμάδες, χορούς και τραγούδια, μέχρι που οι κακές καιρικές συνθήκες διέκοψαν την εκδήλωση.
Στους παρευρισκόμενους ο Δήμος Αγλα-

EΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

‘‘Ο ρυπαίνων πληρώνει’’

λείστε όπως αποτείνεστε προσωπικά ή
μέσω τηλεφώνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στα τηλέφωνα
22462059 ή 22462233 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγλαντζιάς επιθυμούν όπως επικοινωνήσουν μαζί σας με σκοπό να προβληματιστούμε όλοι μαζί για το σοβαρό
πρόβλημα της καθαριότητας του χώρου
μας. Το πρόβλημα αφορά την εναπόθεση ακαθαρσιών σε ανοικτούς χώρους.

ντζιάς προσέφερε κρασί και λουκουμάδες.
Το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιελάμβανε παραδοσιακή και λαϊκή μουσική από το Μουσικό Σχήμα «Ανατολικός
Ήχος», κυπριακούς παραδοσιακούς και
φολκλορικούς χορούς από το συγκρότημα
εφήβων του ομίλου «Ρύμβος», και χορούς
από τους τσολιάδες της ΕΛΔΥΚ.
Την παρουσίαση του προγράμματος είχε ο
Αδάμος Κατσαντώνης. Ο Δήμος είχε προγραμματίσει ζωντανή σύνδεση της εκδήλωσης με τον τηλεοπτικό Σταθμό ΜΕΓΑ.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
Αγλαντζιάς σε έρευνα που πραγματοποίησε σε διάφορες περιοχές του
Δήμου έχει διαπιστώσει ότι παρά τη
συστηματική καθαριότητα που γίνεται σε ανοικτούς χώρους και οικόπεδα
εξακολουθούν πέρα από κάθε λογική
να απορρίπτουν αμέσως μετά τον καθαρισμό αυτών των ανοικτών χώρων
και οικοπέδων διάφορες ακαθαρσίες,
(κλαδεύματα, άχρηστα οικοδομικά υλικά, παλιά αντικείμενα, ακόμη και νάϋλο
σακούλες που περιέχουν σκύβαλα) με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται άσχημες και ανθυγιεινές καταστάσεις με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία
και το περιβάλλον.

Αποκριάτικη παρέλαση
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Το Δημοτικό μας Συμβούλιο όπως κάθε
χρόνο θέλοντας να κρατήσει ψηλά
επίπεδα καθαριότητας της Αγλαντζιάς
και με σκοπό να σταματήσει αυτή την
παράνομη και ανεύθυνη πράξη, επισυνάπτει το Ετήσιο Πρόγραμμα περισυλλογής ακαθαρσιών, κλαδευμάτων
και άλλων αντικειμένων και σας καλεί

όπως τηρείτε πιστά τις πιο κάτω οδηγίες:
1. Ο καθαρισμός και η περιποίηση των
κήπων να γίνεται μια με δυο μέρες πριν
την επίσκεψη των συνεργείων περισυλλογής στην περιοχή σας.
2. Η τοποθέτηση των κλαδευμάτων ή
άλλων ακαθαρσιών να γίνεται μπροστά
από το σπίτι σας και όχι σε ανοικτούς
χώρους ή οικόπεδα.
3. Η τοποθέτηση των κλαδευμάτων να
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ευκολύνει την περισυλλογή τους και να μην
εμποδίζουν τους πεζούς και την τροχαία κίνηση.
4. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετι-

κά με το ετήσιο πρόγραμμα περισυλλογής εποχιακών κλαδευμάτων και άλλων
ακαθαρσιών και αντικειμένων παρακα-

Σε περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί η
τοποθέτηση κλαδευμάτων, ακαθαρσιών, αχρήστων οικοδομικών υλικών κλπ
σε ανοικτούς χώρους ή οικόπεδα εκτός
των προκαθορισμένων ημερομηνιών
που αναφέρονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα του Δήμου, ο Δήμος Αγλαντζιάς είναι υπόχρεος να εφαρμόσει αυστηρά
την εξώδικη ρύθμιση όπως προβλέπεται από το Νόμο (εξώδικο Πρόστιμο
€ 85,43) καθώς επίσης τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον εκείνων που
προβαίνουν σε αυτή την παράνομη και
ανεύθυνη πράξη.

Σε ρυθμούς καρναβαλίστικους για δεύτερη χρονιά

Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός γιορτινού κλίματος διασκέδασης, η Αγλαντζιά έζησε για δεύτερη χρονιά σε ρυθμούς καρναβαλίστικους. Ο Δήμος Αγλαντζιάς
σε συνεργασία με το Κατάστημα New Boomer διοργάνωσαν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012, αποκριάτικη παρέλαση για μικρούς και μεγάλους, στη Λεωφόρο
Κερύνειας.
Η αποκριάτικη παρέλαση σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και θύμισε πως στους δύσκολους καιρούς που
περνάμε η διασκέδαση, η ψυχαγωγία και ο πολιτισμός
βρίσκονται πάντα εκεί για μια μικρή απόδραση από την

καθημερινή ρουτίνα μας. Στην παρέλαση συμμετείχαν
γύρω στους 800 καρναβαλιστές, παιδιά από οργανωμένα σύνολα, ανεξάρτητες ομάδες και μονάδες από
όλη τη Λευκωσία.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, χαρούμενος
για την επιτυχία που σημείωσε η Παρέλαση, ανέφερε
πως η Αποκριά άλλαξε για λίγο την πόλη μας και τη ζωή
μας.
Εξέφρασε επίσης την πρόθεση του Δήμου να συνεχίσει
και να εμπλουτίσει την παρέλαση, με τη συνεργασία
των Δήμων μείζονος Λευκωσίας και άλλων οργανωμέ-

νων φορέων.
Η διασκέδαση συνεχίζεται, τηρώντας την παράδοση,
την Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας με δημοτικά και λαϊκά τραγούδια, χορούς, σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί, λουκουμάδες και όρεξη
για πολύ γλέντι.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εκφράζει τις ευχαριστίες του στους
χορηγούς της παρέλασης (Υπεραγορά ΜΕΤΡΟ, Vienna
Bakeries, Ψησταριά Ήλιος, Κτηματικά και εκτιμητικά
γραφεία A.C Georgiou Estateς, Coffee Island και Ράδιο
Πρώτο).

Θα μας βρείτε
στη Λεωφόρο
Λάρνακος 145
στην
Παλλουριώτισσα

Κρατήσεις:
22347044
Take Away
& Delivery:
22347033

ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΣΧΑΡΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»
Ποιοτικό Σουβλάκι και Σπιτικά Λουκάνικα το
χειμώνα κοντά στο τζάκι
και το καλοκαίρι στην βεράντα
μόνο με €7,00
Το καλύτερο σουβλάκι κοτόπουλο
που απέσπασε πολύ καλές κριτικές
από εβδομαδιαία εφημερίδα
Σπέσιαλ μεζέδες και ορεκτικά
φτιαγμένα με αγνό ελαιόλαδο
Σερβίρονται και Νηστίσημα
Μεσημεριανές μερίδες στην ταβέρνα μας
από €5,75 και Take away από €5,50
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ήταν λάθος να κλείσουμε το ΑΤΙ»
Ο Δρ Ανδρέας Μαλλούππας μιλά στην Εν δήμω Αγλαντζιάς

Ο Δρ Ανδρέας Μαλλούππας
είναι δημότης της Αγλαντζιάς
που φέρει μαζί του τεράστιο
κοινωνικό έργο τόσο στον
ακαδημαϊκό χώρο όσο και
στον τεχνολογικό τομέα. Συμμετείχε σε πολλές αποστολές
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας σε αναπτυσσόμενες
χώρες και έχει συμβάλει στη
δημιουργία του Ελεύθερου
Πανεπιστημίου «στο σκαλί»,
της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και
άλλων σημαντικών θεσμών.

συμβάλει να γίνει μια μοντέρνα και καλή βιβλιοθήκη και αυτό βέβαια οφείλεται στους
ανθρώπους που στελέχωσαν τη βιβλιοθήκη
όλα αυτά τα χρόνια έτσι που ο αρχικός σπόρος έπιασε και δημιούργησε μια βιβλιοθήκη
αναφοράς, τουλάχιστον για τα ελληνοκυπριακά δρώμενα. Νιώθω περήφανος που είχα
και εγώ ένα μικρό ρόλο σ’ αυτό το επίτευγμα.

Ο Δρ Ανδρέας Μαλλούππας,
Διεθυντής Διοίκησης και Οικονομικών στο ΤΕΠΑΚ.

Σήμερα πώς αξιοποιείται την Αγλαντζιά
κατά τον ελεύθερο σας χρόνο;
Υποφέρω όπως η μεγαλύτερη πλειοψηφία
του κόσμου από έλλειψη ελεύθερου χρόνου, γιατί ακόμα στις ελεύθερες ώρες μου
φέρνω δουλειά στο σπίτι. Όμως, η Αγλαντζιά, με το Πάρκο της Αθαλάσσας κυρίως,
προσφέρει ωραίους χώρους τόσο για περπάτημα, ποδήλατο και επαφή με τη φύση.
Είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει αυτός
ο πνεύμονας πρασίνου τόσο κοντά μας και
θα πρέπει να τον προστατεύσουμε και να το
βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο.
Ποια είναι η σχέση σας με το Δήμο Αγλαντζιάς;
Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εκ
καθήκοντος είχαμε συνεργασία με το Δήμο,
κυρίως στη διοργάνωση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «στο σκαλί», που ακόμα υπάρχει. Συνεργάστηκα παλιά για θέματα που
αφορούσαν στις ζώνες υδατοπρομήθειας
και υπήρχε πάντα μια επαφή με τον σημερινό Δήμαρχο για θέματα που είχαν σχέση
με Ευρωπαϊκά Προγράμματα, λόγω της ευθύνης μου στον τομέα αυτό που είχα στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Διηγηθείτε μας τις καλύτερες εμπειρίες σας
κατά τις σπουδές σας στην Αγγλία και την
εργασία σας εκεί ως μηχανικός στην Κεντρική Αρχή Παραγωγής Ηλεκτρισμού της
χώρας;
Τα φοιτητικά χρόνια είναι πάντοτε τα καλύτερα και θυμάσαι με τις καλύτερες παραστάσεις το Πανεπιστήμιο σου, που στη
δική μου περίπτωση ήταν το Πανεπιστήμιο
του Manchester. Έμεινα εκεί 6 χρόνια και
απόκτησα τρεις τίτλους σπουδών. Με βάση
των αποτελεσμάτων της διδακτορικής μου
διατριβής, το Πανεπιστήμιο μου είχε πωλήσει στην τότε Κεντρική Αρχή Παραγωγής
Ηλεκτρισμού της Βρετανίας, τα λογισμικά
σχεδιαστικά προγράμματα για συστήματα
ελέγχου πολύπλοκων συστημάτων. Η αξία
της πώλησης ήταν τότε 200,000 στερλίνες,
καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την εποχή. Λόγω αυτής της συνεργασίας είχα βρει
και εγώ δουλειά στην Αρχή, στον τομέα των
πυρηνικών αντιδραστήρων παραγωγής ηλεκτρισμού. Ένας τομέας με πάρα πολύ τεχνολογία και από τη φύση του και συστήματα
ασφάλειας!
Ήταν για μένα μια εργασία που με προσγείωσε στην τεχνολογική πραγματικότητα της
βιομηχανίας από το θεωρητικό, ακαδημαϊκό
περιβάλλον του Πανεπιστημίου. Ήταν μια
πολύτιμη εμπειρία που θα με βοηθούσε
στην υπόλοιπη μου καριέρα, ιδιαίτερα αργότερα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

(Π.Ο.Υ.), σ’ ένα κοινό πρόγραμμα συνεργασίας που είχαμε μαζί τους στο ΑΤΙ, στον τομέα
διοίκησης και τεχνικής συντήρησης ιατρικού
και νοσοκομειακού εξοπλισμού και πριν στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τώρα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τι θυμάστε από τις αποστολές σας σε αναπτυσσόμενες χώρες όταν εργαστήκατε
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας;
Από τις αποστολές μου σε αναπτυσσόμενες χώρες στην Αφρική, Ασία και Ειρηνικό
Ωκεανό, συνολικά επισκέφτηκα πέραν των
δέκα αναπτυσσόμενων χωρών, πήρα ακόμα
ένα «πτυχίο», επειδή ήλθα αντιμέτωπος με
πραγματικότητες, κουλτούρες, προβλήματα
και επιτεύγματα που δεν θα μπορούσα ποτέ
να τα μάθω σε όποια άλλη δουλειά ή Πανεπιστήμιο.
Εκτέθηκα στον τρόπο που οι μεγάλες/πλουσιότερες χώρες προωθούν τα συμφέροντα
τους μέσα από «δωρεές» που πολλές φορές
ήταν εντελώς άχρηστες για τις κοινωνίες που
προορίζονταν. Είδα, από την άλλη, αφοσιωμένους επαγγελματίες από τις πλούσιες
χώρες που ο όρος αποστολή ήταν όνομα και
πράγμα. Είδα φτώχεια και αρρώστιες και
δίπλα πάμπλουτους έχοντες, συνήθως του
κάθε καθεστώτος.
Όπως είπα απέκτησα ακόμα ένα «πτυχίο»,
ίσως ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας
παρά τεχνολογίας, που ήταν ουσιαστικά
μέσα από τις αποστολές σε αναπτυσσόμενες χώρες για διαχείριση ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού. Την ευκαιρία αυτή
μου την έδωσε το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, και θα μου μείνει αξέχαστη.
Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν πολιτικό λάθος
να κλείσει το ΑΤΙ, έπρεπε να αυτονομηθεί
και να συνεχίσει να προσφέρει προγράμματα στο επίπεδο τεχνικών μηχανικών που
ακόμα χρειάζεται η οικονομία του τόπου.

