ΠΡΑΣΙΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

4

Φυτεύονται χιλιάδες
δέντρα και θάμνοι

ΑΛΛAΖΕΙ ΤΑ… ΦΩΤΑ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Φωτιστικά LED υψηλής
απόδοσης σε όλους τους
δρόμους της Αγλαντζιάς

4

ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Ιστορικές διαδρομές
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, αναζητώντας
την προέλευση του ονόμάτος!

13
12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝJAZZ
Μάγεψαν και ταξίδεψαν και φέτος
οι ρυθμοί του AglanJazz

14
Α∆ΕΙΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΉΣ
Μείωση του χρόνου έκδοσης

20
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Υπηρεσίες του ∆ήμου μας

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ:
• Χαράλαμπος Πετρίδης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
22462195
mayor@aglantzia.org.cy

• Μυράντα Αργυρού

• Φαξ:22455798 engineer@aglantzia.org.cy

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

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

• Γιάγκος Γιάγκου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /
ΑΝΑΠΛ. ∆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

• Άντρη Ευτυχίου

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

• Αντώνης Παναγή

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
22462159
antonis.panagi@aglantzia.org.cy

• Άντρη Βιτσαϊδου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
22444214/22462194
andri.vitsaidou@aglantzia.org.cy
info@aglantzia.org.cy

• Χριστίνα Κάππα

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462158
christina.kappa@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
(ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ)
22462233
panayiota.demetriou@aglantzia.org.cy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ: 22462057
• Ανδρέας Κάτσιης
• Μαίρη Θεοχάρους
• Σάββας Γούναρης

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

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

•Ανδρέας Χαραλάμπους

ΚΛΗΤΗΡΑΣ
22462233

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

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

• Μαρία Νικολάου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

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

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

• Αντιγόνη Χατζηγεωργίου

• Πόλα Παττίχη

• Χρίστος Γιάγκου

• Γεώργιος Γερούδης

• Ειρήνη Κυρμίτση

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ
22462048
Antigone.hadjigeorgiou@aglantzia.org.cy

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462049
Pola.Pattichi@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

• Ναντιά Πολυβίου

• Άννα Χαραλάμπους

22462143, library@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
22462233

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22874864
Christos.Yiangou@aglantzia.org.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
- ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
22462056

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ:

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22462242
eirini.kirmitsi@aglantzia.org.cy

77778100 - (24 ώρες)

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ 2018

Ο

∆ήμος Αγλαντζιάς όπως κάθε χρόνο
νο
αναλαμβάνει να απομακρύνει τα κλαδέματα από τους εξωτερικούς χώρους των
οικιών των δημοτών.

Σεπτέμβριος 2018
Περιοχές
Λάπατα – Πολίτη
03 - 04/09/2018
Οικ. Πλατύ – Αθαλάσσα – ΚΟΑΓ
05 - 07/09/2018
Αγία Μαύρη – Παλιά Αγλαντζιά
10 - 11/09/2018
ΡΙΚ
12 - 14/09/2018
Τριγωνάκι – Καθαρή
17 - 19/09/2018
Πλατύ – Νοτίως Λ. Κερύνειας
20 - 21/09/2018
Περνέρα
24 - 25/09/2018
∆ημοσ. Υπαλλήλων – Άγιος Νεκτάριος
26 - 28/09/2018
Χρήσιμες Πληροφορίες:
• Οποιοσδήποτε δημότης επιθυμεί να απομακρύνει τα
κλαδέματα του ή άλλα βαριά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα),
εκτός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, μπορεί να
απευθύνεται στην Υγειονομική Υπηρεσία του ∆ήμου
(Τηλ. 22462059 / 22462233) για την απομάκρυνση
τους με την ανάλογη χρέωση. Η χρέωση ανέρχεται στα
€60 ανά φορτηγό/αυτοκίνητο και στα €30 ανά μισό φορτηγό/αυτοκίνητο.
• ∆ημότες που επιθυμούν να απομακρύνουν ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ.) μπορούν
να επικοινωνήσουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του
∆ήμου, για απ’ ευθείας παραλαβή των συσκευών από
το υποστατικό τους και μεταφορά τους για ανακύκλωση.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ η απόρριψη μπαζών και
άλλων οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές εργασίες. Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη, όπως τα
απόβλητα που προέρχονται από τις πιο πάνω εργασίες
τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώτια απορριμμάτων
(Skip), τα οποία παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες
καθαριότητας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

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

Χάρης Τσαγγαρίδης..........∆ημοτικός Γραμματέας

IMH CONFERENCES/ MEDIA/ EXHIBITIONS

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙ∆ΩΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:

∆ημοτικό Ταμείο:
Τεχνική Υπηρεσία:

∆ευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 13:00

Χαράλαμπος Πετρίδης.......∆ήμαρχος
Μάριος Χειρίδης...............Αντιδήμαρχος

∆ευτέρα - Παρασκευή: 12:00 -15:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ:

∆ημοτική Βιβλιοθήκη: ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 - 18:00
Tετάρτη, Παρασκευή: 08:15 - 15:00
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Ιορδάνης Ιορδάνου...........Πρόεδρος
Περικλής Νικολαῒδης........Μέλος
Ευγενία Αλετρά.................Μέλος

MONOGRAMME DESIGNS

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΩΝΟΣ
Ανδρέας Χαμπάκης...........Μέλος
∆ημήτρης Χατζησάββας....Μέλος

∆ΙΑΝΟΜΗ:
ΕΝΤΥΠΟΚΙΝΗΣΗ

Πάντα δίπλα στον πολίτη
Οι αστυνομικοί της γειτονιάς στην Αγλαντζιά

Έ

νας θεσμός που σκοπό έχει να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη για να δώσει
λύση στα μικρά αλλά σημαντικά προβλήματα της γειτονιάς
Τα κινητά τους τηλέφωνα είναι στη
διάθεση των πολιτών, συλλόγων και
ευρύτερων κοινωνικών φορέων.
Μιχάλης Παστέλης 99831943
Γιάννος Ιωάννου 99831946

Ο

e- payment

∆ήμος Αγλαντζιάς, ενισχύει το σύστημα
online υπηρεσιών που παρέχει στους δημότες και από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής τελών για άδεια
σκύλου και για εξώδικα πρόστιμα μέσω της
ιστοσελίδας του ∆ήμου.

BANK

Φ

3

ίλες και φίλοι συνδημότες,

Για διάφορους λόγους η πόλη μας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν το Σκαλί ενισχύει
μήνα με το μήνα τον πολιτιστικό και ψυχαγωγικό του ρόλο, προσελκύοντας όλο και περισσότερο κόσμο από την ευρύτερη Λευκωσία και όχι μόνο.
Χαρακτηριστικά, η αναβάθμιση του AglanJazz Festival στην Πλατεία της Παλιάς Αγλαντζιάς και ο εμπλουτισμός του με διεθνούς
κύρους συγκροτήματα και επισκέπτες το τοποθετεί πλέον στις αξιόλογες τζαζ πρωτοβουλίες της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
∆εύτερον, τα πάρκα μας φέρνουν χιλιάδες ανθρώπους που αναζητούν μια ανάσα, ξεκούραση,
άθληση ή στιγμές οικογενειακής ξεγνοιασιάς. Είμαστε τυχεροί που έχουμε δίπλα μας τόσες
όμορφες οάσεις δροσιάς. Η διαρκής συντήρησή τους δε σημαίνει βέβαια ότι οι ευθύνες ως
πολιτών είναι μειωμένες: δεν πετάμε σκουπίδια και φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον.

1234 5678 1234 567

Τρίτον, επιτέλους τα οδικά έργα τελειώνουν! Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί συμπολίτες μας υπέφεραν από την ταλαιπωρία ή υπέστησαν οικονομικό κόστος λόγω της παρατεταμένης δυσχέρειας
που προκαλούν οι εργασίες. Από την πλευρά μας κάναμε ό,τι έπρεπε για να ελαχιστοποιήσουμε
το πρόβλημα: πιέσαμε τους αρμόδιους να συντομεύσουν, βελτιώσαμε τα σχέδια, φροντίσαμε
για αποζημιώσεις / φοροαπαλλαγές.

Εθελοντές
για την ευημερία
των ατόμων με
οπτική αναπηρία

Τ

ΜΗΝΥΜΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ο κλιμάκιο ευημερίας τυφλών Αγλαντζιάς
ανακοίνωσε πως δέχεται εθελοντές για
να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες
που έχουν στόχο την ευημερία των συνδημοτών μας με οπτική αναπηρία.
Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του κλιμακίου Αγλαντζιάς κ. Παναγιώτη Λάμπρου, ∆ευτέρα με Παρασκευή 9:00-12:00 στο 99 525285

Και σε λίγο καιρό θα ανταμειφθούμε απολαμβάνοντας σύγχρονους οδικούς άξονες που θα
κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και ασφαλή. Τα έργα παραδίδονται φέτος, πιο γρήγορα από το
αρχικό χρονοδιάγραμμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η απαραίτητη δενδροφύτευση στο τέλος
του χρόνου. Έτσι θα έχουμε περισσότερα δέντρα από πριν κατά μήκος των λεωφόρων!
Τέλος, μια παράκληση: θα ήθελα για μια ακόμη μια φορά να παρακαλέσω τους δημότες να μην
πετάνε σκύβαλα και άχρηστα αντικείμενα στα κενά οικόπεδα, εκτός των προκαθορισμένων
ημερομηνιών. Ας σεβαστούμε τους συμπολίτες μας και το δημόσιο χώρο. Για να παραμείνει η
πόλη μας καθαρή και όμορφή πρέπει όλοι μας, από τη θέση του ο καθένας, να πράττει αυτό
που του αναλογεί.
Καλό καλοκαίρι και να προσέχετε όσους έχουν μείνει πίσω!
Σας ευχαριστώ

Χαράλαμπος Πετρίδης
∆ήμαρχος Αγλαντζιάς

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Μ

ε τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη,
συναντήθηκαν στις 15 Μαΐου 2018 οι ∆ήμαρχοι της Επιτροπής
Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων ∆ήμων και ο Πρόεδρος
της Ένωσης ∆ήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί ∆ήμοι, τα οποία προκύπτουν από την
τουρκική εισβολή και κατοχή, όπως η στέγαση νέων και άπορων
ζευγαριών, η ασφάλεια και η υγεία των δημοτών, η προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκυβάλων
κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης, η επέκταση οικιστικών, γεωργικών,
εμπορικών και άλλων ζωνών και η προώθηση μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης, όπως η διάνοιξη οδοφραγμάτων».
Κοινό αίτημα των ∆ημάρχων προς τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας
ήταν «το κράτος παραχωρήσει κονδύλια ή κίνητρα για την ανάπτυξη
και αναζωογόνηση των περιοχών τους».

ΤΑ… ΦΩΤΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
4 ΑΛΛAΖΕΙ
Φωτιστικά LED υψηλής απόδοσης σε όλους τους δρόμους

Σ

ε ένα βαρυσήμαντο ενεργειακό έργο
που θα βελτιώσει την ποιότητα του
φωτισμού στους δρόμους, αλλά κατά
κύριο λόγο θα μειώσει το κόστος του οδικού φωτισμού προχωρά ο ∆ήμος Αγλαντζιάς: Την ενεργειακή αναβάθμιση του
Οδικού Φωτισμού.
Βασικές στοχεύσεις του έργου ενεργειακής αναβάθμισης είναι η εξοικονόμηση
ενέργειας και η βελτίωση της ποιότητας
οδικού φωτισμού σε ολόκληρη την επικράτεια του ∆ήμου Αγλαντζιάς.
Ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες
για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού
για Πράσινη ∆ημόσια Σύμβαση, μέσω της
οποίας ο ∆ήμος θα προμηθευτεί φωτιστικά
υψηλής απόδοσης τύπου LED καθώς και
υπηρεσίες συντήρησης για καθορισμένη
περίοδο.
Με την τεχνική υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, έχουν υιοθετηθεί στα έγγραφα διαγωνισμού, «πράσινα» κριτήρια και απαιτήσεις τα οποία

διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή σχέση
κόστους-οφέλους για το έργο.
Κύριο χαρακτηριστικό των εγγράφων είναι
η αξιολόγηση των προσφορών με βάση το
«Κόστος Κύκλου Ζωής».
∆ηλαδή, την επιλογή του αναδόχου που
θα προσφέρει το χαμηλότερο κόστος για
όλη τη διάρκεια ζωής του έργου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το κόστος καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος
συντήρησης, το κόστος διαχείρισης των
φωτιστικών στο τέλος κύκλου ζωής, υπολειπόμενη αξία κ.α.
Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού φωτισμού, αποτελεί σημαντική δράση
για το ∆ήμο Αγλαντζιάς και εντάσσεται στο
Σχέδιο ∆ράσης του για τη βιώσιμη ενέργεια
που υλοποιεί, με στόχευση τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην
επικράτεια του κατά 22% μέχρι το 2020.
Οι εξοικονομήσεις ενέργειας στον οδικό
φωτισμό οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 50%, θα συμβάλουν σημαντικά
στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Πρασινίζει και πάλι η λεωφόρος Αγλαντζιάς. Φυτεύονται χιλιάδες δέντρα και θάμνοι
Πλησιάζει η ώρα για αποκατάσταση του πρασίνου στην λεωφόρο Αγλαντζιάς

Σ

ύμφωνα με τον κατάλογο των φυτών για την τοπιοτέχνηση της
λεωφόρου Αγλαντζιάς, με τη διαπλάτυνση και τον εκσυγχρονισμό της, θα φυτευτούν σε αυτήν 402 δέντρα συνολικής αξίας
€14.115, όπως και 5.837 θάμνοι αξίας €47.327. Συνολικά, δηλαδή,
θα φυτευτούν 6.239 φυτά, αξίας €61.442.

