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ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΜΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 – 21η ΕΚΔΟΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:

• Κώστας Κόρτας ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
 22462195
 mayor@aglantzia.org.cy

• Μυράντα Αργυρού ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
 22462195
 Miranda.Argyrou@aglantzia.org.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

• Χάρης Τσαγγαρίδης ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 22462196
 harris.tsangarides@aglantzia.org.cy

• Μαρία Χριστοδούλου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 22462196
 maria.christodoulou@aglantzia.org.cy

• Άντρη Ευτυχίου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 22462251
 andri.eftichiou@aglantzia.or-g.cy

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

 •Φαξ: 22455799, mail@aglantzia.org.cy

• ∆έσπω Πίτρη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462197
 despo.pitri@aglantzia.org.cy

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

• Κωνσταντίνα Χρυσοστόμου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ   
 (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ   
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
 22462058
 constantia.chrysostomou@aglantzia.org.cy

• Σταύρος Σωκράτους ΚΛΗΤΗΡΑΣ
 22462233

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ: 22332755, treasurer@aglantzia.org.cy

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

• Πόλα Παττίχη ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462049
 Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy
• Χρίστος Γιάγκου ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
 22874864
 Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

• Γεώργιος Γερούδης ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
 22462056
 George.Geroudes@aglantzia.org.cy

• Ειρήνη Κυρμίτση ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462242
 eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy

• Γιάγκος Γιάγκου ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
 ΑΝΩΤΕΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 22462155
 Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

• Αθηνά Γιάννακα ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 22462156
 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

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

• Κώστας Περικλέους ΤΕΧΝΙΚΟΣ
 22462154
 costas.perikleous@aglantzia.org.cy

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

• Αντώνης Παναγή ΤΕΧΝΙΚΟΣ
 22462159
 antonis.panagi@aglantzia.org.cy

• Χριστίνα Κάππα ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 22462158
 christina.kappa@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ:

• Ανδρέας Κάτσιης  ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 health@aglantzia.org.cy

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

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

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 • Φαξ:22462240, culture@aglantzia.org.cy
                              skali@aglantzia.org.cy

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

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

 22462143, library@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ :

• Άννα Χαραλάμπους ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
 22462233

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

 77778100

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ:

• Γιαννάκης Μιχαηλίδης Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά,
 Τηλ. 22462241, 99417033, 
 Fax: 22462047,
 email: jonatha_31@yahoo.g

Υπηρεσίες του ∆ήμου μας ∆ημότες Αγλαντζιάς:
Στηρίζουμε την πόλη μας! 
Εγγραφή στους Εκλογικούς 
Καταλόγους γιατί...

Η 2α Οκτωβρίου είναι σημαντική 
ημερομηνία για την Αγλαντζιά. Είναι η 
ημέρα που λήγει η προθεσμία για την 

εγγραφή των ∆ημοτών Αγλαντζιάς στους 
εκλογικούς καταλόγους του ∆ήμου. Αυτή 
την προθεσμία την βλέπουμε ως ∆ήμος ως 
κίνητρο για συμμετοχή, ως δύναμη για τον 
κάθε ∆ημότη για να στηρίξουμε την πόλη μας, 
την φωνή για τοπική κοινωνία, τη γειτονιά μας, 
τον δίπλα μας, τον εαυτό μας. 

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς απευθύνεται προς τον 
κάθε κάτοικο της πόλης μας να κάνει την 
απλή κίνηση που του προσφέρει πραγματικό 
όφελος: Να εγγραφεί ως ∆ημότης Αγλαντζιάς.

Το δικαιούμαστε και το αξίζουμε! Γιατί στην 
τοπική αυτοδιοίκηση εμείς κάνουμε πράξη το 
“Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς”.

Καλούμε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους του 
∆ήμου, νέοι εκλογείς ή μη εγγεγραμμένοι 
από προηγουμένως, να το κάνουν γιατί 
θέλουμε την Αγλαντζιά να ανταποκριθεί με 
περισσότερες δυνάμεις στην αποστολή της, 
δίπλα και μαζί με τους κατοίκους της, τους 
∆ημότες της. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ;
Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους 
του ∆ήμου μπορεί να γίνει με μια απλή κίνηση 
και επικοινωνία με τον ∆ήμο Αγλαντζιάς 
Λειτουργός επικοινωνίας είναι η Άντρη 
Ευτυχίου, στον τηλεφωνικό αριθμό 22462233.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Συμμετοχή και Κρατική Χορηγία

Η κρατική χορηγία κατανέμεται με βάση τον 
αριθμό των ψηφοφόρων σε κάθε ∆ήμο 
που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό 

κατάλογο. Είναι πολύ σημαντικό να εγγραφούμε 
ως δημότες όλοι όσοι κατοικούμε στην πόλη 
μας, ώστε να στηρίζουμε την προσπάθεια 
του ∆ήμου να διατηρήσει επαρκή παροχή 
υπηρεσιών προς τους πολίτες του.

Σε αυτή τη δύσκολη εποχή για τον τόπο και 
την κοινωνία μας, οι ∆ήμοι έχουν δεχθεί 
το μεγαλύτερο πλήγμα από την ανάγκη 
εξοικονόμησης πόρων του κράτους. Έχει 
μειωθεί συνολικά η κρατική χορηγία τα τελευταία 
χρόνια, έως και 45%. 

Στην αρνητική αυτή εξέλιξη που επηρεάζει 
τις δυνατότητες μας, εμείς στον ∆ήμο 
Αγλαντζιάς εργαστήκαμε συστηματικά και 
κάναμε σημαντικές εξοικονομήσεις για να 
διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας, 
όπως η καθαριότητα, η υγεία, το περιβάλλον, 
τον πολιτισμό, αλλά και την κοινωνική αρωγή. 

Για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειάστηκε 
να κινητοποιήσουμε τους ∆ημότες μας, να 
δουλέψουμε πιο σκληρά, πιο συλλογικά. Η 
ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για εγγραφή 
στους εκλογικούς καταλόγους, θα μας ενισχύσει 
ακόμα περισσότερο γιατί έτσι πείθουμε πώς 
είμαστε μια ενεργός και δραστήρια κοινωνία. 
∆εν υπάρχει λόγος να στερηθούμε άλλους 
πόρους, γιατί τους χρειαζόμαστε. 

Ο κάθε ∆ημότης μας γνωρίζει ακόμα ότι η 
Αγλαντζιά δεν έχει άλλους πόρους, όπως 
έχουν άλλοι ∆ήμοι με έσοδα από τον τουρισμό 
(διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων, παραλίες κ.ά), 
αλλά στηρίζεται από την κρατική χορηγία σε 
ποσοστό 60% επί των εσόδων του.

Η απάντησή μας είναι η εγγραφή στους 
εκλογικούς καταλόγους για να δώσουμε ο ένας 
το χέρι στον άλλο, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις 
δυσκολίες με αποτελεσματικότητα. 

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ: 
Εξοικονομήσεις
με ευθύνη!

Ω
ς  υπεύθυνη τοπική αρχή, επιβεβαιώνου-
με στον καθένα με τεκμηριωμένα στοι-
χεία για όσα περνούν από το χέρι μας για 

χρηστή διοίκηση και αποτελεσματικότητα. Τώρα 
που κάθε ευρώ μετρά, έχουμε επιτύχει εξοικο-
νομήσεις σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ ετη-
σίως. Τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την 
τοπική αυτοδιοίκηση καταδεικνύουν επίσης ότι 
η Αγλαντζιά είναι από τους πιο υποστελεχω-
μένους ∆ήμους παγκύπρια, με ποσοστό μόλις 
39% επί των εσόδων.  Όμως αυτό δεν είναι αρ-
κετό, ούτε βελτιώνει τα δεδομένα. Υπάρχει ανά-
γκη αύξησης των εσόδων, ώστε να έχουμε τη 
δυνατότητα να προσφέρουμε με επάρκεια και 
περισσότερη ποιότητα τις υπηρεσίες μας, χωρίς 
να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής αρνητικά.

Κάθε εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους 
σημαίνει αύξηση εσόδων. Είναι στα δικά σας χέ-
ρια, ως συμμετοχικών πολιτών για να κρατήσου-
με το ∆ήμο μας ζωντανό και πρωτοπόρο και να 
τον κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικό.

Για να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας, 
γνωρίζουμε και ασκούμε τις υποχρεώσεις μας.

Γιατί η “Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς”!

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς 
ενημερώνει τους δη-
μότες του ότι οι ώρες 
λειτουργίας του Κοιμη-
τηρίου είναι οι ακόλουθες:                                                                                                                                       

Καλοκαιρινή περίοδος:
06:30 – 19:30

Χειμερινή περίοδος:
06:30 – 17:30

Το ∆ημοτικό Κοιμητήριο 
Αγλαντζιάς θα είναι κλει-
στό τις βραδινές ώρες και 
δεν θα επιτρέπεται η είσο-
δος στο κοινό.
Το ωράριο θα τεθεί σε εφαρμογή
από τις 31/10/2016 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εκπαιδευτικό Εργαστήρι 
“Εξυπηρέτηση Πελατών”

Σεμινάριο για αιρετούς και υπηρεσια-
κούς ∆ήμων και Κοινοτήτων πραγματο-
ποιήθηκε στις 22 Ιουνίου στην αίθουσα 

Σπηλιές στο Πολιτιστικό Κέντρο το Σκαλί Αγλα-
ντζιάς. Το εκπαιδευτικό εργαστήρι υπό τον τίτ-
λο «Εξυπηρέτηση Πελατών» οργανώθηκε από 
την Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου. 

Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας χαι-
ρέτισε την έναρξη του εργαστηρίου επισημαί-
νοντας ότι «καταπιάνεται  μ’ ένα χρήσιμο αλλά 
και κρίσιμο θέμα που αποτελεί την κορωνίδα 
και τον ακρογωνιαίο λίθο του ρόλου και της 
προσφοράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε και 
άρχισε τη λειτουργία της από την Ένωση ∆ήμων 
Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και 
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας - 
Αμμοχώστου, που βρίσκεται σε συνεργασία με τις 
Αναπτυξιακές της Λεμεσού, Πάφου, Τροόδους. 
Αποφασιστικής σημασίας κρίνεται η συμβολή της 
Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου, η 
οποία ήρθε να συμπληρώσει ένα κενό, αφού δεν 
υπήρχε ο φορέας εκείνος που θα διαχειριζόταν 
τη μάθηση και εκπαίδευση των αιρετών και λει-
τουργών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο εκπαιδευτικό εργαστήρι έγιναν παρουσι-
άσεις και προβλήθηκαν καλές πρακτικές από 
τον εκπαιδευτή καθηγητή Χάρη Ταπάκη και τον 
∆ημοτικό Γραμματέα του ∆ήμου Στροβόλου 
Γιώργο Χριστοδόυλου.

Συνοψίζοντας την πρόκληση που αντιμετωπί-
ζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ο ∆ήμαρχος Αγλα-
ντζιάς επεσήμανε ότι «ο πολίτης απαιτεί και 
πρέπει να του προσφέρονται υπηρεσίες, ποι-
οτικά αναβαθμισμένες με ταχύτητα και στο 
χαμηλότερο κόστος. Πρέπει να τυγχάνει της 
καλύτερης υποδοχής. Ο πολίτης είναι πελάτης 
μας και εργοδότης μας και έτσι πρέπει να τον 
αντιμετωπίζουμε. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 
ιδεολογία. Είναι η πιο ανθρωποκεντρική. Ανή-
κει στον πολίτη».

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Το ωράριο λειτουργίας/εξυπηρέτησης του κοινού στο ∆ήμο είναι το ακόλουθο: 

∆ημαρχείο: ∆ευτέρα - Παρασκευή: 07:45/08:00 - 15:15/15:30 

∆ημοτικό Ταμείο:      ∆ευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00

Τεχνική Υπηρεσία:     ∆ευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

∆ημοτική Βιβλιοθήκη:  ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00

                              Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Χάρης Τσαγγαρίδης.......∆ημοτικός Γραμματέας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Κόρτας..............∆ήμαρχος
Ευγενία Αλετρά..............Αντιδήμαρχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ:
Ιορδάνης Ιορδάνου........Πρόεδρος   ∆ημήτρης Χατζησάββας....Μέλος
Ευγενία Αλετρά.............Μέλος        Μαρίνος Κλεάνθους.........Μέλος
Μάριος Ριαλάς..............Μέλος        Άντρη Ευτυχίου................Λειτ. Υποστήριξης

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  
OPINION & ACTION SERVICES LTD

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙ∆ΩΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 
MONOGRAMME DESIGN

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  
CASSOULIDES MASTERPRINTERS 

∆ΙΑΝΟΜΗ: 
ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ
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Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς γιόρτασε τα 30χρονά 
του, αναδεικνύοντας το χαρακτήρα και 
την ταυτότητά του, ως μια δημοτική αρχή 

προσηλωμένη στον πολίτη, τον πολιτισμό και την 
τοπική δημιουργία. Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε κάτω από τον τίτλο «Η πόλη μου γιορτάζει», 
δίνοντας το στίγμα της μεγάλης εξέλιξης της 
Αγλαντζιάς από ένα Συμβούλιο Βελτιώσεως σε 
μια σύγχρονη πόλη. Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε στο Αμφιθέατρο του πολιτιστικού κέντρου 
«το σκαλί», με συντελεστές τους Κούλη Θεοδώ-
ρου, Μαρία Θεοδότου, Άγγελο Αυγουστή, τη νε-
αρή τραγουδίστρια Εβελίνα Πιττή, τη ∆ημοτική 
Χορωδία Αγλαντζιάς, τη μπάντα «Λαϊκή Τετρα-
κτύς», και το Χοροδιδασκαλείο «Ρύμβος».  Μια 
έκθεση με αφίσες από διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του ∆ήμου αποτύπωσε την προσφο-
ρά του ∆ήμου Αγλαντζιάς στον πολιτισμό.

Χάσικος: Μια πόλη πρότυπο

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών Σω-
κράτης Χάσικος χαρακτήρισε την Αγλαντζιά ως 
την πιο άριστη κατοικημένη περιοχή της ευρύ-
τερης Λευκωσίας. Εξήρε επίσης το έργο όλων 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 1986 - 2016
«Η πόλη μου γιορτάζει»

των ∆ημοτικών Συμβουλίων που εργάστηκαν 
στρατηγικά με όραμα και ομοψυχία, πετυχαίνο-
ντας δεκάδες αναπτυξιακά έργα. Έδωσε ακόμα 
ιδιαίτερη έμφαση στα καινοτόμα προγράμματα 
του ∆ήμου, σε περιβαλλοντικά έργα υποδομής 
και προστασίας του περιβάλλοντος όπως το 
πιλοτικό πρόγραμμα «pay as you throw». O Σ. 
Χάσικος έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πολιτιστικό 
έργο που παράγει ο ∆ήμος, χαρακτηρίζοντας 
«το σκαλί» ως «πραγματικό μνημείο πολιτισμού», 
ενώ στάθηκε επίσης στο Φεστιβάλ ΑγλανJazz 
και στην αποκριάτικη παρέλαση, που είπε ότι 
συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα πολιτιστικά 
δρώμενα της ευρύτερης Λευκωσίας.