Πολύπτυχη είναι η δράση σας στον κυπριακό ακαδημαϊκό χώρο. Θεωρείτε επιτυχημένη τη μέχρι σήμερα πορεία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων;
Είχα την τύχη να διοριστώ και να είμαι από
τους πρώτους υπαλλήλους δύο δημοσίων
Πανεπιστημίων (Κύπρου και ΤΕ.ΠΑ.Κ.).
Όταν πρωτοδιορίστηκα στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία
τόσο για μας όσο και για την κοινωνία. Θυμάμαι από πολιτικής σκοπιάς μερίδα του
τότε πολιτικού φάσματος που θεωρούσε
την όλη προσπάθεια «ανθελληνική». Τώρα
βλέπω πέραν από όλους τους Δήμους ακόμα
και χωριά να θέλουν Πανεπιστήμιο ή τουλάχιστον Πανεπιστημιακή Σχολή. Πιστεύω ότι
τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής των Πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων είναι πολύ θετικά, τόσο εντός Κύπρου όσο και συγκρινόμενα με άλλα Πανεπιστήμια εκτός. Υπάρχει
ακόμα πολύς δρόμος για να σταθεροποιηθεί
η πανεπιστημιακή υποδομή, αλλά θεωρώ
ότι έχουν μπει καλές βάσεις. Η παρουσία
των Πανεπιστημίων μας σε προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από εξωτερικούς
φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα
καλός δείκτης απόδοσης.
Πώς νιώθετε εσείς που βοηθήσατε στο να
δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου όταν βλέπετε τη σημερινή
της πρόοδο;
Είναι γεγονός ότι για τα πρώτα 3-4 χρόνια
μου ανατέθηκε, παράλληλα με τα κανονικά
μου καθήκοντα, να δημιουργήσω την πρώτη
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου και μάλιστα μηχανογραφημένη.
Πριν 20 χρόνια αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο όπως είναι σήμερα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι η δική
μου αρχική, μικρή συνεισφορά σήμερα

Ποιος είναι ο ρόλος σας σήμερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου;
Σήμερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου κατέχω τη θέση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Ένας τίτλος που
πιστεύω δεν αποδίδει το ρόλο αυτού που
τον κατέχει. Ουσιαστικά είμαι ο επικεφαλής
όλων των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και ex-officio Γραμματέας των τριών ανώτερων συλλογικών του οργάνων, του
Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Αρχίσαμε από το μηδέν.
Θυμάται όταν διορίστηκα το ΤΕ.ΠΑ.Κ. στεγαζόταν σε ένα ημιώροφο 100m2 περίπου.
Σήμερα έχει 50 περίπου κτήρια, 10 ιδιόκτητα που όλα μαζί καλύπτουν 47,000 m2. Το
προσωπικό, που το Νοέμβριο 2005 ήμασταν
4, τώρα είναι περισσότερο από 400 (ακαδημαϊκό και διοικητικό).
Η εμπειρία του Πανεπιστημίου Κύπρου, της
Ε.Ε. και της Π.Ο.Υ. ήσαν ουσιαστικοί παράγοντες που με βοήθησαν. Βέβαια σημασία
έχουν πάντα και οι καλοί συνεργάτες. Το
ΤΕ.ΠΑ.Κ. θα ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτονόμησης του και θα γυρίσει μια νέα σελίδα στην μακρόχρονη πορεία που το αναμένει. Σ’ αυτό το κομβικό σημείο του ΤΕ.ΠΑ.Κ.
θα εγκαταλείψω το Πανεπιστήμιο και θα
γυρίσω και εγώ μια νέα σελίδα στη δική μου
πορεία.

Ευρωπαϊκό
Γραφείο Κύπρου
Εισαγάγατε ευρωπαϊκούς θεσμούς στην
Κύπρο πριν ακόμα από την ένταξη μας
στην ΕΕ, όπως π.χ. το θεσμό του ERASMUS.
Πώς κρίνετε την πορεία εφαρμογής τους;
Όταν άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1992 δεν ήμασταν μέλη της
Ε.Ε. Έπρεπε να ενταχθούμε σε προγράμματα με ειδικό καθεστώς. Κάτι που δεν ήταν
εύκολο. Το πρόγραμμα ERASMUS ήταν ένα
από αυτά. Χαίρομαι γιατί η πρωτοβουλία μου εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο
και αργότερα από το Κράτος και σήμερα
βέβαια όλα αυτά θεωρούνται αυτονόητα
και συνηθισμένα. Τότε δεν ήταν έτσι τα
πράγματα. Ευτυχώς με βοήθησε πολύ που
κατάλαβα πολύ νωρίς (και εδώ βοήθησε
η εμπειρία μου με την Π.Ο.Υ) τη σημασία
του lobby system που είναι ουσιαστικός
τρόπος προώθησης συμφερόντων στην
Ε.Ε. Είναι γι’ αυτό το λόγο που εισηγήθηκα, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενέκρινε,
τη δημιουργία του Γραφείου Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας στις Βρυξέλλες όπου 1-2 χρόνια μετά με εισήγηση μου μετεξελίχτηκε
στο σημερινό Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
στο οποίο εντάχθηκαν αρχικά 20 περίπου
φορείς. Τώρα είναι πολύ παραπάνω. Και
αυτό το θεωρώ ως μια σημαντική παρέμβαση μου που ελπίζω θα παραμείνει και
θα συμβάλει με την αναγκαία και έγκαιρη
πληροφόρηση ώστε διάφοροι φορείς της
Κύπρου να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που η Ε.Ε. προσφέρει.

?
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Ποδήλατα για όλους!
Κι όλα στην πόλη κυλούν καλύτερα

Επιτυχημένη αποδεικνύεται η μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης ποδηλάτων, με τη
συχνότητα χρήσης των ποδηλάτων από το κοινό σε περίοδο χειμώνα, να προμηνύει την καλή εξέλιξη του νέου
συστήματος μετακίνησης εντός της μείζονος Λευκωσίας.
Το πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων εγκαταστάθηκε τους τελευταίους μήνες του
καλοκαιριού και τέθηκε σε λειτουργιά τον
Οκτώβριο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν
περάσει σχεδόν πέντε μήνες και η μηνιαία
καταμέτρηση του αριθμού των χρήσεων
των ποδηλάτων αφήνουν ευχαριστημένη τη
Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας (ΔΕΠΛ). Όπως ανέφερε στην εφημερίδα
μας ο διευθυντής της ΔΕΠΛ κ. Μιχάλης Δράκος το χειμωνιάτικο σκηνικό με τις χαμηλές
θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις ήταν
φυσικό να αποθαρρύνουν τους πολίτες από
το να χρησιμοποιήσουν στο βαθμό που ήθελαν το σύστημα μετακίνησης και γενικά το
ποδήλατο.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα διάθεσης

Το ποδήλατο είναι ένα δωρεάν και
φιλικό προς το περιβάλλον μέσο
που συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση της υγείας μας αλλά και
στο βιοτικό επίπεδο της πόλης.
ποδηλάτων εφαρμόστηκε στην Κύπρο με
πρωτοβουλία του Δήμου Αγλαντζιάς και έχει
σκοπό να προσφέρει στους πολίτες σύστημα μετακίνησης εντός της μείζονος Λευκωσίας, που να είναι φιλικό στο περιβάλλον
και να βελτιώνει την υγεία των πολιτών και
το βιοτικό επίπεδο της πόλης. Για το σκοπό
αυτό οι Δήμοι της μείζονος Λευκωσίας δημιούργησαν τη Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας (ΔΕΠΛ).

Αλλάζουν τα δεδομένα στη μετακίνηση
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Δήμοι φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στους
κυπριακούς δρόμους με τη χρήση ποδηλάτων μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστή-

ματος ενοικίασης ποδηλάτων 3ης γενιάς
που καθιερώθηκε και εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και αρκετά έτη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Παρόμοια συστήματα εφαρμόζονται ήδη
με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες πόλεις ανά
τον κόσμο (Παρίσι, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Μελβούρνη, κ.α.). Το καινοτόμο αυτό
σύστημα θα εγκατασταθεί με παράλληλο
σχεδιασμό νέων ποδηλατοδιαδρομών, οι
οποίες θα εξυπηρετούν μια μεγάλη μερίδα
του πληθυσμού καθώς και ομάδες τουριστών στη διακίνησή τους από και προς το
κέντρο της πόλης.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει εγκαταστήσει 50 ποδήλατα σε 4 σταθμούς, ο
Δήμος Λευκωσίας100 ποδήλατα σε 5 σταθμούς, ο Δήμος Στροβόλου 80 ποδήλατα σε 8
σταθμούς, ο Δήμος Ιδαλίου 20 ποδήλατα σε
3 σταθμούς, ο Δήμος Αγίου Δομετίου 20 ποδήλατα σε 2 σταθμούς, ο Δήμος Λατσιών 15
ποδήλατα σε 2 σταθμούς και ο Δήμος Έγκωμης 30 ποδήλατα σε 3 σταθμούς. Επειδή
το σύστημα θα είναι ενιαίο για όλους τους
συμμετέχοντες Δήμους, ο κάθε χρήστης θα
έχει τη δυνατότητα να παραλάβει και να
παραδώσει το ποδήλατο από και σε όποιον
σταθμό τον εξυπηρετεί. Μέσω του συστήματος επομένως κάποιος χρήστης που παρέλαβε ποδήλατο από το σταθμό ενοικίασης ποδηλάτων στο Δήμο Αγλαντζιάς, θα
μπορεί να το παραδώσει σε ένα σταθμό του
Δήμου Λευκωσίας ή του Δήμου Στροβόλου
ή σε σταθμό όποιου άλλου Δήμου συμμετέχει στο σύστημα.

Πως λειτουργεί
Ο ενδιαφερόμενος χρήστης εισάγει την
πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα σε ειδική υποδοχή της μηχανής και καθορίζει την
περίοδο διάθεσης ποδήλατου (μια ημέρα
ή μια εβδομάδα). Η κάρτα του χρήστη θα
χρεώνεται με το ποσό εγγύησης των €150.

Ακολούθως ο χρηστής λαμβάνει έναν οκταψήφιο κωδικό. Ο κωδικός εισάγεται σε
οποιοδήποτε σταθμό και δίνει ένα ειδικό
κλειδί για το ξεκλείδωμα του ποδηλάτου.
Με την επιστροφή του ποδηλάτου σε οποιοδήποτε σταθμό, ο χρήστης επανεισάγει τον
κωδικό και επιστρέφει το κλειδί. Το πόσο
εγγύησης των €150 επιστρέφεται εντός 24
ωρών, αφού βεβαιωθεί ότι το ποδήλατο δεν
έχει υποστεί βλάβες και αφού αφαιρεθούν
οι χρεώσεις χρήσης.