Μετά από αίτημα του ∆ήμου Αγλαντζιάς, υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός
της δεντροφύτευσης από το Τμήμα ∆ασών και προκήρυξε την προσφορά το Τμήμα ∆ημοσίων Έργων για την τοπιοτέχνηση των Λεωφόρων Αγλαντζιάς - Λάρνακος και Αμμοχώστου.
Θα φυτευτούν οκτώ συνολικά είδη δέντρων και 14 είδη θάμνων. Τα
είδη των δέντρων που επιλέγηκαν για φύτευση στη λεωφόρο Αγλαντζιάς είναι κυπαρίσσια πλαγιόκλαδα, κιτρομηλιές, μαστισιές, κυπα-
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ρίσσια αριζόνικα, κυπαρίσσια ορθόκλαδα, ελιές, μποχινιές μαχαίριες, κυπαρίσσια ορθόκλαδα.
Ανάμεσα στα 14 είδη των θάμνων που επιλέγηκαν για τη λεωφόρο
Αγλαντζιάς είναι, μεταξύ άλλων, σχινιές, ροδοδάφνες, πορτοκαλί και
κίτρινες λαντάνες, βουκεμβίλιες, λασμαρί, λεβάντες κ.ά.
Σημειώνεται πως το έργο βρίσκεται στα τελευταία στάδια πλήρους
ολοκλήρωσης του.
Μετά την παράδοση, αναμένεται να παραμείνουν ορισμένες εργασίες προσαρμογής εντός των οικοδομών και εκτός ορίων εργασίας οι
οποίες δεν προβλέπονταν στο Συμβόλαιο, αλλά θα εκτελεστούν με
οδηγίες του Τμήματος ∆ημοσιών Έργων. Οι συγκεκριμένες εργασίες περιλαμβάνονται στο τελευταίο τμήμα μεταξύ των οδών Αθηνάς
και Λεωφόρου Ακαδημίας κυρίως στην Νότια πλευρά.

ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΚΥΒΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΑΤΗ
Μονόδρομος για όλους η μείωση
των σκουπιδιών
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Ο

∆ήμος Αγλαντζιάς ξεκαθαρίζει προς όλους τους δημότες του πως με το κλείσιμο
του Κοτσιάτη και την μεταφορά των σκυβάλων στην Κόσιη είναι αναπόφευκτη η
αύξηση στα τέλη σκυβάλων.
Παράλληλα όμως επισημαίνει προς όλους πως είναι μονόδρομος η μείωση των σκουπι-ιαι
διών αφού με αυτό το τρόπο θα μειωθούν οι χρεώσεις των ∆ήμων με βάση το βάρος και
κατά συνέπεια οι χρεώσεις στους ∆ημότες.
Με στόχο την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση θα είναι εφικτή σταδιακή μείωση
των χρεώσεων που θα επιβληθούν αναγκαστικά. Η αύξηση που έρχεται από το κλείσιμο
του Κοτσιατη και τη μεταφορά- διαχείριση στη Κόσιη επηρεάζει όλους τους ∆ήμους.
Επιπλέον όσον αφορά τα κίνητρα για αύξηση της ανακύκλωσης από τους πολίτες, σημειώνεται ότι ο ∆ήμος Αγλαντζιάς είναι έτοιμος να εφαρμόσει άμεσα το πρόγραμμα «Pay
as you throw», στο οποίο οι δημότες θα πληρώνουν τέλη σκυβάλων ανάλογα με το τι
παράγουν, ωστόσο η σχετική χρηματοδότηση του προγράμματος έχει παγώσει.
Είναι κρίμα για ένα πρόγραμμα που βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίαςς
πριν από μερικούς μήνες και παρ όλες τις προσπάθειες μας να μην μπορεί το κράτοςς
και αρμόδιοι φορείς να το χρηματοδοτήσουν.

«Το δίκαιο της Θάλασσας και η κατάσταση στην Κυπριακή ΑΟΖ» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αναγέννηση Αγλαντζιας»

Μ

ε επιτυχία
ί πραγματοποιήθηκε
ήθ
στις 16 Ιουλίου,
ί
η διάλεξη
ά
που
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αναγέννηση Αγλαντζιάς,
το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων του Κ.Σ. Ε∆ΕΚ και ο ∆ήμος
Αγλαντζιάς στο Σκαλί Αγλαντζιάς, με θέμα «Το δίκαιο της Θάλασσας
και η κατάσταση στην Κυπριακή ΑΟΖ».
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ∆ρ Άρης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων
και Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Χαιρετισμό διάβασαν η Μαρία Βασιλειάδου, Αναπληρωτής Πρόεδρος
της Ε∆ΕΚ και ο Χαράλαμπος Πετρίδης, ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Κωνσταντινίδης ανέπτυξε τις βασικές πτυχές του δικαίου της θάλασσας, τις νομικές διαφορές ανάμεσα στην υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη καθώς
και τα δικαιώματα των διαφόρων χωρών στη θάλασσα της Μεσογείου.
Ταυτόχρονα επισήμανε τη σπουδαιότητα των συνεργασιών της Κύπρου
με άλλες χώρες της Ε.Ε. και της Ανατολικής Μεσογείου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 37 χώρες δεν έχουν υπογράψει
τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, το
Ισραήλ και η Τουρκία. Η Κύπρος με το Ισραήλ έχουν συμφωνήσει και

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ» ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και με την συμμετοχή μικρών και μεγάλων
που το διασκέδασαν με την ψυχή τους πραγματοποιήθηκε η
πρωτομαγιάτικη εκδήλωση από την ομάδα «Το Συναπάντημα μας» στην πλατεία παλιάς Αγλαντζιάς.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα και διοργανώθηκε παράλληλα παζαράκι.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ημάρχου Αγλαντζιάς.

οριοθετήσει
θ ή τα θ
θαλάσσια
ά
σύνορα
ύ
τους με συμφωνία.
ία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι επισημάνσεις του για
α
το πώς μπορεί η Κυπριακή ∆ημοκρατία να αντιμετωωπίσει τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή
ή
ό
ΑΟΖ και ποια βήματα θα μπορούσαν να γίνουν, από
νομικής και πολιτικής φύσεως, ώστε να αντιμετωπιστεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται η προκλητική
και επιθετική στάση της Τουρκίας.

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΉ ΤΟΥ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελική γιορτή του Α΄ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς την Παρασκευή 22 Ιουνίου με
τίτλο "Στο Καλοχώρι μια φορά τζ' έναν τζαιρό".
Τα παιδάκια έδωσαν το καλύτερο τους εαυτό και εισέπραξαν το
χειροκρότημα του κόσμου.
Τόσο ο ∆ήμος Αγλαντζιάς όσο και το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς, έχοντας πάντα ως επίκεντρο της κοινωνικής τους
πολιτικής το παιδί, θα εργαζόζονται πάντοτε με στόχο την ενίσχυση
του κοινωνικού προσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 25 Απριλίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν.Ε.Α ΣΠΕ Αγλαντζιάς στην Παλιά Αγλαντζιά, η
ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε ο Πρόεδρος και τα Μέλη της
Επιτροπής για την Αναζωογόνηση της Παλιάς Αγλαντζιάς.

Σκοπός της συνάντησης, υπήρξε η ανταλλαγή απόψεων με τους κατοίκους της περιοχής όσον αφόρα τη μελλοντική της ανάπτυξη.
Την εκδήλωση συντόνιζε ο Μαρίνος Κλεάνθους, Πρόεδρος της Επιτροπής και σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης.
Μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν
και για το πρόγραμμα «HYBUILD». Έγινε ενημέρωση από τον ∆ρα. Αιμίλιο Μιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστήριου «Ενέργεια
και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» (E&EDB).
Το κτίριο ανέφερε ο ∆ρα. Μιχαήλ θα καταστεί σημείο αναφοράς για μόνιμη ψηφιακή έκθεση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
υποστηρικτικού εξοπλισμού, ώστε να λειτουργεί ως χώρος ενημέρωσης
της κοινωνίας για αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στα σπίτια, ικανών
να προσφέρουν μετάβαση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών του άνθρακα και ψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Σε αυτό συμμετέχουν
φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα, την Ισπανία, Ιταλία,
Αυστρία, Γαλλία, Γερμάνια, Τσεχία, Ελλάδα και την Κύπρο. Από την Κύπρο συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής
Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο ∆ήμος Αγλαντζιάς που
συμμετέχουν ως ξεχωριστοί εταίροι.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €5.995.840, από
τα οποία ποσό ύψους €364.375 αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και
το ∆ήμο Αγλαντζιάς. Το πρόγραμμα άρχισε το 2017 και θα ολοκληρωθεί το 2021.
Το διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία στον πυρήνα της Παλιάς Αγλαντζιάς θα αποτελέσει την μελέτη περίπτωσης (demo site) που θα
υλοποιηθεί στην Κύπρο. Όπως ανέφερε η Αθηνά Γιάννακα, εκπρόσωπος
του ∆ήμου στο έργο οι προγραμματισμένες επεμβάσεις στοχεύουν στην
ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και στον επαναπροσδιορισμό του παραδοσιακού πυρήνα για τη δημιουργία ενός πρότυπου και πολυλειτουργικού χώρου που να παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων,
σεμιναρίων κλπ. Ταυτόχρονα θα λειτουργεί με καθορισμένο ωράριο ως
αναγνωστήριο - ψηφιακή βιβλιοθήκη για νέους πολίτες και φοιτητές και ως
εκθεσιακός χώρος που να προβάλλει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ενημέρωση για τις αναδιαρθρώσεις δανείων

Ο

ι Αναδιαρθρώσεις δανείων ήταν στο επίκεντρο σχετικής εκδήλωσης που διοργάνωσαν από
κοινού η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και ο ∆ήμος
Αγλαντζιάς, την Τετάρτη 9 Μαΐου
στο Πολιτιστικό Κέντρο «το Σκαλί».
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο
της ενημέρωσης των καταναλωτών, απηύθυναν, εκ μέρους
του ∆ήμαρχου ο Αντιδήμαρχος Μάριος Χειρίδης και η Υπεύθυνη Σχολής Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάρω Ρωσσίδου.
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Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.
Συντονιστής ήταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ∆ρ. Σταμάτης Ρωσσίδης
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Α∆ΕΙΑΣΕ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΚΑΙ ∆ΩΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ!

Κ

ίω ν

Ε
ση

λ

ά θ ε
χρόνο,
το
Υπουργείο
Παιδείας
και
Πολιτισμού
προμηθεύει τα παιδιά μας
με μεγάλο αριθμό βιβλίων, τα οποία με το πέρας της σχολικής χρονιάς και αφού τα παιδιά
τα χρησιμοποιήσουν, οι γονείς είτε τα αποθηκεύουν, είτε τα βάζουν στην ανακύκλωση, είτε
καταλήγουν στα σκουπίδια. Ένας μικρός αριθμός από αυτά δε, παραμένουν εντελώς αχρησιμοποίητα. Γενικότερα, όλοι έχουμε σπίτι μας
παλιά βιβλία (σχολικά και μη) που προβληματι-

ζόμαστε τι να τα κάνουμε…

Σε πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γονέων και
Κηδεμόνων (ΣΓ&Κ), το E΄ δημοτικό σχολείο
Αγλαντζιάς σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τη Σχολική Εφορεία κάλεσε
του φίλους του βιβλίου να πάρουν τα βιβλία
που έχουν ήδη διαβάσει, κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του θερινού σχολείου, για
να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλους ή να
ανακυκλωθούν, στο πλαίσιο δράσης «Επαναχρησιμοποίησης-Ανακύκλωσης Σχολικών και
άλλων Βιβλίων».
Η ∆ράση εντάσσεται στο πλαίσιο της αειφόρου περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής
που οφείλουν να ακολουθούν τα σχολεία με

∆ρά

Let’s Do It Αγλαντζιά!
Εθελοντές μάζεψαν σκουπίδια
από το Πάρκο Αθαλάσσης

L

et’s do it world, Let’s do it Cyprus,
Let’s do it Αγλαντζιά! Την Κυριακή 29
Απριλίου, 2018 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, ανταποκρίθηκαν
εθελοντικά και καθάρισαν συγκεκριμένες
εστίες σε φυσικά κυρίως αλλά και αστικά
περιβάλλοντα. Η Αγλαντζιά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φρόντισε να είναι μέρος
αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας.