Η αιρετή Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο ∆ήμαρχος 
Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας έκανε αναδρομή 
της 30χρονης πορείας, περνώντας από τα διο-
ριστικά δημοτικά συμβούλια στα αιρετά και δίνο-
ντας λόγο στον ίδιο τον πολίτη. Για την εξέλιξη 
της Αγλαντζιάς ο ∆ήμαρχος ανέφερε ότι η μικρή 
κοινότητα-προάστειο άρχισε σιγά – σιγά να με-
ταμορφώνεται σε πόλη, να αποκτά χαρακτήρα 

αναπτυξιακό, να ενισχύεται και να θωρακίζεται 
πολιτιστικά, να προβάλλει τον κοινωνικό της χα-
ρακτήρα και πρόσωπο. Το σύγχρονο πρόσωπο 
της Αγλαντζιάς χαρακτηρίζει ο δυναμισμός και 
η νέα γενιά, ιδιαίτερα με την έλευση του Πανεπι-
στημίου Κύπρου στο ∆ήμο Αγλαντζιάς που έδωσε 
άλλη διάσταση στην ανάπτυξη και στο χαρακτήρα 
της πόλης. Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς αναφέρθηκε 
στην προσφορά του ∆ήμου στην κοινωνία κάτω 
από τις δύσκολες και αρνητικές οικονομικές 
συνθήκες της τελευταίας 5ετίας. Σημείωσε όμως 
ότι η Αγλαντζιά προσαρμόστηκε και δούλεψε με 
εντελώς διαφορετικά κοινωνικά δεδομένα, παρά-
γοντας σημαντικό έργο που καλύπτει όλο το φά-
σμα υποχρεώσεων που απορρέουν από το ρόλο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΠΟΨΗ: Το παράδειγμα της Αγλαντζιάς

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς έχει θέσει ως προμετωπίδα 
της δράσης του σε περιβάλλον οικονομικής 
στήριξης, την ενδυνάμωση της παρουσίας του 
δίπλα στον πολίτη, σε κάθε επίπεδο: την κοινωνία, 
τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον εθελοντισμό. Η 
ευμάρεια των προηγούμενων εποχών συνέτεινε 
στην αποξένωση των ανθρώπων και την στροφή 
στον ατομικισμό και τον καταναλωτισμό. 

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς αξιοποιεί το ανθρώπινο 
δυναμικό της ∆ημοτικής Υπηρεσίας έστω με 
πιο περιορισμένους πόρους, ώστε να κάνει 
περισσότερα για τους πολίτες σε συνεργασία 
μαζί τους και με τους άλλους τοπικούς φορείς. 
Ο προσανατολισμός στη δύσκολη συγκυρία, 
είναι να σταθεί ο ∆ήμος αρωγός στην άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής, να ενεργήσει μαζί με 
τους εθελοντές, να κινητοποιήσει τους πολίτες 
για να αναδιαμορφωθούν οι τοπικές σχέσεις, η 
συμμετοχικότητα, η έγνοια του ενός για τον άλλο.  
Στον πολιτισμό ο ∆ήμος στηρίζει και αξιοποιεί 
τους ανθρώπους της τοπικής δημιουργίας, στο 
περιβάλλος τις ομάδες των νέων και τα σχολεία, 
στην κοινωνική φροντίδα όλους όσοι έχουν να 
συνεισφέρουν για εκείνους που έχουν περισσότερη 
ανάγκη. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα και 
μπορούν να γίνουν, με περισσότερη οργάνωση και 
συλλογική δουλειά.

στέρεα βάση πάνω στην οποία θα προχωρήσου-
με για αλλαγές είναι η τριακονταετής εμπειρία 
που αποκτήθηκε με νέες μορφές περισσότερης 
δημοκρατίας στο τοπικό επίπεδο για ισχυρούς 
θεσμούς κοντά στον πολίτη. Γνώμονας μιας με-
ταρρύθμισης χρειάζεται να είναι ο εκσυγχρο-
νισμός των ∆ήμων, η αποτελεσματικότητα και η 
εξυπηρέτηση των δημοτών, με ισχυρή οικονομι-
κή δύναμη και στελεχιακό δυναμικό, στο πλαίσιο 
της ουσιαστικής αποκέντρωσης της εξουσίας. 
Ανάλογος εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση 
απαιτείται να γίνει για το σύνολο της ∆ημόσιας 
∆ιοίκησης με την εισαγωγή για παράδειγμα σύγ-
χρονων μορφών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, 
απλοποίησης των νομοθεσιών και διαδικασιών. 
Το κεντρικό κράτος επηρεάζει καθοριστικά τη 
δική μας αποστολή ως προέκτασης της δημόσιας 
διοίκησης στην τοπική κοινωνία.

Στην προοπτική για συγκροτημένες αλλαγές χρει-
άζεται να γίνουν αποφασιστικά βήματα αναβάθμι-
σης των ∆ήμων: συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών 
για να είναι πιο αποτελεσματικοί με οικονομίες 
κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων, καλύτερη αξι-
οποίηση προσωπικού, κοινές τεχνικές υπηρεσί-
ες, τροχονομίας, σκυβάλων, ακόμα και η ενιαία 
διαχείρισηστην  αξιοποίηση των υποδομών πο-
λιτισμού, αθλητισμού (κλειστά, ανοιχτά θέατρα). 
Επαρχιακά Συμβούλια είναι αναγκαία για να ασκή-
σουν συντονιστικό και επιτελικό ρόλο, ενώ η Πρω-
τοβάθμια Αυτοδιοίκηση χρειάζεται να παραμείνει 
η ραχοκοκκαλιά της τοπικής κοινωνίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμπληρώνει φέτος 
30 χρόνια από τις πρώτες αιρετές εκλογές 
το 1986 που σηματοδότησαν την έλευση 

μιας νέας αντίληψης για τη διεύρυνση της ∆ημο-
κρατίας στην Κύπρο: την έκφραση και την ανά-
πτυξη της τοπικής κοινωνίας. Για την Αγλαντζιά 
το ορόσημο του 1986 αποτέλεσε την μετάβαση 
από την εποχή της μικρής κοινότητας στα περί-
χωρα της Λευκωσίας, σε μια σύγχρονη πόλη που 
αναπτύσσεται με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά: μια πράσινη πόλη με σύγχρονες υποδομές 
και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, ικανή να εξυπη-
ρετεί τους πολίτες της.

Για την μετεξέλιξη αυτή, ο ∆ήμος μας τιμά για 
την προσφορά τους πρωτεργάτες του, τον τέως 
∆ήμαρχο Ανδρέα Πέτρου και το σύνολο των ∆η-
μοτικών Συμβούλων που πέρασαν από τα διαδο-
χικά του τοπικά όργανα καθώς και τους τοπικούς 
φορείς, τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα 
και τα πρόσωπα που δίνουν καθημερινά με τη συ-
νεχή δράση τους αυτό που εμείς σήμερα συνοψί-
ζουμε στο σύνθημα «Η Αγλαντζιά είμαστε εμείς».

Ο νέος κύκλος της Τ.Α.

Στη συνολικότερη πορεία της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης χρειάζεται να ανοίξει ένας νέος κύκλος 
για την αναβάθμισή της. Οι αλλαγές και οι μεταρ-
ρυθμίσεις είναι αναγκαίες γιατί είμαστε ζωντανό 
κομμάτι της Κοινωνίας. Η ζωή εξελίσσεται! Το 
ίδιο και οι οργανισμοί που θέλουν να είναι ζωντα-
νό κομμάτι της κοινωνίας. Αυτοί είμαστε! Η πιο 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ: 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση

με ισχυρούς πρωτοβάθμιους ∆ήμους

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΜΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 – 21η ΕΚΔΟΣΗ
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Ξ εχάστηκε στη Νέα Υόρκη για 34 
ολόκληρα χρόνια όπου έζησε και 
δημιούργησε στον χώρο της ομογένειας. 

Ήρθε από την Αμερική στις αρχές Ιουνίου 
με ποιήματα και στίχους και τραγούδια στις 
αποσκευές του. Την Παρασκευή το βράδυ 
στις 24 Ιουνίου ήρθαν οι φίλοι του από την 
Ελλάδα. Εφτά φωνές από την Αθήνα και μια 
φωνή από την Κύπρο. Ήρθαν επίσης πέντε 
ηθοποιοί και ένας δημοσιογράφος. 

Η συνάντηση έγινε στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Το 
ταξίδι είχε όνομα: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΩΣ ΤΑ 
∆ΙΟ∆ΙΑ». Η διαδρομή άρχισε από τα τραγούδια 
της πατρίδας. Έκανε μια στάση στα τραγούδια 
του έρωτα. Και συνέχισε με τα “∆ιόδια”. Πέρασε 
στην “Θεία από την Αμερική”. Σταμάτησε από το 
“Χωρίς εσένα”, το “∆υο μέτρα γης αγάπησα”, το 
“∆εν έχει πατρίδα ο άνεμος” και το “Μανά”… 
Και ύστερα ανάμεσα στα ποιήματα της Κύπρου 
έφτασε σιγά σιγά στην “Κερύνεια”…

Πρόκειται για την συναυλία - αφιέρωμα στα 
τραγούδια και τα ποιήματα του Πόλυ Κυριάκου.

Τραγούδησαν οι Παντελής Θαλασσινός, 
Φωτεινή Βελεσιώτου, Ευρυδίκη, Αρετή Κετιμέ, 
Ελεάνα Ζεγκίνογλου, Ευτυχία Μητρίτσα, Άννα 
Χρυσάνθου και Μάρκος Γιώργατσος ταξίδεψαν 
το κοινό με τις εξαιρετικές ερμηνείες τους. 
Στην ορχήστρα συμμετείχε η συνθέτρια Σοφία 
Νάτσιου, ενώ τη μουσική διεύθυνση/επιμέλεια 
της εκδήλωσης είχε ο Άδμητος Πιτσιλλίδης.
Ποιήματα απήγγειλαν οι ηθοποιοί Μαρία 
Μαργέτη, Παντελίτσα Μαυρογιάννη, Φωτεινή 
Μπαξεβάνη, Φανή Πέτσα, Ανδρέας Τσέλεπος 
και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παράσχος.

     “Από την Κερύνεια έως τα διόδια”
ΣΥΝΑΥΛΙΑ - Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν 
η ερμηνεία του τραγουδιού «Κερύνεια μου» 
από τον Παντελή Θαλασσινό μαζί με τους 
υπόλοιπους 13 καλλιτέχνες επί σκηνής. Έκδηλη 
ήταν, επίσης, η συγκίνηση όταν ο ηθοποιός 
Ανδρέας Τσέλεπος απήγγειλε το ποίημα «Να 
ανοίξει η Αμμόχωστος».

Πόλυς Κυριάκου: Ο στιχουργός της διασποράς

Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα μίλησε για 
τον Πόλυ Κυριάκου, τον γνήσιο Έλληνα Κύπριο 
της διασποράς, ο οποίος όλα αυτά τα 34 χρόνια, 
χωρίς να ζητήσει οτιδήποτε ο ίδιος προσωπικά, 
αθόρυβα εργαζόταν ώστε να ακούγεται  η 
φωνή της ιδιαίτερης του πατρίδας σ’ όλη την 
Αμερική. Να ενδυναμώνεται η ομογένεια, ώστε 
να παραμένει άσβεστη η φλόγα δικαίωσης και να 
βρίσκεται πανταχού η Κερύνεια, η Αμμόχωστος, 
η Μόρφου μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. 

«Όσα αδυνατούν να πετύχουν οι πολιτικοί, 
τα πετυχαίνει με το έργο και τη δράση του 
ο Πόλυς Κυριάκου. Τόνισε ότι ο Πόλυς 
Κυριάκου είναι ένας από τους κορυφαίους 
δημιουργούς διότι πέρα από την ποιότητα 
της δουλειάς του έχει καταστεί και ένας 
ακούραστος πρέσβης της Κύπρου με το πιο 
ισχυρό όπλο στο χέρι του, τον πολιτισμό» 

  Ο Κ. Κόρτας για τον ΠΠόλυς Κυριακου)

Τον Πόλυ Κυριάκου τίμησαν οι δήμαρχοι 
Κερύνειας και Αγλαντζιάς ευχαριστώντας τον για 
την πολύτιμη προσφορά του προς την ιδιαίτερη 
πατρίδα του την Κύπρο.
 

Μια μουσική - ποιητική βραδιά με 
τεράστια επιτυχία η οποία άφησε 

έντονο το στίγμα της γιατί η νοσταλγία για την 
πατρίδα και η αξιοπρέπεια στον στίχο και το 
ελληνικό τραγούδι κυριάρχησαν στα σκαλοπάτια 
του χώρου της Αγλαντζιάς…

Ο Πόλυς Κυριάκου γράφει:

Αξιότιμε ∆ήμαρχε Αγλαντζιάς κύριε Κόρτα,

Καθώς έρχομαι από πολύ μακρυά, μπορώ 
με μεγάλη ευκολία να διακρίνω πού ζει 
και πού βασιλεύει ο πολιτισμός σ’ αυτό το 
πονεμένο νησί.

Πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να βρεθώ 
στο Σκαλί Αγλαντζιάς στην αγαπημένη μου 
Λευκωσία. Εκεί είδα, άκουσα και ένοιωσα 
την κουλτούρα μας να πάλλεται, να ζει και 
να μεταδίδεται μέσα από το πανέμορφο 
τοπίο του αμφιθεάτρου σας.

Μεγάλη η τιμή μου να πραγματοποιήσω 
την πρώτη μου πολιτιστική παρουσία στην 
Κύπρο μετά από 34 χρόνια στην Αμερική 
στον φιλόξενο χώρο σας.

Ακόμα μεγαλύτερη όμως η τιμή να λάβω 
ιδιοχείρως τιμητική διάκριση από τον ∆ήμο 
Αγλαντζιάς.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης μας την 
Παρασκευή το βράδυ ένοιωσα ότι πέρασα 
από ένα πολύ φιλικό περιβάλλον στο οποίο 
θα ήθελα να ξανασυναντηθούμε και να 
μοιραστούμε ό,τι πιο δημιουργικό.

Με βαθειά εκτίμηση,

Πόλυς Κυριάκου

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, σε μια σεμνή τελετή, κατά τη διάρκεια Πασχαλινής 
εκδήλωσης στη Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς βράβευσε τη 
νοσηλεύτρια και εθελόντρια δημότισσα Αγλαντζιάς, Φαίδρα Φυρίλλα.

Στη σεμνή τελετή χαιρετισμό απεύθυνε η Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς Ευγενία 
Αλετρά, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:

Εθελόντρια και καθοδηγητής

Η Φαίδρα Φυρίλλα προσέφερε τις υπηρεσίες της ως εθελόντρια για 20 χρόνια 
στο Ίδρυμα «Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς». Τα τελευταία 14 χρόνια 
διετέλεσε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  Έχει προσφέρει τα μέγιστα  
στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων τόσο για οικονομική ενίσχυση του 
Ιδρύματος όσο και για  ψυχαγωγία των ηλικιωμένων. Επέδειξε μεγάλο ζήλο  ως 
μέλος διαφόρων επιτροπών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δίνοντας ανελλιπώς 
το παρών της σε όλες τις συνεδριάσεις και αντιπροσωπεύοντας το Ίδρυμα σε 
διάφορες τελετές, εκδηλώσεις και συνέδρια. Έχει επιτελέσει αξιοθαύμαστο 
έργο στη στήριξη και καθοδήγηση του προσωπικού αξιοποιώντας την 
πολύχρονη πείρα της ως νοσηλεύτρια. 

∆ίπλα στους ηλικιωμένους 

Όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάντα στο πλευρό των ηλικιωμένων και του 
προσωπικού της Στέγης Ηλικιωμένων βοηθώντας ενεργά στην επίλυση των 
σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς, θυσιάζοντας 
μεγάλο μέρος του προσωπικού της χρόνου.

Πολύπλευρη και πολύχρονη προσφορά

Ο εθελοντισμός της Φαίδρας Φυρίλλα δεν περιορίζεται στη Στέγη 
Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς. Ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της «Οργάνωσης 
Κυπρίων Νοσοκόμων», γνωστής ως CYNA, όπου έχει επιδείξει μεγάλη 
εθελοντική δράση για την ανάπτυξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και της 
αναβάθμισης των επιπέδων υγείας. Σε περιόδους όπου η χώρα μας πάλευε 
να επουλώσει τις πληγές της τουρκικής εισβολής, η εθελοντική δραστηριότητα 
της κας Φυρίλλας συμπλήρωνε τις προσπάθειες της πολιτείας για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των έγκλειστων ψυχικά ασθενών με τη διοργάνωση 
διάφορων φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. 