Οδηγίες χρήσης του συστήματος
Για την έκδοση κωδικού χρήσης του συστήματος μετακίνησης απαιτείται να γνωρίζετε
τα ακόλουθα βήματα:
1. Ο χρήστης πηγαίνει σε οποιοδήποτε
σταθμό διάθεσης
2. Ο χρηστής επιλέγει γλώσσα (Ελληνικά –
Αγγλικά)
3. Ο χρήστης ερωτάται αν χρειάζεται «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού»

4. Ο χρήστης επιλέγει «Έκδοση κωδικού»
5. Ο χρήστης αποδέχεται τους ορούς χρήσης
6. Επιλέγει τον επιθυμητό χρόνο ισχύος
του κωδικού που θα παραλάβει (1 ημέρα ή
7 ημέρες).
7. Ο χρηστής ερωτάται εάν θέλει να εισαγάγει αριθμό κινητού για να λάβει τον κωδικό με μήνυμα SMS ή απλά να προχωρήσει
στο επόμενο βήμα
8. Ο σταθμός του ζητά να εισάγει την πιστωτική του κάρτα, ο χρήστης εισάγει την
κάρτα του στον ειδικό αναγνώστη
9. Ο σταθμός του ζητά το PIN της πιστωτικής κάρτας και ο χρήστης το εισάγει στο
ειδικό πληκτρολόγιο ασφαλείας στο κάτω
μέρος του σταθμού
10. Πραγματοποιείται πιστοποίηση των
στοιχείων και σε περίπτωση ολοκλήρωσης
της συναλλαγής ο χρήστης λαμβάνει επιτυχές μήνυμα στην οθόνη του σταθμού που
τον ειδοποιεί ότι η συναλλαγή εκτελέσθηκε
κανονικά και ότι στην πιστωτική του κάρτα
έχει χρεωθεί το ποσό των €150 το οποίο θα

επιστραφεί μετά την επιστροφή του ποδηλάτου.
11.	Στην οθόνη του σταθμού μίσθωσης εμφανίζεται ο κωδικός που έχει λάβει ο χρήστης. Ο ίδιος κωδικός εκτυπώνεται στην
απόδειξη που λαμβάνει ο χρήστης και αποστέλλεται με sms αν ο χρηστής το έχει επιλέξει

Παραλαβή ποδηλάτου με κωδικό

1. Ο χρήστης πηγαίνει σε οποιοδήποτε
σταθμό διάθεσης
2. Ο χρηστής επιλεγεί γλωσσά (Ελληνικά –
Αγγλικά)
3. Ο χρηστής ερωτάται αν χρειάζεται «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού»

4. Ο χρηστής επιλεγεί «χρήση κωδικού»
5. Ο χρηστής πληκτρολογεί τον κωδικό που
έχει και πατάει # (Enter)
6. Το σύστημα πιστοποιεί την πράξη και
ανοίγει μια ειδική θυρίδα με ένα κλειδί που
φωτίζεται. Το κάθε κλειδί έχει έναν διακριτό αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα ποδήλατο.
7. Με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιώντας το
κλειδί, απασφαλίζει το συγκεκριμένο ποδήλατο (κάθε κλειδί αντιστοιχεί μοναδικά
σε κάποιο ποδήλατο) που αντιστοιχίζεται
μέσω του συστήματος μοναδικά στον χρήστη και ξεκινά την διαδρομή του.
8. Ο χρηστής επιθεωρεί το ποδήλατο (ελαστικά, φρένα, φώτα πορείας) και ρυθμίζει
την σελά. (σε περίπτωση που το ποδήλατο
έχει πρόβλημα επιστρέφει το κλειδί)
9. Τοποθετεί το κλειδί στο σημείο της κλειδαριάς και περιστρέφει τον κλειδί.
10. Το ποδήλατο απελευθερώνεται και
αφαιρείται το καλώδιο ασφάλειας.
Κατά την διαδρομή, εφόσον απαιτείται, το
ίδιο κλειδί χρησιμοποιείται για βραχυπρόθεσμο κλείδωμα του ποδηλάτου, για κάποια δουλειά, κλπ πριν την επιστροφή του
σε κάποιο σταθμό. Αυτό γίνεται με την περιστροφή του κλειδιού και το σπρώξιμο του
εμβόλου προς τα κάτω. Ακολούθως αφαιρείται το κλειδί. Τα ποδήλατα δεν μπορούν
να λειτουργήσουν χωρίς να υπάρχει το κλειδί στην κλειδαριά.

βαίνει στο kiosk
4. Ο χρηστής επιλεγεί γλωσσά (Ελληνικά –
Αγγλικά)
5. Ο χρηστής ερωτάται αν χρειάζεται «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού»
6. Ο χρηστής επιλεγεί «χρήση κωδικού»
7. Ο χρηστής πληκτρολογεί τον κωδικό που
έχει παραλάβει και πατάει # (Enter)
8. Ο σταθμός αναγνωρίζει τον κάτοχο του
ποδηλάτου και ανοίγει το σημείο τοποθέτησης των κλειδιών
9. Ο χρηστής τοποθετεί το ηλεκτρονικό
κλειδί στο σημείο που υποδεικνύει το σύστημα. Το κλειδί αναγνωρίζεται από το σύστημα και επομένως αναγνωρίζεται και η
ταυτότητα του ποδηλάτου που επιστρέφεται και παραλαμβάνεται.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για
τον χρόνο χρήσης του και την χρέωση που
θα γίνει στην κάρτα του

Ακύρωση κωδικού

1. Ο χρήστης πηγαίνει σε οποιοδήποτε
σταθμό διάθεσης
2. Ο χρηστής επιλεγεί γλωσσά (Ελληνικά –
Αγγλικά)

3. Ο χρηστής ερωτάται αν χρειάζεται «Έκδοση κωδικού» ή «χρήση κωδικού» ή «ακύρωση κωδικού»
4. Ο χρηστής επιλεγεί «ακύρωση κωδικού»
5. Ο χρηστής πληκτρολογεί τον κωδικό που
έχει παραλάβει και πατάει # (Enter)
6. Ο κωδικός ακυρώνεται και ο χρήστης
ενημερώνεται για τις χρεώσεις που έχουν
γίνει στην κάρτα του
Το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγύηση παραμένει χρεωμένο στην πιστωτική κάρτα
του χρήστη μετά την εκπνοή της περιόδου
χρήσης ή την ακύρωση της (ότι είναι συντομότερο) προκειμένου να θεωρηθεί βέβαιο
από το σύστημα ότι το ποδήλατο έχει επιστραφεί και ότι δεν έχει υποστεί βλάβες, για
12 έως 24 ώρες. Εφόσον έχει επιστραφεί
και δεν έχει υποστεί ζημίες, επιστρέφεται
το ποσό της εγγύησης και χρεώνεται μόνο
το ποσό που αντιστοιχεί στην χρήση του ποδηλάτου κατά την διάρκεια ισχύος του κωδικού. Σε αντίθετη περίπτωση το ποσό των
€150 παρακρατείται
Για οποιαδήποτε απορία υπάρχουν οδηγίες
στο καλαθάκι του ποδήλατου αλλά και τηλεφωνική υποστήριξη στο 77772700.

Εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης

Επιστροφή ποδηλάτου με κωδικό

1. Ο χρήστης πηγαίνει σε οποιοδήποτε
σταθμό διάθεσης
2. Ο χρήστης τοποθετεί το ποδήλατο σε
οποιαδήποτε διαθέσιμη βάση στάθμευσης,
κατεβάζει το έμβολο της κλειδαριάς και
το ασφαλίζει στο καλώδιο ασφαλείας που
υπάρχει
3. Ο χρήστης αφαιρει το κλειδί και μετα-

Το νέο σύστημα μετακίνησης περιλαμβάνει 27 σταθμούς και 315 ποδήλατα
αστικής χρήσης. Στόχος του συστήματος
είναι να παραχωρήσει στους κατοίκους

και επισκέπτες των συμμετεχόντων Δήμων ένα νέο, εναλλακτικό, ανέξοδο, φιλικό προς το περιβάλλον και υγιεινό τρόπο μετακίνησης.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τουρνουά Mίνι Ποδοσφαίρου Συμβουλίου Νεολαίας

Παίξαμε μπάλα
στην Αγλαντζιά!
Ρεκόρ συμμετοχής νέων καταγράφηκε στο Ετήσιο Τουρνουά Μίνι
Ποδοσφαίρου που οργάνωσε το
Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου
Αγλαντζιάς με τριακόσια παιδιά
των Δημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς να λαμβάνουν μέρος στην
αθλητική εκδήλωση του δήμου.
Ως γνωστό το εν λόγω τουρνουά
βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της
πολιτικής του Δήμου για υγιή
ενασχόληση των παιδιών και των
νέων της Κοινότητας.
Πρέπει να τονιστεί ότι γίνονται 4
τέτοια Τουρνουά το χρόνο, δύο
για παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και δύο για παιδιά των Γυμνασίων και έχουν εγκαθιδρυθεί ως
Ετήσιος Πετυχημένος Θεσμός.
Το Τουρνουά για τα παιδιά των
Δημοτικών είναι το δεύτερο για το
2011 που πραγματοποιήθηκε στις
5/11/2011 ενώ ακολούθησε εκείνο των Γυμνασίων που πραγματο-

Τουρνουά για τα παιδιά των Δημοτικών

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος της
εκδήλωσης, τον αγώνα των 5 χλμ των ανδρών κέρδισε ο Κασσαχούν Γκεμπέλ της

Mετατρέπουμε τα τηγανέλαια μας σε καύσιμο!

Το πρωτοποριακό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση», που θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στα δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια
του Δήμου Αγλαντζιάς καθώς και στο Λύκειο
Δασουπόλεως, παρουσίασε πρόσφατα ο
υπουργός Παιδείας Γιώργος Δημοσθένους
σε διάσκεψη Τύπου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Αθαλάσσας,
Μια από τις βασικές προτεραιότητες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού «είναι
να καταστεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση
και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
βίωμα και πράξη στο σχολείο», είπε ο αρμόδιος Υπουργός Γιώργος Δημοσθένους.

Πρωτότυπο πρόγραμμα
ποιήθηκε στις 12/11/2011.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε επίσης το τουρνουά μίνι
ποδοσφαίρου για μαθητές των
Γυμνασίων Αγλαντζιάς. Στο τουρνουά έλαβαν μέρος 100 περίπου
παιδιά, που αντιπροσώπευσαν 12
ομάδες.
Σε όλους τους συμμετέχοντες και
των δύο τουρνουά απονεμήθηκαν
αναμνηστικά μετάλλια και στις
πρωτεύσαντες ομάδες αναμνηστικά κύπελλα και το τέλος των
τουρνουά ακολούθησε δεξίωση
του δήμου για τους αθλητές.

Γιορτή για το τρέξιμο ο 4ος ετήσιος αγώνας δρόμου

«Τρέξτε μαζί μας… για την πρόληψη
του καρκίνου», εις μνήμη Κωστάκη
Λουκαΐδη

Πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση»

Εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολεία του Δήμου μας

Αγωνιστικές εκδηλώσεις Δρό.Με.Α. Racing

Σε μια πραγματική γιορτή για το τρέξιμο
εξελίχθηκε το 4ος ετήσιος αγώνας δρόμου
«Τρέξτε μαζί μας… για την πρόληψη του
καρκίνου» στον οποίο συμμετείχαν μαζικά δρομείς διάφορων ηλικιακών κατηγοριών. Ο αγώνας, ο οποίος διεξάχθηκε στο
ειδυλλιακό τοπίο του πάρκου Αθαλάσσας
διοργανώθηκε επιτυχώς από το σωματείο
δρομέων Δρό.Με.Α. Racing και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑΣΥΚΑΦ).
Η εκδήλωση περιελάμβανε αγώνα δρόμου 5 χλμ καθώς και παιδικό αγώνα 800
μ. δίνοντας έτσι την ευκαιρία για κοινωνική άθληση για όλη την οικογένεια. Οι
δρομείς οι οποίοι έδωσαν μαζικά το παρόν τους έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα
πως μέσω του αθλητισμού μπορούμε να
οδηγηθούμε σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διαβίωσης με στόχο την πρόληψη σοβαρών
ασθενειών όπως είναι και ο καρκίνος. Ο
αγώνας ήταν υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και
της ΚΟΕΑΣ και διεξάχθηκε με την στήριξη
του ιδρύματος «Αθανάσιος Κτωρίδης» και
του Becel Pro.Activ.

Δρό.Με.Α. Racing (και του ΓΣΠ) σε χρόνο
15’09’’52, με τον νεαρό δρομέα του ΓΣΠ
Χρίστο Δημητρίου να τερματίζει στην 2η
θέση και τον Γιώργο Τοφή της Δρό.Με.Α.
Racing (και του ΓΣΕ) να καταλαμβάνει την
3η θέση.
Δυνατή σόλο κούρσα έκανε στις γυναίκες η Έλια Ιωάννου της Δρό.Με.Α. Racing
(και του ΓΣΠ), η οποία πρώτευσε με νέο
ρεκόρ διαδρομής, 18’43’’87. Την 2η θέση
κατέλαβε η Ντατέτ Μπεινμέτ του Περικλή
Δημητρίου και την 3η θέση η Μερώπη
Παναγιώτου του ΓΣΠ. Ο αγώνας απετέλεσε και ένα δυνατό τεστ για μερικούς από
τους δρομείς των γυμναστικών συλλόγων
οι οποίοι θα αγωνιστούν τον ερχόμενο
Ιανουάριο στο πρώτο παγκύπριο πρωτάθλημα της σεζόν που θα είναι ο παγκύπριος ανώμαλος δρόμος της ΚΟΕΑΣ. Για
τα πλήρη αποτελέσματα και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα: www.dromearacing.
com.
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Σε δηλώσεις του το μέλος του συμβουλίου της Δρό.Με.Α. Racing, Κωνσταντίνος
Κυριακίδης ανέφερε πως: «Ήταν μεγάλη
ηθική επιβράβευση για εμάς ως διοργανωτές το γεγονός ότι μπορέσαμε με τη
βοήθεια των συνεργαζόμενων φορέων να
προσφέρουμε μία όμορφη ευκαιρία για
κοινωνική άθληση σε όλους του δρομείς
που συμμετείχαν, μικρούς και μεγάλους
και παράλληλα να ενισχύσουμε τη δράση
ενός κοινωφελούς οργανισμού με πλούσιο έργο όπως είναι ο ΠΑΣΥΚΑΦ, στον
οποίο διατέθηκαν τα έσοδα από το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα».
Με την ολοκλήρωση του τερματισμού των
δρομέων τόσο στα 5 χλμ όσο και στα 800
μ. του παιδικού αγώνα πραγματοποιήθηκαν οι απονομές των επάθλων στους τρεις
πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες νικήτριες των διάφορων ηλικιακών κατηγοριών. Τα έπαθλα απένειμαν στους νικητές
ο κ. Μιχάλης Λακαταμίτης, Διοικητικός
Λειτουργός του Υπουργείου Υγείας, η κ.