Φέτος, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
καθαρισμός στο Εθνικό ∆ασικό Πάρκο
Αθαλάσσης.
Απλοί πολίτες, οργανωμένα σύνολα και
φορείς έδωσαν το παρόν τους και μέσα σε
λίγο σχετικά χρόνο παρέδωσαν το πάρκο
γυαλί...! Παρά τη κατά γενική ομολογία το
Τμήμα ∆ασών που είναι το υπεύθυνο όργανο για την Αθαλάσσα, καθαρίζει τακτικά και
αποτελεσματικά τα πάρκα και το δάσος της
Αθαλάσσας.
Με σύμμαχο τον καιρό, ο κόσμος και τα παιδιά ενθουσιασμένα, έφτιαξαν μια όμορφη
μέρα με νόημα και περιεχόμενο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο ∆ήμος με επικεφαλής το ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς Χαράλαμπο Πετρίδη, οι Πρόεδροι και
μέλη των Επιτροπών Υγείας και Καθαριότη-

τας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, μαζί με
άλλα οργανωμένα σύνολα, αντιπροσωπεία
της ΕΛ∆ΥΚ και από την Εθνική Φρουρά
στρατιώτες του Τάγματος 361 Πεζικού.
Η καθαριότητα πράγματι είναι η μισή αρχοντιά, είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε, το
νιώθουμε και το απολαμβάνουμε. Μένει να
πάρουμε και την ευθύνη, προσωπική και κοινωνική, να διατηρούμε τα πάρκα μας, τα δάση
μας, τις λίμνες μας, τις θάλασσές μας, τα χωριά και τις πόλεις μας όσο πιο καθαρά γίνεται.

βάση τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας.
Σκοπός της ∆ράσης είναι η ευαισθητοποίηση
των παιδιών, αλλά και όλων για την αξία του βιβλίου, της επαναχρησιμοποίησης του, της αξιοποίησης και της ανακύκλωσής του (ξέρατε ότι
με ένα τόνο ανακυκλωμένου χαρτιού, σώζουμε
17 δέντρα;…) και στόχος της να μαζευτούν από
τους γονείς του σχολείου μας, αλλά και από
όλους τους δημότες, βιβλία σχολικά και μη.
Τα βιβλία που θα κριθούν ως αξιόλογα θα φυλάσσονται στο σχολείο και θα γίνει αξιοποίησή
τους, ενώ εκείνα που δεν μπορούν πλέον να
αξιοποιηθούν, θα πηγαίνουν για ανακύκλωση,
σε συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης χαρτιού, η οποία θα δίνει ως αντάλλαγμα κάποιο
χρηματικό ποσό στο Σχολείο.
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ΜΑΤΙΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Έρχεται το πρώτο ∆ιεθνές φεστιβάλ Αρχαιολογικού,
Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και Πολιτισμού

Μία πενθήμερη πολιτισμική γιορτή που ξεκινά στις 19 Σεπτεμβρίου στο ΣΚΑΛΙ Αγλαντζιάς.
Στο 1ο ∆ιεθνές φεστιβάλ Αρχαιολογικού,
Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ
και Πολιτισμού (AEI – CineFest 2018) θα
προβληθούν 27 καταπληκτικά ντοκιμαντέρ
αρχαιολογικού, εθνογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, τα περισσότερα εκ των
οποίων θα προβληθούν για πρώτη φορά.

εμπλουτίσουν τον διάλογο γύρω από ζητήματα ιστορικού, αρχαιολογικού και ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.

Εκτός από τα κυπριακά ντοκιμαντέρ θα
προβληθούν ντοκιμαντέρ από Ελλάδα,
Σερβία, Ιταλία, ΗΠΑ και Γαλλία. Επίσης
θα προβληθούν 5 δεκάλεπτα ντοκιμαντέρ που ετοίμασαν μαθητές Λυκείων που
ανήκουν στο ∆ίκτυο Εταιρικών Σχολείων
UNESCO και έτυχαν εκπαίδευσης από
την ομάδα της «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ» που οργανώνει το Φεστιβάλ.

• Το απόγευμα, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κυπρου, στο
εκθεσιακό χωρο στο Σκαλί, θα γίνονται
ειδικά εργαστήρια για παιδιά δημοτικού με
θέματα όπως θέατρο, μουσική και τις τέχνες. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα γίνει
και φωτογραφική έκθεση φωτογράφιας
του Παγκύπριου ∆ιαγωνισμού Φωτογραφίας, «Ο Άνθρωπος Μέσα στον Χρόνο και
τον Τόπο», που έγινε σε συνεργασία με
την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου.

Τέλος θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ
«MISSING FETINE» της Τουρκοκύπριας
σκηνοθέτιδας Yeliz Shukri που αναφέρεται στην ιστορία εκατοντάδων νεαρών
νύφων της Κύπρου από την Τ/Κ κοινότητα
που παντρεύτηκαν Παλαιστίνιους και έφυγαν από το νησί χωρίς ποτέ να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή να επανασυνδεθούν με τους συγγενείς του.
Η προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνει με
ταυτόχρονη προβολή υπερτιτλων στην Ελληνική και Τουρκική γλώσσα και η σκηνοθέτιδα θα είναι παρούσα για να συνομιλήσει με το κοινό.

Ο

λόγος για το 1ο ∆ιεθνές φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και Πολιτισμού
(AEI – CineFest 2018) που διοργανώνεται
από την Εταιρεία παραγωγής και διανομής
ντοκιμαντέρ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ μαζί με
το ∆ήμο Αγλαντζιάς και με τη συνεργασία
του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, της
Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Κατά τις πέντε ημέρες του Φεστιβάλ, οι
προβολές θα ξεκινούν από τις 5 το απόγευμα μέχρι και 10 το βράδυ.

•

Οι απογεματινές προβολές θα γίνονται
μέσα στο πολιτιστικό χώρο εκδηλώσεων
(σπηλιά) και οι βραδυνές μέσα στο αμφιθέατρο ΣΚΑΛΙ. Οι κινηματογραφικές προβολές πλαισιώνονται επι καθημερινής βάσης
από ποικίλες δράσεις που στοχεύουν να

•

Κατά την πρωινή ζώνη θα γίνονται ξεναγήσεις σε μουσεία στη Λευκωσία, διαλέξεις παρουσιάσεις σε θέματα αρχαιολογίας, εθνογραφίας και κινηματογράφου.

•

Κάθε βράδυ στο χώρο του Αμφιθεάτρου το πρόγραμμα θα κλείνει με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Κύπριους μουσικούς.

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους διοργανωτές του 1ου ∆ιεθνούς φεστιβάλ
Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και Πολιτισμού (AEI –
CineFest 2018) και προσδοκούμε ότι θα
μπορέσει να μας προσφέρει στιγμές συγκίνησης, να ξυπνήσει μνήμες, να βγάλει από
την αφάνεια άγνωστες ιστορικές πτυχές,
αλλά κυρίως να μεταφέρει στους θεατές
τη σημασία της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομίας στην διαμόρφωση του
καθένα μας ξεχωριστά.•••

•

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή
του Φεστιβάλ,

Στάυρο Παπαγεωργίου στο 99694407
ή στο email: aei.filmfestival@cytanet.com.cy
ή με το Πολιτιστικό Τμήμα του ∆ήμου μας.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ 2018
Έλαμψε και φέτος ο παγκόσμιας ακτινοβολίας θεσμός στο Σκαλί Αγλαντζιάς

Τ

ο «∆ιεθνές
φεστιβάλ
Αρχαίου Ελληνικού ∆ράματος
2018» φιλοξένησε
για τρίτη χρονιά τον
μήνα Ιούλιο ο ∆ήμος
Αγλαντζιάς.

ΤΡΩΑ∆ΕΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ

Το φεστιβάλ συνδιοργανώνουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, το Κυπριακό Κέντρο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚ∆ΙΘ) και ο
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.
Οι διοργανωτές διαμόρφωσαν και φέτος ένα
ποικιλόμορφο πρόγραμμα, με έμφαση στην
ποιότητα των παραγωγών, δίνοντας για άλλη
μια χρονιά βήμα στην κυπριακή δημιουργία
και παράλληλα την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει από τις 5 μέχρι τις 27 Ιουλίου τέσσερεις εκπληκτικές παραστάσεις στο Σκαλί.

ΜΗ∆ΕΙΑ - SPECTRUM THEATRE

Η έναρξη των παραστάσεων έγινε στο Σκαλί
στις 5 Ιουλίου με το εμβληματικό, διαχρονικό κι ένα από τα σημαντικότερα έργα του
Ευριπίδη, Τρωάδες, σε σκηνοθεσία Αντρέα
Χριστοδουλίδη και παραγωγή από το Θέατρο ΕΝΑ.
Συνέχεια δόθηκε στις 16 Ιουλίου με την ευριπίδεια τραγωδία, Μήδεια, μείγμα ηθικής
ιδιαιτερότητας και ισχυρού πάθους, που
παρουσίασε το ουγγρικό θεατρικό σχήμα
Spectrum Theatre, που εδρεύει στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας.
Ακολούθησε στις 23 Ιουλίου, η Fresh Target
Theatre Ensemble που συμμετείχε συμμετέχει
για πρώτη φορά στο «∆ιεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράματος» παρουσιάζοντας
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συγχρόνως
αινιγματικά έργα του Ευριπίδη, την Άλκηστη.

Η διοργάνωση φετινού του «∆ιεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράματος», εντάσσεται στους εορτασμούς για το Ευρωπαϊκό
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

ΗΛΕΚΤΡΑ - RUSTAVELI THEATRE
ΑΛΚΗΣΤΗ - FRESH TARGET THEATRE ENSEMBLE

Οι παραστάσεις στο Σκαλί του «∆ιεθνούς φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράματος 2018»
ολοκληρώθηκαν στις 27 Ιουλίου με το Θέατρο
Ρουσταβέλι, το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα θέατρα της Γεωργίας, που παρουσίασε παρουσιάζει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ την
τραγωδία του Σοφοκλή, Ηλέκτρα, σε μια συγκλονιστική και συναρπαστική προσαρμογή,
σε σκηνοθεσία των Ρόπερτ Στούρουα, καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου Ρουσταβέλι
και διεθνούς φήμης σκηνοθέτη, Γρηγόρη Καραντινάκη και Νικολόζ Χαίνε-Σβελίτσε.
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ΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑ

ΟΣ
“ Π Ε Ν Τ Α ∆ Α Κ Τ Υ..Λ.
Τ Ο Σ Ο Κ Ο Ν Τ Α Ρ ΙΑ ”
ΜΑ ΤΟΣΟ ΜΑΚ

Ομάδα Πρωτοβουλίας «Η ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΜΑΣ», στο πλαίσιο της πολιτιστικής δραστηριότητας του Σωματείου, διοργάνωσε
στις 2 Μαίου 2018, την προβολή της ταινίας/
ντοκυμαντέρ «ΠΕΝΤΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ... ΜΑ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ», του καταξιωμένου Κύπριου σκηνοθέτη ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, σε σενάριο των γεολόγων ∆ρα Γιώργου
Κωνσταντίνου και μακαριστού Γιαννάκη Παναγίδη, Πασχάλη Παπαπέτρου και σε διεύθυνση
φωτογραφίας Νίκου Αβρααμίδη.

Η

γική εξέλιξη του Πενταδακτύλου, της ιστορίας
του, της πλούσιας χλωρίδας, στο αξεπέραστο
σε ομορφιά φυσικό του περιβάλλον, στα αγαθά που πρόσφερε στους κατοίκους - όπως τον
ορυκτό πλούτο, το δομικό λίθο, το νερό, αλλά,
και μια γνωριμία με ανθρώπους που έζησαν
εκεί και εκδιώχθηκαν με τη βία από τα σπίτια
τους μετά την Τουρκική εισβολή. Ανθρώπους,
που ζουν ακόμα στην προσφυγιά, αλλά, πάντα
με τον πόθο και την ελπίδα να επιστρέψουν
στο τόπο τους.

Η ταινία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του γεωλόγου Γιαννάκη Παναγίδη. Η προβολή έγινε στην
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Σ.Π.Ε.
Αγλαντζιάς. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ημάρχου
∆ημ ρχο Αγλαντζιάς
Αγλ ντζ ς Χαράλαμπου
Χ ράλ μπο Πετρίδη και τίμησαν
ί
μεε τηνν π
παρουσία
ρου ία ττους,
υς εκτός
κτό
λεστές της ταινίας, ο ∆ήμαρχος
από τους συντελεστές
ράλαμπος Πετρίδης, Μέλη του
Αγλαντζιάς Χαράλαμπος
βουλίου Αγλαντζιάς, ο ∆ήμαρ∆ημοτικού Συμβουλίου
μενου ∆ήμου Κυθρέας Πέτρος
χος του Κατεχόμενου
Καρεκλάς, ο Κοινοτάρχη Αγλαντζιάς, οι Κοινοτάρχηες Κατεχόμενων Χωριών Συγχαρί Φίλ πος Φιλίππου
Φιλ που και Αγίου
γ
μ
λιππος
Αμβροσίου
Σάββας
Ξ ουρ ς Εκπρόσωποι
Ε πρό
όσωποι
ωπ Συλλόγων,
Συ λόγ ν,
ν Εκπρόσωποι
Εκπρόσ
Ε πρό
πρόσωπ
σωπ
ποι
οι
Ξιουρής,
είας ∆ημοτικής
∆ οτι ς Εκπαίδευσης,
Εκπαίδευσης
Εκπα ευσ ς
Σχολικής Εφορείας,
Συνδέσμου Γονέων και πολλοί φίλοι.

Πριν την έναρξη της ταινίας, έγινε προβολή
φωτογραφιών από τον Πενταδάκτυλο και τα
κατεχόμενα χωριά μας, με συνοδεία μουσικής
επένδυσης από το Λεόντιο Γεωργίου.
Μεε ττη λή
λήξη
η τη
της πρ
προβολής,
β
ς, η ∆έσπω Πλυτά
τραγούδησε
ραγ ύδη ε το
τ τραγούδι,
τρ γο δι, «ΠΕΝΤΑ∆ΑΚΤΥΠΕΝΤΑ∆ΑΚΤ ώστα Μόντη και μουσική
ΛΟΣ» σε στίχους Κώστα
ά έέκλεισε με δεξίωση,
Μάριου Τόκα. Η βραδυά
καν είχαν την ευκαιρία
όπου όσοι παρευρέθηκαν
να συνομιλήσουν με του
τους συντελεστές της
ταινίας.