Φαίδρα Φυρίλλα: Ο εθελοντισμός ως στάση ζωής

Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ
∆ίπλα στους ασθενείς

Είναι  εθελόντρια στον ΚΑΛΟ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ, τα τελευταία 20 χρόνια, για 
αιμοληψία, συμβουλευτική και υποστηρικτική βοήθεια σε ασθενείς και 
οικογένεια, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Προστασίας Ψυχικής Υγείας από 
το 1985, μέλος Εκκλησιαστικής Επιτροπής  Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους 
στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας από το 2004, Μέλος του Γυναικείου Κλιμακίου 
του ∆ήμου Αγλαντζιάς από το 1997 – 2011 και από το 2012 μέχρι σήμερα 
του Συνδέσμου Γυναικών του ∆ήμου Αγλαντζιάς, ιδρυτικό μέλος της 
Κίνησης για την Αποκατάσταση και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας (ΚΑΠΨΥ) 
από το 1982, μέλος Χριστιανικού Συνδέσμου Αποστόλου Βαρνάβα από το 
1982, εθελόντρια Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου εδώ και 3 χρόνια, Μέλος 
του Συμβουλίου Ευημερίας Ασθενών του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΡΦΑΝΙ∆Η

Εκ μέρους της Στέγης Ηλικιωμένων 
Αγλαντζιάς στην τελετή τιμήθηκε 
και ο ηλικιωμένος Γρηγόρης 
Ορφανίδης.
Έχει συγγράψει 2 βιβλία, ένα εκ 
των οποίων είναι αφιερωμένο στο 
προσωπικό της Στέγης.
Ο Γ. Ορφανίδης προσφέρει  
τα έσοδα από τις πωλήσεις 
του βιβλίου  για οικονομική 
ενίσχυση της Στέγης.

    «ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναγνωρίζουμε και 
επιβραβεύουμε άτομα, όπως την κα Φαίδρα Φυρίλλα, η οποία έχει ως 
στάση ζωής τον εθελοντισμό και τη φιλανθρωπία. Οι αρχές, οι αξίες και τα 
ιδεώδη της, πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμησης προς όλους 
εμάς αλλά και στους νεότερους. Με ανθρώπους σαν την κα  Φυρίλλα, ο 
τόπος μας μπορεί πραγματικά να πάει μπροστά».
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“Ταξίδι στις ομορφιές της Κύπρου”

Π ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
η έκθεση ζωγραφικής του ∆ημήτρη 

Βανέζη  με τίτλο «Ταξίδι στις ομορφιές της 
Κύπρου», στο Πολιτιστικό Κέντρο «το Σκαλί» 
Αγλαντζιάς, από τις 18-22 Μαΐου 2016.

Ο ∆ημήτρης Βανέζης, γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Τσέρι  και από μικρός έκανε 
τα πρώτα του βήματα στην τέχνη και ειδικά 
στη ζωγραφική, όντας μαθητής ακόμα, 
στην Τεχνική Σχολή Λευκωσίας και έχοντας 
ως καθηγητές τον αείμνηστο Λευτέρη 
Οικονόμου και Στέλιο Βότση. 

Όλα αυτά τα χρόνια σταθερός στην τεχνική 
του αλλά εμπνευσμένος από την Κυπριακή 
φύση, το τοπίο και την παράδοση του τόπου 
μας έχει προσφέρει πλειάδα έργων τα οποία 
είναι παρακαταθήκη για τον τόπο μας.

Καταγράφει και αποτυπώνει την Κύπρο και 
τις ομορφιές της στις πλείστες περιόδους 
της ιστορίας διαχρονικά και τις ομορφιές 
παραδοσιακών υποδομών, φυσικών 
στοιχείων της χλωρίδας, θρησκευτικών, 
πολιτιστικών υποδομών  και παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής.

Στα έργα του ∆ημήτρη Βανέζη κυριαρχεί το 
φως και το χρώμα της Κύπρου που όπως 
αναφέρει και ο ίδιος «τα χρώματα του τόπου 
μας είναι ζεστά και ζωντανά».

Συμμετείχε σε 12 ατομικές
και ομαδικές εκθέσεις
στην Κύπρο
και στο
εξωτερικό.

“Blackout»

Σ το κατάμεστο θεατράκι του ΡΙΚ την 10η 
Ιουνίου 2016 δόθηκε η πρεμιέρα του 

επίκαιρου θεατρικού έργου «Blackout» 
σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιώργου 
Σοφοκλέους. 

Το έργο ανέβασε η θεατρική ομάδα 
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ. Την 
όλη προσπάθεια στήριξαν η ΑΗΚ και ο ∆ήμος 
Αγλαντζιάς. Χορηγός επικοινωνίας το ΡΙΚ. 

Το έργο ανεβαίνει στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος «Rethink” για 
την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση.

Βασικός χαρακτήρας του έργου ο ταλαίπωρος 
Πελοπίδας που ενσάρκωσε με επιτυχία ο 
Πάμπος Χαραλάμπους. Συμμετείχαν επίσης, 
η Εύη Ζορπίδου κι ο Γιώργος Σοφοκλέους. 

Το «Blackout» θα παρουσιαστεί ξανά στη 
Λευκωσία, στην Πολιτιστική Κίνηση Αγλαντζιάς 
για δυο μόνο παραστάσεις και στη συνέχεια θα 
βγει σε περιοδεία στις άλλες πόλεις. Μεταξύ 
άλλων θα παρουσιαστεί και στα κατεχόμενα 
και συγκεκριμένα για τους εγκλωβισμένους 
κατοίκους του Κορμακίτη. 

“23η δολοφονία” του Φρίντριχ Ντιρενματ

Μ ε την μαύρη κωμωδία “23η δολοφονία” του 
Φρίντριχ Ντίρενματ έκανε πρεμιέρα το Λαϊκό 

Θέατρο Αγλαντζιάς στο αμφιθέατρο “το σκαλί” 
Αγλαντζιάς.

Η πρώτη παράσταση τελούσε υπό την αιγίδα του 
∆ημάρχου Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα και ήταν 
αφιερωμένη στη μνήμη του Θοδόση Πιερίδη.

Το Λαϊκό Θέατρο τίμησε τη μνήμη του μεγάλου 
ποιητή της Κύπρου γιατί από την αρχή της 
σταδιοδρομίας του στάθηκε δίπλα του με τα 
άρθρα, τις κριτικές και τη σοφία του και βοήθησε 
το Θέατρο να σταθεί στα πόδια του.

Το θεατρικό έργο είναι μετάφραση, προσαρμογή 
και σκηνοθεσία του Ηλία Αλετρά. Παίζουν οι Ηλίας 
Αλετράς, Μάκης Κωνσταντινίδης, Μαρούλλα 
Αλετρά, Άννα Τσαγγάρη, Σάββας Κωνσταντίνου, 
Γιάννης Θεοδότου και Μίκης Κωνσταντινίδης.

Το Λαϊκό Θέατρο Αγλαντζιάς δίνει παραστάσεις 
εδώ και 40 χρόνια, έχοντας μια μοναδική 
αυθεντική συνεισφορά στη λαϊκή δημιουργία.

Φρίντριχ Ντίρενματ

Ελβετός συγγραφέας του 20ου αιώνα, θεωρείται 
ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
της ανανέωσης του γερμανικού θεάτρου. 
Επηρεασμένος από τον Μπρέχτ ως προς τις 
τεχνικές του, συνδυάζει το κωμικό με το τραγικό.
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Π ραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο 
Hilton στις 14 Μαΐου, η 2η έκθεση 

καλλιτεχνών Art and Ηandcraft, με 
πρωτοβουλία της Ξένιας Σωτηρίου, που 
είναι δημότης της Αγλαντζιάς.
Στην έκθεση συμμετείχαν καλλιτέχνες 
με χειροποίητα είδη όπως κοσμήματα, 
χειροποίητες καλοκαιρινές παντόφλες, 
γλυκά, αρχαία νομίσματα, διακοσμητικά 
είδη, φυτικά καλλυντικά κ.α.
Μέρος των εσόδων από τα εκθέματα 
της Ξένιας Σωτηρίου αφιερώθηκαν προς 
ενίσχυση της Σχολής Κωφών.  Έ
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Starlight Music Night
ΜΑΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ

Τ ο Σκαλί Αγλαντζιάς φιλοξένησε το Σάββατο, 11 Ιουνίου, το 
Starlight Music Night που διοργανώθηκε από το Andrey & Ju-
lia Dashin’s Foundation για τους εορτασμούς των δύο χρόνων 

λειτουργίας του. Βασικό μήνυμα η μουσική καιη αισιοδοξία, η 
κοινωνική προσφορά και η ελπίδα.
Το κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο υποδέχθηκε τον αγαπημένο 
Κωστή Μαραβέγια και την μπάντα του, τους ξεσηκωτικούς Gadjo Dilo 

και το ταλαντούχο Σύνολο Χάλκινων Πνευστών της Συμφωνικής Ορχήστρας 
Νέων Κύπρου, που δημιούργησαν μαζί μια αξέχαστη, ατμοσφαιρική βραδιά κάτω από τ’ αστέρια.

∆ίχρονη κοινωνική προσφορά

Η Julia Dashina, εκ των ιδρυτών του Andrey & Julia Dashin’s Foundation, έσβησε τα δύο συμβολικά 
κεράκια μιας εντυπωσιακής τούρτας που έφτασε στη σκηνή, δηλώνοντας συγκινημένη: «Ο σύζυγός 
μου κι εγώ ζούμε στην πανέμορφη Κύπρο εδώ και τέσσερα χρόνια και το Andrey and Julia Dash-
in’s Foundation συμπληρώνει επίσημα δύο χρόνια. Η κοινωνική προσφορά μάς βοήθησε να γίνουμε 
καλύτεροι άνθρωποι και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο».

Πολύχρωμο μουσικό πάρτι

Η συναυλία, που είχε ελεύθερη είσοδο και μεταδιδόταν ταυτόχρονα στην πλατεία του πολιτιστικού 
κέντρου, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Τη συναυλία άνοιξε 
το Σύνολο Χάλκινων Πνευστών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου που καταχειροκροτήθηκε, 
ενώ ακολούθησαν οι Gajo Dilo που ξεσήκωσαν το κοινό σε χορό με τους gipsy swing ήχους τους. 
Τέλος, ο Κωστής Μαραβέγιας τραγούδησε παλιές επιτυχίες και νέα κομμάτια από τον ολοκαίνουριο 
δίσκο του, στήνοντας ένα πολύχρωμο μουσικό πάρτι με την αστείρευτη ενέργειά του και τη μοναδική 
επικοινωνία του με το κοινό.

Φιλανθρωπική συνεισφορά

Κατά τη διάρκεια του Starlight Music Night, 
το Andrey & Julia Dashin’s Foundation 
επέλεξε να στηρίξει τον Σύνδεσμο «Μωρά 
Θαύματα» που στόχο έχει την ενίσχυση 
της Μονάδας Εντατικής Νεογνών και 
Πρόωρων του Μακάρειου Νοσοκομείου. 
Μέσα από δωρεές του κοινού και μια 
φιλανθρωπική δημοπρασία έργων τέχνης 
και άλλων αντικειμένων αξίας κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, συγκεντρώθηκε 
το ποσό των 4 χιλιάδων ευρώ για τους 
σκοπούς του Συνδέσμου. 

Ο  ∆ήμος  Αγλαντζιάς  γιόρτασε  τη   
Μέρα  Μουσικής  με  το  Γαλλικό 
Ινστιτούτο  Κύπρου

O  ∆ήμος Αγλαντζιάς και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Κύπρου γιόρτασαν τη Μέρα 

Μουσικής 2016 στο πάρκο «Σπύρος 
Κυπριανού» την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016. Η 
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε 
το 1982 με πρωτοβουλία του, τότε, Γάλλου 
υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ.

Η Γιορτή της Μουσικής, από το 1985, 
απλώθηκε έξω από τα γαλλικά σύνορα 
και η Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης, με πρωτοβουλία της Μελίνας 
Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η 
Γιορτή πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας.

Φέτος στις εκδηλώσεις συμμετείχαν τα 
μουσικά σχήματα «Les Évadés» από Γαλλία, 
το Μουσικό Σχήμα «Παραπέρα», το Κλιμάκιο 
κρουστών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων 
Κύπρου και η Reggae Band “Healers”

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, έχει πάντα ψηλά 
στις προτεραιότητές του την προσφορά 
ποιοτικών πολιτιστικών προγραμμάτων προς 
τους δημότες του και γενικότερα προς το 
ευρύ κοινό. 

Μ
Έ
Ρ
Α

 Μ
Ο
Υ
Σ
ΙΚ
Ή
Σ

  

SSSt

λλλλει
κκκοκ
ΤΤΤΤο
ΚΚΚω

κακακαιι τοτο τταλ
Νέων Κύπρου που δημιούργησαν μα

, 
n 
 

8 9



ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΜΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 – 21η ΕΚΔΟΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2015-16
Μια γιορτή δημιουργίας στο Σκαλί Αγλαντζιάς

Σ τις στις 6/6 πραγματοποιηθηκε στο 
σκαλι Αγλαντζιάς η τελική γιορτή του 
Ανοικτού Σχολείου ∆ήμου Αγλαντζιάς 

για τη χρονιά που πέρασε, έδωσε την ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες να προβάλουν το έργο 
τους. Η τελετή λήξης έφερε μαζί όλους 
τους συντελεστές του θεσμού σε μια γιορτή 
δημιουργίας. Η προαγωγή της δια βίου 
μάθησης αγκαλιάστηκε από τους ανθρώπους 
επιβεβαιώνοντας την συνεχή επιτυχία του 
θεσμού. “Ενός θεσμού που όπως φάνηκε 
εκ του αποτελέσματος έχει αγκαλιαστεί και 

αγαπηθεί όχι μόνο από τους δημότες μας, 
αλλά και από τους κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής”, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο 
∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας. 

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι ομάδες 
παιδιών του Μουσικού Εργαστηρίου, της 
Κιθάρας, των Αγγλικών, του Μπαλέτου, του 
Hip Hop, του Καράτε και του Θεάτρου. Τη 
δουλειά τους παρουσίασαν και οι ομάδες 
ενηλίκων του Πιλάτες και της Ζούμπας, 
οι οποίες πρόσφεραν ένα ξεχωριστό και 
υπέροχο θέαμα σε όσους παρακολούθησαν 
την εκδήλωση.  

Στην είσοδο του θεάτρου οι ομάδες 
Ζωγραφικής είχαν ετοιμάσει τη δική τους 
ξεχωριστή έκθεση με έργα και ζωγραφιές των 
μικρών παιδιών που παρακολουθούσαν τα 
μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Μαζί μας ήταν και η ομάδα της 
Τοξοβολίας, προσφέροντας την ευκαιρία 
σε όσους επιθυμούσαν να κρατήσουν στα 
χέρια τους το τόξο και να προσπαθήσουν 
να πετύχουν το στόχο. 

Μ ια πολύ μεγάλη πύλη επικοινωνίας 
για όσους ασχολούνται με θέματα 

γραφικών τεχνών και οπτικής επικοινωνίας 
άνοιξε με την πραγματοποίηση του πρώτου 
Φεστιβάλ της ιστοσελίδας «I love graphic» 
στο Σκαλί Αγλαντζιάς.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την 
ευκαιρία των πρώτων γενεθλίων της 
σελίδας σε συνεργασία με το Interna-
tional Motion Festival-Cyprus (∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινούμενων Γραφικών- Κύπρου)  
και τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ημάρχου  
Αγλαντζιάς όπως και του Συμβουλίου 
Νεολαίας του ∆ήμου.

Παλιοί γραφίστες, σύγχρονοι γραφίστες, 
καθηγητές γραφιστικής και οπτικής 
επικοινωνίας, φοιτητές, υποψήφιοι φοιτητές 
άλλα και απλοί άνθρωποι τους οποίους 
ενδιαφέρει το θέμα, συγκεντρώθηκαν 
σε μια υπέροχη αίθουσα όπου άκουσαν, 
είδαν, ρώτησαν, αντάλλαξαν απόψεις, 
έμαθαν, έλυσαν απορίες και ανανέωσαν το 
ραντεβού τους στο επόμενο φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ περιλάμβανε διαλέξεις, 
προβολή κινουμένων γραφικών από το 
International Motion Festival-Cyprus και 
άλλα παράλληλα δρώμενα.