Δώρα Κυριάκου, πρώην πρωταθλήτρια
του στίβου και ο Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης,
επιστημονικός προϊστάμενος του Κέντρου
Αθλητικών Ερευνών Κύπρου. Παράλληλα,
η οικογένεια Κωστάκη Λουκαΐδη προσέφερε τα ποσά των 100, 75 και 50 Ευρώ,
αντίστοιχα, στους τρεις πρώτους νικητές
και στις τρεις πρώτες νικήτριες των 5 χλμ
εις μνήμη Κωστάκη Λουκαΐδη.
Τέλος οι διοργανωτές θα ήθελαν εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες, στους
χορηγούς και υποστηρικτές της εκδήλωσης καθώς και στους εθελοντές της Δρό.
Με.Α. Racing, του ΠΑΣΥΚΑΦ και του σώματος Προσκόπων οι οποίοι συνέβαλαν
στην επιτυχή ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Σε χαιρετισμό του στα πλαίσια δημοσιογραφικής διάσκεψης κατά την οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση», στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Αθάλλασας και το
οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, ο Υπουργός είπε ότι έχει αποφασιστεί όπως το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμοστεί πιλοτικά στα δημοτικά και γυμνάσια
του Δήμου Αγλαντζιάς και στο Λύκειο
Δασουπόλεως «με την ελπίδα να επεκταθεί
σε παγκύπρια βάση τα επόμενα χρόνια».
«Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου προγράμματος συνίσταται ακριβώς στην πρωτοτυπία του θέματος που εξετάζεται μέσα
από αυτό, αφού εξετάζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα από ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, αλλά
και συνάμα άγνωστο σε πολλούς από εμάς
όπως είναι η παραγωγή της καύσιμης ύλης
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας δηλ. το βιοντίζελ» είπε ο Υπουργός Παιδείας.
Πρόσθεσε ακόμα ότι η δυνατότητα μέσω
μιας κινητής μονάδας βιοντίζελ, ο πειραματισμός των μαθητών και μαθητριών με
ειδικά όργανα, η δυνατότητα να έχουν στα
χέρια τους το τελικό προϊόν της εργασίας

τους, η συνεργασία τους με ειδικούς επιστήμονες και η σύνδεση της δουλείας τους
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης
για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα πλαίσια της
ολιστικής διερεύνησης και της διαθεματικής
αξιοποίησης του συνόλου των μαθημάτων
αποτελούν μερικά από τα στοιχεία της δράσης «Τηγανοκίνηση» που συνάδουν με το
όραμά μας για το Αειφόρο Σχολείο.
Συνεχίζοντας ο κ. Δημοσθένους αναφέρθηκε στην σημασία του προγράμματος και είπε
ότι «η σημασία της πρότασης-δράσης που
παρουσιάζεται σήμερα προσαυξάνεται αν
εξετάσει κανείς το παιδαγωγικό πλαίσιο δόμησης και σχεδιασμού της. Στηρίζεται στις
σύγχρονες αρχές μάθησης και στα νέα δεδομένα που προωθούνται στην εκπαίδευση
του τόπου μας για το «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία», για συνέργια και αλληλεπίδραση διαφόρων ομάδων πληθυσμού,
οργανισμών, φορέων και επαγγελματιών με
το σχολείο ως ζωντανό οργανισμό μάθησης
που εξελίσσεται, παράγει και δημιουργεί,
με γνώμονα τη διαμόρφωση πολιτών οι
οποίοι πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθησία θα υιοθετήσουν μέτρα και συμπεριφορές προς την κατεύθυνση της Αειφόρου
Ανάπτυξης».
Η συγκεκριμένη περιβαλλοντική δράση, σημείωσε παράλληλα ο Υπουργός «δεν αποτελεί ένα απλό περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, αλλά σχεδιάσθηκε με γνώμονα

το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, έτσι ώστε να
αποτελέσει μέρος των διαφόρων θεματικών
ενοτήτων που εξετάζονται μέσα από αυτό
όπως είναι η ενέργεια, τα μέσα μεταφοράς,
το νερό, το έδαφος, παρέχοντας συνάμα
εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες για παραπέρα
εφαρμογές μέσα στο σχολείο».
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τόνισε ο κ. Δημοσθένους χαιρετίζει και είναι
πάντα πρόθυμο να συνεργασθεί «με όλους
τους κοινωνικούς εταίρους, φορείς και οργανισμούς για ποιοτική αναβάθμιση της
παιδείας μας, στην οποία η αειφόρος ανάπτυξη κατέχει κεντρική θέση».
Ο Διευθυντής του Μη Κερδοσκοπικού, Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού ΑΚΤΗΣ Κέντρο
Μελετών και Έρευνας το οποίο υλοποιεί το
πρόγραμμα, Δρ Μιχάλης Λοϊζίδης αναφέρθηκε στην ρύπανση που δημιουργεί η απόρριψη τηγανελαίων στη φύση και ανέφερε
ότι μέσω μιας απλής επεξεργασίας και της
χρήσης ειδικού εξοπλισμού, τα τηγανέλαια
εστεροποιούνται και παράγουν ως τελικό
προϊόν το βιοντίζελ και ως παραπροϊόν τη
γλυκερίνη.

Φιλικό στο περιβάλλον
Το βιοντίζελ είναι φιλικό στο περιβάλλον,
ανανεώσιμο, μη τοξικό και βιοδιασπώμενο

ενώ στα αυτοκίνητα το βιοντίζελ μπορεί
να αντικαταστήσει μερικώς ή πλήρως το
πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τον Δρ.
Λοϊζίδη, ο οποίος ανέφερε παράλληλα ότι
η γλυκερίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την παραγωγή στερεού και υγρού σαπουνιού, κεριών, τούβλων καύσης, καλλυντικών και φαρμάκων.
Κατά τη διάσκεψη Τύπου αναφέρθηκε ακόμα ότι το έργο «Τηγανοκίνηση» είναι διάρκειας ενός έτους και ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και στόχοι του είναι:
η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (Δήμοι, Κοινότητες, πολίτες), τόσο στη
διαδικασία συλλογής των ελαίων όσο και
στη διαδικασία μετατροπής τους και εν
τέλει στη χρήση του τελικού προϊόντος, η
συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στο
έργο μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εφαρμογής η οποία
να μπορεί να ενταχθεί και να ενσωματωθεί
στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.
Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς
Κώστας Κόρτας αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στη σημασία που έχουν τέτοιες
δράσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
ότι ο Δήμος Αγλαντζιάς είναι πάντα έτοιμος
και πρόθυμος να συνεργαστεί με όλους
τους αρμόδιους φορείς «προκειμένου
αυτή η πιλοτική εφαρμογή να επεκταθεί
πέρα από τα σχολεία ευρύτερα στους δημότες μας».
Καταλήγοντας ο κ. Κόρτας είπε ότι «η προσπάθεια αυτή αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση και στηρίζεται στη συνεργασία
πολλών φορέων και οργανισμών.
Πριν την δημοσιογραφική διάσκεψη παιδιά των σχολείων, στα οποία εφαρμόζεται
το πρόγραμμα, παρουσίασαν στην ειδικά
διαμορφωμένη κινητή μονάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΑΚΤΗ΅, τον τρόπο
κατά τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των
τηγανέλαιων.

Νέος Κοινοτάρχης στο Δήμο Αγλαντζιάς
Ο Δήμος Αγλαντζιάς πληροφορεί τους
δημότες του ότι από τις 7 Φεβρουαρίου
2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του ο νέος

Κοινοτάρχης του Δήμου Αγλαντζιάς, κος
Γιαννάκης Μιχαηλίδης.
Το Γραφείο του Κοινοτάρχη, στεγάζεται

στο ισόγειο των Γραφείων του Δήμου
Αγλαντζιάς με ωράριο εργασίας καθημερινώς από τις 09:00 – 12:00 και επιπρό-

σθετα την Τετάρτη απόγευμα από τις
15:00 – 17:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας
είναι το 22462241.

Στο «Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος» η Ανδρούλα Βασιλείου

Πρόγραμμα «Η Κύπρος στην Ευρώπη»
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012
η Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού,
Πολυγλωσσίας, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΕΕ. κ. Ανδρούλα Βασιλείου
επισκέφτηκε μετά από πρόσκληση το
Δημοτικό Σχολείο « Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος».
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές το ρόλο και τα καθήκοντα της κ. Επιτρόπου και να της
απευθύνουν τα δικά τους ερωτήματα.
Η εκδήλωση αποτελούσε μέρος του
Σχεδίου Δράσης του σχολείου, που καταρτίστηκε για τον υπό έμφαση στόχο
του Υπουργείου Παιδείας για τη φετινή
και την επόμενη σχολική χρονιά «Η Κύπρος στην Ευρώπη».
Παρουσιάστηκε σύντομο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από τους μαθητές των μικρών τάξεων με θέμα: Για μια καλύτερη
Ευρώπη - Πολυμορφία + Συνεργασία=

Ευημερία. Στη συνέχεια η κ. Βασιλείου
ανέπτυξε το ρόλο της ως Επίτροπος και
ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές
των μεγάλων τάξεων.
Το σύνολο των μαθητών είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά και
με κριτική άποψη αποδεικνύοντας ότι
αποτελούν ενεργό και ζωντανό κύτταρο της μαθητικής κοινωνίας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες του
ενεργού πολίτη για το μέλλον, κάτι που
αποτελεί στόχο του δημοκρατικού και
ανθρώπινου σχολείου, στα πλαίσια της
επιχειρούμενης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς, ο πρόεδρος και
μέλη της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς,
εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας
καθώς και γονείς των μαθητών.

Στο
«Χατζηγεωργάκης
Κορνέσιος»
η Ανδρούλα
Βασιλείου
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλα
μέσω
internet
Γνωρίστε την ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς
Όσοι δε γνωρίζατε για την ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς καιρός είναι να τη μάθετε, διότι θα σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη αφού εκεί
θα βρείτε τα πάντα για το Δήμο και θα αποκτήσετε το πλεονέκτημα της γρήγορης πρόσβασης
σε χρήσιμες πληροφορίες και δημοτικές υπηρεσίες.
Στα πλαίσια των συνεχών του προσπαθειών
για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ο Δήμος Αγλαντζιάς
κατασκεύασε εδώ και αρκετό καιρό ιστοσελίδα
στην οποία αναρτούνται όλες οι ανακοινώσεις
του Δήμου και παρέχονται διαδικτυακά σημαντικές υπηρεσίες στους δημότες.
Στις διάφορες ενότητες/κατηγορίες της ιστοσελίδα βρίσκονται καταχωρημένες πληροφορίες για το όραμά του Δήμου, την οργανωτική
δομή και το ωράριο λειτουργίας, τις υποδομές
και τους κοινόχρηστους χώρους, τους θεσμούς
για κοινωνική και πολιτιστική προσφορά, τις
ανακοινώσεις του Δήμου, πληροφορίες όσον
αφορά την προκήρυξη διαγωνισμών, έντυπα συμπλήρωσης αιτήσεων, τα αναπτυξιακά
έργα, τι εκδηλώσεις, χρήσιμο οδηγό ξενάγησης
και πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη, τους πολιτικούς γάμους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Δήμου
Αγλαντζιάς έχει επίσης τη δυνατότητα να
ενημερωθεί για τα προγράμματα “Pay as you
throw”, «Ποδήλατο εν δράσει» και ανακύκλωσης της Green Dot. Ακόμη μια πολύ σημαντική
υπηρεσία που σου προσφέρει η ιστοσελίδα
του Δήμου είναι αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων και συμπλήρωσης αιτήσεων
όσον αφορά δημοτικές υπηρεσίας. Παράλληλα, στο χρήστη της ιστοσελίδας προσφέρεται η
ευκαιρία της γρήγορης και εύκολης πληρωμής
τιμολογίων σε όσους οργανισμούς και υπηρεσίες είναι ενταγμένου στο πρόγραμμα της JCC
Smart.

Το διαδίκτυο μπήκε για τα καλά στη
ζωή μας!
Η ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς τηρείται
ηλεκτρονικό αρχείο με τις εφημερίδας του Δήμου τις οποίες μπορείς να διαβάσεις ενώ σου
προσφέρονται πάρα πολλοί σύνδεσμοι για
διεθνείς οργανισμούς τοπικών αρχών, άλλους
σχετικούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, τους δήμους
της Κύπρου και άλλες ενδιαφέρουσες διασυνδέσεις.