Πενταδάκτυλος. Τόσο κοντά, μα λόγω της
τουρκικής εισβολής του 1974 τόσο μακρυά,
επειδή μας στερεί την ελεύθερη επίσκεψη και
απόλαυσή του.
Η ταινία με τη βοήθεια επιστημονικών συμβούλων επιχειρεί ένα ταξίδι γνωριμίας στη γεωλο-

Παγκύπριοι αγώνες Νεανίδων
Ενόργανης Γυμναστικής 2018

Σ

τους Παγκύπριοι αγώνες Νεανίδων Ενόργανης Γυμναστικής 2018, η
Χριστιάνα Μαρία Ελευθερίου της Επαρχιακής Επιτροπής Γυμναστικής "∆ιαγόρας" Λευκωσία πήρε,
1 Θέση στο Σύνθετο Ατομικό - (Πρωταθλήτρια Κύπρου 2018), 1 Θέση στην
∆οκό Ισορροπίας, 1 Θέση
στο Άλμα, 2 Θέση στο
Έδαφος και 3 Θέση στο
Ασύμμετρο ∆ίζυγο.
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Παρούσα στο φεστιβάλ χορωδιών Αλάμπρας η Αγλαντζιά

Π

ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
20/6/18 το 4ο Φεστιβάλ Χορωδιών
Αλάμπρας, μια διοργάνωση που έγινε θεσμός και χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζεται. Στο Φεστιβάλ συμμετείχε η
∆ημοτική Χορωδία Αγλαντζιάς με τη μαέστρο κα Γλυκερία Ανδρέου.
Συμμετείχαν επίσης η Κοινοτική Χορωδία
Αλάμπρας, η Χορωδία Πολιτιστικού Ομίλου
∆ήμου Αθηαίνου και η Χορωδία "Παλιά Παρέα" Ε.ΚΥ.ΣΥ Λάρνακας Αμμοχώστου

ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2° ΦΕΣΤΙΒΛΑΛ “I LOVE GRAPHIC”

Π

ραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις
2 Ιουνίου 2018 το 2ο Χορωδιακό
Φεστιβάλ Χαλκιδικής.

Το ∆ήμο Αγλαντζιάς εκπροσώπησε
επάξια η ∆ημοτική Χορωδία, με μαέστρο την κα Γλυκερία Ανδρέου.
Τη Χορωδία συνόδευε η ∆ημοτική
Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου Γυναικών του ∆ήμου κα Έλενα Λάντα.
Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν επίσης
από την Κύπρο οι χορωδίες του ∆ήμου Ύψωνα, η Μικτή ∆ημοτική Χορωδία ∆ήμου Κάτω Πολεμιδιών, Γερμασόγειας, η Χορωδία Ευαγόρας
Αμμοχώστου και η Χορωδία Φωνή της
Κερύνειας.

Μ

ε το εργαστήρι για παιδιά δημοτικού που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Μαΐου
στο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ «Ι Love Graphic».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ, που
συνδιοργανώθηκε με το 5ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Κίνησης Κύπρου, και του οποίου η πρώτη φάση
διεξήχθη στο Σκαλί Αγλαντζιάς στις 27 και 28
Απριλίου, έλαβαν μέρος επαγγελματίες γραφίστες, καθώς και φοιτητές και μαθητές, από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία και ιδρύματα.
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο διαγωνισμός για
μαθητές και φοιτητές, στον οποίον κλήθηκαν να
αναπτύξουν τις ιδέες τους σε αφίσα ή σε βίντεο
μικρής διάρκειας στο θέμα “Like, άρα Υπάρχω”.
Οι επαγγελματίες γραφίστες από την πλευρά
τους, ανέπτυξαν τις ιδέες τους σε αφίσα στο
θέμα «Design is», μιας και η εναρκτήρια ημέρα
του φεστιβάλ, η 27η Απριλίου, τιμάται διεθνώς
ως η παγκόσμια ημέρα γραφιστικής.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε η Γενική ∆ιευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
κυρία Αίγλη Παντελάκη, παρουσία του δημάρχου Αγλαντζιάς Χαράλαμπου Πετρίδη, και των
επιθεωρητών τέχνης Ανδρέα Γεωργίου και Κωνσταντίνου Γεωργίου.
Το Σάββατο, 28 Απριλίου, επαγγελματίες στον
κλάδο των γραφικών τεχνών και της εκπαίδευσης, ανέπτυξαν θέματα της ειδικότητας τους και
ακολούθησε συζήτηση με την συμμετοχή του
κοινού. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε εκ μέ-
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2° ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Εκπροσωπήθηκε
με μαέστρο ο
∆ήμος Αγλαντζιάς
στο επιτυχημένο
2° Χορωδιακό Φεστιβάλ
Χαλκιδικής

ρους της ομάδας του «Ι Love Graphic», η Έλενα Γεωργιάδου, και ακολούθησαν οι ∆ημήτρης
Παπάζογλου, Παναγιώτης Καμασιάς, Παντελής
Βλαδιμήρου, Κλήμης Μαστορίδης και Ανδρέας
‘Αππιος, οι εκπαιδευτικοί Μάρλεν Κοραλία Ζαχαριάδου, ∆ώρα Χρίστου και Αλέξης Γούμενος,
η ∆ήμητρα Εγγλέζου, Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, και οι Άγγελος Παναγίδης και Χριστίνα Ολυμπίου, εκ μέρους της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου.
Στο παιδικό εργαστήρι, που συνδιοργανώθηκε με
το τμήμα τεχνών του Ευρωπαϊκού πανεπιστημίου
και την ιστοσελίδα I Love Graphic, και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία
της υπάτης αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, παιδιά του δημοτικού ανέπτυξαν το θέμα «ΑΥΑ – Προσεγγίζοντας το ξένο μέσα από μια διδακτική εφαρμογή
οπτικοακουστικού γραμματισμού με την αξιοποίηση της τεχνικής STOP ANIMATION».
Χορηγοί του 2ου φεστιβάλ I Love Graphic, ήταν
ο ∆ήμος Αγλαντζιάς και το Συμβούλιο Νεολαίας
Αγλαντζιάς, το Ξενοδοχείο Centrum, η εταιρεία
Copyscience, το Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, το
Evian, το Καφέ Route 66, η M-bloo, η Le and
Tonic, η The Love Bite, η Scent and Sound
Records, ο Κάμπος Χίου και τα Starbucks – Χορηγοί Επικοινωνία το ΡΙΚ, το Student Life και
η Webarts, και Υποστηρικτές – το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, η Axel, η GR Artist, η
Design Toolkit, η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου και η GR Design.

Μί
δ ή
Μία χορωδιακή
τικές Χορωδίες
Ελλάδα ένωσαν
δημιουργήσουν
ατμόσφαιρα.

ά
ό
συνάντηση
όπου ∆
∆ημοαπό την Κύπρο και την
τις φωνές τους, για να
μία όμορφη μουσική

Στόχος είναι το Φεστιβάλ να καταστεί θεσμός, ενισχύοντας τους δεσμούς Κύπρου
και Ελλάδας.

12 “Η Κύπρια γυναίκα στην Ευρώπη”
Της Ρένα ∆ημοσθένους,
Σχολική Έφορος Αγλαντζιάς και Μέλος ΚΟΓΕΕ (Κυπριακός Οργανισμός Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών)

Μ

ε θέμα την ισότητα γυναικών και
ανδρών απασχολούνται αρκετές
οργανώσεις, πολλά ινστιτούτα
ερευνών και ακόμα περισσότεροι ερευνητές.

Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί
μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Κοινοτικού ∆ικαίου. Οι σημαντικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα ισότητας γυναικών και ανδρών δίνουν προτεραιότητα
στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης για τα δύο φύλα και στην καταπολέμηση της κάθε μορφής διακρίσεων
φύλου. Η ισότητα των φύλων αποτελεί
ένα πολυσυζητημένο θέμα, για το οποίο
εκτεταμένα, έχουν διατυπωθεί υποσχέσεις υπέρ της προώθησης σε όλους τους
τομείς της ζωής. Εν τούτοις εξακολουθεί
να παρατηρείται μεγάλη διάκριση στους
τρόπους εφαρμογής της.
Προσεγγίζοντας τη σημερινή κατάσταση
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρατηρούμε ότι
η ισότητα των φύλων συνιστά σημαντική
αξία και θεμελιώδες δικαίωμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί πάγια προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την τόνωση και
τη κοινωνική συνοχή. Παράμετρος, που
αναλαμβάνουν να προστατέψουν κυρίως
η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, περί ίσης μεταχείρισης στην εργασία και τη κοινωνική
ασφάλιση, και κατά δεύτερο ο Χάρτης
Πορείας της ΕΕ για την ισότητα (20062010), με πρωτοβουλίες αλλά και με την
ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και δραστηριότητες.

Παρόλο που παρατηρείται ακόμα έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός, ευτυχώς
χάρη σε μια σειρά σταδιακών αλλαγών, επίμονων διεκδικήσεων των γυναικείων κινημάτων και πολιτικών για την ισότητα, οι γυναίκες
εισέρχονται δυναμικά, με αξιώσεις σε μέχρι
πρότινος ανδροκρατούμενους κλάδους.
Σήμερα , η ισόρροπη συμμετοχή της γυναίκας στη κοινωνική πολιτική ζωή είναι σε μεγάλο βαθμό δεδομένη. Όμως η ανισότητα
εξακολουθεί να αποτελεί υφιστάμενο γεγονός. H Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί διάφορα
προγράμματα και έχει θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους για την εξασφάλιση ίσων
ευκαιριών και μεταχείρισης για την ισότητα
των δύο φύλων. Το ποσοστό των εδρών που
κατέλαβαν οι γυναίκες το Μάιο του 2014
ανέρχεται στο 37%των εδρών.
Όσο αφορά τη Κυπριακή πραγματικότητα είναι παραδεκτό ότι οι Κύπριες Γυναίκες δεν
εκπροσωπούνται επαρκώς στο Κυπριακό
Κοινοβούλιο. Η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του 2016 έφερε μόλις 11 γυναίκες
στο βουλευτικό αξίωμα και αυτό μας κατατάσσει αρκετά πιο κάτω από το μέσο Ευρωπαικό όρο, με ποσοστό μόλις 12.5%. Η τελευταία έρευνα στο ∆ημόσιο Τομέα, δείχνει
ότι το 2013 οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις είναι 141, σε αναλογία με 237 άνδρες
ποσοστό 37,3%.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η ψαλίδα στη διαφορά μισθού στον Ιδιωτικό τομέα είναι 15%. Με
αυτά τα δεδομένα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανάγκη παρέμβασης.

Υφίσταται πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να αμβλύνεται χωρίς τη λήψη επιπλέον
μέτρων. Η Κυπριακή Πολιτεία, χρειάζεται
να επέμβει θεσμικά, εάν θέλουμε ισότητα
και τα συνεπαγόμενα οφέλη της να γίνουν
πράξη και στη Κύπρο. Η ισότητα πρέπει να
γίνει συλλογική συνείδηση. Η ποσόστωση
είναι ένα εκ των συνθηκών επιβεβλημένο
μέτρο. Την θεσπίζουμε τον 21ο αιώνα, με
μεγάλη καθυστέρηση από τις προοδευτικές κοινωνίες, αλλά σίγουρα είναι μια
σημαντική πρόοδος. ∆ημιουργεί ευνοϊκές
προϋποθέσεις για την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στη πολιτική.
Η κοινωνική μας πρόοδος θα φανεί από
το πόσο γρήγορα θα καταφέρουμε να
απεξαρτηκοποιηθούμε από αυτό το μέτρο.
Συμπερασματικά εξαρτάται από μας τις γυναίκες, να διεκδικήσουμε τα αναμφισβήτητα δικαιώματα μας.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΣΤΟ ΣΚΑΛΙ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

∆

ιοργανώθηκε την Τετάρτη 13 Ιουνίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς από την
εταιρεία NETinfo Plc, το φιλανθρωπικό
κοντσέρτο κλασσικής μουσικής με τους
Select Strings Sextet και τη νεαρή σολίστα Mihaela Agafi a από την Μολδαβία.

Πολιτισμού, κο Κώστα Χαμπιαούρη. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης το Ράδιο
Πρώτο και χορηγός οι αερογραμμές Air
Moldova.

Όλα τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης
προορίζονται για τον τον Αντικαρκινικό
Σύνδεσμο Κύπρου για στήριξη των προγραμμάτων και υπηρεσιών του.

Τη σολίστ συνόδευσε εξαμελής ορχήστρα,
μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Μολδαβίας. Μαέστρος της ορχήστρας ήταν είναι ο
Mihail Agafita ο οποίος αναγνωρίστηκε ως
«ένας από τους πιο ταλαντούχους νέους μαέστρους της Ευρώπης».