Στο πλαίσιό του πραγματοποιήθηκε έκθεση 
αφίσας και Motion Design. «Ζωγράφοι» της 
νέας τεχνολογίας, γραφίστες, εικονογράφοι,  
motion designers, καθώς και φοιτητές 
δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημιακών 
σχολών κλήθηκαν να οπτικοποιήσουν την 
άποψή  τους στο θέμα κίνηση. Στο φεστιβάλ 
συμμετείχαν όλα τα πανεπιστήμια του τόπου 
τα οποία ασχολούνται με τη γραφιστική και 
οπτική επικοινωνία, δημόσια και ιδιωτικά.

Η ιστοσελίδα I love graphic www.ilovegraph-
ic.net θα συνεχίσει το δρόμο της οπτικής 
επικοινωνίας με πολλές άλλες δράσεις. Τα 
καλύτερα έρχονται!

www.ilovegraphic.net 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Imagine the roads festivals

Έ να από τα μεγαλύτερα υπαίθρια φεστιβάλ τεχνών φιλοξένησε 
για δεύτερη συνεχή χρονιά ο ∆ήμος Αγλαντζιάς.  To Imagine 
The Roads Festival 2016 ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Ιουνίου 

και άφησε πίσω του σπουδαία καλλιτεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας  
που κοσμούν το δήμο μας και συγκεκριμένα τη Λεωφόρο Κερύνειας.  

Το Φεστιβάλ φιλοξένησε πέραν των 20 νέων κυπριών και ξένων 
καλλιτεχνών οι οποίοι δημιούργησαν τα δικά τους έργα τέχνης.  Κύριος 
στόχος του Φεστιβάλ είναι η Αστική Αναμόρφωση μέσω τεχνών.  Κατά τη 
διάρκεια του Φεστιβάλ καλλιτέχνες και πολίτες συμμετείχαν ενεργά στην 
αισθητική αναμόρφωση της περιοχής των προσφυγικών συνοικισμών 
στο Πλατύ.  Ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά έργα που έγιναν 
κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ είναι η καλλιτεχνική ανακατασκευή του 
Ρολογιού του ∆ήμου Αγλαντζιάς.  Το υπαίθριο ρολόι του ∆ήμου, ύστερα 
από χρόνια λειτουργεί ξανά χάρη στις προσπάθειες του ∆ημάρχου και 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου και φυσικά χάρη στο Φεστιβάλ. Το Ρολόι 
έχει ως θεματική του ενότητα το ποδήλατο, παντρεύοντας το παλιό με το 
μοντέρνο, ένα κύριο χαρακτηριστικό της Αγλαντζιάς. 

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν οι 2C Street, Aigaia School of art & de-
sign, ο Ανάκυκλος Περιβαλλοντική, ο καλλιτέχνης και ιδιοκτήτης της 
γκαλερί 37, CRS, η νεοσύστατη σχολή Freshart, το Hope For Children 
UNCRC Policy Center, ο διάσημος Paparazzi ART Studio, η ομάδα 
RockTheDog, ο καταξιωμένος έλληνας καλλιτέχνης Skitsofrenis 
και το Τεχνάζω Εργαστήριο ∆ημιουργικής ‘Έκφρασης.  Η δυναμική 
νεοανερχόμενη μπάντα Naughty Claudia κάλυψε με τις μουσικές της 
τις περιοχές στο Πλατύ δημιουργώντας ένα μαγευτικό κλίμα στην πόλη 
μας.  Το Φεστιβάλ υποστήριζαν ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου.  
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facebook.com/ImagineTheRoadsFestival/

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
The Art of Μusic

Μ ε την τελική συναυλία των μαθητών 
της, η Μουσική Σχολή “Art of Music” 

σηματοδότησε τα 10 χρονια της προσφοράς 
της στη μουσική εκπαίδευση.

Η συναυλία έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της ∆ημοσιογραφικής Εστίας στις 2 Ιουλίου.
Η Μουσική Σχολή δραστηριοποιείται στην 
Αγλαντζιά και προωθεί την Μουσική παιδεία 
και ανάπτυξη για μικρούς και μεγάλους.
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Πρόσωπα της Αγλαντζιάς
Η ΞΕΝΙΑ ΛΟΙΖΙ∆ΟΥ ΣΤΟ “ΕΝ ∆ΗΜΩ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ”

Στο διεθνές “επιχειρείν” με άρωμα γυναίκας

Ξένια Λοïζίδου 
∆ιεθνές βραβείο για 
ένα καλύτερο κόσμο

Η 17η Μαίου ήταν ξεχωριστή ημέρα για 
την Ακτομηχανικό Ξένια Λοϊζίδου. Η 
∆ιευθύντρια του Κέντρου Μελετών και 

Έρευνας “Ακτή”  και του μελετητικού οίκου 
ISOTECH Ltd – Ερευνητές και Σύμβουλοι 
Μηχανικοί, βραβεύθηκε από το Παγκόσμιο 
Γυναικείο Επιχειρηματικό Φόρουμ με το 
βραβείο «Πρότυπο Γυναίκας της ∆εκαετίας, 
στις επιχειρήσεις και στην ηγεσία, που 
συνεισφέρει για να γίνει ο κόσμος καλύτερος» 
( “Iconic Women of the Decade in Business 
and Leadership Contributing to a Better 
World”)!   Η απονομή έγινε στο Νέο ∆ελχί, 
σε ειδική τιμητική τελετή στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου συνεδρίου του Παγκόσμιου 
Γυναικείου Επιχειρηματικού Φόρουμ, με 1500 
συμμετέχοντες από 107 χώρες.

Στην αντιφώνηση για τη διεθή διάκρισή της, 
η Ξ. Λοϊζίδου αναφέρθηκε στη σημασία της 
συνεργασίας ανδρών και γυναικών για την 
αειφορία της ανάπτυξης, σε καινοτόμους 
τρόπους επιμέτρησης της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων και στη σημασία της ειρήνης 
και της σταθερότητας για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας κ.α.

Είναι η πρώτη φορά που Κυπρία επιχειρηματίας 
βραβεύεται από το Παγκόσμιο Γυναικείο 
Επιχειρηματικό Φορούμ.

Η Ξένια Λοϊζίδου είναι μέλος του ∆.Σ. του ΚΟΤ 
και του ∆.Σ. του Ωκεανογραφικού Κέντρου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τι μπορεί να αλλάξει η γυναικεία δράση για 
να γίνει καλύτερος ο κόσμος; 

Ζούμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα όπου 
το 50% των ανθρώπων, οι γυναίκες, 
υποεκπροσωπείται, δεν συμμετέχει επαρκώς, 
είτε στην πολιτική, είτε στις επιχειρήσεις, είτε 
γενικώς! Ε, δεν μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να 
είναι βιώσιμο!! Στη φύση, η βιοποικιλότητα είναι 
απαραίτητη για την διατήρηση και την επιβίωση 
των φυσικών συστημάτων. Αυτό ισχύει και 

στα ανθρώπινα συστήματα! Όσο, λοιπόν, οι 
ανδροκρατούμενες δομές αποκλείουν την 
γυναικεία συμμετοχή, την ποικιλότητα, τόσο 
τα συστήματά μας θα καταρρέουν. Και το 
βλέπουμε αυτό: πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις, 
κοινωνικές αναταραχές. 

Που στρέφεται η δική σας σκέψη όταν 
μιλάμε για αειφορία και ειρήνη;

Οι πόλεμοι δεν είναι γυναικεία εφεύρεση. 
Είναι μια καθαρά αντρική επιλογή και δράση. 
Οι γυναίκες είναι μάνες, κύριε Πιερίδη, δεν 
θέλουν να σκοτώνονται τα παιδιά τους! ∆εν 
θέλουν να τις βιάζουν. Άρα οι γυναίκες είναι 
φορείς ειρήνης εκ της φύσεώς τους. Το ίδιο 
ισχύει και για το περιβάλλον και την αειφορία: 
οι γυναίκες είναι ενστικτωδώς πιο κοντά 
σε αειφόρες επιλογές. Και αυτό πλέον έχει 
καταγραφεί διεθνώς. 

Με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλει η 
γυναικεία επιχειρηματικότητα για να γίνει 
καλύτερη η πατρίδα μας;

Εγώ προτιμώ να μιλώ για την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς, παρά για «γυναικεία 
επιχειρηματικότητα». Αυτός ο χαρακτηρισμός 
περικλείει διάκριση: γυναικεία! Στην μικρή 
μας Κύπρο, όλα αυτά έχουν ένα στρεβλό 
τρόπο που αναπτύσσονται και υλοποιούνται. 
Σε ένα σύστημα απόλυτα ανδροκρατούμενο, 
πετάμε και το σύνθημα «γυναικεία 
επιχειρηματικότητα»! ∆εν γίνονται έτσι αυτά τα 
πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν οι δομές και 
να ενισχυθεί η συνεργασία και οι συνέργιες 
ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες είναι πολύ 
καλές επιχειρηματίες. ∆ιεθνώς καταγράφεται 
ότι οι γυναίκες είναι πιο καινοτόμες στο 
«επιχειρείν» και αυτό οδηγεί σε καλύτερη 
κερδοφορία. Η κοινωνική συνοχή και οι 
συνέργιες είναι ακρογωνιαίος λίθος μιας 
αναπτυξιακής πορείας χωρίς αποκλεισμούς 
και αγκυλώσεις.

Πώς μπορεί να συμβάλει η γυναικεία 
συμμετοχή στην αναβάθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην Κύπρο; 

Εδώ λοιπόν έχουμε τον εξής κίνδυνο: 
το ανδροκρατούμενο πολιτικό σύστημα 
πολλές φορές υποστηρίζει και αναδεικνύει 
«ανδροποιημένες» γυναίκες. Και αυτό 
συμβαίνει στην πλειοψηφία των χωρών, δεν 
είναι Κυπριακό το φαινόμενο. ∆ημιουργείται 
έτσι μια ελιτ από γυναίκες που συμπεριφέρονται 
σαν άνδρες, γιατί νοιώθουν ότι μόνο έτσι θα 
επιβιώσουν και έτσι θα ενταχθούν στο σύστημα. 
Θυμηθείτε τις Αμαζόνες του μύθου: έκοβαν το 
στήθος τους και πολεμούσαν «σαν άνδρες»! 
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό αλλάζει και 
αλλάζει πολύ γρήγορα. Οι γυναίκες σε θέσεις 
ευθύνης διεκδικούν τη φύση τους και διοικούν 
χωρίς συμπλέγματα, εισάγοντας καινοτομία, 
συναίσθημα και φαντασία στην λειτουργία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης!

Τι εισηγείστε ως γυναίκα ότι πρέπει να 
αλλάξει στον τουρισμό της Κύπρου για να 
υπηρετήσει την ποιότητα, την αειφορία και 
την κερδοφορία του τόπου;

∆εν θα εισηγηθώ ως γυναίκα, αλλά ως 
επιστήμονας που δουλεύω χρόνια με θέματα 
στρατηγικής της ανάπτυξης και εφαρμογής 
δυναμικών προτύπων αειφορίας. Για μένα είναι 
σαφές: πρέπει μετακινηθούμε από το λυστρικό 
μοντέλο του μαζικού τουρισμού, που εξαντλεί 
τα αποθέματα του τόπου μας, τους φυσικούς 
αλλά και τους ανθρώπινους πόρους μας, και να 
μεταβούμε σε ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο 
τουριστικής ανάπτυξης. Να δώσουμε σημασία 
στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου 
μας, να αναδείξουμε δραστηριότητες που 
έχουν θετικές επιπτώσεις τόσο στην οικονομία, 
όσο και στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η 
Κύπρος μπορεί να γίνει προορισμός ποιότητας. 
Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται «ολική 
ανατροπή» της πεπατημένης. Χρειάζεται και 
«φαντασία στην εξουσία» και στις πολιτικές 
που υλοποιούμε ως χώρα για την πιο βαριά 
βιομηχανία μας, τον τουρισμό! Και βεβαίως 
ένας πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με πιο 
αειφόρους στόχους και παραμέτρους.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να 
στείλεις στη σύγχρονη Κυπρία γυναίκα με 
βάση τις δικές σου εμπειρίες;

Είναι υπέροχο να είσαι γυναίκα! Και ακόμα πιο 
υπέροχο είναι να είσαι μάνα! Ότι πιο σπουδαίο 
έχω κάνει είναι οι δύο μου κόρες, η Λήδα και 
η Μαρία. Πιστεύω ότι όλα συνδυάζονται: και 
δουλειά και ταξίδια και παιδιά. Στην Κύπρο 
έχουμε το δίκτυ ασφαλείας της ευρύτερης 
οικογένειας μας, να μας ενισχύει. Αρκεί να 
ακολουθήσουμε τα όνειρά μας! Να παλέψουμε, 
να δουλέψουμε σκληρά, να στερηθούμε, να 
κουραστούμε… Αλλά τα όνειρα είναι εκεί για 
να τα κατακτήσουμε και να τα κάνουμε ζωή! 
Το είπε ο Καββαδίας «χόρεψε πάνω στο φτερό 

του καρχαρία»!

Πρώτη φορά που
Κυπρία επιχειρηματίας 
βραβεύεται από το
Παγκόσμιο Γυναικείο
Επιχειρηματικό Φόρουμ

   το ανδροκρατούμενο πολιτικό 
σύστημα πολλές φορές υποστηρίζει 
και αναδεικνύει «ανδροποιημένες» 
γυναίκες. Και αυτό συμβαίνει στην 
πλειοψηφία των χωρών, δεν είναι 
Κυπριακό το φαινόμενο. ∆ημιουργείται 
έτσι μια ελιτ από γυναίκες που 
συμπεριφέρονται σαν άνδρες, γιατί 
νοιώθουν ότι μόνο έτσι θα επιβιώσουν  
και έτσι θα ενταχθούν στο σύστημα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
Τρέχοντας με φεγγαράδα!

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς σε συνεργασία με τους S.A.S 

Sports events Organizers και την στήριξη της 

Ελληνικής Τράπεζας διοργανώνουν και φέτος το 

βραδινό αγώνα δρόμου “Hellenic Bank Running       

Under The Moon” που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί και φέτος στο πάρκο της 

Αθαλάσσας στην Αγλαντζιά, όπου οι συμμετέχοντες θα 

απολαύσουν ένα φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου κάτω 

από το φως του φεγγαριού, τρέχοντας ή περπατώντας. 

Από κάθε εγγραφή συμμετέχοντα θα παραχωρείται το 

ποσό των €1.50 για στήριξη της Θερμοκοιτίδας 

Αγάπης. Η βραδιά θα κλείσει με μουσική, 

φαγητό και ποτό.

O μοναδικός στην Κύπρο βραδινός αγώνας 

περιλαμβάνει αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων 

καθώς και ημιμαραθώνιο.

Θα διεξαχθεί επίσης εταιρικός /ομαδικός 

αγώνας 5 χιλιομέτρων και παιδικός 

αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά 

6-16 ετών.

Εγγραφείτε τώρα!

Στηρίξετε την προσπάθεια 

της διοργάνωσης.
Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές
στην ιστοσελίδα

www.runningunderthemoon.com.
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από τα εναλλακτικά μουσικά ταξίδια.  Το multiage 
κοινό, περπάτησε μέχρι την Παλιά Πλατεία για 
να ταξιδέψει με πλήκτρα, χάλκινα, γιουκαλίλι, 
ακορντεόν, με τον ήχο των κρουστών αλλά και…
μιας άρπας.