Πληροφορίες για τις ενότητες
Στη συνέχεια ακολουθεί μια πιο λεπτομερής
περιγραφή των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας
του Δήμου Αγλαντζιάς, τέτοια που να σας εξωθήσει στο να την επισκεφτείτε και να περιηγηθείτε στις ενότητες της ιστοσελίδας και να εκμεταλλευθείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
προσφέρει σε όλους τους δημότες.
Αφού ο επισκέπτης διαβάσει τη συνοπτική
παρουσίαση του οράματος του Δήμου Αγλαντζιάς μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη
κατηγορία ενημέρωσης που λέγεται «Σχετικά

Στην ενότητα «Πολιτικοί Γάμοι» μπορείτε να
βρείτε χρήσιμα στοιχεία όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία και τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που τελέσετε πολιτικό
γάμο στο Δήμο Αγλαντζιάς.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλατζιάς υπάρχει
η ενότητα «Ευρωπαϊκή Ένωση» που βρίσκεται
υπό κατασκευή και έχει σκοπό να προσφέρει
στους δημότες χρήσιμες πληροφορίες για την
ΕΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας

με εμάς», στην οποία θα βρει το μήνυμα του
δημάρχου, στοιχεία για το δημοτικό συμβούλιο και τις επιτροπές, την οργανωτική δομή του
δήμου, πληροφορίες για τις δραστηριότητες
των δημοτικών υπηρεσιών/κλάδων, το ωράριο
λειτουργίας του δήμου και θα ενημερωθεί για
τις διδυμοποιημένους δήμους.
Χρήσιμες πληροφορίες προσφέρει στον επισκέπτη η ενότητα «Γνωριμία με την Αγλαντζιά»
όπου αναρτημένη βρίσκεται η ιστορία του δήμου, γίνεται ενημέρωση για τα δημοτικά όρια,
τις οδούς, τις εκκλησίας, τα πάρκα και τις πλατείες του δήμου.
Στην ίδια ενότητα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή ο χάρτης της Αγλαντζιάς.
Στην ενότητα «Κοινωνική Προσφορά του Δήμου» ο επισκέπτης μπορεί να λάβει ενημέρωσης για τις Παιδικές Λέσχες, το Συμβούλιο Νεολαίας, το Γυναικείο Κλιμάκιο εθελοντισμού, τη
Στέγη Ηλικιωμένων, το Δημοτικό Νηπιαγωγείο
και τις παιδικές κατασκηνώσεις του δήμου.
Πιο κάτω είναι η ενότητα «Πολιτιστική Προσφορά του Δήμου» στην οποία περιέχονται
σημαντικές πληροφορίες για τη Δημοτική και
την Παιδική Χορωδία, το Δημοτικό Κολυμβητήριο και το Αθλητικό Κέντρο.
Εξίσου χρήσιμη για το δημότη είναι η ενότητα
«Ανακοινώσεις» όπου βρίσκονται οι τρέχουσες ανακοινώσεις του δήμου και ηλεκτρονικό
αρχείο με τις ανακοινώσεις του παρελθόντος.
Ακολουθεί η ενότητα «Προκήρυξη Διαγωνισμών» όπου μέσα αναρτούνται οι σχετικές
πληροφορίες.
Στην ενότητα «Έντυπα» ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε έντυπα υποβολής ενστάσεων για τα
τέλη σκυβάλων οικιών και συνταξιούχων και
για τα τέλη εταιρειών. Επίσης, υπάρχει έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων δημοτών ενώ για
τα άλλα έντυπα σχετικά με τις υπηρεσίες που
προσφέρουν οι δήμοι υπάρχει σύνδεσμος για
την Ένωση Δημοτών.
Ακολουθεί η ενότητα «Αναπτυξιακά Έργα»
στην οποία βρίσκονται αναρτημένες πληρο-

φορίες για τα έργα που ολοκληρώθηκαν, αυτά
που προγραμματίζονται να γίνουν και τα έργα
κατασκευής πεζοδρομίων.
Πολύ σημαντική για την πληροφόρηση των δημοτών και τη συμμετοχή τους στα τοπικά δρώμενα είναι η ενότητα «Εκδηλώσεις» όπου σου
προσφέρεται έγκαιρη ενημέρωση για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες του Δήμου
και ηλεκτρονικό αρχείο με όσες προηγήθηκαν.
Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» ο χρήστης μπορεί
να ενημερωθεί για τις διάφορες υπηρεσίες της
δημοτικής βιβλιοθήκης, τους κανόνες χρήσης,
τις περιόδους δανεισμού, το ωράριο λειτουργίας κ.λπ.
Χρήσιμη είναι ενότητα η «Ξενάγηση» προσφέρει στους δημότες και κυρίως στους επισκέπτες βασικές πληροφορίες για τους χώρους
που πρέπει να επισκεφτούν κατά την παραμονή τους στο Δήμο Αγλαντζιάς.

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα του Δήμου
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν ειδικές ενότητες για τα προγράμματα που υλοποιεί ή στα οποία συμμετέχει ο Δήμος
Αγλαντζιάς και αφορούν το “Pay as you
throw”, «το Ποδήλατο εν δράσει» και
την ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Όσον αφορά το “Pay as you throw” επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να πατήσει στο εικονίδιο με το λογότυπο του
προγράμματος όπου θα ανοίξει νέο παράθυρο στο οποίο βρίσκονται αναρτη-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

μένες όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό της δικαιότερης χρέωσης
σκυβάλων.
Κατά το ίδιον τρόπο ο χρήστης αποκτά
δικαίωμα εύκολης και γρήγορης πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Διαδημοτικής Εταιρείας Ποδηλάτων στην οποία
βρίσκονται αναρτημένες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ποδήλατο εν
δράσει», οδηγίες ενοικίασης ποδήλατου, συμβουλές ασφαλείας και άλλα

ενδιαφέροντα θέματα. Στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αγλαντζιάς υπάρχει εικονίδιο σχετικά με την Green Dot πατώντας
πάνω στο οποίο ο επισκέπτης οδηγείται σε νέα σελίδα αφιερωμένη στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης ειδικά στο
Δήμο Αγλαντζιάς. Εκεί ο χρήστης ενημερώνεται για τις διαδικασίες συλλογής
απορριμμάτων, τα σημεία τοποθέτησης
κάδων γυαλιού και άλλα σχετικά με το
πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγλαντζιάς βρίσκεται αναρτημένος πίνακας με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υπηρεσιών και λειτουργών
του δήμου ώστε ο δημότη να μπορεί εύκολα
και γρήγορα να εντοπίσει για τα θέματα που
τον απασχολούν την αρμόδια υπηρεσία.
Τέλος, να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα υπάρχει αρχείο με όλα τα τεύχη της εφημερίδας μας
και ηλεκτρονικός τρόπος εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του δήμου για να
σου αποστέλλονται εν είδει μηνύματος στο
ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο όλα τα δελτία
τύπου και ανακοινώσεις.

Blog Δήμου
Αγλαντζιάς
Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε εικονίδιο στο οποίο αναγράφεται Blog Δήμου
Αγλαντζιάς πατώντας πάνω στο οποίο
μεταφέρεσαι στην σελίδα του blog όπου
υπάρχουν διάφορα θέματα για συζήτηση
και ηλεκτρονικά παράθυρα για υποβολή
τυχόν εισηγήσεων σε τοπικά θέματα. Μάλιστα, καλείστε όλοι να εγγραφείτε μέλη
και κατ’ επέκταση χρήστες του blog του
δήμου σας.

O Δήμος θα συμβάλει
στην επιτυχία της Προεδρία της E. E.
Θέματα που αφορούν την Προεδρία της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχόλησαν συνάντηση του Δημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη.
Όπως είναι γνωστό, οι εργασίες της Προεδρίας κατά το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2012 θα διεξάγονται στο Συνεδριακό Κέντρο, το οποίο εδρεύει στην
Αγλαντζιά, γι’ αυτό στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι καλύτερης συνεργασίας
και συντονισμού, ώστε η Κύπρος να φέρει

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Στη συνάντηση, στην οποία ήταν παρόντες και τεχνοκράτες της Προεδρίας και
του Δήμου, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς διαβεβαίωσε τον κ. Μαυρογιάννη ότι από πλευράς του Δήμου Αγλαντζιάς θα γίνει ότι είναι δυνατό, ώστε ο Δήμος Αγλαντζιάς να
συμβάλει σε μια επιτυχημένη Προεδρία
της Κύπρου. Οι ευθύνες είναι μεγάλες,
αλλά μεγάλη είναι και η πρόκληση, αφού
η Αγλαντζιά θα είναι στο επίκεντρο της Ευρώπης.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ
Παράταση στην υποβολή Δήλωσης
Πρόθεσης μέχρι 6 Απριλίου

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει με βάση τον περί Ρύθμισης Οδών
και Οικοδομών (Τροποποιητικό) (Αρ. 3)
Νόμο του 2011 και τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικό)
(Αρ. 3) Νόμο του 2011 που εγκρίθηκαν
πρόσφατα από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ότι η ημερομηνία λήξης της περιόδου για την υποβολή των Δηλώσεων
Πρόθεσης για την Πολεοδομική Αμνηστία παρατείνεται και λήγει στις
6 Απριλίου 2012.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με βάση
την πιο πάνω Τροποποίηση δεν απαιτείται πλέον η Δήλωση Πρόθεσης να συνοδεύεται από Ένορκη Δήλωση μελετητή
μέλους του ΕΤΕΚ, αλλά από Υπεύθυνη
Δήλωση του Αιτητή. Έντυπο για την εν
λόγω Δήλωση μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.
gov.cy, στον σύνδεσμο Κλάδοι και Τομείς
Υπουργείου-Τεχνικές Υπηρεσίες-Πολεοδομική Αμνηστία.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι υποβάλουν

έγκαιρα τη Δήλωση Πρόθεσης, πρέπει
να υποβάλουν αίτηση για πολεοδομική
ή οικοδομική νομιμοποίηση στην Πολεοδομική / Οικοδομική Αρχή, μέχρι τις 7
Απριλίου 2014.
Ο Δήμος κάνει έκκληση στους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την αίτηση,
αφού σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας
6 Οκτωβρίου 2011, προτίθεται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες
της ως άνω νομοθεσίας, να προχωρήσει
στη λήψη δικαστικών μέτρων.
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που θα
υποβληθούν θα αφορούν υποθέσεις οι
οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν τον Απρίλιο του 2011 σύμφωνα με τις πρόνοιες
του περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών
Τροποποιητικού Νόμου του 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε τηλεφωνικώς στις Τεχνικές Υπηρεσίες:
Τρίτη και Πέμπτη από τις 12:00-13:30
και Τετάρτη από τις 16:00-17:00 το απόγευμα στο τηλ.: 22-462238.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συλλογή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων ειδών
πρώτης ανάγκης για Ζωγράφου και Καλαμάτα
Ο Δήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τη
Σχολική Εφορεία, τα Σωματεία, τα σχολεία,
τη ΣΠΕ Λήδρα, την εκκλησία και άλλους
φορείς, συναισθανόμενος τα προβλήματα που βιώνει ο δοκιμαζόμενος ελληνικός
λαός, διοργανώνει εκστρατεία περισυλλογής ειδών πρώτης ανάγκης.
Τα είδη που θα συλλεγούν θα αποσταλούν
στους αδελφοποιημένους Δήμους Ζωγράφου και Καλαμάτας, οι οποίοι με τη σειρά
τους θα τα διαθέσουν στα συσσίτια τα
οποία καθημερινά διοργανώνουν για τις
άπορες οικογένειες, στους μαθητές των
σχολείων καθώς και στις οικογένειες που
έχουν άμεση ανάγκη.
Φιλοδοξούμε η κοινή προσπάθεια να αποφέρει σημαντική βοήθεια στους αδελφούς
Δήμους και στους έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πρωτοφανή οικονομική κρίση.
Κάνουμε έκκληση σε όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν, να παραδώσουν στα
σημεία περισυλλογής, τα πιο κάτω είδη τα

οποία, όπως έχουμε ενημερωθεί, είναι σε
άμεση ανάγκη:
•	Συσκευασμένα όσπρια
• Ρύζι
•	Γάλα μακράς διάρκειας
• Είδη μακαρονοποιίας
• Παντός είδους κονσέρβες
• Δημητριακά (Cornflakes κλπ)
• Βρεφικές τροφές / γάλα
• Κλινοσκεπάσματα
• Χαρτί υγείας
• Βρεφικές πάνες
•	Σαπούνι στερεάς μορφής
Οι συλλογές θα γίνονται μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012, στα σημεία που παρατίθενται
πιο κάτω:
•	Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
•	Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αθαλάσσας
•	Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα
•	Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
• Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
• Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
•	Γ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς

• Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (Κύκλος
Α & Β)
• Ε’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
•	ΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
• Κορνέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
•	Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
•	Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ’ Πλατύ
• Α’ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
• Δ’ Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
• Ε’ Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
•	ΣΤ’ Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
• Κορνέσιο Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
• Νηπιαγωγείο Δημοσίων Υπαλλήλων
• Νηπιαγωγείο «Το σπίτι του ήλιου»
• Νηπιαγωγείο «The Happy Tiger»
• Παιδοκομικός Σταθμός «DUMBO»
• Νηπιαγωγείο «Les Ecureuils»