Το κοντσέρτο διοργανώθηκε με τη στήριξη του ∆ήμου Αγλαντζιάς, υπό την αιγίδα του αξιότιμου Υπουργού Παιδείας και

Μέσα στα 20 χρόνια εμπειρίας του, ο Mihail
Agafita έχει διευθύνει πάνω από 500 συμφωνικές συναυλίες, όπερες και παραστά-
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σεις μπαλέτου σε όλο τον κόσμο. Tώρα
τελεί ως κύριος μαέστρος και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Μολδαβίας.
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ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Ιστορικές διαδρομές
Αναζητώντας στην ιστορία και τον μύθο την προέλευση του ονόμάτος

Α

ναζητώντας την προέλευση του ονόματος Αγλαντζιά, «σκοντάψαμε» πάνω σε κάποιες ενδιαφέρουσες, τουλάχιστον
από τοπωνυμικής πλευράς, ιστορίες…

• ΜΜια εκδοχή θέλει την Αγλαντζιά να «βαφτίστηκε»

Εκτός από την αρκαδοκυπριακή διάλεκτο, πολλά Αρκαδο-Κυπριακά τοπωνύμια, τα βρίσκουμε στην Αρκαδία και στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα: Πύλαι Αρκαδίας και Πύλα Λάρνακος, Λύμπια Κυνουρίας και Λύμπια Κύπρου, Σπάθαρι, χωριό
της Γορτυνίας και Σπαθαρικό Κύπρου, Γλανιτσιά χωριό της
Γορτυνίας και Αγλαντζιά Κύπρου.

Ενεπίγραφο αγγείο του 3888 π.Χ. από το Καφίζιν
Ενεπίγρ
της Αγλαντζιάς με την επιγραφή
(ΝΥΜ
(ΝΥΜΦΗΙ ΕΝ ΤΩ ΣΤΡΟΦΙΓΓΙ ΚΑΤΑ ΦΙΛΟΡΚΕΑ).

Τ ο αγγείο αποτελ
Το
αποτελεί το έμβλημα του ∆ήμου Αγλαντζιάς

ς

βο

Ιάκω

Σε μια άλλη ενδιαφέρουυσα, τουλάχιστον από τοπωνυμινυμικής πλευράς, ιστορία για την καταγωγή του
υ
ονόματος Αγλαντζιά έχουν ευθύνη οι Φράάγκοι κατακτητές. Τον Μεσαίωνα ο οικισμός
μός
Λεφοκιάτης βρισκόταν στην περιοχή Αγλαντζιάς.
τζιάς.
Πρόκειται για τους λόφους με το όνομα Μικρός
Άρωρός Άρω
νας και Μεγάλος Άρωνας. Στον Μικρό Άρωνα οι Lusignan είχαν οικοδομήσει το ανάκτορο-φρούριο La Cava. Η περιοχή
φαίνεται ότι κατοικήθηκε προς το τέλος της Φραγκοκρατίας,
επί της βασιλείας του Ιάκωβου Β΄ του Νόθου (1468-1473), σύζυγου της βασίλισσας Αικατερίνης Κορνάρο (1473-1489).
Οι ιδιοκτήτες της περιοχής αυτής ήταν η οικογένεια των Φράγκων de Aglande. Και το όνομά Αγλαντζιά πιστεύεται ότι προέρχεται από το επώνυμο της οικογένειας των Φράγκων de
Aglande.

•

Τέλος μια άλλη διαδεδομένη εκδοχή, θέλει το όνομα
Αγλαντζιά να προέρχεται από την λέξη γλέντι, από την τουρκικής προέλευσης λέξη eglenti, eglence, που σημαίνει "διασκέδαση".

ρο
ίνη Κορνά

Όμως εκείνο που έχει το μεγαλύτερο βάρος, είναι η γλώσσα. Η Αρκαδοκυπριακή ∆ιάλεκτος. ∆εν ήταν μόνο προφορική
αυτή η διάλεκτος, αλλά και γραπτή. Αποτελείτο από ευθείες
και καμπύλες γραμμές (γραμμική γραφή). Παραδείγματα με
τέτοια γραφή, έχουν βρεθεί χαραγμένα σε πήλινες πινακίδες
ή ζωγραφισμένα επάνω σε αγγεία στην Παλαίπαφο, στο Κίτιο,
στην Έγκωμη και στην Αγλαντζιά.

•

ατερ

•

Σε μια άλλη εκδοχή, βρίσκουμε την ονομαΑγλαντζία να είναι ενδεικτικό των δεσμών της
σία Αγλαντ
αρχαίας Αρκαδίας με την Κύπρο. Οι δεσμοί αυτοί είναι προϊστορικοί και χρονολογούνται πριν από τον 12ον π.Χ αιώνα. Οι
πρώτοι άποικοι του νησιού ήταν οι Αρκάδες όπως αναφέρουν
οι αρχαίοι ιστορικοί Ηρόδοτος και Παυσανίας. Αυτό αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα που έρχονται στην
επιφάνεια σε πολλές Κυπριακές τοποθεσίες.

Β’

Αικ

από τα
τ θαλάσσια κογχύλια (άχλαξ - κόχλος),
όστρακο
με διπλό κέλυφος. Ολόκληρη
όσ
η Αγλαντζιά είναι διάσπαρτη από απολιθωμένα
όστρακα και όχι μονο, αφού η
θ
πασίγνωστη
Πέτρα Αγλαντζιάς (πωρόλιπ
θος-πουρόπετρα)
συγκροτείται από αμέθ
τρητα κελύφη θαλασσίων μικροοργανιτρ
σμών ηλικίας 5.000.000 ετών.
σμ

Glafkos Kontemeniotis

14 12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΛΑΝJAZZ
∆ύο νύχτες όλο jazz
Μάγεψε και ταξίδεψε και φέτος το AglanJazz
Συμμετοχές από την Ευρώπη - Ακούσματα από Ethnic Jazz και μοντέρνους ήχους

Τ

ο μεγαλύτερο ετήσιο Φεστιβάλ Τζαζ,
το AglanJazz – ο θεσμός που πλέον
κάθε χρόνο αφήνει το στίγμα του
στους φίλους της jazz και όχι μόνο - παρουσιάστηκε για 12η χρονιά από το ∆ήμο
Αγλαντζιάς στις 26 και 27 Ιουνίου.

Το φετινό line-up ήταν φανερά πιο δυνατό
και πλούσιο από κάθε άλλη χρονιά με συμμετοχές από μπάντες και μουσικούς από
Κύπρο, Αμερική, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία,
Ολλανδία και Σλοβακία, με πολλά ακούσματα από Ethnic Jazz και μοντέρνους ήχους.
Το φεστιβάλ άνοιξε την Τρίτη 26 Ιουνίου
το Glafkos Kontemeniotis Quartet. Το
Κουαρτέτο συνδυάζει τζαζ, παραδοσιακή
και κλασική μουσική. Ο Γλαύκος Κοντεμενιώτης (στο πιάνο) που ζει στη Νέα Υόρκη
τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχει παρουσιάσει τη μουσική του σε ποικίλους χώρους
σε Αμερική, Ελλάδα και Κύπρο.
Στο φετινό ΑγλανJazz παρουσιάστηκαν το
Daniel Zimmermann Quartet, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου. Ο
Daniel Zimmermann είναι ένας αυθεντικός
σολίστας, το στυλ του οποίου χαρακτηρίζεται από έναν πολύ καθαρό ήχο, με επιρροές από τη funk, pop και τη Νέα Ορλεάνη.

ΔΗΜΟΣ
Σ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
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Η Βαρκελώνη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες, στο Aglanjazz έκλεισε το πρόγραμμα της πρώτης μέρας, με
το βιρτουόζο κιθαρίστα «Chicuelo» Juan
G mez και το ξακουστό πιανίστα Marco
Mezquido. Η μουσική των Chicuelo –
Mezquido χαρακτηρίζεται από έντονες
επιρροές από τη φλαμένκο.
Την Τετάρτη 27 Ιουνίου το TakoushisKarapatakis Project, featuring Udo Demandt άνοιξε το πρόγραμμα. Η πρωτότυπη
και ανεπιτήδευτη, μουσική διάθεση των δύο
μουσικών αποπνέει ένα μοντέρνο ήχο.
Την Ελληνική συμμετοχή εκπροσώπησαν
οι Noir Sessions, ένα νεοσύστατο σχήμα
που επιδιώκει να ερμηνεύει πρωτότυπες
συνθέσεις και ελάχιστες διασκευές.

Daniel Zimmermann Quartet

Το Φεστιβάλ έκλεισαν οι GrooveHub από
τη Σλοβακία, η μουσική των οποίων χαρακτηρίζεται από δυναμικές μελωδίες και
ρυθμούς γεμάτους με τον ενθουσιασμό
και το πάθος της ροκ.
Η jazz στην Κύπρο, έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς που συνεχώς αυξάνονται
καθώς αγαπιέται όλο και από περισσότερους κύπριους και ξένους που ζουν στο
νησί. •••

Chicuelo – Mezquido

Noir Sessions

GrooveHub
Takoushis-Karapatakis Project
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16 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Άθληση για μικρούς και μεγάλους
https://www.facebook.com/noaglantzias - Καθαρής 31, Τ.Κ. 2103 Αγλαντζιά Λευκωσία, Κύπρος - Τηλέφωνο: 22 330559, & 97 686044

Έ

να από τα ομορφότερα, τα πιο συναρπαστικά και συνάμα πιο επίπονα αθλήματα, με τεράστια ανάπτυξη σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη, γιατί η θάλασσα, το παιχνίδι στο νερό και ο αγώνας σ αυτό, είναι μια
ασύγκριτη πηγή χαράς υγείας και συγκινήσεων για μικρούς και μεγάλους.
Ο πρωταθλητισμός και η
αθλητική διαδρομή προς
τον υψηλό αθλητισμό
και τις υψηλές επιδόσεις, είναι έτσι και
αλλιώς μακρύς, είναι
δύσκολος, ανταγωνιστικός, γεμάτος στερήσεις και πόνο, αλλά και με
έντονα συναισθήματα και συγκινήσεις. Ακόμη όμως και αν βρεθούν κάποιοι για να τον
διανύσουν, εκτός από ταλέντο και ικανότητες
θα πρέπει να διαθέτουν και αρκετή «τρέλα»
Συχνά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την
αναγκαιότητα του πρωταθλητισμού. Οι πρωταθλητές είναι οι χθεσινοί αθλητές οι οποίοι
αφού αφιέρωσαν τα καλύτερά τους χρόνια
στον αθλητισμό τον βίωσαν και τον αγάπησαν
υπερβολικά και πέρασαν στη διαδικασία του
πρωταθλητισμού γιατί μέσα από αυτή ήθελαν
να ξεχωρίσουν και να διακριθούν, γιατί ο αγώνας και η προσπάθεια μαγεύει τον αθλητή,
γιατί είναι αξεπέραστα τα συναισθήματα και οι
συγκινήσεις που προσφέρει.

Οι πρωταθλητές προετοιμάζονται ατέλειωτες
ώρες, οργανώνουν την καθημερινότητά τους,
προγραμματίζουν τα πάντα, αξιολογούν συνεχώς τον εαυτό τους και τις δυνατότητές
τους και αξιολογούνται, αντιπαρατίθενται με
τα προβλήματα, χρησιμοποιούν το μυαλό τη
σκέψη και το συναίσθημα, θέτουν στόχους
και μαζί δίνουν τον αγώνα τους για να τους
υπερβούν. Όλα αυτά όμως και η διαδρομή
θωρακίζει τους πρωταθλητές με ικανότητες.
Κάθε προπονητική εργασία εμπεριέχει κυρίως το στοιχείο της αγωγής. Είναι μια παιδαγωγική διαδικασία κατά την οποία τα θέματα
της αγωγής και της εκπαίδευσης με την ευρεία έννοια του όρου έχουν τον πρωτεύοντα
ρόλο. Αυτό συμβαίνει, διότι παράλληλα με
την συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των
επιδόσεων και την ανάπτυξη των σωματικών
ικανοτήτων, καλλιεργείται συνεχώς η ικανότης « η ετοιμότητα για επίδοση ».
Με τον εξειδικευμένο αυτό όρο, προσδιορίζονται το επίπεδο συνειδητότητας, αλλά και
ιδιότητες του χαρακτήρα και της θέλησης,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και ειδικές αγωνιστικές ιδιότητες.
Οι διαδικασίες αυτές έχουν μια σημαντική
συμβολή στην διαμόρφωση πολύπλευρα
καλλιεργημένων προσωπικοτήτων, δηλαδή
όχι το άθροισμα ιδιοτήτων και σχέσεων, αλλά

AQUA AEROBICS: Ήρθε στον Ναυτικό Όμιλο Αγλαντζίας για να… μείνει

Τ

Πού βοηθά
Το Aqua Aerobics είναι ιδανικό για σύσφιξη,
γράμμωση, ενώ είναι αποτελεσματική γυμναστική για απώλεια κιλών και έλεγχο βάρους. Ένα
από τα σημαντικότερα οφέλη του είναι ότι δεν
δημιουργούνται κραδασμοί και έτσι δεν επιβαρύνεται η μέση και αρθρώσεις.
Επίσης το νερό προσφέρει ευεξία, χαλάρωση
και ηρεμία ενώ σε αντίθεση με άλλες μορφές
άσκησης δεν υπάρχει δυσφορία, αφού παρότι
ιδρώνεις, είσαι συνέχεια σε υγρό περιβάλλον.
Ακόμη, προσφέρει βελτίωση της καρδιοαναΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 • 27η ΕΚΔΟΣΗ

∆ηλαδή τα παιδιά και οι νέοι, μαθαίνουν, να
προσπαθούν συνεχώς για δημιουργία καλύτερων επιδόσεων και να αγωνίζονται για τη νίκη,
να υπομένουν στις επιβαρύνσεις και να επιμένουν στην επίτευξη του στόχου, να αγωνίζονται για το καλύτερο στο σχολείο, στις σπουδές, στο άθλημα, και αργότερα στην εργασία,
στη ζωή και στην κοινωνία.
Ο Σεπτέμβριος είναι κοντά. Οργανώστε την
άθληση των παιδιών σας αλλά και την δική
σας ενασχόληση με τον αθλητισμό, την άθληση και τη φυσική κατάσταση.
Ο Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζιάς στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ∆ήμου καλλιεργεί το
άθλημα της κολύμβησης σ όλα τα στάδια:
• Εκμάθησης κολύμβησης για μικρά παιδιά
15.00 – 17.00
• Προπόνηση προαγωνιστικών 9-12 χρόνων
17.00 – 18.30
• Αγωνιστική κολύμβηση 13-20 χρόνων
18.30-20.30
• ∆ιάφορα προγράμματα προπόνησης
ενηλίκων πρωί - βράδυ και
• Προγράμματα aqua aerobic.
Πληροφορίες : Κα Έλλη 97686044

Ημερίδα Κολύμβησης
για νέους αθλητές

AQUA
AEROBICS
ο Aqua Aerobics αποτελεί μια μορφή αερόβιας άσκησης στο νερό, μέσω της οποίας
το σώμα γυμνάζεται ισοκινητικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάλογη πίεση του νερού με
τη δύναμη που ασκεί κανείς.