Μιλήσαμε με αρκετό κόσμο. Πολλοί, κάθε 
ηλικίας, δηλώνουν παρόντες κάθε χρονιά. 
Όλα συνδυάστηκαν σε μια μαγευτική βραδιά 
με απλές απολαύσεις: μπύρα, σουβλάκι και 
καλή παρέα. Συναντήσαμε και πρωτάρηδες, 
που από την πρώτη βραδιά έμειναν και έφυγαν 
κατενθουσιασμένοι.

Ιδανικό ραντεβού στην πλατεία

Το φεστιβάλ προσέλκυσε τους Αγλαντζιώτες, 
πολίτες και τουρίστες στην Παλιά Πλατεία, 
κάνοντας ένα ξεχωριστό συνδυασμό 
περιβάλλοντος και ατμόσφαιρας. Από τη μια η 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πλατείας, από 
την άλλη τα σύγχρονα ακούσματα επι σκηνής. 
Ανοιχτό σε όλο τον κόσμο και ιδίως στην νέα 
γενιά: παιδιά που συναντιώνται για τη δική τους 
καλοκαιριάτικη γιορτή. 

Aγλανjazz: ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΗΣ 

Η πλατεία μάγεψε και τα μέλη των ξένων 
συγκροτημάτων που συνδυάστηκαν με τα 
κυπριακά σχήματα. Στο εφετινό διεθνές φεστιβάλ 
πήραν μέρος σχήματα από την Ελλάδα, την 
Αυστρία και τη Γερμανία και φυσικά την Κύπρο 
που συνεισφέρει με τα δικά της ταλέντα στην 
Jazz. Πρώτη χρονιά στην Κύπρο για τους Helbock 
Trio από την Αυστρία, για τους Βαυαρούς Quadro 
Nuevo αλλά και για τα παιδιά από την Αθήνα, 
τους Momo Trio. Την εξάδα συμπλήρωσαν τα 
δικά μας παιδιά: oι TriCoolOre, οι Funkastic 11 με 
τον Παντελή Στόικο και οι δύο αριστουργηματικοί 
πιανίστες Savvas Savva και Nikolas Anadolis.

Ζεστό χειροκρότημα

Οι μαγευτικές βραδιές άνοιξαν με τους Savva 
Savva και Nikola Anadoli. Έπαιξαν με μόνο δύο 
πιάνα. Έτσι απλά! Ο ένας από το Κάρμι και ο 
έταιρος από τη Θεσσαλονίκη έδωσαν το έναυσμα 
δημιουργώντας μια απίστευτη χημεία μεταξύ τους. 
Με αυτοσχεδιασμούς, τα σόλα τους και με ένα 
«Μακεδονικό χορό», κάτι μεταξύ δυτικής jazz και 
ανατολίτικου ταξιδιού, που έφερε την έμπνευση 
του Savva, απέσπασαν το ζεστό χειροκρότημα 
του πολυπληθούς ακροατηρίου τους.  

Μοναδική η συνέχεια επί σκηνής με τα τρία 
παιδιά από την Αυστρία: οι Helbock Trio. 
Η χάρη τους έφτασε μέχρι το Mexico City 
και τώρα στην Αγλαντζιά. Πολυταξιδεμένοι 
και σε γερμανόφωνες χώρες, έφεραν το 
κάτι διαφορετικό, γεμίζοντας τη βραδιά με 
ακούσματα που φτάνουν μέχρι τη Βραζιλία. Τα 
τρία παιδιά δοκιμάζουν διάφορες καινοτομίες 
και, γιατί όχι, την επόμενη φορά ίσως μας 
έρθουν και με …μπουζούκι: “εάν υπάρχει bass 
μπουζούκι ευχαρίστως θα το δοκίμαζα”, μας λέει 
ο Rafael Preuschl που φρόντισε να μας συστηθεί 
το βραδάκι της ∆ευτέρας με το bass ukulele. Η 
πρώτη βραδιά τέλειωσε στους funk ήχους των 
Funkastic 11 και τον Παντελή Στόικο.

Ταξιδεύοντας με τους μουσικούς

“Tο να παίξεις μουσική είναι απαραίτητο να 
ταξιδεύεις”, λένε οι Quadro Nuevo, που έχουν 
κάνει το ταξίδι motto τους. Κάτω από τον 
καλοκαιρινό ουρανό της Λευκωσίας, οι Quadro 
Nuevo έμειναν καταγοητευμένοι από την υποδοχή 
του κοινού και από το περιβάλλον της παλιάς 
Αγλαντζιάς. Έπαιξαν jazz με λογής παραλλαγές 
και ακούσματα για τους φίλους του τάνγκο και 
του φλαμένκο, συνδυάζοντας την άρπα, το 
ακκορντεόν, τα χάλκινα και το μπάσο.

Είναι οι περισσότεροι …περπατημένοι, λάτρεις 
των ελληνικών μουσικών τόνων,  που ταξίδεψαν 
παντού: από τη μικρή Αγλαντζιά στην Κύπρο 
μέχρι την Κίνα, την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη 
Μέση Ανατολή και τις άλλες τόσες περιοχές του 
πλανήτη που ταξίδεψαν. Παίζουμε “world mu-
sic” όπως λεν τα κομμάτια τους.

Πρεμιέρα στο εξωτερικό ήταν το Αγλαντ-
jazz για τα παιδιά του Μomo Trio. Τα παιδιά 
από την Αθήνα , με μπάσο πιάνο και τύμπανα 
έκαναν συνδυασμούς διαφόρων ακουσμάτων 
με πολλούς αυτοσχεδιασμούς. Έχουν 
κυκλοφορήσει τα πρώτα δύο άλμπουμ τους. 
To φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με τα δικά μας 
παιδιά των TriCoolOre feat, οι οποίοι με τις 
δικές τους μουσικές επιλογές καθήλωσαν το 
κοινό, κλείνοντας τον κύκλο των εφετινών 
παραστάσεων.

Μια jazz γιορτή τέλειωσε σαν γλυκιά καλοκαιρινή 
ανάμνηση, έως την επόμενη που θα βρεθούμε 
ξανά, μαζί, στο 11ο Αγλανjazz.

Μοναδικές βραδιές ΑγλανJazz

∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Μοναδικές βραδιές με μουσική τζαζ χάρισε το 10ο 
Φεστιβάλ ΑγλανJazz κάτω από τον καλοκαιρινό 
ουρανό στην Πλατεία Παλιάς Αγλαντζιάς.
Ανοιχτό σε όλους το ΑγλανJazz προσέλκυσε και 
φέτος εκατοντάδες φίλους της αφροαμερικανικής 
μουσικής από κάθε γωνιά της Κύπρου, ξεχειλίζο-
ντας από κόσμο την παλιά πλατεία.
Με τους ήχους του σαξοφώνου που μάγεψαν το 
ακροατήριο παρουσιάστηκαν σχήματα από την Κύ-
προ, την Ελλάδα, την Αυστρία και τη Γερμανία. 
Συμμετείχαν συνολικά 6 συγκροτήματα με ξεχω-
ριστές εμπνεύσεις και αυτοσχεδιασμούς από 4 
διαφορετικές χώρες: την Κύπρο, την Ελλάδα, την 
Αυστρία και τη Γερμανία. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Κώστας Α. Κωνσταντίνου  

Ή ταν να μην έμπαινε στο μυαλό των 
Αγλαντζιωτών  αυτή η ιδέα. Από την 
ώρα που την σκέφτηκαν, την έβαλαν 

στο χαρτί, και την έτρεξαν, τα πάντα πήραν το 
δρόμο τους. Το Αγλανjazz έγινε θεσμός, ένας 
ισχυρός πόλος έλξης για τους νοσταλγούς 
της αφροαμερικανικής μουσικής που έγινε 
οικουμενική, κτήμα όλων των ανθρώπων.

Οι νοσταλγοί της ΑγλανJazz…

Φέτος το Φεστιβάλ Αγλανjazz συμπλήρωσε 
10 χρόνια συμβολής στον εμπλουτισμό του 
πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος όλης της 
Κύπρου. Μέσα στα δέκα χρονάκια που πέρασαν, 
έφτιαξε το πιστό του ακροατήριο, το οποίο δίνει 
κάθε χρόνο ραντεβού, στον ίδιο χώρο: την 
πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς. Στους λάτρεις 
της τζαζ προστέθηκε και νέο κοινό που αναζητεί 
το διαφορετικό τα πολιτιστικά δρώμενα της 
Λευκωσίας και της Κύπρου. 
Μπορεί να ήταν λίγο ζέστη, αλλά τίποτα δε 
στάθηκε ικανό να αποτρέψει όλους όσοι έλκονται 

      Το ΑγλανJazz έγινε πρωτοποριακός θεσμος για την       Το ΑγλανJazz έγινε πρωτοποριακός θεσμος για την 
Κύπρο και μπήκε στην παγκόσμια ατζέντα των φεστιβάλ Jazz. Κύπρο και μπήκε στην παγκόσμια ατζέντα των φεστιβάλ Jazz. 
Ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, Ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας, 
εκπροσωπώντας όλους, όσοι εργάστηκαν για το φεστιβάλ, εκπροσωπώντας όλους, όσοι εργάστηκαν για το φεστιβάλ, 
στελέχη του ∆ήμου, χορηγούς και εθελοντές μίλησε για ένα στελέχη του ∆ήμου, χορηγούς και εθελοντές μίλησε για ένα 
φεστιβάλ - ορόσημο στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου. φεστιβάλ - ορόσημο στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου. 
Στους λάτρεις της Jazz, είχε υποσχεθεί μια βραδιά με ευρύ Στους λάτρεις της Jazz, είχε υποσχεθεί μια βραδιά με ευρύ 
φάσμα ακουσμάτων από κλασική jazz, blues, swing μέχρι τη φάσμα ακουσμάτων από κλασική jazz, blues, swing μέχρι τη 
fusion και τη world.fusion και τη world.
Κάνοντας αναδρομή στο χρόνο, ο ∆ήμαρχος έφερε στη μνήμη Κάνοντας αναδρομή στο χρόνο, ο ∆ήμαρχος έφερε στη μνήμη 
των παλαιότερων, τους πρωτοπόρους της Jazz στην Κύπρο, των παλαιότερων, τους πρωτοπόρους της Jazz στην Κύπρο, 
τον σπουδαίο σαξοφωνίστα του ’70 Μιχαλάκη Γιασεμίδη, τον σπουδαίο σαξοφωνίστα του ’70 Μιχαλάκη Γιασεμίδη, 
και στους άλλους που ακολούθησαν το ’80 New Dimension,   και στους άλλους που ακολούθησαν το ’80 New Dimension,   
Ambodis, αλλά και στις μπάντες της Sarah Fenwick. Ambodis, αλλά και στις μπάντες της Sarah Fenwick. 
Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς είπε ότι το φεστιβάλ Αγλανjazz δίνει Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς είπε ότι το φεστιβάλ Αγλανjazz δίνει 
την ευκαιρία να υπάρχει συνέχεια και ουσιαστική παραγωγή την ευκαιρία να υπάρχει συνέχεια και ουσιαστική παραγωγή 
πολιτισμού από Κυπρίους καλλιτέχνες και δημιουργούς καθώς πολιτισμού από Κυπρίους καλλιτέχνες και δημιουργούς καθώς 
και τη συνεργασία τους με το διεθνή χώρο.και τη συνεργασία τους με το διεθνή χώρο.
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Τ ην έμπρακτη συμβολή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην ομαλή ένταξη των 
υπηκόων από τρίτες χώρες (ΥΤΧ) που 

διαμένουν στην Κύπρο, παρουσίασε ο ∆ήμος 
Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων 
του α’ εξαμήνου υλοποίησης του προγράμματος 
ένταξης από τοπικές αρχές «Κοινωνίες με 
Χρώματα».
Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ομαλή 
ένταξη των μεταναστών και η αποτροπή 
δημιουργίας κοινωνικών προβλημάτων που 
συνδέονται με ρατσιστικές αντιλήψεις και 
προκαταλήψεις. 

Υπηρεσίες και δραστηριότητες

Το πρόγραμμα προσφέρει σειρά από υπηρεσίες 
και υλοποιεί δραστηριότητες που διευκολύνουν 
τους μετανάστες να προσαρμοστούν στην Κύπρο, 
να εξυπηρετηθούν και να αναβαθμίσουν τις 
προσωπικές τους δεξιότητες. Ο απώτερος στόχος 
είναι να έχουν τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης 
και αλληλεπίδρασης με τον ντόπιο πληθυσμό. 

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν:
• Η επαφή και δικτύωση ανάμεσα στους ∆ήμους  
 και τα οργανωμένα σύνολα μεταναστών

• Η προσφορά υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας

• Η οργάνωση σεμιναρίων για κατάρτιση

• Η εκπαίδευση για την κοινωνία και τον  
 πολιτισμό της Κύπρου

• Μικτές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις  
 που προάγουν την αλληλογνωριμία 

Οι εταίροι στο πρόγραμμα

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς είναι επικεφαλής και τελικός 
δικαιούχος του προγράμματος.

Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας 
επεσήμανε ότι οι ∆ήμοι έχουν καταβάλει 
προσπάθειες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
διαδικασία ένταξης των μεταναστών όπου ζουν 
νόμιμα, έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως 
όλοι και προσφέρουν στην ανάπτυξη. Έχουν 
δικαιώματα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και 
επαφής με τους ντόπιους για αποτροπή φαινομένων 
περιθωριοποίησης. Σημαντική παράμετρος είναι η 
γνωριμία με τους μετανάστες και η καταπολέμιση 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων

Εταίροι είναι ο ∆ήμος Στροβόλου, ο ∆ήμος 
Λατσιών, ο ∆ήμος Ιδαλίου,  η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Η ενσωμάτωση μεταναστών μοχλός για την κοινωνική συνοχή 

“ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ” ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ, η Opinion & Action Ser-
vices Ltd και το Ίδρυμα Πολυδύναμο ∆ημοτικό 
Κέντρο Στροβόλου. Επίσης, το εταιρικό σχήμα 
πλαισιώνουν, διά εκπροσώπησης από την ΑΝΕΛ, 
άλλοι τρεις ∆ήμοι (μέλη της ΑΝΕΛ): ο ∆ήμος 
Έγκωμης, ο ∆ήμος Γερίου και ο ∆ήμος Τσερίου.

Τα ωφέλη για τους μετανάστες

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) 
παρουσίασε τα αποτελέσματα από την 
υλοποίηση του έργου κατά το πρώτο εξάμηνο.  
Συγκεκριμένα, από τα προγράμματα κατάρτισης 
και εκπαίδευσης, κοινωνικού προσανατολισμού, 
κοινωνικής πρόνοιας και τις ενέργειες 
πολιτιστικών ανταλλαγών επωφελήθηκαν 
συνολικά 98 ΥΤΧ διαφόρων ηλικιών. 