• Νηπιαγωγείο «Αγία Φιλοθέη»
• Νηπιαγωγείο «Privillege»
• Νηπιαγωγείο «Winnie the pooh»
•	Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς
• Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγλαντζιάς
μετά τις 15:30-20:00
•	Σωματεία
Χρηματικές εισφορές για αγορά των πιο
πάνω ειδών μπορούν επίσης να γίνουν
στα σημεία συλλογής ειδών ή απευθείας
στη ΣΠΕ Λήδρα στο λογαριασμό: 042102017409-5 στο όνομα ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
(ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ).
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνει δωρεάν από την εταιρεία Salamis Shipping.
Δήμος Αγλαντζιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ

Τεχνολογικές
εξελίξεις στον τομέα
της ενέργειας στην
Κύπρο στις αρχές
του 20ου αιώνα

Η μετάβαση από τον 19ο στον 20ο
αιώνα σημαδεύτηκε από σημαντικές
τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμιο
επίπεδο στον χώρο της ενέργειας.
Αρχικά η ατμομηχανή και στη συνέχεια η μηχανή εσωτερικής καύσης,
άλλαξαν άρδην τα δεδομένα της αξιοποίησης της ενέργειας σε κάθε γωνιά
του πλανήτη. Τα τεχνολογικά αυτά
επιτεύγματα δεν θα μπορούσαν να
αφήσουν αμέτοχη την Κύπρο.
Δρ. Πάρις Φωκαΐδης
Η διάλεξη που θα δώσει στο Σκαλί
Αγλαντζιάς ο Δρ. Πάρις Φωκαΐδης,

Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στοχεύει στην καταγραφή και
στην παρουσίαση μέσα από πρωτογενείς κυρίως πηγές, των βασικότερων
εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας
στην Κύπρο στις αρχές του 20ου αιώνα.
Νέες εφαρμογές
Τέλος θα επιχειρηθεί μια κριτική προσέγγιση σε σχέση με την μελέτη και
ανάλυση των παραμέτρων αποδοχής
και υιοθέτησης από την κυπριακή

κοινωνία νέων εφαρμογών, με σκοπό
τον προσδιορισμό των απαραίτητων
συνθηκών για την επιτυχή καθιέρωση
καινοτόμων εφαρμογών στην κοινωνία μας.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012, στις 7:15μ.μ.
στο Σκαλί Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
Όλες οι διαλέξεις είναι ανοικτές για το
κοινό και μεταδίδονται ηχογραφημένα σε μεταγενέστερο στάδιο από τον
Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCY Voice.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος Δήμου Αγλαντζιάς

Προγραμματίζεται
η δημιουργία
5 νέων πάρκων

Πόσα πάρκα και ποιους χώρους πρασίνου
φιλοξενεί ο Δήμος;
Στο Δήμο Αγλαντζιάς βρίσκεται ο σημαντικότερος πράσινος πνεύμονας της μείζονος
Λευκωσίας. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας και το Πάρκο Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου συνολικού εμβαδού 840 εκταρίων. Τα σχέδια και η εκτέλεση του πάρκου
έγιναν από το Τμήμα Δασών το οποίον και
διαχειρίζεται το πάρκο. Για τη δημιουργία

αυτού του πάρκου σημαντικότατο ρόλο διαδραμάτισε ο Δήμος Αγλαντζιάς, με τις συνεχείς πιέσεις και διαβήματα προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Επίσης σημαντικός είναι ο
ρόλος του Δήμου για τη συνεχή αναβάθμιση
του Πάρκου με τη δημιουργία νέων κατασκευών και την τοποθέτηση φωτισμού ώστε
να είναι πιο εύκολη η χρήση του πάρκου από
τον άνθρωπο.
Περιλαμβάνει χώρους για αναψυχή, σωματική άσκηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Διαθέτει 2 εκδρομικούς χώρους και
2 παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, χώρους για σκύλους, δασοβοτανικό κήπο και Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης.
Ο Δήμος από την ανακήρυξη της Αγλαντζιάς σε Δήμο το 1986 μέχρι σήμερα έχει
δημιουργήσει 80 πάρκα, μικρούς και μεγάλους χώρους πρασίνου συνολικού εμβαδού
130.000τ.μ.
Σε 35 από αυτούς έχουν δημιουργηθεί μικρές παιδικές χαρές και παιδότοποι. Από το
2009 άρχισε η τοποθέτηση κατάλληλων για
εξωτερικούς χώρους οργάνων γυμναστικής
για εξάσκηση ενηλίκων.
Σ’ αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται «το σκαλί», τα Εξωτερικά Ιατρεία, το Γηροκομείο, το
Νηπιαγωγείο, το Κολυμβητήριο, οι νησίδες
στους δρόμους και οι δενδροστοιχίες.

«Ο Δήμος από την ανακήρυξη της
Αγλαντζιάς σε Δήμο το 1986 μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει 80
πάρκα, μικρούς και μεγάλους χώρους πρασίνου συνολικού εμβαδού 130.000τ.μ.»
Προγραμματίζεται η κατασκευή νέων πάρκων, οπουδήποτε στο Δήμο;
Για το 2012 με προϋπολογισμό €270.000
προγραμματίζεται η δημιουργία 5 νέων
πάρκων στις οδούς Νικοκλέους, Τεμπών,
Μόρφου, Γαληνής, Κενταύρου/Αισώπου,

των νησίδων της Λεωφόρος Λεμεσού και
τον εκσυγχρονισμό του πάρκου ΑΖΟΦ. Σε
αυτά πρέπει να προστεθούν και τα πάρκα
που δυνατό να παραδοθούν στο Δήμο από
τους διαχωρισμούς οικοπέδων, οι ιδιόκτητες
των οποίων είναι υποχρεωμένοι να διαμορφώσουν και να παραδώσουν στο Δήμο τους
χώρους πρασίνου που προκύπτουν κατά τον
διαχωρισμό των οικοπέδων
Γίνονται δενδροφυτεύσεις στα πάρκα;
Δενδροφυτεύσεις γίνονται στα νέα πάρκα
και για αντικατάσταση φυτών που ξηραίνονται και καταστροφών από βανδαλισμούς
και τροχαία ατυχήματα.
Για την φύτευση των πάρκων χρησιμοποιούνται 25 είδη δένδρων και 15 είδη θάμνων.
Τα είδη αυτά επιλέγηκαν γιατί έχουν τα πιο
κάτωχαρακτηριστικά:
1. Δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό.
2.	Σε περίπτωση βανδαλισμού και καταστροφής τους αναβλαστάνουν.
3.	Σπάνια χρειάζονται ψέκασμα.
Χρησιμοποιούνται περισσότερο φυτά από
την κυπριακή χλωρίδα ή άλλα που έχουν
εγκλιματιστεί στις κυπριακές συνθήκες.
Φυτά που έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε
νερό και απαιτούν πολλά εργατικά για την
φροντίδα τους, συνήθως αποφεύγονται
(γρασίδι, ανθοφόρα κ.λπ.).
Ποιά διαδικασία ακολουθείται για τον καθαρισμό των ξερών χόρτων;
Για τον καθαρισμό των Πάρκων από τα ξερά
χόρτα προσλαμβάνονται εποχιακοί εργάτες οι οποίοι εργάζονται στο Δήμο για έξι
μήνες ο καθένας. Προσλαμβάνονται συνολικά εικοσιτέσσερις εργάτες σε τρείς διαφορετικές περιόδους. Οι προσλήψεις αρχίζουν τον Μάρτη, ακολουθεί η πρόσληψη
της δεύτερης ομάδας τον Μάιο και η Τρίτη
ομάδα τον Ιούλιο. Το καθάρισμα γίνεται με
μηχανές με μισίνα με τις οποίες κόβονται
τα χόρτα μαζεύονται και απομακρύνονται.
Δεν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα για την
καταπολέμηση των χόρτων για περιβαλλο-

Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται διπλοκάμπινα αυτοκίνητα για μεταφορά προσωπικού και εργαλείων, βυτιοφόρα για
πότισμα, μηχανές με μισίνα για κόψιμο
χόρτων, μηχανές για κόψιμο γρασιδιών,
δενδροκοπτικές, φρέζα για καλλιέργεια
του εδάφους και ψεκαστήρες. Οτιδήποτε
άλλο χρειαστεί ενοικιάζεται.

Πατάτες γεμιστές με κοτόπουλο στρογκανόφ
Υλικά για 5 άτομα:
Ο
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
ς
• 5 μέτριες πατάτε
καλά
λύ
πο
ς
ολόκληρε
νωμένες
εγ
στ
ι
κα
πλυμένες
• Λίγο βούτυρο
• Αλουμινόχαρτο
ρί
• 100 γρ μαλακό τυ
ρί
τυ
• 5 φέτες

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ντικούς λόγους. Επειδή δεν είναι δυνατό να
καθαριστούν όλα τα πάρκα ταυτόχρονα και
για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των Δημοτών
κάθε χρόνο ο καθαρισμός αρχίζει από άλλη
περιοχή.
Ποιός είναι ο προγραμματισμός καθαρισμού των πάρκων;
Εκτός από τον καθαρισμό των ξερών χόρτων
από τα πάρκα γίνεται και τακτικός καθαρισμός των πάρκων από διάφορες ακαθαρσίες που πετούν οι επισκέπτες των πάρκων. Η
συχνότητα καθαρισμού των πάρκων εξαρτάται από την περιοχή και την περιβαλλοντική
συνείδηση που φαίνεται να έχουν οι επισκέπτες του κάθε πάρκου. Είναι πάρκα που
χρειάζονται καθάρισμα κάθε βδομάδα άλλα
κάθε δύο βδομάδες και άλλα κάθε τρις βδομάδες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα μετά
λύπης μου να αναφέρω ένα φαινόμενο που
παρατηρείται σε πολλά πάρκα. Γείτονες,
καμιά φορά και από μακριά, καθαρίζουν τα
σπίτια τους και πετούν τις ακαθαρσίες τους
στα πάρκα δυσκολεύοντας έτσι το έργο της
Υπηρεσίας.
Εφαρμόζονται προγράμματα ψεκασμού
στους χώρους πρασίνου;
Προγραμματισμένος ψεκασμός εφαρμόζεται μόνο ένας τον Οκτώβρη κατά της πιτιοκάμπης των πεύκων. Κανένας άλλος ψεκασμός
δεν γίνεται προληπτικά. Γίνονται ψεκασμοί
μόνο αν παρουσιαστεί προσβολή και τούτο
για περιβαλλοντικούς λόγους. Είναι γνωστό
ότι τα φυτοφάρμακα μολύνουν το περιβάλλω. Επίσης για περιβαλλοντικούς λόγους
δεν γίνονται ψεκασμοί με ζιζανιοκτόνα για
καταπολέμηση των χόρτων στα πάρκα.
Πως γίνονται τα ποτίσματα των πάρκων;
Για το πότισμα των πάρκων και των χώρων
πρασίνου ανορύσσονται γεωτρήσεις και
εγκαθίστανται αυτόματα συστήματα άρδευσης. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν
υπόγεια νερά, το πότισμα γίνεται με βυτιοφόρα.

Το προσωπικό και ο εξοπλισμός της Υπηρεσίας
Το προσωπικό που στελεχώνει σήμερα
την Υπηρεσία είναι ο Επιθεωρητής Κήπων
και Πρασίνου (Γεωπόνος), ο Επιβλέπων
Εργάτης, 10 μόνιμοι εργάτες, 15 εποχιακοί εργάτες που εργάζονται για 6 μήνες
ο καθένας. Βοήθεια προσφέρει και ο Επιστάτης που προσελήφθη τελευταίως.
Για την διεκπεραίωση των εργασιών της

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ

Ο Επιθεωρητής Κήπων
και Πρασίνου
κ. Χρίστος Προκοπίου.