την συνολική ειδική ποιότητα προσωπικότητας που οι πρακτικές αυτές και ο αθλητισμός
διαμορφώνουν με την πάροδο του χρόνου.

πνευστικής λειτουργίας, μειώνοντας έτσι τον
κίνδυνο για καρδιοπάθειες.

Ποιους βοηθά
Ενδείκνυται για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδες, οστεοπορώσεις και προβλήματα με τα
αρθριτικά. Επίσης, είναι ιδανικό τόσο για ανθρώπους με πρόβλημα στην καρδιά καθώς στο
νερό δεν ανεβάζεις υψηλούς σφυγμούς, όσο
και για αποκατάσταση τραυματισμών.
«Μπορεί το ίδιο πρόγραμμα να εκτελεστεί από
μία υγιέστατη 18χρονη, αλλά και από μια ηλικιωμένη κυρία με αρθριτικά που έχει κάνει επέμβαση στο ισχίο.
Στο Ν.Ο.Αγλαντζιάς λειτουργούν πρωινά και
βραδινά τμήματα με μεγάλη επιτυχία.

Για πληροφορίες: κα Ειρήνη 99339565

Ο

Ναυτικός Όμιλος Αγλαντζίας διοργάνωσε στις 20 Ιουνίου ημερίδα των
μελλοντικών πρωταθλητών με την
επίδειξη αγώνων. Συμμετείχαν 80 παιδία
στα οποία δόθηκαν τιμητικά διπλώματα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Τ

α επίκαιρα ζητήματα της μετανάστευσης και της αποτελεσματικής ένταξης
υπηκόων τρίτων χωρών στην κυπριακή
κοινωνία συζήτησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
επαρχίας Λευκωσίας και δημοσιογράφοι, σε γεύμα που παρέθεσε ο ∆ήμος Αγλαντζιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ένταξης
‘’Κοινωνίες με Χρώματα’’.
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Ο ∆ήμαρχος Αγλαντζιάς υπογράμμισε τη σημασία στενής συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργών των ΜΜΕ
για την ανάδειξη ενεργειών που σχετίζονται με το άσυλο και τη
μετανάστευση. Ο κ. Πετρίδης έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο
νέο Γραφείο παροχής υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΥΤΧ που θα λειτουργήσει στην Αγλαντζιά.
Την προώθηση και εφαρμογή περισσότερων σημαντικών έργων
το προσεχές χρονικό διάστημα για την ομαλή ένταξη ΥΤΧ στην
τοπική κοινωνία, όπως το Κέντρο Φιλοξενίας Ευάλωτων Ομάδων,
ανακοίνωσε ο Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
Κωνσταντίνος Κυπριανού.
Στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη, οι παρευρισκόμενοι
αντάλλαξαν απόψεις και για άλλα ζητήματα, όπως τον τρόπο κάλυψης ειδήσεων που αφορούν τους ΥΤΧ και τη μετανάστευση στην
εγχώρια ειδησεογραφία και την ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων για την ευκολότερη πρόσβασή
τους στην αγορά εργασίας.

Το παρών στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης έδωσαν οι ∆ήμαρχοι Αγλαντζιάς, Λατσιών και Γερίου, ο Επικεφαλής της Μονάδας
Ευρωπαϊκών Ταμείων, δημοσιογράφοι από έντυπα, τηλεοπτικά και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και εκπρόσωποι της ΑΝΕΛ.

Το έργο ένταξης από Τοπικές Αρχές «Κοινωνίες με Χρώματα»
εφαρμόζεται για 5η συνεχή χρονιά και συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή
∆ημοκρατία.

Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – ∆ήμος Αγλαντζιάς
Πρόγραμμα δωρεάν παροχής υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στήριξης
σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ)

Ο

∆ήμος Αγλαντζιάς στα πλαίσια του
έργου «Προγράμματα Ένταξης
από Τοπικές Αρχές» , « Κοινωνίες
με Χρώματα» έχει αναλάβει τη λειτουργία υποστηρικτικής μονάδας μέσω της
οποίας οι Υπηκόοι Τρίτων Χωρών που
διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή θα
έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν
ενημέρωση και στήριξη για ποικίλα
ενταξιακά θέματα τόσο σε ατομικό όσο
και σε ομαδικό επίπεδο.
Μέσω του γραφείου θα παρέχεται κοινωνική στήριξη προς τους Υπηκόους
Τρίτων Χωρών, εστιάζοντας στη συζήτηση προβληματισμών που σχετίζονται
με τις προκλήσεις της καθημερινότητας
καθώς και θεμάτων που αφορούν την
ενταξιακή τους πορεία, με στόχο την
ενδυνάμωση και την καλύτερη δυνατή
προσαρμογή τους μέσα στο κοινωνικό
σύνολο.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος
είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της δραστηριοποίησης, και της στή-

ριξης στην διαδικασία ένταξης των Υπηκόων
Τρίτων Χωρών, επιδιώκοντας την εξομάλυνση πολλαπλών δυσκολιών οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή ενσωμάτωση
τους στην τοπική κοινωνία.

σύνης, εχεμύθειας και σεβασμού της
διαφορετικότητας και ατομικότητας, χωρίς καμία διάκριση λόγω θρησκευτικού
προσανατολισμού, φυλετικής καταγωγής ή φύλου.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αναφέρονται ως εξής :

Tηλέφωνα επικοινωνίας:

• Παροχή ενημέρωσης και στήριξης για

99188135 – Άρτεμης Κουρσαρη

θέματα που σχετίζονται τόσο με το
προσωπικό επίπεδο όσο και με το
επίπεδο ένταξης, π.χ. η πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής
πρόνοιας, εκπαλιδευσης και εργοδότησης

• Κατ’ οίκον επισκέψεις κατόπιν

επικοινωνίας με τους αρμόδιους
λειτουργούς

• ∆ικτύωση και συνεργασία με εθελοντικές
οργανώσεις

• ∆ιενέργεια ομάδων εφόσον κριθεί

ότι θα βοηθήσει στην βελτίωση της
προσαρμογής, κοινωνικοποίησης και στην
επίτευξη των στόχων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι
υπηρεσίες θα παρέχονται σε κλίμα εμπιστο-

99178544 – Αλεξία Σολωμονίδου
∆ιεύθυνση:
Κυριάκου Μάτση 4,
Αγλαντζιά 2108
Ώρες Λειτουργίας:
Από Σεπτέμβριο 2018:
∆ευτέρα και Τετάρτη, 4:30 - 6:00 μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή, 9:30 – 11:00 π.μ
Κάθε 2η Κυριακή του μήνα, 10:30 – 12:30
Καλοκαιρινή Περίοδος:
∆ιευθέτηση ραντεβού κατόπιν
προσωπικού αιτήματος

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Η

δημιουργία του Καλοκαιρινού Προγράμματος στα
Κέντρα Προστασίας & Απασχόλησης Παιδιών ∆ημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς είναι γεγονός. Φέτος
λειτούργησε για πρώτη χρονιά καλοκαιρινό πρόγραμμα
κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου 2018.

Στόχος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών,
η ομαδικότητα αλλά και η εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων γονιών. Λειτούργησαν συνολικά δύο ∆ημοτικά Σχολεία, στο ∆΄ ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς και
στο Στ΄∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς από τις 21/06/1807/09/18 εκτός από την εβδομάδα του ∆εκαπενταύγουστου (13/08/18-17/08/18) που θα είναι κλειστά.
Στο ∆΄ ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς φιλοξενήθηκαν τα
παιδιά που ήδη φοιτούν στο σχολείο, τα παιδιά από το Α΄Άγιος Γεώργιος ∆ημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, καθώς
και τα παιδιά από το Ε΄- Άκη Κλεάνθους ∆ημοτικό
Σχολείο Αγλαντζιάς. Στο Στ΄∆ημοτικό Σχολείο φιλοξενήθηκαν τα παιδιά του Στ΄ ∆ημοτικού Σχολείου.
Οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων είναι από τις 07:0018:00. Οι συμμετοχές των παιδιών είναι ανά εβδομάδα
και το κόστος ανέρχεται στα €50,00 (ανά εβδομάδα).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το μεσημεριανό γεύμα, το
απογευματινό αλλά και όλες οι δραστηριότητες τους.
Τα παιδιά μέσα από το καθημερινό τους πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να γυμνάζονται δύο φορές την εβδομά-

δα, να κάνουν χορό και
κολύμπι όπως και ζαχαροπλαστική/μαγειρική,
θεατρικό παιχνίδι, χειροτεχνίες/κατασκευές,
ομαδικά και επιτραπέζια
παιχνίδια.
Τα παιδιά πήγαν εκδρομές, επισκέφτηκαν
φάρμες με ζώα και
πτηνά για ξενάγηση και
παιχνίδι και απόλαυσαν ταινίες σε κινηματογραφικές αίθουσες.
Επίσης επισκέφτηκε τα σχολεία εταιρεία με δημιουργικές δραστηριότητες (Science, Technology, Engineering, Mathematics) που
προκαλούν τα παιδιά για πρωτότυπες λύσεις, κυνήγι θησαυρού και
δοκιμασίες αντοχής με ένα σύγχρονο, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τέλος, μέσα από ∆ιαλέξεις/Σεμινάρια/Βιωματικά
εργαστήρια εμπλούτισαν τις γνώσεις τους από διπλωματούχους
ψυχολόγους και διατροφολόγους επισκέφτηκαν τους χώρους των
σχολείων, με θέματα όπως Αυτοσεβασμός, Σωστή ∆ιατροφή, Παιδικές Φοβίες και Το ∆ικό μου Σώμα.
Τα Κέντρα Προστασίας & Απασχόλησης Παιδιών ∆ημοτικών Σχολείων Αγλαντζιάς, σας περιμένουν με τη νέα σχολική χρονιά
Πληροφορίες και εγγραφές:
Άννα Κούτζιη 22462233/97683301

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Π

ραγματοποιήθηκαν και φέτος με επιτυχία οι Παιδικές Θερινές Κατασκηνώσεις ∆ήμου και ΣΚΕ Αγλαντζιάς στον ωραίο
και γραφικό Πεδουλά.Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν στο πλήρες
ανακαινισμένο Γυμνάσιο Πεδουλά.
Με πληθώρα δραστηριοτήτων τα παιδιά πέρασαν υπέροχα, αποκτώντας νέες εμπειρίες αλλά και γνώσεις. Μέσα από ένα γεμάτο
πλούσιο πρόγραμμα- ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό, τα παιδιά χάρηκαν μία βδομάδα ξεγνοιασιάς και χαράς.

Την τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκε μικρή γιορτούλα, με τραγούδια, σκετσάκια, χορό, τραγούδι και άφθονο γέλιο.Τα παιδιά και
οι γονείς πέρασαν υπέροχα για 2 ώρες. Σε ομιλία του, ο ∆ήμαρχος
Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης τόνισε την σημασία της όλης
προσπάθειας που γίνετε για να πετύχει αυτός ο θεσμός και δήλωσε έμπρακτα την όλη του στήριξη, ούτως ώστε αυτό να συνεχιστεί
γι αρκετό χρονικό διάστημα γιατί τα παιδιά χρειάζονται τέτοιες
εμπειρίες και ωραίες στιγμές.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 • 27η ΕΚΔΟΣΗ

Πώς να κρατήσετε τα τρωκτικά και τα ενοχλητικά έντομα μακριά από την οικία σας

Σ

το πλαίσιο των προσπαθειών μας για μία πιο καθαρή πόλη, απαλλαγμένη από τρωκτικά, κατσαρίδες
και κουνούπια, που μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή σας, σας παραθέτουμε πιο κάτω απλές και χρήσιμες συμβουλές για να τα κρατήσετε μακριά από τα σπίτια
σας. Για να έχουμε όμως επιθυμητά αποτελέσματα στην
καταπολέμηση των τρωκτικών και των άλλων εντόμων
χρειάζεται ο συντονισμός και η συνεργασία όλων μας.
Ο ∆ήμος μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά
για να είναι αποτελεσματική η προσπάθεια του χρειάζεται
και η δική σας συμβολή και συνεργασία.