Η ευρωπαϊκή χρηματοδοτηση

Το πρόγραμμα ένταξης «Κοινωνίες με 
Χρώματα» συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και  Ένταξης (90%) και την Κυπριακή 
∆ημοκρατία (10%). Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενδιαφέρεται να στηρίξει τα Κράτη Μέλη 
στις προσπάθειές τους για αποτελεσματική 
διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης που 
περιλαμβάνει υπηκόους τρίτων χωρών με 
άδεια εργασίας και διαμονής, αιτητές ασύλου 
και αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή άλλους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Μετανάστευση και τρομοκρατία 

Η παρουσίαση συνέπεσε με το αποτρόπαιο 
τρομοκρατικό κτύπημα στη Νίκαια της 
Γαλλίας που συγκλονίζει όλη την Ευρώπη. 
Έδωσε δε την ευκαιρία για συζήτηση 
γύρω από τη σημασία της ομαλής ένταξης 
των μεταναστών, της αποδοχής και της 
εξοικείωσης τους με την κοινωνία που 
τους υποδέχεται, σε αντιδιαστολή με 
στερεότυπα που συνδέουν λανθασμένα 
τη μετανάστευση με τα φαινόμενα της 
τρομοκρατίας.
Στη διάρκεια της παρουσίασης οι ∆ήμαρχοι 
που είναι εταίροι της Αγλαντζιάς τόνισαν τη 
σημασία της υλοποίησης προγραμμάτων 
ένταξης για τη δημιουργία συνταντίληψης 
και συμβίωσης των ανθρώπων με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Είναι η 
βάση για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική 
κοινωνική συνοχή και η αποτροπή της 
κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

Η συνύπαρξη με άλλους

Η ονομασία του έργου «Κοινωνίες με Χρώματα» 
προσανατολίζει στο ποιοι είναι οι στόχοι αυτού 
του συνεταιριστικού προγράμματος. Οι ∆ήμοι 
καλούνται να συμβάλουν στην εφαρμογή των 
βασικών αρχών για την ένταξη των μεταναστών 
γιατί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κοντά 
στον πολίτη – ντόπιο ή μετανάστη - και είναι 
σε θέση να φέρουν μαζί τους ανθρώπους σε 

κοινές δραστηριοτητες.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΜΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 – 21η ΕΚΔΟΣΗ

Τιμή στο Σταυραετό του Μαχαιρά
Αποκαλυπτήρια προτομής Γρηγόρη Αυξεντίου

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Σταυραετός 
του Μαχαιρά, σύμβολο αυτοθυσίας και 
ηρωϊσμού στον αγώνα των Κυπρίων 

τιμάται στην Αγλαντζιά. Στις 12 Μαΐου έγιναν 
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της 
ΕΟΚΑ στο Πλατύ Αγλαντζιάς. Την πρωτοβουλία 
είχε το ∆.Σ. του Σωματείου Σταυραετός και 

τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της 
∆ημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Αναφερόμενος στον ήρωα ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε ότι «όταν μιλούμε για τον 
Γρηγόρη Αυξεντίου, μιλούμε για έναν ήρωα 
του οποίου το ανάστημα μετριέται με τους 
αιώνες ιστορίας του τόπου μας και καταφέρνει 

να ξεχωρίζει, έναν αγωνιστή του οποίου η ζωή 
και η θυσία, αποτελούν σημείο αναφοράς που 
σηματοδοτεί και τις ευθύνες μας απέναντι στον 
τόπο».
Σε χαιρετισμό του ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς 
Κώστας Κόρτας ανέφερε ότι «ο Σταυραετός 
του Μαχαιρά, δεν έδειξε απλώς πώς πολεμούν 
οι ήρωες, αλλά και πώς πεθαίνουν. Ως 
γνήσιος Έλληνας, απόγονος των πιο υψηλών 
αναστημάτων του Ελληνικού Έθνους, έπραξε 
αυτό που του επέτασσε η μοίρα του και η ιστορία 
του Έθνους του»

Φάρος ανιδιοτελών αγώνων 

Το μνημείο του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου θα 
λειτουργεί ως φάρος έμπνευσης και πολύτιμος 
οδηγός στον αγώνα για επιστροφή. 
Ο χώρος που επιλέγηκε για τη δημιουργία 
της προτομής του Γρηγόρη Αυξεντίου, δεν 
είναι τυχαίος. Βρίσκεται στην είσοδο  των 
προσφυγικών συνοικισμών της Αγλαντζιάς που 
φιλοξενούν πρόσφυγες από 120 κοινότητες 
της κατεχόμενης πατρίδας και αγναντεύει την 
κατεχόμενη γη και τον Πενταδάκτυλο, στον 
οποίο βρίσκεται ακόμα η σημαία της ντροπής. 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ, ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ 1974
Ελάχιστη τιμή στα παιδιά της Αγλαντζιάς

Τ ην ελάχιστη τιμή προς τα παιδιά της 
Αγλαντζιάς που έδωσαν τη ζωή τους το 
μαύρο Καλοκαίρι του ‘74, εκπλήρωσαν 

ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και ο Ιερός Ναός Αγίου 
Γεωργίου Αγλαντζιάς με την ανέγερση του 
Μνημείου Πεσόντων, Θυμάτων και Αγνοουμένων 
Αγλαντζιωτών. Το Μνημείο βρίσκεται στο 
προαύλιο της δικής τους εκκλησίας, κοντά 
στην προτομή του ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκου 
Καραολή. ∆ίπλα από το Α’ ∆ημοτικό Σχολείο, στο 
οποίο φοίτησαν οι περισσότεροι νέοι της δικής 
τους γενιάς, για να μένει άσβεστη η μνήμη τους 
και να υπενθυμίζει ότι κάποιοι αγωνίστηκαν και 

έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν για την Κύπρο, 
που παραμένει ημικατεχόμενη 42 χρόνια μετά.
Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου τελέστηκαν 
την Κυριακή 3 Ιουλίου, από τον Υπουργό  
Άμυνας Χριστόφορο Φωκαϊδη, τον 
Πρωτοσύγκελος της Ιερας Αρχιεπισκοπής και 
ηγούμενος της Ιεράς Μονής Απ. Βαρνάβα 
Πανολογιωτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, 
εκ μέρους του αρχιεπισκόπου Κύπρου και 
τον ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς Κώστα Κόρτα. 
Προηγήθηκε μνημόσυνο των πεσόντων και 
θυμάτων Αγλαντζιωτών και δέηση για την 
ανεύρεση των αγνοουμένων.

“Με την ανέγερση του μνημείου αυτού, 
γράφεται η ιστορία της Αγλαντζιάς. Είναι 
σημαντικό για την επιβίωση αυτού του τόπου οι 
νεότερες γενιές να γνωρίζουν την ιστορία μας, 
την ταυτότητα μας, τους αγώνες και τις θυσίες 
των ανθρώπων μας. Τιμώντας τους ανθρώπους 
που χάθηκαν, πέρνουμε δύναμη από αυτούς, να 
μη συμβιβαστούμε με την τουρκική κατοχή και 
την ντε φάκτο διχοτόμηση και να αγωνιστούμε 
για να τερματιστεί ο τελευταίος αναχρονισμός 

σε ευρωπαϊκό έδαφος

”Κ. Κόρτας: Ιστορική μνήμη και ευθύνη

Συμπολεμιστές και συμμαθητές

Πριν από τρία χρόνια, ο ∆ήμος Αγλαντζιάς μαζί 
με την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γεωργίου, 
τους συμμαθητές και τους συμπολεμιστές τους, 
αποφάσισαν να τιμούν κάθε πρώτη Κυριακή 
Ιουλίου τους πεσόντες, αγνοουμένους και 
θύματα της Αγλαντζιάς. Ήταν μια υποχρέωση 
προς τις οικογένειες τους και την τοπική κοινωνία, 
ώστε να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές ότι η μικρή 
τότε Αγλαντζιά των πέντε χιλιάδων κατοίκων, είχε 
τη δική της συμβολή στην ιστορία του τόπου μας.
Το Φθινόπωρο θα εκδοθεί ειδικό λεύκωμα, 
αφιερωμένο στους ήρωες μας, ως ελάχιστη 
προσφορά και ένδειξη τιμής και αναγνώρισης.
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ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Ο Παραμυθάς των Παιδιών

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς γιορτάζει τα 30 χρόνα του, και στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων δεν θα έλειπαν και οι εκδηλώσεις για τους 

λιλιπούτειους φίλους.
Σε συνεργασία με το 
Βιβλιοπωλείο RIVEGATE 
BOOK STORE και το 
πρόγραμμα «Τα βιβλία 
πάνε παντού», ο ∆ήμος 
Αγλαντζιάς φιλοξένησε 
στο ∆ημοτικό Πάρκο 
Σπύρος Κυπριανού 
στην Αγλαντζιά τον 
αγαπημένο παραμυθά 
των παιδιών Βαγγέλη 
Ηλιόπουλο.

∆εκάδες παιδιά γέμισαν από νωρίς το πάρκο σε μια πρωτοποριακή 
εκδήλωση, που να σημειωθεί ότι  έλαβαν μέρος γονείς και παιδιά, ενώ 
ακολούθησαν εργαστήρια κατασκευών! Αυτή  ήταν η πρώτη από μια 
σειρά λογοτεχνικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στα πάρκα Αγλαντζιάς 
τους επόμενους μήνες σε συνεργασία με το Βιβλιοπωλείο.

Υ

Σ το Γυμνάσιο του Πεδουλά χωριού, με 
τις εξοπλισμένες και φροντισμένες 
εγκαταστάσεις του, φιλοξένησε τα  παιδιά 

του ∆ήμου Αγλαντιάς για δύο εβδομάδες 
αναψυχής και εναρμόνισης με τη φύση. Τα 
παιδιά βίωσαν αξέχαστες ημέρες και εφέτος στις 
κατασκηνώσεις που οργανώνει το Συμβούλιο 
Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς, αποκτώντας 
εμπειρίες σε  ένα υπέροχο περιβάλλον, 
πνιγμένο στο πράσινο. Οι κατασκηνώσεις 
πραγματοποιούνται με τη συμβολή του ΣΚΕ του 
∆ήμου Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη 
στήριξη της Νοσηλευτικής Σχολής του ΤΕΠΑΚ.

Στην κατασκήνωσή φιλοξενήθηκαν 62 παιδιά 
από 10 - 12 ετών. Τους δόθηκε η δυνατότητα 
να γνωριστούν μεταξύ τους και να διασκεδά-
σουν. Μέσα από τα παιχνίδια και τις κατασκευ-
ές που έκαναν κατάφεραν να αναπτύξουν την 
ομαδικότητα, τη δεξιοτεχνία και τη συνεργασία. 
Έμαθαν να αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και 
να ανταποκρίνονται σε αυτές ώστε να αποκτούν 
σημαντικά εφόδια για την μετέπειτα ζωή τους.

Η κατασκήνωση του ∆ήμου Αγλαντζιάς στον 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

∆ικαίωμα στη χαρά και την υγιή ψυχαγωγία

Τ ο Πάρκο Σπύρου Κυπριανού γέμισε από τις χαρές των παιδιών. Στις 4 
Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 36ο Φεστιβάλ Παιδιού με την ευκαιρία της 

Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού. Την εκδήλωση που προσέλκυσε πλήθος παιδιών 
και τους γονείς τους οργάνωσε η Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του 
Παιδιού Λευκωσίας-Κερύνειας, σε συνεργασία με το ∆ήμο Αγλαντζιάς.

Εκατοντάδες παιδιά και γονείς παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες του Φεστιβάλ, που στόχο είχαν τη δημιουργική και 
συμμετοχική ψυχαγωγία τους, αλλά και την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά 
τους, για το ασφαλές διαδίκτυο, για την οδική ασφάλεια και πολλά άλλα. 

Το Φεστιβάλ Παιδιού θεσμοθετήθηκε από το 1979 για ανάδειξη και 
προβολή των δικαιωμάτων των παιδιών. Σήμερα οι κοινωνίες έγιναν πιο 
σύνθετες και πολύπλοκες προβάλλοντας νέα αιτήματα για την προστασία 
των παιδιών. Ένα από τα θέματα που έθεσε η Πρόεδρος της ΕΠΕΠ 
Λευκωσίας-Κερύνειας Μαρίνα Κούκου καλωσορίζοντας τους γονείς και 
τα παιδιά στο Φεστιβάλ είναι σήμερα το δικαίωμα της υγιούς ψυχαγωγίας.

Η ΕΠΕΠ έχει πολύ στενή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια με τον ∆ήμο 
Αγλαντζιάς στη διοργάνωση του Φεστιβάλ και την προώθηση των δικαιωμάτων 
των παιδιών. Χαιρέτισε δε την πρωτοβουλία της Αγλαντζιάς για λειτουργία 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου Παιδιών από μαθητές των ∆ημοτικών Σχολείων 
Αγλαντζιάς. Η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα 
Κουρσουμπά, έχοντας σφαιρική προσέγγιση, έθεσε τα καίρια προβλήματα των 
παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία που χαρακτηρίζεται από πλήθος επιδράσεων 
που επιτάσσουν περισσότερη εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα της πολιτείας. 
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των εκπροσώπων του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
Παιδιών Αγλαντζιάς, της μαθήτριας Ήριας Σιμόνη Κοντοπούλου και του 
μαθητή Μηνά Θεοδώρου. Την έναρξη του Φεστιβάλ κήρυξε ο ∆ήμαρχος 
Αγλαντζιάς, κύριος Κώστας Κόρτας, ο οποίος τόνισε τη σημασία που έχει 
για το ∆ήμο η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων που προσφέρουν υγιή ψυχαγωγία σε όλα τα παιδιά. 

Παιδιά και γονείς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με μουσική και χορό. Συμμετείχαν με χορούς και 
τραγούδια όλα τα ∆ημοτικά Σχολεία της Αγλαντζιάς με τις/τους δασκάλους 
τους. Συμμετείχε επίσης η Παιδική Χορωδία ∆ήμου Λευκωσίας και το 
χορευτικό συγκρότημα «Λυγερή». Τα παιδιά διασκέδασαν στις διάφορες 
γωνιές που λειτούργησαν οι οργανώσεις-μέλη της ΕΠΕΠ, όπως η Γωνιά 
Περιβάλλοντος, η Γωνιά Παραδοσιακών Παιγνιδιών, Γωνιά Κουκλοθεάτρου 
και Αφήγησης Παραμυθιού, Γωνιά Ζωγραφικής, Γωνιά Παιδοβουλής-
∆ιαγωνισμού Γνώσεων και Παιδική Χαρά. Με την ευγενική χορηγία της 
ΑΗΚ,  CYTA, Αστυνομίας και της Αντιπροσωπέιας της Ε.Ε. στην Κύπρο, 
δόθηκαν σε όλα τα παιδιά δωράκια.

Ραντεβού και την επόμενη χρ
ονιά!

Ραντεβού και την επόμενη χρ
ονιά!

ΣεΣΣ
Βιβ
BBOB
ππρ
πππά
ΑΑγΑ
σστσ
ΣΣΣπ
σσστ
α
τττω
ΗΗ

∆ άδ δ ά έ ό ί ά

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕ∆ΟΥΛΑ
Βιώματα και εμπειρίες με τα παιδιά

Πεδουλά ήταν γεμάτη χαμόγελα, ομαδικά παι-
χνίδια και εξορμήσεις στη φύση. Από την πρώτη 
κιόλας μέρα, γνώρισαν τα αξιοθέατα του Πε-
δουλά, πήγαν στο κεντρικό ναό του χωριού ο 
οποίος είναι αφιερωμένος στο Τίμιο Σταυρό. 
Επισκεφτήκαν το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ το οποίο είναι προστατευόμενο από την 
UNESCO. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη εάν δεν 

επισκέπτονταν και τα δύο μουσεία του Πεδου-
λά, το Βυζαντινό και το Λαογραφικό. Απολαυ-
στική ήταν και η εκδρομή στο Τρόοδος, με την 
καθοδήγηση και συνοδεία έμπειρης ξεναγού. 

Κορύφωση των δραστηριοτήτων των μικρών 
κατασκηνωτών ήταν η Κυριακάτικη γιορτή που 
παρακολούθησαν οι γονείς και οι συγγενείς 
των παιδιών. Η εμπειρία αυτή ήταν και για τους 
διοργανωτές ιδιαίτερα χρήσιμη. Το κάθε παιδί 
έδωσε και σε αυτούς ένα ξεχωριστό μήνυμα. 
Έφυγαν από την κατασκήνωση, όχι μόνο ανα-
νεωμένοι από το ευχάριστο και δροσερό πε-
ριβάλλον, αλλά γεμάτοι εσωτερική δροσιά και 
θέληση για δραστήρια ζωή. 

Τις κατασκηνώσεις οι οποίες πραγματοποιή-
θηκαν από τις 27/6/2015 μέχρι τις 11/7/2015 
επισκέφθηκαν και παρακολούθησαν τη γιορτή 
ο Πρόεδρος του ΣΚΕ ∆ήμαρχος Κώστας Κόρ-
τας, ο Αντιπρόεδρος του ΣΚΕ, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κατασκηνώσεων Γιαννάκης Μιχαη-
λίδης και ο Κώστας ∆ημητρίου Γραμματέας 
του ΣΚΕ.
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Ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς ξεχώρισε ξανά στο 41ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
στους αγώνες που έγιναν από τις στις 30 

Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας την 
παρουσία του ανάμεσα στους πιο διακριθέντες 
ναυτικούς ομίλους της Κύπρου. Κι ας μην 
έχουν θάλασσα, τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου 
Αγλαντζιάς, με την καθοδήγηση του προπονητή 
τους Βίκτωρ Νενασιέβ κατάφεραν να πάρουν 
την 5η  θέση. 