Η Αγλαντζιά περιβάλλεται από μεγάλες εκτάσεις πρασίνου και δίκαια
χαρακτηρίζεται ο πιο πράσινος Δήμος της Κύπρου. Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς από την ημέρα που ανακηρύχτηκε η Αγλαντζιά σε Δήμο το 1986 αναγνωρίζοντας ότι σε παγκόσμια κλίμακα, τα
περιβαλλοντικά προβλήματα συνεχώς εντείνονται με αποτέλεσμα το
μέλλον του πλανήτη να τίθεται πλέον σε κίνδυνο, δημιούργησε την
Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Πρασίνου
και Περιβάλλοντος για να προσφέρει όσο το δυνατό περισσότερα
στους Δημότες του σε ότι αφορά το Πράσινο.
Ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή της
Υπηρεσίας Πρασίνου στο Δήμο Αγλαντζιάς;
Όπως είναι γνωστό το πράσινο εκτός από τον
εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο
κατέχει ξεχωριστή θέση και σημασία στη
φύση και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. Παράλληλα
οι περιβαλλοντικές λειτουργίες που επιτελεί
είναι αναρίθμητες και ζωτικής σημασίας για
την οικολογική σταθερότητα στον πλανήτη.
Το πράσινο μειώνει τους θορύβους, αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες και μετριάζει
την ταχύτητα του ανέμου. Και δημιουργεί
ένα πιο υγιεινό περιβάλλον. Έχοντας αυτά
υπόψη μας μπορούμε να πούμε ότι ένας
κήπος, ένας χώρος πρασίνου είναι χώρος
όπου κάποιος που τον έχει κουράσει ο θόρυβος, τα καυσαέρια και οι σκοτούρες της
καθημερινότητας μπορεί να αναζητήσει ένα
παγκάκι για να ξεκουραστεί και να αναζητήσει λίγο καθαρό αέρα. Ένας χώρος για να
πάρουμε τα παιδιά να παίξουν ξέγνοιαστα.
Και ο ρόλος της Υπηρεσίας Πρασίνου είναι
να διατηρούνται στο Δήμο τέτοιοι χώροι σε
κατάσταση που να μπορούν να τους χρησιμοποιούν οι δημότες.
Αποστολή της Υπηρεσίας Πρασίνου είναι η
πρόταση νέων χώρων για δημιουργία πάρκων, η τοπιοτέχνηση, η διαμόρφωση, η κατασκευή νέων πάρκων και χώρων πρασίνου.
Επίσης, η συντήρηση των πάρκων και χώρων
Πρασίνου, η εγκατάσταση και συντήρηση
αυτομάτων συστημάτων άρδευσης και η
φροντίδα των δένδρων και των πεζοδρομίων.
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Σε μια κατσαρόλα βάζετε λίγο λάδι και
το κοτόπουλο κομμένο σε πολύ μικρά
κομματάκια. Μην αφήσετε να μαζευτεί
υγρό. Το σοτάρετε μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα.
Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζετε το βούτυρο, το κρεμμύδι και το κύβο κοτόπουλου και το σοτάρετε καλά. Προσθέτετε
τις ντομάτες, τα μανιτάρια, το κέτσαπ,
τη μουστάρδα και το shoyu. Ανακατέψτε
το καλά, χαμηλώστε τη φωτιά και περιμένετε κάποια λεπτά.
Προσθέτετε τώρα, το κοτόπουλο και δυναμώνετε τη φωτιά. Προσθέτετε το κο-

ας βούτυρο
• 2 κουταλιές σούπ
νο
μέ
ιμ
• ½ κρεμμύδι τρ
πουλο
τό
κο
• 1 μικρό στήθος
άκ
νι
• ¼ φλιτζανιού κο
ας κέτσαπ
• 4 κουταλιές σούπ
ας
ύπ
σο
• 1 ½ κουταλιές
μουστάρδα
ας Shoyu
• ½ κουταλιά σούπ
πουλου
τό
κο
• 1 κύβο ζωμού
• Αλάτι
• 80 ml γάλα
λακτος
• 400 ml κρέμα γά
νιτάρια
μα
κα
• 150 γρ. φρέσ
ς
τε
σε λεπτές φέ
ουδισμένες
• 2 ντομάτες ξεφλ
τους
άκ
χωρίς τα σπορ ια

νιάκ και το κάνετε φλαμπέ. Βάζετε την
κρέμα γάλακτος, το γάλα και το αλάτι
(εάν το βρίσκετε απαραίτητο). Αν
νομίζετε ότι χρειάζεται βάλτε ακόμα λίγο κέτσαπ και
μουστάρδα.
Το κοτόπουλο είναι έτοιμο.
Πλένετε και στεγνώνετε
τις πατάτες με τη φλούδα και

Ζυμαρικά με σάλτσα
κοτόπουλου

τις χαράζετε κατά μήκος βαθιά (Προσοχή! να μην κοπούν εντελώς). Εκεί που
τις χαράξατε βάζετε λίγο
βούτυρο.
Τις
τυλίγετε
με αλουμινόχαρτο πάρα
πολύ καλά
και τις βάζετε στο προθερ-

μασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς.
Χρειάζονται 20 με 25 λεπτά. Όταν θα
είναι μαλακές μέσα, τις πιέζετε με τα χέρια, για να ανοίξουν.
Με ένα κουταλάκι, τις σκάβετε. Πολτοποιείτε τη σάρκα τους και την ανακατεύετε με το τυρί κρέμα και το κοτόπουλο.
Γεμίζετε τις πατάτες με το μείγμα, τρίβετε τυρί από πάνω και τις βάζετε στο
φούρνο για λίγα λεπτά.

Αρνάκι στη λαδόκολλα
Εκτέλεση
Στρώνετε το αρνάκι σε μια λαδόκολλα
και το αλατοπιπερώνετε. Βάζετε πάνω
τα καρότα, τις πιπεριές, τις ντομάτες
και τις πατάτες κομμένες σε ροδέλες.
Κλείνετε τη λαδόκολλα και ψήνετε στο
φούρνο για 4 ώρες.

Υλικά
νια πέννες
• 1 πακέτο μακαρό
υλο κομμένα
• 3 φιλέτα κοτόπο
σε κομματάκια
ς πιπεριές
• 2 μεγάλες κόκκινε
σε λωρίδες
λακτος
• 200 ml κρέμα γά
παρμεζάνα
• 200 γρ. τριμμένη
ί
• Λίγο λευκό κρασ
• Ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι

Υλικά

Για το παντεσπάνι σεράνο
• 1 πακέτο φυτικό βούτυρο
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 8 αυγά
• 3 κ.σ. κακάο
• 2 βανίλιες
• 1 baking powder
Για το σιρόπι
• 3 φλιτζάνια νερό
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη
Για το γλυκό
• 2 κουτιά έτοιμη σαντιγί
• 400 ml γάλα
• Παγωτό βανίλια
• Τριμμένη κουβερτούρα

Εκτέλεση
Τσιγαρίζετε το κοτόπουλο σε ελαιόλαδο
μέχρι να πάρει χρώμα, το βγάζετε από το
τηγάνι και στο ίδιο λάδι σοτάρετε τις πιπεριές. Ξαναρίχνετε το κοτόπουλο στο τηγάνι με τις πιπεριές, σβήνετε με ένα ποτήρι
λευκό κρασί και προσθέτετε την κρέμα γάλακτος για να δέσουν τα υλικά. Σερβίρετε
με τις βίδες και πασπαλίζετε με τριμμένη
παρμεζάνα.

Υλικά
ένο σε μερίδες
• 1 κιλό αρνί κομμ
• 5 καρότα
• 5 πιπεριές
• 5 ντομάτες
ες σε ροδέλες
• 5 πατάτες κομμέν
• Αλάτι, πιπέρι

Γλυκό με παντεσπάνι σεράνο
Εκτέλεση

Για το παντεσπάνι σεράνο
Χτυπάτε στο μίξερ το βούτυρο
και τη ζάχαρη και προσθέτετε τα
αυγά. Συνεχίζετε το ανακάτεμα,
ρίχνοντας στον κάδο του μίξερ το
κακάο, τις βανίλιες και το baking
powder.
Στρώνετε το μίγμα για το παντεσπάνι σε ένα ταψί και ψήνετε σε
χαμηλή θερμοκρασία για 20 λεπτά.

Για το σιρόπι
Βράζετε τα υλικά για το σιρόπι
και σιροπιάζετε το ζεστό παντεσπάνι.

Για το γλυκό
Χτυπάτε την έτοιμη σαντιγί με το
γάλα. Σε ποτήρια παγωτού σερβίρετε πρώτα τα κομμάτια από το
παντεσπάνι σεράνο. Πάνω στρώνετε το παγωτό βανίλια και μετά
τη σαντιγί. Γαρνίρετε με τριμμένη
σοκολάτα.

Tip:

Συνοδέψτε με χωριάτικη σαλάτα.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το 2013 οι πρώτοι φοιτητές
της Ιατρικής Σχολής

Αγγλικά Πανεπιστήμια
μειώνουν τα δίδακτρα τους

Διεργασίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Σεπτέμβριο του 2013 αναμένεται να
δεχτεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κύπρου τους πρώτους φοιτητές, ενώ σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, τα πρώτα μέλη
ΔΕΠ θα εργοδοτηθούν ήδη από το 2012.
Για το θέμα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, με τη
συμμετοχή του Υπουργού Υγείας Σταύρου
Μαλά, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Γιώργου Δημοσθένους, του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνου
Χριστοφίδη και άλλων υπηρεσιακών και
ακαδημαϊκών παραγόντων.
Μετά τη σύσκεψη, ο κ. Μαλάς δήλωσε
ότι η ίδρυση Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο
αποτελεί μια διακηρυγμένη θέση της Κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι ο ίδιος εργάζεται προς το σκοπό αυτό μαζί με τον
Υπουργό Παιδείας, ώστε να διαμορφωθεί
το τελικό πλαίσιο της Σχολής.
Ο κ. Μαλάς συμπλήρωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές μελέτησαν κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης το θέμα της τροποποίησης
της νομοθεσίας για την ίδρυση της Σχολής,
καθώς και τους τρόπους συνεργασίας των
ακαδημαϊκών ιατρών με το Υπουργείο Παιδείας.
Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εργοδοτήσει
εντός του 2012 τους πρώτους ακαδημαϊκούς γιατρούς, οι οποίοι θα ενταχθούν
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καθιστώντας το έτσι το πρώτο πανεπιστημιακό
νοσοκομείο της χώρας.
«Υπάρχουν μεγάλες συγκλίσεις και στους
επόμενους μήνες θα δούμε την υλοποίηση
της Ιατρικής Σχολής στη χώρας μας», κατέληξε ο κ. Μαλάς.
Ο κ. Δημοσθένους εμφανίστηκε από την
πλευρά του αισιόδοξος αναφορικά με την
κατάθεση της τροποποιητικής νομοθεσίας
για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής,

λέγοντας ότι θα προχωρήσει πιο άμεσα,
στη βάση και της σχετικής απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν ήδη καταλήξει στο
πλαίσιο για τον καθορισμό των προσόντων
του ακαδημαϊκού προσωπικού. «Ευελπιστούμε ότι το 2012 θα έχουμε τα πρώτα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής» είπε ο
Υπουργός Παιδείας.
Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι εν μέσω οικονομική κρίσης, η αναπτυξιακή πορεία
του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζεται
με τους επιθυμητούς ρυθμούς. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσα στις
επόμενες εβδομάδες θα λυθούν τα όποια
προβλήματα υπάρχουν σε σχέση με τους
προϋπολογισμούς του ιδρύματος, έτσι
ώστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να προχωρήσει απερίσπαστα στην υλοποίηση όλων
των στρατηγικών του στόχων για το 2012
και το 2013.
Ο Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Αντης
Αδάμ ανέφερε από την πλευρά του ότι η
δημιουργία της Ιατρικής Σχολής βρίσκεται
σε καλό δρόμο, προσθέτοντας ότι η συμβολή της στον τόπο θα είναι μεγάλη, ενώ
ευχαρίστησε τους δύο Υπουργούς, λέγοντας ότι «τα πράγματα κινούνται πλέον
πολύ πιο γρήγορα από πριν».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Χάρης Χαραλάμπους
είπε ότι η σημερινή σύσκεψη ήταν πολύ
σημαντική για την επιτυχία του στόχου της
έναρξης της Ιατρικής Σχολής τον Σεπτέμβριο του 2013. Ανέφερε, τέλος, ότι οι δύο
Υπουργοί συντονίζουν τις ενέργειές τους
με το ακαδημαϊκό ίδρυμα με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, για τη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων και την παραγωγική αξιοποίηση
του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.

Η πρόσφατη απόφαση της Βρετανικής
κυβέρνησης να αυξήσει τα δίδακτρα
των Βρετανικών πανεπιστημίων είχε ως
αποτέλεσμα να μειωθούν οι αιτήσεις
από τους φοιτητές. Ως γνωστό η απόφαση της κυβέρνησης έκανε λόγο για
αύξηση στα δίδακτρα από £3375 την
φετινή χρονιά, στις £6000 μέχρι £9000
για όλους τους προπτυχιακούς κλάδους
σπουδών.
Σύμφωνα με στοιχεία του Universities
and Colleges Admissions Service (UCAS)
οι αιτήσεις για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2011, είναι μειωμένες
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο κατά 15.1%. Όπως αναφέρει,
ο κύριος λόγος της μείωσης αυτής δεν

είναι άλλος από την αύξηση των διδάκτρων. Μάλιστα, οι αιτήσεις στο City
University του Λονδίνου για την αντίστοιχη περίοδο είναι μειωμένες κατά
41.1%.
Η Βρετανική κυβέρνηση σε μια κίνηση
προς αντιμετώπιση της μείωσης των
διδάκτρων αποφάσισε ότι θα προσφέρει 20.000 επιπλέον θέσεις σε όσα πανεπιστήμια θα έχουν ως δίδακτρα από
£7,500 και κάτω. Μέχρι στιγμής 24 πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει σε μείωση των διδάκτρων τους με στόχο να κερδίσουν κάποιες από τις εν λόγω θέσεις.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλα
πανεπιστήμια θα προχωρήσουν προς
την κίνηση αυτή.

Προχωρούν οι διαδικασίες
αυτονόμησης του ΤΕΠΑΚ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων των έξι αυτονομημένων Τμημάτων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, με την εκλογή
των πρώτων Προέδρων και Αντιπροέδρων τους.
Ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ αναφέρει ότι
στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής Νικόλας Ιωάννου και Αντιπρόεδρος ο Αν. Καθηγητής Χριστάκης Παπαχριστοφόρου.
Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πρόεδρος εξελέγη ο
Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσης και
Αντιπρόεδρος ο Αν. Καθηγητής Κώστας
Κώστα.
Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού αναδείχθηκε

ο Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ανδριώτης, ενώ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Αν.
Καθηγητής Στέλιος Χούλης. Σημειώνεται ότι για τα δυο αυτά Τμήματα δεν
υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για τις
θέσεις των Αντιπροέδρων.
Στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας εξελέγη Πρόεδρος
ο Καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσίου
και Αντιπρόεδρος ο Αν. Καθηγητής Φώτης Παναγίδης.
Τέλος, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο
Αν. Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής
και του Αντιπροέδρου ο Αν. Καθηγητής
Κρίστης Χρυσοστόμου.