Καταπολέμηση Τρωκτικών
Η παρουσία ποντικών στους χώρους κατοικίας και εργασίας
εγκυμονεί κινδύνους για την
δημόσια υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Το πρόβλημα είναι
εντονότερα αισθητό κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Με την
εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων θα
συμβάλετε στην βελτίωση της υγιεινής του περιβάλλοντος και την εξάλειψη του προβλήματος.
• Συχνός καθαρισμός των χώρων απόκρυψης και
πολλαπλασιασμού όπως είναι η συσσώρευση
αχρήστων σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους.

• Τα οικιακά σκύβαλα να τοποθετούνται σε

• Απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων από τις
αυλές των σπιτιών και των κοινόχρηστων χώρων
πολυκατοικιών.

Καταπολέμηση κατσαρίδων
Η παρουσία κατσαρίδων στους
χώρους της κατοικίας και
ιδιαίτερα στις κουζίνες
των σπιτιών μας, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
Οι κατσαρίδες ζουν σε σκοτεινά, ζεστά, υγρά και ανενόχλητα μέρη της κατοικία μας.
Μεταφέρουν μικρόβια/ασθένειες και αποβάλουν δύσοσμες εκκρίσεις. Η αμερικάνικη είναι η πιο συνηθισμένη, ζει και αναπτύσσεται στις αποχετεύσεις και γενικά
τρέφεται από σάπιες και άχρηστες ουσίες.
Για την καταπολέμηση των κατσαρίδων συστήνεται να
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
• Ψεκασμός του αποχετευτικού συστήματος με τα
κατάλληλα εντομοκτόνα.

• Τα στόμια του αποχετευτικού συστήματος να είναι
ερμητικά κλειστά.

• Αποφυγή της έκθεσης τροφίμων στους πάγκους
της κουζίνας κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.

• Καθημερινή καθαριότητα των χώρων απόκρυψης
(κάτω από την βρύση, σκυβαλοδοχέια κλπ).

κατάλληλα, κλειστά σκυβαλοδοχεία.

• Καθημερινός καθαρισμός υπολειμμάτων τροφής
οικιακών ζώων και πτηνών.

• Κλείσιμο σε τρύπες και ανοίγματα
(φωλιές ποντικών).

• Προστασία /κάλυψη πηγών νερού (δεξαμενές,
ντεπόζιτα).

• Συντήρηση χώρων πρασίνου (αυστηρό κλάδεμα
σε πυκνούς θάμνους φυτά κλπ).

Καταπολέμηση Κουνουπιών
Η δραστηριοποίηση των κουνουπιών είναι εντονότερα
αισθητή κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Τα κοινά κουνούπια γεννούν και εκκολάπτονται σε
στάσιμα ή τρεχούμενα καθαρά
ή ακάθαρτα νερά. Στις κατοικημένες
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περιοχές από άγνοια ή αμέλεια υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις εκκόλαψης όπως είναι κουβάδες ή άλλα δοχεία φύλαξης νερού ανοικτά ή κατεστραμμένα ντεπόζιτα
παλιά ελαστικά αυτοκινήτων ανοικτά η κατεστραμμένα
καλλύματα αποχετευτικών συστημάτων.
Για αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών
απαιτείται η συνεργασία σας με την εφαρμογή των πιο
κάτω μέτρων:
• Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των στομίων του
αποχετευτικού σας συστήματος και ερμητικό
κλείσιμο φρεατίων αποχέτευσης.

• Τοποθέτηση λεπτής σήτας στους αγωγούς
εξαερισμού της αποχέτευσης.

• ∆οχεία τα οποία είναι χρήσιμα πρέπει να είναι
αναποδογυρισμένα ή με τέτοιο τρόπο
τοποθετημένα ώστε να μη συγκεντρώνουν νερό.

• Τακτικός καθαρισμός υδρορροών.
• Επαρκής χλωρίωση του νερού κολυμβητικών
δεξαμενών και σιντριβανιών.
• Εντοπισμός και εξουδετέρωση κάθε εστίας
ανάπτυξης κουνουπιών.
• Λήψη ατομικών μέτρων προστασίας, όπως
τοποθέτηση λεπτών σητών στις πόρτες και στα
παράθυρα και χρήση της παραδοσιακής
κουνουπιέρας κατά την διάρκεια του ύπνου.
• Τα γεράνια, ο βασιλικός το δενδρολίβανο και
το φασκόμηλο αποτελούν, οικολογικά και υγιενά
απωθητικά για τα κουνούπια οπότε είναι καλό
να τοποθετούνται στην κουζίνα, στα περβάζια των
παραθύρων στα μπαλκόνια.
• Απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων από τις
αυλές κατοικιών και κοινόχρηστων χώρων
πολυκατοικιών.
• Εφαρμογή οποιοδήποτε προγράμματος
εντομοκτονίας το οποίο να γίνεται από
εξειδικευμένα αδειούχα άτομα.

Τιμήθηκαν οι Πεσόντες και Αγνοούμενοι Αγλαντζιώτες

Π

ραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2018, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, εκδήλωση προς τιμή των Πεσόντων, Αγνοουμένων και
Θυμάτων Αγλαντζιωτών, κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού ο ∆ήμος Αγλαντζιάς, ο Ιερός
Ναός Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς και ομάδα συγχωριανών, συμμαθητών
και συμπολεμιστών των τιμωμένων.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης αναπέμφθηκε δέηση για την ανεύρεση των
Αγνοουμένων και τελέστηκε Μνημόσυνο Πεσόντων.
Της Θείας Λειτουργίας προέστη εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μουσουρούλης.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε, εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας, Σάββα,
Αγγελίδη, ο Υπαρχηγός του ΓΕΕΦ, Αντιστράτηγος, Κώστας Χρυσηλίου.
Ακολούθως, στο Μνημείο Πεσόντων, Αγνοουμένων και Θυμάτων Αγλαντζιωτών, τελέστηκε τρισάγιο και ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από
το ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς Χαραλαμπο Πετρίδη. Ακολούθησε προσκλητήριο
πεσόντων και αγνοουμένων και κατάθεση στεφάνων.
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Μείωση του χρόνου
έκδοσης αδειών οικοδομής

Μ

ε την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού των λεωφόρων
Αγλαντζιάς και Λάρνακος καθώς επίσης και με το ξεμούδιασμα
της αγοράς, παρουσιάζεται τάση για έντονη οικοδομική ανάπτυξη στην περιοχή του ∆ήμου μας.

Αυτή η οικοδομική ανάπτυξη βρίσκει την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου
μας υποστελεχωμένη, η οποία ομολογουμένως καταβάλλει τεράστια
προσπάθεια να ανταπεξέλθει στο ρυθμό ανάπτυξης και στα αιτήματα
για έκδοση αδειών οικοδομής.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας εφαρμόζεται στις πιο κάτω
περιπτώσεις:
Για κατοικίες και συγκεκριμένα μέχρι τετρακατοικία (υπενθυμίζεται
ότι για αυτή την κατηγορία αναπτύξεων δεν απαιτείται πολεοδομική
άδεια – θεωρείται δεδομένη), υπό τις προϋποθέσεις ότι

• Το οικόπεδο είναι εγγεγραμμένο
• Το οικόπεδο να βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη Κα, Η, Τα ή
• βρίσκεται εντός καθορισμένου ορίου ανάπτυξης που δεν

Ο ∆ήμος παρακολουθώντας την εξέλιξη του θέματος και αφουγκράζοντας τα αιτήματα των δημοτών και των επενδυτών ανάπτυξης γης για
συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για έκδοση αδειών οικοδομής,
προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κ.∆.Π. 248/2013 –
«Κόκκινος Φάκελος», χωρίς την καταβολή επιπρόσθετων δικαιωμάτων
ή τη διαδικασία επίσπευσης της εξέτασης της αίτησης με την καταβολή
πρόσθετων δικαιωμάτων εξέτασης σε υπερωριακή βάση του προσωπικού του ∆ήμου.

• Σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα και
• σε περιπτώσεις οικοδομών που έχουν κηρυχθεί διατηρητέες

Αναλυτικότερα:

Συνοπτικά η ∆ιαδικασία υποβολής είναι η ακόλουθη:

Α. ∆ιαδικασία υποβολής της αίτησης με «Κόκκινο Φάκελο»
σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κ.∆.Π. 248/2013

• Ο αιτητής υποβάλλει στο ∆ήμο το φάκελο της αίτησης για έκδοση

Η έκδοση της αιτούμενης άδειας οικοδομής εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

επηρεάζεται από οιονδήποτε σχέδιο διάνοιξης ή συνέχισης ή
διεύρυνσης του οδικού δικτύου ή

• βρίσκεται σε υπό δημιουργία οικόπεδο
∆εν εφαρμόζεται,

άδειας οικοδομής, ‘’κόκκινος’’ φάκελος όπως έχει καθιερωθεί να
ονομάζεται.

• Ο φάκελος παραχωρείται εκ των προτέρων από το ∆ήμο και
ο μελετητής έχει την ευθύνη να καταχωρήσει σε αυτό όλα τα
έγγραφα που απαιτούνται με τη σωστή σειρά και κατάλληλα
αριθμημένα, μαζί με το Έντυπο Αυτοελέγχου.

• Ο ∆ήμος διενεργεί ταχύ και συνοπτικό έλεγχο στα υποβληθέντα
έγγραφα, αλλά την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα τους
τη φέρει ο μελετητής του έργου.

• Στη περίπτωση που ο ∆ήμος διαπιστώσει ανακρίβειες ή
λανθασμένα στοιχεία συνεχίζει την εξέταση της αίτησης με τη
κανονική διαδικασία.

• Ο ∆ήμος έχει την δυνατότητα να διενεργεί σε αιτήσεις που
υποβάλλονται με το ‘’κόκκινο’’ φάκελο δειγματοληπτικά
(spot check), πλήρη και σε βάθος έλεγχο για διασφάλιση της
ορθότητας των αιτήσεων.
Η υιοθέτηση της διαδικασίας του «Κόκκινου Φακέλου» αναμένεται να
εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο στο ∆ήμο και στους αιτητές, χωρίς
πρόσθετο κόστος σ΄ αυτούς.

Β. ∆ιαδικασία επίσπευσης εξέτασης της αίτησης με την καταβολή προσθετών δικαιωμάτων επίσπευσης.
Ο αιτητής δύναται να ζητήσει να εξεταστεί η αίτηση του με τη διαδικασία αυτή καταβάλλοντας πρόσθετο κόστος €0,70/τ.μ. καλυμμένοι χώροι.
Σε αυτή την περίπτωση η εργασία διεξάγεται σε υπερωριακή βάση.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ∆ήμος εξετάζει την αίτηση με τη διαδικασία επίσπευσης μόνο για θέματα που αφορούν το ∆ήμο και όχι για θέματα
άλλων υπηρεσιών όπως οργανισμοί κοινής ωφελείας, πυροσβεστική κλπ.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • 28η ΕΚΔΟΣΗ
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∆ιαχείριση Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς διερευνά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τη διαχείριση αριθμού δημοτικών υποστατικών.
Συγκεκριμένα, υπάρχει σκέψη όπως δοθούν στα πλαίσια μακροχρόνιας σύμβασης, ενιαία ή ξεχωριστά σε εταιδδημοτικών
μ
ρείες, το Πολιτιστικό Κέντρο «το Σκαλί», το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγλαντζιάς και το Δημοτικό
Αγλαντζιάς.
υυποστατικών
υποστατικώ
υποστατικ
υποστατι
π
τ κώ ΓιαΚολυμβητήριο
το σκοπό αυτό, ο ∆ήμος προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση πριν την ετοιμασία των όρων προσφορών. Η διαβούλευση αναμένεται να γίνει περί τον Οκτώβριο.
Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση, παρακαλώ όπως
επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλ.: 22-462196, e-mail: maria.christodoulou@aglantzia.org.cy
Η εξέφραση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς ιδιοκτήτης του ακινήτου με Αριθμό Εγγραφής Τίτλου Ιδιοκτησίας: 3/774, Φ/Σχέδιο:
Ανοικτή 21/64W1,
Τεμάχιο: 483, Τμήμα: 03, ∆ήμος: Αγλαντζιάς, Επαρχία: Λευκωσία, Εμβαδόν: 3.865 τ. μέτρα, Μεεκδήλωση ρίδιον: ΟΛΟΝ, προσκαλεί τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την πιθανή ανάπτυξη / αξιοποίηση του εν λόγω
να υποβάλλει γραπτώς την πρόταση του με πλήρη περιγραφή της προτεινόμενης ανάπτυξης στη βάση
ενδιαφέροντος τηςακινήτου
μακροχρόνιας μίσθωσης.
Η πρόταση θα πρέπει να συνάδει με τα Πολεοδομικά ∆εδομένα του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και να μπορεί να
Αδειοδοτηθεί. Να σημειωθεί ότι το ακίνητο εμπίπτει εντός της Πολεοδομικής Ζώνης Εβ5, με ποσοστό δόμησης 120%,
κάλυψη 50%, σε 3 ορόφους και δεικνύεται στο τοπικό σχέδιο ως Τοπικό Εμπορικό Κέντρο.
Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις τους, μαζί με την οικονομική τους πτυχή
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.
Όλες οι προτάσεις να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στη Κα Μυράντα Αργυρού, ∆ήμος Αγλαντζιάς Αικατερίνης Κορνάρο 8,
Αγλαντζιά, Λευκωσία. Για διευκρινήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22462195, email: mayor@aglantzia.org.cy

Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς έχει πλέον καθιερωθεί ως πολιτιστικός και οικονομικός πυλώνας που στηΠρόσκληση ρίζει
και ενισχύει, την καλλιτεχνική τοπική δημιουργία και την οικονομία.
για εκδήλωση Η Λεωφόρος Κερύνειας, χρόνο με τον χρόνο συγκεντρώνει όλο και περισσότερους καρναβαλιστές και
επισκέπτες με αριθμούς που το 2017 έφτασαν στις 9,000 και 20,000 αντίστοιχα.
ενδιαφέροντος για Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων για τη
διενέργεια παρεμφερών εκδηλώσεων του Καρναβαλιού Αγλαντζιάς 2019.
τη διοργάνωση Πρόθεση
του ∆ήμου είναι οι εκδηλώσεις αυτές να γίνουν την εβδομάδα που προηγείται της μεγάλης παρέλασης που το 2019 θα γίνει στις 3/3/2019.
εκδηλώσεων Οι εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν συναυλίες, πάρτι και παιδικές δραστηριότητες σε χώρο ή χώρους
θα εξευρεθούν σε συνεργασία με το ∆ήμο. Νοείται ότι ο ∆ήμος επιθυμεί οπωσδήποτε εκδηλώσεις κατά
στα πλαίσια της τηνπουημέρα
της Τσικνοπέμπτης καθώς και after party μετά τη λήξη της παρέλασης.
Οι
διοργανωτές
αναμένεται ότι θα εισπράξουν όλα τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων φαγητού και ποτών
Καρναβαλίστικης
στις διάφορες εκδηλώσεις και θα αναλάβουν όλα τα κόστη που αφορούν την προετοιμασία, την διοργάνωση
Παρέλασης 2019 των εκδηλώσεων και παράδοση των χώρων στο επίπεδο που έχουν παραληφθεί.
Σε ότι αφορά στην προώθηση των εκδηλώσεων, ο ∆ήμος θα συμπεριλάβει τις εν λόγω εκδηλώσεις σε έντυπη και
ηλεκτρονική προώθηση του καρναβαλιού και σε περίπτωση που το επιθυμεί ο διοργανωτής, θα αναφέρεται ως
συνδιοργανωτής με το ∆ήμο.
Παρακαλώ όπως εάν ενδιαφέρεστε μας μεταφέρετε ενδιαφέρον και μας αναλύσετε το όραμά σας για τις εν λόγω εκδηλώσεις.
Η επιλογή των εκδηλώσεων θα γίνει από την Πολιτιστική Επιτροπή του ∆ήμου με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

1. την εμπειρία του διοργανωτή,
2. την καλλιτεχνική πρόταση,
3. την αρτιότητα της πρότασης και
4. τα οικονομικά δεδομένα.
Παρακαλώ όπως έχουμε τις προτάσεις σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@aglantzia.org.cy.
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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Μικροί και μεγάλοι έδειξαν τις ικανότητες τους

Γ

ια πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Ανοικτό
Σχολείο ∆ήμου Αγλαντζιάς άνοιξε τις πύλες του στη ∆ια βίου Μάθηση με την παροχή των κοινωνικών και αθλητικών προγραμμάτων του για τη σχολική χρονιά 2017-2018.
H συνεχόμενη αύξηση των συμμετεχόντων στο
Ανοικτό σχολείο του ∆ήμου, είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη τελική γιορτή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιουνίου στο Σκαλί
Αγλαντζιάς, όπου μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν
μουσική και χορό σε μια υπέροχη διοργάνωση.
Στην τελική γιορτή, μαθητές και καθηγητές
χόρεψαν, τραγούδησαν και έδειξαν στους
παρευρισκόμενους το αποτέλεσμα των μαθη-

μάτων που παρακολούθησαν, όπως Zumba,
capoeira, μπαλέτο, καράτε, τοξοβολία, κιθάρα, μουσικό εργαστήρι, αγγλικά, pound και
hip hop. Υπήρξε επίσης έκθεση ζωγραφικής,
χειροτεχνίας, πλέξιμο, ψηφιδωτού και χαλκογραφίας με τις υπέροχες κατασκευές των μαθητών μας.
Ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του ∆ήμου Αγλαντζιάς με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τη Σχολική Εφορεία επιδιώκοντας
στην σωστή κοινωνικοποίηση των δημοτών και
την ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού
επιπέδου του ∆ήμου.

Οι μαθητές έδωσαν το παράδειγμα - Έπεσε το τοίχος, νίκησε η… αγάπη
Τα παιδιά του Στ΄ ∆ημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς και του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας κατάργησαν τα σύνορα που τους χώριζαν

∆

εν στάθηκε εμπόδιο στην αγάπη και στο
σεβασμό η σιδερένια καγκελόπορτα που
χωρίζει τα παιδιά του Στ΄∆ημοτικού σχολείου Αγλαντζιάς και του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας….
Με πρωτοβουλία των δασκάλων των δύο σχολείων τα παιδιά μέσα συναντήθηκαν στην μέση,
και στο πλαίσιο του πρότζεκτ, αποφάσισαν να
«ρίξουν» το νοητό τοίχος που χωρίζει τα δύο
σχολεία και να κτίσουν με την βοήθεια της τέχνης σχέσεις ομαδικότητας και σεβασμού ανάμεσα στα παιδιά.

Τα παιδιά του τμήματος Ε1 του Στ΄ ∆ημοτικού
Σχολείου Αγλαντζιάς και ομάδα παιδιών του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας σε συνεργασία την
δασκάλα εικαστικής Αγωγής κ. Έφη Ιωακείμ,
υπεύθυνη δασκάλα τμήματος Ε1 κ. Μύρια Βασιλείου και τις διευθύνσεις των δύο σχολείωνδιευθύντρια ΣΤ΄ Αγλαντζιάς κ. Άννα ∆ημητρίου
Λάμπρου, ∆ιευθύντρια Ειδικού Σχολείου κ. Ζαχαρούλα ∆ημητρίου, επιχείρησαν να καταργήσουν το νοητό και υλικό διαχωριστικό σύνορο
που υπάρχει ανάμεσα στα δύο σχολεία.

Μια σιδερένια καγκελόπορτα, παιδιά δύο σχολείων και ένα μονοπάτι …
Μ
ΤΤι σχέση μπορούν να έχουν άραγε; Τι να τα συνδέει; Και η απάντηση μία: Η ΑΓΑΠΗ!
Η αγάπη είναι που μπορεί να μετατρέψει ένα απλό μονοπάτι σε …

«Επιδίωξή μας ήταν, με εργαλείο την τέχνη ως
πολιτισμό και κινητήρια δύναμη τη συνεργασία
και την ομαδικότητα, ανάμεσα στα δυο σχολεία,
να αναδείξουμε το σεβασμό στη διαφορετικότητα
ως τον ακρογωνιαίο λίθο ολοκλήρωσης του ατόμου. Η εκπαιδευτική διαδρομή μας ήταν γεμάτη
εκπλήξεις, προκλήσεις, δυσκολίες, αλλά μάθηση
και ψυχοσωματική ολοκλήρωση. Χρησιμοποιώντας το εικαστικό έργο ως μέσον συνομιλίας,
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στα
δυο σχολεία, καταφέραμε να ρίξουμε τα τείχη
που διαχώριζαν τα δυο σχολεία και να δημιουργήσουμε μια διασχολική κοινότητα μάθησης που
όλοι μάθαιναν, συμβίωναν και συνδημιουργούσαν, γιατί «∆ιδάσκοντας το σεβασμό στον άλλον
και στη διαφορετικότητά του, διδάσκουμε πολιτισμό», τόνισαν οι διευθύντριες των σχολείων.
Γενικός σκοπός του πρότζεκτ είναι η νοητή αλλά
και κατ΄ επέκταση υλική κατάργηση των συνόρων που διαχωρίζουν τα δύο σχολεία, οι συμβολισμοί που υπάρχουν πίσω από την κατάργηση
των συνόρων και ενοποίησης των δύο αυτών
χώρων και η διάχυση των αποτελεσμάτων του
πρότζεκτ ως παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης και κατάργησης ρατσιστικών φαινομένων
χωρίς την ανάγκη ύπαρξης οποιουδήποτε νοερού ή υλικού συνόρου που να διαχωρίζει τους
ανθρώπους και να τους κατηγοριοποιεί.
Η συγκεκριμένη δράση μέσω ανταλλαγής στοχευόμενων επισκέψεων με το Ειδικό Σχολείο,
προσπαθεί να κεντρίσει στους μαθητές το ενδιαφέρον για συμμετοχικότητα και αλληλεπίδραση και θα εγκαινιάζει τη πολυπόθητη συνάντηση
των διαφορετικών κόσμων της τυπικής με τη μη
τυπική ανάπτυξη, σε κοινές μαθησιακές δραστηριότητες, που θα διευκολύνουν σημαντικά στην
καλύτερη προσαρμογή και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ
Μ
∆∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ

Ω

ς ∆ήμαρχος Λευκονοίκου θέλω να εκφράσω τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες
μου προς τον ∆ήμαρχο Αγλαντζιάς, τον
φίλτατό μου Χαράλαμπο Πετρίδη, για την ευγενική πρόσκλησή
του να συμμετάσχουμε, ως κατεχόμενος ∆ήμος που στεγάζεται στα
όρια του ∆ήμου Αγλαντζιάς, στην έκδοση της εφημερίδας του ∆ήμου
Αγλαντζιάς «Εν ∆ήμω Αγλαντζιάς».

Θεία Λειτουργία στην εκκλησία
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Λευκόνοικο
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Συμμετοχή των ∆ημάρχων
Καραβά και Λευκόνοικου στο
34ο Συνέδριο ΠΣΕΚΑ στην Ουάσιγκτον

Σ

τις 22- 24 Μαΐου 2018, η ∆ήμαρχος Λευκονοίκου Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη και ο ∆ήμαρχος Καραβά Νίκος Χατζηστεφάνου
συμμετείχαν στο 34ο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Ουάσινγκτον, μετά
από πρόσκληση του κ. Φίλιπ Κρίστοφερ προς την Επιτροπή Κατεχόμενων ∆ήμων Κύπρου.

Τ

ο Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Λευκόνοικο, για
πρώτη φορά μετά το 1974. Φορτιστήκαμε συναισθηματικά από την
κατανυκτική Θεία Λειτουργία και τη μυσταγωγία που βιώσαμε.

Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε Συνεστίαση του Προσφυγικού Σωματείου «Το Λευκόνοικο» στο κέντρο «Κοσμύρια» στη Λάρνακα.

Οι δύο ∆ήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να χαιρετίσουν το Συνέδριο, να
μεταφέρουν την αγωνία των προσφύγων για δίκαιη λύση και τη λαχτάρα τους για επιστροφή στη γη τους. Η ∆ήμαρχος Λευκονοίκου Ζήνα
Λυσάνδρου Παναγίδη τόνισε: «Εμείς ως ∆ήμαρχοι των Κατεχόμενων
∆ήμων της Κύπρου είμαστε στην προμετωπίδα του Αγώνα για δίκαιη
λύση του προβλήματός μας και για επιστροφή στη γη που μας γέννησε. Γιατί εμείς πονάμε. ∆εν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή. Η γη είναι
δική μας. Είναι γη που ποτίστηκε με τον ιδρώτα των προγόνων μας και
το αίμα των παλληκαριών μας. Εκεί αφήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια.
Εκεί αφήσαμε τους νεκρούς μας χωρίς ένα καντήλι να ανάβει στον
τάφο τους. Εκεί είναι οι συλημένες εκκλησιές μας. Τα σχολεία μας.
Το πατρικό μας σπίτι. Εκεί είναι οι μνήμες μας».

Προσκύνημα των γυναικών του Λευκονοίκου
στον Άγιο Ραφαήλ και Τρισάγιο στη μνήμη
του ήρωα Αναστάσιου Ζαρβού

Τ

ο Σάββατο, 9 Ιουνίου2018, πραγματοποιήθηκε προσκύνημα των γυναικών του Λευκονοίκου στον Άγιο Ραφαήλ και Τρισάγιο στη μνήμη
του ήρωα μας Αναστάσιου Ζαρβού, που έπεσε πρώτος στις 6 Αυγούστου στην Αγία Τηλλυρία. Στη συνέχεια, η ∆ήμαρχος Λευκονοίκου κ.
Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη μαζί με τις γυναίκες του Λευκονοίκου κατέθεσαν στεφάνι εκ μέρους του ∆ήμου Λευκονοίκου στη μνήμη του ήρωα
μας
μ Αναστάση Ζαρβού από το Λευκόνοικο.
μα

Η ∆ήμαρχος Λευκόνοικου
στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα

Τ

ην Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018, η ∆ήμαρχός μας, μετά από πρόσκληση
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Σπιτιού της Κύπρου,
παραβρέθηκε στο Συνέδριο για τον Εθνικό μας ποιητή, Βασίλη Μιχαηλίδη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
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