Η βαθμολογία των ομίλων είναι ως ακολούθως: 

1. Ν.Ο. Αμμοχώστου 7. Ν.Ο. Λάρνακας  

2 .Ν.Ο. Λεμεσού 8. Ν.Ο. Μέσα Γειτονιάς  

3. Ν.Ο. Λευκωσίας 9. Ν.Ο. Πάφου 

4. Ν.Ο. Κερύνειας 10. ΑΠΟΕΛ

5. Ν.Ο. Αγλαντζιάς 11. Ν.Ο. Λακατάμειας 

6. Ν.Ο. Κωνσταντίας 

Οι αθλητές του ομίλου μας που διακρίθηκαν στο 
παγκύπριο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών 
είναι:

200μ. πρόσθιο: Ανδρών:
1ος Τσιοπανή Θωμάς (Αγλαντζιάς) 2.21.79, 

200μ. μικτή: Ανδρών:
1ος Τσιοπανή Θωμάς (Αγλαντζιάς) 2.06.15, 

100μ. πεταλούδα: Ανδρών
2ος Τσιοπανής Θωμάς (Αγλαντζιάς) 57.23, 

200μ. ύπτιο: Γυναικών:
2η Κασάπη Λυδία (Αγλαντζιάς) 2.30.80

100μ. ύπτιο: Γυναικών
2η Κασάπη Λυδία (Αγλαντζιάς) 1.09.33

4Χ200μ. ελεύθερο: Γυναικών:
3ος  Ν.Ο. Αγλαντζιάς  9.18.20 - 
με Παγλά Χρυσή, Επιφανείου ∆έσποινα,
Λυδία Κασάπη και Νικολαίδου Ιόλη

4Χ100μ. ελεύθερο: Γυναικών:
3ος  Ν.Ο. Αγλαντζιάς 4.13.90  - 
με Επιφανείου ∆έσποινα, Λυδία Κασάπη, 
Παγλά Χρυσή και Νικολαίδου Ιόλη

     ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
∆ιακρίσεις και επιδόσεις στο 41ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
     ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
∆ιακρίσεις και επιδόσεις στο 41ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα

https://www.facebook.com/noaglantziashttps://www.facebook.com/noaglantzias
Καθαρής 31, Τ.Κ. 2103 ΑγλαντζιάΚαθαρής 31, Τ.Κ. 2103 Αγλαντζιά
Λευκωσία, ΚύπροςΛευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22 330559, & 97 686044Τηλέφωνο: 22 330559, & 97 686044

Οι αθλητές μας που ξεχώρισαν αφού εξασφάλισαν 
θέση στην οκτάδα στο ατομικό αγώνισμα ή στο 
ομαδικό αγώνισμα συνεισφέροντας  μονάδες 
στον όμιλο είναι: 
Τσιοπανής Θωμάς, Κασάπη Λυδία,
Νικολαίδου Ιόλη, Παγλά Χρυσή,
Εζεκίας Τυρίμου, Παναγιώτου Γιώργος, 
Μαυρομάτης Γιάννης, ∆έσποινα Επιφανείου 
και Παρασκευαίδου Στεφανία.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ
CUMEN CUP ΜΑΛΤΑ
25-26/6/2016 

Η αθλήτρια του ομίλου μας Ιόλη Νικολαίδου 
εκπροσώπησε την Κύπρο μαζί με άλλους 

3 αθλητές στους Μεσογειακούς Αγώνες που 
διεξήχθηκαν στην Μάλτα 25-26/2016. Στους 
αγώνες συμμετείχαν 19 χώρες.

Η αθλήτρια του ομίλου μας, έδωσε τον καλύτερο 
της εαυτό, ωστόσο το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, 
αφού στους αγώνες πήραν μέρος πολλά από τα 
μεγάλα ονόματα του υγρού στίβου.

Τα αποτελέσματα της αθλήτριας μας είναι:

800μ. ελεύθερο 9.57.48 (12η),

200μ. ελεύθερο 2.13.56 (13η)

100μ. ελεύθερο 1.02.21 (15η).

Στην φωτογραφία η Κυπριακή αποστολή στην ΜάλταΣτην φωτογραφία η Κυπριακή αποστολή στην Μάλτα
(στο κέντρο η αθλήτρια του Ομίλου μας(στο κέντρο η αθλήτρια του Ομίλου μας

Ιόλη Νικολαίδου)Ιόλη Νικολαίδου)

Η αθλήτρια μας Λυδία Κασάπη (πρώτη από αριστερά)Η αθλήτρια μας Λυδία Κασάπη (πρώτη από αριστερά)

O αθλητής μας Θωμάς Τσιοπανής O αθλητής μας Θωμάς Τσιοπανής 

Ο ομάδα του ομίλου μας στην σκυταλοδρομία Ο ομάδα του ομίλου μας στην σκυταλοδρομία 
γυναικών Νικολαίδου Ιόλη,  Επιφανείου ∆έσποινα, γυναικών Νικολαίδου Ιόλη,  Επιφανείου ∆έσποινα, 

Κασάπη Λυδία και Παγλά Χρυσή Κασάπη Λυδία και Παγλά Χρυσή     

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
(ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΙΩΝ)
14-15/5/2016

H Ιόλη Νικολαίδου κατάγραψε 3 νέα Παγκύπρια 
Ρεκόρ και πήρε το όριο για να εκπροσωπήσει 

την Κύπρο στο Cumen Cup που θα διεξαχθεί στην 
Μάλτα στις 25-26/6/2016.

200 μ ελεύθερο 2:11:66  Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ 
400 μ ελεύθερο 4:38:86  Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ
800 μ ελεύθερο 9:34:38  Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ

Η αθλήτρια του Ομίλου μας Ιόλη ΝικολαίδουΗ αθλήτρια του Ομίλου μας Ιόλη Νικολαίδου

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ MEETING
6-8/5/2016

Η παράδοση συνεχίστηκε και στο φετινό 
Ακρόπολις μίτινγκ, το οποίο διεξήχθηκε 

το τριήμερο 6 με 8 του μήνα στο ∆ημοτικό 
κολυμβητήριο στον Άλιμο Γλυφάδας. Στην 
Κυπριακή αποστολή συμμετείχε ο αθλητής του 
ομίλου μας, Θωμάς Τσιοπανής ο οποίος κατάφερε 
κι ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, με τη δεύτερη 
θέση που κατέκτησε στα 200μ. μικτή ατομική. Ο 
αθλητής μας, είναι η τρίτη φορά που ανεβαίνει σε 
βάθρο σε Ακρόπολις μίτινγκ.  Η πρώτη το 2014 
όπου ήταν 2ος στα 400μ. μικτή και 3ος στα 200μ. 
πρόσθιο και η δεύτερη το 2015 όπου στα 200μ. 
μικτή εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. 

Τα αποτελέσματα του Θωμά Τσιοπανή:

200μ. μικτή 2.06.10 (2ος)
400μ. μικτή 4.34.19 (6ος)
400μ. ελεύθερο 4.10.05 (7ος)
100μ. πρόσθιο 1.09.06 (9ος)

ΝΤΑΜΠΛΟΥΧΟΣ Ο 
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

 

Τ ην κατάκτηση του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ 
Ανδρών Κ18 Β’ Κατηγορίας πανηγυρίζει 

ο Όλυμπος Αγλαντζιάς, που επικράτησε στον 
τρίτο και τελευταίο τελικό της Πετρολίνα 
ΑΕΚ με 71-66 μετά από ένα συναρπαστικό 
παιχνίδι που έγινε στο Πλατύ. Η ομάδα της 
Αγλαντζιάς κατέκτησε και το Κύπελλο για 
την ίδια κατηγορία στην φετινή αγωνιστική 
περίοδο, πετυχαίνοντας έτσι το νταμπλ.

Το παιχνίδι ήταν εξαιρετικό, με τις δύο ομάδες 
να μπαίνουν δυνατά στο παρκέ και μετά από 
ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ 
είχε πάρει κεφάλι στο σκορ με 16-15. Στην 
δεύτερη περίοδο η ομάδα της Λάρνακας 
ήταν καλύτερη, καταφέρνοντας να αυξήσει 
την διαφορά που χώριζε τις δύο ομάδες στο 
σκορ στους έξι πόντους (32-26).

Ο Όλυμπος ήταν ανεβασμένος στο δεύτερο 
ημίχρονο, φέρνοντας το σκορ στο 47-47 με 
το τέλος της τρίτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι 
παρέμειναν πιο συγκεντρωμένοι στο τελευταίο 
δεκάλεπτο, παίρνοντας στο τέλος την νίκη 
με 71-66, κατακτώντας έτσι το πρωτάθλημα. 
Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Χατζηκώστας με 
30 πόντους, ενώ ξεχώρισε και ο Ανδρέου με 23 
πόντους. Από την ΑΕΚ διακρίθηκαν οι Λεοντίου 
και Πασιαλής με 21 και 18 πόντους αντίστοιχα. 

ΤΑ ∆ΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-16, 26-32, 47-47, 71-66

OΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖIAΣ:
Προπονητής:
Ευριπίδης Ανδρέου
Β/Προπονητής:
Γιάννος Παντελίδης
Έφορος:
Κώστας Χειμώνας
Πρόεδρος:
Κώστας ∆ημητρίου
Καλαθοσφαιριστές:
ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Κύπρος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ∆ημήτρης,
ΑΝ∆ΡΕΟΥ Τάσος, Χ΄ΜΙΧΑΗΛ Αντώνης,
Χ΄ΚΩΣΤΑΣ  Χρήστος, ΣΟΛΩΜΟΥ Αλέξης,
ΑΒΡΑΑΜΙ∆ΗΣ Στέφανος, ΤΡΥΦΩΝΟΣ Ντανιέλ, 
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ Τζάστιν, ABU RUMMAN Σεμπάστιαν, 
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ∆ημήτρης, ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ Αντρέας, 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ  Αντρέας.                             

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
10-12/6/2016

Π ολύ καλές επιδόσεις, ανάμεσα τους και δύο 
παγκύπριες επιδόσεις, από τους αθλητές της 

Κύπρου που πήραν μέρος στο 85ον πανελλήνιο 
πρωτάθλημα κολύμβησης ανδρών και γυναικών, 
που έγινε στον Άλιμο το τριήμερο 10-12/6/2016. 
Ο Αθλητής του ομίλου μας,  Θωμάς Τσιοπανής 
κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. μικτή, 
με τα χρώματα του Άρη Θεσσαλονίκης και 
με χρόνο 4.30.92, επίδοση που αποτελεί νέα 
παγκύπρια επίδοση ανδρών.

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21-22/5/2016 

Ο αθλητής μας Γιώργος Πετούσης έλαβε μέρος στους αγώνες Λευκός Πύργος  Θεσσαλονίκη  
που διεξήχθησαν 20-21/5/2016 για αθλητές μέχρι 
12 ετών και κατέλαβε 2 πρώτες θέσεις!!

50 μ Πεταλούδα 32:29 1η θέση

200 μ μικτή 2:35:95  1η θέση

100 μ Πεταλούδα 1:14:45 6η θέση

Πετούσης ΓιώργοςΠετούσης Γιώργος
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       Άτλας Αγλαντζιάς:

Πρωταθλητές ΣΤΟΚ 

Μ ια γεμάτη ποδοσφαιρική χρονιά έκλεισε για τον Άτλα Αγλαντζιάς 
μόνο με επιτυχίες! Ασπίδα, Πρωτάθλημα ΠΟΕΛ αλλά και Πρωτα-

θλητές ΣΤΟΚ.

Ο Άτλας έκανε ένα σπουδαίο αγώνα που τον απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν 
στο γήπεδο, κερδίζοντας με 2-1 στον τελικό την Αναγέννηση Τραχωνίου.

Με τη νίκη του ο Άτλας Αγλαντζιάς στέφθηκε πρωταθλητικής και στέ-
φθηκε πρωταθλητής. Η ομάδα ήταν αποφασισμένη και μπήκε από το 
πρώτο λεπτό δυνατά στο παιγνίδι. Αντί όμως να προηγηθεί στο σκόρ 
– δύο δοκάρια και πολλές χαμένες κλασικές ευκαιρίες – βρέθηκε να 
χάνει με 1 – 0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, η σπου-
δαία απόδοση συνδυάστηκε και με το αποτέλεσμα: ισοφάριση με τον 
Άριστο Βασιλείου στο 65ο λεπτό ύστερα από μπαλιά του Λέο. Πίεση 
έως το τέλος και το 2 – 1 ήρθε στο 80ο λεπτό με όμορφη ενέργεια του 
Λέο. Έτσι ο αρχηγός Λένος το σήκωσε το τρόπαιο! Ο Άτλας που εκ-
προσωπεί όλη την Αγλαντζιά στην ΚΟΠ, αξίζει τα συγχαρητήρια όλων 
των δημοτών.

Η Αγλαντζιά ανοιχτή 
κοινωνία συμμετοχής

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής και 
ακαδημαϊκής χρονιάς, την επιστροφή στα θρανία. Η Αγλαντζιά έχει 
κάθε λόγο να είναι σε εγρήγορση. Το σχολείο και κάθε οργανισμός 

που προάγει τη γνώση είναι καρδιά της ζωής και της δράσης μας στην 
τοπική κοινωνία. Ο ∆ήμος μας προωθεί με έργα τη σύνδεση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με το σχολείο, μέσα από δραστήριες και καινοτόμες 
πρωτοβουλίες. 

Στην προσπάθειά του ∆ήμου ξεχωρίζει ο θεσμός του «Ανοιχτού Σχολείου». 
Τώρα που τα παιδιά μπαίνουν στη νέα χρονιά, το περιοδικό «Εν ∆ήμω 
Αγλαντζιάς» προβάλλει στην φθινοπωρινή έκδοσή του το πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του θεσμού που φέρνουν τη νέα γενιά μαζί με τους 
δημότες μας, γονείς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, άνθρωπους τρίτης 
ηλικίας, προσφέροντας ευκαιρίες για συλλογικότερη παρέμβαση και μια 
κοινωνία πιο συνεκτική που κανένας δεν νιώθει μόνος ή ξένος στη γειτονιά 
και τον ∆ήμο μας.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ «∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»
Τέταρτη χρονιά με «Ανοιχτό Σχολείο»

Τ ο «Ανοιχτό Σχολείο» του ∆ήμου Αγλαντζιάς θα λειτουργήσει και φέτος 
για τέταρτη συνεχή χρονιά από τις 17 Οκτωβρίου 2016 μέχρι τις 31 

Μαΐου 2017 στις σχολικές εγκαταστάσεις του Ε΄ ∆ημοτικού Σχολείου 
Αγλαντζιάς και του ∆ημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγλαντζιάς.  Οι 
σχολικές και δημοτικές υποδομές ανοίγουν και αναμένουν τους δημότες 
κάθε ηλικίας να αγκαλιάσουν το θεσμό που δίνει την ευκαιρία για γνώση, 
δημιουργική ενασχόληση και το πιο σημαντικό εφόδιο για τη ζωή: τη 
δραστήρια συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι του ∆ήμου μας.

Οι συντελεστές: 
Ο θεσμός του «Ανοιχτού Σχολείου» δημιουργήθηκε από το ∆ήμο 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τη 
Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς, με στόχο την προώθηση του κοινωνικού 
προγράμματος της ∆ια Βίου Μάθησης, που είναι και στόχος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κάθε πολίτης να έχει ευκαιρίες, να αποκτήσει 
δυνατότητες, να είναι συμμέτοχος.