Έγκριση Προγράμματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Frederick
Το Πανεπιστήμιο Frederick με ανακοίνωση του αναφέρει ότι το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, ενέκρινε
το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του, που λειτουργεί από το 2007 και οδηγεί στη λήψη
πτυχίου Γενικής Νοσηλευτικής ,όπως προβλέπουν η Νομοθεσία της Κύπρου για τη
Νοσηλευτική και η Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο-

σηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick,
ικανοποιεί όλες τις πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ως προς
το περιεχόμενο, τη χρονική διάρκεια και
την αναλογία θεωρητικής/πρακτικής άσκησης. Είναι επίσης σύμφωνο με τις ελάχιστες
προϋποθέσεις, που θέτουν οι οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νοσηλευτική
Εκπαίδευση. Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής Κύπρου, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι το αρμόδιο όργανο για την
πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Νοσηλευτικής.
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4η τελετή αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΚ

Απονεμήθηκαν 191 μεταπτυχιακοί τίτλοι
Πραγματοποιήθηκε η 4η Τελετή Αποφοίτησης των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012. Παρουσία της πανεπιστημιακής
κοινότητας, εκπροσώπων της Πολιτείας, φιλών και
συγγενών των αποφοίτων απονεμήθηκαν 173 διπλώματα επιπέδου μάστερ και 18 διδακτορικοί τίτλοι σε
191 συνολικά απόφοιτους από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων
Επιστημών, τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης, την Πολυτεχνική και τη Φιλοσοφική
Σχολή.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, επικεντρώθηκε στην κομβική σημασία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης καθώς, όπως ανέφερε, καθορίζει
την επαγγελματική εξέλιξη και την πνευματική καλλιέργεια του ατόμου. Εξέφρασε δε την πεποίθησή
του ότι στην κρίσιμη αυτή περίοδο, κατά την οποία η
ανεργία μαστίζει ιδιαίτερα τους νέους - ξεπερνώντας
το 25% - γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη ενίσχυσης
των πανεπιστημίων, με στόχο να δοθούν προοπτικές
στους νέους επιστήμονες και την ευρύτερη κοινωνία.
Κατά το χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Δημήτρης Χριστόφιας εστίασε στην ανοδική πορεία
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τόνισε την ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου στον τομέα της προσφοράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε επίπεδο Μάστερ και σε
διδακτορικό επίπεδο. Εξέφρασε τη βεβαιότητά του
ότι η πρόσφατη έγκριση για την ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα
αποτελέσει ιστορικό σταθμό στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Ιδρύματος, καθώς πέρα από την ενδυνάμωση
της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας,
η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ενθαρρύνει τη
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών,

την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια, και την προσέλκυση φοιτητών από τον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ.
Χάρης Χαραλάμπους ευχόμενος στους απόφοιτους
πολλές επαγγελματικές επιτυχίες τόνισε την αξία της
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων για συνεχή έρευνα
και μάθηση.
Εκ μέρους της ΦΕΠΑΝ, ο κ. Νικόλας Διομήδους, δήλωσε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι ζωτικής σημασίας κύτταρα, μέσα σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο,
όπου οι σκέψεις πηγαινοέρχονται και η αμφισβήτηση
αποτελεί καθημερινό πραγματισμό.
Καταχειροκροτήθηκε κατά την Τελετή ο κεντρικός ομιλητής, ο Μαραθωνοδρόμος Νάσος Κτωρίδης, Ιδρυτής
και Πρόεδρος της Quantum Corporation, ο οποίος
πρόσφατα ανακηρύχτηκε και Πρεσβευτής Καλής Θέλησης για τα Παιδιά του Κόσμου. Την πολυσχιδή του
δράση παρουσίασε ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Μάριος

Μαυρονικόλας. Στην ομιλία του με τίτλο «Ο Δρόμος»,
ο κ. Κτωρίδης, κάλεσε τους νέους απόφοιτους να ανακαλύψουν το δικό τους αντισυμβατικό δρόμο, κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες της συμβατικής επιτυχίας. Κάλεσε τους νέους να αφουγκραστούν την καρδιά
τους, να τιμήσουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα
τους. Αναφερόμενος στις προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές του καθενός δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Η αριστεία σε ότι και αν διαλέξετε στη ζωή σας δεν
είναι δρόμος ταχύτητας. Είναι Μαραθώνιος.»
Ο πρωτεύσαντας μεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράμματος ΜΒΑ τόνισε ότι κατά τη φοίτησή του, τόσο
ο ίδιος, όσο και οι συμφοιτητές του απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στη διαχείριση
κρίσιμων ζητημάτων για την πορεία τους, ιδιαίτερα
στους καιρούς κρίσης που διανύουμε.
Στην Τελετή Αποφοίτησης βραβεύθηκαν με το Βραβείο Ernst & Young, συνολικής αξίας €2500 ευρώ, εις
μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου, η Φαίδη Φαίδωνος, υποψήφια Διδάκτορα Ψυχολογίας, και η Ειρήνη Γιαννακού, απόφοιτη του Προγράμματος ΜΒΑ, του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Προτεραιότητες Κυπριακής Προεδρίας στην Παιδεία
Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για θέματα Εκπαίδευσης

Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού Ολυμπία Στυλιανού παρουσίασε τις προτεραιότητες
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα
της εκπαίδευσης, καθώς και το προκαταρκτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων,
που θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 στη συνάντηση
Υψηλού Επιπέδου για θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 1-2
Δεκεμβρίου 2011.
Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε
από την επερχόμενη Δανική Προεδρία
του Συμβουλίου της ΕΕ, συζητήθηκε η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το νέο πρόγραμμα ‘’Erasmus for
All’’, καθώς και τρόποι για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας των συζητήσεων
που πραγματοποιούνται στο Συμβούλιο
Υπουργών, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.
Στις παρεμβάσεις της η Γενική Διευθύντρια διατύπωσε τις κατ’ αρχήν απόψεις
του Υπουργείου για το νέο πρόγραμμα,
λέγοντας ότι «η Κύπρος συμφωνεί με
τους στόχους του προγράμματος και
χαιρετίζει τη σημαντική αύξηση στον
προϋπολογισμό του, σε σχέση με τους
προϋπολογισμούς των υφιστάμενων
προγραμμάτων που θα αντικαταστήσει».
Η κ. Στυλιανού υπέβαλε ταυτόχρονα,
«κάποια ερωτήματα αναφορικά με το

σχεδιασμό του προγράμματος, την κατανομή των πόρων στις επιμέρους δράσεις
και τους μηχανισμούς για τη λειτουργία
του».
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση
«οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία,

επίσης, να συζητήσουν το προσχέδιο της
Κοινής Έκθεσης Πρόοδοι για την υλοποίηση του προγράμματος Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2020 και τη συσχέτισή του με
τη στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’».
Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η εξεύρε-

ση τρόπων με τους οποίους ο τομέας της
εκπαίδευσης θα μπορούσε να συμβάλει
στην υλοποίηση της στρατηγικής, ειδικότερα υπό τις συνθήκες της υφιστάμενης
οικονομικής κρίσης, καταλήγει η ανακοίνωση.
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Πρωτοποριακή αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θεμέλιος λίθος για το νέο κτήριο της βιβλιοθήκης
Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου» στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε τη τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του
Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Η τοποθέτηση του θεμέλιου
λίθου πραγματοποιήθηκε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.
Δημήτρη Χριστόφια στις αρχές Φεβρουαρί-

ου.
Στην εκδήλωση που ακολούθησε στην Αίθουσα Β108, του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» απεύθυναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Χριστόφιας, εκ
μέρους της οικογένειας των δωρητών του

έργου, ο κ. Δάκης Ιωάννου και ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρης Χαραλάμπους. Ακολούθησε
ομιλία από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη.
Κατά την εκδήλωση προβλήθηκε σύντομη

ταινία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και
παρουσιάστηκε η σχετική με το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
έκδοση, από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, κ. Παναγιώτα
Πύλα. Ακολούθησε δεξίωση στον 1ο όροφο
του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Ιωάννου.
Χάρη σε αυτή τη δωρεά, μεταξύ άλλων,
οφείλεται και η ανάθεση του σχεδιασμού
στο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean
Nouvel. Το έργο λιτό, αλλά εντυπωσιακό, θα
αποτελεί σημείο αναφοράς της Κύπρου, κατατάσσοντάς την στον παγκόσμιο χάρτη της
αρχιτεκτονικής.
Ο σχεδιασμός του έργου εγκρίθηκε από την
Πολιτεία και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,

αφού πρώτα μελετήθηκε σε βάθος από ανεξάρτητη επιτροπή διεθνώς αναγνωρισμένων
αρχιτεκτόνων και εκπροσώπου του ΕΤΕΚ.
Ιδιαίτερα ουσιαστική στο όλο εγχείρημα
ήταν και η συμμετοχή των χρηστών, καθώς
και η αξιολόγηση άλλων παρόμοιας λειτουργίας κτηρίων, όπως η Βιβλιοθήκη του
London School of Economics, το αντίστοιχο
Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Hertfordshire και η Βιβλιοθήκη “John and

Aileen O’Reilly” του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου.
Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα στεγάσει ένα εκατομμύριο έντυπους τόμους, πάνω από 40.000
τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και 150
βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες θα
είναι προσβάσιμες σε όλη την επιστημονική
κοινότητα της Κύπρου αλλά και στο ευρύ
κοινό.

Ένα έργο-σταθμός
Το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» αποτελεί ένα έργο το οποίο
είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού
και εμπεριστατωμένων μελετών, όσον αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και του
τόπου.
Πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποίησή
του είναι η σημαντικότατη δωρεά ύψους
€8.000.000 από την αείμνηστη Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην του συζύγου της Στέλιου

Προς κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη

Σύσκεψη Πρύτανη και κοινωνικών φορέων

Με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών για την κατασκευή
φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 10 MW στην Πανεπιστημιούπολη, συνεκλήθη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδη ευρεία σύσκεψη κοινωνικών φορέων και εταίρων.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι, του
Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Δήμου Αγλαντζιάς, καθώς και εμπειρογνώμονες
ακαδημαϊκοί.
Κατά τη σύσκεψη ο Πρύτανης παρουσίασε τη δυναμική του
πάρκου και σημείωσε ότι η ετήσια εξοικονόμηση ρύπων ανέρχεται σε 12.700 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε ετήσια εξοικονόμηση ρύπων: κατανάλωσης 29.000
βαρελιών αργού πετρελαίου, κατανάλωσης ηλεκτρισμού σε
1.580 κατοικίες, λειτουργία 2.500 ιδιωτικών οχημάτων, άνθρακα που απορροφούν 325.000 δενδρύλλια ηλικίας δέκα
ετών και άνθρακα που απορροφούν 2.700 στρέμματα πευκοδάσους.
Ο Πρύτανης επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του Πανεπιστημίου
να προχωρήσει άμεσα με την υλοποίηση του έργου, αφού
ήδη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή επί του θέματος, στη δράση της οποίας θα συνεισφέρουν και διάφοροι φορείς οι οποίοι έχουν ιδία πείρα επί παρόμοιων εγχειρημάτων, όπως είναι
η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, καθώς και άλλοι εταίροι που
διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία όπως είναι π.χ. η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας Κύπρου.
Ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος “Αθανάσιος Κτωρίδης” Γιώργος Κίλλας επανεβεβαίωσε ότι το Ίδρυμα πέρα της χρηματοδότησης του έργου θα στηρίξει το όλο εγχείρημα με τεχνογνωσία και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να αγκαλιάσουν το
έργο έτσι ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο.
Τέλος, ο Πρύτανης ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης για την ουσιαστική συμβολή του στην υλοποίηση του έργου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί
πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες τις Πανεπιστημιούπολης και
μάλιστα χωρίς ίχνος ρύπων. «Το πρωτοποριακό αυτό εγχείρη-

μα», πρόσθεσε, «θα τοποθετήσει το Πανεπιστήμιο ανάμεσα
στα κορυφαία Ευρωπαϊκά και διεθνή Πανεπιστήμια που διαθέτουν περιβαλλοντική ευαισθησία, θα βοηθήσει το Ίδρυμα
να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα συνεισφέρει και στην επίτευξη του
στόχου όπως το Πανεπιστήμιο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα

500 καλύτερα Πανεπιστήμια διεθνώς».
Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση
του πάρκου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ενεργά για την
Ενέργεια. H χρηματοδότηση αφορά το ποσό των €14.000.000
το οποίο θα καταβάλει το Ίδρυμα για την εγκαθίδρυση του
πάρκου και σημαντικό μέρος του οποίου θα δοθεί ως δωρεά.