∆ραστηριότητες για κάθε ηλικία!
Οι δραστηριότητες που θα προσφέρει ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» 
είναι: Η/Υ, Αεροβική, Αγγλικά, Ζωγραφική/Χειροτεχνία, Καράτε, Μπαλέτο, 
Hip Hop, Λαϊκοί Παραδοσιακοί Χοροί, Κιθάρα, Ιταλικά, Ρώσικα, Πιλάτες, 
Κατασκευή Κοσμημάτων, Θεατρικό Εργαστήρι, Μουσικό Εργαστήρι, 
Τοξοβολία, Ζούμπα, Ελληνικά για αλλόγλωσσους, Μαγειρική, Οινολογία, 
Τένις και Γερμανικά. 

Το πρόγραμμα κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017
θα εμπλουτιστεί με  μαθήματα όπως:

Yoga, Capoeira, Fitballs, Zumba tonic,
Σύγχρονος χορός, Street dance, Ραπτική

Εγγραφές από τα μέσα Σεπτεμβρίου 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ:
Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν
στη συντονίστρια του θεσμού,  Άντρεα Ευδοξίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 99426708
Εργάσιμες ώρες 8:00 – 15:00

Οι σκοποί:
• Η αξιοποίηση των σχολικών χώρων  
 ως Κέντρων Πολιτισμού, Αθλητισμού και  
 ∆ημιουργίας κατά τα απογεύματα

• Η ενεργοποίηση των μελών κάθε ∆ήμου  
 για συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και  
 βελτίωση της ποιότητας ζωής.

• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού  
 επιπέδου της κοινωνίας μας

• Η παροχή της δυνατότητας σε οργανώσεις,  
 σωματεία και ομάδες να προβάλουν το  
 έργο τους στο ευρύ κοινό.

• Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των  
 κατοίκων 

• Η συμμετοχή παιδιών από 3 ετών και  
 ενηλίκων που διαφορετικά δε θα είχαν  
 τη δυνατότητα ενασχόλησης με τέτοιου  
 είδους προγράμματα

Το μήνυμα του ∆ημάρχου

“Ζούμε σε δύσκολες και πολλές φορές 
πιεστικές οικονομικές συνθήκες για τα 
νοικοκυριά και τους νέους μας. Έχουμε 
ευθύνη και υποχρέωση να στηρίξουμε 
την τοπική κοινωνία με προγράμματα 
και δραστηριότητες, που θα δώσουν 
στους πολίτες όλων των ηλικιών τη 
δυνατότητα να εμβαθύνουν στη μάθηση, 
να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και 
να αποκτήσουν νέα εφόδια για την 
προσωπική τους ανάπτυξη. Προωθούμε 
το θεσμό του Ανοιχτού Σχολείου για να 
φέρουμε τους ανθρώπους ξανά κοντά, 
να νιώσουν και να δημιουργήσουν ξανά 
ως κοινότητα με συλλογικές αξίες που θα 
ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή”

Κώστας Κόρτας, ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς, 
Πρόεδρος ∆.Ε. «Ανοιχτού Σχολείου Αγλαντζιάς»

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Αλληλογραφία με τον ∆ήμαρχο

Τ ο ∆ημοτικό Συβούλιο Παιδιών άνοιξε 
απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον 

∆ήμαρχο και το ∆ημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς. 
Ο ∆ήμος λαμβάνει συνεχώς επιστολές, 
εισηγήσεις και ιδέες από τα παιδιά, μέσα από 
τις οποίες οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 
προσαρμόζουν όπου είναι εφικτό τις δικές τους 
προσεγγίσεις. Μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ∆ήμο, 
ήταν η επιστολή που έλαβε από μαθητές του 6ου 
∆ημοτικού Σχολείου για το τι πρέπει να γίνει με 
το γήπεδο στο σχολείο τους. Η εισήγησή τους 
να γίνουν 3 φούτσαλ βρίσκει απήχηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ενεργοί και συμμετοχικοί αυριανοί πολίτες 

Τ ο ∆ημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του ∆ήμου Αγλαντζιάς, στις 11 και 13 
Μαΐου 2016 οργάνωσε επισκέψεις μαθητών των Γυμνασίων της Αγλα-

ντζιάς στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής, τις 
αρμοδιότητες των βουλευτών και τη διαδικασία ψήφισης των νόμων. Με την 
ευκαιρία της επίσκεψης ο Μαρίνος Κλεάνθους, ∆ημοτικός Σύμβουλος και 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας, έθεσε τους στόχους τέτοιων πρωτο-

βουλιών: “Η αδιαφορία και η αποχή, μειώνονται όταν από πολύ νωρίς οι νέοι 
μας κατανοήσουν την δύναμη της ψήφου και της συμμετοχής στα κοινά. Θα 
συνεχίσουμε την διοργάνωση τέτοιων πρωτοβουλιών, διότι ο τόπος μας χρει-
άζεται πολίτες που έχουν άποψη και γνώση για όσα συμβαίνουν γύρω μας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ EUROPASS
Νέοι και Απασχόληση

Έ να κεντρικό πρόβλημα για τη νεολαία είναι η επαγγελματική τους 
σταδιορομία. Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς οργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«Το Σκαλί» εκπαιδευτικό εργαστήρι για την εκπαίδευση των νέων στη 
διαμόρφωση και προώθηση του βιογραφικού τους ώστε να μπορούν να 
απευθυνθούν με αυτοπεποίθηση σε εργοδότες. Το εργαστήρι έγινε στις 
31 Μαϊου και στις 2 Ιουνίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Europass 
Κύπρου,  υπό τον τίτλο «Europass – Ανάπτυξη Προσωπικών ∆εξιοτήτων». 
Οι νέοι άκουσαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον την παρουσίαση που έκανε ο 
Σύμβουλος Ανθρώπινου ∆υναμικού Ζαχαρίας Ιωάννου. Είχαν την ευκαιρία να 
πάρουν χρήσιμες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία 
του βιογραφικού σημειώματος «Europass» με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
καθώς επίσης συμβουλές για την ετοιμασία καλής συνοδευτικής επιστολής 
και για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την προσωπική συνέντευξη. 

       ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
“Το πιο όμορφο κυκνάκι”

Τ ην Παρασκευή 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελική γιορτή του 
Α’ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς, με θέμα «Το πιο όμορφο 

κυκνάκι» του Ευγένιου Τριβιζά, στο Σκαλί Αγλαντζιάς.

O ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς, Κώστας Κόρτας 
παρευρέθηκε στην εκδήλωση και αναφέρθηκε 
στη σημασία του Α’ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Αγλαντζιάς, ως το πιο σημαντικό κομμάτι των 
προγραμμάτων που προσφέρει το ΣΚΕ. Μαζί 
με το Α’ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο λειτουργεί ο 
Βρεφονηπιοκομικός Σταθμός, η Παιδική Λέσχη, 
το καλοκαιρινό σχολείο, ενώ αναπτύσσει το 
πρόγραμμα των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων 
στον Πεδουλά μαζί με το ∆ήμο και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τόσο το Σ.Κ.Ε. όσο και ο ∆ήμος Αγλαντζιάς ως 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχοντας 
ως επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής το 
παιδί, θα εργάζονται πάντοτε με στόχο την 
ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί αυτή είναι και η ιδεολογική προσέγγιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, σε συνεργασία 
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-
πρου και τα ∆ημοτικά Σχολεία της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Αγλαντζιάς, 
πραγματοποίησαν στις 3 Ιουνίου, Περι-
βαλλοντική Ημερίδα στο Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευ-
σης Αθαλάσσας.

Η Ημερίδα, που ήταν ολοήμερη, απευθυνό-
ταν τόσο προς τους μαθητές των σχολείων 
της Αγλαντζιάς το πρωϊνό, όσο και στο ευρύ 
κοινό το απόγευμα.

Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση των πε-
ριβαλλοντικών δράσεων που εφάρμοσαν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο  του 
έτους καθαριότητας 2015 και της εκστρατεί-
ας «Που τα πετάς ρε», του ∆ήμου Αγλαντζιάς.

Όταν οι μαθητές ενεργούν...

Οι μαθητές των σχολείων της Αγλαντζιάς, υλο-
ποίησαν πραγματικά αξιόλογες δράσεις οι οποί-
ες συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των δημο-
τών για την προστασία του περιβάλλοντος και 
στη μείωση του φαινομένου της ρύπανσης σε 
ανοιχτούς χώρους.

Ομάδες μαθητών από κάθε σχολείο παρουσία-
σαν στους συμμαθητές τους κατασκευές και πε-
ριβαλλοντικές δράσεις. 

Τα παιδιά μιλούν και δρουν!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α
ΜΕ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η περιβαλλοντική ημερίδα, αποτελεί ένα 
ακόμα παράδειγμα της συνολικής προσέγγισης 
του ∆ήμου Αγλαντζιάς για την ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής συνείδησης με οδηγούς τα 
παιδιά που παίρνουν το λόγο, αποφασίζουν, 
δίνουν το παράδειγμα και συμμετέχουν για ένα 
καθαρό περιβάλλον. Ευθύνη των μεγαλυτέρων 
είναι να ακούσουμε τα παιδιά και να 
διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής στο ∆ήμο

Οι συνεργάτες του ∆ήμου Αγλαντζιάς

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, επιθυμεί να εκφράσει τις 
ευχαριστίες του στη διεύθυνση των ∆ημοτικών 
Σχολείων, στους δασκάλους και στα παιδιά 
για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την 
καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης.  
Θερμές ευχαριστίες, απευθύνουμε στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και ιδιαίτερα 
στην Αραβέλλα Ζαχαρίου, υπεύθυνη της 
Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
του Ινστιτούτου καθώς και στην Επίτροπο 
Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου για την 
πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξή τους.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 
ΚΑΙ
ΑΙΣΩΠΟΥ 
ΓΩΝΙΑ

∆ιαμόρφωση 
χώρου 
πρασίνου

Ο 
∆ήμαρχος Αγλαντζιάς 
Κώστας Κόρτας και η 
εκπρόσωπος της Εται-

ρείας Κedris Construction 
Ltd, Ντίνα Χαραλάμπους 
υπέγραψαν την 1η Ιουνίου 
συμβόλαιο για τη διαμόρ-
φωση χώρου πρασίνου στη 
γωνία των οδών Κενταύρου 
και Αισώπου.

Το έργο περιλαμβάνει 
γενική διαμόρφωση του 
χώρου, κατασκευή πλακό-
στρωτων διαδρόμων, δεν-
δροφύτευση και άλλα έργα 
αναμόρφωσης.

Φιλοσοφία του ∆ήμου 
Αγλαντζιάς είναι οι αναμορ-
φωμένοι χώροι πρασίνου 
και τα πάρκα να υιοθετού-
νται από τις γειτονιές για 
σκοπούς διαχείρισης.
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Μ ε μια σημαντική έρευνα για τον τρόπο ενασχόλησης των 
παιδιών ασχολήθηκαν οι μαθητές της Στ’3 τάξης, υπό την 
καθοδήγηση της δασκάλας τους ∆ρ. Αννίτας Μονογυιού 

στο Στ’ ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς και πέτυχαν μια σπουδαία 
διάκριση: το 3ο  Βραβείο στο ∆ιαγωνισμό «Μαθητές στην Έρευνα - 
ΜΕΡΑ»,  το οποίο αποτελεί μέρος του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» του Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).

Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε σε συνεργασία με το Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. Μαζί με το βραβείο οι μαθητές κέρδισαν και 
το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, που θα αξιοποιηθεί από το σχολείο 
με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
των μαθητών και την τόνωση του ενδιαφέροντός τους για την έρευνα, 
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών εκδρομών ή επισκέψεων σε 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου.

Η ομάδα των μαθητών με τη ∆ιευθύντρια του σχολείου Άννα ∆ημητρίου-Λάμπρου
και τη συντονίστρια της έρευνας ∆ρ. Αννίτα Μονογυιού 

Από την τελετή βράβευσης στο ∆ημοτικό Θέατρο Στροβόλου 

Ο σκοπός του ∆ιαγωνισμού

Κεντρικός σκοπός του ∆ιαγωνισμού ήταν η επαφή των μαθητών  με 
τις επιστημονικές ερευνητικές διαδικασίες. Μέσα από το ∆ιαγωνισμό 
επιδιώχτηκε η ανάπτυξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών με την 
έρευνα και η διέγερση της δημιουργικότητας και εφευρετικότητάς 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤ́  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΠΕ
Βραβείο «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ»

τους. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη ∆ράση «ΜΕΡΑ», τα μέλη της 
ερευνητικής ομάδας:

• εμπλάκηκαν σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας με στόχο να  
 κατανοήσουν τους όρους «θεωρία», «υπόθεση», «πείραμα» και   
 «μεταβλητές», 

• βίωσαν τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης μιας ερευνητικής εργασίας,

• ήρθαν σε επαφή και αξιοποίησαν τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης  
 επιστημονικής πληροφορίας (πχ διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ),

• ανέπτυξαν ομαδικό πνεύμα εργασίας και άντλησαν εμπειρίες και γνώσεις 

και 

• ανέπτυξαν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής, χρήσης και  
 αξιολόγησης της πληροφορίας και των πηγών της.

Η Τελετή Βράβευσης των ομάδων που διακρίθηκαν πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη, 7 Ιουνίου στο ∆ημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Έρευνα των μαθητών “Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου” 
Τα παιδιά ερεύνησαν με τι ακριβώς απασχολούνται οι μαθητές της Ε’ και 
Στ΄ του σχολείου στα απογεύματά τους καθώς και τoν χρόνο διάρκειας 
των δραστηριοτήτων τους. Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και ο 
σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελούν επίκαιρα θέματα για έρευνα αφού 
επηρεάζουν τόσο την υγεία όσο και την ποιότητα ζωής του ατόμου. 
Ιδιαίτερα για τα παιδιά η διαχείριση του ελεύθερού τους χρόνου επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. 

     «Σε διάφορες συζητήσεις που κάνουμε με τα παιδιά της τάξης και του σχολείου 
μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλοι νιώθουμε πιεσμένοι. Καθημερινά 
έχουμε να ανταπεξέλθουμε με το διάβασμα του σχολείου, τα φροντιστήρια που 
πρέπει να πάμε το απόγευμα, άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες που έχουμε 
στο πρόγραμμά μας και, τελικά, το μόνο που δεν κάνουμε ως παιδιά είναι να 
βρεθούμε με τους φίλους μας και να παίξουμε, να πάμε βόλτες . Είμαστε παιδιά 
και έχουμε ανάγκη το παιχνίδι. Οι πρώτες μας σκέψεις, για τον λόγο που νιώθουμε 
έτσι, είναι ότι «γεμίζουμε» όλα μας τα απογεύματα με εξωσχολικές δραστηριότητες 
και δεν έχουμε καθόλου ελεύθερο χρόνο. Από την άλλη μεριά οι γονείς μας 
θεωρούν ότι έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο τον οποίο περνούμε «κολλημένοι» σε 
μια οθόνη τηλεόρασης, υπολογιστή κτλ. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή 
την έρευνα με βασικό στόχο να δούμε ποιος έχει τελικά δίκαιο. Εμείς ή οι γονείς 
μας; Πρέπει να ξεκολλήσουμε από την οθόνη ή όντως περνούμε πολλές ώρες 
του απογεύματός μας διαβάζοντας και στα διάφορα φροντιστήρια.»

Από την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης
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Στα METRO φροντίζουμε καθημερινά να κάνετε τα ψώνια σας εύκολα και 
γρήγορα, πάντα στις καλύτερες τιμές και συμφέρουσες προσφορές. 
Αφού σταθμεύσετε στη σκιά των δέντρων σας περιμένουμε να σας 
υποδεχτούμε με χαμόγελο. 
Και αφού ολοκληρώσετε τα ψώνια σας, η ψησταριά μας σας περιμένει με 
ζεστά, λαχταριστά σπιτικά γεύματα καθημερινά, για κάθε όρεξη.
 

15 χρόνια στην Αγλαντζιά, είμαστε δίπλα σας.

Εύκολα 
γρήγορα 

και 
οικονομικά

μόνο στα

www.metro.com.cy

/MetroSupermarkets

6 ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ




